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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากดั (มหาชน) 

วันจันทร์ที่  22  เมษายน  2556  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องพัชรกติิยาภา  มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลยัเฉลิมพระเกยีรติ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี 

เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย  ถนนเพชรบุรีตดัใหม่  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  กรงุเทพมหานคร 10310 
 

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1.  นายแก้วขวัญ  วัชโรทัย  ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ 
2. นายสมโภชน์   อินทรานุกูล  กรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์  กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
4. นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร์  กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร 
5. นายปิลัญชัย  ประดับพงศ์  กรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริหาร 
6. นายสัมฤทธิ์  ตันติดิลกกุล  กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท 
7. นางอินทิรา  สุขะนินทร์  กรรมการบริษัท 
8. นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร์  กรรมการบริษัท 
9. นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร์  กรรมการบริษัท 
10. นางพัชรี  บุนนาค   ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ 
11. นายเจริญ  บุญมโนทรัพย์  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
12. นางจีรวัลย์  ธนันทา   ผู้จัดการฝ่ายรายงานและพัฒนางบการเงิน 

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 

 นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล และนางสาววิชชุดา ลิ่มภัทรเจริญ ผู้สอบบัญชีของบริษัท แห่งบริษัทส านักงาน 
เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด 

เริ่มการประชุมเวลา 10.15 น. 

 นายสัมฤทธิ์ ตันติดิลกกุล กรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชมุ
ครั้งนีม้ีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจ านวน 96 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ 111,924,347
หุ้น หรือร้อยละ 61.90  ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด  ซึ่งคิดเป็นจ านวนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ท้ังหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทสามารถเปิดการประชุมได้ 

 นายแก้วขวัญ วัชโรทัย ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ  เป็นประธานที่ประชุมท าหน้าที่
ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท 

 นายสมโภชน์ อินทรานุกูล  กรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ  รับหน้าที่ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

 นายสัมฤทธิ์ ตันติดิลกกุล กรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท ได้แนะน ากรรมการตามรายนาม
ดังกล่าวข้างต้นต่อที่ประชุม รวมมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน ยกเว้น นางจิตรา ถาวระ  กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจจ าเป็นแต่ได้มอบฉันทะให้ตัวแทนเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้นด้วยแล้ว 
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 นายสัมฤทธิ์ ตันติดิลกกุล ชี้แจงรายละเอียดในการออกเสียงตามข้อบังคับของบริษัทและวิธีการปฏิบัติ
ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมดังนี้ 

 ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ใน
บัตรลงคะแนนทีไ่ด้รับ ณ ตอนลงทะเบียน  ทั้งนี้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงโดยผู้ถือหุ้น
รายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ถือหรือรับมอบฉันทะมา ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ
หุ้น/ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

 ในการรวบรวมคะแนน  บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบ
วาระหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเข้าร่วมประชุม  ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็น
ด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ 

 ในแต่ละระเบียบวาระ  หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  ขอให้ยกมือจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับ
บัตรลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้ว เพ่ือน ามานับคะแนนตามท่ีได้ชี้แจงให้ทราบแล้วข้างต้น  ทั้งนีบ้ริษัทจะเก็บใบ
ลงคะแนนเสียงของท่านไว้เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบต่อไป 

 หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์แสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพ่ิมเติมในแต่ละระเบียบ 
วาระ ขอให้ยกมือและขอความกรุณาแถลงต่อที่ประชุมด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น  หรือผู้รับมอบฉันทะ  ชื่อและนามสกุล
ใด  แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือค าถาม  เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้อง 

นายสมโภชน์  อินทรานุกูล   แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพ่ือพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม 
ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท โดยได้
ก าหนดระยะเวลาการน าเสนอไว้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555  และเม่ือครบก าหนดเวลา 
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระและชื่อบุคคลเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายั งบริษัท  จึงขอด าเนินการ
ประชุมเรียงล าดับวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ทุกท่านดังต่อไปนี้ 

 วาระท่ี 1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 เมื่อวันจันทร์ที ่30 เมษายน 2555 

 นายสมโภชน์  อินทรานุกูล  แจ้งต่อที่ประชุมว่า  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 เมื่อ
วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555   รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น  ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นว่าบันทึกถูกต้องครบถ้วนตามความ
เป็นจริง  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวด้วย  

 นายทองอินทร์  แสงงาม  ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น   ได้ให้แนะน าว่าในรายงานการประชุมควรระบุ
ชื่อของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้ให้ข้อเสนอและซักถามไว้ด้วย  เพ่ือความโปร่งใสของบริษัท 

 นายสัมฤทธิ์  ตันติดิลกกุล ในฐานะเลขานุการบริษัท  รับไปปรับปรุงในการบันทึกรายงานการประชุม
ในครั้งต่อไป 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 เมื่อวันจันทร์ที่  
30 เมษายน  2555  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 

เห็นด้วย 111,980,347 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9973 

ไม่เห็นด้วยเสียง 3,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0027 

งดออกเสียง       -0-   เสียง คิดเป็นร้อยละ -0- 

 หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจากเม่ือเริ่มเปิดประชุมอีก  จ านวน 59,000 หุ้น 
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 วาระท่ี  2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2555  

นายสมโภชน์  อินทรานุกูล  แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดส่งรายงานประจ าปีและรายงานของ
คณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2555 ให้กับผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการ
ดังกล่าว  และขอให้นายสัมฤทธิ์ ตันติดิลกกุล กรรมการผู้จัดการ  เป็นผู้รายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี  
2555  ที่ผ่านมาเพ่ือน าเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ และหากที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดก็ให้ซักถามได้ 

นายสัมฤทธิ์  ตันติดิลกกุล  กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2555 

 ในปี 2555 ที่ผ่านมาประมาณการอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ มีการขยายตัวร้อย
ละ 6.4 เพ่ิมขึ้นมากเมื่อเทียบกับปี 2554 ซึ่งมีอัตราการขยายตัวเพียงร้อยละ 0.1 การส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.2 
ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 ซึ่งมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 16.4 และการน าเข้ามีอัตราการขยายตัวร้อยละ 7.8 
ลดลงเมื่อเทยีบกับปี 2554 ซึ่งมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 24.7  

 ในปี 2556 คาดคะเนอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจะขยายตัวประมาณร้อยละ 4.5 ถึง 
5.5 การส่งออกและการน าเข้าจะมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 11.0 และ 11.3 ตามล าดับ  

 ปี 2555 นี้ บริษัทได้เข้าลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้แบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก 3     
แบรนด์คือ “โอ ปอง แปง” “ดังกิ้น โดนัท” และ “บาสกิน รอบบิ้นส์” ซึ่งบริษัทมีความมั่นใจในศักยภาพการ
เจริญเติบโตและความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงได้เป็นอย่างดี 

 ธุรกิจน้ ามันพืชและอาหารสัตว์ในปี 2555 ยังคงได้รับผลกระทบของความผันผวนของราคาถั่วเหลือง 
และความเสียหายของเครื่องจักรอันเกิดจากอุทกภัยในไตรมาสสุดท้ายของปี 2554 ท าให้ผลประกอบการมีผล
ขาดทุน 

 ธุรกิจคลังสินค้าและท่าเรือ มีอัตราการใช้พื้นที่คลังเก็บสินค้าโดยเฉลี่ยของบริษัทลดลงเล็กน้อยจาก 91% 
ในปี 2554 เป็น 89% ทั้งนี้บริษัทยังมีลูกค้าทั้งเก่าและใหม่มาใช้บริการอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะทางด้านคลัง
เอกสาร อย่างไรก็ตามการแข่งขันด้านราคายังคงอยู่ในระดับสูง ดังนั้นจึงไม่สามารถปรับอัตราค่าบริการทุกประเภท
ได้  

 ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 พอสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้ 

 การรับฝากสินค้าและเอกสาร ประเภทสินค้าที่รับฝาก ได้แก่ ปุ๋ยเคมี ส่วนผสมอาหารสัตว์ เครื่องใช้
ส านักงาน กล่องบรรจุเอกสาร แฟ้มบรรจุเอกสาร และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับสินค้าประเภทปุ๋ยเคมีมียอด
รับฝากรวมทั้งปีจ านวน 0.230 ล้านตัน เทียบกับจ านวน 0.305 ล้านตันในปี 2554 (ลดลงร้อยละ 24.59) 

 การให้เช่าโกดังเก็บสินค้า มีจ านวนพ้ืนที่ให้เช่าเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 42,186 ตารางเมตร เทียบกับ
จ านวน 42,548 ตารางเมตร ในปี 2554 (ลดลงร้อยละ 0.85) สินค้าที่น ามาเก็บได้แก่ เหล็ก เคมีภัณฑ์ เครื่องจักร 
ฝ้าย ผ้าชนิดต่างๆ รองเท้า กระเบื้อง อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน วัตถุดิบในการท าอาหาร อุปกรณ์ส านักงาน สีส าเร็จรูป
และวัตถุดิบในการผลิตสีเฟอร์นิเจอร์ สิ่งพิมพ์ และอุปกรณ์จัดงานแสดงสินค้า เป็นต้น 

 การให้เช่าท่าเทียบเรือ มีเรือเดินสมุทรเข้าเทียบท่าจ านวน 48 ล า เทียบท่าโดยเฉลี่ยเดือนละ 16.63 
วัน/ท่า เทียบกับจ านวน 60 ล า เทียบท่าโดยเฉลี่ยเดือนละ 15.50 วัน/ท่าในปี 2554 (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.29)  

 การให้บริการสินค้าผ่านท่า มีการขนถ่ายสินค้าประเภทต่างๆ ได้แก่ เหล็ก ปุ๋ยเคมี สินค้าแช่แข็ง น้ าตาล 
เกลือ และสินค้าอ่ืนๆ จ านวนรวม 0.468 ล้านตัน เทียบกับจ านวน 0.363 ล้านตันในปี 2554 (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
28.93)  
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 ผลประกอบการในปี 2555 มีผลขาดทุนสุทธิจ านวน 181 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักเป็นผลมาจากการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่  ท าให้เกิดผลขาดทุนเป็นจ านวนเงิน 
227 ล้านบาท หากพิจารณาผลประกอบการแยกตามกลุ่มธุรกิจจะพบว่าธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือมีรายได้
รวม 235 ล้านบาท ผลก าไรสุทธิ 43 ล้านบาท ธุรกิจน้ ามันพืชและอาหารสัตว์มีรายได้รวม 425 ล้านบาท มีผล
ขาดทุนสุทธิ 75 ล้านบาท และธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มมีรายได้รวม 1,627 ล้านบาท มีผลก าไรสุทธิ 78 ล้านบาท  

 ในปี 2556 นี้ บริษัทมีความพร้อมที่จะสร้างความเติบโตของธุรกิจโดยผ่านทางสินค้าหลักของกลุ่มธุรกิจ
ต่างๆ โดยจะมุ่งมั่นพัฒนาทั้งคุณภาพสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในระยะยาว 
และจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นโดยผ่านทางกิจกรรมต่างๆของบริษัท คณะกรรมการมีความ
เชื่อมั่นเป็นอย่างสูงว่า บริษัทมีศักยภาพในการเจริญเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนสามารถให้
ผลตอบแทนเป็นที่น่าพึงพอใจแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านในระยะยาวได้ 

 นายทองอินทร์  แสงงาม  ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่าในปี 2555 ตัวเลขผลประกอบการ
บริษัทมีรายได้สูง แต่ก็มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเป็นเท่าตัว ท าให้บริษัทมีผลขาดทุน 181,237,000 บาท ซึ่งที่ผ่านมาบริษัท
ด าเนินธุรกิจและจ่ายเงินปันผลดีมาตลอด แต่กลับมาขาดทุน ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2556 หรือ 2557 จึง
ขอฝากในเรื่องนี้ไว้ให้ผู้บริหารพิจารณามูลเหตุที่แท้จริงด้วย เพราะผู้ถือหุ้นเข้ามาลงทุนก็ด้วยหวังผลตอบแทนจาก
ส่วนต่างของราคาหุ้น และเงินปันผล  

 นายสัมฤทธิ์  ตันติดิลกกุล  กรรมการผู้จัดการ  ชี้แจงเพ่ิมว่าตัวเลขขาดทุน 181  ล้านนั้น เนื่องจากมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 

1) บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการซื้อธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจ านวน 69 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่าย
ทางการเงินในส่วนที่เกี่ยวกับการซื้อธุรกิจที่บริษัทถือครองก่อนโอนกลับไปให้บริษัทย่อยถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ 
จ านวน 23 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องในการซื้อธุรกิจ เช่น ค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน 
ที่ปรึกษาด้านภาษี เป็นต้น จ านวน 46 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
มาตรฐานการบัญชีใหม่ ซึ่งเป็นรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดครั้งเดียวและในปีนี้จะไม่มีรายการนี้บันทึกอีก 

2) ค่าใช้จ่ายประจ า ซ่ึงเกิดขึ้นทุกปี แต่เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นการจ่ายออกเป็นตัวเงิน  หากแต่เป็น
ค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานบัญชีใหม่ เมื่อมาอยู่ในงบรวมท าให้เกิดผลขาดทุน 74 ล้านบาท ซึ่งจะติดไปกับงบการเงิน
รวมประจ าทุกปีจนกระทั่งหมดอายุการใช้งานจากสินทรัพย์ที่จับต้องได้ และสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ โดยตีราคา
ปัจจุบันและตัดค่าเสื่อมตามอายุงาน 

3) ค่าใช้จ่ายด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร และค่าความนิยมจากการซื้อธุรกิจน้ ามันพืช อีกประมาณ 103 
ล้านบาท  ซึ่งจะเกิดข้ึนหรือไม่ข้ึนอยู่กับผลการด าเนินงานของบริษัทที่ปรากฏในแต่ละปี 

ดังนั้นถ้าดูจากงบการเงินรวม ก็จะดูว่าเราขาดทุนมาก  แต่ถ้าดูงบการเงินแยกก็จะเห็นว่าธุรกิจอาหาร 
และคลังเอกสารนั้นไปได้ดี  ส าหรับธุรกิจน้ ามันพืช ขณะนี้ผู้บริหารก าลังหาทางแก้ไขอยู่ 

นางสาวพัชรินทร์  ชาญเมธา  ผู้ถือหุ้น  สอบถามว่า  
1) เรื่องคาดคะเนอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจปี 2556 ประมาณ 4.5-5.5  ที่เขียนไว้ในรายงาน 

ประจ าปนีั้น  มีวัตถุประสงค์ในการเขียนไว้อย่างไร  เพราะไม่ได้บอกชัดว่าอัตราการเติบโตของบริษัทจะเป็นอัตรากี่
เปอร์เซ็นต์ แต่เขียนภาพรวมของเศรษฐกิจไว้เท่านั้น ขอให้อธิบาย 

2) ในรายงานระบุว่า ธุรกิจน้ ามันพืชและอาหารสัตว์ในปี 2555 มีผลขาดทุนเนื่องมาจากความเสียหาย
จากอุทกภัย ในปี 2554  ไม่ทราบว่าบริษัทมีค่าเคลมประกันหรือไม่  เพราะเห็นในอุตสาหกรรมอ่ืนที่ขาดทุนจากน้ า
ท่วมในปี 2554  ส่วนใหญ่ ในปี 2555 จะมีก าไร จึงอยากทราบว่าท าไมของ บมจ.ทรัพย์ศรีไทย จึงยังขาดทุน 
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นายสัมฤทธิ์  ตันติดิลกกุล  กรรมการผู้จัดการ  ชี้แจงดังนี ้
1) ตัวเลขในรายงานดังกล่าวเป็นการคาดคะเนอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของส านักงานเศรษฐกิจ

แห่งชาติที่จัดท ารายงานว่าปีที่ผ่านมามีอัตราเติบโตเท่าใด และในปีนี้มีอัตราเติบโตเท่าใด ซึ่งอาจใช้เป็นบรรทัดฐาน
ในการพยากรณ์เศรษฐกิจได้ เช่น ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ได้คาดการณ์ไว้ว่ายอดขายจะเติบโตประมาณ 19% 
และธุรกิจคลังเอกสารได้คาดการณ์ไว้ว่ายอดขายจะเติบโตประมาณ 10% 

2) เรื่องความเสียหายจากน้ าท่วมแบ่งได้เป็นสองส่วน ส่วนแรก ค่าความเสียหายของวัตถุดิบ อาคาร
และเครื่องจักร ประมาณสามร้อยกว่าล้านบาท ได้เคลมมาครบหมดแล้ว ขณะนี้ไม่ได้มีความเสียหายในส่วนนี้ส่วนที่
ยังเกิดความเสียหายเนื่องจากราคาถั่วเหลืองในไตรมาสสองต่อไตรมาสสาม ราคาสูงขึ้นมาก และบริษัทอยู่ระหว่าง
การซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางบริษัทจึงตัดสินใจผลิตน้อยที่สุด  ในส่วนสต็อกเก่าที่มีอยู่ ไม่ว่าจะ
เป็นน้ ามัน กากถั่วเหลืองต่างๆ ก็น ามาทยอยขายและเนื่องจากบริษัทมีต้นทุนประจ า (Fixed cost) อยู่ส่วนหนึ่ง
และดอกเบี้ยเงินกู้ท่ีได้กู้มาด าเนินธุรกิจ จึงเกิดผลขาดทุนขึ้น 

นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา  ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อว่า  เนื่องจากราคาถ่ัวเหลืองจะมีการขึ้นลงเป็น 
วัฏจักร  ในปี 2556 นี้จะยังมีผลขาดทุนในธุรกิจนี้อยู่อีกหรือไม่ 

นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร์  ประธานกรรมการบริหาร  ชี้แจงว่า  ผลขาดทุนของน้ ามันพืชทิพนั้น ส่วน
หนึ่งเกิดจากความผันผวนของราคาถั่วเหลือง และน้ ามันพืชทิพเป็นบริษัทที่ขาดทุนที่เคยอยู่ในแผนฟ้ืนฟู  การปรับ
จากผลขาดทุนให้เป็นก าไรนั้น ต้องใช้เวลานานพอสมควร ในระหว่างนี้บริษัทมีการหาพันธมิตรลงทุน ซึ่งยังไม่
สามารถเปิดเผยได้ และบริษัทน้ ามันพืชทิพมีที่ดิน 83 ไร่ ติดริมแม่น้ าเจ้าพระยาที่มีมูลค่าค่อนข้างสูง เสมือนเป็น
ทรัพย์สินของบริษัทท่ีส ารองไว้ ในขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างหาพันธมิตรและไม่ได้ด าเนินการผลิตแล้ว แต่มีการให้เช่า
โกดังซึ่งขณะนี้มีการใช้บริการเต็มทั้งหมด นอกจากนี้บริษัทได้มีการทบทวนแผนในเรื่องการท าโลจิสติกส์ในบริเวณ
นั้นเพ่ือเป็นแนวทางแก้ไขทางหนึ่ง ณ ขณะนี้จึงยังไม่สามารถระบุชัดเจนว่าจะใช้เวลาเพียงใดในการแก้ไขการ
ขาดทุน 

นายสมบูรณ์  อุดมดิเรกฤกษ ์  ผู้ถือหุ้น  ถามว่า บริษัทเริ่มเข้าลงทุนในน้ ามันพืชทิพ ตั้งแตเ่มื่อใดและ
เหตุใด จึงเข้าลงทุนในธุรกิจนี้ บริษัททราบก่อนหรือไม่ว่าธุรกิจนี้ขาดทุนและบริษัทมีประสิทธิภาพเพียงพอในการ 
ด าเนินการอย่างไร 

นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร์  ประธานกรรมการบริหาร  ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทต้องการมองหาธุรกิจที่
สามารถสร้างก าไร เพ่ือสร้างความยั่งยืนให้บริษัทมากยิ่งขึ้น จึงมีการลงทุนในธุรกิจนี้เมื่อหลายปีก่อน และน้ ามันพืช
ทิพมี Property (ที่ดิน) รองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ณ ขณะเริ่มลงทุนบริษัททราบเรื่องการขาดทุนแล้ว เพราะ
อยู่ในแผนฟ้ืนฟ ู แต่เนื่องจากน้ ามันพืชทิพเคยเป็นแบรนด์เบอร์หนึ่งมาก่อน ซึ่งบริษัทเห็นว่าน่าจะกลับมาอีกครั้งได้ 
แต่เมื่อเริ่มด าเนินการพบว่าสถานการณ์น้ ามันปาล์มเปลี่ยนไป และมีความผันผวนของราคา บางปีต้องแย่งกันซื้อ
น้ ามันพืช บางปีน้ ามันพืชเต็มโกดัง ส่งผลกระทบกับธุรกิจน้ ามันพืชมากมายและพบว่าธุรกิจนี้ไม่มีความมั่นคงต่อ
บริษัท จึงได้พยายามติดต่อพันธมิตรใหม่ คาดว่าภายในปีนี้หรือต้นปีหน้าจะมีแนวทางที่ชัดเจน มากขึ้น 

นางสาวทิพย์วิภา  อรัญญเกษม  ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  ถามว่า  กรรมการที่ตัดสินใจเข้าลงทุน
ในธุรกิจน้ ามันพืชที่ขาดทุน ควรต้องรับผิดชอบด้วยการลาออก หรือไม่ 
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นายสมโภชน์  อินทรานุกูล  ประธานกรรมการตรวจสอบและอิสระ  ชี้แจงว่าในการด าเนินธุรกิจย่อมมี
ความเสี่ยง บริษัทซื้อธุรกิจนี้ในราคาถูก แต่ความเสี่ยงต่างๆ ได้เกดิขึ้นเกินความคาดหมาย ซึ่งบริษัทก าลังแก้ไข 
คาดว่าในปีนี้หรือปีหน้าจะสามารถแก้ไขได้ส าเร็จ แล้วเราค่อยมาพิจารณากันอีกที 

นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร์  ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพ่ิมเติมว่าการที่บริษัทจะด าเนินธุรกิจได้
ส าเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต คงต้องผ่านอุปสรรคปัญหาบ้าง  ซึ่งทีมงานผู้บริหารทุกท่านก็ได้พยายาม
และค านึงให้มีผลขาดทุนน้อยที่สุด และการที่เราตัดสินใจเข้าไปซื้อธุรกิจน้ ามันพืชทิพเพราะเราคิดว่ามีสินทรัพย์ที่
น่าจะเพียงพอและครอบคลุมกับการลงทุน 

นายประเสริฐ แสงสุวรรณ  ผู้ถือหุ้น  แสดงความคิดเห็นว่า  จากการฟังค าอธิบายของคุณศุภสิทธิ์  เห็น
ว่ามวีิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  การซื้อธุรกิจในราคาถูกมาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อด าเนินการอ่ืนๆ ต่อ  มีหลายๆ บริษัทใน
ตลาดหลักทรัพย์ท าเช่นนี้แล้วประสบความส าเร็จ จึงขอสนับสนุนให้กรรมการด าเนินการต่อไป 

นางสาวพัชรินทร์  ชาญเมธา ผู้ถือหุ้น ถามว่าในอนาคต บริษัทจะมีจุดยืนในการท าธุรกิจแต่ละประเภท
อย่างไรต่อไป 

นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์  ประธานกรรมการบริหาร  ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทมีรายได้จากธุรกิจอาหาร
ประมาณ 60-70 %  ของทั้งหมด  บริษัทจะพัฒนาในธุรกิจอาหารควบคู่กับธุรกิจคลังสินค้าและคลังเอกสารต่อไป 

ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2555 
ดังกล่าวแล้ว  โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพ่ิมเติมและไม่มีการออกเสียงลงมติ 

 วาระท่ี  3  พิจารณาอนุมัติงบก าไรขาดทุนประจ าปี 2555 (เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2555)  
และงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555   

 นายสมโภชน์  อินทรานุกูล   แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทขอให้ที่ประชุมพิจารณางบก าไร
ขาดทุนประจ าปี 2555 และงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบ
บัญชี บริษัทส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด โดยได้แสดงความเห็นชอบต่องบการเงินของบริษัทแบบไม่มี
เงื่อนไขและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงาน
ประจ าปี 2555 หัวข้อ  งบการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สรุปสาระส าคัญได้
ดังนี้ 
 บมจ. ทรัพย์ศรีไทยและบริษัทย่อยม ี

 สินทรัพย์รวม    4,516.64 ล้านบาท 
 หนี้สินรวม    2,960.98 ล้านบาท  
 ส่วนของผู้ถือหุ้น   1,555.67 ล้านบาท 
 รายได้รวม    2,204.18 ล้านบาท 
 ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ     (181.24) ล้านบาท 
 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น              (1.01) บาท/หุ้น  

 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบก าไรขาดทุนและงบดุลดังกล่าว หากมีข้อซักถามให้ซักถามได้ 

นายภัทรธร ช่อวิชิต ผู้ถือหุ้น ถามว่า ค่าใช้จ่ายในการขายปี 2555 เหตุใดจึงมีจ านวนสูง ในขณะที่ไม่มี
รายการดังกล่าวในปี 2554 และค่าใช้จ่ายในการซื้อธุรกิจ ค่าใช้จ่ายด้อยค่าท่ีมีจ านวนมาก จะเกิดขึ้นครั้งเดียวใช่
หรือไม่ และค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เพ่ิมข้ึนจาก 40 ล้านในปี 2554 เป็น 122 ล้านในปี 2555 บริษัทมแีนวทาง
บริหารจัดการอย่างไร 
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นายสัมฤทธิ์ ตันติดิลกกุล  กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 2555 ที่
เกิดข้ึนสูงขึ้นมากเกิดจากซื้อธุรกิจอาหาร ซึ่งธุรกิจอาหารจากยอดขาย 100% จะมีต้นทุนสินค้าขายประมาณ 30% 
โดยต้นทุนดังกล่าวบันทึกเฉพาะ ค่าวัตถุดิบเท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายประเภทโสหุ้ย ค่าแรง ค่าเช่าร้านต่างๆ ซึ่งมี
จ านวนสูงมากจะรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายขายและบริหาร จึงท าให้ค่าใช้จ่ายขายและบริหารสูงประมาณ 50% ซึ่ง
สะท้อนตัวเลขประมาณแปดร้อยกว่าล้าน ตามงบการเงินที่น าเสนอ ส่วนค่าใช้จ่ายที่ท าให้ขาดทุนหลักๆ มี 3 
รายการ คือ ค่าใช้จ่ายในการซื้อกิจการจ านวน 69 ล้าน จะเกิดขึ้นครั้งเดียว ค่าใช้จ่ายประเภทค่าเสื่อมราคา 
ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายที่เกิดจากการตีราคาสินทรัพย์จากราคาทุนเป็นราคายุติธรรม ณ วันซื้อกิจการจะต้องคิดค่าเสื่อม
ราคาจากส่วนต่างของมูลค่าท่ีตีราคาสูงขึ้นด้วย และบันทึกเข้าในงบก าไรขาดทุนจนกว่าจะหมดมูลค่าส่วนค่าใช้จ่าย
ด้อยค่าจ านวน 103 ล้าน จะเกิดเม่ือธุรกิจที่ซื้อ มีผลการด าเนินงานไม่ดี ก็จะเกิดการด้อยค่าขึ้นอีก  

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม  ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบก าไรขาดทุนประจ าปี 2555  (เดือนมกราคม – ธันวาคม 2555) 
และงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย 114,021,897 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9868 

ไม่เห็นด้วยเสียง -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ -0- 

งดออกเสียง   15,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0132 

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนอีก  จ านวน 2,053,550 หุ้น 

 วาระท่ี  4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2555  

 นายสมโภชน์   อินทรานุกูล   แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทขอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรร
เงินก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปี  2555  ดังนี้.- 

 ก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมาจากงวดก่อน   871,137,118.00  บาท 
 บวก  -ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปี 2555    (75,817,502.00)  บาท 
        -โอนคืนส ารองหุ้นสามัญซื้อคืน ส่วนที่ขายคืนแล้ว     7,283,035.00   บาท 
 ก าไรสะสมก่อนจัดสรรคงเหลือ     802,602,651.00   บาท 
 หัก -ส ารองตามกฎหมาย (ในอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
                     ในส่วนที่เพ่ิมทุนจาก) 

 หุ้นปันผลจ่ายปี 2555     (2,956,790.00)    บาท 
 General Mandate ปี 2555    (9,040,949.50)   บาท 

         -จ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลเท่ากับ 
  หุ้นละ 0.2777777777 บาท จ านวน  180,817,904 หุ้น 
  (ทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 121,000,000 หุ้น บวก 
  หุ้นเพิ่มทุนจาก Warrant 29,681,886 หุ้น บวก 
  หุ้นปันผลปี 2554 จ่ายปี 2555 จ านวน 30,136,018 หุ้น) 
  เป็นเงิน       (50,227,195.54)  บาท 
  -ส ารองทั่วไป           0.00   บาท 
  ก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไปงวดหน้า   740,377,715.96  บาท 
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 โดยก าหนดการจ่ายปันผลเป็นดังนี้ 

 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.0277777777 บาท หรือคิดเป็นเงิน 5,022,719.54 บาท 
 และ 
 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทในอัตรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล จ านวนไม่ เกิน 

45 ,204,476 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมมูลค่าทั้งสิ้น 
45,204,476 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.25 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่หุ้นปันผล
ที่ค านวณได้แล้วมีเศษหุ้นน้อยกว่า 1 หุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลใน
อัตราหุ้นละ 0.25  บาท 

รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปของเงินสด และหุ้นปันผล อัตราหุ้นละ 0.2777777777 บาท คิด
เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 50,227,195.54 บาท ซึ่งจ่ายจากก าไรสะสมของบริษัทที่เสีย
ภาษีในอัตราร้อยละ 30 ทั้งจ านวน   

 ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 30 เมษายน 2556 (Record Date) และให้
รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 2 
พฤษภาคม 2556 และก าหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพ่ิมเติม  ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2555 ตามท่ี
คณะกรรมการเสนอ  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย 114,066,177      เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9974 

ไม่เห็นด้วยเสียง -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ -0- 

งดออกเสียง   3,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0026 

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนอีกจ านวน 32,280  หุ้น 

 วาระท่ี  5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

 นายสมโภชน์  อินทรานุกูล  แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 21 ก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีเป็นจ านวน 
1 ใน 3 ของกรรมการที่มีอยู่ หรือจ านวนที่ใกล้เคียงหากไม่อาจแบ่งออกได้พอดี  ซึ่งขณะนี้กรรมการบริษัทมีจ านวน 
10 ท่าน  ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน คือ  
 1. นายปิลัญชัย   ประดับพงศ์ 
 2. นางสาวดวงแข   ชินธรรมมิตร ์
 3. นายสุรพงษ์   ไพสิฐพัฒนพงษ์ 

โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งเดิมได้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย 

 ส าหรับประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แนบรายละเอียดให้ท่านพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมด้วย
แล้ว และดว้ยทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความสามารถเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย มีประวัติการท างาน
ที่โปร่งใส มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มุ่งม่ันใน
การท าหน้าที่ของกรรมการที่ดีต่อบริษัท 
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 คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท 3 ท่าน คือ 1) นายปิลัญชัย
ประดับพงศ์  2) นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร์  3) นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์  กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัทอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งเห็นสมควรให้แต่งตั้ง นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์  ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ
ต่อไป เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. ก าหนด 

 และหากที่ประชุมเห็นด้วยตามที่คณะกรรมการเสนอขอให้ออกเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้
ตามข้อบังคับของบริษัทในข้อ 20 ก าหนดให้การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือมติตามเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
และ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง โดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด  

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นรายบุคคล อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากต าแหน่งกลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ 1) นายปิลัญชัย  ประดับพงศ์ 2) นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร์ 3) นายสุรพงษ์  
ไพสิฐพัฒนพงษ์ พร้อมทั้งเห็นสมควรให้แต่งตั้ง นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่อไป 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้ 

1)   นายปิลัญชัย  ประดับพงศ์  กรรมการ 

เห็นด้วย 114,082,377   เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9974 

ไม่เห็นด้วยเสียง -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ -0- 

งดออกเสียง   3,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0026 

2)   นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร์  กรรมการ 

เห็นด้วย 114,082,377   เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9974 

ไม่เห็นด้วยเสียง -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ -0- 

งดออกเสียง   3,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0026 

3)   นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์  กรรมการและกรรมการอิสระ 

เห็นด้วย 114,082,377   เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9974 

ไม่เห็นด้วยเสียง -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ -0- 

งดออกเสียง   3,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0026 

หมายเหตุ :  ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นอีกจ านวน 16,200 หุ้น 

 ดังนั้น  กรรมการของบริษัทประกอบด้วย  

 1.  นายแก้วขวัญ  วัชโรทัย   2. นายสมโภชน์   อินทรานุกูล  
 3.  นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์   4. นางจิตรา  ถาวระ   
 5.  นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร์   6.  นายปิลัญชัย  ประดับพงศ์   

 7.  นายสัมฤทธิ์  ตันติดิลกกุล   8.  นางอินทิรา  สุขะนินทร์   
 9.  นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร์           10.  นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร์  
 รวมเป็น 10 ท่านเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

 นางสาวสิริพร  สงบธรรม ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) เสนอแนะว่าใน
การลงมติเลือกตั้งกรรมการนั้น  ควรให้กรรมการที่หมดวาระและถูกเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการนั้น  
ออกจากที่ประชุมก่อน  แล้วจึงลงมตเิพ่ือเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและขอให้จดข้อเสนอแนะนี้ไว้ในรายงานการ
ประชุมด้วย 
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วาระท่ี  6  พิจารณาทบทวนและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2556 

 นายสมโภชน์  อินทรานุกูล  แจ้งต่อที่ประชุมว่า  เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ผลการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัท ตลอดจนสภาวการณ์
เศรษฐกิจโดยรวมแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติปรับเพ่ิมค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประจ าปี 2556  เป็นดังนี้ 

 ประธานกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทน  55,000 บาท/เดือน จากเดิม  42,500 บาท/เดือน 
 กรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทน  25,000 บาท/เดือน จากเดิม  16,000 บาท/เดือน 

ทั้งนีใ้ห้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556  เป็นต้นไป 

 ซึ่งวาระนี้มติที่ประชุมต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28  

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2556  ตามท่ี
คณะกรรมการเสนอ  คือ 

 ประธานกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทน  55,000 บาท/เดือน  
 กรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทน  25,000 บาท/เดือน  

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556  เป็นต้นไป    

 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 

เห็นด้วย 114,082,377   เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9974 

ไม่เห็นด้วยเสียง -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ -0- 

งดออกเสียง   3,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0026 

หมายเหตุ:  ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิม    

 วาระท่ี  7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2556 

 นายสมโภชน์   อินทรานุกูล  แจ้งต่อที่ประชุมว่าด้วย นางสาวสุพรรณี  ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาว
ศิราภรณ์ เอ้ืออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่งบริษัทส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด ผู้สอบ
บัญชีของบริษัทได้หมดวาระลง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้วมีความเห็นควรแต่งตั้ง  

 1. นางสาวสุพรรณี  ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4498 และ/หรือ 
 2. นายศุภชัย  ปัญญาวัฒโน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 และ/หรือ 
 3. นางสาวศิราภรณ์  เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3844   
แห่งบริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2556  โดยพิจารณาจากความ
เป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมของค่าตอบแทนในการสอบบัญชี พร้อมทั้งเป็นส านักงานสอบบัญชีที่
อยู่ในระดับแนวหน้า มีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั่วไป และก าหนดค่าสอบบัญชีเป็น
จ านวนเงิน 1,300,000.-บาท เพิ่มจากปีก่อน 200,000.- บาท หรือร้อยละ 18.2  ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณงานและ
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ธุรกรรมที่สลับซับซ้อนเพ่ิมขึ้นมากจากการขยายการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ของบริษัท รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระที่ 7 ซึ่งได้แนบส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว และขอให้มอบอ านาจให้คณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบหากจ าเป็นต้องมีการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 

 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี  2556 ตามที่
คณะกรรมการเสนอ 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี  2556 ตามที่
คณะกรรมการเสนอ และขอให้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบหากจ าเป็นต้องมีการ
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย 114,082,377   เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9974 

ไม่เห็นด้วยเสียง -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ -0- 

งดออกเสียง   3,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0026 

หมายเหตุ:  ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิม 

วาระท่ี  8  พิจารณาลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 271,227,395 บาท เป็น 180,817,904 บาท  โดย
ตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ  และ
ตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่ง
บริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอขายท้ังจ านวน และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่อง
เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

นายสมโภชน์   อินทรานุกูล  แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามท่ีบริษัทได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 150,681,886 
บาท เป็น 271,227,395 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 120,545,509 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
เพ่ือรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ จ านวน 30,136,378 หุ้น และรองรับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 90,409,131 หุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 เมื่อ
วันที่ 30 เมษายน 2555  นั้น  

ปรากฏว่าหุ้นปันผลจัดสรรไม่หมด คงเหลือจ านวน 360 หุ้น และหุ้นเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป
(General Mandate)  บริษัทยังไม่ได้จัดสรรเสนอขายทั้งจ านวน 90,409,131 หุ้น ซึ่งระยะเวลาการจัดสรรจะ
สิ้นสุดลงภายในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 นี้ 

จึงเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 
271,227,395 บาท เป็น 180,817,904 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ือ
รองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ จ านวน 360 หุ้น และหุ้นเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่ วไป (General 
Mandate) ทีบ่ริษัทยังไม่ได้จัดสรรทั้งจ านวน 90,409,131 หุ้น รวมเป็นจ านวน  90,409,491 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท รวม 90,409,491 บาท  

 และเพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน  จึงเห็นควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนดังนี้ 
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 (เดิม) ข้อ 4 
ทุนจดทะเบียนจ านวน 271,227,395 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ด

พันสามร้อยเก้าสิบห้าบาท) 
แบ่งออกเป็น 271,227,395 หุ้น (สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ด

พันสามร้อยเก้าสิบห้าหุ้น) 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 
โดยแยกออกเป็น    
หุ้นสามัญ 271,227,395 หุ้น (สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ด

พันสามร้อยเก้าสิบห้าหุ้น) 
หุ้นบุริมสิทธิ 0 หุ้น (ศูนย์หุ้น) 

 
 (ใหม่) ข้อ 4 

ทุนจดทะเบียนจ านวน 180,817,904 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านแปดแสนหนึ่งหม่ืน 
เจ็ดพันเก้าร้อยสี่บาท) 

แบ่งออกเป็น 180,817,904 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านแปดแสนหนึ่งหม่ืน 
เจ็ดพันเก้าร้อยสี่หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 
โดยแยกออกเป็น    

หุ้นสามัญ 180,817,904 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านแปดแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ด
พันเก้าร้อยส่ีหุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธิ 0 หุ้น (ศูนย์หุ้น) 

และส าหรับวาระนี้มติที่ประชุมต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 53 (2) และ ข้อ 57 

ที่ประชุมพิจาณาแล้วมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม  271,227,395 บาท เป็น 
180,817,904 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ือรองรับการจ่ายเงินปันผล
เป็นหุ้นสามัญจ านวน 360 หุ้น และหุ้นเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ที่บริษัทยังไม่ได้
จัดสรรทั้งจ านวน 90,409,131 หุ้น รวมเป็นจ านวน 90,409,491 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 
90,409,491 บาท  

และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพ่ือให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของ  
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย 114,083,277   เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9974 

ไม่เห็นด้วยเสียง -0- เสียง คิดเป็นร้อยละ -0- 

งดออกเสียง   3,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0026 

หมายเหตุ:  ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมอีกจ านวน 900 หุ้น 
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วาระท่ี  9  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

 นายสมโภชน์ อินทรานุกูล  แจ้งต่อที่ประชุมว่าการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  
หมายถึง การเพ่ิมทุนของบริษัทจดทะเบียนโดยการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าและให้อ านาจ
คณะกรรมการบริษัทก าหนดวัตถุประสงค์การออกและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน เช่น การก าหนดราคา วันและเวลาที่จะ
เสนอขาย  หรือเงื่อนไขในการเสนอขายในแต่ละคราวตามความเหมาะสม ซึ่งปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเพ่ิมทุนของบริษัทจดทะเบียนให้รองรับการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) โดยบริษัทจดทะเบียนสามารถขอมติจ านวนหุ้นเพ่ิมทุนและประเภทการจัดสรรจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าและให้อ านาจคณะกรรมการบริษัทก าหนดวัตถุประสงค์ การออกและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนตาม
ความเหมาะสม ซึ่งการเพ่ิมทุนดังกล่าวจะเพ่ิมความคล่องตัวในการระดมทุน และเป็นการบริหารโครงสร้างทุนให้
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด อันเป็นการเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ ควบคู่การยึดหลักปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วย  สาระส าคัญของการเพ่ิม
ทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที่ 9 ซึ่งได้แนบส่งมาพร้อม
หนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว 

ปัจจุบันทุนช าระแล้วของบริษัทเพ่ิมขึ้นเป็น 180,817,904 บาท และคณะกรรมการยังคงมีเห็นว่าการ
เพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จะเพ่ิมความคล่องตัวในการระดมทุน และเป็นการบริหาร
โครงสร้างทุนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด 
อันเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ ควบคู่การยึดหลักปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วย  

จึงเห็นสมควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 
108,490,742 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน รายละเอียด และเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน รวมทั้ง
ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็นและสมควรที่เก่ียวเนื่องกับการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการน าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 และเห็นควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 
108,490,742  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้ 

(1)  จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 54,245,371 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่เพ่ือรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได้ 

(2)  จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 36,163,581 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป 

(3)  จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน  18,081,790  หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

ทั้งนี้ราคาที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และบุคคลในวงจ ากัดต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ าตาม
เกณฑ์ราคาของ ก.ล.ต. ตามท่ีก าหนดในประกาศ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การค านวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และ
การก าหนดราคาตลาด เพ่ือการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ า โดยราคาตลาดที่ใช้ในการก าหนด
ราคาเสนอขายเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ด
วันท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันท าการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่บริษัทจะเสนอขายต่อผู้ลงทุน 
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ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
มีอ านาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้และจะเสนอขายให้
บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงการก าหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่
เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว โดยการจัดสรร
หุ้นเพ่ิมทุนดังกล่าวให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในครั้งถัดไปหรือ
ภายในวันที่กฎหมายก าหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึง
ก่อน 

อนึ่งเมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนโดยวิธีการตาม (1) (2) และ(3) แล้ว ทุนช าระแล้วในส่วนที่เพ่ิมต้องไม่เกิน
กว่าร้อยละ 30 ของทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพ่ิมทุนซึ่งเป็นจ านวนไม่เกิน 54,245,371 
หุ้น และหากจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (2) หรือบุคคลในวงจ ากัด (3) ทุนช าระ
แล้วในส่วนที่เพ่ิมต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพ่ิมทุนซึ่งเป็น
จ านวนไม่เกิน 36,163,581 หุ้น 

ส าหรับวาระนี้มติที่ประชุมต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 53 (2) และ ข้อ 55 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท
แบบมอบอ านาจทั่วไป  (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 108,490,742 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมการจัดสรรตามที่คณะกรรมการเสนอ ซึ่งเมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนโดยวิธีการตาม (1) 
(2) และ (3) แล้ว ทุนช าระแล้วในส่วนที่เพ่ิมต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการ
บริษัทมีมติให้เพ่ิมทุนซึ่งเป็นจ านวนไม่เกิน 54,245,371 หุ้น และหากจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนโดยวิธีเสนอขาย
หุ้นต่อประชาชนทั่วไป (2) หรือบุคคลในวงจ ากัด (3) ทุนช าระแล้วในส่วนที่เพ่ิมต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของ
ทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพ่ิมทุนซึ่งเป็นจ านวนไม่เกิน 36,163,581 หุ้น 

 ทั้งนีม้อบหมายให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
มีอ านาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้
บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงการก าหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่
เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว โดยการจัดสรร
หุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในครั้งถัดไปหรือ
ภายในวันที่กฎหมายก าหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึง
ก่อน  ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย 114,062,877   เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9795 

ไม่เห็นด้วยเสียง 3,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0028 

งดออกเสียง   20,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0177 

หมายเหตุ :  ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิม 

วาระที่  10  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 180,817,904 บาท เป็น 
334,513,122 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 153,695,218 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ
การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญและรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องเปลี่ยนแปลงทุนจด
ทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
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คุณสมโภชน์  อินทรานุกูล กล่าวต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 4 และวาระที่ 9 คณะกรรมการจึง
เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียน จากเดิม 180,817,904 บาท เป็น 
334,513,122 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 153,695,218 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการ
จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญจ านวน 45,204,476 หุ้น และรองรับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) จ านวน 108,490,742 หุ้น และเห็นควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษัท  

 (เดิม) ข้อ 4 
ทุนจดทะเบียนจ านวน 180,817,904 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพัน

เก้าร้อยสี่บาท) 
แบ่งออกเป็น 180,817,904 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพัน

เก้าร้อยสี่หุ้น) 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 
โดยแยกออกเป็น    
หุ้นสามัญ 180,817,904 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพัน

เก้าร้อยสี่หุ้น) 
หุ้นบุริมสิทธิ 0 หุ้น (ศูนย์หุ้น) 

(ใหม่) ข้อ 4 
ทุนจดทะเบียนจ านวน 334,513,122   บาท (สามร้อยสามสิบสี่ล้านห้าแสนหนึ่งหม่ืนสาม

พันหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาท) 
แบ่งออกเป็น 334,513,122   หุ้น (สามร้อยสามสิบสี่ล้านห้าแสนหนึ่งหม่ืนสาม

พันหนึ่งร้อยยีส่ิบสองหุ้น) 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 
โดยแยกออกเป็น    
หุ้นสามัญ 334,513,122   หุ้น (สามร้อยสามสิบสี่ล้านห้าแสนหนึ่งหม่ืนสาม

พันหนึ่งร้อยยี่สิบสองหุ้น) 
หุ้นบุริมสิทธิ 0 หุ้น (ศูนย์หุ้น) 

ส าหรับวาระนี้มติท่ีประชุมต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 53 (2) และ ข้อ 55 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 180,817,904 บาท เป็น 
334,513,122 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 153,695,218 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับ
การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ จ านวน 45,204,476 หุ้น และรองรับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) จ านวน 108,490,742 หุ้น และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4 เรื่องเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามท่ี
คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ดังนี้ 

 

 






