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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 
บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 

วันจันทรท่ี  30  เมษายน  2555  เวลา 9.00 น. 
ณ  หองสัมมนา มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ป 

เลขท่ี 2 ซอยศูนยวิจัย  ถนนเพชรบุรีตดัใหม  แขวงบางกะป เขตหวยขวาง  กรุงเทพมหานคร 10310 
 

กรรมการที่เขารวมประชุม 

1. นายสมโภชน   อินทรานุกูล  กรรมการบริษทัและประธานกรรมการตรวจสอบและ 
      กรรมการอิสระ 
2. นายสุรพงษ  ไพสิฐพัฒนพงษ  กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. นางจิตรา  ถาวระ   กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
4. นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร  กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร 
5. นายปลัญชัย  ประดับพงศ  กรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริหาร 
6. นายสัมฤทธิ์  ตันติดิลกกุล  กรรมการผูจัดการและกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท 
7. นางอินทิรา  สุขะนินทร  กรรมการบริษัท 
8. นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร กรรมการบริษัท 
9. นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร  กรรมการบริษัท 
10. นางพัชรี  บุนนาค   ผูจัดการอาวุโสฝายปฏิบัติการ 
11. นายเจริญ  บุญมโนทรัพย  ผูจัดการฝายบญัชีและการเงนิ 

ผูสอบบัญชีท่ีเขารวมประชุม 

 นางสาววิชชุดา ล่ิมภัทรเจริญ  ผูรับมอบฉันทะจาก  นางสาวสุพรรณี  ตริยานันทกุล ผูสอบบัญชีของบริษัท 
แหงบริษัท สํานักงาน เอนิสท แอนด ยัง จาํกัด 

เร่ิมการประชุม   เวลา   9.15 น. 

 นายสัมฤทธิ์  ตันตดิิลกกุล  กรรมการผูจัดการ  แจงตอทีป่ระชุมวาในการประชุมครั้งนี้มีผูถือหุนและ
ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนเขารวมประชุมจํานวน 136  ราย  นับรวมจํานวนหุนได  113,882,652  หุน หรือ
รอยละ 75.58  ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด  ซ่ึงคิดเปนจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับบริษัท  สามารถเปดการประชุมได  และเนื่องดวยทาน
ประธานกรรมการบริษัท นายแกวขวัญ  วชัโรทัย  ติดราชการสําคัญ  ไมสามารถมาเขารวมประชุมในวนันี้ได  
จึงขอใหที่ประชุมแตงตั้งนายสมโภชน  อินทรานุกูล   กรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบเปน
ประธานที่ประชุม เพื่อทําหนาที่ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท แทน 

 ที่ประชุมเห็นชอบ 
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 นายสมโภชน  อินทรานกูุล  กรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ รับหนาที่เปน
ประธานในทีป่ระชุม ไดแนะนําตนเองและกรรมการตามรายนามดังกลาวขางตนตอที่ประชุม  พรอมกับชี้แจง
รายละเอียดในการออกเสียงตามขอบังคับของบริษัทและวิธีการปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนในแตละ
วาระการประชุมดังนี ้

 การออกเสียงลงคะแนนตามขอบังคับบริษัทใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง และในกรณีปกติใหถือ
คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน/ผูรับมอบฉันทะ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผูรับมอบฉันทะ
จะตองลงคะแนนใหเปนไปตามที่ผูถือหุนระบุไวในหนงัสือมอบฉันทะ และการลงมติในแตละวาระถาคะแนน
เสียงเทากันใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชีข้าด ซ่ึงจะไดแจงใหที่ประชุมทราบใน
แตละวาระเพิม่เติมอีกครั้งหนึ่ง  และการลงมติในแตละวาระ  ถาไมมีผูใดคัดคานไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง
ใหถือวาที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติตามมติทีน่ําเสนอในวาระนั้น  ถามทีานคัดคานไมเห็นดวย หรือตองการงด
ออกเสียง  ขอใหยกมือจะมีเจาหนาทีน่ําใบลงคะแนนไปใหทานเพื่อลงมติออกเสียงโดยถือหนึ่งหุนเปนหนึ่ง
เสียง  และบริษัทจะนับเสียงเฉพาะไมเหน็ดวย หรือ งดออกเสียงดังกลาว โดยนําไปหักจากจํานวนเสียงทีเ่ขา
รวมประชุม  สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสยีงที่ลงมติเห็นดวยในวาระนัน้ๆ   จึงขอใหที่ประชุมถือปฏิบัติ
ตามที่ช้ีแจงนีด้วย    และขอใหที่ประชุมพจิารณาเรียงตามวาระที่กําหนดไวหนังสือเชญิประชุมดังตอไปนี ้

 วาระท่ี 1  รับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถือหุนครั้งท่ี 1/2555  เม่ือวันศุกรท่ี  6 มกราคม  2555 

 นายสมโภชน  อินทรานุกูล  ประธานที่ประชุม แจงตอทีป่ระชุมวา รายงานการประชมุวิสามัญผูถือ
หุนครั้งที่ 1/2555  เมื่อวันศุกรที่  6  มกราคม  2555   รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมที่ได
จัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกบัหนังสือเชิญประชุมแลวนัน้  ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาและเห็นวา
บันทึกครบถวนถูกตองตามความเปนจริง  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมฉบับ
ดังกลาวดวย  

ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติรับรองรายงานการประชุมวสิามัญผูถือหุน คร้ังที่1/ 2555 เมื่อวันศกุรที่  
6  มกราคม  2555  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นดวย   113,882,652   เสียง ไมเห็นดวย.......-........เสียง งดออกเสียง........-........เสียง 

 วาระท่ี  2 พิจารณารับทราบรายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจําป 2554  

นายสมโภชน  อินทรานุกูล  ประธานที่ประชุม แจงตอที่ประชุมวา  บริษัทไดจัดสงรายงานประจําป
และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจําป  2554 ใหกับผูถือหุนพิจารณาลวงหนาพรอมหนังสือเชิญ
ประชุมแลว ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรรับทราบรายงานประจําปและรายงาน
ของคณะกรรมการดังกลาว  และขอใหนายสัมฤทธิ์  ตันติดิลกกุล  กรรมการผูจัดการ  เปนผูรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานประจําป  2554  ที่ผานมาเพื่อนําเสนอใหที่ประชุมรับทราบ และหากที่ประชุมมีขอซักถามประการ
ใดก็ใหซักถามได 
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นายสัมฤทธิ์  ตันติดิลกกุล  กรรมการผูจัดการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2554   

ในป  2554 ที่ผานมา ประมาณการอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิของประเทศมีการขยายตวั
รอยละ  0.1 ลดลงมากเมื่อเทยีบกับป 2553 ซ่ึงมีอัตราการขยายตวัรอยละ 7.8  การสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 16.4 
เมื่อเทียบกับป  2553 ซ่ึงมีอัตราการขยายตวัเพิ่มขึ้นรอยละ 28.4 และการนําเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 24.7 เมื่อเทียบกับ
ป 2553 ซ่ึงมีอัตราการขยายตวัเพิ่มขึ้นรอยละ 37 

ในป 2555 คาดคะเนอตัราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจะขยายตัวประมาณรอยละ 5.5 ถึง 
6.5 การสงออกและการนําเขาจะมีอัตราการขยายตัวรอยละ 17.2 และ 24.3 ตามลําดับ * 

ในป 2554 อัตราการใชพื้นที่คลังเก็บสินคาโดยเฉลี่ยของบริษัทเพิ่มขึ้นเล็กนอยจาก 88% ในป 2553 
เปน 91% ทั้งนี้บริษัทยังมีลูกคาทั้งเกาและใหมมาใชบริการอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะทางดานคลังเอกสาร 
อยางไรก็ตามการแขงขันดานราคายังคงอยูในระดับสูง ดังนั้นจึงไมสามารถปรับอัตราคาบริการทุกประเภทได  

สําหรับสินคาประเภทปุยเคมีซ่ึงบริษัทเนนการใหบริการคอนขางมากมีการสั่งซื้อและนําเขามาจาก
ตางประเทศจํานวน 5.83 ลานตัน เทยีบกับป 2553 จํานวน 5.39 ลานตัน เพิ่มขึ้น 0.44 ลานตัน หรือรอยละ 8.16 

ผลการดําเนนิงานของบริษทัในรอบป 2554  พอสรุปโดยสังเขปไดดังนี้ 

การรับฝากสินคาและเอกสาร ประเภทสินคาที่รับฝาก ไดแก ปุยเคมี สวนผสมอาหารสัตว เครื่องใช
สํานักงาน กลองบรรจุเอกสาร  แฟมบรรจุเอกสาร และเอกสารอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงบริการรับฝากเอกสารบริษัท
ไดใชระบบ AS/RS (Automated Storage and Retrieval Systems) พรอมระบบ Barcode และ Computer 
นอกจากนี้บริษัทยังรับบริหารจัดการสต็อกใหแกลูกคา สําหรับสินคาประเภทปุยเคมีมียอดรับฝากรวมทั้งป
จํานวน 0.305 ลานตัน  เทียบกับจํานวน  0.198  ลานตัน ในป 2553  (เพิม่ขึ้นรอยละ 54.04) 

การใหเชาโกดงัเก็บสินคา มจีํานวนพื้นทีใ่หเชาเฉลี่ยตอเดือนเทากับ 42,548 ตารางเมตร เทียบกับ
จํานวน 39,262  ตารางเมตร ในป 2553 (เพิ่มขึ้นรอยละ 8.37) สินคาที่นํามาเก็บไดแก  เหล็ก เคมีภัณฑ 
เครื่องจักร ฝาย รองเทา กระเบื้อง อุปกรณตกแตงบาน วัตถุดิบในการทําอาหาร อุปกรณสํานักงาน สีสําเร็จรูป
และวัตถุดิบในการผลิตสี เฟอรนิเจอร ส่ิงพิมพ และอุปกรณจัดงานแสดงสินคา เปนตน 

การใหเชาทาเทียบเรือ มเีรือเดินสมุทรเขาเทียบทาจํานวน 60 ลํา เทียบทาโดยเฉลี่ยเดอืนละ 15.50 วัน/
ทา เทียบกับจํานวน 60 ลํา เทยีบทาโดยเฉลีย่เดือนละ 17.19 วัน/ทา ในป  2553  (ลดลงรอยละ 9.82)  

การใหบริการสินคาผานทา  มีการขนถายสินคาประเภทตา ๆ ไดแก เหล็ก ปุยเคมี สินคาแชแข็ง        
ไมแปรรูป น้ําตาล เกลือ และสินคาอื่น ๆ จํานวนรวม 0.363 ลานตัน เทียบกับจํานวน 0.424 ลานตันในป 2553 
(ลดลงรอยละ 14.39)  

การใหบริการบรรจุและขนถายสินคา มีมูลคาการรับขนถายสินคาทุกประเภทรวม 29.016 ลานบาท  
เทียบกับมูลคา 26.799 ลานบาทในป 2553 (เพิ่มขึ้นรอยละ 8.28) 

 



หนา 4 จาก 22 

 

งบการเงินรวมบริษัทมีรายไดรวม  878.274 ลานบาท  มีคาใชจายรวม 425.534 ลานบาท  มีกําไร
สุทธิ 418.065  ลานบาท  กาํไรสุทธิตอหุน 3.50 บาท เพิ่มขึ้น รอยละ 728.51 เมื่อเทียบกับป 2553 ซ่ึงมีกําไร
สุทธิ 50.460 ลานบาท กาํไรสุทธิตอหุน 0.44 บาท กําไรที่เพิ่มขึน้ในป 2554 เกิดจากบริษทัไดจําหนาย
สินทรัพยถาวรสวนหนึ่งใหแก “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ทรัพยศรีไทย” และรับรูกําไร (กอนภาษเีงินได) 
จากการจําหนายสินทรัพยดงักลาวจํานวน 416.9 ลานบาท ณ วันที่จําหนาย และมีผลกระทบของภาษีเงินไดรอ
การตัดบัญชี จากการเปลีย่นแปลงอัตราภาษีประกอบดวย กําไรจากการตีราคามูลคายุติธรรมสินทรัพยถาวร
ของบริษัทยอย ณ วันซื้อกจิการ 85.3 ลานบาท กําไรจากการตีราคามูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการ
ลงทนุ 38.3 ลานบาท 

ในป 2555 ถึงแมวาประเทศไทยจะยังคงไดรับผลกระทบจากปจจัยเสี่ยงตางๆ ไดแก ปจจัยทาง
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม  ทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ  แตก็ไดรับการคาดหมายวา เศรษฐกิจไทย
ในป 2555 จะมีแนวโนมขยายตัวไดดีตามมาตรการตางๆ  เพื่อฟนฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีความตอเนื่อง และ
เกิดผลในทางปฏิบัติอยางจริงจัง  ตลอดจนความมุงมั่นของฝายจัดการ และความรวมมือรวมใจของพนักงาน
ทุกคน คณะกรรมการมีความเชื่อมั่นเปนอยางสูงวาบริษัทมีศักยภาพในการเจริญเติบโตตอไปอยางตอเนื่องและ
ยั่งยืน ตลอดจนสามารถใหผลตอบแทนเปนที่นาพึงพอใจแกผูถือหุนทุกทานในระยะยาวได 

ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจําป 2554 
ดังกลาวแลว  โดยไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติมและไมมีการออกเสียงลงมติ 

 วาระที่  3  พิจารณาอนุมัติงบกําไรขาดทุนประจําป 2554 (เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2554)  
และงบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554   

 นายสมโภชน  อินทรานุกูล   ประธานที่ประชุม  แจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทขอใหที่
ประชุมพิจารณางบกําไรขาดทุน ประจําป 2554 และงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซ่ึงผานการตรวจสอบ
และลงนามรับรองจากผูสอบบัญชี  บริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด โดยไดแสดงความเห็นชอบตองบ
การเงินของบริษัทแบบไมมีเงื่อนไข  และผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ดัง
ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจําป 2554 หัวขอ  งบการเงิน ซ่ึงไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญ
ประชุมแลว สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

 บริษัทฯ มี    สินทรัพยรวม    3,152.73 ลานบาท 
   หนี้สินรวม    1,608.47 ลานบาท  
   สวนของผูถือหุน    1,544.26 ลานบาท 
   รายไดรวม       878.27 ลานบาท 
   กําไรสุทธิ       418.07 ลานบาท 
   กําไรตอหุน (คํานวณจากกําไรสุทธิ)        3.50 บาท/หุน  

จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบกําไรขาดทุนและงบดุลดังกลาว หากมีขอซักถามใหซักถามได 
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 ผูถือหุน เสนอแนะวา ช่ือของวาระนี้ยังคงใชวาพิจารณางบกําไรขาดทุน งบดุล อยู ควรเปลี่ยนตาม
มาตรฐานการบัญชีใหมเปน  พิจารณางบแสดงฐานะการเงินรวม และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  และมีขอสอบ
ถามเพิ่มเติมวาตามงบแสดงฐานะการเงินที่ปรากฏอยูในรายงานประจําปหนา  77  และหมายเหตุที่ 16  หนา 
107 ระบุอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนจํานวน  539,806,638 บาท ที่เพิ่มขึ้นนั้น จึงขอทราบที่มาที่ไปวารายการ
นี้ตองตีราคาใหมเพื่ออะไร และกําไรที่ไดเขาใจวาจะไปปรับปรุงกําไรสะสมตนป จึงขอใหชวยอธิบายดวย 

 ประธานที่ประชุมรับเรื่องการเปลี่ยนชื่อวาระใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีใหมไวตามที่ผูถือ
หุนเสนอ และขอใหนายสัมฤทธิ์  ตันติดิลกกุล  เปนผูช้ีแจงในประเด็นขอซักถาม 

 นายสัมฤทธิ์  ตันติดิลกกุล  ชี้แจงวา  เนื่องจากมาตรฐานบัญชีใหมกําหนดใหแยกสินทรัพยออกจาก
ราคาทุนสําหรับอาคาร และอุปกรณ  และเนื่องจากบริษัทมีธุรกิจทั้งรับฝากและใหเชา  จึงตองแยกรายการให
เชาออกมาตางหากและลงเปนรายการอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  และตามมาตรฐานการบัญชีใหมสามารถ
เลือกแสดงมูลคาทรัพยสินตามราคาตลาดได  (FAIR VALUE) เราจึงใหผูประเมินอิสระทําการประเมินราคา
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณของบริษัทใหม  โดยจัดประเภทอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเปนรายการแยก
ตางหากดังนี้ 

• ที่ดิน  เดิมราคาอยูที่ 75  ลานบาท ประเมินใหมที่ราคา  358 ลานบาท 

• คลังสินคาใหเชา  เดิมอยูที่ราคา 80 ลานบาท  ประเมินใหมที่ราคา 181 ลานบาท  

รวมเปนราคาประเมินใหมที่  539 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากเดิม  383 ลานบาท รายละเอียดจะปรากฏอยูใน
หนา 92 ของรายงานประจําป   

 ผูถือหุนถามวา  ที่ดิน  รวมแปลงที่ขายไปดวยหรือไม  และบริษัทตองประเมินราคาที่ดินทุกป
หรือไม 

 นายสัมฤทธิ์  ตันติดิลกกุล  ช้ีแจงวา  ไมรวมที่ดินแปลงที่ขายไป  สําหรับการประเมินราคาที่ดิน      
คงตองประเมินเปนระยะ  แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเห็นของผูสอบบัญชีดวย 

 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม  ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติ 

ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติอนุมัติงบกําไรขาดทุนประจําป  2554  (เดือนมกราคม – ธันวาคม 2554)
และงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่คณะกรรมการเสนอดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย     113,882,652     เสียง ไมเห็นดวย.......-........เสียง งดออกเสียง........-........เสียง 

 วาระท่ี  4   พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผล ประจําป 2554  

 นายสมโภชน  อินทรานุกูล  ประธานที่ประชุม แจงตอทีป่ระชุมวา สําหรับวาระนี้  ขอใหนายสัมฤทธิ์ 
ตันติดิลกกุล  กรรมการผูจัดการ  เปนผูนําเสนอรายละเอยีดตอที่ประชมุผูถือหุนเพื่อพิจารณา 
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 นายสัมฤทธิ์  ตันตดิิลกกุล  แจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทขอใหที่ประชมุพิจารณาจดัสรร
เงินกําไรและจายเงินปนผลประจําป 2554 ดังนี.้- 

 

กําไรสะสมที่ยงัไมไดจดัสรรยกมาจากงวดกอน 59,550,506.00 บาท 

บวก - กําไรขาดทุนสุทธิสําหรับป 2554 338,115,476.00 บาท 

 - ผลกระทบจากนโยบายบัญชี-ผลประโยชนพนักงาน    (4,448,987.00) บาท 

 - ผลกระทบจากนโยบายบัญชี-อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 268,341,249.00 บาท 

 - โอนคืนสํารองหุนสามัญซื้อคืน สวนที่ขายคืนแลว 10,235,715.00 บาท 

 - โอนคืนสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินที่จําหนายใหกองทุน 32,827,716.00 บาท 

 - โอนคืนสํารองทั่วไปเปนกาํไรสะสมยังไมไดจัดสรร 200,000,000.00 บาท 

กําไรสะสมกอนจัดสรร 904,621,675.00 บาท 

หัก - กําไรสะสมสวนที่ไมสามารถนํามาจายเงินปนผลได  (263,892,262.00) บาท 

กําไรสะสมกอนจัดสรรคงเหลือ 640,729,413.00 บาท 

หัก -จายเงินปนผลในอัตรารอยละ 9.90 ของกําไรขาดทุนสุทธิ 
 สําหรับป 2554 เทากับหุนละ  0.22222222  บาท  
 จํานวน 150,681,886 หุน  (ทุนจดทะเบียนและชําระแลว 
 121,000,000 หุน บวกหุนเพิ่มทุนจาก Warrant 
 29,681,886 หุน)  เปนเงนิ (33,484,863.22) บาท 

-สํารองทั่วไป  0.00   บาท 

กําไรสะสมยังไมไดจดัสรรยกไปงวดหนา 871,136,811.78 บาท 

  โดยกําหนดการจายปนผลเปนดังนี้ 

• จายปนผลเปนเงินสด ในอัตราหุนละ 0.02222222 บาท หรือคิดเปนเงิน 3,348,486.02 บาท 
และ 

• จายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 30,136,378 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 
บาท ใหแกผู ถือหุนของบริษัทฯ ในอัตรา 5 หุนเดิม ตอ 1 หุนปนผล รวมมูลคาทั้งสิ้น 
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30,136,377.20 บาท หรือคิดเปนอัตราการจายเงินปนผล 0.20000000  บาทตอหุน ทั้งนี้ใน
กรณีผูถือหุนรายใดมีเศษของหุนเดิมหลังการจัดสรรหุนปนผลแลว ใหจายปนผลเปนเงินสด
แทนการจายเปนหุนปนผลในอัตราหุนละ 0.20000000  บาท 

รวมเปนการจายปนผลทั้งในรูปของเงินสด และหุนปนผล อัตราหุนละ 0.22222222 บาท คิด
เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 33,484,863.22 บาท ซ่ึงจายจากงวดดําเนินงานวันที่ 1 
มกราคม – 31 ธันวาคม 2554 และกําไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีในอัตรารอยละ 30 ทั้ง
จํานวน 

ทั้งนี้  บริษัทไมมีการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มเนื่องจากสํารองไวเต็มจํานวนแลว 

• กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 (Record Date) และ
ใหรวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯโดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 
พฤษภาคม 2555 และกําหนดจายปนผลในวันที่ 28  พฤษภาคม 2555 

เมื่อไมมีผูใดสอบถามเพิ่มเติม  ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติ 

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตอินุมัติจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลประจําป 2554  ตามที่
คณะกรรมการเสนอ  ดวยคะแนนเสยีงเปนเอกฉันทของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ดังนี ้

เห็นดวย     113,882,652     เสียง ไมเห็นดวย.......-........เสียง งดออกเสียง........-........เสียง 

 วาระท่ี  5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

 นายสมโภชน  อินทรานุกูล  ประธานที่ประชุม  แจงตอที่ประชุมวา   เนื่องจากวาระนี้ ถูกกําหนดชื่อ
เปนกรรมการทานหนึ่งในจํานวนกรรมการที่ไดรับเสนอชื่อใหมีการเลือกตั้งกลับเขามาดํารงตําแหนงใหมอีก
คร้ัง  จึงขอมอบหมายให นายสัมฤทธิ์  ตันติดิลกกุล  กรรมการผูจัดการและเลขานุการบริษัท ทําหนาที่นําเสนอ
วาระนี้ใหที่ประชุมพิจารณาตอไป 

 นายสัมฤทธิ์  ตันติดิลกกุล  แจงตอที่ประชุมวา “ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับของ
บริษัท ขอ 21  กําหนดใหกรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเปน
จํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการที่มีอยู หรือจํานวนที่ใกลเคียงหากไมอาจแบงออกไดพอดี  ซ่ึงขณะนี้กรรมการ
บริษัทมีจํานวน 10 ทาน  ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ตองออกตามวาระจํานวน 4 ทาน คือ  
 1. นางอินทิรา สุขะนินทร 
 2. นางจิตรา ถาวระ 
 3. นายสมโภชน อินทรานุกูล 
 4. นายแกวขวัญ วัชโรทัย  
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โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจไดรับการแตงตั้งกลับเขาดํารงตําแหนงเดิมได  หากที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาแลวเห็นชอบดวย 

 สําหรับประวัติกรรมการทั้ง 4 ทาน ไดแนบรายละเอียดใหทานพิจารณาพรอมหนังสือเชิญประชุม
ดวยแลว  และดวยทั้ง 4 ทานเปนผูทรงคุณวุฒิ มีความสามารถเชี่ยวชาญในดานตางๆ ที่หลากหลาย มีประวัติ
การทํางานที่โปรงใส มีวิสัยทัศนกวางไกล เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถแสดงความคิดเห็นอยางเปน
อิสระ มุงมั่นในการทําหนาที่ของกรรมการที่ดีตอบริษัท 

 คณะกรรมการจึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการบริษัท 4 ทาน คือ 1) นางอินทิรา 
สุขะนินทร  2) นางจิตรา ถาวระ  3) นายสมโภชน  อินทรานุกูล และ 4) นายแกวขวัญ วัชโรทัย กลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง พรอมทั้งเห็นสมควรใหแตงตั้ง นางจิตรา  ถาวระ นายสมโภชน    
อินทรานุกูล และนายแกวขวัญ  วัชโรทัย  ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระตอไป เนื่องจากเปนผูทรงคุณวุฒ ิและมี
คุณสมบัติความเปนอิสระครบถวนตามหลักเกณฑที่ ก.ล.ต. กําหนด 

 และหากที่ประชุมเห็นดวยตามที่คณะกรรมการเสนอ   ขอใหออกเสียงเลือกกรรมการเปนรายบุคคล  
ทั้งนี้ : ตามขอบังคับของบริษัทในขอ 20 กําหนดให   การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ  ใหถือมติตามเสียงขาง
มากของผูถือหุนและ/หรือผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง โดยนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง  หากมี
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด  

 ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติเปนรายบุคคล อนุมัติแตงตั้งกรรมการที่ออกจากตําแหนงกลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ 1) นางอินทิรา  สุขะนินทร  2) นางจิตรา ถาวระ  3) นายสมโภชน   
อินทรานุกูล  และ 4) นายแกวขวัญ วัชโรทัย  พรอมทั้งเห็นสมควรใหแตงตั้ง นางจิตรา  ถาวระ นายสมโภชน  
อินทรานุกูล  และนายแกวขวัญ  วัชโรทัย  ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระตอไป ดวยคะแนนเสียงขางมากของ  
ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

1)   นางอินทิรา สุขะนินทร   กรรมการ 

- เห็นดวยจํานวน  113,879,652  เสียง  คิดเปนรอยละ 99.9974  ไมเห็นดวย จํานวน 3,000  เสียง 
คิดเปนรอยละ  0.0026   และงดออกเสียงจํานวน   - 0 -   เสียง  คิดเปนรอยละ   - 0 - 

2)   นางจิตรา ถาวระ   กรรมการและกรรมการอิสระ 

- เห็นดวยจํานวน 113,879,652  เสียง คิดเปนรอยละ 99.9974  ไมเห็นดวยจํานวน 3,000  เสียง 
คิดเปนรอยละ   0.0026   และงดออกเสยีงจํานวน   - 0 -   เสียง คิดเปนรอยละ   - 0 - 

3)   นายสมโภชน อินทรานุกลู  กรรมการและกรรมการอิสระ 

- เห็นดวยจํานวน  113,879,652   เสียง คิดเปนรอยละ 99.9974  ไมเห็นดวยจํานวน  3,000  เสียง 
คิดเปนรอยละ   0.0026   และงดออกเสยีงจํานวน   - 0 -   เสียง คิดเปนรอยละ   - 0 - 
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4)   นายแกวขวัญ วัชโรทัย  กรรมการและกรรมการอิสระ 

- เห็นดวยจํานวน 113,879,652   เสียง คิดเปนรอยละ 99.9974  ไมเห็นดวยจํานวน  3,000  เสียง 
คิดเปนรอยละ   0.0026   และงดออกเสยีงจํานวน   - 0 -   เสียง คิดเปนรอยละ   - 0 - 

 ดังนั้น  กรรมการของบริษัทประกอบดวย  

 1.  นายแกวขวญั  วัชโรทัย   2. นายสมโภชน   อินทรานุกลู  
 3.  นายสุรพงษ  ไพสิฐพัฒนพงษ   4. นางจิตรา  ถาวระ   
 5.  นายศภุสิทธิ์  สุขะนินทร   6.  นายปลัญชัย  ประดับพงศ   

 7.  นายสัมฤทธิ์  ตันติดิลกกลุ   8.  นางอินทิรา  สุขะนินทร   
 9.  นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร            10.  นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร  
 รวมเปน 10 ทานเทาเดิมไมเปลี่ยนแปลง 

วาระท่ี  6  พิจารณาทบทวนและอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทประจําป 2555 

นายสมโภชน   อินทรานุกูล  ประธานที่ประชุม  แจงตอที่ประชุมวา  เนื่องจากปจจุบันบริษัทยังไมมี
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน อยางไรก็ตามการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการไดผานพิจารณาอยาง
รอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึง
พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทแลว  คณะกรรมการบริษัทเห็นวาที่
ประชุมผูถือหุนควรพิจารณาทบทวนและอนุมัติคาตอบแทนกรรมการโดยใหคงหลักเกณฑและอัตรา
คาตอบแทนเทากับป 2554 ตามตําแหนงของกรรมการ คือ 

คณะกรรมการบริษัท   
ประธานกรรมการบริษัท  คาตอบแทน  42,500.-  บาท/เดือน    
กรรมการบริษัท   คาตอบแทน  16,000.-  บาท/เดือน 

 คณะกรรมการบริหาร 
 ประธานกรรมการบริหาร  คาตอบแทน 233,500.- บาท/เดือน   
 รองประธานกรรมการบริหาร  คาตอบแทน  42,500.-  บาท/เดือน   

 กรรมการบริหาร   คาตอบแทน  11,000.-  บาท/เดือน   

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ  คาตอบแทน  21,500.-  บาท/เดือน    
 กรรมการตรวจสอบ   คาตอบแทน  13,000.-  บาท/เดือน 

 ซ่ึงวาระนี้มติที่ประชุมตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามขอบังคับของบริษัท ขอ 28  
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 ที่ประชุมไดพิจารณาทบทวนแลวอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2555 โดยใหคงอัตราเดิม
เทากับป 2554  ตามที่คณะกรรมการเสนอดวยคะแนนเสียงมากกวา 2 ใน 3 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวยจํานวน   113,879,652   เสียง คิดเปนรอยละ   99.9974   ไมเห็นดวยจํานวน   3,000   เสียง 
คิดเปนรอยละ   0.0026   และงดออกเสียงจํานวน   - 0 -   เสียง คิดเปนรอยละ   - 0 -    

 วาระท่ี  7   พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2555 

 นายสมโภชน   อินทรานุกูล  ประธานที่ประชุม แจงวา  ดวย นางสาวสุพรรณี  ตริยานันทกุล ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ  นายศุภชัย  ปญญาวัฒโน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ 
นางสาวศิราภรณ  เอื้ออนันตกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844  แหงบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง  
จํากัด  ผูสอบบัญชีของบริษัทไดหมดวาระลง  ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทโดยผานการพิจารณาเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบแลวมีความเห็นควรแตงตั้ง  

 1. นางสาวสุพรรณี  ตริยานันทกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ 
 2. นายศุภชัย  ปญญาวัฒโน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ 
 3. นางสาวศิราภรณ  เอื้ออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844   
แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2555  โดยพิจารณาจาก
ความเปนอิสระ ผลการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมของคาตอบแทนในการสอบบัญชี พรอมทั้งเปนสํานัก
งานสอบบัญชีที่อยูในระดับแนวหนา มีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเปนที่ยอมรับทั่วไป และ
กําหนดคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงิน 1,100,000.-บาท เพิ่มจากปกอน 450,000 บาท หรือรอยละ 69.2  ซ่ึง
สอดคลองกับปริมาณงานและธุรกรรมที่สลับซับซอนเพิ่มขึ้นมากจากการขยายการลงทุนในธุรกิจตางๆ ของ
บริษัท  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 7  ซ่ึงไดแนบสงมาพรอมหนังสือเชิญประชุมดวยแลว  และ
ขอใหมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาเห็นชอบหากจําเปนตองมีการจัดหาผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตอื่นแทนผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตน ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติงานได 

 จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนประจําป 2555 ตามที่
คณะกรรมการเสนอ 

 ผูถือหุน  สอบถามวาราคาคาสอบบัญชีที่ เพิ่มขึ้นนั้น  ไดมีการสอบถามราคาจากรายอื่น และ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเห็นวาเปนราคาที่เหมาะสมแลวใชหรือไม 

 นายสมโภชน  อินทรานุกูล  ในฐานะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดตอบ
ตอที่ประชุมวา  ไดพิจารณาแลวเห็นวาเปนราคาที่เหมาะสม เนื่องจากบริษัทมีบริษัทรวมอยูหลายบริษัทที่
ผูสอบบัญชีตอง CONSOLIDATE งบการเงิน งานก็จะมีเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย  
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 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2555 ตามที่
คณะกรรมการเสนอ และขอใหมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาเห็นชอบหากจําเปนตองมี
การจัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตน ในกรณีที่ไมสามารถ
ปฏิบัติงานได ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวยจํานวน   113,879,652   เสียง คิดเปนรอยละ   99.9974   ไมเห็นดวยจํานวน   3,000   เสียง 
คิดเปนรอยละ   0.0026   และงดออกเสียงจํานวน   - 0 -   เสียง คิดเปนรอยละ   - 0 - 

วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปตั๋วเงิน และ/หรือหุนกูของบริษัท
ในวงเงินไมเกิน 1,000 ลานบาท (หนึ่งพันลานบาท) 

 นายสมโภชน   อินทรานุกูล   ประธานที่ประชุม  แจงตอที่ประชุมวา  ตามที่บริษัทไดออกหุนกู
จํานวน 2 คร้ังในป 2553 ดังนี้ 

1.  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 บริษัทฯ ไดออกหุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกัน จํานวน 140,000 
หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท  คิดเปนมูลคารวม 140 ลานบาท ครบกําหนดไถถอนในวันที่ 19 
มีนาคม  2556 อัตราดอกเบี้ยคงที่ รอยละ 5.00 ตอป โดยชําระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุนกู  

2.  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553  บริษัทฯ ไดออกหุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกัน จํานวน 350,000 
หนวย  มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนมูลคารวม 350  ลานบาท  ครบกําหนดไถถอนในวันที่ 6 
สิงหาคม 2556  อัตราดอกเบี้ยคงที่ รอยละ 5.00 ตอป โดยชําระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุนกู  

และดวยบริษัทยังคงมีนโยบายขยายและลงทุนในธุรกิจอื่นดวย  คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร
นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุนกู
ภายในวงเงินไมเกิน 1,000 ลานบาท (หนึ่งพันลานบาท)  หรือเทียบเทาในเงินสกุลอ่ืน  สําหรับหุนกูที่บริษัทจะ
ออกและเสนอขายจะเปนหุนกูประเภทหุนกูดอยสิทธิ และ/หรือหุนกูไมดอยสิทธิ  มีผูแทนผูถือหุนกูและ/
หรือไมมีผูแทนผูถือหุนกู  มีประกันและ/หรือไมมีประกัน หรือหุนกูประเภทใดๆ เปนสกุลเงินบาท/หรือสกุล
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา และ/หรือสกุลเงินตางประเทศอื่น  อายุไมเกิน 10 ป เสนอขายตอผูลงทุนในประเทศ 
และ/หรือ ในตางประเทศ โดยการเสนอขายตอประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายตอผูลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง และ/หรือ  ผูลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะ  ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(กลต.) และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน การออกและเสนอขายตราสารหนี้
ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุนกูนั้น อาจจะออกและเสนอขายทั้งจํานวนหรือบางสวน คร้ังเดียวหรือหลายครั้ง
ไดตามที่เห็นสมควร  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเงินที่ไดดังกลาวไปชําระหุนกูของบริษัทซึ่งใกลจะครบกําหนด
ในป 2556  นี้ และนําไปลงทุนในการขยายธุรกิจของบริษัท  รวมถึงเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการ
ของบริษัท 

 ทั้งนี้ขอใหมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารและ/หรือนายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร มีอํานาจในการ
กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุนกู ประเภท หลักประกัน สกุลเงิน จํานวน 



หนา 12 จาก 22 

 

 

เงิน อายุ  มูลคาที่ตราไว ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออก
และเสนอขาย ตามที่สภาวการณจะเอื้ออํานวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร รวมถึงใหอํานาจดําเนินการ
ตางๆ ที่จําเปนและสมควร เพื่อการออกตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุนกูดังกลาว และมีอํานาจ
แตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู  และ/หรือนายทะเบียนหุนกู  และ/หรือผูจัดจําหนาย  และ/หรือผูรับประกันการ
จําหนาย  และ/หรือที่ปรึกษาและผูที่เกี่ยวของตางๆ 

สําหรับวาระนี้มติที่ประชุมตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามขอบังคับของบริษัท ขอ 53 (2)    

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปตั๋วเงิน และ/หรือหุนกู
ของบริษัท  ในวงเงินไมเกิน 1,000 ลานบาท  (หนึ่งพันลานบาท) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเงินที่ไดดังกลาว
ไปชําระหุนกูของบริษัทซึ่งใกลจะครบกําหนดในป 2556  นี้ และนําไปลงทุนในการขยายธุรกิจของบริษัท  
รวมถึงเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการของบริษัท  ตามที่คณะกรรมการเสนอ และมอบอํานาจให
คณะกรรมการบริหารและ/หรือนายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร มีอํานาจในการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับตราสาร
หนี้ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุนกู ประเภท หลักประกัน สกุลเงิน จํานวนเงิน อายุ มูลคาที่ตราไว ราคา
เสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตามที่
สภาวการณจะเอื้ออํานวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร รวมถึงใหอํานาจดําเนินการตางๆ ที่จําเปนและ
สมควร เพื่อการออกตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุนกูดังกลาว และมีอํานาจแตงตั้งผูแทนผูถือหุน
กู  และ/หรือนายทะเบียนหุนกู  และ/หรือผูจัดจําหนาย  และ/หรือผูรับประกันการจําหนาย  และ/หรือที่
ปรึกษาและผูที่เกี่ยวของตางๆ  ดวยคะแนนเสียงมากกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวยจํานวน   113,879,652   เสียง  คิดเปนรอยละ   99.9974   ไมเห็นดวยจํานวน   3,000   เสียง   
คิดเปนรอยละ   0.0026   และงดออกเสียงจํานวน   - 0 -   เสียง คิดเปนรอยละ   - 0 - 

 วาระท่ี 9    พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 151,250,000 บาท เปน 
150,681,886 บาท โดยตัดหุนสามัญจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพื่อรองรับใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิม จํานวน 568,114 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท รวม 568,114 
บาท และพิจารณาอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เร่ืองเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให
สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

นายสมโภชน   อินทรานุกูล  ประธานที่ประชุม  แจงตอที่ประชุมวา   ตามที่บริษัทไดเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจาก 121,000,000 บาท เปน 151,250,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหแก   ผูถือหุนเดิมจํานวน 30,250,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
ตามมติที่ประชุมผูถือหุนเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 นั้น  ปรากฏวามีผูมาใชสิทธิซ้ือหุนสามัญตามใบสําคัญ
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แสดงสิทธิซ่ึงมีอายุ 3 ป  นับจากวันที่ 22 มกราคม 2552 - 20 มกราคม 2555  จํานวน 29,681,886 หุน คงเหลือ
จํานวนหุนสามัญที่ไมมีผูมาใชสิทธิอยูจํานวน 568,114 หุน   

จึงเห็นสมควรนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 
151,250,000 บาท เปน 150,681,886 บาท โดยตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพื่อ
รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิม จํานวน 568,114 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 
บาท รวม 568,114 บาท  

 และเพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน   จึงเห็นควรนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เร่ือง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนดังนี้ 

(เดิม) ขอ 4 
ทุนจดทะเบียนจํานวน 151,250,000 บาท (หนึ่งรอยหาสิบเอ็ดลานสองแสนหาหมื่นบาท) 

 แบงออกเปน  151,250,000 หุน (หนึ่งรอยหาสิบเอ็ดลานสองแสนหาหมื่นหุน)  

มูลคาหุนละ        1 บาท (หนึ่งบาท) 

โดยแยกออกเปน 

หุนสามัญ  151,250,000 หุน (หนึ่งรอยหาสิบเอ็ดลานสองแสนหาหมื่นหุน) 

หุนบุริมสิทธิ      0 หุน (ศูนยหุน) 

 (ใหม) ขอ 4 
ทุนจดทะเบียนจํานวน 150,681,886 บาท (หนึ่งรอยหาสิบลานหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพัน

      แปดรอยแปดสิบหกบาท) 
แบงออกเปน 150,681,886 หุน (หนึ่งรอยหาสิบลานหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพัน

   แปดรอยแปดสิบหกหุน)  
มูลคาหุนละ                 1 บาท (หนึ่งบาท) 

โดยแยกออกเปน 

หุนสามัญ  150,681,886 หุน (หนึ่งรอยหาสิบลานหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพัน
      แปดรอยแปดสิบหกหุน)  
 หุนบุริมสิทธิ      0 หุน (ศูนยหุน) 

และสําหรับวาระนี้มติที่ประชุมตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามขอบังคับของบริษัท ขอ 53 (2) และ ขอ 57 

 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 151,250,000 บาท เปน 
150,681,886 บาท โดยตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพื่อรองรับใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิม จํานวน 568,114 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวม 568,114 บาท 
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และพิจารณาอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เร่ืองเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให
สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  ตามที่คณะกรรมการเสนอดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผู
ถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย     113,882,652     เสียง ไมเห็นดวย.......-........เสียง งดออกเสียง........-........เสียง 

วาระท่ี 10  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) 

 นายสมโภชน   อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม  แจงตอที่ประชุมวา การเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจ
ทั่วไป (General Mandate)  หมายถึง  การเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนโดยการขอมติจากที่ประชุมผูถือหุนไว
ลวงหนาและใหอํานาจคณะกรรมการบริษัทกําหนดวัตถุประสงค  การออกและจัดสรรหุนเพิ่มทุน เชนการ
กําหนดราคา วันและเวลาที่จะเสนอขาย  หรือเงื่อนไขในการเสนอขายในแตละคราวตามความเหมาะสม 

ซ่ึงปจจุบันตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดปรับปรุงหลักเกณฑเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน
ใหรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) โดยบริษัทจดทะเบียนสามารถขอมติจํานวน
หุนเพิ่มทุนและประเภทการจัดสรรจากที่ประชุมผูถือหุนไวลวงหนาและใหอํานาจคณะกรรมการบริษัท
กําหนดวัตถุประสงค การออกและจัดสรรหุนเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ซ่ึงการเพิ่มทุนดังกลาวจะเพิ่มความ
คลองตัวในการระดมทุน และเปนการบริหารโครงสรางทุนใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพและทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด อันเปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจ 
ควบคูการยึดหลักปกปองผลประโยชนของผูถือหุนดวย  

สาระสําคัญของการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)   ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ 
10  ซ่ึงไดแนบสงมาพรอมหนังสือเชิญประชุมดวยแลว 

จึงเห็นสมควรนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  โดยการจัดสรร
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 
90,409,131 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (60% ของทุนชําระแลว 150,681,886 บาท = 90,409,131 บาท) 

ทั้งนี้มอบหมายใหคณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจพิจารณากําหนดวัตถุประสงคในการออกและ
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน รายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่ม
ทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรที่
เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนําหุนสามัญเพิ่มทุนเขาจด
ทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 และเห็นควรนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวนไม
เกิน  90,409,131 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้ 
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(1)  จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 45,204,565  หุน เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของ
บริษัทตามสัดสวนการถือหุนที่แตละคนถืออยูเพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุน
ที่โอนสิทธิได 

(2)  จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 30,136,377 หุน เพื่อเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป 

(3)  จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน  15,068,189  หุน เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลใน
วงจํากัด 

ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป และบุคคลในวงจํากัดตองไมเขาขายเปน
ราคาต่ําตามเกณฑราคาของ ก.ล.ต.ตามที่กําหนดในประกาศ ที่ สจ. 39/2551 เร่ือง การ
คํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพยและการกําหนดราคาตลาด เพื่อการพิจารณาการเสนอขาย
หุนที่ออกใหมในราคาต่ํา โดยราคาตลาดที่ใชในการกําหนดราคาเสนอขายเปนราคาถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักของหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ยอนหลังไมนอยกวาเจ็ดวันทําการ
ติดตอกัน แตไมเกินสิบหาวันทําการติดตอกัน กอนวันแรกที่บริษัทจะเสนอขายตอผูลงทุน 

ทั้งนี้ มอบหมายใหคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทมีอํานาจพิจารณาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได และจะ
เสนอขายใหบุคคลใดกอนหรือใหทุกกลุมบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได รวมถึงการกําหนดราคาเสนอขาย 
วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว 
โดยการจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังกลาวใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําปในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกําหนดใหตองจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปใน
คร้ังถัดไป ทั้งนี้แลวแตวันใดจะถึงกอน 

อนึ่ง  เมื่อมีการจัดสรรหุนเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (1) (2) และ(3) แลว ทุนชําระแลวในสวนที่เพิ่มตอง
ไมเกินกวารอยละ 30 ของทุนชําระแลว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพิ่มทุนซึ่งเปนจํานวนไมเกิน 
45,204,565 หุน และหากจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไป (2) หรือบุคคลใน
วงจํากัด (3) ทุนชําระแลวในสวนที่เพิ่มตองไมเกินกวารอยละ 20 ของทุนชําระแลว ณ วันที่คณะกรรมการ
บริษัทมีมติใหเพิ่มทุนซึ่งเปนจํานวนไมเกิน 30,136,377 หุน” 

สําหรับวาระนี้มติที่ประชุมตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามขอบังคับของบริษัท ขอ 53 (2) และ ขอ 55 

ผูถือหุน   ไดใหขอคิดเห็นไววา  การเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไปนั้น   ตามขอบังคับที่มีอยูเดิมนั้น
สามารถทําไดหรือไม   บริษัทฯ จําเปนตองไปแกไขเพิ่มเติมขอบังคับเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจ
ทั่วไปดวยหรือไม   และตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยกําหนดใหเพิ่มทุนไดสูงสุดไมเกิน 30 % ของการ
จัดสรรตามวิธีที่ (1) (2) และ (3)  แตเพราะเหตุใดตองของเพิ่มทุนไวที่ 60%  ดวย 
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นายสัมฤทธิ์  ตันติดิลกกุล ช้ีแจงวาเราไดปฏิบัติตามขอกฎหมาย  แตอยางไรก็ตามจะรับขอเสนอไว
พิจารณาตอไป  และชี้แจงประเด็นเรื่องเปอรเซ็นของการเพิ่มทุนวา ไดหารือกับทางตลาดหลักทรัพยฯ แลว  
แจงวาเปนความประสงคของทางกระทรวงพาณิชยซ่ึงตองการใหแยกจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการ
จัดสรรใหชัดเจน ตามประเภทการจัดสรรไว และหากไมมีการเพิ่มทุนหรือมีหุนคงเหลืออยู  จึงใหไปจด
ทะเบียนลดทุนจดทะเบียนภายหลังอีกครั้ง 

 ผูถือหุน  สอบถามวา  สวนตัวแลวเห็นดวยกับวาระนี้ แตผูถือหุนในกลุมขอทราบกรอบในการขอ
เพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไปวา  มีแผนการใชเงินเพื่อทําอะไร และจะกอประโยชนอะไรกับผูถือหุนไดบาง 

 นายศุภสิทธ์ิ  สุขะนินทร  กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร ช้ีแจงตอที่ประชุมวา  การ
เพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไปนั้น  หากพูดใหเขาใจงายขึ้นก็คือ  ผูถือหุนไวใจคณะกรรมการบริษัท  จึงให
อํานาจไว เพื่อเพิ่มความคลองตัวในการระดมทุน  และเพื่อใหทันตอสถานการณและการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะเศรษฐกิจ  ซ่ึงหากไมไดทําอะไรภายในระยะเวลาที่ใหไว   ปหนาในการประชุมสามัญผูถือหุนก็อาจ
ตองขอใหมอีก  ซ่ึงตางประเทศนิยมทํากันอยูหลายประเทศ  ตลาดหลักทรัพยจึงมีนโนบายใหบริษัทจด
ทะเบียนสามารถทําได  ซ่ึงเปนมาตรฐานสากลทั่วไปที่นิยมทํากัน  ขณะนี้คณะกรรมการคงยังตอบไมไดวามี
แผนการอยางไร  แตคณะกรรมการยืนยันจะพิจารณาอยางดีที่สุดตามสถานการณ   โดยคํานึงถึงประโยชนของ
บริษัทมากเปนที่สุด  ซ่ึงผูถือหุนสามารถดูไดจากสิ่งที่ผานมาวาเราทําเพื่อบริษัทมาอยางตอเนื่อง 

 ผูถือหุน สอบถามวา  การเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไปนี้ตองใชเวลาดําเนินการภายในระยะเวลา
เทาใดนับแตที่ประชุมในวันนี้ 

 นายศุภสิทธ์ิ  สุขะนินทร  แจงตอที่ประชุมวา  หากที่ประชุมมีมติอนุมัติก็จะมีผลถึงวันที่บริษัทจัด
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในครั้งถัดไป    

 นายสมโภชน  อินทรานุกูล  กลาวเสริมวา   ตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ กําหนดไวชัดเจน
วาเพิ่มทุนไดไมเกิน 30%  หากจัดสรรตามวิธีที่ (1) (2) และ(3)  หรือไมเกิน 20% หากจัดสรรตามวิธีที่ (2) และ
(3)  ตามที่ไดกลาวมาขางตน  คิดวาเปนจํานวนที่พอสมควรเพื่อการขยายกิจการของบริษัท หากไมมีการจัดสรร
ใดเกิดขึ้น   ก็คงตองขอใหมในปถัดไป   อีกทั้งการกําหนดราคาเสนอขายทางตลาดหลักทรัพยฯ ก็ไดวาง
กฎเกณฑไวชัดเจนดวยแลวเชนกัน   คิดวาไมนาจะมีปญหาใดๆ ในการจัดสรร  ทางคณะกรรมการยืนยันที่จะ
จัดสรรตามหลักเกณฑของ ก.ล.ต. และตามที่ตลาดหลักทรัพยฯกําหนด  ซ่ึงเปนเรื่องของอนาคตและจะดูแลให
ดีที่สุด จึงขอมติที่ประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทแบบมอบอํานาจทั่วไป  (General Mandate)  โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน  90,409,131 หุน        
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  พรอมการจัดสรรตามที่คณะกรรมการเสนอ  ซ่ึงเมื่อมีการจัดสรรหุนเพิ่มทุน
โดยวิธีการตาม (1) (2) และ(3) แลว ทุนชําระแลวในสวนที่เพิ่มตองไมเกินกวารอยละ 30 ของทุนชําระแลว 
ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพิ่มทุนซึ่งเปนจํานวนไมเกิน 45,204,565 หุน และหากจัดสรรหุนสามัญ
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เพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไป (2) หรือบุคคลในวงจํากัด (3) ทุนชําระแลวในสวนที่เพิ่ม
ตองไมเกินกวารอยละ 20 ของทุนชําระแลว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพิ่มทุนซึ่งเปนจํานวนไม
เกิน 30,136,377 หุน 

 ทั้งนี้ มอบหมายใหคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทมีอํานาจพิจารณาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได และจะ
เสนอขายใหบุคคลใดกอนหรือใหทุกกลุมบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได รวมถึงการกําหนดราคาเสนอขาย 
วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว 
โดยการจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังกลาวใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําปในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกําหนดใหตองจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปใน
คร้ังถัดไป ทั้งนี้แลวแตวันใดจะถึงกอน  ดวยคะแนนเสียงมากกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวยจํานวน   113,879,652   เสียง คิดเปนรอยละ   99.9974   ไมเห็นดวยจํานวน   3,000   เสียง    
คิดเปนรอยละ   0.0026   และงดออกเสียงจํานวน   - 0 -   เสียง คิดเปนรอยละ   - 0 - 

วาระที่ 11  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 150,681,886 บาท เปน 
271,227,395 บาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 120,545,509 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับ
การจายเงินปนผลเปนหุนสามัญ และรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General 
Mandate)    และพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เร่ืองเปลี่ยนแปลงทุนจด
ทะเบียนเพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

นายสมโภชน   อินทรานุกูล  ประธานที่ประชุม  กลาวตอที่ประชุมวา   สืบเนื่องจากวาระที่ 4 และ
วาระที่ 10  คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก
เดิม 150,681,886 บาท  เปน  271,227,395  บาท โดยออกหุนสามัญใหมจํานวน 120,545,509 หุน มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 1 บาท  เพื่อรองรับการจายเงินปนผลเปนหุนสามัญจํานวน 30,136,378 หุน และรองรับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน 90,409,131 หุน และเห็นควรเสนอตอที่ประชุม    
ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เร่ือง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให
สอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  ดังนี้  

(เดิม) ขอ 4 
ทุนจดทะเบียนจํานวน 150,681,886 บาท (หนึ่งรอยหาสิบลานหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพัน

      แปดรอยแปดสิบหกบาท)  

แบงออกเปน  150,681,886 หุน (หนึ่งรอยหาสิบลานหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพัน
      แปดรอยแปดสิบหกหุน)  

มูลคาหุนละ        1 บาท (หนึ่งบาท) 
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โดยแยกออกเปน 

หุนสามัญ  150,681,886 หุน (หนึ่งรอยหาสิบลานหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพัน
      แปดรอยแปดสิบหกหุน)  

หุนบุริมสิทธิ        0 หุน (ศูนยหุน) 

(ใหม) ขอ 4 
ทุนจดทะเบียนจํานวน 271,227,395 บาท (สองรอยเจ็ดสิบเอ็ดลานสองแสนสองหมื่นเจ็ด

      พันสามรอยเกาสิบหาบาท) 

แบงออกเปน  271,227,395 หุน (สองรอยเจ็ดสิบเอ็ดลานสองแสนสองหมื่นเจ็ด
      พันสามรอยเกาสิบหาหุน) 

 มูลคาหุนละ        1 บาท (หนึ่งบาท) 

โดยแยกออกเปน 

หุนสามัญ  271,227,395 หุน (สองรอยเจ็ดสิบเอ็ดลานสองแสนสองหมื่นเจ็ด
      พันสามรอยเกาสิบหาหุน) 

หุนบุริมสิทธิ        0 หุน (ศูนยหุน)” 

สําหรับวาระนี้มติที่ประชุมตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามขอบังคับของบริษัท ขอ 53 (2) และ ขอ 55 

 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 150,681,886 บาท 
เปน 271,227,395 บาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 120,545,509 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการจายเงินปนผลเปนหุนสามัญ จํานวน 30,136,378 หุน และรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบ
อํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน 90,409,131 หุน และพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ
ของบริษัท ขอ 4 เร่ืองเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  
ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย     113,882,652     เสียง ไมเห็นดวย.......-........เสียง งดออกเสียง........-........เสียง 

วาระท่ี 12  พิจารณาอนุมัติโครงการรวมลงทุนระหวางนายจางและลูกจาง บริษัท ทรัพยศรีไทย 
จํากัด (มหาชน)  คร้ังท่ี 2 “EJIP” (Employee Joint Investment Program) 

 นายสมโภชน   อินทรานุกูล  ประธานที่ประชุม  แจงตอที่ประชุมวา “EJIP” (Employee Joint 
Investment Program)  คือ  โครงการสําหรับพนักงาน  ผูบริหาร  กรรมการของบริษัทจดทะเบียน  มีการ
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ทยอยลงทุนในหุนของบริษัทจดทะเบียนที่ตนทํางานอยู  โดยลงทุนเปนรายงวดสม่ําเสมอ  ดวยหลักการ
เฉลี่ยตนทุน (Dollar Cost Average) และสมัครเขารวมโครงการตามความสมัครใจ 

และดวยโครงการรวมลงทุนระหวางนายจางและลูกจางบริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) 
“EJIP” ซ่ึงที่ประชุมผูถือหุนเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทดําเนินการไปแลวนั้นจะ
ครบอายุโครงการในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 (อายุโครงการตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม 2555)   

เพื่อเปนการเสริมสรางแรงจูงใจใหพนักงาน ผูบริหาร และกรรมการของบริษัท ไดมีสวนรวมใน
ความเปนเจาขององคกรซึ่งนําไปสูผลของการดําเนินงานที่ดีอยางตอเนื่อง คณะกรรมการจึงเห็นสมควร
เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติโครงการรวมลงทุนระหวางนายจางและลูกจางบริษัท ทรัพยศรี
ไทย จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 2 “EJIP” (Employee Joint Investment Program) โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้ 

รายการ รายละเอียดของโครงการ 
วัตถุประสงคของ
โครงการ 

- เปนรูปแบบหนึ่งของการใหผลตอบแทนแกพนักงาน/ผูบริหาร/กรรมการ 

- สรางความรูสึกมีสวนรวมใหแกพนักงาน/ ผูบริหาร /กรรมการ ในความเปนเจาของ
บริษัท 

- เปนแรงจูงใจใหเกิดความจงรักภักดีกับองคกรและรวมทาํงานกับบริษทัฯ ใน    
ระยะยาว 

- เปนการลงทุนสะสมซื้อหุนของบริษัทฯ เปนรายงวดตามความสมัครใจของ
พนักงาน/ผูบริหาร/กรรมการ ดวยหลักการเฉลี่ยตนทุน (Dollar Cost Average) 

ระยะเวลาโครงการ ตั้งแตวนัที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 รวมระยะเวลา 2 ป 
 

บริษัทที่เขารวม
โครงการ 

บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากดั (มหาชน) 

ผูที่มีสิทธิเขารวม
โครงการ 

พนักงาน ผูบริหาร (เปนพนกังานประจําและอายุงาน 1 ปขึ้นไป) และกรรมการบริษัท 
โดยเปนไปตามความสมัครใจของผูที่มีสิทธิเขารวมโครงการ ทั้งนี้บริษทัจะเปดรับ
สมัครตั้งแตวนัที่ 15 กรกฎาคม 2555 ถึง 15 สิงหาคม 2555 เทานั้น หลังจากนั้นจะไมมี
การเปดรับเพิม่ 

รูปแบบโครงการ พนักงาน/ผูบริหาร 
- พนักงาน/ผูบริหารที่เขารวมโครงการตองจายเงินในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือน

เปนประจําทกุเดือนเพื่อนําเขาโครงการจนกวาจะสิ้นสุดโครงการ 
- พนักงาน/ผูบริหารที่เขารวมโครงการจะไดรับเงินสมทบจากบริษัทในอัตรารอยละ 7 

ของเงินเดือนเปนประจําทุกเดือนเพื่อนําเขาโครงการ ตลอดระยะเวลาที่พนักงาน
ยังคงรวมโครงการ 
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รายการ รายละเอียดของโครงการ 
กรรมการ 
- กรรมการที่เขารวมโครงการตองจายเงินเปนจํานวน 16,000.-บาท เปนประจําทุก

เดือนเพื่อเขารวมโครงการจนกวาจะสิ้นสดุโครงการ 
- กรรมการที่เขารวมโครงการจะไดรับเงินสมทบจากบริษทัเปนเงินจํานวน 24,000.- 

บาท เปนประจําทุกเดือนเพือ่นําเขาโครงการตลอดระยะเวลาที่กรรมการยังคงรวม
โครงการ 

ตัวแทนดําเนนิการ และ
กําหนดการซื้อหุน 

บริษัทไดแตงตั้งบริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เปน
ผูดําเนินการนาํเงินจากโครงการดังกลาวไปลงทุนซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายในวันที่บริษัทฯ กําหนดของทุกเดือน ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงือ่นไขที่กําหนดไวในขอกําหนดและเงื่อนไขของโครงการที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

เงื่อนไขการถอืครอง
หลักทรัพย  

ผูเขารวมโครงการมีสิทธิขายหุนของบริษัทฯ ไดทั้งจํานวนที่ถือครองภายหลังที่ครบอายุ
โครงการ (ตั้งแตวันที ่15 สิงหาคม 2557 เปนตนไป) 
เงื่อนไขขางตนใหใชบังคับกับกรณีผูเขารวมโครงการพนสภาพจากการเปนพนักงาน/
ผูบริหาร/กรรมการของบริษัทฯ  เกษยีณอายุ ถึงแกกรรม หรือขอลาออกจากโครงการ
ดวย    ซ่ึงเปนไปตามเงื่อนไขในสัญญาระหวางบริษัทฯ กับ ผูเขารวมโครงการ 

สัญญาระหวางบริษัทฯ 
กับผูเขารวมโครงการ
และตัวแทนดาํเนินการ 

มอบหมายใหกรรมการผูจัดการในการกําหนดเงื่อนไขและขอตกลงเพือ่ใหบรรลุ
วัตถุประสงคของโครงการ EJIP บริษัท ทรัพยศรีไทย จํากัด (มหาชน) โดยไมขัดตอ
กฎหมาย และประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. เชน ในเรื่องภาษีและคาธรรมเนียมในการ
ซ้ือขายหลักทรัพย  การลาออกหรือการสิ้นสุดจากสมาชิกโครงการ EJIP เปนตน 

 
 ทั้งนี้ บริษัทจะดําเนินการนําเสนอขอกําหนดและเงื่อนไขของโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ตอไป เมื่อโครงการดังกลาวไดรับการอนุมัติจากมติที่ประชุมผูถือหุนแลว ซ่ึงเปนไปตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ที่ สจ.12/2552 
ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2552 เร่ือง การจัดทําและเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพยของ กรรมการ ผูบริหาร และ
ผูสอบบัญชี 

 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติโครงการรวมลงทุนระหวางนายจางและลูกจาง บริษัท ทรัพยศรี
ไทย จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 2 “EJIP” (Employee Joint Investment Program) มีระยะเวลาโครงการ 2 ป ตั้งแต
วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 พรอมเงื่อนไขของโครงการตามที่คณะกรรมการเสนอ 
เพื่อสรางแรงจูงใจใหพนักงาน ผูบริหาร และกรรมการของบริษัท ไดมีสวนรวมในความเปนเจาขององคกร
ซ่ึงนําไปสูผลของการดําเนินงานที่ดีอยางตอเนื่องดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
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เห็นดวยจํานวน   113,879,652   เสียง คิดเปนรอยละ   99.9974   ไมเห็นดวยจํานวน   3,000   เสียง   
คิดเปนรอยละ   0.0026   และงดออกเสียงจํานวน   - 0 -   เสียง คิดเปนรอยละ   - 0 - 

 วาระท่ี 13  วาระอื่น ๆ (ถาหากมี) 

 นายสมโภชน อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม  ถามที่ประชุมวาจะมีผูใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา
หรือไม 

 ผูถือหุน  สอบถามวา หลังจากน้ําทวมโรงงานผลิตน้ํามันพืชเมื่อปลายปที่แลวนั้น  ขณะนี้มีการสรุป
ตัวเลขการเคลมประกันภัยไดหรือยัง  และผูบริหารจะยังคงทําการผลิตน้ํามันพืชตอไปหรือไม  หรือจะขาย
ที่ดินเพื่อนํามาลงทุนขยายธุรกิจอื่นตอไป 

 นายศุภสิทธ์ิ  สุขะนินทร  ช้ีแจงวา  ขณะนี้มีการสั่งวัตถุดิบเขามาแลวและยังคงดําเนินการผลิตตอไป   
ที่ผานมาหลังน้ําทวมเราตองทําการซอมแซมบํารุงสถานที่และอุปกรณ   สําหรับที่ดินขณะนี้มีที่ดินวางอยู
ประมาณ 35 ไร กําลังคิดวาจะพัฒนาอยางไรดี  และขอใหผูถือหุนไมตองเปนหวงเพราะธุรกิจนี้มีหลักประกัน
ที่ดีอยูแลว ทั้งแบรนยี่หอ “ทิพ”  และที่ดินจํานวน 83 ไร โกดังสินคา  จึงขอใหทานสบายใจได 

 นายสัมฤทธิ์  ตันติดิลกกุล  ช้ีแจงเรื่องประกันภัยวา  เราไดทําประกันภัยสต็อกสินคาทั้งหมดไว      
และมียอดเคลมประกันภัย  300 กวาลานบาท   ซ่ึง ทางบริษัทประกันภัยยินดีชดใชเต็มจํานวน   ขณะนี้ไดจาย
ใหเรามาแลว 100 ลานบาท   อีก 200 กวาลานบาท อยูระหวางการติดตาม  คาดวาจะไดรับชําระภายในเดือน
พฤษภาคม 2555 นี้ 

 ผูถือหุน  สอบถามวา  การที่บริษัทขายทรัพยสินใหกับกองทุนรวมฯ ไปแลวนั้น  จะมีผลกระทบกับ
รายไดของบริษัทหรือไม ซ่ึงอาจทําใหตองเปลี่ยนหมวดธุรกิจ 

 นายสัมฤทธ์ิ  ตันติดิลกกุล   ช้ีแจงวา  การขายทรัพยสินใหกับกองทุนรวมฯ นั้น เมื่อเทียบกับพื้นที่
คลังทั้งหมด  คิดแลวประมาณ 10% กวา   ซ่ึงเราไดนําเงินที่ไดมาไปรวมลงทุนในกองทุนฯ 225 ลานบาท และ
นําไปเงินซื้อที่ดินเพิ่มอีกหนึ่งแปลงเพื่อเตรียมขยายคลังใหม  และนําไปลงทุนในธุรกิจน้ํามันพืชทิพ 200 ลาน
บาท  สําหรับการขายทรัพยสินใหกองทุนฯ นั้น  เราไดตกลงเชากลับมาบริหารงานตอโดยยังคงทําธุรกิจเดิม 
(คลังเอกสาร)    ดังนั้นรายไดของบริษัทยังคงเปนรายไดจากการรับฝากเอกสาร   และรายไดจากธุรกิจน้ํามัน
พืชทิพ  และในปที่ผานมาตัวเลขรายไดรวมยังคงเปนบวก จึงคิดวาไมนาจะมีผลกระทบกับรายไดของบริษัท 

 ผูถือหุน  สอบถามวา   แนวโนมธุรกิจของบริษัทและกลุมบริษัทยอยในปนี้จะเปนอยางไร 

 นายสัมฤทธิ์  ตันติดิลกกุล  ช้ีแจงวา จากตัวเลขที่ไดทําไว  รายไดจากโอ บอง แปง และดังกิ้น โดนัท 
อยูที่ 70% การเจริญเติบโตประมาณ 15% ขึ้นไป  สําหรับทรัพยศรีไทยรายไดอยูที่ 10%  การเจริญเติบ
โดยประมาณ 10%  และน้ํามันพืชทิพ รายไดอยูที่ประมาณ 20%  ซ่ึงเปนตัวเลขที่เราประมาณการไว 

 ผูถือหุน  สอบถามวา บริษัทฯ มีหมายกําหนดจะยายหมวดธุรกิจหรือไม  เมื่อตัวเลขที่ออกมา
ประมาณรายไดจากหมวดอาหารถึง 70%  และบริษัทคาดวาจะมีกําไรจากธุรกิจอาหารประมาณเทาใด 



หนา 22 จาก 22 

 

 นายศุภสิทธ์ิ  สุขะนินทร  ช้ีแจงวา  คงตองรอตัวเลขใหแนนอนกอน  ซ่ึงทางตลาดหลักทรัพยฯ จะมี
หนังสือแจงใหบริษัททราบอีกครั้ง   สําหรับกําไรคงตอบเปนตัวเลขที่แนนอนไมได  แตขอสรุปวา ทางเรามี
ความภูมิใจที่ไดตัดสินใจซื้อธุรกิจนี้ เพราะเปนธุรกิจที่มีเงินสดเขามาลวงหนา และขายดีมาก   เรายังคงมีแผน
จะขยายสาขาอยางตอเนื่องตอไป 

 เนื่องจากไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมใหที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงกลาวปด
ประชุมและขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ไดสละเวลามารวมประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนนในวันนี้ ซ่ึงเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอบริษัท 

 เลิกประชุมเวลา  11.30 น 
 
       
     ลงชื่อ                                                             ประธานที่ประชุม 
             (นายสมโภชน  อินทรานุกูล) 
 
 
 รับรองขอความถูกตอง 
 
 
                                      
          (นายสัมฤทธิ์  ตันติดิลกกุล) 
    เลขานุการบริษัท 


