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บริษัท  ไทยวาโก  จํากัด  (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที ่41 

เมื่อวันจันทรที ่26 เมษายน 2553 
 

ประชุม ณ หองเจาพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด เลขท่ี 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพมหานคร  

                     เร่ิมประชุมเวลา 15.00 นาฬิกา 

  เม่ือไดเวลานัดประชุม  นางอรอนงค  แสงพุมพงษ เลขานุการบริษัท ไดแจงตอที่ประชุมวา ขณะนี้เวลา 15.00 นาฬิกา มี
ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมารวมประชุมจํานวน 97 คน เปนจํานวนผูถือหุน 134 ราย ถือหุนรวมกันทั้งส้ิน 113,194,200 หุน คิด
เปนรอยละ 94.33  ของจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัทฯ ซึ่งมีจํานวนท้ังหมด 120,000,000 หุน ครบเปนองค
ประชุม ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 37 ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอย
กวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดและตองมีหุนนับรวมกันไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด  

 ทั้งนี้บริษัทฯ ไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 41 (Record Date) ในวันที่ 5 เมษายน 
2553 และไดรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุด
ทะเบียนในวันที่  7  เมษายน  2553  มีผูถือหุนทั้งส้ิน  818  ราย รวมจํานวนหุน 120,000,000 หุน  และไดเรียนเชิญ นายมนู  
ลีลานุวัฒน ประธานกรรมการบริษัท ทําหนาที่ประธานที่ประชุม 

 นายมนู ลีลานุวัฒน ประธานท่ีประชุมกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานท่ีไดสละเวลามารวมประชุม และกลาวเปดการ
ประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 41 จากนั้นไดแนะนํากรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย  เลขานุการบริษัท กรรมการบริหาร  และ
ผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม  ดังนี้ 

กรรมการบริษัทที่เขารวมการประชุม    11   ทาน  คือ 

   1.   นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา กรรมการที่ปรึกษา    
    ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
  2.   นายมนู ลีลานุวัฒน ประธานกรรมการบริษัท  
     ประธานกรรมการสรรหา 
     กรรมการพิจารณาคาตอบแทน  
     ประธานกรรมการบริหาร 
  3.  นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป รองประธานกรรมการบริษัท 
     กรรมการสรรหา 
     กรรมการพิจารณาคาตอบแทน    
     รองประธานกรรมการบริหาร 
  4.  นายบุญดี อํานวยสกุล กรรมการบริษัท       
     กรรมการผูจัดการ  
     ประธานกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง  
  5.   นายอะกิฮิสะ นากาโน กรรมการบริษัท      
     กรรมการรองผูจัดการ 
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  6.   นายอํานวย บํารุงวงศทอง กรรมการบริษัท  
     กรรมการสรรหา     
     กรรมการบริหาร 
  7.   นายมนัส องคสรณะคม กรรมการบริษัท  
     กรรมการบริหาร  

ผูบริหารสูงสุดทางดานบัญชีและการเงิน 
  8.   นายธรรมรัตน โชควัฒนา   กรรมการบริษัท 
   9.   นางอรดี รุงเรืองโรจน กรรมการอิสระ   
     ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  10. นายธนวัฒน ปูคะวนัช กรรมการอิสระ   
      กรรมการตรวจสอบ  
                11. รศ.นเรศร เกษะประกร กรรมการอิสระ   
      กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการบริษัทที่ลาการประชุม   4   ทาน  คือ 
  1. นายโยชิคาตะ   ซุกาโมโต กรรมการที่ปรึกษา  
  2. นายทาดาชิ   ยามาโมโต รองประธานกรรมการบริษัท 
  3. นายโชอิจิ   สุเอซาวา กรรมการบริษัท 
   4. นายฮิโรโนบุ  ยาสึฮาระ กรรมการบริษัท  

 เลขานกุารบริษัทและกรรมการบริหาร 

 นางอรอนงค แสงพุมพงษ  

 กรรมการบรหิารทานอ่ืนที่เขารวมการประชุม   5   ทาน   คือ 
 1. นายสุวิทย  วงศเจริญวุฒภร  
 2. นางนงลักษณ  เตชะบุญเอนก   
 3. นางสาวณัฐชรินธร  พงศสุภาจินตภา 
 4. นางศิริวรรณ    วิลาสศักดานนท  
 5. นางสาวการุณี        สุหราย  

 ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ไดเขารวมประชุมเพ่ือทํา
หนาที่ในการตอบขอซักถามทางดานบัญชีในครั้งนี้  2   ทาน คือ 

1. นายนิติ  จึงนิจนิรันดร   
2. นายวิชัย เลิศทนงศักด์ิ  

  ดังนั้นในการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังนี้  ประธานกรรมการบริษทั  ประธานกรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการ
สรรหา ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง  ผูบริหารสูงสุด
ดานบัญชีและการเงิน และผูสอบบัญชีของบริษทัฯ เขารวมประชุมดวยตามที่ไดแนะนํา 

 ตัวแทนจากผูสอบบัญชี   ซึ่งทาํหนาทีเ่ปนสักขีพยานในการนับคะแนนในการประชุมสามัญ ผูถือหุนครั้งนี ้
 นางสาววิโรจนี   พรวิจิตรจินดา  
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 ซึ่งเปนผูสอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด และน่ังรวมกับเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ ที่ทําหนาที่บันทึกการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ   

จากนั้นประธานท่ีประชุม ไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการประชุมและวิธีการออกเสียง
ลงคะแนน   

นางอรอนงค แสงพุมพงษ เลขานกุารบริษัท ไดชีแ้จงรายละเอียดวาการประชุมสามัญผูถือหุนในปนี ้บริษัทฯ ไดเปดโอกาส
ใหผูถือหุนเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท โดย
บริษัทฯ ไดแจงใหผูถือหุนทราบผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัทฯ ต้ังแตวันที่ 1 - 30 ธนัวาคม 2552 นัน้ 
ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องเพ่ือบรรจเุปนวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพจิารณาเลือกต้ังเปน
กรรมการ รวมทั้งไมมีผูถือหุนทานใดสงคําถามที่เก่ียวกับวาระการประชุมลวงหนากอนการประชุมผูถือหุน มายังบริษัทฯ ตามที่ไดแจง
ไวในหนังสือบอกกลาวนัดประชุม 

 สําหรับวิธีการลงมติตางๆ ในการประชุมคร้ังนี้ ใหถือตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 44 คือ ใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง 
การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย ซึ่งผูถือหุนสามารถออกเสียงลงคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง
ในแตละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผูถือหุนที่ออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย และ/หรือ งดออกเสียงเทานั้น จากนั้นจะนํา
คะแนนเสียงดังกลาวหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดท่ีมารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เหน็ดวยในวาระน้ันๆ  
ทั้งนี้ในกรณีที่ผูถือหุนทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นมารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของทานผูถือหุน โดย
สงหนังสือมอบฉันทะใหบริษัทฯ ลวงหนานั้น บริษัทฯ ไดบันทึกคะแนนตามความประสงคของผูถือหุนไวในระบบประมวลผล
เรียบรอยแลว  

 และในกรณีที่มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาลงทะเบียนรวมประชุมภายหลังจากการประชุมไดเร่ิมแลว ผูถือหุนและ
ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดตามวาระท่ียังไมไดเร่ิมพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผูถือหุนและ
ผูรับมอบฉันทะที่มารวมประชุมระหวางการประชุมเปนองคประชุม ต้ังแตวาระท่ีไดออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการ
ประชุมตอไป   

 เพื่อใหการนับคะแนนเปนไปดวยความโปรงใส บริษัทฯ จะนับคะแนนดวยระบบ Barcode ซึ่งผูถือหุนจะเห็นผลคะแนน
ในแตละวาระบนหนาจอพรอมกัน 

 การลงคะแนนเสียงในแตละวาระ แยกเปนกรณีตางๆ ดังนี้ 
1. วาระใดๆ ยกเวนวาระเลือกตั้งกรรมการ  ผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงใหยกปายคะแนน 

เจาหนาที่จะแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขท่ีลงทะเบียนและระบุความเห็นพรอมทั้งลงนาม   ซึ่งเจาหนาที่
จะเก็บบัตรลงคะแนนทันทีเพื่อนับคะแนน 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ  ผูถือหุนทุกทานไดรับบัตรลงคะแนนเรียบรอยแลวต้ังแตลงทะเบียนมารวมประชุม โปรด
ระบุความเห็นเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคลพรอมทั้งลงนาม กรณีมีผูไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงในการเลือกต้ัง
กรรมการทานใด ใหยกปายคะแนน เจาหนาที่จะนับคะแนน และเม่ือเสร็จส้ินการลงมติในวาระนี้ เจาหนาที่จะ
เก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนทุกทาน  

  ตอจากนั้นประธานที่ประชุม ไดแจงใหผูถือหุนทราบวา กรรมการบริษัทในฐานะผูถือหุนขอใชสิทธิลงคะแนนเสียงเห็น
ดวยตามขอเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการบริษัท ใหเปนไปตามที่ผูถือหุนระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ และไดมอบหมายให นายบุญดี อํานวยสกุล กรรมการผูจัดการ เปนผูดําเนินการประชุมตอไปทุกวาระ ยกเวน
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วาระท่ี 6 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดมอบหมายใหนางอรดี  รุงเรืองโรจน ประธาน
กรรมการตรวจสอบ เปนผูดําเนินการประชุม 

 นายบุญดี อํานวยสกุล กรรมการผูจัดการ เร่ิมดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามหนังสือบอกกลาวนัด
ประชุมที่ไดจัดสงใหทานผูถือหุน ดังนี้ 

 กอนเร่ิมการประชุมวาระท่ี 1 เลขานุการบริษัท ไดแจงตอที่ประชุมวา ขณะนี้มีผูถือหุนและ/หรือผูรับมอบฉันทะมารวม
ประชุมเพิ่มขึ้นจํานวน 1 คน เปนจํานวนผูถือหุน 1 ราย  ซึ่งถือหุน 9,600 หุน รวมเปนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมารวมประชุม
ทั้งส้ิน 98 คน เปนจํานวนผูถือหุน 135 ราย รวมจํานวนหุนไดทั้งส้ิน 113,203,800 หุน คิดเปนรอยละ 94.34 ของจํานวนหุนที่ออก
และเรียกชําระแลวของบริษัทฯ 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 

              กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดมีการจัดทํารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแตวันประชุม
สามัญผูถือหุน ซึ่งไดสงใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด รวมทั้ง
เผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ (http://www.wacoal.co.th) และบริษัทฯ ไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที ่
40 ซึ่งไดประชุมเม่ือวันที่ 27 เมษายน 2552 ใหแกทานผูถือหุนลวงหนาพรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุมแลวนั้น คณะกรรมการ
มีความเห็นวารายงานการประชุมดังกลาว ไดบันทึกขึ้นโดยถูกตองแลว  

 ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 40 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมไดพิจารณาแลว  จึงลงมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
 ดวยคะแนนเสียง 

 เห็นดวย 113,203,800 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00  
 ไมเห็นดวย - เสียง  คิดเปนรอยละ    -  
 งดออกเสียง - เสียง  คิดเปนรอยละ    -  

  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่  2 รับทราบรายงานกิจการคาในรอบปที่ผานมา 

 กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 
2552 ที่ผานมานั้น คณะกรรมการไดจัดพิมพรายละเอียดลงในหนังสือรายงานประจําป 2552 ซึ่งไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนเปน
การลวงหนา พรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุมแลว ซึ่งรายงานดังกลาวไดจัดทําขึ้นตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทานผูถือหุนมีขอซักถามหรือไม 

 เม่ือไมมีขอซักถาม กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวาเน่ืองจากวาระน้ีเปนวาระเพื่อทราบ ไมตองมีการลงมติ 
จึงขอผานไปยังวาระการประชุมตอไป 
 
วาระที่  3   พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทนุส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2552 

 กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ 
ไดจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ส้ินสุด ณ รอบปบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป   โดยผาน
การตรวจสอบพรอมลงนามรับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท  ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด และไดรับ
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ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจําป 
2552 ที่บริษัทฯ ไดจัดสงใหทานผูถือหุนพิจารณาเปนการลวงหนา  พรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุมแลว  

 ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน 

  มติที่ประชุม  ที่ประชุมไดพิจารณาแลว  จึงลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนส้ินสุด ณ วันที ่
31 ธันวาคม 2552 
  ดวยคะแนนเสียง 

 เห็นดวย 113,203,800 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00  
 ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ    -  
 งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ    -  

 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่  4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรและอนุมัติการจายเงนิปนผล 

 กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลที่สมํ่าเสมอในอัตราหุนละ 0.25 บาท 
(รอยละ 25 ของมูลคาที่ตราไว) แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเปนหลัก 

 ในป 2552 ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ มีดังนี้  
 กําไรสุทธิประจําป = 389,213,588.47 บาท 
 กําไรสะสมยังไมจัดสรรยกมา    = 2,818,769,303.38 บาท 
 รวมกําไรที่จะนํามาจัดสรรทั้งส้ิน = 3,207,982,891.85 บาท 

 ตามมติคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 5/2552 เม่ือวันที่ 3 มีนาคม 2553 ไดพิจารณาผลการดําเนินงานรวมทั้งสภาพ
คลองและการลงทุนในโครงการตางๆ แลวเห็นควรเสนอจัดสรรกําไร ดังนี้ 

 1.  เสนอตั้งสํารอง 
   เนื่องจากทนุสํารองตามกฎหมาย ไดสํารองครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว คณะกรรมการจึงขอเสนอให
จัดสรรกําไรเปนทุนสํารองทั่วไป เปนจํานวนเงนิ   19,460,679.42   บาท  

 2.  เสนอจายเงินปนผล 
   คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 1.50 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 180,000,000 
บาท คิดเปนรอยละ 46.25 ของกําไรสุทธิประจําป 2552 โดยจายจากกําไรสุทธิเฉพาะกิจการที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลไวแลว
ดังนี้ 
   - ในอัตราหุนละ  0.90  บาท  โดยจายจากกําไรสุทธิที่เสียภาษีไวแลวในอัตรารอยละ  30 
   - ในอัตราหุนละ  0.60  บาท  โดยจายจากกําไรสุทธิที่เสียภาษีไวแลวในอัตรารอยละ  25 

   ซึ่งผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได ทั้งนี้การจายเงินปนผลดังกลาวใหจายแกผูถือ
หุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 และ
ใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พ.ศ. 2535  ดวยวิธีปดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุนในวันที่  6  พฤษภาคม  2553  โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553    
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 อัตราการจายเงินปนผลดังกลาว สอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลที่บริษัทฯ ไดกําหนดไว และไมสงผล
กระทบตอสภาพคลองของบริษัทฯ  ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงมีกําไรสะสมยังไมไดจัดสรรคงเหลือยกไป เปนจํานวนเงิน  
3,008,522,212.43 บาท 

 ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหจัดสรรเปนทุนสํารองทั่วไป และอนุมัติให
จายเงินปนผลในอัตราหุนละ 1.50 บาท โดยแบงจายเปนเงินปนผลอัตราหุนละ 0.90 บาท จายจากกําไรสุทธิเฉพาะกิจการที่เสีย
ภาษีเงินไดนิติบุคคลไวแลวในอัตรารอยละ  30 และเงินปนผลอัตราหุนละ 0.60 บาท จากกําไรสุทธิเฉพาะกิจการที่เสียภาษีไวแลว
ในอัตรารอยละ 25 ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 ดวยคะแนนเสียง  

 เห็นดวย 113,203,800 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00  
 ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ    -  
 งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ    -  

 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่  5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและกรรมการที่ลาออก และกําหนด

คาตอบแทนกรรมการ 

 วาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกําหนดออกตามวาระและกรรมการที่
ลาออก 

 กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามขอบังคับ
ของบริษัทฯ ขอ 22 กําหนดใหในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหน่ึงในสามเปน
อัตรา ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพน
จากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกต้ังใหมได  

 ปจจุบันตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ มีจํานวน  15 ตําแหนง  ซึ่งในการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังนี้ มีกรรมการท่ี
ครบกําหนดออกตามวาระจํานวน 5 ทาน   ดังนี้ 
 1.  นายบุณยสิทธิ์  โชควัฒนา  
 2. นายมนู ลีลานุวัฒน    
 3. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป  
 4.  นายทาดาชิ    ยามาโมโต  
 5.  นายฮิโรโนบุ   ยาสึฮาระ 

 ทั้งนี้บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการลวงหนากอนการประชุม
สามัญผูถือหุน ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการแตอยางใด  

 เนื่องจาก นายบุณยสิทธิ์  โชควัฒนา แสดงความประสงคไมขอกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง  และนายมนัส 
องคสรณะคม   ไดขอลาออกจากการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการท่ีไดรับการเสนอช่ือ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา 
เห็นควรเสนอใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระท้ัง 4 ทาน คือ 
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 1.  นายมนู  ลีลานุวัฒน    
 2. นางสาวศิริกุล  ธนสารศิลป  
 3.  นายทาดาชิ     ยามาโมโต 
 4.  นายฮิโรโนบุ  ยาสึฮาระ  
 กลับเขาเปนกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง  ซึ่งไดพิจารณาจากคุณสมบัติเปนรายบุคคลของผูที่ดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัทอยูเดิม  เห็นวาเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม เปนผูมีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจาก
หลากหลายอาชีพ และไดใชประสบการณของทานเสนอแนะแนวนโยบายแกบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ
บริษัทและกรรมการชุดยอย  ทําใหงานของบริษัทฯ ประสบความสําเร็จดวยดีตลอดมา  รวมทั้งมีคุณสมบัติตามกฎหมาย  
ประกาศท่ีเก่ียวของ  และขอบังคับของบริษัทฯ 

 นอกจากนี้เพื่อใหบริษัทฯ  มีจํานวนกรรมการอิสระไมนอยกวา  1  ใน  3  ของจํานวนกรรมการบริษัททั้งคณะ  และ
ตองมีกรรมการอิสระอยางนอย  3  คน  นับต้ังแตการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปที่จัดขึ้นในป  2553  ตามขอกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน   คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา   เสนอตอผูถือหุน
พิจารณาเลือกต้ังกรรมการอิสระจํานวน  2  ทาน  คือ 

 1. รศ.ดร.กุลภัทรา   สิโรดม  เขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ โดยใหนับอายุการ ดํารง
ตําแหนงตอจาก   นายบุณยสิทธิ์   โชควัฒนา  

 2. นางพรรณี    วรวุฒิจงสถิต เขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ โดยใหนับอายุการดํารง
ตําแหนงตอจาก   นายมนัส    องคสรณะคม 

 ซึ่งบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือทั้ง 2 ทาน  เปนผูที่มีความรูความสามารถ  มีประสบการณในดานตางๆ  มีภาวะผูนํา  
วิสัยทัศนกวางไกล  มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีประวัติการทํางานที่โปรงใส  และมีคุณสมบัติครบถวนในการดํารงตําแหนง
กรรมการอิสระ 

 หลังจากนั้นกรรมการผูจัดการไดแนะนํา รศ.ดร.กุลภัทรา  สิโรดม  และนางพรรณี  วรวุฒิจงสถิตกับผูถือหุนที่
มารวมการประชุม 

  อนึ่ง  พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และขอบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 ขอ 31 ระบุ
วา “หามมิใหกรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเขาเปนหุนสวนใน
หางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่
ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมวาจะทําเพื่อประโยชนตน หรือประโยชน
ผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงต้ัง”   

 ดังนั้น กอนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกต้ัง กรรมการผูจัดการแจงใหที่ประชุมทราบวา มีกรรมการบางทานที่เสนอให
เลือกต้ังในคราวประชุมนี้  เปนกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการ
ของบริษัทฯ  ดังนี้ 

 -   นายมนู     ลีลานุวัฒน ดํารงตําแหนงกรรมการ บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ  จํากัด 

 -  นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป ดํารงตําแหนงกรรมการ บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ  จํากัด  และ บริษัท 
ภัทยาลําพูน จํากัด   

 ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึงทั้ง 4 ทาน  และ
กรรมการอิสระอีก  2 ทาน  ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุมแลว 
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 และเน่ืองจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระน้ีตางจากวาระอ่ืนๆ จึงขอใหผูถือหุนทุกทานทั้งเห็นดวย ไมเห็นดวย 
หรืองดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการแตละทาน และเม่ือลงคะแนนครบทั้ง 6 ทานแลว ขอให
สงบัตรลงคะแนนพรอมลงนาม ใหกับเจาหนาที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน 

 ขอใหที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระและ
กรรมการที่ลาออก เปนรายบุคคล ดังนี้ 
 1.  นายมนู  ลีลานุวัฒน    
 2. นางสาวศิริกุล  ธนสารศิลป  
 3.  นายทาดาชิ     ยามาโมโต 
 4.  นายฮิโรโนบุ  ยาสึฮาระ 
 5.  รศ.ดร.กุลภัทรา   สิโรดม   
 6.  นางพรรณี    วรวุฒิจงสถิต  

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและ
กรรมการที่ลาออก ดวยการลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคลตามลําดับ ดังนี้ 
 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
รายชื่อกรรมการ 

จํานวนเสียง รอยละ* จํานวนเสียง รอยละ* จํานวนเสียง รอยละ* 
1.  นายมนู ลีลานุวัฒน    113,191,600 99.9892 12,200 0.0108 - - 
2. นางสาวศิริกุล  ธนสารศิลป  113,191,600 99.9892 12,200 0.0108 - - 
3. นายทาดาชิ     ยามาโมโต 113,191,600 99.9892 12,200 0.0108 - - 
4.  นายฮิโรโนบุ  ยาสึฮาระ 113,203,800 100.0000 - - - - 
5.  รศ.ดร.กุลภัทรา    สิโรดม 113,203,800 100.0000 - - - - 
6.  นางพรรณี       วรวุฒิจงสถิต  113,203,800 100.0000 - - - - 

หมายเหตุ  *   :  คิดเปนรอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท  ป 2553  จํานวน  15  ทาน มีดังนี้ 
 1.  นายโยชิคาตะ  ซุกาโมโต 
 2.  นายมนู  ลีลานุวัฒน  
 3.  นายทาดาชิ     ยามาโมโต 
 4. นางสาวศิริกุล  ธนสารศิลป  
 5.  นายบุญดี    อํานวยสกุล 
 6.  นายอะกิฮิสะ    นากาโน 
 7.  นายอํานวย    บํารุงวงศทอง  
 8.  นายธรรมรัตน  โชควัฒนา  
 9.  นายโชอิจิ  สุเอซาวา 
                            10. นายฮิโรโนบุ ยาสึฮาระ   
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  11.  นางอรดี  รุงเรืองโรจน                  
  12.  นายธนวัฒน  ปูคะวนัช 
  13.  รศ. นเรศร  เกษะประกร 
  14.  รศ.ดร.กุลภัทรา   สิโรดม   
  15.  นางพรรณี    วรวุฒิจงสถิต  

 โดยบริษัทฯ  มีกรรมการอิสระครบตามจํานวน  1  ใน  3  ของคณะกรรมการทั้งคณะ  โดยมีจํานวน   5  ทาน  จาก
ทั้งหมด  15  ทาน  คือ 
 1.  นางอรดี  รุงเรืองโรจน                  
 2.  นายธนวัฒน  ปูคะวนัช 
 3.  รศ. นเรศร  เกษะประกร 
 4. รศ.ดร.กุลภัทรา   สิโรดม   
 5.  นางพรรณี    วรวุฒิจงสถิต  
 
 วาระที่  5.2  พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

 กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 33 “หามมิใหบริษัทฯ จายเงินหรือทรัพยสิน
อื่นใดใหแกกรรมการ เวนแตจายเปนคาตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะท่ีเปน
กรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ไมรวมถึงคาตอบแทนหรือสวัสดิการท่ีกรรมการไดรับในฐานะพนักงานหรือลูกจางของบริษัทฯ” ซึ่งเดิม
ที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติวงเงินคาตอบแทนกรรมการไวไมเกินปละ 20,000,000 บาท โดยมอบหมายใหคณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทนนําไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผูถือหุนอนุมัติ ซึ่งในป 2552 บริษัทฯ ไดจัดสรรวงเงินดังกลาวใหแกกรรมการ 
เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 15,010,000 บาท   โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

-  คาตอบแทนประจําปคณะกรรมการบริษัท 13,000,000  บาท  
-  คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท  400,000 บาท  
-  คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  610,000  บาท  
-  คาตอบแทนประจําปคณะกรรมการสรรหา  500,000  บาท  
-  คาตอบแทนประจําปคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน  500,000 บาท 

 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน  ไดพิจารณาเสนอหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ในป 
2553 โดยพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดําเนินงาน วงเงินคาตอบแทนที่ไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผูถือหุน จํานวนเงินคาตอบแทนที่จายในปที่ผานมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยูในกลุมธุรกิจเดียวกัน 
รวมถึงอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ 
 โดยมีรายละเอียดการจายคาตอบแทนกรรมการ  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัท  

     คาเบ้ียประชุม                  เฉพาะผูที่เขาประชุม 
 -  ประธานกรรมการ   10,000   บาท/คร้ัง  
 -  กรรมการบริษัท             คนละ   8,000   บาท/คร้ัง 
     คาตอบแทนประจําป 
 

จายใหกรรมการทุกคน โดยใหคณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน นําไปพิจารณาจัดสรร 
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ  

  คาเบ้ียประชุมรายเดือน       เฉพาะผูที่เขาประชุม 
 -  ประธานกรรมการตรวจสอบ  10,000   บาท/คร้ัง  
 -  กรรมการตรวจสอบ              คนละ    8,000   บาท/คร้ัง 
  คาเบ้ียประชุมรายไตรมาส  เฉพาะผูที่เขาประชุม 
 -  ประธานกรรมการตรวจสอบ   60,000   บาท/คร้ัง  
 -  กรรมการตรวจสอบ             คนละ  30,000   บาท/คร้ัง 

3. คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
  คาตอบแทนประจําป       
 

จายใหกรรมการทุกคน โดยใหคณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน นําไปพิจารณาจัดสรร 

 ทั้งนี้การพิจารณาหลักเกณฑคาตอบแทนดังกลาวขางตน ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และไมเกินวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

 คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาแลวเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเสนอ จึงขอใหที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯ จายคาตอบแทนแกกรรมการไดในวงเงินรวมไมเกินปละ 20,000,000 บาท เทากับปที่ผานมา ทั้งนี้ไม
รวมถึงคาตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการไดรับในฐานะพนักงานของบริษัทฯ โดยขออํานาจใหคณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทนนําไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผูถือหุนอนุมัติ โดยวงเงินนี้ใหมีผลต้ังแตวันที่ที่ประชุมนี้อนุมัติจนกวาจะมีการ
เปล่ียนแปลงตอไป  

 ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ซึ่งในวาระน้ีตองไดรับคะแนนเสียง ไมนอยกวา
สองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหบริษัทฯ จายคาตอบแทนแกกรรมการได
ภายในวงเงินที่เสนอ 
 ดวยคะแนนเสียง  

 เห็นดวย 113,203,800 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00  
 ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ    -  
 งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ    -  

 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
 
 กอนเร่ิมการประชุมวาระท่ี 6 เลขานุการบริษัท ไดแจงตอที่ประชุมวา ขณะนี้มีผูถือหุนและ/หรือผูรับมอบฉันทะเขา
รวมประชุมเพิ่มขึ้นจํานวน 2 คน เปนจํานวนผูถือหุน 2 ราย  ซึ่งถือหุน 30,050 หุน รวมเปนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวม
ประชุมทั้งส้ิน 100 คน เปนจํานวนผูถือหุน 137 ราย รวมจํานวนหุนไดทั้งส้ิน 113,233,850 หุน คิดเปนรอยละ  94.36 ของจํานวน
หุนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัทฯ  
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วาระที่  6   พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี  และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ 

 นางอรดี  รุงเรืองโรจน ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดแจงตอที่ประชุมวา  ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 50  และ 
ขอ 51 ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ  พนักงาน  ลูกจาง หรือ ผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัทฯ ผูสอบบัญชีนั้นใหที่
ประชุมสามัญผูถือหุนแตงต้ังทุกป ผูสอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกแตงต้ังกลับเขารับตําแหนงอีกก็ได    

 ในป 2552 ที่ประชุมผูถือหุน ไดมีมติแตงต้ัง  
 - นายนิติ จึงนิจนิรันดร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  3809  และ/หรือ    
 - นางนัชลี บุญญะการกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  3126  และ/หรือ   
 - ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  3356  
 แหง บริษัท  ดีลอยท  ทูช  โธมัทสุ  ไชยยศ  สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกําหนดจํานวนเงิน
คาสอบบัญชีของบริษัทฯ จํานวนเงิน 1,795,000 บาท คาสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอยรวม 3,990,000 บาท  

 ในป 2553 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคา
สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งไดพิจารณาจากความเปนอิสระ  ผลการปฏิบัติงาน  การมีมาตรฐานการทํางาน
ที่ดี  มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของบริษัทฯ  และขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย โดยมีรายชื่อผูสอบบัญชี ดังนี้ 

1.  นายนิติ จึงนิจนิรันดร   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809 และ/หรือ 
2.  ดร.ศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 และ/หรือ 
3.  นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  4301  

 แหงบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยนายนิติ  
จึงนิจนิรันดร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809 เปนผูสอบบัญชีที่ลงลายมือช่ือรับรองงบการเงินของบริษัทฯ มาแลวเปน
ระยะเวลา 4 ป ต้ังแตป 2549 – 2552 สวนผูสอบบัญชีทานอื่นยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ 

 ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด  ที่ไดเสนอใหมีการแตงต้ังโดยที่ประชุม
สามัญผูถือหุนนั้น เปนผูสอบบัญชีสังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผูสอบบัญชีของบริษัทยอยดวย โดยที่ผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีความเปนอิสระ ไมมีความสัมพันธ หรือมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด 

 บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีการจายคาตอบแทนของงานบริการอื่นใหแกสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด 
บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด 

 โดยมีรายละเอียดของคาสอบบัญชี  ดังนี้ 
-  คาสอบบัญชีรายป 890,000 บาท 
-  คาตรวจสอบงบการเงินรวมประจําป 90,000 บาท 
-  คาสอบทานงบการเงินประจําไตรมาส 1, 2, 3 300,000 บาท 
-  คาสอบทานงบการเงินรวมประจําไตรมาส 1, 2, 3 330,000 บาท 
-  คาตรวจสอบและรับรอง ROYALTY 25,000 บาท 
-  คาสอบทานระบบสารสนเทศ (IT) 160,000 บาท 

รวมทั้งส้ิน 1,795,000 บาท 
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 นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบ คาสอบบัญชีของบริษัทยอย จํานวน 4 บริษัท ซึ่งคา
สอบบัญชีดังกลาวเปนการใหบริการสอบบัญชีเทานั้น ไมมีการใหบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี เปนจํานวนเงินรวม 
2,195,000 บาท รวมเปนคาตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอยทั้งส้ิน 3,990,000 บาท เทากับปที่ผานมา 

 ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบ
บัญชีของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 ดวยคะแนนเสียง  

 เห็นดวย 113,233,850 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00  
 ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ    -  
 งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ    -  

 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 (วัตถุประสงคของบริษัทฯ ขอ 15) 

 นายบุญดี อํานวยสกุล กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ กรณีเกิดขอพิพาท 
หรือขอเรียกรองจากบุคคลภายนอก บริษัทฯ อาจมีความจําเปนที่จะตองประกันตัวกรรมการบริษัทหรือพนักงานเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ ซึ่งไดกระทําการไปตามหนาที่และในนามของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผู
ถือหุนเพื่อแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 (วัตถุประสงคของบริษัทฯ ขอ 15) ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกลาวนัด
ประชุมสามัญผูถือหุน ดังนี้ 

ปจจุบัน เสนอแกไขเพ่ิมเติม 

ขอ 15. ประกอบธุรกิจบริการรับคํ้าประกันหนี้สิน ความรับผิด 
และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับ
บริการค้ําประกันบุคคลซึ่งเดินทางเขามาในประเทศ 
หรือเดินทางออกไปตางประเทศ  ตามกฎหมายวาดวย
คนเขาเมือง กฎหมายวาดวยภาษีอากร  และกฎหมาย
อื่น 

ขอ 15. 
  

ประกอบธุรกิจบริการรับคํ้าประกันหนี้สิน ความรับผิด 
และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมท้ังรับ
บริการค้ําประกันบุคคลซึ่งเดินทางเขามาในประเทศ 
หรือเดินทางออกไปตางประเทศ  ตามกฎหมายวาดวย
คนเขาเมือง กฎหมายวาดวยภาษีอากร  และกฎหมาย
อื่น 

ประกันตัวผูตองหาในคดีอาญา หรือประกันตัวจําเลย
ในช้ันศาล หรือประกันตัวบุคคลหรือทรัพยสินตอ
พนักงานเจาหนาที่ตามบทบัญญัติกฎหมายตางๆ 

 และขอใหที่ประชุมมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทสามารถแกไขเพิ่มเติมขอความ หรือถอยคําในหนังสือ
บริคณหสนธิของบริษัทฯ ที่แกไขเพิ่มเติมดังกลาว ตามคําแนะนําของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด กรมพัฒนาธุรกิจการคา  
กระทรวงพาณิชย 

 ขอใหทีป่ระชุมพจิารณาอนุมัติแกไขเพิม่เติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 (วัตถุประสงคของบริษัทฯ ขอ 15) ซึ่งในวาระนี้
ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 
(วัตถุประสงคของบริษัทฯ ขอ 15) และมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทสามารถแกไขเพิ่มเติมขอความ หรือถอยคําในหนังสือ
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บริคณหสนธิของบริษัทฯ ที่แกไขเพิ่มเติมดังกลาว ตามคําแนะนําของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด กรมพัฒนาธุรกิจการคา  
กระทรวงพาณิชย  ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 ดวยคะแนนเสียง  

 เห็นดวย 113,233,850 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00  
 ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ    -  
 งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ    -  

 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัทฯ  ขอ 18  ขอ 30 และ ขอ 65 
  กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ไดมี
การแกไขเพิ่มเติม โดยไดมีการกําหนดเร่ืองวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน  (Record Date)  ซึ่งตองเปน
วันที่ลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนไมเกินสองเดือน แตยังคงตองใหมีการรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535  โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน ซึ่งตางจากการปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และทางสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยได
สนับสนุนใหบริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 เพื่ออํานวยประโยชนและให
สิทธิแกผูถือหุนมีเวลาในการศึกษาขอมูลการประชุมมากขึ้น  และไดมีการแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑในการทํารายการที่เก่ียวโยง
กัน และหลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสิน โดยออกเปนกฎหมาย และ
กําหนดใหบริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด ซึ่งปจจุบันคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนไดมีประกาศในเร่ืองดังกลาวแลว  
  นอกจากนี้เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและคลองตัวในการดําเนินงาน คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว
เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 30 และยกเลิกขอ 18 และขอ 65  ตาม
รายละเอียดในหนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญผูถือหุน ดังนี้ 

ปจจุบัน เสนอแกไขเพ่ิมเติม เหตุผล 

ขอ 18. ในระหวางย่ีสิบเอ็ด (21) วัน กอนวัน
ประชุมผูถือหุนแตละคร้ัง บริษัทจะงด
รับลงทะเบียนการโอนหุนก็ได โดย
ประกาศใหผูถือหุนทราบ ณ สํานักงาน
ใหญและสํานักงานสาขาของบริษัท ไม
นอยกวาสิบส่ี (14) วัน กอนวันงดรับ
ลงทะเบียนการโอนหุน 

- ยกเลิก  - เพื่ออํานวยประโยชนและใหสิทธิแกผู
ถือหุนในการศึกษาขอมูลการประชุม
มากขึ้น บริษัทฯ จึงขอยกเลิกขอ 
บังคับเดิม  เพื่อใหบริษัทฯ สามารถ
เลือกวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนได
ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 
2535 หรือ พ.ร.บ. หลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย  พ.ศ. 2535 

ขอ 30. คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่
จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติของที่
ประชุมผูถือหุน 

 ขอ 29. คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่
จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค ขอบังคับ  และมติของ
ที่ประชุมผูถือหุน   

เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและ
คลองตัวในการปฏิบัติงาน 
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ปจจุบัน เสนอแกไขเพ่ิมเติม เหตุผล 

 คณะกรรมการมีอํานาจเลือกต้ัง
กรรมการจํานวนหนึ่งเปนคณะ
กรรมการบริหาร เพื่อดําเนินกิจการ
อยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง      
โดยจะกําหนดเง่ือนไขอยางใดก็ได หรือ
อาจจะมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่ง  
หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอยางใดอยาง
หนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได 

 คณะกรรมการเปนผูแตงต้ังกรรมการ
บริษัท และ/หรือบุคคลอื่น ทั้งที่มี
ฐานะเปนพนักงาน  หรือลูกจางของ
บริษัท และ/หรือบุคคล ภายนอกเปน
คณะกรรมการบริหาร  เพื่อดําเนนิ
กิจการอยางหนึง่อยางใดหรือหลาย
อยาง โดยจะกําหนดเง่ือน ไขอยาง
ใดก็ได หรืออาจจะมอบหมาย ให
กรรมการคนหนึ่ง หรือบุคคลอื่นไป
ปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งแทน
คณะกรรมการก็ได 

 

ขอ 65. 
 

ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทยอยตกลงเขา 
ทํารายการที่เก่ียวโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูล
และการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ.
2546  ฉบับที่ 2   พ.ศ.2547  และฉบับที่ 
3 พ.ศ.2547 หรือเขาทํารายการเก่ียวกับ
การไดมาหรือจําหนายไปซึง่สินทรัพย
ของบริษัทหรือบริษัทยอย  ตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การ
เปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือ
จําหนายไปซ่ึงสินทรัพย  พ.ศ. 2547 
แลวแตกรณี    ใหบริษัทปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและวิธีการตามท่ีประกาศ
ดังกลาวกําหนดไวในเร่ืองนั้นๆ   ดวย 

ความในวรรคหน่ึงมิใหนํามาใชบังคับ
หากหลักทรัพยของบริษัทมิไดเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

- ยกเลิก  - ปจจุบันไดมีประกาศคณะ กรรมการ
กํากับตลาดทุน เร่ือง หลักเกณฑใน
การทํารายการที่เก่ียวโยงกัน และ 
หลักเกณฑในการทํารายการที่มี
นัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือ
จําหนายไปซ่ึงทรัพยสิน  จึงขอยกเลิก
ขอบังคับเดิมและใชกฎเกณฑตาม
ประกาศดังกลาว 
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  โดยบริษัทฯ จะเล่ือนลําดับเลขที่ของขอบังคับขึ้นมาแทนที่เลขลําดับขอบังคับที่ยกเลิก ซึ่งจะทําใหขอบังคับของ
บริษัทฯ ลดลงจากเดิม 65 ขอ เปน 63 ขอ และขอใหที่ประชุมมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทสามารถแกไขเพิ่มเติมขอความ 
หรือถอยคําในขอบังคับของบริษัทฯ ที่แกไขเพิ่มเติมดังกลาว ตามคําแนะนําของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

  ขอใหทีป่ระชุมพจิารณาอนุมัติแกไขเพิม่เติมขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 30  และยกเลิกขอ 18 และขอ 65  ซึ่งในวาระน้ี
ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 30 
และยกเลิกขอ 18 และขอ 65 โดยบริษัทฯ จะเล่ือนลําดับเลขที่ของขอบังคับขึ้นมาแทนที่เลขลําดับขอบังคับที่ยกเลิก ซึ่งจะทําให
ขอบังคับของบริษัทฯ ลดลงจากเดิม 65 ขอ เปน 63 ขอ และท่ีประชุมมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทสามารถแกไขเพิ่มเติม
ขอความ หรือถอยคําในขอบังคับของบริษัทฯ ที่แกไขเพิ่มเติมดังกลาว ตามคําแนะนําของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด กรม
พัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 ดวยคะแนนเสียง  

 เห็นดวย 113,233,850 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00  
 ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ    -  
 งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ    -  

 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (หากมี) 
 หลังจากส้ินสุดวาระการประชุมสามัญผูถือหุน กรรมการผูจัดการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือให
ขอเสนอแนะตอที่ประชุม ซึ่งผูถือหุนจํานวน 1 ราย  มีคําถามและขอเสนอแนะสรุปรายละเอียดที่สําคัญไดดังนี้ 

นายประวิตร  พงศสถิตสุนทร (ผูถือหุน)  

 ในวาระท่ี 8 หนา 9  หัวขอตารางคําวา “ปจจุบัน” นาจะเปล่ียนเปน “ขอบังคับเดิม” และคําวา “เสนอแกไข
เพิ่มเติม” เปล่ียนเปน “ขอบังคับใหม”  

เลขานุการบริษัท  
คําวา “ขอบังคับเดิม” จะดูเหมือนวาบริษัทฯ ไดแกไขไปแลว ซึ่งในความเปนจริงบริษัทฯ ยังไมไดไปจดทะเบียน

แกไข  จึงใชคําวา “ปจจุบัน” ซึ่งแสดงถึงวาขอบังคับที่ยังไมไดแกไข   

นายประวิตร  พงศสถิตสุนทร (ผูถือหุน)  
 ชุดชั้นในสตรีรุน Kiss me ที่หนาปกรายงานประจําป เปนรุนที่มีตะขอหนาซ่ึงจะทําใหผูสวมใสรูสึกเจ็บได  บริษัทฯ 
ไดมีการทําการทดลองสินคาอยูหรือไม   

กรรมการบริษัท (คุณอํานวย  บํารุงวงศทอง) 
 รุน Kiss me ไดรับการแกไขแลว ใสแลวไมเจ็บ และตะขอหนาใสแลวเน้ือเนินอกจะสวยมาก  

นายประวิตร  พงศสถิตสุนทร (ผูถือหุน)  
 ชุดชั้นในสตรีรุน Gold ในสวนของ Waist Support ทําดวยวัตถุดิบ Lycra ใชหรือไม 

กรรมการบริษัท (คุณอํานวย  บํารุงวงศทอง) 
 Waist Support ใชเนื้อผา Lycra ที่เคลือบดวยสาร Moisturizer ซึ่งชวยบํารุงผิวใหเกิดความชุมชื้น 
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นายประวิตร  พงศสถิตสุนทร (ผูถือหุน)  

 ขอใหคุณบุณยสิทธิ์ถายทอดประสบการณการทําผลิตภัณฑชุดชั้นใน Wacoal ในรุนแรก 

กรรมการที่ปรกึษา (คุณบุณยสิทธิ์  โชควัฒนา) 
 ในยุคเร่ิมแรกการผลิตชุดชั้นใน Wacoal ลําบากมาก เพราะสรีระของผูหญิงญี่ปุนกับสรีระของผูหญิงไทยไม
เหมือนกัน สรีระของผูหญิงญี่ปุนจะแบน แตสรีระของผูหญิงไทยจะกลมเล็กนอย ในตอนแรกบริษัทฯ ไดนํา Pattern ของญี่ปุนมา
ใช ปรากฏวาสินคาทั้ง Lot นั้นใชไมไดหมด จึงสงคืนกลับทางญี่ปุน จากนั้นบริษัทฯ จึงเร่ิมทําการสํารวจสรีระของผูหญิงไทย 
จนกระท่ังมี Pattern ของผูหญิงไทยโดยเฉพาะ  จะเห็นไดวาการผลิตชุดชั้นในสตรีไมใชเร่ืองงาย จะตองมี Know how ซึ่งบริษัทฯ 
ไดทาง Wacoal ญี่ปุนมาสนับสนุน จึงทําให Brand Wacoal คงอยูในตลาดเมืองไทยมายาวนาน 40 ป และหวังวาจะคงอยูกับ
ประเทศไทยไปอีกนาน 

 เม่ือไมมีทานใดเสนอเรื่องอื่นใด กรรมการผูจัดการจึงไดเรียนเชิญประธานที่ประชุมกลาวปดประชุม 

 ประธานกรรมการ กลาวตอที่ประชุมวา ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผูถือหุนทุกทานท่ีไดมอบ
ความไววางใจใหคณะกรรมการชุดนี้บริหารกิจการของบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหน่ึง 

 จากภารกิจที่ไดรับมอบหมายนี้ คณะกรรมการบริษัทต้ังใจที่จะทําใหบริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงที่ดี และเปน
บริษัทฯ ที่มีอนาคตดวยการมีขีดความสามารถในการแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 คณะกรรมการทุกคน ตระหนักในภาระหนาที่ที่จะตองเพิ่มคุณคาของกิจการใหแกผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย
ทั้งหลาย ดวยความวิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตย สุจริต ดวยวิธีการที่โปรงใส เพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจใหสมกับที่ไดรับความไววางใจจาก
ทานผูถือหุน และขอปดการประชุม 
  

ปดประชุมเวลา 15.56 นาฬกิา 
 

มนู   ลีลานุวัฒน 
       ------------------------------------ 

 ( นายมนู    ลีลานุวัฒน  ) 
ประธานที่ประชุม 

 ผูบันทึก 
 
    อรอนงค  แสงพุมพงษ 
------------------------------------ 

(นางอรอนงค  แสงพุมพงษ) 
     เลขานุการบริษัท 


