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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ครัง้ที่ 48 

 

บริษัท  ไทยวาโก ้ จ ากัด  (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 47 

เมื่อวนัจันทร์ที ่25 เมษายน 2559 
 
ประชุม ณ ห้องเจา้พระยา 2  โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด ์  เลขที ่ 372  ถนนพระราม 3  แขวงบางโคล ่  เขต         

บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร  

                     เริ่มประชุมเวลา 15.00 นาฬิกา 

  เมื่อได้เวลานัดประชุม  นางอรอนงค์  แสงพุ่มพงษ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 15.00 
นาฬิกา เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ของ บริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน)  มีผูถ้ือหุ้นเข้ารว่มประชมุดว้ยตนเอง 
จ านวน 47 ราย จ านวน 4,649,110 หุ้น และผู้ถือหุ้นทีม่อบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน  43 ราย จ านวน 98,796,976  หุ้น รวม
เป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจ านวน 75 คน เป็นจ านวนผู้ถือหุ้น 90 ราย ถือหุ้นรวมกันท้ังส้ิน  103,446,086 หุน้ 
คิดเป็นร้อยละ  86.21 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 120,000,000 หุ้น  ครบเป็นองค์
ประชุม  ตามข้อบังคับของบรษิัทฯ ข้อ 36 “ในการประชุมผู้ถอืหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อย
กว่า 25 คน หรือไม่น้อยกวา่กึง่หน่ึงของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”  

 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 (Record Date) ในวันจันทรท์ี ่
21 มีนาคม 2559 และได้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธี
ปิดสมุดทะเบียนในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559  มีผู้ถือหุ้นทั้งส้ิน 1,058 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 120,000,000 หุ้น และได้เรยีน
เชิญ นายมนู  ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ประธานท่ีประชุม 

 นายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานท่ีประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกทา่นเขา้สู่การประชมุสามัญผูถ้ือหุน้ และกล่าวเปิด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  47  ประจ าปี 2559  จากนั้นประธานที่ประชุมมอบหมายให้นายบุญดี  อ านวยสกุล  ประธาน
กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แนะน ากรรมการบริษัท  กรรมการชุดย่อย  เลขานุการบริษัท  ผู้บริหาร  ผู้บริหารสูงสุด
ด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี ้

 นายบุญดี  อ านวยสกุล  ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ  ได้แนะน ากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย 
เลขานุการบริษัท ผู้บริหาร  ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม  ดังนี ้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม    11   ท่าน  คือ 

  1.   นายมน ู ลีลานุวัฒน ์ ประธานกรรมการบริษัท  
     ประธานกรรมการสรรหา 
     กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
     กรรมการบริหาร 
  2.  นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป ์ รองประธานกรรมการบริษัท 
     กรรมการสรรหา 
     กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน    
     รองประธานกรรมการบริหาร 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 
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  3.  นายบุญด ี อ านวยสกุล กรรมการบรษิัท       
     ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ 
   4.   นายอะสึช ิ ทะบะตะ กรรมการบรษิัท      
     กรรมการรองผู้จัดการ 
  5.   นายอ านวย บ ารุงวงศ์ทอง กรรมการบรษิัท  
     กรรมการสรรหา     
     กรรมการบริหาร 
  6.   นายธรรมรัตน ์ โชควัฒนา   กรรมการบรษิัท 
                 7. ดร.กุลภัทรา สิโรดม กรรมการอิสระ   
      ประธานกรรมการตรวจสอบ 
      ประธานกรรมการก ากับดูแลกจิการ 
                 8. นางพรรณี วรวุฒจิงสถติ กรรมการอิสระ   
      กรรมการตรวจสอบ 
  9. นายกฤช ฟอลเล็ต กรรมการอิสระ 
       ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
                10.  รศ.นเรศร ์ เกษะประกร กรรมการอิสระ   
      กรรมการบริหารความเส่ียง 
                11.  นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักด ี กรรมการอิสระ   
      กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการบริษัทที่ลาการประชมุ  เนื่องจากติดภารกิจที่ตา่งประเทศ  4   ท่าน  คือ 

  1. นายโยชคิาตะ ซุกาโมโต กรรมการท่ีปรึกษา  
  2. นายยูโซะ อิเดะ รองประธานกรรมการบริษัท 
  3. นายมาซายะ วากาบายาช ิ กรรมการบรษิัท 
   4. นายมาซาอาค ิ ยาจมิะ กรรมการบรษิัท 

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

       นายบุณยสิทธิ ์ โชควัฒนา ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท    
     ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

 เลขานุการบริษัท   

 นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ เลขานุการบริษัท 
       กรรมการก ากับดูแลกิจการ 
   กรรมการบริหาร  
   ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

 กรรมการบริหารและผู้บริหารท่านอื่นที่เข้าร่วมการประชุม   8   ท่าน   คือ 

  1.   นายมนัส องค์สรณะคม กรรมการบริหารความเส่ียง 
     กรรมการบริหาร  

ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน 
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 2. นายสุวิทย์  วงศ์เจริญวุฒภร  กรรมการบริหาร 
      ผู้อ านวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Children Wear 
 3. นางนงลักษณ ์  เตชะบุญเอนก  กรรมการบริหาร 
 4. นางสาวณัฐชรินธร  พงศ์สุภาจินตภา  กรรมการบริหาร 
      ผู้อ านวยการ Human Science Research Center 
 5. นางศิริวรรณ    วิลาสศักดานนท์  กรรมการบริหาร 
      ผู้อ านวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Wienna 
 6. นางสาวการุณี         สุหร่าย  กรรมการบริหาร 
      ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 
 7. นายสมพงษ์         รัศมีธรรม  กรรมการบริหาร 
      ผู้อ านวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน 
 8. นายวรเทพ         อัศวเกษม  กรรมการบริหาร 

 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อ
ท าหน้าที่ในการตอบข้อซักถามทางด้านบัญชีในคร้ังนี้  3  ท่าน คือ 

1.  ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกลุ  
2. นางสาวกรทอง เหลืองวิไล 
3.  นางสาวธัญลักษณ์ ล้ิมรังษี 

  ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานกรรมการบริษทั ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ
สรรหา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ ประธาน
กรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตามที่ได้แนะน า 

 ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ซึ่งท าหน้าที่เปน็ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งนี ้

 นางสาวจิตติพร   รุ่งเรือง  

 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี จากบรษิัท ดลีอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด และนั่งรว่มกับเจา้หน้าที่ของ
บริษัทฯ ที่ท าหน้าที่บันทึกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ   

 จากนัน้ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน   

 นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดว่าการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2559 บริษัทฯ 
ได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดแูลกิจการท่ีดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเทา่เทียมกัน  ดังนี้ 

 1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันท่ี 1 - 30 ธันวาคม 2558 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้น เมือ่ครบระยะเวลาตามที่บริษัทฯ ก าหนดแล้วปรากฏวา่ไม่มีผู้ถือหุน้ท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็น
วาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
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 2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจดัส่งค าถามล่วงหน้าส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทาง  e-mail หรือไปรษณีย์
ลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมายังบริษัทฯ 

 3.  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ารว่มประชุมสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ 

 ส าหรับวิธีการลงมตติ่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 43 คือ ให้นับหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึง
เสียง การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเสียงเหน็ด้วย  ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น   จากนั้น
จะน าคะแนนเสียงดังกล่าวหกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงทีเ่ห็นด้วยใน
วาระน้ันๆ   ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุน้ท าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของทา่น
ผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทฯ ล่วงหน้านั้น บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบ
ประมวลผลเรียบร้อยแล้ว  

 และในกรณีท่ีมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบยีนร่วมประชมุภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุน้มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนได้ตามวาระท่ียงัไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทีม่าร่วมประชมุระหว่างการประชุม
เป็นองค์ประชุม ตัง้แตว่าระท่ีได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป  โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิม่เท่านั้น 

 เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้เข้าร่วม
ประชุมจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน   

 การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ แยกเป็นกรณตี่างๆ ดังนี้ 

1. วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตัง้กรรมการ  ผู้ถือหุ้นท่านใดทีไ่มเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกปา้ยคะแนน 
เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนพร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเหน็พร้อมทั้ง
ลงนาม และส่งคืนเจา้หน้าที่ทันท ี

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ  ผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนาม
ในบัตรลงคะแนนซึ่งอยูด่้านขวาของป้ายคะแนน  กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในการเลือกตัง้กรรมการ
ท่านใด ให้ยกปา้ยคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จส้ินการลงมติในวาระนี ้ เจ้าหน้าทีจ่ะเก็บบัตร
ลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน  

 กรรมการบรษิัทในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นดว้ยตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ  ใน
กรณีทีผู้่ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบรษิัทเป็นผู้ลงมตแิทน ใหเ้ป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบใุนหนังสือมอบฉันทะ และหากผู้ถือหุ้น
ท่านใดมีข้อซกัถามขอให้ยกมือและซักถามได้ในวาระน้ันๆ 

 ต่อจากนั้นประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้ นายบุญดี อ านวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
ผู้จัดการ เป็นผู้ด าเนินการประชมุต่อไปทุกวาระ ยกเว้นวาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดคา่สอบบัญชีของบริษัทฯ 
ได้มอบหมายให้ ดร.กุลภัทรา สิโรดม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ด าเนินการประชมุ 

 นายบุญดี อ านวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เริ่มด าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระ
การประชุมตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชมุที่ได้จัดสง่ให้ทา่นผู้ถือหุ้น ดังนี ้
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 ก่อนเริ่มการประชุมวาระท่ี 1 เลขานุการบรษิัท ได้แจ้งต่อที่ประชมุว่า ขณะนีม้ีผู้มาร่วมประชุมเพิม่ 7 คน เป็น
จ านวนผู้ถือหุ้น 7 ราย  ซึ่งถือหุ้น  1,720,740 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 82 คน เป็นจ านวนผู้
ถือหุ้น 97 ราย รวมจ านวนหุ้นทัง้ส้ิน 105,166,826 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.64 ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วของบริษัทฯ 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2558 

              ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดท ารายงานการประชุม
ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งได้เผยแพรท่างเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th) และบริษัทฯ ได้จัดส่งส าเนา
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 46 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที ่27 เมษายน 2558 ให้แก่ท่านผู้ถอืหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสอืเชิญ
ประชุมแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกขึ้นไว้อย่างถูกต้องแล้ว  

 ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ครั้งที่ 46 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว  จึงลงมติรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว ด้วยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 เห็นด้วย   105,166,726 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9999  
 ไม่เห็นด้วย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ    -  
 งดออกเสียง 100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0001  

    
วาระที่  2 รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2558 

 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ  ในรอบปี  2558      คณะกรรมการบริษัทได้จัดพมิพ์รายละเอียดลงในรายงานประจ าปี  2558   ซึ่งได้
จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชมุแล้ว  โดยมีรายละเอียดที่ส าคญั 3 เรื่องดงันี้  

 1. ผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน 

 ผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวมในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมยีอดขาย 3,973 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 371 ล้านบาท คิดเป็น 10.31%  โดยเกดิจากรายได้จากการขายสินค้าในประเทศเพิ่มขึ้นจากปกี่อน  448  ล้านบาทหรือ
เท่ากับ  18.34%  เนื่องจากตัวแทนการจดัจ าหน่ายมีการเพิม่ช่องทางการจ าหน่ายสินค้า และมีการส่งเสริมการขายเพิ่มขึน้ 
ส าหรับรายได้จากการขายสินค้าต่างประเทศลดลง 77 ล้านบาท คิดเป็น  6.67%  เนื่องจากการชะลอตัวทางเศรษฐกจิของ
ประเทศญี่ปุ่น 

   ในปี 2558 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ  334 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น  58  ล้านบาท เท่ากับ 20.84%  โดยมกี าไรสุทธิ
ต่อหุ้น 2.79 บาท ทั้งนีก้ าไรสุทธทิี่เพิ่มขึ้นเกิดจากรายได้จากการขายเพิม่ขึ้น และมีก าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากการอ่อนคา่ของเงินบาท 

 ฐานะการเงนิของบริษทัฯ 

   บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ ส้ินปี 2558  เท่ากับ 6,597  ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 111 ล้านบาท 
เท่ากับ 1.72% โดยเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเทา่กับ  2,366  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้และ
สินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น  เนื่องจากการจดัเตรียมสินคา้ส าหรับช่องทางการจัดจ าหน่ายใหม่ และเปน็สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  4,231 
ล้านบาท  เพิม่ขึ้น  105 ล้านบาท ซึง่สาเหตุหลักเกดิจากการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทร่วม  และลงทุนในท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ 
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   ณ ส้ินปี 2558 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 1,417 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 46 ล้านบาท เท่ากับ 3.32% ซึ่ง
ส่วนใหญ่เกิดจากบรษิัทฯ มเีงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 73 ล้านบาท เนื่องจากการลงทุนในหุ้นสามัญและซื้อ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นดงักล่าว 

   ส่วนของเจ้าของ ณ ส้ินปี 2558 เท่ากับ 5,180 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  66  ล้านบาท หรือ 1.28%  บริษัทฯ จึง
มีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ ส้ินปี 2558 เท่ากับ 43.17 บาท เพิ่มขึน้ 0.55 บาทต่อหุ้น 

 2. โครงการลงทุน 

  บริษัทฯ ได้เริ่มสร้าง Platform ใหม่ในระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)  เพื่อ
พัฒนาความแข็งแกร่งและสร้างความยัง่ยืนให้แก่องค์กรในระยะยาว 2 โครงการ คือ 

       1)  อนุมัติโครงการลงทุนในกิจการท่ีเป็น Supply Chain ด้านวัตถดุบิส าหรับชุดชั้นในสตรีร่วมกับ Wacoal 
Corp. และบริษัทผู้ผลิตวัตถดุิบชัน้น าของประเทศญี่ปุ่น คือ ก่อตั้ง บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จ ากัด และ บริษัท จี เทค แมททีเรียล 
จ ากดั ซึ่งไดเ้ริ่มเปดิด าเนินการแล้วในวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2559 

  2) ขยายฐานการผลิตดว้ยการจัดตั้งโรงงานผลิตชดุชั้นในสตรีไปยังประเทศเมียนมาร์ โดยร่วมมือกับ 
Wacoal Corp. ก่อตั้ง Myanmar Wacoal Co., Ltd. ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวา 

 3. ความคืบหน้าเกี่ยวกบัการเข้าร่วมโครงการตอ่ต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น โดยหลังจากที่บริษัทฯ ได้ลง
นามในค าประกาศเจตนารมณ ์ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทุจรติ  กับทางสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบรษิัทไทย (IOD) ในปี 2557 แล้ว  บริษัทฯ ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการต่อตา้นทุจริต คอร์รปัชั่น ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและระเบียบปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชั่นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  รวมทั้งจัดท าวิธีปฏิบัติเกีย่วกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

2) จัดท าระเบียบการจดัซื้อจดัจ้างไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนมีการทบทวนระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
เบิกจ่ายเงินและส่ังซื้อเป็นประจ าทุกปี 

3) แต่งตัง้คณะท างานดา้นต่อตา้นการคอร์รัปชั่น  

4) ประเมินความเส่ียงด้านคอร์รัปชัน่ พร้อมทั้งก าหนดมาตรการควบคุมและป้องกัน 

5) จัดใหม้ีการอบรม ให้ความรู้ และท าความเข้าใจในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้กับกรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกระดับ และจัดปฐมนิเทศในเรื่องดังกลา่วให้กับพนักงานใหม่ 

6) ส่ือสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกบันโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและระเบียบปฏิบัตทิี่เกี่ยวข้อง ใหก้ับคู่
ค้าทางธุรกจิ บุคคลภายนอก และบุคลากรของบริษัทฯ  

7) ก าหนดช่องทางการส่ือสาร รับข้อร้องเรียน หรือแจง้เบาะแสเกีย่วกับการทุจริต คอร์รัปชั่น พร้อมทั้ง
มาตรการคุม้ครองผู้ร้องเรียน  

  โดยบริษัทฯ จะด าเนินการยื่นขอการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจรติ ภายในปี 2559 

 ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซกัถามหรือไม ่

 เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการได้แจ้งต่อที่ประชมุวา่เนื่องจากวาระน้ีเป็นวาระ
เพื่อทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ จึงขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป 
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 ก่อนเริ่มการประชุมวาระท่ี 3 เลขานุการบรษิัท ได้แจ้งต่อที่ประชมุว่า ขณะนีม้ีผู้มาร่วมประชุมเพิม่ 1 คน เป็น
จ านวนผู้ถือหุ้น 1 ราย  ซึง่ถือหุ้น 1,000  หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะมาร่วมประชุมทัง้ส้ิน  83 คน เป็นจ านวนผู้ถือหุ้น 
98 ราย รวมจ านวนหุ้นทัง้ส้ิน 105,167,826 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 87.64 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรยีกช าระแล้วของบริษัทฯ 
 
วาระที่  3   พิจารณาอนุมตัิงบการเงิน สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า  บริษัทฯ ไดจ้ัดท างบการเงิน  ณ วันส้ินสุด
รอบปีบัญชีของบริษัทฯ  ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ซึ่งผ่านการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตของ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด  และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2558 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น พร้อม
หนังสือเชิญประชมุเพื่อพิจารณาแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรอืไม่ 

 เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการขอให้ท่ีประชุมพจิารณาอนุมัตงิบการเงิน 

  มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว  จึงลงมติอนมุัติงบการเงิน ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ดว้ย
คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 เห็นด้วย   105,167,726 เสียง      คิดเป็นร้อยละ 99.9999  
 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ    -  
 งดออกเสียง 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0001  

  
วาระที่  4   พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรและอนุมัตกิารจ่ายเงินปนัผล 

 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่
สม่ าเสมอในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ร้อยละ 25 ของมูลคา่ที่ตราไว้) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยูก่ับผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ และภาวะ
เศรษฐกิจเป็นหลัก 
 ในปี  2558  ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ ม ี
 ก าไรสะสมยังไมจ่ัดสรรยกมา   3,182,654,482.90 บาท 
 บวก  ก าไรสุทธปิระจ าป ี2558   318,052,057.54 บาท 
 หัก  ขาดทุนสุทธิจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ 
  ประกันภัยส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน 220,240.00 บาท             
 รวม  ก าไรท่ีจะน ามาจัดสรรทั้งสิ้น   3,500,486,300.44 บาท 

 ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ได้พิจารณาผลการด าเนินงาน รวมทัง้
สภาพคล่องและการลงทุนในโครงการต่างๆ แล้วเห็นควรเสนอจดัสรรก าไร ดังนี้ 

 1.  เสนอตั้งส ารอง 
   เนื่องจากทุนส ารองตามกฎหมาย ได้ส ารองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงขอ
เสนอให้จัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองทั่วไป เป็นจ านวนเงิน  15,902,602.88 บาท  

 2.  เสนอจ่ายเงินปนัผล 
   คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท จากจ านวน  120,000,000 หุ้น รวม
เป็นเงินปันผลจา่ยทั้งส้ิน  132,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ  41.50 ของก าไรสุทธิประจ าปี  2558   โดยเงินปันผลอัตราหุ้นละ   
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0.55  บาท  จา่ยจากก าไรสะสมที่เสียภาษเีงินได้นิติบคุคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ  30  และเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.55 บาท จา่ย
จากก าไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นติิบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ  25  ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้  

   ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันก าหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ดว้ยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 
2559  โดยก าหนดจา่ยเงินปันผลในวันอังคารที่  24  พฤษภาคม  2559  

 อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายการจา่ยเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว ้  และไม่
ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงมกี าไรสะสมยังไม่ไดจ้ัดสรรคงเหลือยกไป เป็นจ านวนเงิน  
3,352,583,697.56  บาท 

 ขอให้ท่ีประชุมพจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมตัใิหจ้ัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองทัว่ไป จ านวนเงิน 
15,902,602.88 บาท และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ  1.10 บาท จ านวนเงิน  132,000,000 บาท โดยเงินปันผลอัตรา
หุ้นละ  0.55 บาท  จ่ายจากก าไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ  30  และเงินปันผลอัตราหุ้นละ  0.55  
บาท    จ่ายจากก าไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอตัราร้อยละ  25 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงข้าง
มากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี้ 

 เห็นด้วย   105,167,726 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9999  
 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ    -  
 งดออกเสียง 100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0001  

วาระที่  5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 

 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 มาตรา 71 และตามขอ้บังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 ก าหนดให ้ “ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสามเป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้
ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รบัเลือกตั้งใหม่ได้”  

 ปัจจุบันต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีจ านวน  15 ต าแหน่ง  ซึ่งในการประชมุสามญัผู้ถือหุน้ครั้งที่ 47  มี
กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน  5  คน   ดังนี ้

  1.  นายมน ู ลีลานุวัฒน ์ ประธานกรรมการบริษัท  ประธานกรรมการสรรหา  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร 

 2. นายยูโซะ  อิเดะ  รองประธานกรรมการบรษิัท  
  3. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป ์  รองประธานกรรมการบรษิัท  กรรมการสรรหา   

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ 
รองประธานกรรมการบริหาร 

 4. นายมาซาอาค ิ ยาจมิะ  กรรมการบรษิัท  
 5.   ดร.กุลภัทรา สิโรดม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ  

ประธานกรรมการก ากับดูแลกจิการ 

 ทั้งนี้ นายยูโซะ  อิเดะ ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 



 
 

- 18 - 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ครัง้ที่ 48 

 

 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏวา่ไม่มีผู้ถอืหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด 

 คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีมีสว่นได้เสียได้หารือกันอย่างกวา้งขวาง โดยได้พจิารณาคุณสมบัติของ
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งทางดา้นทักษะวชิาชีพ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกจิของบริษัทฯ  และสามารถตอบสนองความต้องการของต าแหน่งที่วา่งลงได้ รวมทั้งมี
ภาวะผู้น า มีวิสัยทศัน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท
และกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัตแิละไม่มีลักษณะต้องหา้มตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  และข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ จึงมีมติ
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบก าหนด
ออกตามวาระในคราวประชุมนี้จ านวน  4  คน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง    คือ 

 1. นายมน ู ลีลานุวัฒน ์  
  2. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป ์   
 3. นายมาซาอาค ิ ยาจมิะ    
 4.   ดร.กุลภัทรา สิโรดม  

                   โดย ดร.กุลภัทรา  สิโรดม เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วไม่เกิน 9 ปี   

และพิจารณาเลือกตัง้นายทาคยุะ มิอุระ แทน นายยูโซะ อิเดะ กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระแต่ไม่
ประสงค์ขอกลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

  อนึ่งตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 2535  มาตรา 86  และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 ระบุว่า 
“ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนใน
ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุน้ส่วนจ ากดั หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่
ประกอบกิจการอันมีสภาพอยา่งเดียวกัน และเป็นการแขง่ขันกับกิจการของบรษิัทฯ ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์
ผู้อื่น เว้นแต่จะไดแ้จ้งให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมมีติแต่งตั้ง”   

 ดังนั้นก่อนที่ท่ีประชมุจะลงมตเิลือกตั้ง ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มี
กรรมการบางท่านที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชมุนี้เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ
เป็นการแขง่ขันกับกิจการของบรษิัทฯ  ดังนี ้
  1.  นายมน ู ลีลานุวัฒน ์ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ  

    บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จ ากัด 
  2.  นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ 

    บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จ ากัด 

       ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ 
     บริษัท ภัทยาล าพูน จ ากัด 

       ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ 
     Pattaya Myanmar Co., Ltd. 

 ทั้งนีป้ระวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใหเ้ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัททั้ง 5 คน  พร้อมทัง้นิยามกรรมการ
อิสระ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 
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 และเนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระน้ีต่างจากวาระอื่นๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านท้ังเห็นดว้ย ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการแต่ละคน และเมื่อลงคะแนนครบท้ัง  5  คนแล้ว  ขอให้
ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงนามให้กับเจา้หน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

 ขอให้ท่ีประชุมพจิารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออก
ตามวาระ  4 คน  และเลือกตั้งกรรมการใหม่  1 คน แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระแต่ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการ ดังนี ้
 1. นายมน ู  ลีลานุวัฒน ์  
  2. นางสาวศิริกุล  ธนสารศิลป ์   
 3. นายมาซาอาค ิ ยาจมิะ 
 4. นายทาคุยะ  มิอุระ   
 5.   ดร.กุลภัทรา  สิโรดม 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมพจิารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
ด้วยการลงคะแนนเสียงขา้งมากเปน็รายบุคคลตามล าดับ ดงันี ้

รายชื่อกรรมการ 
เห็นดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง 

จ านวนเสียง ร้อยละ* จ านวนเสียง ร้อยละ* จ านวนเสียง ร้อยละ* 
1.  นายมน ู ลีลานุวัฒน ์ 105,167,726 99.9999 - - 100 0.0001 
2. นางสาวศิริกุล   ธนสารศิลป ์  104,992,526 99.8333 175,200 0.1666 100 0.0001 
3. นายมาซาอาคิ   ยาจมิะ 105,167,726 99.9999 - - 100 0.0001 
4.  นายทาคุยะ  มิอุระ 105,167,726 99.9999 - - 100 0.0001 
5.  ดร.กุลภัทรา  สิโรดม 105,167,726 99.9999 - - 100 0.0001 

หมายเหตุ  *   :  คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ดังนั้น คณะกรรมการบรษิัท  ปี  2559  จ านวน  15  คน  มีดังนี ้
1.  นายโยชคิาตะ ซุกาโมโต 

 2.  นายมน ู ลีลานุวัฒน์  
 3.  นายมาซายะ วากาบายาช ิ
 4. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป ์  
 5.  นายบุญด ี อ านวยสกุล 
 6.  นายอะสึช ิ ทะบะตะ 
 7.  นายอ านวย บ ารุงวงศ์ทอง  
 8.  นายธรรมรัตน ์ โชควัฒนา  
 9.  นายมาซาอาค ิ ยาจมิะ 
  10.  นายทาคุยะ มิอุระ 
  11.  ดร.กุลภัทรา   สิโรดม   
  12.  นางพรรณี   วรวุฒจิงสถติ  
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  13.  นายกฤช ฟอลเล็ต   
  14.  รศ.นเรศร ์ เกษะประกร 
  15.  นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักด ี

 ทั้งนีบ้ริษัทฯ  มีกรรมการอิสระครบตามจ านวน  1  ใน  3  ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ  โดยมจี านวน   5  คน  
จากทัง้หมด  15  คน  คือ 
 1.  ดร.กุลภัทรา   สิโรดม 
 2.  นางพรรณี   วรวุฒจิงสถติ  
 3.  นายกฤช ฟอลเล็ต  
 4. รศ.นเรศร ์ เกษะประกร  
 5.  นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักด ี
 
วาระที่  6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 “ห้ามมิให้
บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแตจ่่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชนต์อบแทนในลักษณะอื่น
โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการท่ีกรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือ
ลูกจ้างของบริษัทฯ”    ซึ่งเดิมทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้ไม่เกินปีละ  20,000,000  บาท     โดย
มอบหมายใหค้ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนน าไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินท่ีผู้ถือหุ้นอนมุัต ิ ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ ได้
จัดสรรวงเงินดงักลา่วให้แก่กรรมการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 12,922,000 บาท   โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

-  ค่าตอบแทนประจ าปีคณะกรรมการบริษัท 11,000,000  บาท  
-  ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบรษิัท  906,000 บาท  
-  ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  680,000  บาท  
-  ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการสรรหา  52,000  บาท  
-  ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  32,000 บาท 
-  ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 216,000 บาท 
-  ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 36,000 บาท 

 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  ได้พิจารณาเสนอหลักเกณฑ์การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการในปี 
2559 โดยพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโตและผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ  ปัจจยัที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือภาวะเศรษฐกจิโดยรวม และผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินคา่ตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น จ านวนเงินคา่ตอบแทนที่
จ่ายในปีที่ผ่านมาและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน  

 โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ  ดงันี้ 

 1.  ค่าตอบแทนประจ าปี  :  จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน น าไป
พิจารณาจัดสรร 

 2.  ค่าเบี้ยประชุม             :  จ่ายเฉพาะผู้ท่ีเขา้ประชมุ 
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 รายละเอียดการจ่ายคา่เบี้ยประชมุ   ดังนี้ 

       ประธาน กรรมการ 

1. ค่าเบี้ยประชุม 
    1.1 คณะกรรมการบริษัท 

 

12,000  บาท/ ครั้ง 

 

10,000  บาท/ ครั้ง 

    1.2  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหา  
          คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   คณะกรรมการ   
          บริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

10,000  บาท/ ครั้ง 8,000  บาท/ ครัง้ 

2. ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส 
   (เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)       

60,000  บาท/ ครั้ง 30,000  บาท/ ครั้ง 

 3.  สิทธิประโยชนอ์ื่นๆ      :  ไม่มี 

 ทั้งนี้การพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทและไม่เกินวงเงินท่ีได้รับอนุมัติจากที่ประชมุผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัท ได้พจิารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนมุัตใิห้บริษัทฯ จ่ายคา่ตอบแทนแกก่รรมการได้ในวงเงนิรวมไม่เกินปีละ 20,000,000 บาท เท่ากับปีท่ีผ่านมา ทั้งนี้ไม่
รวมถงึค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนกังานหรือลูกจ้างของบรษิัทฯ โดยขออ านาจใหค้ณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนน าไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินท่ีผู้ถือหุ้นอนุมัต ิ โดยวงเงินน้ีให้มีผลตั้งแต่วันท่ีที่ประชุมนี้อนมุัตจินกวา่
จะมีการเปล่ียนแปลงต่อไป  

 ขอให้ท่ีประชุมพจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งในวาระน้ีต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนมุัติให้บริษัทฯ จ่ายคา่ตอบแทนแกก่รรมการได้ภายในวงเงินท่ี
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ ดังนี้  

 เห็นด้วย   105,167,726 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 99.9999  
 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ    -  
 งดออกเสียง 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001  

 
วาระที ่ 7   พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญช ี และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 

 ดร.กุลภัทรา  สิโรดม  ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49  “ผู้สอบ
บัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ  พนักงาน  ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหนง่หน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ”   และ  ข้อ 50 “ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่
ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นเลือกตัง้ทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปน้ันจะถกูเลือกกลับเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได”้   

 ในปี 2558  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไดม้มีติแตง่ตั้ง  
 - ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล  ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบยีน  3356 และ/หรือ   
 - นายนิต ิ จึงนิจนิรันดร ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน  3809     และ/หรือ    
 - นายมนูญ มนูสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน  4292    
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  แห่ง บริษัท  ดีลอยท ์ ทู้ช  โธมัทสุ  ไชยยศ  สอบบัญชี จ ากดั เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยก าหนดจ านวนเงิน
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งสิ้น 1,830,000  บาท  

 ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 44/2556 เรื่อง  “หลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธกีารรายงานการ
เปิดเผยข้อมูลเกีย่วกับฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์” ก าหนดให้มกีารหมุนเวียนผู้สอบบัญช ี 
(Auditor Rotation) ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีรายเดมิปฏิบัติหน้าทีต่รวจสอบหรือสอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปีบัญชตีิดต่อกัน โดยบริษัทฯ สามารถแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกดัส านักงานสอบบัญชีเดียวกับ
ผู้สอบบัญชีรายเดมิได้ หรือบริษทัฯ จะแตง่ตั้งผู้สอบบัญชีรายเดมิที่ท าหน้าที่ครบ 5 รอบบัญชีตดิต่อกัน ได้ต่อเมื่อพ้นระยะเวลา
อย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี ซึ่ง ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ  ตั้งแต่ปี 2554 ถึงป ี
2558 ครบ 5 รอบปีบัญชีตามเงื่อนไขในประกาศฉบับดงักลา่ว 

 ในปี 2559 คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่า
สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ความรู ้
ความสามารถ มาตรฐานการท างาน ความเขา้ใจในธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที ่
ตลอดจนมคีุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี ้

1.  นายมนูญ  มนูสุข  ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4292 และ/หรือ 
2.  นางสาววมิลพร   บุณยัษเฐียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน  4067 และ/หรือ 
3.  ดร.เกียรตินิยม    คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน  4800 

 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  

 ทั้งนีผู้้สอบบัญชีทีไ่ด้เสนอให้มกีารแต่งตัง้โดยที่ประชมุสามัญผู้ถือหุ้นนั้น เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดส านักงานสอบ
บัญชีเดยีวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยดว้ย โดยที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเป็นอิสระ ไม่มี
ความสัมพันธ์ หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายคา่ตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด 
บุคคลหรือกิจการท่ีเกีย่วข้องกับผู้สอบบัญชี และส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด 

 โดยมีรายละเอียดของคา่สอบบัญชี  ดังนี ้
-  ค่าสอบบัญชงีบการเงินเฉพาะกิจการประจ าปแีละประจ าไตรมาส   1,305,000 บาท 
-  ค่าสอบบัญชงีบการเงินรวมประจ าปีและประจ าไตรมาส 390,000 บาท 
-  ค่าตรวจสอบและรับรองคา่ลิขสิทธิ ์ 25,000 บาท 
-  ค่าสอบทานระบบสารสนเทศ (IT) 150,000 บาท 

รวมทั้งสิน้ 1,870,000 บาท 

 นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จ านวน 5 บริษัท ซึง่คา่
สอบบัญชีดังกลา่วเป็นการให้บรกิารสอบบัญชีเทา่นั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี เป็นจ านวนเงินรวม 
2,682,000 บาท รวมเป็นค่าตรวจสอบบัญชีของบรษิัทฯ และบริษทัย่อยรวมทัง้ส้ิน 4,552,000 บาท  

อนึ่งบริษัทร่วมของบริษัทฯ ไม่ได้ใช้ส านักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ เนื่องจากบรษิัทร่วมเป็นบริษัทที่จด
ทะเบียนในต่างประเทศ จึงเลือกใช้ผู้สอบบัญชีที่มีความรู ้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการสอบบัญชีของประเทศดังกล่าว  
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ครัง้ที่ 48 

 

 ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซกัถามหรือไม ่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการตรวจสอบขอให้ท่ีประชุมพจิารณาอนมุัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญช ี และก าหนดค่า
สอบบัญชีของบริษัทฯ 

 มติที่ประชุม  ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมตัิให้แต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดคา่สอบบัญชีของบรษิัทฯ 
ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้   

 เห็นด้วย   105,167,726 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 99.9999  
 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ    -  
 งดออกเสียง 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001  

 
วาระที ่8  พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ  (ถ้ามี) 
 
 หลังจากสิ้นสุดวาระการประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นสอบถามหรือน าเสนอต่อทีป่ระชุม ซึ่งปรากฏวา่ไม่มีผู้ถือหุน้ท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม  จากนั้นจึงได้เรียนเชิญประธานที่
ประชุมกล่าวปิดการประชุม 

 ประธานกรรมการกล่าวต่อที่ประชุมวา่ ในนามคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกทา่นที่ได้มอบความ
ไว้วางใจให้บริหารกิจการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

 จากภารกิจที่ได้รับมอบหมายนี้ คณะกรรมการบริษัทตัง้ใจที่จะท าให้บริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงในทางที่ดีขึ้น และ
เป็นบริษัทฯ ที่มีอนาคต ดว้ยการเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึ้นอยา่งมธีรรมาภิบาล 

 คณะกรรมการทุกคนตระหนักในภาระหน้าที่ ที่จะต้องเพิ่มคุณค่าของกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มส่ีวนได้เสีย ดว้ย
วิธีการท่ีโปร่งใส อย่างมจีริยธรรม เพื่อท่ีจะปฏิบัติภารกิจให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากท่าน ผู้ถือหุ้น  
 
 เมื่อไม่มกีิจการท่ีจะหารือกันในทีป่ระชุมอีก ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดการประชมุ 
 

ปิดประชุมเวลา 15.55 นาฬิกา 
 
 

 
 
           (นายมน ู   ลีลานุวัฒน)์ 

ประธานท่ีประชุม 
ผู้บันทึก 

 

 
 

(นางอรอนงค์  แสงพุ่มพงษ)์ 
       เลขานุการบริษัท 


