
บริษัท  ไทยวาโก  จํากัด  (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที ่42 

เมื่อวันจันทรที่ 25 เมษายน 2554 
 

ประชุม ณ หองเจาพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล                   
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร  

                     เร่ิมประชุมเวลา 11.00 นาฬิกา 

  เมื่อไดเวลานดัประชุม  นางอรอนงค  แสงพุมพงษ เลขานุการบริษทั ไดแจงตอทีป่ระชุมวา ขณะนี้
เวลา 11.00 นาฬิกา เปนการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที ่42  ของ บริษัท ไทยวาโก จาํกัด (มหาชน)  มีผูถือหุน
และผูรับมอบฉันทะมารวมประชุมจํานวน 102 คน เปนจํานวนผูถือหุน 153 ราย ถอืหุนรวมกนัทัง้ส้ิน 
110,934,771 หุน คิดเปนรอยละ 92.45 ของจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัทฯ  ซึง่มีจํานวนทัง้หมด 
120,000,000 หุน  ครบเปนองคประชุม  ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36 “ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุน
และผูรับมอบฉันทะจากผูถอืหุนมาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึง่ของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด
และตองมีหุนนับรวมกันไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด”  

 ทั้งนี้บริษทัฯ ไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มสิีทธิในการประชุมสามัญผูถอืหุนคร้ังที ่42 (Record Date) 
ในวนัที ่ 24 มีนาคม 2554 และไดรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 25 มีนาคม 2554 มีผูถือหุนทัง้ส้ิน 831 ราย รวมเปนจํานวน
หุน 120,000,000 หุน และไดเรียนเชิญ นายมนู  ลีลานวุัฒน ประธานกรรมการบริษทั ทําหนาทีป่ระธานท่ีประชุม 

 นายมน ู ลีลานวุัฒน ประธานที่ประชุมกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ไดสละเวลามารวมประชมุ 
และกลาวเปดการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที ่ 42 ประจําป 2554 จากน้ันไดแนะนาํกรรมการบริษทั กรรมการชุด
ยอย เลขานกุารบริษัท กรรมการบริหาร  ผูบริหารสงูสุดดานบัญชีและการเงนิ และผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม  ดังนี ้

กรรมการบรษิัทที่เขารวมการประชุม    11   ทาน  คือ 

  1.   นายมน ู ลีลานวุัฒน ประธานกรรมการบริษัท  
     ประธานกรรมการสรรหา 
     กรรมการพิจารณาคาตอบแทน  
     ประธานกรรมการบริหาร 
  2.  นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป รองประธานกรรมการบริษัท 
     กรรมการสรรหา 
     กรรมการพิจารณาคาตอบแทน    
     รองประธานกรรมการบริหาร 
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  3.  นายบุญดี อํานวยสกุล กรรมการบริษทั       
     กรรมการผูจัดการ  
  4.   นายอะกิฮิสะ นากาโน กรรมการบริษทั      
     กรรมการรองผูจัดการ 
  5.   นายอํานวย บํารุงวงศทอง กรรมการบริษทั  
     กรรมการสรรหา     
     กรรมการบริหาร 
  6.   นายธรรมรัตน โชควัฒนา   กรรมการบริษทั 
   7.   นางอรดี รุงเรืองโรจน กรรมการอิสระ   
     ประธานกรรมการตรวจสอบ 
   8.  นายธนวัฒน ปูคะวนัช กรรมการอิสระ   
      กรรมการบริหารความเส่ียง  
                 9.  รศ.นเรศร เกษะประกร กรรมการอิสระ   
      กรรมการตรวจสอบ 
                10. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม กรรมการอิสระ   
      ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
                11. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระ   
      กรรมการตรวจสอบ  

 กรรมการบรษิัทที่ลาการประชุม   4   ทาน  คือ 
  1. นายโยชิคาตะ   ซุกาโมโต กรรมการที่ปรึกษา  
  2. นายทาดาชิ   ยามาโมโต รองประธานกรรมการบริษัท 
  3. นายยูโซะ   อิเดะ กรรมการบริษทั 
   4. นายอิคูโอะ  โอตาน ิ กรรมการบริษทั  

ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทนท่ีเขารวมการประชุม    1   ทาน  คือ 

   1.  นายบุณยสิทธิ ์  โชควัฒนา ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษทั    
     ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

  เลขานกุารบริษัทและกรรมการบริหาร 

 นางอรอนงค แสงพุมพงษ  
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 กรรมการบรหิารทานอ่ืนที่เขารวมการประชุม   6   ทาน   คือ 
  1.   นายมนัส  องคสรณะคม กรรมการบริหารความเส่ียง 
     กรรมการบริหาร  

ผูบริหารสูงสุดดานบัญชีและการเงนิ 
 2. นายสุวทิย  วงศเจริญวุฒภร  กรรมการบริหาร 
 3. นางนงลักษณ  เตชะบุญเอนก  กรรมการบริหาร 
 4. นางสาวณัฐชรินธร  พงศสุภาจินตภา  กรรมการบริหาร 
 5. นางศิริวรรณ    วิลาสศักดานนท  กรรมการบริหาร 
 6. นางสาวการุณี        สุหราย  กรรมการบริหาร 

 ผูสอบบญัชขีองบรษิัทฯ จากบริษทั ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญช ีจาํกัด ไดเขารวม
ประชุมเพื่อทําหนาทีใ่นการตอบขอซักถามทางดานบัญชีในครัง้นี ้ 2   ทาน คือ 

1.  นายนิติ  จึงนิจนิรันดร  
2. นายวิชัย เลิศทนงศักด์ิ  

  ดังนัน้ในการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังนี ้ ประธานกรรมการบริษทั ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพจิารณาคาตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง ประธาน
กรรมการบริหาร ผูบริหารสูงสุดดานบัญชีและการเงนิ และผูสอบบัญชีของบริษทัฯ เขารวมประชุมดวยตามที่ได
แนะนาํ 

 ตัวแทนจากผูสอบบัญช ี   ซ่ึงทาํหนาทีเ่ปนสักขพียานในการนับคะแนนในการประชุมสามัญ 
ผูถือหุนครั้งนี้ 
 นางสาวเนตรนภา   กิจจงเจริญยิง่  

 ซึ่งเปนผูสอบบัญชี จากบริษทั ดีลอยท ทูช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบัญชี จาํกัด และนั่งรวมกับ
เจาหนาที่ของบริษัทฯ ทีท่าํหนาที่บันทึกการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ   

 จากนั้นประธานที่ประชุม ไดมอบหมายใหเลขานุการบริษทั ชีแ้จงรายละเอียดเกี่ยวกบัการประชุมและ
วิธีการออกเสียงลงคะแนน   

 นางอรอนงค แสงพุมพงษ เลขานกุารบริษัท ไดชี้แจงรายละเอียดวาการประชุมสามัญผูถือหุนในป 
2554 บริษทัฯ ไดปฏิบัติตามหลักการกาํกับดูแลกจิการที่ดี โดยเปดโอกาสใหผูถอืหุนเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเปนวาระ
การประชุม และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพจิารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษทั ต้ังแตวนัที ่ 1 – 30  ธันวาคม  
2553  ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพรบนเวบ็ไซตของบริษทัฯ นัน้    ปรากฏวาไมม ี
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ผูถือหุนทานใดเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเปนวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพจิารณาเลือกต้ังเปน
กรรมการ รวมทัง้ไมมีผูถือหุนทานใดสงคําถามทีเ่กีย่วกบัวาระการประชุมลวงหนากอนการประชุมผูถือหุน มายงั
บริษัทฯ ตามทีไ่ดแจงไวในหนงัสือบอกกลาวนัดประชมุ 

 สําหรับวธิีการลงมติตางๆ ในการประชุมคร้ังนี้ ใหถือตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 43 คือ ใหนับหนึง่
หุนเปนหนึง่เสียง การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย ซึ่งผูถอืหุนสามารถออกเสียงลงคะแนนเสียง เหน็
ดวย ไมเหน็ดวย หรืองดออกเสียงในแตละวาระ การนบัคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผูถือหุนที่ออกเสียงลงคะแนน ไม
เหน็ดวย และ/หรือ งดออกเสียงเทานัน้ จากนัน้จะนาํคะแนนเสียงดังกลาวหกัออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่มารวม
ประชุม สวนทีเ่หลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงทีเ่ห็นดวยในวาระนัน้ๆ  ทั้งนี้ในกรณีที่ผูถอืหุนทําหนงัสือมอบฉันทะให
ผูอ่ืนมารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของทานผูถือหุน โดยสงหนงัสือมอบฉันทะให
บริษัทฯ ลวงหนานั้น บริษทัฯ ไดบันทกึคะแนนตามความประสงคของผูถือหุนไวในระบบประมวลผลเรียบรอยแลว  

 และในกรณีทีม่ีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาลงทะเบียนรวมประชุมภายหลังจากการประชุมไดเร่ิม
แลว ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดตามวาระท่ียงัไมไดเร่ิมพิจารณา และบริษัทฯ จะนบั
รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มารวมประชุมระหวางการประชุมเปนองคประชุม ต้ังแตวาระที่
ไดออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมตอไป  โดยบริษัทฯ จะแจงใหผูถือหุนทราบในกรณีที่มี
ผูถือหุน และ/หรือผูรับมอบฉันทะมารวมประชุมเพิ่มเทานัน้ 

 เพื่อใหการนับคะแนนเปนไปดวยความโปรงใส บริษัทฯ จะนับคะแนนดวยระบบ Barcode ซึ่งผูถือหุน
จะเหน็ผลคะแนนในแตละวาระบนหนาจอพรอมกัน 

 การลงคะแนนเสียงในแตละวาระ แยกเปนกรณีตางๆ ดังนี ้
1. วาระใดๆ ยกเวนวาระเลอืกต้ังกรรมการ  ผูถือหุนที่ไมเหน็ดวยหรืองดออกเสียงใหยกปาย

คะแนน เจาหนาที่จะแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเหน็พรอม
ทั้งลงนาม   ซึง่เจาหนาที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันทีเพื่อนับคะแนน 

2. วาระเลือกต้ังกรรมการ  ผูถือหุนทกุทานไดรับบัตรลงคะแนนเรียบรอยแลวต้ังแตลงทะเบียน
มารวมประชุม โปรดระบุความเหน็เลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคลพรอมทัง้ลงนาม กรณีมีผูไม
เหน็ดวยหรืองดออกเสียงในการเลือกต้ังกรรมการทานใด ใหยกปายคะแนน เจาหนาที่จะนับ
คะแนน และเมื่อเสร็จส้ินการลงมติในวาระนี้ เจาหนาที่จะเกบ็บัตรลงคะแนนจากผูถือหุนทุก
ทาน  
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  ตอจากนัน้ประธานท่ีประชุม ไดแจงใหผูถือหุนทราบวา กรรมการบริษัทในฐานะผูถือหุนขอใชสิทธิ
ลงคะแนนเสียงเหน็ดวยตามขอเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ  ในกรณีที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการบริษทั 
ใหเปนไปตามที่ผูถือหุนระบุในหนังสือมอบฉันทะ และไดมอบหมายให นายบุญดี อํานวยสกุล กรรมการผูจัดการ 
เปนผูดําเนินการประชุมตอไปทุกวาระ ยกเวนวาระที่ 6 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ไดมอบหมายใหนางอรดี  รุงเรืองโรจน ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูดําเนนิการประชุม 

 นายบุญดี อํานวยสกุล กรรมการผูจัดการ เร่ิมดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่
ระบุไวในหนังสือบอกกลาวนัดประชุมที่ไดจัดสงใหทานผูถือหุน ดังนี ้

 กอนเร่ิมการประชุมวาระที่ 1 เลขานุการบริษัท ไดแจงตอที่ประชุมวา ขณะนีม้ีผูมารวมประชุมเพิ่ม 2 
คน เปนจํานวนผูถือหุน 2 ราย  ซึง่ถือหุน 1,696,900 หุน รวมเปนผูถอืหุนและผูรับมอบฉันทะมารวมประชุมทั้งส้ิน 
104 คน เปนจํานวนผูถือหุน 155 ราย รวมจํานวนหุนทั้งส้ิน 112,631,671 หุน คิดเปนรอยละ 93.86 ของจํานวน
หุนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัทฯ 
 
วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 41 เมือ่วันที่ 26 เมษายน 2553 

              กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดมีการจัดทํารายงานการประชุมภายใน 14 วนันับ
แตวันประชุมสามัญผูถือหุน ซึ่งไดสงใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายกําหนด รวมทัง้ไดเผยแพรในเวบ็ไซตของบริษัทฯ (http://www.wacoal.co.th) และบริษัทฯ ไดจัดสง
สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 41 ซึ่งไดประชุมเมื่อวนัที ่ 26 เมษายน 2553 ใหแกทานผูถือหุน
ลวงหนาพรอมหนงัสือบอกกลาวนัดประชมุแลวนัน้ คณะกรรมการมีความเห็นวารายงานการประชุมดังกลาว ได
บันทึกข้ึนโดยถูกตองแลว  

 ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 41 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมไดพจิารณาแลว  จึงลงมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
 ดวยคะแนนเสียง 

 เห็นดวย 112,631,671 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00  
 ไมเห็นดวย - เสียง  คิดเปนรอยละ    -  
 งดออกเสียง - เสียง  คิดเปนรอยละ    -  

  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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 กอนเร่ิมการประชุมวาระที่ 2 เลขานุการบริษัท ไดแจงตอที่ประชุมวา ขณะนีม้ีผูมารวมประชุมเพิ่ม 2 
คน เปนจํานวนผูถือหุน 2 ราย  ซึง่ถือหุน 52 หุน รวมเปนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมารวมประชุมทัง้ส้ิน 106 
คน เปนจํานวนผูถือหุน 157 ราย รวมจํานวนหุนทั้งส้ิน 112,631,723 หุน คิดเปนรอยละ 93.86 ของจํานวนหุนที่
ออกและเรียกชําระแลวของบริษัทฯ 
  
วาระที ่ 2 รับทราบรายงานกิจการคาในรอบปทีผ่านมา 

 กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ในป 2553 คณะกรรมการไดจัดพิมพรายละเอียดลงในรายงานประจําป 2553 ซึ่งไดจัดสงใหแกทาน
ผูถือหุนเปนการลวงหนา พรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุมแลว ซึ่งรายงานดังกลาวไดจัดทาํข้ึนตามขอกําหนด
ของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทานผู
ถือหุนมีขอซักถามหรือไม 

 เมื่อไมมีขอซักถาม กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวาเนื่องจากวาระนี้เปนวาระเพื่อทราบ ไม
ตองมีการลงมติ จึงขอผานไปยังวาระการประชุมตอไป 
 
วาระที ่ 3   พิจารณาอนมัุติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2553 

 กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 
2535 มาตรา 112  และตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 47  บริษัทฯ ไดจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ส้ินสุด ณ 
รอบปบัญชีของบริษัทฯ ซึง่ไดจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ไป   โดยผานการตรวจสอบพรอมลงนาม
รับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ดีลอยท ทูช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบัญชี จาํกัด และไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว ตามรายละเอียดทีป่รากฏในรายงาน
ประจําป 2553 ที่บริษัทฯ ไดจัดสงใหทานผูถือหุนพิจารณาเปนการลวงหนา  พรอมหนงัสือบอกกลาวนัดประชมุ
แลว ทานผูถือหุนมีขอซกัถามหรือไม 

 โดยในวาระนี้ไดมีผูถือหุนจํานวน  1  ราย  สอบถาม ซึ่งสรุปรายละเอียดที่สําคัญไดดังนี ้

นางสาววรรษมล   จาํปา  (ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทนุไทย) 
 จากงบดุล หนา 66  เงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสดจํานวน 527,883,817 บาท  เพิ่มจากปกอน
กวา 300 ลานบาท  เงินสดทีเ่พิ่มข้ึน  บริษทัฯ จะมีการบริหารจัดการใหเกิดประโยชนอยางไร  
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 นายมนัส   องคสรณะคม (ผูบริหารสงูสุดดานบัญชแีละการเงนิ) 
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสดของบริษัทฯ ไดมาจากการดําเนนิงานและการลงทนุ  สําหรับการ
ลงทนุสวนใหญจะลงทนุในประเทศ ซึง่สวนหนึ่งเปนการลงทนุที่ไมมีความเส่ียง และไดมีการติดตามดูแล  

นางสาววรรษมล   จาํปา  (ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทนุไทย) 
 จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 12 บริษัทฯ มกีารลงทุนในตราสารหน้ีเพิม่ข้ึนจากป 2552  
อยากทราบวาเปนตราสารหนี้ในประเทศหรือตางประเทศ และคุณภาพของตราสารหนีท้ี่บริษทัฯ ลงทนุเปน
อยางไร 

นายมนสั   องคสรณะคม (ผูบริหารสูงสุดดานบัญชีและการเงนิ) 
 การลงทุนในตราสารหน้ีเพิม่ข้ึนจาก  39  ลานบาท เปน  474  ลานบาท สวนใหญเปนการลงทนุใน
ตราสารหนี้ในประเทศ ซึ่งมีความเส่ียงตํ่า และเปนตราสารหนี้ที่ไดรับการจดัอันดับความนาเช่ือถือต้ังแต 
Investment Grade ข้ึนไป   

นางสาววรรษมล   จาํปา  (ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทนุไทย) 
 จากงบกําไรขาดทุน หนา 70 และหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ขอ 22 รายไดอ่ืนที่เปนสวนของกําไร
จากการขายทีดิ่นจํานวน 103,452,559 บาท เพิ่มข้ึนจากปกอน ซึง่มจีํานวน 548,519 บาท อยากทราบวาที่ดิน
สวนนี้เปนที่ดินที่ใชในการดําเนนิกิจการ หรือวาเปนที่ดินในการนาํมาลงทนุ 

นายมนสั   องคสรณะคม (ผูบริหารสูงสุดดานบัญชีและการเงนิ) 
 รายไดจากการขายที่ดินมาจากการที่บริษทัฯ มทีี่ดินที่ศรีราชา ซึ่งไดใหบริษัทอ่ืนเชา ตอมามีบริษทั
มาขอซื้อที่ดินเพื่อทาํธุรกิจ  บริษัทฯ เหน็วาที่ดินดังกลาวไมไดใชในการดําเนินธุรกิจของบริษทัฯ จึงไดขายทีดิ่น
ดังกลาวออกไป 

 เมื่อไมมีขอซักถามอยางใดอีก กรรมการผูจัดการขอใหทีป่ระชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไร
ขาดทุน 

  มติที่ประชุม  ที่ประชุมไดพิจารณาแลว  จึงลงมติเปนเอกฉันทอนมุัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
ส้ินสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2553 
  ดวยคะแนนเสียง 

 เห็นดวย 112,631,723 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00  
 ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ    -  
 งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ    -  

 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่ 4   พิจารณาอนมัุติการจัดสรรกําไรและอนุมัติการจายเงินปนผล 

 กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ มนีโยบายการจายเงินปนผลที่สม่ําเสมอในอัตรา
หุนละ 0.25 บาท (รอยละ 25 ของมูลคาที่ตราไว) แตทั้งนี้ข้ึนอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และภาวะ
เศรษฐกิจเปนหลัก 

 ในป  2553  ผลการดําเนินงานของบริษทัฯ มีดังนี ้  
 กําไรสุทธิประจําป = 400,927,272.68 บาท 
 กําไรสะสมยังไมจัดสรรยกมา    = 3,008,522,212.43 บาท 
 รวมกําไรที่จะนํามาจัดสรรทัง้ส้ิน = 3,409,449,485.11 บาท 

 ตามมติคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่  6/2553  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 ไดพิจารณาผลการ
ดําเนนิงานรวมทั้งสภาพคลองและการลงทุนในโครงการตางๆ แลวเหน็ควรเสนอจัดสรรกําไร ดังนี ้

 1.  เสนอต้ังสาํรอง 
   เนื่องจากทนุสํารองตามกฎหมาย ไดสํารองครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว คณะกรรมการ
บริษัทจึงขอเสนอใหจัดสรรกาํไรเปนทนุสํารองทัว่ไป เปนจาํนวนเงิน   20,046,363.63   บาท  

 2.  เสนอจายเงินปนผล 

   คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอจายเงนิปนผลในอัตราหุนละ  2  บาท    โดยเปนการจายเงิน
ปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2553  ในอัตราหุนละ 1.60 บาท และจายเงินปนผลเพิ่มในวาระครบรอบ 
40 ป ของบริษัทฯ อีกหุนละ 0.40 บาท จากจาํนวน  120,000,000  หุน   รวมเปนเงินปนผลจายทัง้ส้ิน  
240,000,000  บาท คิดเปนรอยละ  59.86  ของกําไรสุทธิประจําป  2553  โดยจายจากกําไรสุทธิเฉพาะกิจการที่
เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลไวแลวในอัตรารอยละ  25   

   ซึ่งผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได ทั้งนีก้ารจายเงนิปนผลดังกลาว
ใหจายแกผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วันกําหนดรายช่ือผูถอืหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลใน
วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535  ดวยวธิีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที ่10  พฤษภาคม 2554  โดยกาํหนดจายเงนิ
ปนผลในวันที่  23  พฤษภาคม  2554    

 อัตราการจายเงินปนผลดังกลาว สอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลที่บริษัทฯ ไดกําหนดไว 
และไมสงผลกระทบตอสภาพคลองของบริษัทฯ  ซึ่งบริษทัฯ จะยังคงมีกําไรสะสมยังไมไดจัดสรรคงเหลือยกไป เปน
จํานวนเงนิ  3,149,403,121.48  บาท 
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 ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมติัการจัดสรรกําไรและการจายเงนิปนผล 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จงึลงมติเปนเอกฉันทอนมุัติใหจัดสรรเปนทนุสํารองทั่วไป 
และอนุมัติใหจายเงินปนผลในอัตราหุนละ  2 บาท โดยจายจากกาํไรสุทธิเฉพาะกิจการที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
ไวแลวในอัตรารอยละ 25  ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 ดวยคะแนนเสียง  

 เห็นดวย 112,631,723 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00  
 ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ    -  
 งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ    -  

 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 กอนเร่ิมการประชุมวาระที ่  5  เลขานุการบริษัท ไดแจงตอที่ประชุมวา ขณะนี้มีผูมารวมประชุมเพิ่ม 
2 คน เปนจํานวนผูถือหุน 2 ราย  ซึ่งถือหุน 20,700 หุน รวมเปนผูถอืหุนและผูรับมอบฉันทะมารวมประชุมทั้งส้ิน 
108 คน เปนจํานวนผูถือหุน 159 ราย รวมจํานวนหุนทั้งส้ิน 112,652,423 หุน คิดเปนรอยละ 93.88 ของจํานวน
หุนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัทฯ 
 
วาระที ่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ และกําหนดคาตอบแทน

กรรมการ 

 วาระที ่ 5.1 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 

 กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 
71 และตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 21 กําหนดให “ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจาก
ตําแหนงเปนจํานวนหนึง่ในสามเปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออก
โดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหน่ึงในสาม กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกต้ังใหมได”  

 ปจจุบันตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ มีจาํนวน  15 ตําแหนง  ซึง่ในการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 
42  มีกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน  5  ทาน   ดังนี ้

 1.  นายโยชิคาตะ ซุกาโมโต กรรมการที่ปรึกษา 
 2. นายบุญดี  อํานวยสกุล  กรรมการบริษทั  และกรรมการผูจัดการ 
 3. นายอํานวย  บํารุงวงศทอง  กรรมการบริษทั  กรรมการสรรหา และ

กรรมการบริหาร  
  4.    นายอิคูโอะ         โอตาน ิ       กรรมการบริษัท 
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 5.  นายธนวัฒน   ปูคะวนัช  กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเส่ียง 

 ทั้งนี้บริษทัฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ
ลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุน ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปน
กรรมการแตอยางใด  

 คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไมรวมกรรมการทีม่ีสวนไดเสียไดหารือกนัอยางกวางขวาง จงึมีมติเห็นชอบ
ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเหน็สมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาเลือกต้ังกรรมการที่ครบ
กําหนดออกตามวาระทัง้ 5 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหนึง่ โดยไดพิจารณา
คุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทเดิมเปนรายบุคคลอยางละเอียดรอบคอบ ทั้งดานคุณวุฒิ ภาวะ
ผูนํา วสัิยทัศน คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทํางาน และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชพี รวมถงึผล
การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษทัและกรรมการชดุยอยในชวงปที่ผานมา ซึง่กรรมการทัง้ 5 ทาน ตาม
รายนามขางตน มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 68 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ.2535 ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับของ
บริษัทฯ ขอ 19  นอกจากนีก้รรมการทัง้  5  ทาน  ไดเสนอแนะแนวนโยบาย และทาํคุณประโยชนใหแกบริษัทฯ จน 
ประสบความสําเร็จดวยดีตลอดมา   

  อนึ่ง  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ. 2535  มาตรา 86  และขอบังคับของบริษัทฯ 
ขอ 30 ระบุวา “หามมิใหกรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกนั และเปนการแขงขันกับกิจการของ
บริษัทฯ หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือ
เปนกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษทัอ่ืนที่ประกอบกิจการอันมสีภาพอยางเดียวกนั และเปนการแขงขันกบั
กิจการของบริษัทฯ ไมวาจะทําเพื่อประโยชนตน หรือประโยชนผูอ่ืน เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ
กอนทีจ่ะมีมติแตงต้ัง”   

 ดังนัน้ กอนทีท่ี่ประชุมจะลงมติเลือกต้ัง กรรมการผูจัดการแจงใหที่ประชุมทราบวา มีกรรมการบาง
ทานที่เสนอใหเลือกต้ังในคราวประชุมนี ้  เปนกรรมการของบริษัทอ่ืนที่ประกอบกจิการอันมีสภาพอยางเดียวกัน 
และเปนการแขงขันกับกจิการของบริษัทฯ  ดังนี ้

 -   นายบุญดี     อํานวยสกุล    ดํารงตําแหนงกรรมการ บริษัท ภัทยาอุตสาหกจิ  จํากดั 

 -  นายอํานวย     บํารุงวงศทอง ดํารงตําแหนงกรรมการ บริษัท ภัทยาอุตสาหกจิ  จํากดั  และ 
ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ  และ กรรมการผูจัดการ
บริษัท มอรแกน เดอ ทวั (ประเทศไทย) จํากัด   
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 ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งทั้ง 5 
ทาน  และนยิามกรรมการอิสระ ไดจัดสงใหผูถือหุนลวงหนาพรอมหนงัสือบอกกลาวนัดประชุมแลว 

 และเนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ตางจากวาระอ่ืนๆ จึงขอใหผูถือหุนทกุทานทั้งเหน็ดวย 
ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการแตละทาน และเมื่อ
ลงคะแนนครบทั้ง 5 ทานแลว ขอใหสงบัตรลงคะแนนพรอมลงนาม ใหกับเจาหนาที่ของบริษทัฯ เพื่อเกบ็ไวเปน
หลักฐาน 

 ขอใหที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออก
ตามวาระเปนรายบุคคล ดังนี ้
 1.  นายโยชิคาตะ ซุกาโมโต  
 2. นายบุญดี  อํานวยสกุล    
 3.  นายอํานวย  บํารุงวงศทอง 
 4.  นายอิคูโอะ  โอตาน ิ
 5.  นายธนวัฒน  ปูคะวนัช  

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมพจิารณาแลว จึงลงมติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกําหนดออก
ตามวาระ ดวยการลงคะแนนเสยีงเปนรายบุคคลตามลําดับ ดังนี ้
 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
รายชื่อกรรมการ 

จํานวนเสยีง รอยละ* จํานวนเสยีง รอยละ* จํานวนเสยีง รอยละ* 
1.  นายโยชิคาตะ  ซุกาโมโต  112,640,223 99.9892 12,200 0.0108 - - 
2. นายบุญดี  อํานวยสกุล    112,652,423 100.0000 - - - - 
3. นายอํานวย  บํารุงวงศทอง 112,640,223 99.9892 12,200 0.0108 - - 
4.  นายอิคูโอะ  โอตาน ิ 112,652,423 100.0000 - - - - 
5.  นายธนวัฒน  ปูคะวนัช  112,652,423 100.0000 - - - - 

หมายเหตุ  *   :  คิดเปนรอยละของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถือหุนทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท  ป  2554  จํานวน  15  ทาน มีดังนี้ 
 1.  นายโยชิคาตะ ซุกาโมโต 
 2.  นายมน ู  ลีลานวุัฒน  
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 3.  นายทาดาชิ    ยามาโมโต 
 4. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป  
 5.  นายบุญดี    อํานวยสกุล 
 6.  นายอะกิฮิสะ    นากาโน 
 7.  นายอํานวย    บํารุงวงศทอง  
 8.  นายธรรมรัตน โชควัฒนา  
 9.  นายยูโซะ  อิเดะ 
  10.  นายอิคูโอะ  โอตาน ิ
  11.  นางอรดี  รุงเรืองโรจน                  
  12.  นายธนวัฒน  ปูคะวนัช 
  13.  รศ.นเรศร  เกษะประกร 
  14.  รศ.ดร.กุลภัทรา   สิโรดม   
  15.  นางพรรณี    วรวุฒิจงสถิต  

 ทั้งนี้บริษทัฯ  มีกรรมการอิสระครบตามจํานวน  1  ใน  3  ของคณะกรรมการบริษทัทัง้คณะ  โดยมี
จํานวน   5  ทาน  จากทั้งหมด  15  ทาน  คือ 
 1.  นางอรดี  รุงเรืองโรจน                  
 2.  นายธนวัฒน  ปูคะวนัช 
 3.  รศ.นเรศร  เกษะประกร 
 4. รศ.ดร.กุลภัทรา   สิโรดม   
 5.  นางพรรณี    วรวุฒิจงสถิต  
 

 วาระที ่ 5.2  พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

 กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 32 “หามมิใหบริษัทฯ จายเงิน
หรือทรัพยสินอ่ืนใดใหแกกรรมการ เวนแตจายเปนคาตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอ่ืน
โดยปกติวิสัยในฐานะที่เปนกรรมการของบริษัทฯ ทัง้นี้ไมรวมถึงคาตอบแทนหรือสวัสดิการทีก่รรมการไดรับใน
ฐานะพนักงานหรือลูกจางของบริษัทฯ” ซึ่งเดิมที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติวงเงนิคาตอบแทนกรรมการไวไมเกินป
ละ 20,000,000 บาท โดยมอบหมายใหคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนนําไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่
ผูถือหุนอนุมัติ ซึ่งในป 2553 บริษัทฯ ไดจัดสรรวงเงนิดังกลาวใหแกกรรมการ เปนจํานวนเงินทัง้ส้ิน 14,334,000 
บาท   โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
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-  คาตอบแทนประจําปคณะกรรมการบริษัท 12,000,000  บาท  
-  คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษัท  548,000 บาท  
-  คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  688,000  บาท  
-  คาตอบแทนประจําปคณะกรรมการสรรหา  500,000  บาท  
-  คาตอบแทนประจําปคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน  500,000 บาท 
-  คาตอบแทนประจําปคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 98,000 บาท 

 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน  ไดพิจารณาเสนอหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ ในป 2554 โดยพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดําเนนิงาน วงเงิน
คาตอบแทนทีไ่ดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน จํานวนเงินคาตอบแทนที่จายในปทีผ่านมา และ
เปรียบเทียบกบัระดับที่ปฏิบัติอยูในกลุมธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ 

 โดยมีรายละเอียดการจายคาตอบแทนกรรมการ  ดังนี ้

 1.  คาตอบแทนประจาํป  :  จายใหกรรมการทกุคน โดยใหคณะกรรมการพจิารณาคาตอบแทน 
นําไปพจิารณาจัดสรร 

 2.  คาเบ้ียประชุม             :  จายเฉพาะผูทีเ่ขาประชุม 

 รายละเอียดการจายคาเบ้ียประชุม   ดังนี ้
หนวย : บาท/คน/คร้ัง 

 ประธาน กรรมการ 
1. คณะกรรมการบริษัท 10,000    8,000    
2. คณะกรรมการตรวจสอบ   
     คาเบ้ียประชุมรายเดือน       10,000    8,000    
     คาเบ้ียประชุมรายไตรมาส     60,000    30,000    
3. คณะกรรมการสรรหา 10,000    8,000    
4. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 10,000    8,000    
5. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 10,000    8,000    

       ทั้งนี้การพิจารณาหลักเกณฑคาตอบแทนดังกลาวขางตน ตองไดรับการ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและไมเกินวงเงนิที่ไดรับอนุมติัจากที่
ประชุมผูถือหุน 
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 คณะกรรมการบริษัท ไดพจิารณาแลวเหน็ชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเสนอ จึง
ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมติัใหบริษัทฯ จายคาตอบแทนแกกรรมการไดในวงเงนิรวมไมเกนิปละ 20,000,000 
บาท เทากบัปที่ผานมา ทั้งนีไ้มรวมถึงคาตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นทีก่รรมการไดรับในฐานะพนกังานหรือลูกจาง
ของบริษัทฯ โดยขออํานาจใหคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนนําไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผูถือหุน
อนมุัติ โดยวงเงินนี้ใหมีผลต้ังแตวันที่ที่ประชุมนี้อนุมัติจนกวาจะมีการเปล่ียนแปลงตอไป  

 ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมติักําหนดคาตอบแทนกรรมการ ซึ่งในวาระนี้ตองไดรับคะแนนเสียงไม
นอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมไดพจิารณาแลว จงึลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหบริษัทฯ จายคาตอบแทนแก
กรรมการไดภายในวงเงนิที่เสนอ 
 ดวยคะแนนเสียง  

 เห็นดวย 112,652,423 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00  
 ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ    -  
 งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ    -  

 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

 กอนเร่ิมการประชุมวาระที่ 6 เลขานุการบริษัท ไดแจงตอที่ประชุมวา ขณะนีม้ีผูมารวมประชุมเพิ่ม 3 
คน เปนจํานวนผูถือหุน 3 ราย  ซึง่ถือหุน 1,500 หุน รวมเปนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมารวมประชุมทัง้ส้ิน 111 
คน เปนจํานวนผูถือหุน 162 ราย รวมจํานวนหุนทั้งส้ิน 112,653,923 หุน คิดเปนรอยละ 93.88 ของจํานวนหุนที่
ออกและเรียกชําระแลวของบริษทัฯ 

 
วาระที ่ 6   พิจารณาแตงต้ังผูสอบบญัชี  และกําหนดคาสอบบัญชีของบรษิัทฯ 

 นางอรดี  รุงเรืองโรจน ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดแจงตอที่ประชุมวา  ตามขอบังคับของบริษัทฯ 
ขอ 49 “ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ  พนักงาน  ลูกจาง หรือ ผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัทฯ”  และ 
ขอ 50 “ผูสอบบัญชีนั้นใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนเลือกต้ังทกุป ผูสอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถกูเลือกกลับเขารับ
ตําแหนงอีกก็ได”   

 ในป 2553  ที่ประชุมผูถือหุน ไดมีมติแตงต้ัง  
 - นายนิติ จึงนิจนิรันดร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  3809  และ/หรือ    
 - ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  3356 และ/หรือ   
 - นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  4301     
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  แหง บริษทั  ดีลอยท  ทูช  โธมัทสุ  ไชยยศ  สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดย
กําหนดจํานวนเงนิคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทัง้ส้ิน 1,795,000  บาท  
 ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที ่ กจ. 39/2548 เร่ือง  
“หลักเกณฑ  เงื่อนไข  และวิธีการรายงานการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกบัฐานะการเงนิ และผลการดําเนินงานของ
บริษัทที่ออกหลักทรัพย (ฉบับที่ 20)”  กําหนดใหมกีารหมุนเวียนผูสอบบัญชี  (Auditor Rotation) หากผูสอบ
บัญชีรายเดิมปฏิบัติหนาที่สอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเหน็ตองบการเงนิของบริษทัฯ มาแลว  5 รอบ
ปบัญชีติดตอกัน โดยบริษทัฯ สามารถแตงต้ังผูสอบบัญชีรายใหมที่สังกัดสํานกังานสอบบัญชีเดียวกับผูสอบบัญชี
รายเดิมได หรือบริษัทฯ จะแตงต้ังผูสอบบัญชีรายเดิมที่ทาํหนาที่ครบ 5 รอบปบัญชีติดตอกัน ไดตอเมื่อพน
ระยะเวลาอยางนอย 2 รอบปบัญชีติดตอกัน ซึ่งนายนิติ   จงึนิจนิรันดร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  
3809  ไดเปนผูลงลายมือชือ่รับรองงบการเงินของบริษทัฯ  ต้ังแตป  2549  ถึงป  2553   ครบ  5  รอบปบัญชีตาม
เงื่อนไขในประกาศฉบับดังกลาว 

 ในป 2554 คณะกรรมการบริษัทเหน็สมควรเสนอตอที่ประชุมผูถอืหุนพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี
และกําหนดคาสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งไดพิจารณาจากความเปนอิสระ ผลการ
ปฏิบัติงาน  การมีมาตรฐานการทํางานทีดี่  มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของบริษัทฯ  และขอกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมรีายช่ือผูสอบบัญชี ดังนี ้

1.  ดร.ศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 และ/หรือ 
2.  นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  4301 และ/หรือ 
3.  นายมนูญ มนูสุข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  4292 

 แหงบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผูสอบ
บัญชีทั้ง 3 ทาน ยงัไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงนิของบริษทัฯ 

 ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีจาก บริษทั ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด  ที่ไดเสนอใหมกีารแตงต้ัง
โดยที่ประชุมสามัญผูถือหุนนั้น เปนผูสอบบัญชีสังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกนักับผูสอบบัญชีของบริษัทยอย
ดวย โดยที่ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย มคีวามเปนอิสระ ไมมีความสัมพันธ หรือมีสวนไดเสียกบั
บริษัทฯ บริษทัยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด 

 บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีการจายคาตอบแทนของงานบริการอ่ืนใหแกสํานกังานสอบบัญชีที่
ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานกังานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด 

 โดยมีรายละเอียดของคาสอบบัญชี  ดังนี ้
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-  คาสอบบัญชีรายป 825,000 บาท 
-  คาตรวจสอบงบการเงนิรวมประจําป 90,000 บาท 
-  คาสอบทานงบการเงินประจําไตรมาส  300,000 บาท 
-  คาสอบทานงบการเงินรวมประจําไตรมาส  270,000 บาท 
-  คาตรวจสอบและรับรอง ROYALTY 25,000 บาท 
-  คาสอบทานระบบสารสนเทศ (IT) 140,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 1,650,000 บาท 

 นอกจากนีเ้หน็สมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบ คาสอบบัญชีของบริษัทยอย จํานวน 
5 บริษัท ซึ่งคาสอบบัญชีดังกลาวเปนการใหบริการสอบบัญชีเทานัน้ ไมมีการใหบริการอ่ืนนอกเหนอืจากการสอบ
บัญชี เปนจํานวนเงนิรวม 2,190,000 บาท รวมเปนคาตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอยรวมทัง้ส้ิน 
3,840,000 บาท  

 ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมติัแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงลงมติเปนเอกฉันทอนมุัติใหแตงต้ังผูสอบบัญชี และ
กําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 ดวยคะแนนเสียง  

 เห็นดวย 112,653,923 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00  
 ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ    -  
 งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ    -  

 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 กอนเร่ิมการประชุมวาระที่ 7 เลขานุการบริษัท ไดแจงตอที่ประชุมวา ขณะนีม้ีผูมารวมประชุมเพิ่ม 1 
คน เปนจํานวนผูถือหุน 1 ราย  ซึ่งถือหุน 500 หุน รวมเปนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมารวมประชุมทัง้ส้ิน 112 
คน เปนจํานวนผูถือหุน 163 ราย รวมจํานวนหุนทั้งส้ิน 112,654,423 หุน คิดเปนรอยละ 93.88 ของจาํนวนหุนที่
ออกและเรียกชําระแลวของบริษัทฯ 
 

วาระที ่7  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ  (หากมี) 
 

 หลังจากส้ินสุดวาระการประชุมสามัญผูถือหุน กรรมการผูจัดการไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนสอบถามหรือ
ใหขอเสนอแนะตอทีป่ระชุม ซึ่งผูถอืหุนจํานวน  2  ราย  มีคําถามและขอเสนอแนะสรุปรายละเอียดที่สําคัญไดดังนี ้

ตอหนา.../17 



- 17 - 
 
นายประวิตร  พงศสถิตสนุทร  (ผูถือหุน)  

 สินคา Waist Nipper ของบริษัทฯ รุน 7302  ใชผา Lycra  ใชหรือไม 

นายอํานวย  บํารุงวงศทอง  (กรรมการบริษัท)  
สินคาชุดชัน้ในจะม ี Lycra เปนสวนผสมสําคัญ และถาเปนสินคาทีม่ีแรงกระชับ หรือแรงรัดยิ่งมาก

เทาไร จะมีสวนผสมของ Lycra อยูเปนเปอรเซ็นตที่สูงข้ึน แตสําหรับสินคาทีท่านผูถอืหุนใชอยูนัน้เปน Lycra Soft   
ซึ่งเปน Lycra ชนิดพิเศษที่มแีรงกระชับและนุมนวลเปนพิเศษ  

นายประวิตร  พงศสถิตสนุทร  (ผูถือหุน)  
 ผลิตภัณฑ Collagen wear  มีอยูในชุดชัน้ในหรือในผลิตภัณฑรุนไหนบาง 

นายอํานวย  บํารุงวงศทอง  (กรรมการบริษัท)  
 ปจจุบันบริษทัฯ ไดออกผลิตภัณฑที่เปน Collagen wear หลายรุน และในอนาคตจะมีเพิ่มมากข้ึน  

นายบุญดี  อํานวยสกุล  (กรรมการผูจัดการ) 
 ผลิตภัณฑลาสุดที่เปน Collagen wear อยูใน Beauty Night 

นายประวิตร  พงศสถิตสนุทร  (ผูถือหุน)  

 ชุดชั้นในสําหรับใสนอนบางย่ีหอเปนแบบใชสวมแตกลับสวมใสคอนขางลําบาก บางยีห่อเปนแบบมี 
Velcro ติดหัวทาย อยากทราบวาแบบใดดีกวากนั  

นายอํานวย  บํารุงวงศทอง  (กรรมการบริษัท)  
 ชุดชั้นในที่ใช Velcro นั้น เวลานอนทับจะทําใหผิวหนังระคายเคืองมาก  ดังนั้นชุดชั้นในสําหรับใส
นอนของบริษทัฯ จะไมใช Velcro แตเปนแบบใชสวมซึ่งจะทําใหกระชับสวนตางๆ ไดดี 

นายประวิตร  พงศสถิตสนุทร  (ผูถือหุน)  
 ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ดูแลใหคาตรวจสอบบัญชีลดลง และนาจะแสดงเปรียบเทียบ
ใหเหน็วาลดลงในที่ประชุมดวย   
 อยากทราบความคิดเหน็ของคุณบุณยสิทธิ ์ โชควัฒนา เกี่ยวกับเร่ืองคาเงนิบาทที่แข็งคาข้ึนใน
ปจจุบัน 

นายบุณยสิทธิ์  โชควัฒนา  (ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท) 
 การที่คาเงนิบาทแข็งคาข้ึน จริงๆ แลวจะกระทบตอการสงออกของประเทศ ซึง่จะทาํใหรายไดของ
ประชาชนลดลง  แตเนื่องจากประเทศไทยไดมีการจัดต้ังเขตการคาเสรีอาเซียน  ซึ่งเอ้ือประโยชนตอการสงออก
สินคาไปยงักลุมประเทศอาเซียน 5 ประเทศสมาชิกเดิมโดยไมตองเสียภาษี   จงึทาํใหการสงออกของประเทศดีข้ึน  
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ดังนัน้ปญหาของคาเงนิบาทที่แข็งคาข้ึนจึงไมคอยสงผลกระทบรุนแรง เพราะวามเีขตการคาเสรีอาเซียนมาชวย
และประกอบกับราคาสินคาภาคเกษตรกป็รับตัวดีข้ึน  

นายสําเรงิ   มนูญผล  (ผูถือหุน)  
 อยากเสนอแนะใหบริษทัฯ พิจารณาปรับเปล่ียนนโยบายการจายเงินปนผล จากเดิมที่กาํหนดวา 
“บริษัทฯ มนีโยบายการจายเงินปนผลที่สม่ําเสมอในอัตราหุนละ 0.25 บาท (รอยละ 25 ของมูลคาที่ตราไว) แต
ทั้งนี้ข้ึนอยูกับผลการดําเนินงานของบริษทัฯ และภาวะเศรษฐกิจเปนหลัก” เปน “บริษัทฯ จะจายเงนิปนผลจากผล
การดําเนินงานไมตํ่ากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธ”ิ   

นายบุณยสิทธิ์  โชควัฒนา  (ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท) 
 นโยบายการจายเงนิปนผลของบริษัทฯ มทีี่มาจากการทีบ่ริษัทฯ เปนบริษัทรวมทุนกับญ่ีปุน ซึ่งหุน
สไตลแบบญ่ีปุนจะมนีโยบายการจายปนผลในลักษณะที่วาทนุ  50 เยน จะจายเงนิปนผล 10 เยน เปนมาตรฐาน 
และถาปไหนที่มีผลประกอบการไมดี  กจ็ะนํากําไรสะสมมาจายใหกับผูถือหุน ซึง่เปนการรับประกันวาบริษทัจะมี
การจายเงนิปนผล 
 สําหรับบริษทัฯ ในชวงแรกที่เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นโยบายจายเงนิ
ปนผล คือ ราคาพาร 10 บาท บริษัทฯ รับประกันวาจะจายเงินปนผล 2.50 บาท ซึง่จะเหมือนกับทางญ่ีปุน  และ
ในชวงที่บริษทัฯ มีผลประกอบการดีข้ึน จงึมีการจายเงนิปนผลพิเศษใหกับผูถือหุน 

 เมื่อไมมีทานผูถือหุนเสนอเร่ืองอ่ืนเพิม่เติม  กรรมการผูจัดการจึงไดเรียนเชิญประธานท่ีประชุมกลาว
ปดประชุม 

 ประธานกรรมการ กลาวตอที่ประชุมวา ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผูถือหุนทกุ
ทานทีม่ารวมประชุมในคร้ังนี้ และขอขอบคุณที่ใหความไววางใจคณะกรรมการชดุนี้บริหารกจิการของบริษทัฯ 
ตอไปอีกวาระหนึง่ คณะกรรมการบริษัทขอสัญญาวาจะปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมายนี้ใหดีที่สุดเทาที่จะทําได 
และขอนอมรับขอเสนอทุกขอที่ทานผูถือหุนไดกรุณาใหคําแนะนาํเพือ่นําไปพิจารณาดวยความจริงใจตอไป และ
ขอปดการประชุม 
 

ปดประชุมเวลา 12.05 นาฬกิา 
 

 
มนู   ลีลานวุฒัน 

       ------------------------------------ 

 ( นายมน ู   ลีลานวุัฒน  ) 
ประธานที่ประชุม 
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 ผูบันทกึ 

 
    อรอนงค  แสงพุมพงษ 
------------------------------------ 

(นางอรอนงค  แสงพุมพงษ) 
       เลขานกุารบริษัท 


