บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 45
เมื่อวันจันทรที่ 21 เมษายน 2557
ประชุม ณ หองเจาพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
เริ่มประชุมเวลา 15.30 นาฬิกา
เมื่อไดเวลานัดประชุม นางอรอนงค แสงพุมพงษ เลขานุการบริษทั ไดแจงตอที่ประชุมวา ขณะนี้
เวลา 15.30 นาฬิกา เปนการประชุมสามัญผูถ ือหุน ครั้งที่ 45 ของ บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) มีผูถือหุน
และผูรับมอบฉันทะมารวมประชุมจํานวน 107 คน เปนจํานวนผูถือหุน 140 ราย ถือหุนรวมกันทัง้ สิ้น
107,776,862 หุน คิดเปนรอยละ 89.81 ของจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษทั ฯ ซึ่งมีจํานวน
ทั้งหมด 120,000,000 หุน ครบเปนองคประชุม ตามขอบังคับของบริษทั ฯ ขอ 36 “ในการประชุมผูถ ือหุน ตองมี
ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน มาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุน
ทั้งหมดและตองมีหุนนับรวมกันไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม”
ทั้งนี้บริษทั ฯ ไดกําหนดรายชื่อผูถือหุน ที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 45 (Record Date)
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 และไดรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปด สมุดทะเบียนในวันศุกรที่ 21 มีนาคม 2557 มีผูถือหุน ทั้งสิน้ 1,118 ราย
รวมเปนจํานวนหุน 120,000,000 หุน และไดเรียนเชิญ นายมนู ลีลานุวัฒน ประธานกรรมการบริษัท ทําหนาที่
ประธานที่ประชุม
นายมนู ลีลานุวัฒน ประธานที่ประชุมกลาวขอบคุณผูถ ือหุนทุกทานที่ไดสละเวลามารวมประชุม
และกลาวเปดการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 45 ประจําป 2557 จากนั้นประธานที่ประชุมมอบหมายใหนายบุญดี
อํานวยสกุล กรรมการผูจัดการ เปนผูแ นะนํากรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย เลขานุการบริษัท ผูบ ริหาร
ผูบริหารสูงสุดดานบัญชีและการเงิน และผูสอบบัญชีทเี่ ขารวมประชุมในครั้งนี้
นายบุญดี อํานวยสกุล กรรมการผูจัดการ ไดแนะนํากรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย เลขานุการ
บริษัท ผูบ ริหาร ผูบริหารสูงสุดดานบัญชีและการเงิน และผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม ดังนี้
กรรมการบริษัททีเ่ ขารวมการประชุม 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

รองประธานกรรมการบริษทั
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท
กรรมการผูจัดการ
กรรมการบริษัท
กรรมการรองผูจัดการ
กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

กรรมการบริษัทที่ลาการประชุม 4 ทาน คือ
1.
2.
3.
4.

นายโยชิคาตะ
นายยูโซะ
นายอิคูโอะ
นายคิโยทากะ

ซุกาโมโต
อิเดะ
โอตานิ
ฮิโรชิมา

กรรมการที่ปรึกษา
รองประธานกรรมการบริษทั
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ตอหนา.../3

-3ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
นายบุณยสิทธิ์
โชควัฒนา
เลขานุการบริษัท
นางอรอนงค

แสงพุมพงษ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
เลขานุการบริษัท
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการบริหาร
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน

ผูบ ริหารทานอื่นที่เขารวมการประชุม 6 ทาน คือ
1. นายมนัส

องคสรณะคม

2. นายสุวิทย

วงศเจริญวุฒภร

3. นางนงลักษณ

เตชะบุญเอนก

4. นางสาวณัฐชรินธร พงศสุภาจินตภา
5. นางศิริวรรณ

วิลาสศักดานนท

6. นางสาวการุณี

สุหราย

กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหาร
ผูบริหารสูงสุดดานบัญชีและการเงิน
กรรมการบริหาร
ผูอํานวยการฝายผลิตภัณฑ Children Wear
กรรมการบริหาร
ผูอํานวยการฝายผลิตภัณฑชุดชั้นใน
กรรมการบริหาร
ผูอํานวยการศูนยวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
กรรมการบริหาร
ผูอํานวยการฝายผลิตภัณฑ Wienna
กรรมการบริหาร
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ไดเขารวม
ประชุมเพื่อทําหนาที่ในการตอบขอซักถามทางดานบัญชีในครั้งนี้ 2 ทาน คือ
1. ดร.ศุภมิตร
2. นางสาวกรทอง

เตชะมนตรีกุล
เหลืองวิไล

ดังนั้นในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธาน
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-4กรรมการกํากับดูแลกิจการ ประธานกรรมการบริหาร ผูบริหารสูงสุดดานบัญชีและการเงิน และผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ เขารวมประชุมดวยตามที่ไดแนะนํา
ตัวแทนจากผูสอบบัญชี ซึ่งทําหนาที่เปนสักขีพยานในการนับคะแนนในการประชุมสามัญ
ผูถือหุนครั้งนี้
นางสาวธัญลักษณ ลิ้มรังษี
ซึ่งเปนผูสอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด และนั่งรวมกับ
เจาหนาที่ของบริษัทฯ ทีท่ ําหนาที่บนั ทึกการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ
จากนัน้ กรรมการผูจ ัดการ ไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม
และวิธีการออกเสียงลงคะแนน
นางอรอนงค แสงพุมพงษ เลขานุการบริษทั ไดชี้แจงรายละเอียดวาการประชุมสามัญผูถ ือหุนในป
2557 บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุนอยางเปนธรรมและ
เทาเทียมกัน ดังนี้
1. เปดโอกาสใหผูถือหุน เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษทั ตั้งแตวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2556 ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษทั ฯ นั้น เมื่อครบระยะเวลาตามที่บริษัทฯ กําหนดแลวปรากฏวา
ไมมผี ูถือหุนทานใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม และ/หรือเสนอชือ่ บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง
เปนกรรมการ
2. เปดโอกาสใหผูถือหุน จัดสงคําถามลวงหนา สําหรับการประชุมสามัญผูถ ือหุนผานทาง e-mail
หรือไปรษณียล งทะเบียน มายังบริษทั ฯ ตามที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ผลปรากฏวาไมมีผู
ถือหุน สงคําถามลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุนมายังบริษทั ฯ
3. เปดโอกาสใหผูถือหุน ที่ไมสามารถเขารวมประชุม สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระเปนผูรับ
มอบฉันทะได
สําหรับวิธีการลงมติตางๆ ในการประชุมครั้งนี้ ใหถือตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 43 คือ ใหนับหนึ่ง
หุนเปนหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย ซึ่งผูถือหุนสามารถออกเสียงลงคะแนนเสียง เห็น
ดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในแตละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผูถือหุน ที่ออกเสียงลงคะแนน ไม
เห็นดวย และ/หรือ งดออกเสียงเทานั้น จากนั้นจะนําคะแนนเสียงดังกลาวหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่มารวม
ประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงทีเ่ ห็นดวยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ผถู ือหุนทําหนังสือมอบฉันทะให
ผูอื่นมารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของทานผูถือหุน
โดยสงหนังสือมอบฉันทะให
บริษัทฯ ลวงหนานั้น บริษัทฯ ไดบนั ทึกคะแนนตามความประสงคของผูถือหุนไวในระบบประมวลผลเรียบรอยแลว
ตอหนา.../5

-5และในกรณีที่มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาลงทะเบียนรวมประชุมภายหลังจากการประชุมไดเริ่ม
แลว ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดตามวาระที่ยังไมไดเริ่มพิจารณา และบริษทั ฯ จะนับ
รวมคะแนนเสียงของผูถอื หุน และผูรับมอบฉันทะที่มารวมประชุมระหวางการประชุมเปนองคประชุม ตั้งแตวาระที่
ไดออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมตอ ไป โดยบริษัทฯ จะแจงใหผูถือหุนทราบในกรณีที่มี
ผูถือหุน และ/หรือผูรับมอบฉันทะมารวมประชุมเพิ่มเทานัน้
เพื่อใหการนับคะแนนเปนไปดวยความเรียบรอยและโปรงใส บริษัทฯ
Barcode ซึ่งผูเ ขารวมประชุมจะเห็นผลคะแนนในแตละวาระบนหนาจอพรอมกัน

จะนับคะแนนดวยระบบ

การลงคะแนนเสียงในแตละวาระ แยกเปนกรณีตางๆ ดังนี้
1. วาระใดๆ ยกเวนวาระเลือกตั้งกรรมการ ผูถ ือหุนทานใดที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงให
ยกปายคะแนน เจาหนาทีจ่ ะแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็น
พรอมทั้งลงนาม ซึ่งเจาหนาทีจ่ ะเก็บบัตรลงคะแนนทันทีเพื่อนับคะแนน
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ ผูถ ือหุนทุกทานไดรับบัตรลงคะแนนเรียบรอยแลวตั้งแตลงทะเบียน
มารวมประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลพรอมทั้งลงนาม กรณีมีผูไม
เห็นดวยหรืองดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการทานใด ใหยกปายคะแนน เจาหนาทีจ่ ะนับ
คะแนน และเมื่อเสร็จสิน้ การลงมติในวาระนี้ เจาหนาทีจ่ ะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนทุก
ทาน
กรรมการบริษัทในฐานะผูถือหุนขอใชสิทธิลงคะแนนเสียงเห็นดวยตามขอเสนอของคณะกรรมการ
ทุกวาระ ในกรณีที่ผถู ือหุนมอบฉันทะใหกรรมการบริษทั เปนผูลงมติแทน ใหเปนไปตามที่ผถู ือหุนระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ และหากผูถ ือหุนทานใดมีขอซักถามขอใหยกมือและซักถามไดในวาระนั้นๆ
ตอจากนัน้ ประธานที่ประชุมไดมอบหมายให นายบุญดี อํานวยสกุล กรรมการผูจัดการ เปน
ผูดําเนินการประชุมตอไปทุกวาระ ยกเวนวาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ไดมอบหมายให รศ.ดร. กุลภัทรา สิโรดม ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูด ําเนินการประชุม
นายบุญดี อํานวยสกุล กรรมการผูจดั การ เริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่
ระบุไวในหนังสือเชิญประชุมที่ไดจัดสงใหทานผูถือหุน ดังนี้
กอนเริ่มการประชุมวาระที่ 1 เลขานุการบริษทั ไดแจงตอที่ประชุมวา ขณะนีม้ ผี ูมารวมประชุมเพิม่ 2
คน เปนจํานวนผูถือหุน 2 ราย ซึ่งถือหุน 600 หุน รวมเปนผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะมารวมประชุมทั้งสิน้ 109
คน เปนจํานวนผูถือหุน 142 ราย รวมจํานวนหุนทั้งสิ้น 107,777,462 หุน คิดเปนรอยละ 89.81 ของจํานวนหุนที่
ออกและเรียกชําระแลวของบริษัทฯ
ตอหนา.../6

-6วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556
กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดมีการจัดทํารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับ
แตวันประชุมสามัญผูถือหุน ซึ่งไดสงใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งไดเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th) และบริษทั ฯ ไดจัดสงสําเนา
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 44 ซึ่งไดประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ใหแกทานผูถือหุน ลวงหนา
พรอมหนังสือเชิญประชุมแลวนัน้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวารายงานการประชุมดังกลาว ไดบันทึกขึ้นไว
อยางถูกตองแลว
ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 44
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว จึงลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว ดวยคะแนน
เสียงเปนเอกฉันทของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
107,777,462 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
ไมเห็นดวย
- เสียง คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง
- เสียง คิดเปนรอยละ
วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจําป 2556
กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ในรอบป 2556 คณะกรรมการบริษัทไดจดั พิมพรายละเอียดลงในรายงานประจําป 2556 ซึ่งได
จัดสงใหแกทานผูถือหุน เปนการลวงหนา พรอมหนังสือเชิญประชุมแลว ทานผูถือหุน มีขอซักถามหรือไม
เมื่อไมมีขอซักถาม กรรมการผูจดั การไดแจงตอที่ประชุมวาเนื่องจากวาระนีเ้ ปนวาระเพื่อทราบ ไม
ตองมีการลงมติ จึงขอผานไปยังวาระการประชุมตอไป
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา บริษทั ฯ ไดจัดทํางบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปบญ
ั ชีของ
บริษัทฯ ซึ่งผานการตรวจสอบพรอมลงนามรับรองโดยผูสอบบัญชีรบั อนุญาตของ บริษทั ดีลอยท ทูช โธมัทสุ
ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด และไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว
โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจําป 2556 ที่บริษทั ฯ ไดจัดสงใหทานผูถือหุน พรอมหนังสือเชิญ
ประชุมเพื่อพิจารณาแลว ทานผูถ ือหุนมีขอ ซักถามหรือไม
เมื่อไมมีขอซักถาม กรรมการผูจ ัดการขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
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-7มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว จึงลงมติอนุมตั งิ บการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
107,777,462 เสียง คิดเปนรอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
- เสียง คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง
- เสียง คิดเปนรอยละ
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรและอนุมัตกิ ารจายเงินปนผล
กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลที่สม่ําเสมอในอัตรา
หุนละ 0.25 บาท (รอยละ 25 ของมูลคาที่ตราไว) แตทั้งนี้ขึ้นอยูก ับผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ และภาวะ
เศรษฐกิจเปนหลัก
ในป 2556 บริษัทฯ มี
กําไรสะสมยังไมจดั สรรยกมา
3,202,977,062.93 บาท
บวก กําไรสุทธิประจําป 2556
270,313,381.90 บาท
รวม กําไรที่จะนํามาจัดสรรทั้งสิน้
3,473,290,444.83 บาท
ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 ไดพิจารณาผลการ
ดําเนินงาน รวมทั้งสภาพคลองและการลงทุนในโครงการตางๆ แลวเห็นควรเสนอจัดสรรกําไร ดังนี้
1. เสนอตั้งสํารอง
เนื่องจากทุนสํารองตามกฎหมาย ไดสํารองครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว คณะกรรมการ
บริษัทจึงขอเสนอใหจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองทั่วไป เปนจํานวนเงิน 13,515,669.10 บาท
2. เสนอจายเงินปนผล
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอจายเงินปนผลในอัตราหุน ละ 2.25 บาท จากจํานวน
120,000,000 หุน รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น 270,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 99.88 ของกําไรสุทธิ
ประจําป 2556 โดยจายจากกําไรสะสมที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลไวแลวในอัตรารอยละ 30 ซึ่งผูถ ือหุนประเภท
บุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได
ทั้งนี้การจายเงินปนผลดังกลาวใหจายแกผูถือหุน ที่มีสทิ ธิรบั เงินปนผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ
วันกําหนดรายชื่อผูถือหุน ที่มีสทิ ธิรับเงินปนผลในวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 และใหรวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ดวยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอน
หุนในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557 โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557
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-8อัตราการจายเงินปนผลดังกลาว สอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลที่บริษทั ฯ ไดกําหนดไว
และไมสงผลกระทบตอสภาพคลองของบริษัทฯ ซึง่ บริษทั ฯ จะยังคงมีกาํ ไรสะสมยังไมไดจัดสรรคงเหลือยกไป เปน
จํานวนเงิน 3,189,774,775.73 บาท
ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล
มติที่ประชุม ทีป่ ระชุมไดพจิ ารณาแลว จึงลงมติอนุมัตใิ หจดั สรรกําไรเปนทุนสํารองทั่วไป จํานวน
เงิน 13,515,669.10 บาท และอนุมัติใหจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 2.25 บาท จํานวนเงิน 270,000,000 บาท
โดยจายจากกําไรสะสมเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลไวแลวในอัตรารอยละ 30 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดวย
คะแนนเสียง เปนเอกฉันทของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
107,777,462 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
ไมเห็นดวย
- เสียง คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง
- เสียง คิดเปนรอยละ
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระ
กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา
71 และตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 21 กําหนดให “ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจาก
ตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสามเปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออก
โดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได”
ปจจุบันตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ มีจํานวน 15 ตําแหนง ซึ่งในการประชุมสามัญผูถ ือหุนครั้งที่
45 มีกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 5 คน ดังนี้
1. นายโยชิคาตะ
2. นายบุญดี
3. นายอํานวย

ซุกาโมโต
อํานวยสกุล
บํารุงวงศทอง

4. นายอิคูโอะ
5. นายกฤช

โอตานิ
ฟอลเล็ต

กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการบริษัท และกรรมการผูจัดการ
กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา และ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้บริษทั ฯ
ไดเปดโอกาสใหผถู ือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เปนกรรมการ
ลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุน
ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอชือ่ บุคคลเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปน
กรรมการแตอยางใด
ตอหนา.../9

-9คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการที่มีสวนไดเสียไดหารือกันอยางกวางขวาง โดยไดพิจารณา
คุณสมบัตขิ องบุคคลที่ไดรบั การเสนอชื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการเปนรายบุคคลอยางละเอียดรอบคอบ ทั้งดาน
คุณวุฒิ และคุณสมบัตทิ ี่สามารถตอบสนองความตองการของตําแหนงที่วางลงได รวมทั้งมีภาวะผูนํา วิสัยทัศน
คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทํางาน และความเชีย่ วชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน
ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยในชวงที่ผานมา
ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย จึงมีมติเห็นชอบตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาเสนอ โดย
เห็นสมควรเสนอตอทีป่ ระชุมผูถอื หุน เพื่อพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในคราวประชุมนี้
จํานวน 5 คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษทั ตอไปอีกวาระหนึง่ คือ
1.
2.
3.
4.
5.

นายโยชิคาตะ
นายบุญดี
นายอํานวย
นายอิคูโอะ
นายกฤช

ซุกาโมโต
อํานวยสกุล
บํารุงวงศทอง
โอตานิ
ฟอลเล็ต

โดยนายกฤช ฟอลเล็ต เปนกรรมการอิสระ ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการบริษทั มาแลวไมเกิน 9 ป
อนึ่งตามพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ
30 ระบุวา “หามมิใหกรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขัน กับกิจการของ
บริษัทฯ หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุน สวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุน สวนจํากัด หรือ
เปนกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับ
กิจการของบริษทั ฯ ไมวาจะทําเพื่อประโยชนตนหรือประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุน ทราบ
กอนที่จะมีมติแตงตั้ง”
ดังนั้นกอนที่ทปี่ ระชุมจะลงมติเลือกตั้ง กรรมการผูจดั การแจงใหที่ประชุมทราบวา มีกรรมการบาง
ทานทีเ่ สนอใหเลือกตั้งในคราวประชุมนีเ้ ปนกรรมการของบริษัทอืน่ ทีป่ ระกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และ
เปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ดังนี้
1. นายบุญดี

อํานวยสกุล

2. นายอํานวย

บํารุงวงศทอง

ดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด
ดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด
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บริษัท มอรแกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) จํากัด
ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัททั้ง 5 คน พรอมทั้ง
นิยามกรรมการอิสระ ไดจัดสงใหผถู ือหุนลวงหนาพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว
และเนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ตางจากวาระอื่นๆ จึงขอใหผูถือหุนทุกทานทั้งเห็นดวย
ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแตละคน และเมื่อลงคะแนน
ครบทั้ง 5 คนแลว ขอใหสงบัตรลงคะแนนพรอมลงนามใหกับเจาหนาที่ของบริษทั ฯ เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
ขอใหที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกําหนดออก
ตามวาระ เปนรายบุคคล ดังนี้
1. นายโยชิคาตะ
ซุกาโมโต
2. นายบุญดี
อํานวยสกุล
3. นายอํานวย
บํารุงวงศทอง
4. นายอิคูโอะ
โอตานิ
5. นายกฤช
ฟอลเล็ต
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติอนุมัตเิ ลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกําหนด
ออกตามวาระ ดวยการลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคลตามลําดับ ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
จํานวนเสียง รอยละ* จํานวนเสียง รอยละ* จํานวนเสียง รอยละ*
ซุกาโมโต
107,593,962 99.8297
183,500 0.1703
อํานวยสกุล 107,777,462 100.0000
บํารุงวงศทอง 107,593,962 99.8297
183,500 0.1703
โอตานิ
107,593,962 99.8297
183,500 0.1703
ฟอลเล็ต
107,777,462 100.0000
-

รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.

นายโยชิคาตะ
นายบุญดี
นายอํานวย
นายอิคูโอะ
นายกฤช

หมายเหตุ * : คิดเปนรอยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ป 2557 จํานวน 15 คน มีดังนี้
1. นายโยชิคาตะ
ซุกาโมโต
2. นายมนู
ลีลานุวัฒน
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายยูโซะ
นางสาวศิริกุล
นายบุญดี
นายอะสึชิ
นายอํานวย
นายธรรมรัตน
นายอิคูโอะ
นายคิโยทากะ
รศ.ดร.กุลภัทรา
นางพรรณี
นางศรัณยา
นายกฤช
รศ.นเรศร

อิเดะ
ธนสารศิลป
อํานวยสกุล
ทะบะตะ
บํารุงวงศทอง
โชควัฒนา
โอตานิ
ฮิโรชิมา
สิโรดม
วรวุฒิจงสถิต
จินดาวณิค
ฟอลเล็ต
เกษะประกร

ทั้งนี้บริษทั ฯ มีกรรมการอิสระครบตามจํานวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยมี
จํานวน 5 คน จากทั้งหมด 15 คน คือ
1. รศ.ดร.กุลภัทรา
สิโรดม
2. นางพรรณี
วรวุฒิจงสถิต
3. นางศรัณยา
จินดาวณิค
4. นายกฤช
ฟอลเล็ต
5. รศ.นเรศร
เกษะประกร
วาระที่ 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 32 “หามมิใหบริษัทฯ จายเงิน
หรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการ เวนแตจา ยเปนคาตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชนตอบแทนในลักษณะ
อื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เปนกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ไมรวมถึงคาตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการไดรับใน
ฐานะพนักงานหรือลูกจางของบริษัทฯ” ซึ่งเดิมทีป่ ระชุมผูถือหุนไดอนุมัติวงเงินคาตอบแทนกรรมการไวไมเกินป
ละ 20,000,000 บาท โดยมอบหมายใหคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนนําไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่
ผูถือหุนอนุมัติ ซึ่งในป 2556 บริษัทฯ ไดจัดสรรวงเงินดังกลาวใหแกกรรมการ เปนจํานวนเงินทั้งสิน้ 16,542,000
บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตอหนา.../12
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คาตอบแทนประจําปคณะกรรมการบริษัท
คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา
คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

15,000,000
640,000
628,000
26,000
32,000
216,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
ไดพิจารณาเสนอหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ ในป 2557 โดยพิจารณาผลประเมินการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการบริษัท อํานาจ หนาที่ และความ
รับผิดชอบ การเติบโตและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สภาพคลองทางธุรกิจ ปจจัยที่อาจมีผลกระทบตอ
บริษัทฯ หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม รวมถึงวงเงินคาตอบแทนที่ไดรบั อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถ ือหุน จํานวน
เงินคาตอบแทนที่จายในปที่ผานมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยูใ นกลุมธุรกิจเดียวกัน
โดยมีรายละเอียดการจายคาตอบแทนกรรมการ ดังนี้
1. คาตอบแทนประจําป : จายใหกรรมการทุกคน โดยใหคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
นําไปพิจารณาจัดสรร
2. คาเบี้ยประชุม
: จายเฉพาะผูท ี่เขาประชุม
รายละเอียดการจายคาเบี้ยประชุม ดังนี้
1. คาเบีย้ ประชุม
1.1 คณะกรรมการบริษัท
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
2. คาเบีย้ ประชุมรายไตรมาส
(เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)
3. คาตอบแทนอื่น

ประธาน

กรรมการ

12,000 บาท/ ครั้ง

10,000 บาท/ ครั้ง

10,000 บาท/ ครั้ง

8,000 บาท/ ครั้ง

60,000 บาท/ ครั้ง

30,000 บาท/ ครั้ง

: ไมมี

ทั้ ง นี้ ก ารพิ จ ารณาหลั ก เกณฑ ค า ตอบแทนดั ง กล า วข างต น ต อ งได รั บ การอนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทและไมเกินวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
ตอหนา.../13

- 13 คณะกรรมการบริษัท ไดพจิ ารณาแลวเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเสนอ จึง
ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัตใิ หบริษัทฯ จายคาตอบแทนแกกรรมการไดในวงเงินรวมไมเกินปละ 20,000,000
บาท เทากับปที่ผานมา ทั้งนี้ไมรวมถึงคาตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการไดรับในฐานะพนักงานหรือลูกจาง
ของบริษัทฯ โดยขออํานาจใหคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนนําไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผูถือหุน
อนุมัติ โดยวงเงินนีใ้ หมีผลตั้งแตวันทีท่ ี่ประชุมนี้อนุมัตจิ นกวาจะมีการเปลีย่ นแปลงตอไป
ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ซึ่งในวาระนี้ตองไดรับคะแนนเสียงไม
นอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถ ือหุนซึง่ มาประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงลงมติอนุมตั ิใหบริษัทฯ จายคาตอบแทนแกกรรมการได
ภายในวงเงินทีเ่ สนอ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุม ดังนี้
เห็นดวย
107,777,462 เสียง คิดเปนรอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
- เสียง คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง
- เสียง คิดเปนรอยละ
วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ
รศ.ดร. กุลภัทรา สิโรดม ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดแจงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของ
บริษทั ฯ ขอ 49 “ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือ ผูดํารงตําแหนงหนาทีใ่ ดๆ ของบริษทั ฯ”
และ ขอ 50 “ผูสอบบัญชีนนั้ ใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนเลือกตั้งทุกป ผูสอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเขา
รับตําแหนงอีกก็ได”
ในป 2556 ที่ประชุมผูถือหุน ไดมีมติแตงตั้ง
- ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
ผูสอบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 3356 และ/หรือ
- นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผูสอบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือ
- นายมนูญ มนูสุข
ผูสอบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 4292
แหง บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษทั ฯ โดย
กําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษทั ฯ ทั้งสิ้น 1,735,000 บาท
ในป 2557 คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอตอทีป่ ระชุมผูถือหุน พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี
และกําหนดคาสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งไดพิจารณาจากความเปนอิสระ ผลการ
ปฏิบัติงาน การมีมาตรฐานการทํางานทีด่ ี มีคุณสมบัตคิ รบถวนตามขอบังคับของบริษทั ฯ และขอกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีรายชื่อผูสอบบัญชี ดังนี้
ตอหนา.../14

- 14 1. ดร.ศุภมิตร
2. นายนิติ
3. นายมนูญ

เตชะมนตรีกุล
จึงนิจนิรันดร
มนูสุข

ผูสอบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน
ผูสอบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน
ผูสอบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน

3356 และ/หรือ
3809 และ/หรือ
4292

แหงบริษทั ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษทั ฯ โดย ดร.
ศุภมิตร เตชะมนตรีกลุ ไดเปนผูลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ มาแลวเปนระยะเวลา 3 ป คือ ในป
2554 - 2556 นายนิติ จึงนิจนิรนั ดร เคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั ฯ ตัง้ แตป 2549 - 2553
และนายมนูญ มนูสุข ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั ฯ
ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ที่ไดเสนอใหมกี ารแตงตั้ง
โดยที่ประชุมสามัญผูถือหุนนัน้ เปนผูสอบบัญชีสังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผูสอบบัญชีของบริษทั ยอย
ดวย โดยที่ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย มีความเปนอิสระ ไมมีความสัมพันธ หรือมีสวนไดเสียกับ
บริษัทฯ บริษทั ยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูทเี่ กี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด
บริษัทฯ
และบริษัทยอยไมมีการจายคาตอบแทนของงานบริการอื่นใหแกสํานักงานสอบบัญชีที่
ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการทีเ่ กี่ยวของกับผูสอบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด
โดยมีรายละเอียดของคาสอบบัญชี ดังนี้
- คาตรวจสอบงบการเงินประจําป
- คาตรวจสอบงบการเงินรวมประจําป
- คาสอบทานงบการเงินไตรมาส 1, 2, 3
- คาสอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 1, 2, 3
- คาตรวจสอบและรับรอง ROYALTY
- คาสอบทานระบบสารสนเทศ (IT)
รวมทั้งสิ้น

890,000
90,000
330,000
300,000
25,000
140,000
1,775,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถ ือหุนรับทราบ คาสอบบัญชีของบริษทั ยอย จํานวน
5 บริษัท ซึ่งคาสอบบัญชีดงั กลาวเปนการใหบริการสอบบัญชีเทานัน้ ไมมีการใหบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบ
บัญชี เปนจํานวนเงินรวม 2,615,000 บาท รวมเปนคาตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษทั ยอยรวมทั้งสิ้น
4,390,000 บาท
ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัตแิ ตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ
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- 15 มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงลงมติอนุมัตใิ หแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบ
บัญชีของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
107,777,462 เสียง คิดเปนรอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
- เสียง คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง
- เสียง คิดเปนรอยละ
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ิแกไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 (วัตถุประสงคของบริษัทฯ ขอ 21
ขอ 22 และขอ 23)

กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหการดําเนินกิจการของบริษัทฯ เปนไปอยางคลองตัว
และรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแลวเห็นสมควรใหเสนอแกไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณหสนธิ ขอ 3 (วัตถุประสงคของบริษัทฯ) โดยใหเพิม่ เติมวัตถุประสงค 3 ขอ จากวัตถุประสงคเดิม 20 ขอ
รวมเปนวัตถุประสงคทั้งสิ้น 23 ขอ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ดังนี้
วัตถุประสงคปจจุบัน

วัตถุประสงคที่ขอเสนอแกไขเพิม่ เติม

เหตุผล

- ไมมี -

ขอ 21. ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงตาม
กฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรง
รวมถึง
กฎหมายอื่นใดที่ประกาศบังคับใชเพิ่มเติม
ซึ่ง
เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจขายตรงและตลาด
แบบตรง
(เมื่อไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ)

เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
ของบริษัทโดยขยายชอง
ทางการขายสินคาผานทาง
อินเตอรเน็ต และสื่ออื่นๆ
เพื่อการเขาถึงผูบ ริโภคได
กวางขวางยิ่งขึ้น

- ไมมี -

ขอ 22. ประกอบธุรกิจขายสินคาหรือบริการ หรือประกอบ
ธุรกิจพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส ภายใตวัตถุประสงค
ของบริษัท หรือการประกอบธุรกิจอื่นใด ไมวาโดย
ทางอินเตอรเน็ต สื่อสิ่งพิมพ สื่อโทรทัศน สื่อ
อิเล็กทรอนิกส หรือสื่ออื่นใด หรือโดยใชเครื่องมือ
หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสใดๆ รวมถึงสรางสรรค
บริหารเว็บไซต และ/หรือ เว็บไซตเกี่ยวกับการ
ใหบริการดานการเงิน จัดและบริการโฆษณาบน
ตอหนา.../16

- 16 วัตถุประสงคปจจุบัน

วัตถุประสงคที่ขอเสนอแกไขเพิม่ เติม

เหตุผล

อินเตอรเน็ต ใหบริการคนควาขอมูลทางอินเตอรเน็ต
เก็บคาบริการ คาโฆษณา หรือคาตอบแทนอื่นใด
(เมื่อไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของ)
- ไมมี -

ขอ 23. ประกอบธุรกิจใหบริการการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส ภายใตกฎหมายวาดวยการควบคุม
ดูแลการใหบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ และใหบริการรับ
ชําระเงินแทน (เมื่อไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ)

เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
ของบริษัทโดยขยายชอง
ทางการขายสินคาผานทาง
อินเตอรเน็ต และสื่ออื่นๆ
เพื่อการเขาถึงผูบ ริโภคได
กวางขวางยิ่งขึ้น

และขอใหที่ประชุมมอบอํานาจใหกรรมการบริษทั สามารถดําเนินการยื่นจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติม
และใหมีอํานาจแกไขเพิ่มเติมขอความหรือถอยคําในหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ตามคําแนะนําของนาย
ทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัตแิ กไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 (วัตถุประสงคของบริษัทฯ
ขอ 21 ขอ 22 และขอ 23) ซึ่งในวาระนี้ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ทีป่ ระชุมไดพจิ ารณาแลว จึงลงมติอนุมตั ิแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3
(วัตถุประสงคของบริษัทฯ ขอ 21 ขอ 22 และขอ 23) และมอบอํานาจใหกรรมการบริษทั สามารถดําเนินการยืน่ จด
ทะเบียนแกไขเพิ่มเติมและใหมีอํานาจแกไขเพิ่มเติมขอความหรือถอยคําในหนังสือบริคณหสนธิของบริษทั ฯ ตาม
คําแนะนําของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ ดวยคะแนน
เสียงเปนเอกฉันทของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
107,777,462 เสียง คิดเปนรอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
- เสียง คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง
- เสียง คิดเปนรอยละ
วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)

หลังจากสิน้ สุดวาระการประชุมสามัญผูถือหุน กรรมการผูจัดการไดเปดโอกาสใหผถู ือหุนสอบถามหรือ
ใหขอเสนอแนะตอที่ประชุม ซึ่งผูถ ือหุนจํานวน 3 ราย มีคาํ ถามและขอเสนอแนะ สรุปรายละเอียดที่สําคัญไดดังนี้
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- 17 นางสาวดรุณรัตน ภิยโยดิลกชัย (ผูรับมอบฉันทะจาก บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต)
ขอสอบถามผลประกอบการในปที่ผานมา ดังนี้
1. สาเหตุทยี่ อดขายของบริษทั ฯ ลดลงไปประมาณ 10% และอยากทราบวาเปนไปตามทีบ่ ริษัทฯ
คาดการณไวหรือไม
2. ยอดขายตางประเทศลดลงไปคอนขางมากประมาณ 15% ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ลดลงเนื่องจาก
ผลกระทบจากคาเงินบาทแข็งคา และถาตัดเรื่องคาเงินออกไปแลว ปริมาณซื้อสินคา (Volume) หรืออุปสงค
(Demand) ของยอดขายตางประเทศยังดีอยูหรือไม
3. ตลาดสงออกไปประเทศญี่ปนุ และสหรัฐอเมริกา มีแนวโนมความตองการเปนอยางไร บริษัทฯ
สามารถเจรจาตอรองดานราคา หรือปริมาณซื้อสินคา (Volume) ไดมากนอยเพียงใด
4. คาใชจายในการขายและการบริหารเมื่อเทียบกับยอดขายปที่ผานมาสูงขึ้นเกือบ 19% ซึ่งสูงสุด
นับตั้งแตที่บริษทั ฯ ดําเนินการมา อยากทราบวาเปนเพราะสาเหตุใด
นายบุญดี อํานวยสกุล (กรรมการผูจัดการ)
ยอดขายปที่ผานมาลดลงมาจากสาเหตุหลัก คือ เศรษฐกิจภายในประเทศไมดี ประกอบกับ
ผลกระทบจากวิกฤตทางการเมือง สงผลใหยอดขาย Wacoal ที่มาจากนักทองเทีย่ วตางประเทศลดนอยลง สวน
ยอดขายตางประเทศลดลงเนื่องจากผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ นซึ่งเมื่อตนปทแี่ ลวอัตราแลกเปลีย่ นเงินเยนอยู
ที่ 38 - 39 บาท ตอ 100 เยน แตตอมาคาเงินบาทแข็งคาเปน 30 บาท ทําใหยอดขายตางประเทศลดลงไป
ประมาณ 145 ลานบาท ในขณะเดียวกันบริษัทฯ มีคาใชจายเพิ่มขึ้นจากการปรับขึ้นคาแรงทั่วประเทศเปน 300
บาทตอวัน และคาใชจายจากคาโฆษณาและสงเสริมการขาย B’me ซึ่งเปนแบรนดใหมที่สรางขึน้ มา
สําหรับตลาดสงออกไปยังลูกคารายใหญอยางประเทศญีป่ ุน และสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ ไดมีการ
เจรจาตอรองเรื่องราคา ซึง่ ลูกคาดังกลาวก็ยนิ ดีทจี่ ะพิจารณาให
นางสาวดรุณรัตน ภิยโยดิลกชัย (ผูรับมอบฉันทะจาก บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต)
บริษัทฯ ตั้งเปาหมายกําไรไววาจะเติบโตขึน้ เทาไร
นายบุญดี อํานวยสกุล (กรรมการผูจัดการ)
ปนี้บริษทั ฯ ตั้งเปาหมายกําไรเพิ่มขึ้นประมาณ 10% สวนยอดขายคงใกลเคียงหรือเทากับปที่ผาน
มา โดยบริษัทฯ จะเนนพัฒนาและเปลี่ยนแปลงระบบการทํางานและกระบวนการผลิตตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ตลอดจนควบคุมคาใชจายตางๆ เพื่อทําใหสามารถรักษากําไรไวได
นางสาวดรุณรัตน ภิยโยดิลกชัย (ผูรับมอบฉันทะจาก บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต)
วัตถุประสงคในการซื้อที่ดินของบริษัทฯ คืออะไร
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- 18 นายบุญดี อํานวยสกุล (กรรมการผูจัดการ)
บริษัทฯ ซื้อที่ดินไวเพื่อรองรับการขยายกิจการในอนาคต
นางสุภาพร ภคสิรกิ ุล (ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย)
บริษัทฯ ไดลงนามในคําประกาศเจตนารมณ แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการ
ทุจริต กับทางสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แลว อยากทราบวาบริษัทฯ มีแนวทางตอไป
อยางไรที่จะทําใหบริษทั ฯ สามารถบริหารงานดวยความโปรงใส จนกระทั่งไดใบ Certificate มาเปนรางวัลใหกับ
ผูถือหุน
นายบุญดี อํานวยสกุล (กรรมการผูจัดการ)
บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายตอตานการทุจริต การคอรรัปชั่น โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ
ไวในจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้
1. สรางจิตสํานึก คานิยม ทัศนคติใหแกพนักงานในการปฏิบตั ิงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ดวย
ความซื่อสัตยสุจริต
2. จัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถวงดุล
การใชอํานาจใหเหมาะสม เพื่อปองกันมิใหพนักงานทุจริตหรือมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริต การคอรรัปชั่นตางๆ
3. หามกรรมการบริษทั ผูบริหาร และพนักงาน กระทําการใดๆ อันเปนการเรียกรอง หรือยอมรับซึง่
ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด สําหรับตนเองหรือผูอ ื่นที่สอไปในทางจูงใจใหปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบตั ิ
หนาทีใ่ นทางที่มิชอบ หรืออาจทําใหบริษทั ฯ เสียประโยชนอันชอบธรรม
4. หามกรรมการบริษทั ผูบริหาร และพนักงาน ใหหรือเสนอที่จะใหทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่น
ใดแกบุคคลภายนอก เพื่อจูงใจใหบุคคลนั้นกระทําหรือละเวนการกระทําใดที่ผิดตอกฎหมายหรือโดยมิชอบตอ
ตําแหนงหนาที่ของตน
5. จัดใหมีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปรงใสและถูกตอง
6. จัดใหมีชองทางในการสื่อสารเพื่อใหพนักงานและผูที่มีสวนเกี่ยวของสามารถที่จะแจงเบาะแส
อันควรสงสัย โดยมั่นใจไดวาจะไดรับการคุมครอง และตองมีการแตงตั้งเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบทุกเบาะแส
ที่มีการแจงเขามา
ทั้งนี้บริษัทฯ จะดําเนินการตามนี้ทั้งหมดเพื่อใหไดใบ Certificate โดยเร็วที่สุด
นางสุภาพร ภคสิรกิ ุล (ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย)
บริษัทฯ มีการใหพนักงานเซ็นรับทราบ Code of Conduct หรือไม
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- 19 นายบุญดี อํานวยสกุล (กรรมการผูจัดการ)
บริษัท ฯ มีก ารประชาสัมพัน ธสื่อสารใหกับ พนัก งานทุกคนรับ ทราบแลว พรอมทั้งเปดโอกาสให
สามารถแจงขอมูลขาวสารทุกเรื่องผานทาง Intranet ของบริษัทฯ ได
นางสุภาพร ภคสิรกิ ุล (ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย)
หวังวาปหนาบริษัทฯ จะแสดงใบ Certificate ใหกับผูถือหุน
นายบุญดี อํานวยสกุล (กรรมการผูจัดการ)
บริษัทฯ นาจะไดรับใบ Certificate เรียบรอยแลว
นายสําเริง มนูญผล (ผูถือหุน )
ผมขอชื่ น ชมและเป น กําลังใจใหกับ คณะกรรมการบริษัท ที่สามารถจายเงิ น ปน ผลจากผลการ
ดําเนินงาน คิดเปนอัตราจายเงินปนผลรอยละ 99.88 ใหกับผูถือหุน ตองขอขอบคุณครับ
เมื่อไมมีทานผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม กรรมการผูจัดการจึงไดเรียนเชิญประธานที่ประชุมกลาวปด
การประชุม
ประธานกรรมการ กลาวตอที่ประชุมวา ในนามคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผูถ ือหุนทุกทานที่ได
มอบความไววางใจ ใหบริหารกิจการของบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหนึ่ง
จากภารกิจที่ไดรับมอบหมายนี้ คณะกรรมการบริษัทตัง้ ใจที่จะทําใหบริษทั ฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่ดี
และเปนบริษัทฯ ที่มีอนาคต ดวยการมีขีดความสามารถในการแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการทุกคนตระหนักในภาระหนาที่ ทีจ่ ะตองเพิม่ คุณคาของกิจการใหแกผูถือหุน และผูมี
สวนไดเสีย ดวยความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย สุจริต ดวยวิธีการที่โปรงใส เพื่อทีจ่ ะปฏิบัติภารกิจใหสมกับที่ไดรับ
ความไววางใจจากทานผูถือหุน
เมื่อไมมีกิจการที่จะหารือกันในที่ประชุมอีก ประธานที่ประชุมจึงกลาวปดการประชุม
ปดประชุมเวลา 16.25 นาฬิกา
มนู ลีลานุวัฒน
------------------------------------

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

(นางอรอนงค แสงพุมพงษ)
เลขานุการบริษัท

