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บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 45
เมื่อวันจันทรที่ 21 เมษายน 2557
ประชุม ณ หองเจาพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล เขต
บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
เริ่มประชุมเวลา 15.30 นาฬิกา
เมื่อไดเวลานัดประชุม นางอรอนงค แสงพุมพงษ เลขานุการบริษัท ไดแจงตอที่ประชุมวา ขณะนี้เวลา 15.30
นาฬิกา เปนการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 45 ของ บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมารวม
ประชุมจํานวน 107 คน เปนจํานวนผูถือหุน 140 ราย ถือหุนรวมกันทั้งสิ้น 107,776,862 หุน คิดเปนรอยละ 89.81 ของจํานวน
หุนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัทฯ ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 120,000,000 หุน ครบเปนองคประชุม ตามขอบังคับของบริษัทฯ
ขอ 36 “ในการประชุมผูถอื หุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดและตองมีหุนนับรวมกันไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม”
ทั้งนี้บริษัทฯ ไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 45 (Record Date) ในวัน
พฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 และไดรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.
2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันศุกรที่ 21 มีนาคม 2557 มีผูถือหุนทั้งสิ้น 1,118 ราย รวมเปนจํานวนหุน 120,000,000 หุน และ
ไดเรียนเชิญ นายมนู ลีลานุวัฒน ประธานกรรมการบริษัท ทําหนาที่ประธานที่ประชุม
นายมนู ลีลานุวัฒน ประธานที่ประชุมกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ไดสละเวลามารวมประชุม และกลาวเปดการ
ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 45 ประจําป 2557 จากนั้นประธานที่ประชุมมอบหมายใหนายบุญดี อํานวยสกุล กรรมการผูจัดการ
เปนผูแ นะนํากรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย เลขานุการบริษัท ผูบ ริหาร ผูบริหารสูงสุดดานบัญชีและการเงิน และผูสอบบัญชีที่
เขารวมประชุมในครั้งนี้
นายบุญดี อํานวยสกุล กรรมการผูจัดการ ไดแนะนํากรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย เลขานุการบริษัท ผูบ ริหาร
ผูบริหารสูงสุดดานบัญชีและการเงิน และผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม ดังนี้
กรรมการบริษัทที่เขารวมการประชุม 11 ทาน คือ
1. นายมนู

ลีลานุวัฒน

2. นางสาวศิริกุล

ธนสารศิลป

3. นายบุญดี

อํานวยสกุล
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ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท
กรรมการผูจัดการ

- 11 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

กรรมการบริษัท
กรรมการรองผูจัดการ
กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

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

นายโยชิคาตะ
นายยูโซะ
นายอิคูโอะ
นายคิโยทากะ

ซุกาโมโต
อิเดะ
โอตานิ
ฮิโรชิมา

กรรมการที่ปรึกษา
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
นายบุณยสิทธิ์

โชควัฒนา

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

แสงพุมพงษ

เลขานุการบริษัท
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการบริหาร
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน

เลขานุการบริษัท
นางอรอนงค

ผูบริหารทานอื่นที่เขารวมการประชุม 6 ทาน คือ
1. นายมนัส
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องคสรณะคม

กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ผูบริหารสูงสุดดานบัญชีและการเงิน

- 12 2. นายสุวิทย

วงศเจริญวุฒภร

3. นางนงลักษณ

เตชะบุญเอนก

4. นางสาวณัฐชรินธร

พงศสุภาจินตภา

5. นางศิริวรรณ

วิลาสศักดานนท

6. นางสาวการุณี

สุหราย

กรรมการบริหาร
ผูอํานวยการฝายผลิตภัณฑ Children Wear
กรรมการบริหาร
ผูอํานวยการฝายผลิตภัณฑชุดชั้นใน
กรรมการบริหาร
ผูอํานวยการศูนยวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
กรรมการบริหาร
ผูอํานวยการฝายผลิตภัณฑ Wienna
กรรมการบริหาร
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

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

เตชะมนตรีกุล
เหลืองวิไล

ดังนั้นในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ
สรรหา ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ ประธาน
กรรมการบริหาร ผูบริหารสูงสุดดานบัญชีและการเงิน และผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เขารวมประชุมดวยตามที่ไดแนะนํา
ตัวแทนจากผูสอบบัญชี ซึ่งทําหนาที่เปนสักขีพยานในการนับคะแนนในการประชุมสามัญ ผูถือหุนครั้งนี้
นางสาวธัญลักษณ
ลิ้มรังษี
ซึ่งเปนผูสอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด และนั่งรวมกับเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ ที่ทําหนาที่บันทึกการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ
จากนัน้ กรรมการผูจัดการ ไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออก
เสียงลงคะแนน
นางอรอนงค แสงพุมพงษ เลขานุการบริษัท ไดชี้แจงรายละเอียดวาการประชุมสามัญผูถือหุนในป 2557 บริษัทฯ
ไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุนอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน ดังนี้
1. เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท ตั้งแตวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2556 ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพร
บนเว็บไซตของบริษัทฯ นั้น เมื่อครบระยะเวลาตามที่บริษัทฯ กําหนดแลวปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปน
วาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ
2. เปดโอกาสใหผูถือหุนจัดสงคําถามลวงหนา สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนผานทาง e-mail หรือไปรษณีย
ลงทะเบียน มายังบริษัทฯ ตามทีไ่ ดแจงไวในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ผลปรากฏวาไมมีผูถือหุนสงคําถามลวงหนากอน
การประชุมสามัญผูถือหุนมายังบริษัทฯ
3. เปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุม สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะได
สําหรับวิธีการลงมติตางๆ ในการประชุมครั้งนี้ ใหถือตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 43 คือ ใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่ง
เสียง การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย ซึ่งผูถือหุนสามารถออกเสียงลงคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออก
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- 13 เสียงในแตละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผูถือหุนที่ออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย และ/หรือ งดออกเสียงเทานั้น
จากนั้นจะนําคะแนนเสียงดังกลาวหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่มารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยใน
วาระนั้นๆ
ทั้งนี้ในกรณีที่ผูถือหุนทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นมารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค ของ
ทานผูถือหุน โดยสงหนังสือมอบฉันทะใหบริษัทฯ ลวงหนานั้น บริษัทฯ ไดบันทึกคะแนนตามความประสงคของผูถือหุนไวในระบบ
ประมวลผลเรียบรอยแลว
และในกรณีที่มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาลงทะเบียนรวมประชุมภายหลังจากการประชุมไดเริ่มแลว ผูถือหุน
และผูรับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดตามวาระที่ยังไมไดเริ่มพิจารณา และบริษทั ฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผูถือหุน
และผูรับมอบฉันทะที่มารวมประชุมระหวางการประชุมเปนองคประชุม ตั้งแตวาระที่ไดออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงาน
การประชุมตอไป โดยบริษัทฯ จะแจงใหผูถือหุนทราบในกรณีที่มีผูถือหุน และ/หรือผูรับมอบฉันทะมารวมประชุมเพิ่มเทานั้น
เพื่อใหการนับคะแนนเปนไปดวยความเรียบรอยและโปรงใส บริษัทฯ จะนับคะแนนดวยระบบ Barcode ซึ่งผูเ ขารวม
ประชุมจะเห็นผลคะแนนในแตละวาระบนหนาจอพรอมกัน
การลงคะแนนเสียงในแตละวาระ แยกเปนกรณีตางๆ ดังนี้
1. วาระใดๆ ยกเวนวาระเลือกตั้งกรรมการ ผูถอื หุนทานใดที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงใหยกปายคะแนน
เจาหนาที่จะแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพรอมทั้งลงนาม ซึ่งเจาหนาที่
จะเก็บบัตรลงคะแนนทันทีเพื่อนับคะแนน
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ ผูถ ือหุนทุกทานไดรับบัตรลงคะแนนเรียบรอยแลวตั้งแตลงทะเบียนมารวมประชุม
โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลพรอมทั้งลงนาม กรณีมีผูไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงใน
การเลือกตั้งกรรมการทานใด ใหยกปายคะแนน เจาหนาที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้
เจาหนาที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ ือหุนทุกทาน
กรรมการบริษัทในฐานะผูถือหุนขอใชสิทธิลงคะแนนเสียงเห็นดวยตามขอเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณี
ที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการบริษัทเปนผูลงมติแทน ใหเปนไปตามที่ผูถือหุนระบุในหนังสือมอบฉันทะ และหากผูถือหุนทานใด
มีขอซักถามขอใหยกมือและซักถามไดในวาระนั้นๆ
ตอจากนั้นประธานที่ประชุมไดมอบหมายให นายบุญดี อํานวยสกุล กรรมการผูจัดการ เปนผูดําเนินการประชุม
ตอไปทุกวาระ ยกเวนวาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดมอบหมายให รศ.ดร. กุลภัทรา
สิโรดม ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูดําเนินการประชุม
นายบุญดี อํานวยสกุล กรรมการผูจัดการ เริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ระบุไวใน
หนังสือเชิญประชุมที่ไดจัดสงใหทานผูถือหุน ดังนี้
กอนเริ่มการประชุมวาระที่ 1 เลขานุการบริษัท ไดแจงตอที่ประชุมวา ขณะนี้มผี ูมารวมประชุมเพิ่ม 2 คน เปน
จํานวนผูถือหุน 2 ราย ซึ่งถือหุน 600 หุน รวมเปนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมารวมประชุมทั้งสิ้น 109 คน เปนจํานวนผูถือหุน
142 ราย รวมจํานวนหุนทั้งสิ้น 107,777,462 หุน คิดเปนรอยละ 89.81 ของจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัทฯ
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556

กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดมีการจัดทํารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแตวันประชุม
สามัญผูถือหุน ซึ่งไดสงใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งได
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- 14 เผยแพรทางเว็บไซตของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th) และบริษัทฯ ไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 44 ซึ่ง
ไดประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ใหแกทานผูถือหุนลวงหนาพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวนั้น คณะกรรมการบริษัท มี
ความเห็นวารายงานการประชุมดังกลาว ไดบันทึกขึ้นไวอยางถูกตองแลว
ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 44
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาว ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
107,777,462
เสียง
คิดเปนรอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
เสียง
คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง
เสียง
คิดเปนรอยละ
วาระที่ 2

รับทราบรายงานกิจการประจําป 2556

กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใน
รอบป 2556 คณะกรรมการบริษัทไดจัดพิมพรายละเอียดลงในรายงานประจําป 2556 ซึ่งไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนเปนการ
ลวงหนา พรอมหนังสือเชิญประชุมแลว ทานผูถือหุนมีขอซักถามหรือไม
เมื่อไมมีขอซักถาม กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวาเนื่องจากวาระนี้เปนวาระเพื่อทราบ ไมตองมีการลงมติ
จึงขอผานไปยังวาระการประชุมตอไป
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัทฯ ซึ่ง
ผานการตรวจสอบพรอมลงนามรับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด และ
ไดผา นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว
โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงาน
ประจําป 2556 ที่บริษัทฯ ไดจัดสงใหทานผูถือหุน พรอมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาแลว ทานผูถือหุนมีขอซักถามหรือไม
เมื่อไมมีขอซักถาม กรรมการผูจัดการขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงลงมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดวย
คะแนนเสียงเปนเอกฉันทของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
107,777,462
เสียง คิดเปนรอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
เสียง คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง
เสียง คิดเปนรอยละ
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและอนุมัติการจายเงินปนผล

กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลที่สม่ําเสมอในอัตราหุนละ 0.25 บาท
(รอยละ 25 ของมูลคาที่ตราไว) แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเปนหลัก
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- 15 ในป 2556 บริษัทฯ มี
กําไรสะสมยังไมจัดสรรยกมา
บวก กําไรสุทธิประจําป 2556
รวม กําไรที่จะนํามาจัดสรรทั้งสิ้น
ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557
สภาพคลองและการลงทุนในโครงการตางๆ แลวเห็นควรเสนอจัดสรรกําไร ดังนี้

3,202,977,062.93
บาท
270,313,381.90
บาท
3,473,290,444.83
บาท
ไดพิจารณาผลการดําเนินงาน รวมทั้ ง

1. เสนอตั้งสํารอง
เนื่องจากทุนสํารองตามกฎหมาย ไดสํารองครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว คณะกรรมการบริษัทจึงขอ
เสนอใหจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองทั่วไป เปนจํานวนเงิน 13,515,669.10 บาท
2. เสนอจายเงินปนผล
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 2.25 บาท จากจํานวน 120,000,000 หุน รวม
เปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น 270,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 99.88 ของกําไรสุทธิประจําป 2556 โดยจายจากกําไรสะสมที่เสีย
ภาษีเงินไดนิติบุคคลไวแลวในอัตรารอยละ 30 ซึ่งผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได
ทั้งนี้การจายเงินปนผลดังกลาวใหจายแกผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนด
รายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ดวยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม
2557 โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557
อัตราการจายเงินปนผลดังกลาว สอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลที่บริษัทฯ ไดกําหนดไว และไมสงผล
กระทบตอสภาพคลองของบริษัทฯ
ซึ่งบริษัทฯ
จะยังคงมีกําไรสะสมยังไมไดจัดสรรคงเหลือยกไป
เปนจํานวนเงิน
3,189,774,775.73 บาท
ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล
มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงลงมติอนุมัติใหจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองทั่วไป จํานวนเงิน
13,515,669.10 บาท และอนุมัติใหจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 2.25 บาท จํานวนเงิน 270,000,000 บาท โดยจายจากกําไร
สะสมเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลไวแลวในอัตรารอยละ 30 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดวยคะแนนเสียง เปนเอกฉันทของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
107,777,462
เสียง
คิดเปนรอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
เสียง
คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง
เสียง
คิดเปนรอยละ
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระ

กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตาม
ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 21 กําหนดให “ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งใน
สามเปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได”
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- 16 ปจจุบันตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ มีจํานวน 15 ตําแหนง ซึ่งในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 45 มี
กรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 5 คน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

นายโยชิคาตะ
นายบุญดี
นายอํานวย
นายอิคูโอะ
นายกฤช

ซุกาโมโต
อํานวยสกุล
บํารุงวงศทอง
โอตานิ
ฟอลเล็ต

กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการบริษัท และกรรมการผูจัดการ
กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา และกรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการลวงหนากอนการ
ประชุมสามัญผูถือหุน ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการแตอยางใด
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการที่มีสวนไดเสียไดหารือกันอยางกวางขวาง โดยไดพิจารณาคุณสมบัติของ
บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการเปนรายบุคคลอยางละเอียดรอบคอบ ทั้งดานคุณวุฒิ และคุณสมบัติที่
สามารถตอบสนองความตองการของตําแหนงที่วางลงได รวมทั้งมีภาวะผูนํา วิสัยทัศน คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทํางาน
และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยในชวงที่ผาน
มา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ
ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย จึงมีมติเห็นชอบตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาเสนอ
โดยเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในคราวประชุมนี้จํานวน 5 คน
กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง คือ
1.
2.
3.
4.
5.

นายโยชิคาตะ
นายบุญดี
นายอํานวย
นายอิคูโอะ
นายกฤช

ซุกาโมโต
อํานวยสกุล
บํารุงวงศทอง
โอตานิ
ฟอลเล็ต

โดยนายกฤช ฟอลเล็ต เปนกรรมการอิสระ ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทมาแลวไมเกิน 9 ป
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. นายบุญดี
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อํานวยสกุล

ดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด

- 17 2. นายอํานวย

บํารุงวงศทอง

ดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด
ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ
บริษัท มอรแกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) จํากัด

ทั้งนีป้ ระวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัททั้ง 5 คน พรอมทั้งนิยามกรรมการ
อิสระ ไดจัดสงใหผูถือหุนลวงหนาพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว
และเนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ตางจากวาระอื่นๆ จึงขอใหผูถือหุนทุกทานทั้งเห็นดวย ไมเห็นดวย
หรืองดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแตละคน และเมื่อลงคะแนนครบทั้ง 5 คนแลว ขอให
สงบัตรลงคะแนนพรอมลงนามใหกับเจาหนาที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
ขอใหที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ เปน
รายบุคคล ดังนี้
1. นายโยชิคาตะ
ซุกาโมโต
2. นายบุญดี
อํานวยสกุล
3. นายอํานวย
บํารุงวงศทอง
4. นายอิคูโอะ
โอตานิ
5. นายกฤช
ฟอลเล็ต
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
ดวยการลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคลตามลําดับ ดังนี้

ซุกาโมโต
อํานวยสกุล
บํารุงวงศทอง
โอตานิ

เห็นดวย
จํานวนเสียง
รอยละ*
107,593,962
99.8297
107,777,462 100.0000
107,593,962
99.8297
107,593,962
99.8297

ฟอลเล็ต

107,777,462

รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.

นายโยชิคาตะ
นายบุญดี
นายอํานวย
นายอิคูโอะ

5. นายกฤช

ไมเห็นดวย
จํานวนเสียง รอยละ*
183,500 0.1703
183,500 0.1703
183,500 0.1703

งดออกเสียง
จํานวนเสียง รอยละ*
-

-

-

100.0000

-

หมายเหตุ * : คิดเปนรอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ป 2557 จํานวน 15 คน มีดังนี้
1. นายโยชิคาตะ
ซุกาโมโต
2. นายมนู
ลีลานุวัฒน
3. นายยูโซะ
อิเดะ
4. นางสาวศิริกุล
ธนสารศิลป
5. นายบุญดี
อํานวยสกุล
6. นายอะสึชิ
ทะบะตะ
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายอํานวย
นายธรรมรัตน
นายอิคูโอะ
นายคิโยทากะ
รศ.ดร.กุลภัทรา
นางพรรณี
นางศรัณยา
นายกฤช
รศ.นเรศร

บํารุงวงศทอง
โชควัฒนา
โอตานิ
ฮิโรชิมา
สิโรดม
วรวุฒิจงสถิต
จินดาวณิค
ฟอลเล็ต
เกษะประกร

ทั้งนีบ้ ริษัทฯ มีกรรมการอิสระครบตามจํานวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยมีจํานวน 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 จายเงินหรือทรัพยสิน
อื่นใดใหแกกรรมการ เวนแตจายเปนคาตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป น
กรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ไมรวมถึงคาตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการไดรับในฐานะพนักงานหรือลูกจางของบริษัทฯ” ซึ่งเดิม
ที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติวงเงินคาตอบแทนกรรมการไวไมเกินปละ 20,000,000 บาท โดยมอบหมายใหคณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทนนําไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผูถือหุนอนุมัติ ซึ่งในป 2556 บริษัทฯ ไดจัดสรรวงเงินดังกลาวใหแกกรรมการ
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 16,542,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- คาตอบแทนประจําปคณะกรรมการบริษัท
15,000,000 บาท
- คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
640,000 บาท
- คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
628,000 บาท
- คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา
26,000 บาท
- คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
32,000 บาท
- คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
216,000 บาท
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ไดพิจารณาเสนอหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ในป
2557 โดยพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ การเติบโตและผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ สภาพคลองทางธุรกิจ ปจจัยที่อาจมีผลกระทบตอบริษัทฯ หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม รวมถึงวงเงิน
คาตอบแทนที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน จํานวนเงินคาตอบแทนที่จายในปที่ผานมา และเปรียบเทียบกับระดับที่
ปฏิบัติอยูในกลุมธุรกิจเดียวกัน
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- 19 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
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
2. คาเบี้ยประชุมรายไตรมาส
(เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)
3. คาตอบแทนอื่น

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

ทั้งนี้การพิจารณาหลักเกณฑคาตอบแทนดังกลาวขางตนตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
ไมเกินวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาแลวเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเสนอ จึงขอใหที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯ จายคาตอบแทนแกกรรมการไดในวงเงินรวมไมเกินปละ 20,000,000 บาท เทากับปที่ผานมา ทั้งนี้ไม
รวมถึงคาตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการไดรับในฐานะพนักงานหรือลูกจางของบริษัทฯ โดยขออํานาจใหคณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทนนําไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผูถือหุนอนุมัติ โดยวงเงินนี้ใหมีผลตั้งแตวันที่ที่ประชุมนี้อนุมัติจนกวา
จะมีการเปลี่ยนแปลงตอไป
ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ซึ่งในวาระนี้ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสองใน
สามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงลงมติอนุมัติใหบริษัทฯ จายคาตอบแทนแกกรรมการไดภายในวงเงินที่
เสนอ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 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 ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 49
“ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือ ผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัทฯ” และ ขอ 50 “ผูสอบบัญชีนั้นให
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเลือกตั้งทุกป ผูสอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเขารับตําแหนงอีกก็ได”
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 46

- 20 ในป 2556 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 1,735,000 บาท
ในป 2557 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคา
สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งไดพิจารณาจากความเปนอิสระ ผลการปฏิบัติงาน การมีมาตรฐานการทํางาน
ที่ดี มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของบริษัทฯ และขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย โดยมีรายชื่อผูสอบบัญชี ดังนี้
1. ดร.ศุภมิตร
เตชะมนตรีกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 และ/หรือ
2. นายนิติ
จึงนิจนิรันดร
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809 และ/หรือ
3. นายมนูญ
มนูสุข
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292
แหงบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดย ดร.ศุภมิตร
เตชะมนตรีกุล ไดเปนผูลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ มาแลวเปนระยะเวลา 3 ป คือ ในป 2554 - 2556 นายนิติ
จึงนิจนิรันดร เคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแตป 2549 - 2553 และนายมนูญ มนูสุข ยังไมเคยเปนผูลง
ลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ที่ไดเสนอใหมีการแตงตั้งโดยที่ประชุม
สามัญผูถือหุนนั้น เปนผูสอบบัญชีสังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผูสอบบัญชีของบริษัทยอยดวย โดยที่ผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีความเปนอิสระ ไมมีความสัมพันธ หรือมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด
บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีการจายคาตอบแทนของงานบริการอื่นใหแกสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชี 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

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบ คาสอบบัญชีของบริษัทยอย จํานวน 5 บริษัท ซึ่งคา
สอบบัญชีดังกลาวเปนการใหบริการสอบบัญชีเทานั้น ไมมีการใหบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี เปนจํานวนเงินรวม
2,615,000 บาท รวมเปนคาตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอยรวมทั้งสิ้น 4,390,000 บาท
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- 21 ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงลงมติอนุมัติใหแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ
ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
107,777,462
เสียง คิดเปนรอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
เสียง คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง
เสียง คิดเปนรอยละ
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแกไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 (วัตถุประสงคของบริษัทฯ ขอ 21 ขอ 22 และ
ขอ 23)

กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหการดําเนินกิจการของบริษัทฯ เปนไปอยางคลองตัวและรองรับการ
ขยายตัวทางธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหเสนอแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 (วัตถุประสงค
ของบริษัทฯ) โดยใหเพิ่มเติมวัตถุประสงค 3 ขอ จากวัตถุประสงคเดิม 20 ขอ รวมเปนวัตถุประสงคทั้งสิ้น 23 ขอ ตามรายละเอียด
ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ดังนี้
วัตถุประสงคปจจุบัน

วัตถุประสงคที่ขอเสนอแกไขเพิ่มเติม

เหตุผล

- ไมมี -

ขอ 21. ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงตามกฎหมาย
ขายตรงและตลาดแบบตรง รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่
ประกาศบังคับใชเพิ่มเติม ซึ่งเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ
ขายตรงและตลาดแบบตรง (เมื่อไดรับอนุญาตจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ)

เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของ
บริษัทโดยขยายชองทางการ
ขายสินคาผานทางอินเตอรเน็ต
และสื่ออื่นๆ เพื่อการเขาถึง
ผูบริโภคไดกวางขวางยิ่งขึ้น

- ไมมี -

ขอ 22. ประกอบธุรกิจขายสินคาหรือบริการ หรือประกอบธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ภายใตวัตถุประสงคของบริษัท
หรือการประกอบธุรกิจอื่นใด ไมวาโดยทางอินเตอรเน็ต
สื่อสิ่งพิมพ สื่อโทรทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือสื่ออื่นใด
หรือโดยใชเครื่องมือหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสใดๆ รวมถึง
สรางสรรค บริหารเว็บไซต และ/หรือ เว็บไซตเกี่ยวกับ
การใหบริการดานการเงิน จัดและบริการโฆษณาบน
อินเตอรเน็ต ใหบริการคนควาขอมูลทางอินเตอรเน็ต
เก็บคาบริการ คาโฆษณา หรือคาตอบแทนอื่นใด (เมื่อได
รับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของ)

- ไมมี -

ขอ 23. ประกอบธุรกิจใหบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
ภายใตกฎหมายวาดวยการควบคุม ดูแลการใหบริการการ
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ
และใหบริการรับชําระเงินแทน (เมื่อไดรับอนุญาตจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ)
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เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของ
บริษัทโดยขยายชองทางการ
ขายสินคาผานทางอินเตอรเน็ต
และสื่ออื่นๆ เพื่อการเขาถึง
ผูบริโภคไดกวางขวางยิ่งขึน้

- 22 และขอใหที่ประชุมมอบอํานาจใหกรรมการบริษัทสามารถดําเนินการยื่นจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมและใหมีอํานาจ
แกไขเพิ่มเติมขอความหรือถอยคําในหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ตามคําแนะนําของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชย
ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 (วัตถุประสงคของบริษัทฯ ขอ 21 ขอ 22
และขอ 23) ซึ่งในวาระนี้ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงลงมติอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 (วัตถุประสงคของ
บริษัทฯ ขอ 21 ขอ 22 และขอ 23) และมอบอํานาจใหกรรมการบริษัทสามารถดําเนินการยื่นจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมและใหมี
อํานาจแกไขเพิ่มเติมขอความหรือถอยคําในหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ตามคําแนะนําของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
107,777,462
เสียง คิดเปนรอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
เสียง คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง
เสียง คิดเปนรอยละ
วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)

หลังจากสิ้นสุดวาระการประชุมสามัญผูถือหุน กรรมการผูจัดการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือใหขอเสนอแนะ
ตอที่ประชุม ซึ่งผูถือหุนจํานวน 3 ราย มีคําถามและขอเสนอแนะ สรุปรายละเอียดที่สําคัญไดดังนี้
นางสาวดรุณรัตน ภิยโยดิลกชัย (ผูรับมอบฉันทะจาก บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต)
ขอสอบถามผลประกอบการในปที่ผานมา ดังนี้
1. สาเหตุที่ยอดขายของบริษัทฯ ลดลงไปประมาณ 10% และอยากทราบวาเปนไปตามที่บริษัทฯ คาดการณไว
หรือไม
2. ยอดขายตางประเทศลดลงไปคอนขางมากประมาณ 15% ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ลดลงเนื่องจากผลกระทบจาก
คาเงินบาทแข็งคา และถาตัดเรื่องคาเงินออกไปแลว ปริมาณซื้อสินคา (Volume) หรืออุปสงค (Demand) ของยอดขาย
ตางประเทศยังดีอยูหรือไม
3. ตลาดสงออกไปประเทศญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา มีแนวโนมความตองการเปนอยางไร บริษัทฯ สามารถเจรจา
ตอรองดานราคา หรือปริมาณซื้อสินคา (Volume) ไดมากนอยเพียงใด
4. คาใชจายในการขายและการบริหารเมื่อเทียบกับยอดขายปที่ผานมาสูงขึ้นเกือบ 19% ซึ่งสูงสุดนับตั้งแตที่
บริษัทฯ ดําเนินการมา อยากทราบวาเปนเพราะสาเหตุใด
นายบุญดี อํานวยสกุล (กรรมการผูจัดการ)
ยอดขายปที่ผานมาลดลงมาจากสาเหตุหลัก คือ เศรษฐกิจภายในประเทศไมดี ประกอบกับผลกระทบจากวิกฤต
ทางการเมือง สงผลใหยอดขาย Wacoal ที่มาจากนักทองเที่ยวตางประเทศลดนอยลง สวนยอดขายตางประเทศลดลงเนื่องจาก
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเมื่อตนปทแี่ ลวอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนอยูท ี่ 38 - 39 บาท ตอ 100 เยน แตตอมาคาเงินบาท
แข็งคาเปน 30 บาท ทําใหยอดขายตางประเทศลดลงไปประมาณ 145 ลานบาท ในขณะเดียวกันบริษัทฯ มีคาใชจายเพิ่มขึ้น
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- 23 จากการปรับขึ้นคาแรงทั่วประเทศเปน 300 บาทตอวัน และคาใชจายจากคาโฆษณาและสงเสริมการขาย B’me ซึ่งเปนแบรนด
ใหมที่สรางขึ้นมา
สําหรับตลาดสงออกไปยังลูกคารายใหญอยางประเทศญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ ไดมีการเจรจาตอรองเรื่อง
ราคา ซึ่งลูกคาดังกลาวก็ยินดีที่จะพิจารณาให
นางสาวดรุณรัตน ภิยโยดิลกชัย (ผูรับมอบฉันทะจาก บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต)
บริษัทฯ ตั้งเปาหมายกําไรไววาจะเติบโตขึ้นเทาไร
นายบุญดี อํานวยสกุล (กรรมการผูจัดการ)
ปนี้บริษัทฯ ตั้งเปาหมายกําไรเพิ่มขึ้นประมาณ 10% สวนยอดขายคงใกลเคียงหรือเทากับปที่ผานมา โดยบริษัทฯ
จะเนนพัฒนาและเปลี่ยนแปลงระบบการทํางานและกระบวนการผลิตตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนควบคุม
คาใชจายตางๆ เพื่อทําใหสามารถรักษากําไรไวได
นางสาวดรุณรัตน ภิยโยดิลกชัย (ผูรับมอบฉันทะจาก บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต)
วัตถุประสงคในการซื้อที่ดินของบริษัทฯ คืออะไร
นายบุญดี อํานวยสกุล (กรรมการผูจัดการ)
บริษัทฯ ซื้อที่ดินไวเพื่อรองรับการขยายกิจการในอนาคต
นางสุภาพร ภคสิริกุล (ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย)
บริษัทฯ ไดลงนามในคําประกาศเจตนารมณ แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต กับทาง
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แลว อยากทราบวาบริษัทฯ มีแนวทางตอไปอยางไรที่จะทําใหบริษัทฯ สามารถ
บริหารงานดวยความโปรงใส จนกระทั่งไดใบ Certificate มาเปนรางวัลใหกับผูถือหุน
นายบุญดี อํานวยสกุล (กรรมการผูจัดการ)
บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายตอตานการทุจริต การคอรรัปชั่น โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติไวในจริยธรรม
ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้
1. สรางจิตสํานึก คานิยม ทัศนคติใหแกพนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ดวยความซื่อสัตย
สุจริต
2. จัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจให
เหมาะสม เพื่อปองกันมิใหพนักงานทุจริตหรือมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริต การคอรรัปชั่นตางๆ
3. หามกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน กระทําการใดๆ อันเปนการเรียกรอง หรือยอมรับซึ่งทรัพยสิน หรือ
ผลประโยชนอื่นใด สําหรับตนเองหรือผูอื่นที่สอไปในทางจูงใจใหปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจทําให
บริษัทฯ เสียประโยชนอันชอบธรรม
4. หามกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ใหหรือเสนอที่จะใหทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใดแก
บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจใหบุคคลนั้นกระทําหรือละเวนการกระทําใดที่ผิดตอกฎหมายหรือโดยมิชอบตอตําแหนงหนาที่ของตน
5. จัดใหมีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปรงใสและถูกตอง
6. จัดใหมีชองทางในการสื่อสารเพื่อใหพนักงานและผูที่มีสวนเกี่ยวของสามารถที่จะแจงเบาะแสอันควรสงสัย
โดยมั่นใจไดวาจะไดรับการคุมครอง และตองมีการแตงตั้งเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจงเขามา
ทั้งนี้บริษัทฯ จะดําเนินการตามนี้ทั้งหมดเพื่อใหไดใบ Certificate โดยเร็วที่สุด
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- 24 นางสุภาพร ภคสิริกุล (ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย)
บริษัทฯ มีการใหพนักงานเซ็นรับทราบ Code of Conduct หรือไม
นายบุญดี อํานวยสกุล (กรรมการผูจัดการ)
บริษัทฯ มีการประชาสัมพันธสื่อสารใหกับพนักงานทุกคนรับทราบแลว พรอมทั้งเปดโอกาสใหสามารถแจงขอมูล
ขาวสารทุกเรื่องผานทาง Intranet ของบริษัทฯ ได
นางสุภาพร ภคสิริกุล (ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย)
หวังวาปหนาบริษัทฯ จะแสดงใบ Certificate ใหกับผูถือหุน
นายบุญดี อํานวยสกุล (กรรมการผูจัดการ)
บริษัทฯ นาจะไดรับใบ Certificate เรียบรอยแลว
นายสําเริง มนูญผล (ผูถือหุน)
ผมขอชื่นชมและเปนกําลังใจใหกับคณะกรรมการบริษัทที่สามารถจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงาน
อัตราจายเงินปนผลรอยละ 99.88 ใหกับผูถือหุน ตองขอขอบคุณครับ

คิดเปน

เมื่อไมมีทานผูถือหุน เสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม กรรมการผูจัดการจึงไดเรียนเชิญประธานที่ประชุมกลาวปดการประชุม
ประธานกรรมการ กลาวตอที่ประชุมวา ในนามคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ไดมอบความ
ไววางใจ ใหบริหารกิจการของบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหนึ่ง
จากภารกิจที่ไดรบั มอบหมายนี้ คณะกรรมการบริษัทตั้งใจที่จะทําใหบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่ดี และเปนบริษัท
ฯ ที่มีอนาคต ดวยการมีขีดความสามารถในการแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการทุกคนตระหนักในภาระหนาที่ ที่จะตองเพิ่มคุณคาของกิจการใหแกผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย ดวย
ความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย สุจริต ดวยวิธีการที่โปรงใส เพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจใหสมกับที่ไดรับความไววางใจจากทานผูถือหุน
เมื่อไมมีกิจการที่จะหารือกันในที่ประชุมอีก ประธานที่ประชุมจึงกลาวปดการประชุม
ปดประชุมเวลา 16.25 นาฬิกา

( นายมนู ลีลานุวัฒน )
ประธานที่ประชุม
ผูบันทึก

(นางอรอนงค แสงพุมพงษ)
เลขานุการบริษัท
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