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บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 47
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559
ประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขต
บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
เริ่มประชุมเวลา 15.00 นาฬิกา
เมื่อได้เวลานัดประชุม นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 15.00
นาฬิกา เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ของ บริษัท ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) มีผถู้ ือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
จานวน 47 ราย จานวน 4,649,110 หุ้น และผู้ถือหุ้นทีม่ อบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน 43 ราย จานวน 98,796,976 หุ้น รวม
เป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจานวน 75 คน เป็นจานวนผู้ถือหุ้น 90 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 103,446,086 หุน้
คิดเป็นร้อยละ 86.21 ของจานวนหุ้นที่ออกและเรียกชาระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งมีจานวนทั้งหมด 120,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์
ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 “ในการประชุมผู้ถอื หุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อย
กว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กาหนดรายชื่อผู้ถอื หุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 (Record Date) ในวันจันทร์ที่
21 มีนาคม 2559 และได้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธี
ปิดสมุดทะเบียนในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,058 ราย รวมเป็นจานวนหุ้น 120,000,000 หุ้น และได้เรียน
เชิญ นายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ทาหน้าที่ประธานที่ประชุม
นายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานทีป่ ระชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และกล่าวเปิด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 ประจาปี 2559 จากนั้นประธานที่ประชุมมอบหมายให้นายบุญดี อานวยสกุล ประธาน
กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แนะนากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย เลขานุการบริษัท ผูบ้ ริหาร ผู้บริหารสูงสุด
ด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
นายบุญดี อานวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้แนะนากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย
เลขานุการบริษัท ผูบ้ ริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม 11 ท่าน คือ
1. นายมนู

ลีลานุวัฒน์

2. นางสาวศิริกุล

ธนสารศิลป์
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ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการบริหาร
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อานวยสกุล

4. นายอะสึชิ

ทะบะตะ

5. นายอานวย

บารุงวงศ์ทอง

6. นายธรรมรัตน์
7. ดร.กุลภัทรา

โชควัฒนา
สิโรดม

8. นางพรรณี

วรวุฒจิ งสถิต

9. นายกฤช

ฟอลเล็ต

10. รศ.นเรศร์

เกษะประกร

11. นางสาววราภรณ์

กุลสวัสดิ์ภักดี

กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริษัท
กรรมการรองผู้จัดการ
กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัทที่ลาการประชุม เนื่องจากติดภารกิจที่ตา่ งประเทศ 4 ท่าน คือ
1.
2.
3.
4.

นายโยชิคาตะ
นายยูโซะ
นายมาซายะ
นายมาซาอาคิ

ซุกาโมโต
อิเดะ
วากาบายาชิ
ยาจิมะ

กรรมการที่ปรึกษา
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
นายบุณยสิทธิ์

โชควัฒนา

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

แสงพุ่มพงษ์

เลขานุการบริษัท
กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการบริหาร
ผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

เลขานุการบริษัท
นางอรอนงค์

กรรมการบริหารและผู้บริหารท่านอื่นที่เข้าร่วมการประชุม 8 ท่าน คือ
1. นายมนัส
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องค์สรณะคม

กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
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วงศ์เจริญวุฒภร

3. นางนงลักษณ์
4. นางสาวณัฐชรินธร

เตชะบุญเอนก
พงศ์สุภาจินตภา

5. นางศิริวรรณ

วิลาสศักดานนท์

6. นางสาวการุณี

สุหร่าย

7. นายสมพงษ์

รัศมีธรรม

8. นายวรเทพ

อัศวเกษม

กรรมการบริหาร
ผู้อานวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Children Wear
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ผู้อานวยการ Human Science Research Center
กรรมการบริหาร
ผู้อานวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Wienna
กรรมการบริหาร
ผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
กรรมการบริหาร
ผู้อานวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน
กรรมการบริหาร

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อ
ทาหน้าที่ในการตอบข้อซักถามทางด้านบัญชีในครั้งนี้ 3 ท่าน คือ
1. ดร.ศุภมิตร
2. นางสาวกรทอง
3. นางสาวธัญลักษณ์

เตชะมนตรีกลุ
เหลืองวิไล
ลิ้มรังษี

ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานกรรมการบริษทั ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ
สรรหา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ ประธาน
กรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตามที่ได้แนะนา
ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี

ซึ่งทาหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งนี้
นางสาวจิตติพร

รุ่งเรือง

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด และนั่งร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯ ที่ทาหน้าที่บันทึกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
จากนัน้ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน
นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2559 บริษัทฯ
ได้ปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้
1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2558 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้น เมือ่ ครบระยะเวลาตามที่บริษัทฯ กาหนดแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุน้ ท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็น
วาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
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- 13 2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคาถามล่วงหน้าสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทาง e-mail หรือไปรษณีย์
ลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้าก่อน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมายังบริษัทฯ
3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้
สาหรับวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 คือ ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่ง
เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทาโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น จากนั้น
จะนาคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจานวนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงทีเ่ ห็นด้วยใน
วาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุน้ ทาหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่าน
ผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทฯ ล่วงหน้านั้น บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบ
ประมวลผลเรียบร้อยแล้ว
และในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว
ผู้ถือหุน้ มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนได้ตามวาระที่ยงั ไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทีม่ าร่วมประชุมระหว่างการประชุม
เป็นองค์ประชุม ตัง้ แต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อ ไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิม่ เท่านั้น
เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้เข้าร่วม
ประชุมจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน
การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ แยกเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้
1. วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตัง้ กรรมการ ผู้ถือหุ้นท่านใดทีไ่ ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกป้ายคะแนน
เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนพร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมทั้ง
ลงนาม และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ ผูถ้ ือหุ้นทุกท่านโปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนาม
ในบัตรลงคะแนนซึ่งอยูด่ ้านขวาของป้ายคะแนน กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในการเลือกตัง้ กรรมการ
ท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าทีจ่ ะเก็บบัตร
ลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน
กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ
ใน
กรณีทผี่ ู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้ลงมติแทน ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และหากผู้ถือหุ้น
ท่านใดมีข้อซักถามขอให้ยกมือและซักถามได้ในวาระนั้นๆ
ต่อจากนั้นประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายบุญดี อานวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
ผู้จัดการ เป็นผู้ดาเนินการประชุมต่อไปทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ
ได้มอบหมายให้ ดร.กุลภัทรา สิโรดม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดาเนินการประชุม
นายบุญดี อานวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เริ่มดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุมตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ทา่ นผู้ถือหุ้น ดังนี้

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 48

- 14 ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 1 เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนีม้ ีผู้มาร่วมประชุมเพิม่ 7 คน เป็น
จานวนผู้ถือหุ้น 7 ราย ซึ่งถือหุ้น 1,720,740 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุน้ และผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 82 คน เป็นจานวนผู้
ถือหุ้น 97 ราย รวมจานวนหุ้นทัง้ สิ้น 105,166,826 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.64 ของจานวนหุ้นที่ออกและเรียกชาระแล้วของบริษัทฯ
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดั การได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดทารายงานการประชุม
ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th) และบริษัทฯ ได้จัดส่งสาเนา
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 46 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ให้แก่ท่านผู้ถอื หุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกขึ้น ไว้อย่างถูกต้องแล้ว
ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 46
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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วาระที่ 2

รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2558

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558
คณะกรรมการบริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจาปี 2558 ซึ่งได้
จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดที่สาคัญ 3 เรื่องดังนี้
1. ผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน
 ผลการดาเนินงานตามงบการเงินรวมในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขาย 3,973 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 371 ล้านบาท คิดเป็น 10.31% โดยเกิดจากรายได้จากการขายสินค้าในประเทศเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 448 ล้านบาทหรือ
เท่ากับ 18.34% เนื่องจากตัวแทนการจัดจาหน่ายมีการเพิม่ ช่องทางการจาหน่ายสินค้า และมีการส่งเสริม การขายเพิ่มขึน้
สาหรับรายได้จากการขายสินค้าต่างประเทศลดลง 77 ล้านบาท คิดเป็น 6.67% เนื่องจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศญี่ปุ่น
ในปี 2558 บริษัทฯ มีกาไรสุทธิ 334 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58 ล้านบาท เท่ากับ 20.84% โดยมีกาไรสุทธิ
ต่อหุ้น 2.79 บาท ทั้งนีก้ าไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเกิดจากรายได้จากการขายเพิม่ ขึ้น และมีกาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากการอ่อนค่าของเงินบาท


ฐานะการเงินของบริษทั ฯ

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2558 เท่ากับ 6,597 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 111 ล้านบาท
เท่ากับ 1.72% โดยเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 2,366 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้และ
สินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการจัดเตรียมสินค้าสาหรับช่องทางการจัดจาหน่ายใหม่ และเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,231
ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 105 ล้านบาท ซึง่ สาเหตุหลักเกิดจากการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทร่วม และลงทุนในที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 48

- 15 ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 1,417 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 46 ล้านบาท เท่ากับ 3.32% ซึ่ง
ส่วนใหญ่เกิดจากบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 73 ล้านบาท เนื่องจากการลงทุนในหุ้นสามัญและซื้อ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นดังกล่าว
ส่วนของเจ้าของ ณ สิ้นปี 2558 เท่ากับ 5,180 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66 ล้านบาท หรือ 1.28% บริษัทฯ จึง
มีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2558 เท่ากับ 43.17 บาท เพิ่มขึน้ 0.55 บาทต่อหุ้น
2. โครงการลงทุน
บริษัทฯ ได้เริ่มสร้าง Platform ใหม่ในระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) เพื่อ
พัฒนาความแข็งแกร่งและสร้างความยัง่ ยืนให้แก่องค์กรในระยะยาว 2 โครงการ คือ
1) อนุมัติโครงการลงทุนในกิจการที่เป็น Supply Chain ด้านวัตถุดบิ สาหรับชุดชั้นในสตรีร่วมกับ Wacoal
Corp. และบริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบชัน้ นาของประเทศญี่ปุ่น คือ ก่อตั้ง บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จากัด และ บริษัท จี เทค แมททีเรียล
จากัด ซึ่งได้เริ่มเปิดดาเนินการแล้วในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
2) ขยายฐานการผลิตด้วยการจัดตั้งโรงงานผลิตชุดชั้นในสตรีไปยังประเทศเมียนมาร์
Wacoal Corp. ก่อตั้ง Myanmar Wacoal Co., Ltd. ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวา

โดยร่วมมือกับ

3. ความคืบหน้าเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น โดยหลังจากที่บริษัทฯ ได้ลง
นามในคาประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
กับทางสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2557 แล้ว บริษัทฯ ได้ดาเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต คอร์รปั ชั่น ดังนี้
1) คณะกรรมการบริษัทกาหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและระเบียบปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชั่นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งจัดทาวิธีปฏิบัติเกีย่ วกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
2) จัดทาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนมีการทบทวนระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
เบิกจ่ายเงินและสั่งซื้อเป็นประจาทุกปี
3) แต่งตัง้ คณะทางานด้านต่อต้านการคอร์รัปชั่น
4) ประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน่ พร้อมทั้งกาหนดมาตรการควบคุมและป้องกัน
5) จัดให้มีการอบรม ให้ความรู้ และทาความเข้าใจในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้กับกรรมการบริษัท
ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกระดับ และจัดปฐมนิเทศในเรื่องดังกล่าวให้กับพนักงานใหม่
6) สื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและระเบียบปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวข้อง ให้กับคู่
ค้าทางธุรกิจ บุคคลภายนอก และบุคลากรของบริษัทฯ
7) กาหนดช่องทางการสื่อสาร รับข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกีย่ วกับการทุจริต คอร์รัปชั่น พร้อมทั้ง
มาตรการคุม้ ครองผู้ร้องเรียน
โดยบริษัทฯ
ต่อต้านการทุจริต ภายในปี 2559

จะดาเนินการยื่นขอการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่
เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดั การได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระ
เพื่อทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ จึงขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 48

- 16 ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 3 เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนีม้ ีผู้มาร่วมประชุมเพิม่ 1 คน เป็น
จานวนผู้ถือหุ้น 1 ราย ซึง่ ถือหุ้น 1,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รบั มอบฉันทะมาร่วมประชุมทัง้ สิ้น 83 คน เป็นจานวนผู้ถือหุ้น
98 ราย รวมจานวนหุ้นทัง้ สิ้น 105,167,826 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.64 ของจานวนหุ้นที่ออกและเรียกชาระแล้วของบริษัทฯ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดั การได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทางบการเงิน ณ วันสิ้นสุด
รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตของ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2558 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น พร้อม
หนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่
เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดั การขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัตงิ บการเงิน
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
105,167,726
เสียง คิดเป็นร้อยละ
99.9999
ไม่เห็นด้วย
เสียง คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง
100
เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.0001
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรและอนุมัตกิ ารจ่ายเงินปันผล

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่
สม่าเสมอในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ร้อยละ 25 ของมูลค่าที่ตราไว้) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยูก่ ับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และภาวะ
เศรษฐกิจเป็นหลัก
ในปี 2558 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มี
กาไรสะสมยังไม่จัดสรรยกมา
3,182,654,482.90
บาท
บวก กาไรสุทธิประจาปี 2558
318,052,057.54
บาท
หัก
ขาดทุนสุทธิจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
220,240.00
บาท
รวม กาไรที่จะนามาจัดสรรทั้งสิ้น
3,500,486,300.44
บาท
ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ได้พิจารณาผลการดาเนินงาน รวมทัง้
สภาพคล่องและการลงทุนในโครงการต่างๆ แล้วเห็นควรเสนอจัดสรรกาไร ดังนี้
1. เสนอตั้งสารอง
เนื่องจากทุนสารองตามกฎหมาย ได้สารองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงขอ
เสนอให้จัดสรรกาไรเป็นทุนสารองทั่วไป เป็นจานวนเงิน 15,902,602.88 บาท
2. เสนอจ่ายเงินปันผล
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท จากจานวน 120,000,000 หุ้น รวม
เป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 132,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.50 ของกาไรสุทธิประจาปี 2558 โดยเงินปันผลอัตราหุ้นละ
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 48

- 17 0.55 บาท จ่ายจากกาไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบคุ คลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 และเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.55 บาท จ่าย
จากกาไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นติ ิบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้
ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกาหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม
2559 โดยกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559
อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้กาหนดไว้ และไม่
ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงมีกาไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไป เป็นจานวนเงิน
3,352,583,697.56 บาท
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปันผล
มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมตั ใิ ห้จัดสรรกาไรเป็นทุนสารองทัว่ ไป จานวนเงิน
15,902,602.88 บาท และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท จานวนเงิน 132,000,000 บาท โดยเงินปันผลอัตรา
หุ้นละ 0.55 บาท จ่ายจากกาไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 และเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.55
บาท จ่ายจากกาไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 25 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
105,167,726
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
99.9999
ไม่เห็นด้วย
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง
100
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.0001
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกตามวาระ
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กาหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก
ตาแหน่งเป็นจานวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้
ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งแล้วอาจได้รบั เลือกตั้งใหม่ได้”
ปัจจุบันตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีจานวน 15 ตาแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 47 มี
กรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 5 คน ดังนี้
1. นายมนู
ลีลานุวัฒน์
ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
2. นายยูโซะ
อิเดะ
รองประธานกรรมการบริษัท
3. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์
รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
รองประธานกรรมการบริหาร
4. นายมาซาอาคิ ยาจิมะ
กรรมการบริษัท
5. ดร.กุลภัทรา
สิโรดม
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
ทั้งนี้ นายยูโซะ อิเดะ ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 48

- 18 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถอื หุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีสว่ นได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง โดยได้พจิ ารณาคุณสมบัติของ
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถตอบสนองความต้องการของตาแหน่งที่วา่ งลงได้ รวมทั้งมี
ภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทางานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท
และกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัตแิ ละไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงมีมติ
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกาหนด
ออกตามวาระในคราวประชุมนี้จานวน 4 คน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง คือ
1.
2.
3.
4.

นายมนู
นางสาวศิริกุล
นายมาซาอาคิ
ดร.กุลภัทรา

ลีลานุวัฒน์
ธนสารศิลป์
ยาจิมะ
สิโรดม

โดย ดร.กุลภัทรา สิโรดม เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วไม่เกิน 9 ปี
และพิจารณาเลือกตัง้ นายทาคุยะ มิอุระ แทน นายยูโซะ อิเดะ กรรมการทีค่ รบกาหนดออกตามวาระแต่ไม่
ประสงค์ขอกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
อนึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 ระบุว่า
“ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนใน
ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์
ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”
ดังนั้นก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดั การแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มี
กรรมการบางท่านที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุมนี้เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ดังนี้
1. นายมนู
ลีลานุวัฒน์
ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จากัด
2. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์
ดารงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จากัด
ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ
บริษัท ภัทยาลาพูน จากัด
ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ
Pattaya Myanmar Co., Ltd.
ทั้งนีป้ ระวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 5 คน พร้อมทัง้ นิยามกรรมการ
อิสระ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
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- 19 และเนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระนีต้ ่างจากวาระอื่นๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทัง้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการแต่ละคน และเมื่อลงคะแนนครบทั้ง 5 คนแล้ว ขอให้
ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงนามให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล แทนกรรมการที่ครบกาหนดออก
ตามวาระ 4 คน และเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 คน แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระแต่ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการ ดังนี้
1. นายมนู
ลีลานุวัฒน์
2. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์
3. นายมาซาอาคิ ยาจิมะ
4. นายทาคุยะ
มิอุระ
5. ดร.กุลภัทรา
สิโรดม
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัตเิ ลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากเป็นรายบุคคลตามลาดับ ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.

นายมนู
นางสาวศิริกุล
นายมาซาอาคิ
นายทาคุยะ
ดร.กุลภัทรา

ลีลานุวัฒน์
ธนสารศิลป์
ยาจิมะ
มิอุระ
สิโรดม

เห็นด้วย
จานวนเสียง
ร้อยละ*
105,167,726
99.9999
104,992,526
99.8333
105,167,726
99.9999
105,167,726
99.9999
105,167,726
99.9999

ไม่เห็นด้วย
จานวนเสียง ร้อยละ*
175,200 0.1666
-

งดออกเสียง
จานวนเสียง ร้อยละ*
100 0.0001
100 0.0001
100 0.0001
100 0.0001
100 0.0001

หมายเหตุ * : คิดเป็นร้อยละของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท
1. นายโยชิคาตะ
2. นายมนู
3. นายมาซายะ
4. นางสาวศิริกุล
5. นายบุญดี
6. นายอะสึชิ
7. นายอานวย
8. นายธรรมรัตน์
9. นายมาซาอาคิ
10. นายทาคุยะ
11. ดร.กุลภัทรา
12. นางพรรณี
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ปี 2559 จานวน 15 คน มีดังนี้
ซุกาโมโต
ลีลานุวัฒน์
วากาบายาชิ
ธนสารศิลป์
อานวยสกุล
ทะบะตะ
บารุงวงศ์ทอง
โชควัฒนา
ยาจิมะ
มิอุระ
สิโรดม
วรวุฒจิ งสถิต

- 20 13. นายกฤช
14. รศ.นเรศร์
15. นางสาววราภรณ์

ฟอลเล็ต
เกษะประกร
กุลสวัสดิ์ภักดี

ทั้งนีบ้ ริษัทฯ มีกรรมการอิสระครบตามจานวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยมีจานวน 5 คน
จากทัง้ หมด 15 คน คือ
1. ดร.กุลภัทรา
สิโรดม
2. นางพรรณี
วรวุฒจิ งสถิต
3. นายกฤช
ฟอลเล็ต
4. รศ.นเรศร์
เกษะประกร
5. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
วาระที่ 6

พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 “ห้ามมิให้
บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น
โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือ
ลูกจ้างของบริษัทฯ” ซึ่งเดิมทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้ไม่เกินปีละ 20,000,000 บาท
โดย
มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนาไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ ได้
จัดสรรวงเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 12,922,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ค่าตอบแทนประจาปีคณะกรรมการบริษัท
11,000,000 บาท
- ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริษัท
906,000 บาท
- ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
680,000 บาท
- ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการสรรหา
52,000 บาท
- ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
32,000 บาท
- ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
216,000 บาท
- ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
36,000 บาท
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาเสนอหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี
2559 โดยพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโตและผล
การดาเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จานวนเงินค่าตอบแทนที่
จ่ายในปีที่ผ่านมาและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้
1. ค่าตอบแทนประจาปี

: จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน นาไป
พิจารณาจัดสรร

2. ค่าเบี้ยประชุม

: จ่ายเฉพาะผู้ที่เข้าประชุม
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- 21 รายละเอียดการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ดังนี้
1. ค่าเบี้ยประชุม
1.1 คณะกรรมการบริษัท
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
2. ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส
(เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ

:

ประธาน

กรรมการ

12,000 บาท/ ครั้ง

10,000 บาท/ ครั้ง

10,000 บาท/ ครั้ง

8,000 บาท/ ครัง้

60,000 บาท/ ครั้ง

30,000 บาท/ ครั้ง

ไม่มี

ทั้งนี้การพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการ
บริษัทและไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท ได้พจิ ารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัตใิ ห้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการได้ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 20,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ไม่
รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ โดยขออานาจให้คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนนาไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยวงเงินนีใ้ ห้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมนี้อนุมัตจิ นกว่า
จะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการได้ภายในวงเงินที่
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้
เห็นด้วย
105,167,726
เสียง คิดเป็นร้อยละ
99.9999
ไม่เห็นด้วย
เสียง คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง
100
เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.0001
วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

ดร.กุลภัทรา สิโรดม ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 “ผู้สอบ
บัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดารงตาแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ” และ ข้อ 50 “ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นเลือกตัง้ ทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้”
ในปี 2558 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มมี ติแต่งตั้ง
- ดร.ศุภมิตร
เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน
- นายนิติ
จึงนิจนิรันดร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
- นายมนูญ
มนูสุข
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
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3356
3809
4292

และ/หรือ
และ/หรือ

- 22 แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกาหนดจานวนเงิน
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งสิ้น 1,830,000 บาท
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง “หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารรายงานการ
เปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์” กาหนดให้มกี ารหมุนเวียนผู้สอบบัญชี
(Auditor Rotation) ในกรณีทผี่ ู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าทีต่ รวจสอบหรือสอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทฯ สามารถแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สงั กัดสานักงานสอบบัญชีเดียวกับ
ผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ หรือบริษทั ฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ทาหน้าที่ครบ 5 รอบบัญชีตดิ ต่อกัน ได้ต่อเมื่อพ้นระยะเวลา
อย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี ซึ่ง ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปี
2558 ครบ 5 รอบปีบัญชีตามเงื่อนไขในประกาศฉบับดังกล่าว
ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่า
สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา
ความรู้
ความสามารถ มาตรฐานการทางาน ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้
1. นายมนูญ
มนูสุข
ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 4292
และ/หรือ
2. นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4067
และ/หรือ
3. ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800
แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ทั้งนีผ้ ู้สอบบัญชีทไี่ ด้เสนอให้มกี ารแต่งตัง้ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น
เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสานักงานสอบ
บัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเป็นอิสระ ไม่มี
ความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่สานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
บุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชี และสานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
โดยมีรายละเอียดของค่าสอบบัญชี ดังนี้
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะกิจการประจาปีและประจาไตรมาส
1,305,000 บาท
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจาปีและประจาไตรมาส
390,000 บาท
- ค่าตรวจสอบและรับรองค่าลิขสิทธิ์
25,000 บาท
- ค่าสอบทานระบบสารสนเทศ (IT)
150,000 บาท
รวมทั้งสิน้
1,870,000 บาท
นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นรับทราบ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จานวน 5 บริษัท ซึง่ ค่า
สอบบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี เป็นจานวนเงินรวม
2,682,000 บาท รวมเป็นค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษทั ย่อยรวมทัง้ สิ้น 4,552,000 บาท
อนึ่งบริษัทร่วมของบริษัทฯ ไม่ได้ใช้สานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทที่จด
ทะเบียนในต่างประเทศ จึงเลือกใช้ผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการสอบบัญชีของประเทศดังกล่าว
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- 23 ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่
เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการตรวจสอบขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่า
สอบบัญชีของบริษัทฯ
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมตั ิให้แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ
ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
105,167,726
เสียง คิดเป็นร้อยละ
99.9999
ไม่เห็นด้วย
เสียง คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง
100
เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.0001
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)

หลังจากสิ้นสุดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดั การได้เปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นสอบถามหรือนาเสนอต่อทีป่ ระชุม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุน้ ท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม จากนั้นจึงได้เรียนเชิญประธานที่
ประชุมกล่าวปิดการประชุม
ประธานกรรมการกล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุน้ ทุกท่านที่ได้มอบความ
ไว้วางใจให้บริหารกิจการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
จากภารกิจที่ได้รับมอบหมายนี้ คณะกรรมการบริษัทตัง้ ใจที่จะทาให้บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และ
เป็นบริษัทฯ ที่มีอนาคต ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้นอย่างมีธรรมาภิบาล
คณะกรรมการทุกคนตระหนักในภาระหน้าที่ ที่จะต้องเพิ่มคุณค่าของกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มสี ่วนได้เสีย ด้วย
วิธีการที่โปร่งใส อย่างมีจริยธรรม เพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากท่าน ผู้ถือหุ้น
เมื่อไม่มกี ิจการที่จะหารือกันในทีป่ ระชุมอีก ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดการประชุม
ปิดประชุมเวลา 15.55 นาฬิกา

(นายมนู ลีลานุวัฒน์)
ประธานที่ประชุม
ผู้บันทึก

(นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์)
เลขานุการบริษัท
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