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บริษัท  ไทยวาโก  จํากัด  (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 44 

เม่ือวันจันทรที่ 22 เมษายน 2556 
 
ประชุม ณ หองเจาพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล เขต             

บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร  

                     เร่ิมประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา 

  เม่ือไดเวลานัดประชุม  นางอรอนงค  แสงพุมพงษ เลขานุการบริษัท ไดแจงตอที่ประชุมวา ขณะนี้เวลา 14.00 
นาฬิกา เปนการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 44  ของ บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน)  มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมารวม
ประชุมจํานวน 123 คน เปนจํานวนผูถือหุน 165 ราย ถือหุนรวมกันทั้งส้ิน 110,143,105 หุน คิดเปนรอยละ  91.79 ของจํานวน
หุนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัทฯ ซ่ึงมีจํานวนทั้งหมด 120,000,000 หุน  ครบเปนองคประชุม  ตามขอบังคับของบริษัทฯ 
ขอ 36 “ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดและตองมีหุนนับรวมกันไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม”  

 ทั้งนี้บริษัทฯ ไดกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 44 (Record Date) ในวันจันทรที่ 
25 มีนาคม 2556 และไดรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธี
ปดสมุดทะเบียนในวันองัคารที่ 26 มีนาคม 2556 มีผูถือหุนทั้งส้ิน 1,073 ราย รวมเปนจํานวนหุน 120,000,000 หุน และไดเรียน
เชิญ นายมนู  ลีลานุวัฒน ประธานกรรมการบริษัท ทําหนาที่ประธานที่ประชุม 

 นายมนู ลีลานุวัฒน ประธานที่ประชุมกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ไดสละเวลามารวมประชุม และกลาวเปดการ
ประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่  44  ประจําป 2556  จากนั้นประธานที่ประชุมมอบหมายใหนายบุญดี  อํานวยสกุล  กรรมการผูจัดการ 
เปนผูแนะนํากรรมการบริษัท    กรรมการชุดยอย เลขานุการบริษัท กรรมการบริหาร  ผูบริหารสูงสุดดานบัญชีและการเงิน และผูสอบ
บัญชีที่เขารวมประชุมในคร้ังนี้ 

 นายบุญดี  อํานวยสกุล  กรรมการผูจัดการ  ไดแนะนํากรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย เลขานุการบริษัท 
กรรมการบริหาร  ผูบริหารสูงสุดดานบัญชีและการเงิน และผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม  ดังนี้ 

กรรมการบริษัทที่เขารวมการประชุม    11   ทาน  คือ 

  1.   นายมนู ลีลานุวัฒน ประธานกรรมการบริษัท  
     ประธานกรรมการสรรหา 
     กรรมการพิจารณาคาตอบแทน  
     ประธานกรรมการบริหาร 
  2.  นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป รองประธานกรรมการบริษัท 
     กรรมการสรรหา 
     กรรมการพิจารณาคาตอบแทน    
     รองประธานกรรมการบริหาร 

ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 1 
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  3.  นายบุญดี อํานวยสกุล กรรมการบริษัท       
     กรรมการผูจัดการ  
  4.   นายอะสึชิ ทะบะตะ กรรมการบริษัท      
     กรรมการรองผูจัดการ 
  5.   นายอํานวย บํารุงวงศทอง กรรมการบริษัท  
     กรรมการสรรหา     
     กรรมการบริหาร 
  6.   นายธรรมรัตน โชควัฒนา   กรรมการบริษัท 
                 7. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม กรรมการอิสระ   
      ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                 8. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระ   
      กรรมการตรวจสอบ  
   9.   นางศรัณยา จินดาวณิค กรรมการอิสระ   
     กรรมการตรวจสอบ 
                10.  นายกฤช ฟอลเล็ต กรรมการอิสระ   
      ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
                11.  รศ.นเรศร เกษะประกร กรรมการอิสระ   
      กรรมการบริหารความเส่ียง 

 กรรมการบริษัทที่ลาการประชุม   4   ทาน  คือ 
  1. นายโยชิคาตะ   ซุกาโมโต กรรมการที่ปรึกษา  
  2. นายยูโซะ   อิเดะ รองประธานกรรมการบริษัท 
  3. นายอิคูโอะ   โอตานิ กรรมการบริษัท 
   4. นายคิโยทากะ  ฮิโรชิมา กรรมการบริษัท  

ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

       นายบุณยสิทธิ์  โชควัฒนา ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท    
     ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

  เลขานุการบริษัท   

 นางอรอนงค แสงพุมพงษ เลขานุการบริษัท  
กรรมการบริหาร  

   ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 

 กรรมการบริหารทานอ่ืนที่เขารวมการประชุม   6   ทาน   คือ 
  1.   นายมนัส  องคสรณะคม กรรมการบริหารความเส่ียง 
     กรรมการบริหาร  

ผูบริหารสูงสุดดานบัญชีและการเงิน 
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 2. นายสุวิทย  วงศเจริญวุฒภร  กรรมการบริหาร 
      ผูอํานวยการฝายผลิตภัณฑ Children Wear 
 3. นางนงลักษณ  เตชะบุญเอนก  กรรมการบริหาร 
      ผูอํานวยการฝายผลิตภัณฑชุดช้ันใน 
 4. นางสาวณัฐชรินธร  พงศสุภาจินตภา  กรรมการบริหาร 
      ผูอํานวยการฝายศูนยวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 
 5. นางศิริวรรณ    วิลาสศักดานนท  กรรมการบริหาร 
      ผูอํานวยการฝายผลิตภัณฑ Wienna 
 6. นางสาวการุณี         สุหราย  กรรมการบริหาร 
      ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 

 ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ไดเขารวมประชุมเพ่ือ
ทําหนาที่ในการตอบขอซักถามทางดานบัญชีในครั้งนี ้ 2   ทาน คือ 

1.  ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล  
2. นายวิชัย เลิศทนงศักด์ิ  

 ดังนั้นในการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังนี้ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ    
สรรหา ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง ประธานกรรมการบริหาร ผูบริหารสูงสุดดาน
บัญชีและการเงิน และผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เขารวมประชุมดวยตามที่ไดแนะนํา 

 ตัวแทนจากผูสอบบัญชี   ซ่ึงทําหนาที่เปนสักขีพยานในการนับคะแนนในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้ 
 นางสาวธัญลักษณ   ล้ิมรังษี  
 ซ่ึงเปนผูสอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด และนั่งรวมกับเจาหนาที่ของ    
บริษัทฯ ที่ทําหนาที่บันทึกการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ   

 จากนัน้กรรมการผูจัดการไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัทช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับการประชุมและวิธีการออก
เสียงลงคะแนน   

 นางอรอนงค แสงพุมพงษ เลขานุการบริษัท ไดช้ีแจงรายละเอียดวาการประชุมสามัญผูถือหุนในป 2556 บริษัทฯ 
ไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุนอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน  ดังนี ้
 1. เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท ต้ังแตวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2555 ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพร
บนเว็บไซตของบริษัทฯ นั้น เม่ือครบระยะเวลาตามที่บริษัทฯ กําหนดแลวปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปน
วาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ  
 2.  เปดโอกาสใหผูถือหุนจัดสงคําถามลวงหนา สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนผานทาง  e-mail หรือไปรษณีย
ลงทะเบยีน มายังบริษัทฯ ตามที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน  ผลปรากฏวามีผูถือหุน 1 ทานสงคําถามลวงหนา
กอนการประชุมสามัญผูถือหุนมายังบริษัทฯ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัจะตอบคําถามทั้งหมดภายหลังจากจบวาระที่ 8 พิจารณาเร่ือง
อื่นๆ 
 3.  เปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุม สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะได 
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 สําหรับวิธีการลงมติตางๆ ในการประชุมคร้ังนี้ ใหถือตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 43 คือ ใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่ง
เสียง การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย ซ่ึงผูถือหุนสามารถออกเสียงลงคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออก
เสียงในแตละวาระ  การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผูถือหุนที่ออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย  และ/หรือ งดออกเสียงเทานั้น   
จากนั้นจะนําคะแนนเสียงดังกลาวหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่มารวมประชุม สวนทีเ่หลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยใน
วาระนั้นๆ  ทั้งนี้ในกรณีที่ผูถือหุนทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นมารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของทานผู
ถือหุน โดยสงหนังสือมอบฉันทะใหบริษัทฯ ลวงหนานั้น บริษัทฯ ไดบันทึกคะแนนตามความประสงคของผูถือหุนไวในระบบ
ประมวลผลเรียบรอยแลว  

 และในกรณีที่มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาลงทะเบียนรวมประชุมภายหลังจากการประชุมไดเร่ิมแลว ผูถือหุน
และผูรับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดตามวาระที่ยังไมไดเร่ิมพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผูถือหุน
และผูรับมอบฉันทะที่มารวมประชุมระหวางการประชุมเปนองคประชุม ต้ังแตวาระทีไ่ดออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกใน
รายงานการประชุมตอไป  โดยบริษัทฯ จะแจงใหผูถือหุนทราบในกรณีที่มีผูถือหุน และ/หรือผูรับมอบฉันทะมารวมประชุมเพิ่ม
เทานั้น 

 เพื่อใหการนับคะแนนเปนไปดวยความเรียบรอยและโปรงใส บริษัทฯ จะนบัคะแนนดวยระบบ Barcode ซ่ึงผูเขารวม
ประชุมจะเห็นผลคะแนนในแตละวาระบนหนาจอพรอมกัน 

 การลงคะแนนเสียงในแตละวาระ แยกเปนกรณีตางๆ ดังนี้ 
1. วาระใดๆ ยกเวนวาระเลือกตั้งกรรมการ  ผูถือหุนทานใดที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงใหยกปายคะแนน 

เจาหนาที่จะแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพรอมทั้งลงนาม ซ่ึงเจาหนาที่
จะเก็บบัตรลงคะแนนทันทีเพื่อนับคะแนน 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ  ผูถือหุนทุกทานไดรับบัตรลงคะแนนเรียบรอยแลวต้ังแตลงทะเบียนมารวมประชุม 
โปรดระบุความเห็นเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคลพรอมทั้งลงนาม กรณีมีผูไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงใน
การเลือกต้ังกรรมการทานใด ใหยกปายคะแนน เจาหนาที่จะนับคะแนน และเม่ือเสร็จส้ินการลงมติในวาระนี ้
เจาหนาที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนทุกทาน  

 กรรมการบริษัทในฐานะผูถือหุนขอใชสิทธิลงคะแนนเสียงเห็นดวยตามขอเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณี
ที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการบริษัทเปนผูลงมติแทน ใหเปนไปตามที่ผูถือหุนระบุในหนังสือมอบฉันทะ  

 ตอจากนั้นประธานที่ประชุมไดมอบหมายให นายบุญดี อํานวยสกุล กรรมการผูจัดการ เปนผูดําเนินการประชุม
ตอไปทุกวาระ ยกเวนวาระที่ 6 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดมอบหมายให รศ.ดร.กุลภัทรา  
สิโรดม ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูดําเนินการประชุม 

 นายบุญดี อํานวยสกุล กรรมการผูจัดการ เร่ิมดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ระบุไวใน
หนังสือเชิญประชุมที่ไดจัดสงใหทานผูถือหุน ดังนี้ 

 กอนเร่ิมการประชุมวาระที่ 1 เลขานุการบริษัท ไดแจงตอที่ประชุมวา ขณะนี้มีผูมารวมประชุมเพิ่ม 5 คน เปน
จํานวนผูถือหุน 6 ราย  ซ่ึงถือหุน 11,205 หุน รวมเปนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมารวมประชุมทั้งส้ิน 128 คน เปนจํานวน         
ผูถือหุน 171 ราย รวมจํานวนหุนทั้งส้ิน 110,154,310 หุน คิดเปนรอยละ 91.80 ของจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลวของ
บริษัทฯ 
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 43 เม่ือวันที ่23 เมษายน 2555 

              กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดมีการจัดทํารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแตวันประชุม
สามัญผูถือหุน ซ่ึงไดสงใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งได
เผยแพรทางเว็บไซตของบริษัทฯ (http://www.wacoal.co.th) และบริษัทฯ ไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 
43 ซ่ึงไดประชุมเม่ือวันที ่ 23 เมษายน 2555 ใหแกทานผูถือหุนลวงหนาพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวนั้น คณะกรรมการบริษัทมี
ความเห็นวารายงานการประชุมดังกลาว ไดบันทึกขึ้นไวอยางถูกตองแลว  

 ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 43 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมไดพิจารณาแลว  จึงลงมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
 ดวยคะแนนเสียง 

 เห็นดวย   110,154,310 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00  
 ไมเห็นดวย - เสียง  คิดเปนรอยละ    -  
 งดออกเสียง - เสียง  คิดเปนรอยละ    -  

  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
   
วาระที่  2 รับทราบรายงานกิจการคาในรอบปที่ผานมา 

 กรรมการผูจัดการไดแจงตอทีป่ระชุมวา รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ     ใน
ป 2555 คณะกรรมการบริษัทไดจัดพิมพรายละเอียดลงในรายงานประจําป  2555  ซ่ึงไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนเปนการลวงหนา 
พรอมหนังสือเชิญประชุมแลว ซ่ึงรายงานดังกลาวไดจัดทําขึ้นตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทานผูถือหุนมีขอซักถามหรือไม 

 เม่ือไมมีขอซักถาม กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวาเนื่องจากวาระนี้เปนวาระเพื่อทราบ ไมตองมีการลงมติ 
จึงขอผานไปยังวาระการประชุมตอไป 

 กอนเร่ิมการประชุมวาระที่ 3 เลขานุการบริษัท ไดแจงตอที่ประชุมวา ขณะนี้มีผูมารวมประชุมเพิ่ม 1 คน เปน
จํานวนผูถือหุน 2 ราย ซ่ึงถือหุน 187,250 หุน รวมเปนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมารวมประชุมทั้งส้ิน 129 คน เปนจํานวน        
ผูถือหุน 173 ราย รวมจํานวนหุนทั้งส้ิน 110,341,560 หุน คิดเปนรอยละ 91.95 ของจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลวของ
บริษัทฯ 
 
วาระที่  3   พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2555 

  กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา  บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงิน  ณ  วันส้ินสุดรอบปบัญชีของบริษัทฯ   ซ่ึง
ผานการตรวจสอบพรอมลงนามรับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด และ
ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงาน
ประจําป 2555 ที่บริษัทฯ ไดจัดสงใหทานผูถือหุน พรอมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาแลว ทานผูถือหุนมีขอซักถามหรือไม 

  เม่ือไมมีขอซักถาม กรรมการผูจัดการขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน 
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมไดพิจารณาแลว  จึงลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบการเงิน ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2555 
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 ดวยคะแนนเสียง 
 เห็นดวย 110,341,560 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00  
 ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ    -  
 งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ    -  

 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 กอนเร่ิมการประชุมวาระที่ 4 เลขานุการบริษัท ไดแจงตอที่ประชุมวา ขณะนี้มีผูมารวมประชุมเพิ่ม 2 คน เปน
จํานวนผูถือหุน 2 ราย  ซ่ึงถือหุน 1,500 หุน รวมเปนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมารวมประชุมทั้งส้ิน 131 คน เปนจํานวนผูถือหุน 
175 ราย รวมจํานวนหุนทั้งส้ิน 110,343,060 หุน คิดเปนรอยละ 91.95 ของจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัทฯ 
 
วาระที่  4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและอนุมัติการจายเงินปนผล 

 กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลที่สมํ่าเสมอในอัตราหุนละ 0.25 บาท 
(รอยละ 25 ของมูลคาที่ตราไว) แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเปนหลัก 
 ในป  2555  บริษัทฯ มี 
 กําไรสะสมยังไมจัดสรรยกมา   3,010,163,146.61 บาท 
 บวก  กําไรสุทธิประจําป 2555   431,832,847.72 บาท 
 หัก  ขาดทุนจากการประมาณการตาม 
  หลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับ 
  โครงการผลประโยชนพนักงาน                     14,286,158.00 บาท 
 รวม  กําไรที่จะนํามาจัดสรรทั้งส้ิน   3,427,709,836.33 บาท 

 ตามมติคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่  6/2555  เม่ือวันที่ 6 มีนาคม 2556 ไดพิจารณาผลการดําเนินงาน รวมทั้ง
สภาพคลองและการลงทุนในโครงการตางๆ แลวเห็นควรเสนอจัดสรรกําไร ดังนี้ 

 1.  เสนอตั้งสํารอง 
   เนื่องจากทุนสํารองตามกฎหมาย ไดสํารองครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว คณะกรรมการบริษัทจึงขอ
เสนอใหจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองทั่วไป เปนจํานวนเงิน   21,591,642.39   บาท  

 2.  เสนอจายเงินปนผล 
   คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 2.40 บาท จากจํานวน  120,000,000 หุน รวม
เปนเงินปนผลจายทั้งส้ิน  288,000,000 บาท  คิดเปนรอยละ  66.69 ของกําไรสุทธิประจําป  2555  โดยจายจากกําไรสุทธิ            
ที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลไวแลวในอัตรารอยละ  30   

   ซ่ึงผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได ทั้งนี้การจายเงินปนผลดังกลาวใหจายแกผูถือ
หุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556 
และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  ดวยวิธีปดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุนในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556  โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันศุกรที่  17  พฤษภาคม  2556    

 อัตราการจายเงินปนผลดังกลาว สอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลที่บริษัทฯ ไดกําหนดไว และไมสงผล
กระทบตอสภาพคลองของบริษัทฯ ซ่ึงบริษัทฯ จะยังคงมีกําไรสะสมยังไมไดจัดสรรคงเหลือยกไป เปนจํานวนเงิน  
3,118,118,193.94  บาท 
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 ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองทั่วไป จํานวนเงิน 
21,591,642.39 บาท และอนุมัติใหจายเงินปนผลในอัตราหุนละ  2.40 บาท จํานวนเงิน 288,000,000 บาท โดยจายจากกําไร
สุทธิเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลไวแลวในอัตรารอยละ 30 ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 ดวยคะแนนเสียง  

 เห็นดวย 110,343,060 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00  
 ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ    -  
 งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ    -  

 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 กอนเร่ิมการประชุมวาระที ่5 เลขานุการบริษัท ไดแจงตอที่ประชุมวา ขณะนี้มีผูมารวมประชุมเพิ่ม 2 คน เปนจํานวน
ผูถือหุน 2 ราย ซ่ึงถือหุน 29,550 หุน รวมเปนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมารวมประชุมทั้งส้ิน 133 คน เปนจํานวนผูถือหุน 177 
ราย รวมจํานวนหุนทั้งส้ิน 110,372,610 หุน คิดเปนรอยละ 91.98 ของจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัทฯ 
 
วาระที่  5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกําหนดออกตามวาระ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

 วาระที ่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 

 กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตาม
ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 21 กําหนดให “ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งใน
สามเปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม 
กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกต้ังใหมได”  

 ปจจุบันตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ มีจํานวน  15 ตําแหนง  ซ่ึงในการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 44  มี
กรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน  5  คน   ดังนี้ 
  1.  นายมนู  ลีลานุวัฒน          ประธานกรรมการบริษัท  
      ประธานกรรมการสรรหา   
      กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
     ประธานกรรมการบริหาร   
 2. นายยูโซะ  อิเดะ  รองประธานกรรมการบริษัท   
  3. นางสาวศิริกุล  ธนสารศิลป  รองประธานกรรมการบริษัท  
       กรรมการสรรหา 
       กรรมการพิจารณาคาตอบแทน  
      รองประธานกรรมการบริหาร 
 4.     นายคิโยทากะ ฮิโรชิมา กรรมการบริษัท 
 5.  รศ.ดร. กุลภัทรา    สิโรดม กรรมการอิสระ   
    ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 ทั้งนี้บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการลวงหนากอน
การประชุมสามัญผูถือหุน ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการแตอยางใด 
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 คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไมรวมกรรมการที่มีสวนไดเสียไดหารือกันอยางกวางขวาง โดยไดพิจารณาคุณสมบัติ
ของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการเปนรายบคุคลอยางละเอียดรอบคอบ ทั้งดานคุณวุฒิ ภาวะผูนํา วิสัยทัศน 
คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทํางาน และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะ
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยในชวงที่ผานมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 68 ของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  และขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย จึงมีมติเห็นชอบตามทีค่ณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาเลือกต้ัง
กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในคราวประชุมนี้จํานวน  5  คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง    
คือ 
 1.  นายมนู  ลีลานุวัฒน           
 2. นายยูโซะ  อิเดะ   
 3.     นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป       
 4.  นายคิโยทากะ  ฮิโรชิมา  
 5.  รศ.ดร. กุลภัทรา    สิโรดม  

  อนึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ. 2535  มาตรา 86  และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 30 ระบุวา 
“หามมิใหกรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเขาเปนหุนสวนใน
หางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่
ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมวาจะทําเพื่อประโยชนตนหรือประโยชน
ผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงต้ัง”   

 ดังนั้นกอนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกต้ัง กรรมการผูจัดการแจงใหที่ประชุมทราบวา มีกรรมการบางทานที่เสนอให
เลือกต้ังในคราวประชุมนี้เปนกรรมการของบริษทัอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของ
บริษัทฯ  ดังนี้ 

 1.   นายมนู ลีลานุวัฒน          ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ  
บริษัท  ภัทยาอุตสาหกิจ  จํากัด 

 2. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป     ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ  
     บริษัท  ภัทยาอุตสาหกิจ  จํากัด     

     ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ  
บริษัท  ภัทยาลําพูน  จํากัด 

 ทั้งนีป้ระวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัททั้ง 5 คน  พรอมทั้งนิยามกรรมการ
อิสระ ไดจัดสงใหผูถือหุนลวงหนาพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว 

 และเนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ตางจากวาระอื่นๆ จึงขอใหผูถือหุนทุกทานทั้งเห็นดวย ไมเห็นดวย 
หรืองดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการแตละคน และเม่ือลงคะแนนครบทั้ง  5  คนแลว  ขอให
สงบัตรลงคะแนนพรอมลงนามใหกับเจาหนาที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน 

 ขอใหที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ เปน
รายบุคคล ดังนี้ 
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 1.  นายมนู  ลีลานุวัฒน           
 2. นายยูโซะ  อิเดะ   
 3.     นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป       
 4.  นายคิโยทากะ  ฮิโรชิมา  
 5.  รศ.ดร. กุลภัทรา    สิโรดม  

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ ดวย
การลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคลตามลําดับ ดังนี้ 

รายช่ือกรรมการ 
เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

จํานวนเสียง รอยละ* จํานวนเสียง รอยละ* จํานวนเสียง รอยละ* 
1.  นายมนู  ลีลานุวัฒน         110,372,610 100.0000 - - - - 
2. นายยูโซะ  อิเดะ 110,189,110 99.8337 183,500 0.1663 - - 
3. นางสาวศิริกุล  ธนสารศิลป       110,189,110 99.8337 183,500 0.1663 - - 
4.  นายคิโยทากะ ฮิโรชิมา  110,372,610 100.0000 - - - - 
5.  รศ.ดร. กุลภัทรา    สิโรดม  110,372,610 100.0000 - - - - 

หมายเหตุ  *   :  คิดเปนรอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท  ป  2556  จํานวน  15  คน  มีดังนี ้
 1.  นายโยชิคาตะ  ซุกาโมโต 
 2.  นายมนู  ลีลานุวัฒน  
 3.  นายยูโซะ  อิเดะ 
 4. นางสาวศิริกุล  ธนสารศิลป  
 5.  นายบุญดี    อํานวยสกุล 
 6.  นายอะสึชิ  ทะบะตะ 
 7.  นายอํานวย    บํารุงวงศทอง  
 8.  นายธรรมรัตน  โชควัฒนา  
 9.  นายอิคูโอะ  โอตานิ 
  10.  นายคิโยทากะ  ฮิโรชิมา 
  11.  รศ.ดร.กุลภัทรา   สิโรดม   
  12.  นางพรรณี    วรวุฒิจงสถิต  
  13.  นางศรัณยา  จินดาวณิค        
  14.  นายกฤช    ฟอลเล็ต 
  15.  รศ.นเรศร  เกษะประกร 

 ทั้งนีบ้ริษัทฯ  มีกรรมการอิสระครบตามจํานวน  1  ใน  3  ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ  โดยมีจํานวน   5  คน  
จากทั้งหมด  15  คน  คือ 
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 1.  รศ.ดร.กุลภัทรา   สิโรดม 
 2.  นางพรรณี    วรวุฒิจงสถิต  
 3.  นางศรัณยา  จินดาวณิค 
 4. นายกฤช    ฟอลเล็ต         
 5.  รศ.นเรศร  เกษะประกร  
 
 วาระที ่ 5.2  พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

 กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 32 “หามมิใหบริษัทฯ จายเงินหรือทรัพยสิน
อื่นใดใหแกกรรมการ เวนแตจายเปนคาตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เปน
กรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ไมรวมถึงคาตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการไดรับในฐานะพนักงานหรือลูกจางของบริษัทฯ” ซ่ึงเดิม
ที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติวงเงินคาตอบแทนกรรมการไวไมเกินปละ 20,000,000 บาท โดยมอบหมายใหคณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทนนําไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผูถือหุนอนุมัติ ซ่ึงในป 2555 บริษัทฯ ไดจัดสรรวงเงินดังกลาวใหแกกรรมการ 
เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 14,560,000  บาท   โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

-  คาตอบแทนประจําปคณะกรรมการบริษัท 13,000,000  บาท  
-  คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท  572,000 บาท  
-  คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  688,000  บาท  
-  คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา  52,000  บาท  
-  คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน  32,000 บาท 
-  คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 216,000 บาท 

 ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน  ไดพิจารณาเสนอหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ในป 
2556 โดยพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดําเนินงาน วงเงินคาตอบแทนที่ไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผูถือหุน จํานวนเงินคาตอบแทนที่จายในปที่ผานมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยูในกลุมธุรกิจเดียวกัน 
รวมถึงอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ 

 โดยมีรายละเอียดการจายคาตอบแทนกรรมการ  ดังนี้ 

 1.  คาตอบแทนประจําป  :  จายใหกรรมการทุกคน โดยใหคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน นําไป
พิจารณาจัดสรร 

 2.  คาเบ้ียประชุม             :  จายเฉพาะผูที่เขาประชุม 

 รายละเอียดการจายคาเบี้ยประชุม   ดังนี้ 

       ประธาน กรรมการ 

1. คาเบ้ียประชุม 
    1.1 คณะกรรมการบริษัท 

 
12,000  บาท/ คร้ัง 

 
10,000  บาท/ คร้ัง 

    1.2  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา  
         คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน     
         คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

10,000  บาท/ คร้ัง 8,000  บาท/ คร้ัง 
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       ประธาน กรรมการ 

2. คาเบ้ียประชุมรายไตรมาส 
   (เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)       

60,000  บาท/ คร้ัง 30,000  บาท/ คร้ัง 

                ทั้งนี้ การพิจารณาหลักเกณฑคาตอบแทนดังกลาวขางตนตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และไมเกินวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเสนอ จึงขอใหที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯ จายคาตอบแทนแกกรรมการไดในวงเงินรวมไมเกินปละ 20,000,000 บาท เทากับปที่ผานมา ทั้งนี้ไม
รวมถึงคาตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการไดรับในฐานะพนักงานหรือลูกจางของบริษัทฯ โดยขออํานาจใหคณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทนนําไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผูถือหุนอนุมัติ โดยวงเงินนี้ใหมีผลต้ังแตวันที่ที่ประชุมนี้อนุมัติจนกวา
จะมีการเปล่ียนแปลงตอไป  

 ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ซ่ึงในวาระนี้ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสองใน
สามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงลงมติอนุมัติใหบริษัทฯ จายคาตอบแทนแกกรรมการไดภายในวงเงินที่
เสนอ 
 ดวยคะแนนเสียง  

 เห็นดวย 110,201,310 เสียง คิดเปนรอยละ 99.8448  
 ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ    -  
 งดออกเสียง 171,300 เสียง คิดเปนรอยละ   0.1552  

 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม 
 

วาระที ่ 6   พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี  และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ 

 รศ.ดร. กุลภัทรา  สิโรดม ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดแจงตอที่ประชุมวา  ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 49 
“ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ  พนักงาน  ลูกจาง หรือ ผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัทฯ”   และ ขอ 50 “ผูสอบบัญชีนั้นให
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเลือกต้ังทุกป ผูสอบบัญชีซ่ึงออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเขารับตําแหนงอีกก็ได”   
 ในป 2555  ที่ประชุมผูถือหุน ไดมีมติแตงต้ัง  
 - ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  3356 และ/หรือ   
 - นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  4301   และ/หรือ    
 - นายมนูญ มนูสุข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  4292    
  แหง บริษัท  ดีลอยท  ทูช  โธมัทสุ  ไชยยศ  สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกําหนดจํานวน
เงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งส้ิน 1,705,000  บาท  

 ในป 2556 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคา
สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซ่ึงไดพิจารณาจากความเปนอิสระ ผลการปฏิบัติงาน  การมีมาตรฐานการทํางาน
ที่ดี  มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของบริษัทฯ  และขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย โดยมีรายช่ือผูสอบบัญชี ดังนี้ 
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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 โดย ดร.ศุภมิตร           
เตชะมนตรีกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356  ไดเปนผูลงลายมือช่ือรับรองงบการเงินของบริษัทฯ มาแลวเปนระยะเวลา 
2 ป คือ ในป 2554 - 2555  สวนผูสอบบัญชีทานอืน่ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ 

 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 
-  คาตรวจสอบงบการเงินประจําป 865,000 บาท 
-  คาตรวจสอบงบการเงินรวมประจําป 90,000 บาท 
-  คาสอบทานงบการเงินไตรมาส 1, 2, 3 315,000 บาท 
-  คาสอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 1, 2, 3 300,000 บาท 
-  คาตรวจสอบและรับรอง ROYALTY 25,000 บาท 
-  คาสอบทานระบบสารสนเทศ (IT) 140,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 1,735,000 บาท 

 นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบ คาสอบบัญชีของบริษัทยอย จํานวน 5 บริษัท ซ่ึงคา
สอบบัญชีดังกลาวเปนการใหบริการสอบบัญชีเทานั้น ไมมีการใหบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี เปนจํานวนเงินรวม 
2,595,000 บาท รวมเปนคาตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอยรวมทั้งส้ิน 4,330,000 บาท  

 ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบ
บัญชีของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 ดวยคะแนนเสียง  

 เห็นดวย 110,372,610 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00  
 ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ    -  
 งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ    -  

 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่7  พิจารณาอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3  (วัตถุประสงคของบริษัทฯ ขอ 2 และขอ 4) 

 กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา  เพื่อใหการดําเนินกิจการของบริษัทฯ เปนไปอยางคลองตัวและครอบคลุม
การทําธุรกรรมประเภทตางๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินกิจการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุม    
ผูถือหุนพิจารณาแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 (วัตถุประสงคของบริษัทฯ ขอ 2 และขอ 4) ตามรายละเอียดในหนังสือ
เชิญประชุมสามัญผูถือหุน ดังนี้ 

วัตถุประสงคปจจุบัน วัตถุประสงคที่ขอเสนอแกไขเพ่ิมเติม เหตุผล 

ขอ 2.  ขาย โอน จํานอง จํานํา แลกเปล่ียน 
และจําหนายทรัพยสินโดยประการ
อื่น 

ขอ 2. 
  

ขาย โอน แลกเปล่ียน และจําหนาย
ทรัพยสินโดยประการอื่น 

เพื่อจัดหมวดหมูของลักษณะ
ธุรกรรมใหชัดเจนย่ิงขึ้น 

ขอ 4.  กูยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจาก
ธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบัน
การเงินอื่น และใหกูยืมเงินหรือให 

ขอ 4. 
  

กูยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร    
นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให
กูยืมเงินหรือใหเครดิตดวยวิธีการอื่น โดยจะ 

เพื่อใหครอบคลุมการทํา         
ธุรกรรมและการดําเนนิกิจการ
งานของบริษัท 

   เครดิตดวยวิธีการอื่น  โดยจะมีหลัก
  ประกันหรือไมก็ตาม รวมทั้งการรับ 
  ออก โอน และสลักหลังต๋ัวเงิน  หรือ
  ตราสารที่เปล่ียนมือไดอยางอื่น เวน
  แตใน  ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน 
  และ  ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร 

  มีหลักประกันหรือไมก็ตาม ทําการจํานํา
 และรับจํานํา ทําการจํานองอสังหาริมทรัพย
 และสังหาริมทรัพย รับจํานองทรัพยสินเพื่อ
 คํ้าประกันการเขาทํางานของพนักงานบริษัท 
 รับจํานองเพือ่ประกันการชําระหนีข้องบริษัท 
 ขายฝากทรัพยสิน รับขายฝากทรัพยสิน เพื่อ
 ประโยชนในกิจการของบริษัท และให
 ประกันหรือเขาเปนนายประกันสําหรับ
 บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ หรือสําหรับการที่
 บุคคลหรือนิติบุคคลเหลานั้นจะปฏิบัติตาม
 สัญญาตางๆ และเฉพาะอยางย่ิงแกลูกคา 
 บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นที่ทําการติดตอ
 กับบริษัท รวมทั้งการรับ  ออก  โอนและสลัก
 หลัง ต๋ัวเงิน หรือตราสารที่เปล่ียนมือได
 อยางอื่น เวนแตในธุรกิจสถาบันการเงิน 

 

 และขอใหที่ประชุมมอบอํานาจใหกรรมการบริษัทสามารถดําเนินการย่ืนจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมและใหมีอํานาจ
แกไขเพิ่มเติมขอความหรือถอยคําในหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ตามคําแนะนําของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการคา  
กระทรวงพาณิชย 
 ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 (วัตถุประสงคของบริษัทฯ ขอ 2 และขอ 4)  
ซ่ึงในวาระนี้ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 
(วัตถุประสงคของบริษัทฯ ขอ 2 และขอ 4) และมอบอํานาจใหกรรมการบริษัทสามารถดําเนินการย่ืนจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติม
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และใหมีอํานาจแกไขเพิ่มเติมขอความหรือถอยคําในหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ตามคําแนะนําของนายทะเบียน กรม
พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 ดวยคะแนนเสียง  

 เห็นดวย 110,372,610 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00  
 ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ    -  
 งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ    -  

 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่8  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ  (ถามี) 

 หลังจากส้ินสุดวาระการประชุมสามัญผูถือหุน กรรมการผูจัดการแจงตอที่ประชุมวา มีผูถือหุน 1 ทานไดสงคําถาม
ลวงหนามายังบริษัทฯ ขอใหเลขานุการบริษัทเปนผูอานและตอบคําถามจากผูถือหุน 

นางอรอนงค  แสงพุมพงษ   (เลขานุการบริษัท และผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน) 

 ผูถือหุน คือ คุณประวิตร  พงศสถิตสุนทร ไดสงคําถามลวงหนามาทีบ่ริษัทฯ เนื่องจากติดภารกิจไมสามารถมารวม
ประชุมได  จึงขอใหบริษัทฯ ไดตอบขอซักถามในวันประชุมผูถือหุน ดังนี้  

 คําถามขอ 1 อยากทราบคุณสมบัติ วัสดุของฟองน้ําในสินคารุน “เย็นอก ก็เย็นใจ” เปน  Innovation Cool 
ชนิดเดียวกับนวัตกรรมของ Cool Biz หรือไม 

 คําตอบ ทั้งสองนวัตกรรมนี้เปนคนละชนิดกัน โดยในรุนของ Wacoal COOL “เย็นอก ก็เย็นใจ” อยูใน
กลุมสินคายกทรง มีนวัตกรรม Cool Fabric ผาที่มีคุณสมบัติดูดซับเหง่ือ ระบายอากาศไดดีและแหงเร็ว สวนนวัตกรรมของ    
Cool Biz อยูในกลุมสินคา Hip Pants  มีการเคลือบสารทีพ่ื้นผิวผาซ่ึงชวยดูดซับเหง่ือและความรอนไวเม่ือรางกายรูสึกรอนและมี
เหง่ือ จะทําใหอุณหภูมิที่ผิวผาที่สัมผัสรางกายปรับลดลง ผูสวมใสจึงรูสึกเย็นสดช่ืนตลอดทั้งวัน 

 คําถามขอ 2 ในรุน Diamond ใช Swarovski Elements ทุกตัวหรือไม เพราะสังเกตวารุน Underwear : 
W65U14 ไมมีเพชร 

 คําตอบ รุน Diamond ใช Swarovski Elements ทุกตัว รวมถึงรุน Underwear : W65U14 ที่มีเพชร
ประดับเล็กนอยอยูบนลายผาดานหนา 

 คําถามขอ 3 หนาปกของรายงานประจําป ควรบอกรุนสินคาไว และนาจะเปนรุนที่ออกใหมอยางเชนปนี้ 
รุนทีไ่ดรับ Innovation Cool นาจะออกมานําเสนอ 

 คําตอบ บริษัทฯ ขอรับพิจารณาในคร้ังถัดไป 

 คําถามขอ 4 จากการแข็งคาของเงินบาทอยางรวดเร็ว บริษัทฯ ไดทํา Forward หรือ Natural Hedge ไว
หรือไม 

 คําตอบ บริษัทฯ ไดมีการทํา Forward Contract ไว โดยในป 2555 บริษัทฯ  มีกําไรจากการทํา 
Forward ไวประมาณ 10 ลานบาท 

 ขอที่ 5   ไมไดเปนคําถาม แตเปนคําชมบอกวาขอขอบคุณทานประธานกรรมการบริษัท (คุณมนู    
ลีลานุวัฒน) และคณะกรรมการทุกทาน ที่ไดรักษาคําพูดในการปดประชุมผูถือหุนทุกคร้ังวา  “คณะกรรมการทุกคนตระหนักใน
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ภาระหนาที ่ ที่จะตองเพิ่มคุณคาของกิจการใหแกผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย ดวยความวิริยะอุตสาหะ ซ่ือสัตย สุจริต ดวยวิธีการ
ทํางานที่โปรงใส เพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจใหสมกับที่ไดรับความไววางใจจากทานผูถือหุน” ซ่ึงไดพิสูจนใหเห็นวา ผลงานของบริษัทฯ 
พัฒนาการในทางที่ดีขึ้นทุกๆ ป จายปนผลสูงสุดต้ังแตเปล่ียนพารจาก 10 บาท เปน 1 บาท รวมทั้งเปอรเซ็นตการจายก็มิไดลดลง
แตอยางใด ยังไมรวมถึงการที่บริษัทฯ ไดรับรางวัลผลประเมินการกํากับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” ติดตอกันเปนปที่ 5 

 ตอบ  ขอขอบคุณทานผูถือหุน สําหรับคําถามมีเพียงเทานี้ 

 จากนั้นกรรมการผูจัดการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือใหขอเสนอแนะตอที่ประชุม ซ่ึงมีผูถือหุนจํานวน 3 
ราย  มีคําถามและขอเสนอแนะสรุปรายละเอียดที่สําคัญไดดังนี้ 

นายวิทยา  พันธุชนะวาณิช (ผูถือหุน)  
 ขอยอนถามเก่ียวกับงบการเงิน หนา 97 เก่ียวกับเงินลงทุนทั่วไปที่มีผลขาดทุน  22.67 ลานบาท อยากทราบวา 
ผลขาดทุนดังกลาวคือคาเส่ือมการดอยคาใชหรือไม  ถาลองเทียบราคาตลาดในปจจุบันแลวมีผลกําไรหรือขาดทุน 
 และหนาที่ 65 การลงทุนในบริษัทอื่นทั้งทางตรงและทางออมมีประมาณ 23 บริษัท อยากทราบวามีบริษัทใดบางที่
ไมมีผลตอบแทน หรือวาไมมีกําไร และบริษัทฯ มีนโยบายอยางไร 

นางอรอนงค  แสงพุมพงษ   (เลขานุการบริษัท และผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน) 
 สําหรับคําถามที่ 1  เปนเร่ืองขาดทุนจากเงินลงทุนทั่วไป เนื่องจากวาบริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทหนึ่งซ่ึงได
ต้ังดอยคาไวเรียบรอยแลวทั้งหมดเต็มจํานวน แตบริษัทดังกลาวไดปดกิจการลง บริษัทฯ จึงกลับรายการดอยคา และบันทึกผล
ขาดทุนจากการลงทุนดังกลาว ซ่ึงสามารถนํามาลดหยอนภาษีไดในป 2555 
 สําหรับคําถามที่ 2  ในรายงานประจําป หนา 65 เปนเงินลงทุนที่บริษัทฯ ถือหุนต้ังแตรอยละ 10 ขึ้นไป มี
จํานวน 23 บริษัท ซ่ึงจะมีทั้งที่มีผลตอบแทนและไมมีผลตอบแทน บางบริษัทมีการต้ังดอยคาซ่ึงมีรายละเอียดคอนขางมาก   
บริษัทฯ รบกวนขอรายช่ือทานผูถือหุนไว และจะสง e-mail ตอบกลับไป พรอมทั้งบันทึกแจงใหผูถือหุนไดรับทราบ 

 รายละเอียดที่ไดตอบผูถือหุนทาง e-mail  คือ บริษัทฯ มีเงินลงทุน 23 บริษัท มีราคาทุน 411.91 ลานบาท ปจจุบัน
มีมูลคาตามบัญชี (Book Value) รวม 1,706.03 ลานบาท มีเงินปนผลในป 2555 รวม 145.09 ลานบาท คิดเปนผลตอบแทน 
35.20% เม่ือเทียบกับราคาทุน ซ่ึงเปนอัตราที่มากกวาเงินฝากประจําหรือพันธบัตรรัฐบาล  โดยใน 23 บริษัทดังกลาว มี 4 บริษัท
ที่ยังไมมีผลตอบแทน เนื่องจากยังมีผลขาดทุน โดยบริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทที่เปน Supply Chain ของบริษัทฯ เปน
หลักและธุรกิจอื่นบาง ทั้งนี้การลงทุนยอมมีความเส่ียง แตในภาพรวมบริษัทฯ ไดเงินปนผลรับในอัตราที่สูงมาก เม่ือเทียบกับเงินที่
ลงทุนไป 

นายวิทยา  พันธุชนะวาณิช (ผูถือหุน)  
 บริษัทฯ มีเปาหมายในปนี้อยางไร  

นายมนู  ลีลานุวัฒน    (ประธานกรรมการบริษัท)  
 ปนี้เปนปที่ลําบาก เนื่องจากคาแรงขั้นตํ่าของประเทศขึ้นมาเปน 300 บาท และคาเงินบาทของไทยแข็งคาขึ้นมาก
อาจจะเรียกไดวาคาเงินบาทแข็งคามากที่สุดในโลก  ในขณะที่คูคารายใหญของไทยวาโก คือ ญ่ีปุนมีคาเงินเยนลดลง 20 กวา
เปอรเซนต และมีแนวโนมลดลงเร่ือยๆ  จากปจจัยทั้งหมดนี้สงผลใหปนี้เปนปที่นักอุตสาหกรรมของประเทศไทย รวมถึงไทยวาโก
ตองพยายามทุกวิถีทางที่จะหลีกเล่ียงการขาดทนุ ซ่ึงทางบริษัทฯ ไดหาวิธีการทุกวิถีทางเทาที่จะทําไดในการที่จะลดผลกระทบอัน
นี้ใหนอยที่สุด โดยคณะกรรมการมีการปรึกษาหารือกันอยูตลอดเวลา 
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นางสาวดรุณรัตน   ภิยโยดิลกชัย (ผูรับมอบฉันทะจาก บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต)  
 ขอทราบขอมูลผลประกอบการไตรมาส 4 ดังนี้ 
 1.   สาเหตุที่ยอดขายเติบโตคอนขางนอยในไตรมาส 4 ถาเทียบกับไตรมาสที่ผานมา จะเห็นวาการเติบโต
คอนขางมาก แตถาไตรมาส 4 เทียบกับไตรมาส 4 ปที่แลวจะเติบโตคอนขางนอย  
 2.   คาใชจายในการขายของไตรมาส 4 ซ่ึงปกติเปนชวง Low Season แตทําไมไตรมาส 4 ถึงมีคาใชจายในการ
ขายเม่ือเทียบกับยอดขายคิดเปนเปอรเซนตแลวสูงวาไตรมาสอื่น 
 3.  คาใชจายในการบริหารลดลงมาคอนขางมากประมาณ 30% YOY ไมทราบวามาจากสาเหตุอะไร 
 4. บริษัทฯ มีวิธีการใดในการตอสูกับเร่ืองคาแรงขั้นตํ่าที่ปรับเพิ่มขึ้น และเร่ืองการแขงขันในอุตสาหกรรม เชน 
การนําเขาสินคาจากประเทศจีนที่มีมากขึ้น และการแขงขันแฟช่ันที่เพิ่มมากขึ้น  
 5. ปนี้บริษัทฯ มีแผนงบลงทุนอยางไร และมีแผนที่จะเพิ่มกําลังการผลิตดวยหรือไม 
 6. เปาหมายยอดขายและกําไรวาเติบโตประมาณก่ีเปอรเซนต  
 7. ความคืบหนาในการดําเนินงานการผลิตที่พมาในบริษัทที่เพิ่งกอต้ัง  

นายบุญดี  อํานวยสกุล     (กรรมการผูจัดการ) 
 ขอตอบเทาที่จําคําถามได ในสวนเร่ืองของคาใชจายตางๆ บริษัทฯ ไดมีการเตรียมแผนทุกอยางในการปรับตัว 
เพราะในปนี้เปนปที่บริษัทฯ จะตองตอสูกับภาวะเศรษฐกิจตามที่ประธานกรรมการบริษัทไดเรียนใหทราบแลว อันที่จริงแลว 
บริษัทฯ ไดปรับเปล่ียนเร่ืองกระบวนการทํางาน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมาโดยตลอด บริษัทฯ ไดทําหลายอยางที่จะ
ตอสูกับคาใชจายตางๆ ที่เพิ่มขึ้น เชน การเพิ่มงานการผลิตในพมาหรือวาแมสอดที่บริษัทฯ ไดทําอยูเพื่อเปนการลดตนทุนลงสวน
หนึ่ง สําหรับคาใชจายในเร่ือง Exchange Rate ที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรงมากโดยเฉพาะคาเงินเยน  บริษัทฯ ก็
พยายามปรับตัวและทํา Order ใหอยูในระดับที่เหมาะสมเพื่อใหครอบคลุมคาใชจายตางๆ  
 สําหรับผลประกอบการดานยอดขายในปนี้นาจะเพิ่มไมมากหรือวาใกลเคียงกับปที่ผานมา สวนกําไรอาจจะ
ลําบากสําหรับภาวะเศรษฐกิจเชนนี้ อยางไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทจะทําเต็มที่ทุกวิถีทาง 

นางสาวดรุณรัตน   ภิยโยดิลกชัย (ผูรับมอบฉันทะจาก บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต)  
 กําลังการผลิตของเส้ือผาเด็กและปริมาณการผลิตจริงก็เพิ่มขึ้น ในขณะที่ของชุดช้ันในสตรีกลับลดลง อยากทราบ
วาแนวโนมจะเปนเชนนี้ตอไปหรือไม และมาจากสาเหตุอะไร 

นายบุญดี  อํานวยสกุล     (กรรมการผูจัดการ) 
 ในแตละปแนวโนมกําลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริงไมเทากัน อยางปที่แลวเส้ือผาเด็กเพิ่มขึ้นมาก แตในปนี้
อาจจะไมไดเพิ่มขึ้นเหมือนปกอน   สวนชุดช้ันในสตรีมีกําลังการผลิตทั้งหมดสองสวน คือ กําลังการผลิตสําหรับตลาดในประเทศ 
และตลาดตางประเทศ ซ่ึงบริษัทฯ จะ Balance กําลังการผลิตทั้งสองสวนนี้อยูตลอดเวลาเพื่อใหเกิดความคลองตัวสูงสุด โดย
พิจารณาวาปไหนควรจะเพิ่มสัดสวนตรงไหน ก็ขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจและอัตราแลกเปล่ียน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
บริษัทฯ   

นางสาวดรุณรัตน   ภิยโยดิลกชัย (ผูรับมอบฉันทะจาก บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต)  
 งบลงทุนในปนี้เปนอยางไร บริษัทฯ จะขยายกําลังการผลิตหรือไม หรือวาคงที่เทาเดิม  หรือวาจะลดพนักงานลง 
แตเพิ่ม Productivity แทน 
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นายบุญดี  อํานวยสกุล     (กรรมการผูจัดการ) 
 เนื่องจากวาบริษัทยอยทั้ง 3 แหง คือ ที่กบินทรบุรี  ลําพูน และศรีราชานั้น BOI หมดลง ดังนั้นในปนี้บริษัทฯ จึงเร่ิม
ขอ BOI ใหม โดยมีการลงทุนในเคร่ืองจักรประมาณ 100 กวาลานบาท และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยใชเคร่ืองจักรทนัสมัย
มากขึ้น เชน ใชเคร่ืองจักร Auto เพิ่มขึ้น เพื่อทดแทนแรงงานที่คาแรงสูงขึ้นเร่ือยๆ  

นายสําเริง   มนูญผล (ผูถือหุน)  
 ผมกังวลแทนไทยวาโกวาปนี้ส่ิงทอจะลําบาก และเจอปญหาคาแรง 300 บาท ผมในฐานะผูลงทุนคิดกังวลไปไกล
วาถาวันหนึ่งสุภาพสตรีไมใสเส้ือช้ันในแลวจะเปนเชนไร ผมจะไดเงินปนผลจากไหน แตพอมานึกถึงวาผูบริหารไทยวาโกมี
วิสัยทัศนที่ดี ขยัน และซ่ือสัตย จึงรูสึกดีขึ้น  และชวงนี้มีขาวผูหญิงเปนมะเร็งเตานม ซ่ึงทางการแพทยเปดเผยวาถาใสเส้ือช้ันใน
จะชวยเร่ืองมะเร็งเตานมได จึงฝากใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเร่ืองเส้ือช้ันในวาโกปองกันมะเร็งเตานม และวันนั้นผมจะได
เงินปนผลมากกวา 2.40 บาท 

 เม่ือไมมีทานผูถือหุนเสนอเร่ืองอื่นเพิ่มเติม กรรมการผูจัดการจึงไดเรียนเชิญประธานที่ประชุมกลาวปดการประชุม 

 ประธานกรรมการ กลาวตอที่ประชุมวา ในนามคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ไดมอบความ
ไววางใจ  ใหบริหารกิจการของบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหนึ่ง 

 จากภารกิจที่ไดรับมอบหมายนี้ คณะกรรมการบริษัทต้ังใจที่จะทําใหบริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงที่ดี และเปน  
บริษัทฯ ที่มีอนาคต ดวยการมีขีดความสามารถในการแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 คณะกรรมการทุกคนตระหนักในภาระหนาที่ ที่จะตองเพิ่มคุณคาของกิจการใหแกผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย ดวย
ความวิริยะอุตสาหะ ซ่ือสัตย สุจริต  ดวยวิธีการที่โปรงใส เพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจใหสมกับที่ไดรับความไววางใจจากทานผูถือหุน  

 เม่ือไมมีกิจการที่จะหารือกันในที่ประชุมอีก ประธานที่ประชุมจึงกลาวปดการประชุม 
 

ปดประชุมเวลา 15.05 นาฬิกา 
 

 
 

        
 ( นายมนู    ลีลานุวัฒน  ) 

ประธานที่ประชุม 
 

ผูบันทึก 
 
     
 

(นางอรอนงค  แสงพุมพงษ) 
       เลขานุการบริษัท 
 


