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หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่ 1/2562 

 

บริษัท  ไทยวาโก ้ จ ากัด  (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 50 

เมื่อวนัจันทร์ที ่22 เมษายน 2562 
 

ประชุม ณ ห้องเจา้พระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที ่372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพมหานคร  

                     เริ่มประชุมเวลา 15.00 นาฬิกา 

 เมื่อได้เวลานัดประชุม นางสาวชมา สังข์รังสรรค์ เลขานุการบริษัท ได้แจง้ต่อที่ประชมุวา่ ขณะนี้เวลา 15.00 
นาฬิกา เป็นการประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50  ของ บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)  มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 
จ านวน 47 ราย จ านวน 4,977,838 หุ้น และผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน  39 ราย จ านวน 102,249,256 หุ้น รวม
เป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจ านวน 79 คน เป็นจ านวนผู้ถือหุ้น 86 ราย ถือหุ้นรวมกันท้ังส้ิน 107,227,094 หุน้ 
คิดเป็นร้อยละ 89.36 ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วของบริษัทฯ ซึง่มจี านวนท้ังหมด 120,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์
ประชุม ตามข้อบงัคับของบริษัทฯ ข้อ 36 “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผูถ้ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อย
กว่า 25 คน หรือไม่น้อยกวา่กึง่หน่ึงของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”  

 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 (Record Date) ในวันพฤหัสบดี
ที่ 21 มีนาคม 2562 มีผู้ถือหุ้นทั้งส้ิน 1,078 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 120,000,000 หุ้น และได้เรียนเชิญ นายมนู  ลีลานุวัฒน์ 
ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม 

 นายมนู ลีลานวุัฒน์ ประธานท่ีประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกทา่นเขา้สู่การประชมุสามัญผู้ถือหุน้ และกล่าวเปิด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  50  ประจ าปี 2562  จากนั้นประธานที่ประชุมมอบหมายให้นายบุญดี  อ านวยสกุล  ประธาน
กรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ด าเนินการประชุมตอ่ไปทุกวาระ ยกเว้นวาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
ก าหนดคา่สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ ดร.กุลภัทรา สิโรดม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ด าเนินการประชมุ 

 ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ  นายบุญดี  อ านวยสกุล  ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ  ได้แนะน า
กรรมการบรษิัท กรรมการชุดย่อย เลขานุการบริษัท ผู้บริหาร  ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีที่เข้ารว่ม
ประชุมในครั้งนี้  ดังนี ้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม    11   ท่าน  คือ 

 1.   นายมน ู ลีลานุวัฒน ์ ประธานกรรมการบริษัท  
     ประธานกรรมการสรรหา 
    กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
 2.  นายบุญด ี อ านวยสกุล กรรมการบรษิัท        
     กรรมการสรรหา 
     กรรมการธรรมาภิบาล 
     ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ 
 3.   นายโนโซม ุ โอซึกะ กรรมการบรษิัท      
     กรรมการรองผู้จัดการ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 
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 4.   นายธรรมรัตน ์ โชควัฒนา กรรมการบรษิัท 
     กรรมการบริหาร 
 5.   นางสาวการุณี สุหร่าย   กรรมการบรษิัท 
     กรรมการธรรมาภิบาล 
     กรรมการบริหาร 
 6.   นางอรอนงค ์ แสงพุ่มพงษ ์ กรรมการบรษิัท 
      กรรมการธรรมาภิบาล 
   กรรมการบริหาร  

   ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน 
                7.  ดร.กุลภัทรา สิโรดม กรรมการอิสระ   
      ประธานกรรมการตรวจสอบ 
      ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 
                8.  นางพรรณี วรวุฒจิงสถติ กรรมการอิสระ   
      กรรมการตรวจสอบ 
 9.  นายกฤช ฟอลเล็ต กรรมการอิสระ 
       ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
                10.  นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักด ี กรรมการอิสระ   
      กรรมการตรวจสอบ 
                11.  นายพูลศักดิ ์ บุญช ู กรรมการอิสระ   
      กรรมการบริหารความเส่ียง 

 กรรมการบริษัทที่ลาการประชมุ  เนื่องจากติดภารกิจที่ตา่งประเทศ  4   ท่าน  คือ 

  1. นายโยชคิาตะ ซุกาโมโต กรรมการท่ีปรึกษา  
 2.  นายมาซายะ วากาบายาช ิ รองประธานกรรมการบริษัท 
 3.  นายคาซฮึิโระ ชิบาฮาระ กรรมการบรษิัท 
  4.  นายมซิึรุ เซคกิุจ ิ กรรมการบรษิัท 

 ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่เข้าร่วมการประชมุ 

       นายบุณยสิทธิ ์ โชควัฒนา ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท    
     ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

 เลขานุการบริษัท   

 นางสาวชมา สังข์รังสรรค์ เลขานุการบริษัท 

 กรรมการบริหารและผู้บริหารท่านอื่นที่เข้าร่วมการประชุม   7   ท่าน   คือ 

 1.  นายสุวิทย์ วงศ์เจริญวุฒภร  กรรมการบริหาร 
      ผู้อ านวยการฝ่าย Fashion Apparel  

 2. นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก  กรรมการบริหาร 
       ผู้อ านวยการส านักกรรมการผู้จัดการ 
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 3.  นางสาวณัฐชรินธร พงศ์สุภาจินตภา  กรรมการบริหาร 
      ผู้อ านวยการ Human Science Research Center 
 4.  นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์  กรรมการบริหาร 
      ผู้อ านวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Wienna 
 5.  นายเมธา        สุภากร  กรรมการบริหาร 
      ผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต 
 6.  นายพจเดช        เกตุกระทึก  กรรมการบริหาร 
      ผู้อ านวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Children Wear 
 7.  ดร.สุคนธรัชฎ์ นิติสิริสกุล  กรรมการบริหาร 
      ผู้อ านวยการฝ่าย Merchandising 1    

 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อ
ท าหน้าที่ในการตอบข้อซักถามทางด้านบัญชีในคร้ังนี้  2  ท่าน คือ 

1.  นายมนูญ มนูสุข 
2. นางสาวพิริยา วีรมโนมัย 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี 
จ ากัด เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นและตอบข้อซักถามเกี่ยวกบัการขายที่ดินใหก้ับบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั 
(มหาชน) จ านวน 1 ท่าน คือ 

 นางสาวจิรยง     อนุมานราชธน   

 ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา   
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง   ประธานกรรมการธรรมาภิบาล ประธานกรรมการบริหาร 
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน  ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยตามที่ได้แนะน า 

 ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังนี้ 
 นายวศิน เหลืองหิรัญ 
 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด และนั่งร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ 
บริษัทฯ ที่ท าหน้าที่บันทึกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ   

 จากนั้นประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบรษิัท ชีแ้จงรายละเอียด
เกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน   

 นางสาวชมา  สังข์รังสรรค์ เลขานุการบริษัท ไดช้ี้แจงรายละเอียดว่าการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2562 บริษัทฯ 
ได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดแูลกิจการท่ีดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเทา่เทียมกัน  ดังนี้ 
 1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันท่ี 1 - 30 ธันวาคม 2561 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้น เมือ่ครบระยะเวลาตามที่บริษัทฯ ก าหนดแล้ว ปรากฏวา่ไม่มีผู้ถือหุน้ท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็น
วาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
 2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจดัส่งค าถามล่วงหน้า ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทาง  e-mail หรือไปรษณีย์
ลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อน 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมายังบริษัทฯ 
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 3.  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ 

  ส าหรับวิธีการลงมตติ่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ ใหถ้ือตามข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 43 คือ ให้นับหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึง
เสียง การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเสียงเหน็ด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น   จากนั้น
จะน าคะแนนเสียงดังกล่าว รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) หักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม  ส่วนที่เหลือจะ
ถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทฯ ล่วงหน้านั้น บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตามความ
ประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว 

 ส าหรับกรณีท่ีถือเป็นบัตรเสีย คอื การลงคะแนนเสียงเกินกวา่หน่ึงช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆา่ในบัตรลงคะแนน
โดยไม่ลงชื่อก ากับบริเวณที่ขีดฆา่นั้น 

 และในกรณีท่ีมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชมุภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุน้มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนได้ตามวาระท่ียงัไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชมุระหว่างการประชุม
เป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระท่ีไดอ้อกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมตอ่ไป  โดยบริษัทฯ จะแจง้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ในกรณีท่ีมีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มเทา่นั้น 

 เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้เข้าร่วม
ประชุมจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน   

 การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ แยกเป็นกรณตี่างๆ ดังนี ้
1. วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตัง้กรรมการ  ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกปา้ยคะแนน 

เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนพร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเหน็พร้อมทั้ง
ลงนาม และส่งคืนเจา้หน้าที่ทันที 

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

 กรรมการบรษิัทในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นดว้ยตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณี
ทีผู้่ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้ลงมตแิทน ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบใุนหนังสือมอบฉันทะ และหากผู้ถือหุ้นท่านใด
มีข้อซักถามขอให้ยกมือและซักถามได้ในวาระน้ันๆ 

 ต่อจากนั้น นายบุญดี อ านวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ เริม่ด าเนินการประชมุ 
ตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชมุที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น ดังนี ้

 ก่อนเริ่มการประชุมวาระท่ี 1 เลขานุการบรษิัทได้แจง้ต่อที่ประชมุวา่ ขณะนี้มีผู้มารว่มประชมุเพิ่ม 6 คน เป็นจ านวน
ผู้ถือหุ้น 6 ราย  ซึง่ถือหุ้น 197,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชมุทั้งส้ิน 85 คน เป็นจ านวนผู้ถือหุ้น 92 
ราย รวมจ านวนหุ้นท้ังส้ิน 107,424,094 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.52 ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วของบริษัทฯ 
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2561 

              ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดท ารายงานการประชุม
ภายใน 14 วันนับแตว่ันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th) และบริษัทฯ ได้จัดส่งส าเนา
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ซึง่ได้ประชมุเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนงัสือ
เชิญประชมุแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดงักลา่ว ได้บันทึกขึ้นไว้อย่างถกูต้องแล้ว  

 ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ครั้งที่ 49 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี้ 

 เห็นด้วย   107,424,094 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 ไม่เห็นด้วย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ    -  
 งดออกเสียง - เสียง  คิดเป็นร้อยละ    -  
 บัตรเสีย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ    -  

 
วาระที่  2 รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2561 

 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ  ในรอบปี  2561      ได้ปรากฏในรายงานประจ าปี  2561   ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า 
พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญ 3 เรื่องดังนี้ 

 1. ผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน 

 ผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวมในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมยีอดขาย 4,606 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 243 ล้านบาท คิดเป็น 5.58%    โดยเกิดจากรายได้จากการขายสินค้าในประเทศเพิ่มขึ้นจากปกี่อน  229  ล้านบาทหรือ
เท่ากับ  7.32%  เนื่องจากตวัแทนการจัดจ าหน่ายมกีารเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ และมีการส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น ส าหรับ
รายได้จากการขายสินค้าต่างประเทศเพิม่ขึ้น 15 ล้านบาท คิดเป็น 1.18% เนื่องจากบริษัทฯ ขยายตลาดส่งออกไปยังกลุม่
ประเทศในยุโรป 
   ในปี 2561 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ  356 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31 ล้านบาท เทา่กับ 9.58% โดยมีก าไรสุทธิต่อ
หุน้ 2.96 บาท  

 ฐานะการเงนิของบริษทัฯ 

   บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ ส้ินปี 2561 เทา่กับ 7,218 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 150 ล้านบาท เท่ากบั 
2.12% โดยเป็นสินทรัพย์หมุนเวยีนเท่ากับ 2,713 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปกี่อน 360 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด และสินค้าคงเหลือ ส าหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,505 ล้านบาท ลดลง 210 ล้านบาท ซึง่ส่วนใหญ่
เกิดจากก าไรท่ียงัไม่เกดิขึ้นจากเงนิลงทุนเผ่ือขายลดลง 

   ณ ส้ินปี 2561 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 1,407 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 104 ล้านบาท เท่ากับ 7.99% 
ซึ่งส่วนใหญ่เกดิจากการเพิม่ขึ้นของเจา้หน้ีการค้าและเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น 100 ล้านบาท และประมาณการหนี้สินส าหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน 31 ล้านบาท 

   ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ ส้ินปี 2561 เท่ากับ 5,811 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46 ล้านบาท หรือ 0.80%  บริษัทฯ จึงมี
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ ส้ินปี 2561 เทา่กับ 48.03 บาท เพิ่มขึ้น 0.39 บาทต่อหุ้น 
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 2. ผลิตภัณฑ์สนิคา้ของบริษัทฯ 

  ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ออกสินคา้ Collection ใหม่ที่มคีวามโดดเดน่ทางดา้นนวตักรรม ดงันี้ 

  1)  Travel Bra Cool Innovation : พัฒนาสินค้ามาจาก Travel Bra (บรามว้นได้ ใส่สบาย คืนทรงสวย) 
โดยปรับชุดชั้นในใหม้ีทั้ง Function และ Fashion 
  2) Wireless Bra : บราไร้โครง สวมใส่สบาย ด้วยนวตักรรมที่ท าให้อยู่ทรงแมจ้ะไม่มีโครง 
  3) Shape Beautifier สินคา้ตวัใหม่ของ Body Base :  ด้วยนวตักรรมใหม่ที่ท าให้ผ้ามคีวามยดืหยุ่นท่ี
แตกตา่งกัน ช่วยกดเกลี่ยหน้าท้องให้เนยีนเรียบ กระชับสะโพกและต้นขา ยกก้นสวย รวมทั้งระบายอากาศได้ดี 
  นอกจากนี้บริษัทฯ มีผลิตภัณฑช์ุดชั้นในส าหรับออกก าลังกาย (Wacoal Motion Wear) ที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมจ านวน 9 รุ่น โดยใชผ้้าที่ผลิตจากเส้นใยที่แปรรูปมาจากเศษแหอวนในทะเล 

 3. การด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการ บริษัทฯ ให้ความส าคัญและมุง่มั่นทีจ่ะปรับปรุงพัฒนาอยา่ง
ต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการก ากับดูแลกจิการ และให้การด าเนินธุรกจิของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 

 ส าหรับความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จากการท่ีบริษัทฯ ได้รับใบรับรองการเป็น
สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ  (CAC)  บริษัทฯ ยงัคงมุ่งมั่นด าเนนิการเกีย่วกับการต่อตา้นทุจริต
คอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ดงันี ้

1) คณะกรรมการบริษัททบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเป็นประจ าทุกป ี
2) ประเมินความเส่ียงด้านคอร์รัปชนั พร้อมทั้งก าหนดมาตรการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและตดิตาม 

รวมถงึการประเมินผลการปฏิบัตติามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชนั 
3) ส่ือสารและประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องใหก้ับคู่ค้าทาง

ธุรกิจ และบุคคลภายนอก รวมถึงก าหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมน านโยบายและระเบียบปฏิบัติไปเป็นหลักปฏิบัติในการ
ด าเนินธุรกิจ เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิเสธคอร์รัปชัน 

4) อบรมเรื่องการต่อตา้นการคอร์รัปชันให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ตลอดจนจัด
ปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม ่

5) ร่วมกจิกรรมในงาน “คนไทย...ตื่นรู้สู้โกง คอร์รัปชัน 2561” ในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 
โดยในปี 2561 บริษัทฯ ไม่พบเหตุการณ์คอร์รัปชันจากการตรวจสอบของคณะท างานด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน

แต่อย่างใด 

 ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซกัถามหรือไม ่

 เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชมุวา่เนื่องจากวาระน้ีเป็นวาระ
เพื่อทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ จึงขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป 
  
วาระที่  3   พิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า  บริษัทฯ ไดจ้ัดท างบการเงิน  ณ วันส้ินสุด
รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตของ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด  และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทแล้ว  โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น 
พร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว  
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 ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซกัถามหรือไม ่

 เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
ประจ าปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

  มติที่ประชุม  ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว  จึงลงมติอนุมตัิงบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ดว้ย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 เห็นด้วย   107,424,094 เสียง      คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ    -  
 งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ    -  
 บัตรเสีย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ    -  

 
วาระที่  4   พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล 

 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่
สม่ าเสมอในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ร้อยละ 25 ของมูลคา่ที่ตราไว้) แต่ทั้งนี้ขึน้อยูก่ับผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ และภาวะ
เศรษฐกิจเป็นหลัก 
 ในปี  2561  ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ ม ี
 ก าไรสะสมยังไมจ่ัดสรรยกมา   3,710,184,327.75 บาท 
 บวก  ก าไรสุทธิประจ าป ี2561   324,848,412.91 บาท 
 รวม  ก าไรท่ีจะน ามาจัดสรรทั้งสิ้น   4,035,032,740.66 บาท 

 ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ได้พิจารณาผลการด าเนินงาน รวมทัง้
สภาพคล่องและการลงทุนในโครงการต่างๆ แล้วเห็นควรเสนอจดัสรรก าไร ดังนี้ 

 1.  เสนอตั้งส ารอง 
   เนื่องจากทุนส ารองตามกฎหมาย ได้ส ารองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงขอ
เสนอให้จัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองทั่วไปร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ เป็นจ านวนเงิน  16,242,420.65 บาท  

 2.   เสนอจ่ายเงินปันผล 
   คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท จากจ านวน  120,000,000 หุ้น รวม
เป็นเงินปันผลจา่ยทั้งส้ิน  216,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ  66.49 ของก าไรสุทธิประจ าปี  2561   โดยจ่ายจากก าไรสะสมที่เสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอตัราร้อยละ 30  ซึง่ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้  

   ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันก าหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 โดยก าหนดจา่ยเงินปันผลในวันอังคารที่  21  พฤษภาคม  
2562 

 อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงนิปันผลที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว ้ และไม่ส่งผล
กระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ  ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงมีก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไป เป็นจ านวนเงิน  
3,802,790,320.01  บาท  

 ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซกัถามหรือไม ่
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                    เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไร
และการจา่ยเงินปันผล 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมตัใิหจ้ัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองทัว่ไป จ านวนเงิน 
16,242,420.65 บาท และอนุมัตใิห้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ  1.80 บาท จ านวนเงิน  216,000,000 บาท โดยจ่ายจากก าไร
สะสมที่เสียภาษเีงินได้นิติบคุคลไว้แล้วในอตัราร้อยละ 30 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 เห็นด้วย   107,424,094 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ    -  
 งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -  
 บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 
 

วาระที่  5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 

 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 ก าหนดให ้ “ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออก
จากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้
ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รบัเลือกตั้งใหม่ได้” 

 ปัจจุบันต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีจ านวน  15 ต าแหน่ง  ซึ่งในการประชมุสามญัผู้ถือหุน้ครั้งที่ 50  มี
กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน  5  คน   ดังนี้ 

  1.  นายมน ู ลีลานุวัฒน ์ ประธานกรรมการบริษัท    
ประธานกรรมการสรรหา และ 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

 2. นางสาวการุณี สุหร่าย กรรมการบรษิัท 
 กรรมการธรรมาภิบาล และ  
 กรรมการบริหาร 
 3.     นายคาซฮึิโระ ชิบาฮาระ กรรมการบริษัท 

 4. นายมซิึรุ เซคกิุจ ิ กรรมการบริษัท 
  5.     ดร.กุลภัทรา สิโรดม กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 

 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด 

 คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ แล้ว
เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการดงักล่าวมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มี
ประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงมีมตเิห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควร
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เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระในคราวประชุมนี้จ านวน  5  คน กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง    คือ 

 1. นายมน ู  ลีลานุวัฒน ์  
  2. นางสาวการุณี  สุหร่าย  
 3. นายคาซฮึิโระ    ชิบาฮาระ  

 4.     นายมซิึรุ  เซคกิุจ ิ
 5.     ดร.กุลภัทรา  สิโรดม 

ทั้งนี ้ดร.กุลภัทรา สิโรดม กรรมการอิสระซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทมา 9 ปี นั้น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 
และมีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทฯ ต้องการ ตลอดจนให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ รวมถึงได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ
เป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

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

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

     บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จ ากัด 

 ทั้งนีป้ระวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใหเ้ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทท้ัง 5 คน  พร้อมทัง้นิยามกรรมการ
อิสระ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชมุแล้ว 

 และเนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระน้ีต่างจากวาระอื่นๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านท้ังเห็นดว้ย ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการแต่ละคน และเมื่อลงคะแนนครบท้ัง  5  คนแล้ว  ขอให้
ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงนามให้กับเจา้หน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

 ขอให้ท่ีประชุมพจิารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ เป็น
รายบุคคล ดงันี ้
 1. นายมน ู  ลีลานุวัฒน ์  
  2. นางสาวการุณี  สุหร่าย     
 3. นายคาซฮึิโระ    ชิบาฮาระ 
 4. นายมซิึรุ  เซคกิุจ ิ   
 5.     ดร.กุลภัทรา  สิโรดม 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมพจิารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
ด้วยการลงคะแนนเสียงเปน็รายบุคคลตามล าดบั ดังนี ้
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รายชื่อกรรมการ 
เห็นดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จ านวนเสียง ร้อยละ* จ านวนเสียง  ร้อยละ* จ านวนเสียง ร้อยละ*   จ านวนเสียง ร้อยละ* 

1. นายมน ู ลีลานุวัฒน ์ 107,424,094 100.0000 - - - - - - 

2. นางสาวการุณี  สุหร่าย 107,424,094 100.0000 - - - - - - 

3. นายคาซฮึิโระ    ชิบาฮาระ 107,424,094 100.0000 - - - - - - 

4. นายมซิึรุ เซคกิุจ ิ  107,424,094 100.0000 - - - - - - 

5. ดร.กุลภัทรา สิโรดม 107,423,094 99.9991 1,000 0.0009 - - - - 

หมายเหตุ  *   :  คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ดังนั้น คณะกรรมการบรษิัท  ปี  2562  จ านวน  15  คน  มีดังนี ้
1.  นายโยชคิาตะ  ซุกาโมโต 

 2.  นายมน ู  ลีลานุวัฒน์  
 3.  นายมาซายะ  วากาบายาช ิ
 4. นายบุญด ี    อ านวยสกุล 
 5.  นายโนโซม ุ  โอซึกะ 
 6.  นายธรรมรัตน ์  โชควัฒนา 
 7.  นางสาวการุณี   สุหร่าย  
 8.  นางอรอนงค ์  แสงพุ่มพงษ ์  
 9.  นายคาซฮึิโระ    ชิบาฮาระ 
  10.  นายมซิึรุ  เซคกิุจ ิ
  11.  ดร.กุลภัทรา    สิโรดม   
  12.  นางพรรณี    วรวุฒจิงสถติ  
  13.  นายกฤช    ฟอลเล็ต   
  14.  นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักด ี
  15.  นายพูลศักดิ ์  บุญช ู

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

 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 “ห้ามมิให้
บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแตจ่่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น
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โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการท่ีกรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือ
ลูกจ้างของบริษัทฯ”    ซึ่งเดิมทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้ไม่เกินปีละ  20,000,000  บาท     โดย
มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนน าไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินท่ีผู้ถือหุ้นอนมุัต ิ ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ ได้
จัดสรรวงเงินดงักลา่วให้แก่กรรมการ เป็นจ านวนเงินทัง้ส้ิน 12,898,000 บาท   โดยจ่ายเป็นคา่เบีย้ประชุม 2,048,000 บาท และ
ค่าตอบแทนประจ าปี 10,850,000 บาท 

 ในปี 2562 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเสนอหลักเกณฑ์การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ โดย
พิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโตและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ สภาพคลอ่งทางธุรกิจ  ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินคา่ตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชมุสามัญผู้ถือหุ้น จ านวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายใน
ปีท่ีผ่านมาและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน  

 โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ  ดงันี้ 

 1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  

  1.1  ค่าตอบแทนประจ าปี  : จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยใหค้ณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนน าไป
พิจารณาจัดสรร 

   1.2  ค่าเบี้ยประชุม          :  จ่ายเฉพาะผู้ที่เขา้ประชมุ ดังนี ้

      ประธาน กรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท 12,000  บาท/ ครั้ง 10,000  บาท/ ครั้ง 

   1.3  ค่าตอบแทนและสทิธิประโยชน์อื่นๆ    :  - ไม่มี - 

 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชดุย่อย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหา  
คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการธรรมาภิบาล รวมถึงคณะกรรมการชดุ
ย่อยอื่นที่อาจได้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท ตามความจ าเป็นและเหมาะสมในอนาคตด้วย ซึ่งจา่ยคา่ตอบแทนใน
รูปแบบของค่าเบี้ยประชุม โดยจา่ยเฉพาะผู้ที่เข้าประชุม และไม่มกีารจา่ยคา่ตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น  

   รายละเอียดการจ่ายคา่เบี้ยประชมุ   ดังนี้ 

      ประธาน กรรมการ 

1. ค่าเบี้ยประชุม 

    คณะกรรมการตรวจสอบ     
    คณะกรรมการสรรหา  
    คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน     
    คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
    คณะกรรมการธรรมาภิบาล 

10,000  บาท/ ครั้ง 8,000  บาท/ ครัง้ 

2. ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส 
   (เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)       

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

 ทั้งนี้การพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทและไม่เกินวงเงินท่ีได้รับอนุมัติจากที่ประชมุผู้ถือหุ้น 
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 คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาแล้วเห็นชอบตามทีค่ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ เนื่องจาก
ค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม สอดคล้องกับอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโต และผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ  และมีหลักเกณฑ์เทียบเคียงได้กับบรษิัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน  จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุัติให้บรษิัทฯ 
จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการไดใ้นวงเงินรวมไม่เกินปีละ 20,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ไม่รวมถงึคา่ตอบแทนหรือ
สวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบรษิัทฯ โดยขออ านาจให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
น าไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยวงเงินนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ท่ีประชุมนี้อนุมัติจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงต่อไป  

 ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซกัถามหรือไม ่

 เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนุมัตกิ าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุม 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนมุัติให้บรษิัทฯ จ่ายคา่ตอบแทนแกก่รรมการได้ภายในวงเงินท่ี
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ ดังนี้  

 เห็นด้วย     107,424,094 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ    -  
 งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -  
 บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -  

 

วาระที ่ 7   พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญช ี และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 

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

 ในปี 2562 คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่า
สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีท่ีผ่านมา ความรู ้
ความสามารถ มาตรฐานการท างาน ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี ้

1.  นายมนูญ  มนูสุข  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน 4292 และ/หรือ 
2.  นายชูพงษ์   สุรชุติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน  4325 และ/หรือ 
3.  นางสาววิมลพร    บุณยัษเฐียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน  4067 

 แห่งบริษัท ดีลอยท ์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  โดย  
นายมนูญ  มนูสุข  ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี คือ ในปี 2559 - 2561   ส่วน
ผู้สอบบัญชีท่านอื่นยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ 

 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้เสนอให้มีการแต่งตัง้โดยที่ประชมุสามัญผู้ถือหุ้นนั้น เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดส านักงานสอบบัญชี
เดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษทัย่อยดว้ย โดยที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มคีวามเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ ์
หรือมีส่วนได้เสียกับบรษิัทฯ บริษทัย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ ได้
แนบข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การท างานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแต่ละราย จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนงัสือ
เชิญประชมุแล้ว 
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 โดยจ านวนเงินค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2562 มคีวามเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี  ซึ่งมีรายละเอียดคา่สอบ
บัญช ีดังนี ้

-  ค่าสอบบัญชงีบการเงินเฉพาะกิจการประจ าปแีละประจ าไตรมาส   1,500,000 บาท 
-  ค่าสอบบัญชงีบการเงินรวมประจ าปีและประจ าไตรมาส 400,000 บาท 
-  ค่าตรวจสอบและรับรองคา่ลิขสิทธิ ์ 25,000 บาท 
-  ค่าสอบทานระบบสารสนเทศ (IT) 150,000 บาท 

รวมทั้งสิน้ 2,075,000 บาท 

 นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จ านวน 5 บริษัท ซึง่คา่
สอบบัญชีดังกลา่วเป็นการให้บรกิารสอบบัญชีเทา่นั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี เป็นจ านวนเงินรวม 
2,950,000 บาท รวมเป็นค่าตรวจสอบบัญชีของบรษิัทฯ และบริษทัย่อยรวมทัง้ส้ิน 5,025,000 บาท  

 ทั้งนีบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี
สังกัด บุคคลหรือกจิการท่ีเกี่ยวขอ้งกับผู้สอบบัญชี และส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด 

 ท่านผู้ถือหุน้มีข้อซกัถามหรือไม ่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการตรวจสอบขอให้ท่ีประชุมพจิารณาอนมุัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญช ี และก าหนดค่า
สอบบัญชีของบริษัทฯ 

 มติที่ประชุม  ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมตัิให้แต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดคา่สอบบัญชีของบรษิัทฯ 
ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้   

 เห็นด้วย   107,424,094 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ    -  
 งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -  
 บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -  

 
วาระที่  8 พิจารณาอนุมตัิการขายทีด่ินให้กับบริษัท สหพัฒนาอนิเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 

 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะเข้าท ารายการขายที่ดิน 4 โฉนด เลขที่ 
17090, 53138, 11357, 59109 (13358) ตั้งอยู่ ต าบลบางโพงพาง อ าเภอยานนาวา กรุงเทพมหานคร เนื้อที่รวม  6 ไร่  66.40 ตารางวา 
(2,466.40 ตารางวา) ให้กับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง  จ ากัด (มหาชน) โดยมีราคาซื้อขายตารางวาละ  375,000 บาท  หรือคิด
เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน  924,900,000 บาท ซึ่งเป็นราคาประเมินเฉล่ียจากผู้ประเมินอิสระ 2 ราย  โดยผู้ซื้อจะแบ่งช าระเงินเป็น 3 งวด 
ให้แก่ผู้ขายภายใต้เงื่อนไขการช าระเงิน ดังนี ้

งวดที่ 1 ช าระเงินจ านวน 92,490,000 บาท  โดยจะช าระเงินภายในเดือนพฤษภาคม 2562 
งวดที่ 2 ช าระเงินตามมูลคา่ที่ดินจ านวน 1 หรือ 2 แปลงที่จะด าเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์

ภายในเดือนธันวาคม 2562 
งวดที่ 3 ช าระเงินตามมูลคา่ของที่ดินท่ีเหลือในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ภายในเดือนเมษายน 2563 
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หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่ 1/2562 

 

 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารสารสนเทศรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการท่ีเกีย่วโยงกัน ซึ่งไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า
พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว   

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้บรษิัทฯ ขายทีด่ินตามรายการขา้งต้น เพื่อน าเงินมาใช้สร้าง
อาคารส านักงานใหม่ของบริษัทฯ อีกทั้งมีความเหมาะสมในดา้นราคาและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง 

 ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซกัถามหรือไม ่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการขอให้ท่ีประชุมพจิารณาอนมุัติการขายทีด่ิน
ให้กับบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ซึง่ในวาระน้ีต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย ซึ่งผู้ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้
เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีจ านวน 27,868,520 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 23.22 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  
โดยมีรายละเอียดดังนี ้

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสียและ 
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

จ านวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ 

จ านวนหุ้น (หุน้) สัดส่วน (%) 

  1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง  
      จ ากัด (มหาชน)  

27,441,400 22.87 

  2. บริษัท โชควัฒนา จ ากดั 140,620 0.12 
  3. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล  
      แลบบอราทอรีส์ จ ากัด 

186,500 0.16 

  4. นายบุญชัย     โชควัฒนา 100,000 0.08 
รวม 27,868,520 23.22 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนมุัติการขายที่ดินให้กับบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด 
(มหาชน) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับ
ส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียจ านวน 27,868,520 เสียง ดงันี ้

 เห็นด้วย   79,555,574 เสียง     คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ    -  
 งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -  
 บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -  

 

วาระที ่9  พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ  (ถ้ามี) 
 

 หลังจากสิ้นสุดวาระการประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ 
ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือน าเสนอต่อที่ประชุม ซึ่งปรากฏวา่ไม่มีผู้ถือหุน้ท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม จากนั้นจงึได้เรียนเชิญประธานท่ี
ประชุมกล่าวปิดการประชมุ 

 ประธานกรรมการกล่าวต่อที่ประชุมวา่ ในนามคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกทา่นที่ได้มอบความ
ไว้วางใจให้บริหารกิจการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
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หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่ 1/2562 

 

 เมื่อไม่มกีิจการท่ีจะหารือกันในทีป่ระชุมอีก ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดการประชมุ 

 
 

ปิดประชุมเวลา 15.55 นาฬิกา 
 

 
 
        (นายมน ู   ลีลานุวัฒน์) 

 ประธานท่ีประชุม 
 

ผู้บันทึก 
 

 
 
 (นางสาวชมา  สังข์รงัสรรค์) 
       เลขานุการบริษัท 


