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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ครัง้ที่ 50 

 

บริษัท  ไทยวาโก ้ จ ากัด  (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 49 

เมื่อวนัจันทร์ที ่23 เมษายน 2561 
 

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

                     เริ่มประชุมเวลา 15.00 นาฬิกา 

 เมื่อได้เวลานัดประชุม  นางสาวชมา  สังข์รังสรรค์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมวา่ ขณะนี้เวลา 15.00 
นาฬิกา เป็นการประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49  ของ บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)  มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 
จ านวน 50 ราย จ านวน 4,756,481 หุ้น และผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน  40 ราย จ านวน 100,180,100 หุ้น รวม
เป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจ านวน 83 คน เป็นจ านวนผู้ถือหุ้น 90 ราย ถือหุ้นรวมกันท้ังส้ิน  104,936,581 หุน้ 
คิดเป็นร้อยละ 87.45 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งมจี านวนทั้งหมด 120,000,000 หุ้น  ครบเป็น 
องค์ประชมุ  ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 “ในการประชมุผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชมุ 
ไม่น้อยกวา่ 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจ านวนผู้ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้น
ที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ”  

 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 (Record Date) ในวันพุธที ่ 
21 มีนาคม 2561  มีผู้ถือหุ้นทั้งส้ิน 1,089 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 120,000,000 หุ้น และได้เรียนเชญิ นายมนู  ลีลานุวัฒน ์
ประธานกรรมการบริษัท ท าหนา้ที่ประธานที่ประชุม 

 นายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานท่ีประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกทา่นเขา้สู่การประชมุสามัญผูถ้ือหุน้ และกล่าวเปิด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  49  ประจ าปี 2561  จากนั้นประธานที่ประชุมมอบหมายให้นายบุญดี  อ านวยสกุล  ประธาน
กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ด าเนินการประชมุตอ่ไปทุกวาระ ยกเว้นวาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
ก าหนดคา่สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ ดร.กุลภัทรา สิโรดม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ด าเนินการประชมุ 

 ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ  นายบุญดี  อ านวยสกุล  ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ  ได้แนะน า
กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย เลขานุการบริษัท ผู้บริหาร  ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม
ในครั้งนี้  ดังนี้ 
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม    11   ท่าน  คือ 

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

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 
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 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.  รศ.นเรศร ์ เกษะประกร กรรมการอิสระ   
      กรรมการบริหารความเส่ียง 
                 11.  นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักด ี กรรมการอิสระ   
      กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการบริษัทที่ลาการประชมุ  เนื่องจากติดภารกิจที่ตา่งประเทศ  4   ท่าน  คือ 

 1.  นายโยชคิาตะ ซุกาโมโต กรรมการท่ีปรึกษา  
  2.  นายมาซายะ วากาบายาช ิ รองประธานกรรมการบริษัท 
  3.  นายมาซาอาค ิ ยาจมิะ กรรมการบรษิัท 
   4.  นายทาคุยะ มิอุระ กรรมการบรษิัท 
 ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

       นายบุณยสิทธิ ์ โชควัฒนา ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท    
     ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
 เลขานุการบริษัท   

 นางสาวชมา สังข์รังสรรค์ เลขานุการบริษัท 

 กรรมการบริหารและผู้บริหารท่านอื่นที่เข้าร่วมการประชุม   8   ท่าน   คือ 

 1.  นายสุวิทย์ วงศ์เจริญวุฒภร  กรรมการบริหาร 
      ผู้อ านวยการฝ่าย Fashion Apparel  
 2.  นางนงลักษณ ์ เตชะบุญเอนก  กรรมการบริหาร 
 3.  นางสาวณัฐชรินธร พงศ์สุภาจินตภา  กรรมการบริหาร 
       ผู้อ านวยการ Human Science Research Center 
 4.  นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์  กรรมการบริหาร 
       ผู้อ านวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Wienna 
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 5.  นายสมพงษ์         รัศมีธรรม  กรรมการบริหาร 
       ผู้อ านวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน 
 6.  นายวรเทพ         อัศวเกษม  กรรมการบริหาร 
 7.  นายเมธา         สุภากร  กรรมการบริหาร 
       ผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต 
 8.  นายพจเดช         เกตุกระทึก  กรรมการบริหาร 
       ผู้อ านวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Children Wear 

 ตัวแทนบริษัทสอบบัญชี จาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อ
ท าหน้าที่ในการตอบข้อซักถามทางด้านบัญชีในคร้ังนี้  2  ท่าน คือ 
 1.  นางสาวกรทอง เหลืองวิไล 
 2. นางสาวจันทรวรรณ จันทน์ผลิ 

 ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา   
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  ประธานกรรมการธรรมาภิบาล ประธานกรรมการบริหาร 
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตามที่ได้แนะน า 

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

 จากนั้นประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบรษิัท ชีแ้จงรายละเอียด
เกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน   

 นางสาวชมา  สังข์รังสรรค์ เลขานุการบริษัท ไดช้ี้แจงรายละเอียดว่าการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2561 บริษัทฯ 
ได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดแูลกิจการท่ีดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเทา่เทียมกัน  ดังนี ้
 1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันท่ี 1 - 30 ธันวาคม 2560 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้น เมือ่ครบระยะเวลาตามที่บริษัทฯ ก าหนดแล้ว ปรากฏวา่ไม่มีผู้ถือหุน้ท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็น
วาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
 2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจดัส่งค าถามล่วงหน้า ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทาง  e-mail หรือไปรษณีย์
ลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อน 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมายังบริษัทฯ 
 3.  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ 

  ส าหรับวิธีการลงมตติ่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ ใหถ้ือตามข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 43 คือ ให้นับหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึง
เสียง การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น   จากนั้น
จะน าคะแนนเสียงดังกล่าว รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) หักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม  ส่วนที่เหลือจะ
ถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียง
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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 ดังนี้ 
1. วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตัง้กรรมการ  ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกปา้ยคะแนน 

เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนพร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเหน็พร้อมทั้ง
ลงนาม และส่งคืนเจา้หน้าที่ทันที 

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

 กรรมการบรษิัทในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นดว้ยตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณี
ที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้ลงมตแิทน ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบใุนหนังสือมอบฉันทะ และหากผู้ถือหุ้นท่านใด
มีข้อซักถามขอให้ยกมือและซักถามได้ในวาระนั้นๆ 

 ต่อจากนั้น นายบุญดี อ านวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ เริม่ด าเนินการประชมุ 
ตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชมุที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น ดังนี ้

 ก่อนเริ่มการประชุมวาระท่ี 1 เลขานุการบรษิัทได้แจง้ต่อที่ประชมุวา่ ขณะนีม้ีผู้มารว่มประชมุเพิ่ม 3 คน เป็นจ านวน
ผู้ถือหุ้น 4 ราย  ซึ่งถอืหุ้น 1,696,602 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทัง้ส้ิน 86 คน เป็นจ านวนผู้ถือหุ้น  
94 ราย รวมจ านวนหุ้นทัง้ส้ิน 106,633,183 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 88.86 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรยีกช าระแล้วของบริษัทฯ 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2560 
              ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดท ารายงานการประชุม
ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งได้เผยแพรท่างเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th) และบริษัทฯ ได้จัดส่งส าเนา
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 48 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที ่24 เมษายน 2560 ให้แก่ท่านผู้ถอืหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกขึ้นไว้อย่างถูกต้องแล้ว  

 ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ครั้งที่ 48 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี้ 
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 เห็นด้วย   106,633,183 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 ไม่เห็นด้วย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ    -  
 งดออกเสียง - เสียง  คิดเป็นร้อยละ    -  
 บัตรเสีย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ    -  

 
วาระที่  2 รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2560 

 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ  ในรอบปี  2560      คณะกรรมการบริษัทได้จัดพมิพ์รายละเอียดลงในรายงานประจ าปี  2560   ซึ่งได้
จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชมุแล้ว  โดยมีรายละเอียดที่ส าคญั 4 เรื่องดงันี้  
 1. ผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน 

 ผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวมในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมยีอดขาย 4,363 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 225 ล้านบาท คิดเป็น 5.41%    โดยเกิดจากรายได้จากการขายสินค้าในประเทศเพิ่มขึ้นจากปกี่อน  169  ล้านบาทหรือ
เท่ากับ  5.70%  เนื่องจากตวัแทนการจัดจ าหน่ายมกีารเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ และมีการส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น ส าหรับ
รายได้จากการขายสินค้าต่างประเทศเพิม่ขึ้น 55 ล้านบาท คิดเปน็  4.70%  เนื่องจากบริษัทฯ มีค าส่ังซื้อจากประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 
   ในปี 2560 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ  325 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น  14  ล้านบาท เทา่กับ 4.41%  โดยมกี าไรสุทธิ
ต่อหุ้น 2.71 บาท  

 ฐานะการเงนิของบริษทัฯ 
   บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ ส้ินปี 2560  เท่ากับ 7,068  ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 381 ล้านบาท 
เท่ากับ 5.70% โดยเป็นสินทรัพยห์มุนเวยีนเท่ากับ  2,354  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปกี่อน 120 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิม่ขึ้น
ของเงินลงทุนชัว่คราว ส าหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน  4,714 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 260 ล้านบาท เนื่องจากการลงทุนในหุ้นสามัญ
ของบริษัทร่วม และก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนเผ่ือขาย 
   ณ ส้ินปี 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 1,303 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 56 ล้านบาท เท่ากับ 4.45% ซึ่ง
ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิม่ขึ้นของหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชี และประมาณการหนี้สินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
   ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ ส้ินปี 2560 เท่ากับ 5,765 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 325 ล้านบาท หรือ 5.98%  บริษัทฯ จึง
มีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ ส้ินปี 2560 เท่ากับ 48.04 บาท เพิ่มขึน้ 2.71 บาทต่อหุ้น 

 2. ผลิตภัณฑ์สนิคา้ของบริษัทฯ 
  ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ออกสินคา้ Collection ใหม่ที่มคีวามโดดเดน่ทางดา้นนวตักรรม ดงันี้ 
  1)  TRAVEL BRA : ชุดชั้นในส าหรับสาวที่รักการเดินทางเป็นพิเศษ บราม้วนได้ ไร้โครง สวมใส่สบาย  
ไร้แรงกดทับจากโครงลวด และเคลื่อนไหวได้อยา่งคล่องตวั ด้วยนวัตกรรมใหม่ที่แรกในประเทศไทย โดยน าวัสดุธรรมชาต ิ
“ยางพารา” ที่มีคุณสมบัติพิเศษของแผ่นยาง สามารถม้วน บดิงอและคืนรูปได้โดยไม่เสียทรง ยดืหยุ่นได้ดี และดแูลรักษางา่ย 
ประหยัดที่จัดเก็บท าให้พกพาสะดวก เหมาะกับทุกการเดินทาง มาผสมผสานกับชดุชั้นใน ให้กลายเป็นฐานรองเตา้ทรงแทน 
โครงเหล็ก เพื่อลดการกดเจ็บ ช่วยโอบอุ้มและยกกระชับเต้าทรงสวยได้รูป 
  2) BODY BASE BURN EDITION : นวัตกรรมผ้า VISCOMAGIC ด้วยเทคนิคพเิศษ Burn out printing  
เป็นการละลายเส้นใยเฉพาะจุด ส่งผลให้บริเวณเส้นใยที่ละลายออกมา เนื้อผ้าจะบางลงและมีแรงยืดมากขึ้น  และคุณสมบตัิที่ 
ท าให้ผ้ามีมิตคิวามหนา-บาง ต่างระดับ มีแรงกระชับในต าแหน่งที่ต้องการแทนการตัดเย็บ ช่วยให้เกิดความเนยีนเรียบ ไม่ระคาย
เคืองบนผ้าผืนเดียวกัน ซึ่งท าใหเ้กิดความสวยงาม มีแฟชั่น และยังคงมีฟังก์ชั่นในการช่วยเก็บกระชับหน้าท้อง สะโพกและต้นขา
ให้เนียนเรียบและยกก้นสวย 
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  3) TRIANGLE BRA :  ชุดชั้นในท่ีเข้าใจสรีระของผู้หญิง โดยน าผลการวจิัยสรีระเตา้ทรงทีม่ีทั้งอกหา่ง อก 
2 ข้างไม่เทา่กัน หรืออกคล้อย มาออกแบบเพื่อปรับสมดุลอกสวยให้เป็นสามเหล่ียมด้านเท่า ไมว่่าอกทรงใหน ก็สวยได้เท่ากัน  
ด้วยมหัศจรรย์อกสวย 3 จุด 3 ต าแหน่ง MIRACLE TRIANGLE ช่วยยกกระชับ ปรับสมดุล เพื่ออกสวยสมบูรณ์แบบ 
 จากความมุง่มั่นทีจ่ะสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าที่แตกตา่งกัน ดังจะเห็นได้จากในปี 2560 ผลิตภัณฑ์ Wacoal Body Clinic ได้รับรางวัลรางวัลดเีด่นประเภท
บริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม (Outstanding Innovative Company Awards) ในงานประกาศผลรางวัล SET Awards 2017 

 3. การพัฒนาอย่างยั่งยืน      
  บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจอยา่งมคีุณธรรมจรยิธรรมยดึมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อ
ประโยชน์ร่วมกันอย่างยัง่ยืน จึงได้ก าหนดกรอบการพัฒนาอยา่งยัง่ยืน ซึง่อ้างอิงกับแนวทางการด าเนินการในระดับสากล  
โดยวิเคราะห์ผลกระทบและสร้างคุณค่าให้เกิดความสมดุลใน 3 ดา้น คือ เศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อม ภายใต้หลักการก ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี (CG)   

  ด้านเศรษฐกิจ ไทยวาโก้มุง่เน้นการด าเนินธุรกจิใหเ้ติบโตอยา่งมัน่คงและต่อเนื่อง ให้ความส าคัญในการวิจยั
และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า ควบคู่ไปกับการสร้างและรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับคู่คา้ 

  ด้านสงัคม บริษัทฯ ยังคงมุง่มั่นใส่ใจ ดูแล รับผิดชอบต่อสังคมและสร้างความไว้วางใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกกลุ่ม โดยเริ่มต้นจากการท าใหไ้ทยวาโก้ คือ บ้านอันอบอุ่น ร่มเย็น มั่นคง ปลอดภัย ส าหรับพนักงานทุกคน การด าเนินโครงการ 
“วาโก้โบวช์มพู สู้มะเร็งเต้านม” มาอยา่งตอ่เนื่องยาวนานกวา่ 20 ปี  โครงการ “วาโก้ บราเดย์ : บรามีคา่...สร้างอาชีพ  
รักส่ิงแวดล้อม” ซึ่งในปี 2560 วาโก้ได้รับบริจาคบราจ านวน 21,000 ตัว มีผลท าให้ลดขยะชุมชนได้ 2,100 กิโลกรัม ลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดการใช้ทรัพยากรถ่านหิน ซึ่งนับเป็นโครงการท่ีบริหารจัดการชุดชัน้ในท่ีไม่ใชแ้ล้วอยา่งครบวงจร 
ได้ประโยชน์ท้ังสังคมและส่ิงแวดล้อม    

  ด้านสิง่แวดล้อม ไทยวาโก้ได้รบัการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนเิวศ (Eco Factory) ซึ่งแสดงใหเ้ห็นวา่
เป็นโรงงานท่ีมีมาตรฐาน ประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบ สนองตอบการพัฒนาที่ยงัยืน และได้รับการรับรองมาตรฐาน
อุตสาหกรรมสีเขยีว ระดับที่ 4 วฒันธรรมสีเขียว (Green Culture) 

 4. การด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการ บริษัทฯ ให้ความส าคัญและมุ่งมั่นที่จะปรบัปรุงพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการ และให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส  
มีประสิทธิภาพ และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 

  ส าหรับความคืบหน้าเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการตอ่ต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ จากการท่ีบริษัทฯ 
ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต  (CAC)  บริษัทฯ ยังคงมุ่งมุ่นด าเนินการ
เกี่ยวกับการต่อตา้นทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง ดงันี ้

1) คณะกรรมการบริษัททบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเป็นประจ าทุกป ี
2) ประเมินความเส่ียงด้านคอร์รัปชัน่ พร้อมทั้งก าหนดมาตรการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและตดิตาม 

รวมถงึการประเมินผลการปฏิบัตติามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ 
3) ส่ือสารและประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องใหก้ับ คู่ค้า 

ทางธุรกิจ และบุคคลภายนอก รวมถึงก าหนดให้บรษิัทย่อยและบริษัทร่วมน านโยบายและระเบียบปฏิบัติไปเป็นหลักปฏิบัติ 
ในการด าเนินธุรกจิ เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิเสธคอร์รัปชั่น 

4) อบรมเรื่องการต่อตา้นการคอร์รัปชั่นให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ตลอดจนจัด
ปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม ่
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 ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซกัถามหรือไม ่
 โดยในวาระน้ีได้มีผู้ถือหุ้นจ านวน  1  ราย  สอบถาม ซึ่งสรุปรายละเอียดที่ส าคัญได้ดงันี ้

นายวิจติร  จิตจริงใจ (ผู้ถือหุ้น) 
 ยอดขายที่เพิ่มขึ้นในประเทศญี่ปุน่ ไม่ทราบว่าส่งออกไปประเทศใด  และยอดขายที่เพิ่มขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเป็น
การเพิม่ขึ้นมากกว่าปกติหรือไม่ หรือจะมียอดขายในระดับนีต้่อไป 

นายบุญดี   อ านวยสกุล       (ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ)  
 ในปี 2560 บริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยยอดขายต่างประเทศ บริษัทฯ ส่งออกผ่าน 
Wacoal Corp. ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งออกต่อไปยังประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา เป็นหลัก   ส าหรับยอดขายตา่งประเทศที่
เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ ได้รับค าส่ังซื้อจากประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน และยงัมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ 

นายวิจติร  จิตจริงใจ (ผู้ถือหุ้น) 
 วาโก้มกีารรับบริจาคบราที่ไมใ่ชแ้ล้ว เพื่อน าไปใช้ท าอะไรต่อ 

นายบุญดี   อ านวยสกุล       (ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ)  
 ส าหรับการรับบริจาคบราที่ไม่ใช้แล้ว เป็นโครงการ Wacoal Bra Day คือ การน าบราที่ไม่ใช้แล้วมาคัดแยกชิ้นส่วน 
โดยชิ้นส่วนที่ยังใช้ได้ น ากลับมาใช้เพ่ือท าเป็นส่ิงประดิษฐ์ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ  ส่วนเศษ
โครงลวดดันทรง ห่วงปรับ และตะขอที่เป็นโลหะน ามาหลอมรวมเพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  ส าหรับบราเส่ือมสภาพใช้งานไม่ได้
น าไปเป็นเชื้อเพลิงในการเผาหินปูนเพื่อผลิตปูนซีเมนต์  

 เมื่อไม่มีข้อซักถามอื่นใดอกี ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมวา่เนื่องจากวาระน้ี
เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ จงึขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป 
 
วาระที่  3   พิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี สิ้นสดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า  บริษัทฯ ไดจ้ัดท างบการเงิน  ณ วันส้ินสุด
รอบปีบัญชีของบริษัทฯ  ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ซึ่งผ่านการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตของ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด  และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทแล้ว  โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น 
พร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว  

 ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซกัถามหรือไม ่

 เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
ประจ าปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

  มติที่ประชุม  ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว  จึงลงมติอนุมตัิงบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ดว้ย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 เห็นด้วย   106,633,183 เสียง      คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ    -  
 งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ    -  
 บัตรเสีย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ    -  
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วาระที่  4   พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล 

 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่
สม่ าเสมอในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ร้อยละ 25 ของมูลคา่ที่ตราไว้) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยูก่ับผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ และภาวะ
เศรษฐกิจเป็นหลัก 
 ในปี  2560  ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ ม ี
 ก าไรสะสมยังไมจ่ัดสรรยกมา   3,526,501,276.66 บาท 
 บวก  จัดประเภทรายการใหม่ผลขาดทนุจาก 
             การวดัมูลคา่ใหมข่องผลประโยชน์พนักงาน   11,649,166.40 บาท 
 บวก  ก าไรสุทธิประจ าป ี2560   370,561,983.88 บาท 
 รวม  ก าไรท่ีจะน ามาจัดสรรทั้งสิ้น   3,908,712,426.94 บาท 

 ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ได้พิจารณาผลการด าเนินงาน รวมทัง้
สภาพคล่องและการลงทุนในโครงการต่างๆ แล้วเห็นควรเสนอจดัสรรก าไร ดังนี้ 
 1.  เสนอตั้งส ารอง 
   เนื่องจากทุนส ารองตามกฎหมาย ได้ส ารองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว คณะกรรมการบริษัท 
จึงขอเสนอให้จัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองทั่วไปร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ เป็นจ านวนเงิน  18,528,099.19 บาท  
 2.   เสนอจ่ายเงินปนัผล 
   คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท จากจ านวน  120,000,000 หุน้  
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน  180,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ  48.57 ของก าไรสุทธิประจ าปี  2560   โดยจา่ยจากก าไรสะสม 
ที่เสียภาษเีงินได้นิติบคุคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30  ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้  
   ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันก าหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันองัคารที่  22  
พฤษภาคม  2561 
 อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว ้ และไม่ส่ง 
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของบรษิัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงมีก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไป เป็นจ านวนเงิน  
3,710,184,327.75  บาท  
 ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซกัถามหรือไม ่
                    เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไร
และการจา่ยเงินปันผล 
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมตัิใหจ้ัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองทัว่ไป จ านวนเงิน 
18,528,099.19 บาท และอนุมัตใิห้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ  1.50 บาท จ านวนเงิน  180,000,000 บาท โดยจ่ายจากก าไร
สะสมที่เสียภาษเีงินได้นิติบคุคลไว้แล้วในอตัราร้อยละ 30 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 เห็นด้วย   106,633,183 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ    -  
 งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -  
 บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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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 ซึง่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที ่49 มีกรรมการ
ที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน  5  คน  ดังนี ้

  1.  นายโนโซม ุ โอซึกะ กรรมการบรษิัท และ 
     กรรมการรองผู้จัดการ 

 2. นายธรรมรัตน ์  โชควัฒนา  กรรมการบรษิัท  
  3. นางพรรณี  วรวุฒจิงสถติ  กรรมการอิสระ  และ 
       กรรมการตรวจสอบ 

 4. รศ.นเรศร ์ เกษะประกร กรรมการอิสระ  และ 
    กรรมการบริหารความเส่ียง 
 5.     นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักด ี กรรมการอิสระ และ  

กรรมการตรวจสอบ 

 ทั้งนี้ รศ.นเรศร ์ เกษะประกร ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏวา่ไม่มีผู้ถอืหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด 

 คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ  
แล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการดงักล่าวมคีุณสมบัติทีเ่หมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควร
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระในคราวประชุมนี้จ านวน  4  คน กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง    คือ 

 1. นายโนโซม ุ  โอซึกะ  
  2. นายธรรมรัตน ์  โชควัฒนา    
 3. นางพรรณี  วรวุฒจิงสถติ    

  4.     นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักด ี  
                        และพิจารณาเลือกตั้ง นายพูลศักดิ์ บุญชู แทน รศ.นเรศร์  เกษะประกร กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระแต่ไม่
ประสงค์ขอกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 หลังจากนั้นประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผู้จัดการได้แนะน า นายพูลศักดิ์ บุญช ู กับผู้ถือหุ้นท่ีมาร่วม 
การประชุม 

ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
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  อนึ่งตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 2535  มาตรา 86  และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 ระบุว่า 
“ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนใน
ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุน้ส่วนจ ากดั หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบรษิัทฯ ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชนต์นหรือประโยชน์
ผู้อื่น เว้นแต่จะไดแ้จ้งให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมมีติแต่งตั้ง”   

 ดังนั้นก่อนที่ท่ีประชมุจะลงมตเิลือกตั้ง ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มี
กรรมการบางท่านที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชมุนี้เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ
เป็นการแขง่ขันกับกิจการของบรษิัทฯ  ดังนี ้

 นายโนโซมุ  โอซึกะ  ซึ่งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  Pattaya Myanmar Co., Ltd. เพิ่มขึ้นจากที่แจง้ในหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น โดยมีผลตัง้แต่วันท่ี 2 เมษายน 2561 

 ทั้งนีป้ระวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใหเ้ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทท้ัง 5 คน  พร้อมทัง้นิยามกรรมการ
อิสระ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชมุแล้ว 

 และเนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระน้ีต่างจากวาระอื่นๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านท้ังเห็นดว้ย ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการแต่ละคน และเมื่อลงคะแนนครบท้ัง 5 คนแล้วขอให้ส่ง
บัตรลงคะแนนพร้อมลงนามให้กบัเจ้าหน้าที่ของบรษิัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
 ขอให้ท่ีประชุมพจิารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออก
ตามวาระ  4 คน  และเลือกตั้งกรรมการใหม่  1 คน แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระแต่ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการ ดังนี ้
 1. นายโนโซม ุ  โอซึกะ  
  2. นายธรรมรัตน ์  โชควัฒนา     
 3. นางพรรณี  วรวุฒจิงสถติ 
 4. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักด ี   
 5.     นายพูลศักดิ ์  บุญช ู

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมพจิารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
ด้วยการลงคะแนนเสียงเปน็เอกฉนัทเ์ป็นรายบุคคลตามล าดับ ดังนี ้

รายชื่อกรรมการ 
เห็นดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง บัตรเสีย 

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

1. นายโนโซม ุ โอซึกะ 106,633,183 100.00 - - - - - - 

2. นายธรรมรัตน ์  โชควัฒนา 106,633,183 100.00 - - - - - - 

3. นางพรรณี วรวุฒจิงสถติ 106,633,183 100.00 - - - - - - 

4. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักด ี  106,633,183 100.00 - - - - - - 

5. นายพูลศักดิ ์ บุญช ู 106,633,183 100.00 - - - - - - 

หมายเหตุ  *   :  คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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 ดังนั้น คณะกรรมการบรษิัท  ปี  2561  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.  นายมาซาอาค ิ ยาจมิะ 
  10.  นายทาคุยะ  มิอุระ 
  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
โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการท่ีกรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือ
ลูกจ้างของบริษัทฯ” ซึ่งเดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินคา่ตอบแทนกรรมการไว้ไม่เกินปีละ 20,000,000 บาท โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนน าไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินท่ีผู้ถือหุ้นอนุ ติ ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ ได้จดัสรรวงเงิน
ดังกล่าวให้แก่กรรมการ เป็นจ านวนเงินทัง้ส้ิน 12,280,000 บาท   โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม 2,150,000 บาท และคา่ตอบแทน
ประจ าปี 10,130,000 บาท 

 ในปี 2561 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเสนอหลักเกณฑ์การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ โดย
พิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโตและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ สภาพคลอ่งทางธุรกิจ  ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการปฏิบัติ
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หน้าที่ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินคา่ตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชมุสามัญผู้ถือหุ้น จ านวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายใน
ปีท่ีผ่านมาและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน  

 โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ  ดงันี้ 

 1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  

  1.1  ค่าตอบแทนประจ าปี  : จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยใหค้ณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนน าไป
พิจารณาจัดสรร 

   1.2  ค่าเบี้ยประชุม          :  จ่ายเฉพาะผู้ท่ีเขา้ประชมุ 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 

 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 ่
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 เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนุมัตกิ าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุม 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนมุัติให้บรษิัทฯ จ่ายคา่ตอบแทนแกก่รรมการได้ภายในวงเงินท่ี
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ ดังนี้  

 เห็นด้วย   106,633,183 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 2561 คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่า
สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีท่ีผ่านมา ความรู ้
ความสามารถ มาตรฐานการท างาน ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที ่
ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี ้

1.  นายมนูญ  มนูสุข  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน 4292 และ/หรือ 
2.  นายชูพงษ์   สุรชุติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน  4325 และ/หรือ 
3.  ดร.เกียรตินิยม     คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน  4800 

 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  โดย  
นายมนูญ  มนูสุข  ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี คือ ในปี 2559 - 2560    
ส่วนผู้สอบบัญชีท่านอื่นยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ 

 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้เสนอให้มีการแต่งตัง้โดยที่ประชมุสามัญผู้ถือหุ้นนั้น เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดส านักงานสอบบัญชี
เดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษทัย่อยดว้ย โดยที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มคีวามเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ ์
หรือมีส่วนได้เสียกับบรษิัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ  
ได้แนบข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การท างานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแต่ละราย จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อม
หนังสือเชิญประชมุแล้ว 

 โดยจ านวนเงิน ค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2561 มคีวามเหมาะสมกบัขอบเขตการสอบบัญชี  ซึ่งมีรายละเอียดค่าสอบ
บัญชี ดังนี ้

-  ค่าสอบบัญชงีบการเงินเฉพาะกิจการประจ าปแีละประจ าไตรมาส   1,450,000 บาท 
-  ค่าสอบบัญชงีบการเงินรวมประจ าปีและประจ าไตรมาส 400,000 บาท 
-  ค่าตรวจสอบและรับรองคา่ลิขสิทธิ ์ 25,000 บาท 
-  ค่าสอบทานระบบสารสนเทศ (IT) 150,000 บาท 

รวมทั้งสิน้ 2,025,000 บาท 
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 นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จ านวน 5 บริษัท ซึง่คา่
สอบบัญชีดังกลา่วเป็นการให้บรกิารสอบบัญชีเทา่นั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี เป็นจ านวนเงินรวม 
2,786,000 บาท รวมเป็นค่าตรวจสอบบัญชีของบรษิัทฯ และบริษทัย่อยรวมทัง้ส้ิน 4,811,000 บาท  

 ทั้งนีบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี
สังกัด บุคคลหรือกจิการท่ีเกี่ยวขอ้งกับผู้สอบบัญชี และส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด 

 ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซกัถามหรือไม ่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการตรวจสอบขอให้ท่ีประชุมพจิารณาอนมุัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญช ี และก าหนดค่า
สอบบัญชีของบริษัทฯ 

 มติที่ประชุม  ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมตัิให้แต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดคา่สอบบัญชีของบรษิัทฯ 
ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้   

 เห็นด้วย   106,633,183 เสียง      คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ    -  
 งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -  
 บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -  

 
วาระที่  8 พิจารณาอนุมตัิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษทัฯ ข้อ 33 
 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100  ที่แก้ไขเพิ่มเติมตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. 
โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หน้า 8 - 10 ดังนี้ 

ข้อ 33.   คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือนนับแต่วัน
ส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท  

 การประชุมผูถ้ือหุ้นคราวอื่นนอกจากทีก่ล่าวแล้วใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามัญ 

 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถอืหุ้นเป็นการประชมุวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร 

 ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนหรือหลายคนซึ่งมหีุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและ
เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้  คณะกรรมการต้องจดัใหม้ีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายในส่ีสิบห้า (45) วัน นับแตว่นัท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดใหม้ีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นท้ังหลายซึง่
เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคับไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในส่ีสิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสี่  ในกรณีเช่นนี้  ให้ถือวา่เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชมุ  โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใชจ้่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มกีารประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
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  ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จ านวน 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไวใ้นข้อ 36. และข้อ 37. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องรว่มกันรับผิดชอบ
ชดใช้คา่ใช้จา่ยที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครั้งนั้นใหแ้ก่บรษิัท 

 และขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมอบอ านาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียน  
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ สามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ หรือถ้อยค าในข้อบังคับของบริษัทฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว 
ตามค าแนะน าของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด 

 จากนั้นประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 33. ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมตัิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคับของบริษัทฯ ข้อ 33.ด้วยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 เห็นด้วย   106,633,183 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 

 เมื่อไม่มกีิจการท่ีจะหารือกันในทีป่ระชุมอีก ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดการประชมุ 
 

ปิดประชุมเวลา 15.57 นาฬิกา 
 

 
 
        (นายมน ู   ลีลานุวัฒน์) 

 ประธานท่ีประชุม 
 

ผู้บันทึก 
 

 
 
 (นางสาวชมา  สังข์รงัสรรค์) 
       เลขานุการบริษัท 


