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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี ครั�งที� 7 
บริษทั อนิเตอร์ไฮด์ จาํกดั (มหาชน) 

 
เวลาและสถานที�  
 
 ประชุมเมื
อวนัที
 24 เมษายน 2555  เวลา �5.�� นาฬิกา ณ หอ้ง Meeting Room 3 ศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิติ 60 ถนน
รัชดาภิเษกตดัใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
 
เริ�มการประชุม  
 
 นายธีระ  วิภูชนินประธานกรรมการบริษทัทาํหน้าที
 เป็นประธานในที
ประชุม  ได้กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นและแนะนํา
กรรมการ ผูบ้ริหารบริษทัฯ และผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัฯ ที
มาร่วมประชุม ดงันีE  
 
กรรมการบริษัท และผู้บริหารที�เข้าร่วมประชุม 

1. นายธีระ    วภูิชนิน  ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ 
2. นายวบูิลย ์ สิทธาพร กรรมการตรวจสอบ กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 
3. นายสมชาติ   ลิมปานุภาพ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และกรรมการ

อิสระ 
4. นายองอาจ   ดาํรงสกลุวงษ ์ รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
5. นางสาวชุติมา   บุษยโภคะ กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ 
6. นางวลัลภา   ทวนนวรัตน์ กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ  
7. นายอวยชยั   มติธนวรุิฬห์ กรรมการ กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา 

 
กรรมการบริษัทที�ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

1. นายพรรณพ  ชะระไสย ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา ประธาน
คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 

2. นายคาซึฮิโกะ ยามาซากิ กรรมการ 
 

ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ที�เข้าร่วมประชุม 
1.  นางสาววราพร ประภาศิริกลุ  หุน้ส่วน  บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
2. นางสาวรัชฏาพร พิมพส์ราญ   ผูจ้ดัการ บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
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ผูด้าํเนินรายการ ชีEแจงวธีิการนบัคะแนนเสียงเพื
อลงมติในแต่ละระเบียบวาระดงันีE  

• กาํหนดให้หุ้นหนึ
 งหุ้นมีเสียงหนึ
งเสียง ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที
ประชุมออกเสียงเพิ
มขึEนอีกเสียงหนึ
 ง
เป็นเสียงชีEขาด สาํหรับวาระพิจารณาค่าตอนแทนกรรมการตอ้งมีเสียงเห็นดว้ยอยา่งนอ้ยสองในสาม และวาระเพิ
มทุน
และแกไ้ขหนงัสือบริคณฑส์นธิ ตอ้งมีเสียงเห็นดว้ยอยา่งนอ้ยสามในสี
 จึงจะถือวา่ที
ประชุมใหค้วามเห็นชอบ 

• การนบัคะแนนในแต่ละวาระ จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุ้นที
ลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย  และ/หรืองดออกเสียง 
โดยถา้วาระใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ก็ใหย้กมือขึEน เจา้หนา้ที
จะไปรับบตัรลงคะแนนดงักล่าว และจากนัEนจะนาํ
คะแนนเสียงของผูที้
ยกมือดงักล่าวหักออกจากจาํนวนเสียงทัEงหมดที
เขา้ร่วมประชุม ส่วนที
เหลือจะถือวา่เป็นคะแนน
เสียงที
เห็นดว้ยในระเบียบวาระนัEนๆ  ยกเวน้วาระที
 7 พิจารณาเลือกตัEงกรรมการแทนกรรมการที
ครบกาํหนดออกจาก
ตาํแหน่งตามวาระ  ทางบริษทัจะขอเก็บบตัรลงคะแนนทุกใบ โดยจะขอใหผู้ถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย งดออก
เสียง และเห็นดว้ยตามลาํดบั  

ทัEงนีEขอใหท่้านผูถื้อหุน้ลงนามในบตัรลงคะแนนทุกใบ บตัรลงคะแนนที
ไม่มีการลงนามจะถือเป็นบตัรเสีย 
 
ต่อจากนัEน ประธานฯ ไดแ้ถลงวา่ ปัจจุบนับริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 

จาํนวน 300,000,000 หุน้ มูลค่าที
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และเรียกชาํระแลว้เตม็จาํนวน ขณะนีE มีผูถื้อหุน้มาประชุมทัEงดว้ยตนเองและ
มอบฉนัทะใหผู้อื้
นมาประชุมแทนรวมจาํนวน 111 ราย นบัจาํนวนหุน้รวมกนัได ้ 215,838,281 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 71.9461 ของ
จาํนวนหุน้ที
ชาํระแลว้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 35 จึงขอเปิดประชุมและดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดงัต่อไปนีE  
หมายเหตุ จาํนวนคะแนนเสียงที
ลงคะแนนในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากบัจาํนวนคะแนนเมื
อเปิดประชุม เนื
องจากมีผูอ้อกจากที
ประชุม

และมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมหลงัจากเริ
มประชุม 
 
วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปีครั�งที� 6 เมื�อวนัที� 7 เมษายน 2554 

 
ประธานฯ เสนอใหที้
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครัE งที
 6 เมื
อวนัที
 7  เมษายน  2554 

โดยสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมในครัE งนีEแลว้ 
 
ประธานฯไดส้อบถามที
ประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ ซึ
งไม่มีผูถื้อหุน้ในหอ้งประชุมทกัทว้งหรือ

ขอใหแ้กไ้ขรายงานการประชุมเป็นอยา่งอื
น ประธานฯจึงขอใหที้
ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที
ประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติรับรองดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัEงหมดของผูถื้อหุน้ที
เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียง
มีดงันีE  

เห็นดว้ย   215,752,181 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.8269       
ไม่เห็นดว้ย                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสียง               100  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
บตัรเสีย           374,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.1730 
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วาระที� 2  รับทราบรายงานประจาํปีและผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2554 

 
 ประธานฯเสนอใหที้
ประชุมรับทราบรายงานประจาํปีและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2554 ตามเอกสารแนบของ
การประชุมดงักล่าว และใหที้
ประชุมสอบถามขอ้สงสยั 
 

ประธานฯไดส้อบถามที
ประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ ซึ
งมีผูถื้อหุน้ซกัถามเพิ
มเติมดงันีE  
ผู้ถือหุ้น : 
 1. รายไดใ้นการขายส่วนใหญ่จะมาจากการขายในประเทศ บริษทัฯ มีแนวโนม้จะส่งออก หรือขยายไปในอเมริกาใตห้รือไม่ 
 2. จะมี FREE TRADE ASIAN ทางบริษทัฯ มีการเตรียมการหรือยงั 
 3. ค่าเสื
อมค่อนขา้งสูง ปัจจุบนัทางบริษทัมีแนวการตดัค่าเสื
อมอยา่งไร 
 

กรรมการผู้จดัการ (คุณองอาจ ดาํรงสกลุวงษ์) : 
 ปัจจุบนัทางบริษทัฯมีการส่งออกอยูต่ลอด เพียงแต่วา่จดัส่งผา่น Toyota Tsusho จะเป็นผูดู้แลการส่งออกใหก้บัเรา ซึ
งในปีที

ผา่นมาทางบริษทัฯประสบกบัปัญหานํE าท่วมในประเทศ แต่เราก็ยงัมีการส่งออกอยูต่ลอด และเรามีการส่งออกทั
วทวปีอาเซียน ถา้มี
การเปิดตลาดเสรี แน่นอนจะเป็นผลบวกกบัทางบริษทัเป็นอยา่งมาก สาํหรับการขยายธุรกิจไปในอเมริกาใตน้ั
น บาง Model เราทาํ
สาํเร็จแลว้ แต่เราไม่ดาํเนินการต่อเนื
องจากเรายงัไม่พร้อมดา้นคลงัสินคา้ และบุคลากร ซึ
งอาจจะมีผลเสี
ยงในการขาดทุน เมื
อเรามี 2 
อยา่งนีEพร้อม เราก็จะเดินหนา้ต่อ  
 
ผู้ช่วยผู้จดัการทั�วไปฝ่ายบัญชีและการเงนิ (นายมาโรจน์ ทรงแสงธรรม) :  
 ทางบริษทัมีการบนัทึกค่าเสื
อม อาคาร 20 ปี ส่วนปรับปรุงอาคาร 5 ปี เครื
องจกัรและอุปกรณ์ 5 หรือ 10 ปี และ ยานยนต ์5 
ปี ซึ
งมีระบุอยูใ่น หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที
 5.7 
 

ไม่มีผูถื้อหุน้ในที
ประชุมทกัทว้งหรือแสดงความเห็นเพิ
มเติม ประธานฯจึงขอใหที้
ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที
ประชุมผู ้
ถือหุน้ไดมี้มติรับทราบรายงานประจาํปีและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัEงหมดของผูถื้อ
หุน้ที
เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงันีE  

เห็นดว้ย   215,800,581 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.8269       
ไม่เห็นดว้ย                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสียง                100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
บตัรเสีย           374,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.1730 
 

วาระที� 3  พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จสําหรับรอบบัญชีสิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2554 
 ประธานฯเสนอใหที้
ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จสาํหรับรอบบญัชีสิEนสุด ณ 
วนัที
 31 ธนัวาคม 2554 และรายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ซึ
งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ไดส้อบทานและใหค้วาม
เห็นชอบ รวมทัEงไดรั้บการรับรองจากผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั คือ บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั ซึ
งไดต้รวจสอบแลว้ 
และเห็นวา่ถูกตอ้งตามที
ควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีที
รับรองทั
วไป 
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ประธานฯไดส้อบถามที
ประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดเพิ
มเติมหรือไม่ 
 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ในที
ประชุมทกัทว้งหรือแสดงความเห็นเพิ
มเติม ประธานฯจึงขอใหที้
ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที
ประชุมผู ้
ถือหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัEงหมดของผูถื้อหุน้ที
เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงันีE  

เห็นดว้ย   215,798,581 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.8214 
ไม่เห็นดว้ย                   0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสียง                100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
บตัรเสีย           386,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.1785 
 

วาระที� 4  พจิารณาการจดัสรรกาํไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล สําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2554 

 
 ประธานฯเสนอใหที้
ประชุมพิจารณาการจดัสรรเงินกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2554   
 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในแต่ละปีตามผลการดาํเนินงานในอตัราไม่ตํ
ากวา่ร้อยละ f� ของกาํไรสุทธิ
ประจาํปี เวน้แต่กรณีที
จะมีโครงการลงทุนอื
น ในปี 2554 บริษทัมีกาํไรสุทธิ 130,011,632 บาท และตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ที
 
fg และตามมาตรา ��h แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ
งไวเ้ป็น
ทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ i ของกาํไรสุทธิประจาํปีจนกวา่ทุนสาํรองนีEจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ �� ของทุนจดทะเบียน  

 
โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที
เป็นเงินสดและหุน้ปันผลในปีที
ผา่นมาดงันีE  

 2551 2552 2553 

อตัราการจ่ายหุน้ปันผล  (จาํนวนหุน้เดิม : หุน้ปันผล) - - - 
มูลค่าเงินสดปันผลต่อหุน้ (บาท) - 0.70 0.65 
รวมมูลค่าการจ่ายเงินปันผล (บาท) - 0.70 0.65 
อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกาํไรสุทธิ - 194% 71% 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการเห็นควรดาํเนินการดงัต่อไปนีE  

 �.  บริษทัไดจ้ดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายตามเกณฑข์ัEนตํ
า ตามกฎหมายที
เกี
ยวขอ้งและตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้จึง
 ไม่ตอ้งจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายเพิ
มเติมอีก 

 2. จ่ายปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2554 เพิ
มเติมจากที
ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท 
เมื
อวนัที
 9 กนัยายน 2554 ดงันีE  

 (1)  จ่ายเป็นหุน้สามญัของบริษทัในอตัรา 6 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล มูลค่าที
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในกรณีที
มีเศษหุน้ 
บริษทัฯจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัราหุน้ละ 0.16666667 บาท 

 (2)  จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.01851852 บาท เพื
อรองรับการหกัภาษี ณ ที
จ่าย ตามอตัราที
กฎหมายกาํหนด 
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รวมเป็นการจ่ายปันผลครัE งนีE ในอตัราหุน้ละ 0.18518519 บาท และคิดเป็นการจ่ายปันผลทัEงปีจาํนวน  100,555,556 บาท หรือ 
�.33518519 บาทต่อหุน้ คิดเป็นร้อยละ 77.34 ของกาํไรสุทธิ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

 
โดยกาํหนดรายชื
อผูถื้อหุน้ที
มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในวนัที
 8 พฤษภาคม 2555 และใหร้วบรวมรายชื
อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัที
 9 พฤษภาคม 2555 และกาํหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัที
 24 พฤษภาคม 2555 
 
ผูถื้อหุน้ซึ
งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในอตัราร้อยละ 30 ไดเ้ตม็จาํนวนตามมาตรา 
47 ทว ิแห่งประมวลรัษฎากร 

 
ประธานฯไดส้อบถามที
ประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ ซึ
งมีผูถื้อหุน้ซกัถามดงันีE  

 
ผู้ถือหุ้น : 
 อตัราการจ่ายเงินปันผล ในปีที
แลว้มีการจ่ายเงินปันผลในอตัราที
สูง ซึ
งในปีนีEผลประกอบการไม่ดีเท่าปีที
แลว้ แต่ก็ยงัมีการ
จ่ายเงินปันผล ไม่ทราบวา่ถา้ในอนาคตถา้บริษทัฯยงัมีผลประกอบการไม่ดี จะยงัมีการจ่ายปันผลอยูห่รือไม่ 
 

ประธานคณะกรรมการ  (นายธีระ  วภูิชนิน) : 
  คณะกรรมการดูผลการดาํเนินงานในแต่ละปี ในปีนีE เรามองวา่เราสมควรที
จะตอบแทนผูถื้อหุน้ จึงมีการพิจารณาเห็นควร
จ่ายเป็นหุน้ปันผล แต่ไม่ไดห้มายความวา่จะตอ้งเป็นแบบนีE ทุกปี ทัEงนีEแลว้เนน้แต่ผลประกอบการ และสถานะของบริษทัฯ 
 

ผู้ถือหุ้น : 
1. ที
ระบุวา่จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.01851852 บาท นัEนแสดงวา่ผูถื้อหุน้จะไดรั้บเงินปันผลเป็นเงินสด

นอกเหนือจากหุน้ปันผลใช่หรือไม่ 
2. วนัขึEนเครื
องหมาย XD เป็นวนัที
เท่าไร  

 

ผู้ช่วยผู้จดัการทั�วไปฝ่ายบัญชีและการเงนิ (นายมาโรจน์ ทรงแสงธรรม) :   
1. การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.01851852 บาท นัEนเพื
อรองรับการหกัภาษี ณ ที
จ่าย ตามอตัราที
กฎหมาย

กาํหนด ดงันัEนผูถื้อหุน้จึงไม่ไดรั้บเงินปันผลเป็นเงินสด ยกเวน้กรณีที
มีเศษหุน้บริษทัฯจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนใน
อตัราหุน้ละ 0.16666667 บาท 

2. วนัขึEนเครื
องหมาย XD คือวนัที
 3 พฤษภาคม 2555 
 
ผู้ถือหุ้น : 
 การจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้ จะเกิดการแปรผนัของราคาหรือไม่   
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ประธานคณะกรรมการ  (นายธีระ  วภูิชนิน) : 
 คงไม่สามารถตอบได ้ชดัเจนวา่ราคาหุน้จะเป็นไปในทิศทางใด เนื
องจากราคาหุน้จะเป็นไปตามกลไกของตลาด 

 
ประธานฯไดส้อบถามที
ประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ ซึ
งไม่มีผูถื้อหุน้ในที
ประชุมทกัทว้งหรือ

แสดงความเห็นเพิ
มเติม ประธานฯจึงขอใหที้
ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที
ประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัตามที
ประธานเสนอดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัEงหมดของผูถื้อหุน้ที
เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียง
มีดงันีE  

เห็นดว้ย   215,743,801 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.7750 
ไม่เห็นดว้ย                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสียง           85,500 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0395 
บตัรเสีย           401,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.1854 
 

วาระที� 5 พิจารณาอนุมัติให้เพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ @ ให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุน

จดทะเบียน 

 
 ประธานฯ ไดเ้สนอในที
ประชุมวา่การจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัใหก้บัผูถื้อหุน้ รายละเอียดตามวาระที
 4 บริษทัจะตอ้งออก

หุน้สามญัใหม่จาํนวน 50,000,000 หุน้ เพื
อรองรับการจ่ายปันผลดงักล่าว จึงเสนอต่อที
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปีครัE งที
 7  เพื
อ
พิจารณาอนุมติัใหเ้พิ
มทุนจดทะเบียนบริษทัจากทุนจดทะเบียนเดิม 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 350,000,000 บาท โดย
การออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 50,000,000 หุน้ มูลค่าที
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และใหแ้กไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั ให้
สอดคลอ้งกบัการเพิ
มทุนจดทะเบียนของบริษทั 

คณะกรรมการ เห็นควรใหที้
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัใหเ้พิ
มทุนจดทะเบียนของบริษทั จากเดิม 300,000,000 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 350,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 50,000,000 หุน้ มูลค่า ที
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื
อ
รองรับการจ่ายหุน้ปันผล และใหแ้กไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ
มทุนจดทะเบียนของบริษทั เป็น
ดงันีE  
  ทุนจดทะเบียน 350,000,000 บาท  (สามร้อยหา้สิบลา้นบาทถว้น) 
  แบ่งออกเป็น 350,000,000 หุน้  (สามร้อยหา้สิบลา้นหุน้) 
  มูลค่าหุน้ละ     1 บาท (หนึ
งบาท) 
  โดยแบ่งออกเป็น 
  หุน้สามญั 350,000,000 หุน้  (สามร้อยหา้สิบลา้นหุน้) 
  หุน้บุริมสิทธิ  -     หุน้      
 

ประธานฯไดส้อบถามที
ประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ ซึ
งไม่มีผูถื้อหุน้ในที
ประชุมทกัทว้งหรือ
แสดงความเห็นเพิ
มเติม ประธานฯจึงขอใหที้
ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที
ประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัตามที
ประธานเสนอดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัEงหมดของผูถื้อหุน้ที
เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียง
มีดงันีE  
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เห็นดว้ย   215,735,801 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.7713 
ไม่เห็นดว้ย                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสียง           85,500 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0395 
บตัรเสีย           409,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.1891 

 

วาระที� 6 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนเพื�อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
ประธานฯ ไดเ้สนอในที
ประชุมวา่ จากการที
ไดมี้มติจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทัใหก้บัผูถื้อหุน้ตามวาระที
 f บริษทั

จะตอ้งจดัสรรหุน้สามญัรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที้
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาจดัสรรหุน้สามญัเพิ
มทุนจาํนวน 50,000,000 หุน้เพื
อรองรับ

การจ่ายหุน้ปันผล 
 

ประธานฯไดส้อบถามที
ประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ ซึ
งไม่มีผูถื้อหุน้ในที
ประชุมทกัทว้งหรือ
แสดงความเห็นเพิ
มเติม ประธานฯจึงขอใหที้
ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที
ประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัตามที
ประธานเสนอดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัEงหมดของผูถื้อหุน้ที
เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียง
มีดงันีE  

เห็นดว้ย   215,738,841 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.7726 
ไม่เห็นดว้ย                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสียง           85,500 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0395 
บตัรเสีย           406,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.1877 

 

วาระที� 7 พจิารณาเลอืกตั�งกรรมการแทนกรรมที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ   

 
 ประธานฯไดชี้Eแจงวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั มาตรา p� และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ที
 17 และ 18 
กาํหนดใหก้รรมการของบริษทัตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ในอตัรา � ใน g ของ
กรรมการทัEงหมด และกรรมการซึ
งออกตามวาระดงักล่าวมีสิทธิq ไดรั้บเลือกกลบัเขา้รับตาํแหน่งอีกได ้ ซึ
งในการประชุมครัE งนีE  มี
กรรมการบริษทัฯ ที
ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน g ท่าน โดยไดแ้นบรายละเอียดประวติักรรมการทัEง g ท่าน คือ 

�. นางวลัลภา ทวนนวรัตน์ 
r. นายอวยชยั มติธนวรุิฬห์ 
g. นายวบูิลย ์สิทธาพร 

 
คณะกรรมการบริษทัไดร่้วมกนัพิจารณาคุณสมบติัในดา้นต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดา้นคุณวฒิุ ความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงที
ผา่นมาแลว้เห็นวา่ นางวลัลภา ทวนนวรัตน์  นายอวยชยั 
มติธนวรุิฬห์ และ นายวบูิลย ์ สิทธาพร เป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม สมควรเลือกตัEงกลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทั 
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหที้
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตัEงกรรมการดงักล่าวที
ออกตามวาระกลบัเขา้รับตาํแหน่งต่อไป
อีกวาระหนึ
ง  
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ประธานฯไดส้อบถามที
ประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ ซึ
งไม่มีผูถื้อหุน้ในที
ประชุมทกัทว้งหรือ
แสดงความเห็นเพิ
มเติม ประธานฯจึงขอใหที้
ประชุมออกเสียงโดยใชบ้ตัรลงคะแนนเป็นรายบุคคล ที
ประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติ
อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัEงหมดเลือกตัEงกรรมการทัEงสามท่าน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงันีE  

 
1. นางวลัลภา ทวนนวรัตน์ 

เห็นดว้ย   215,764,241 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.7789 
ไม่เห็นดว้ย             5,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0023 
งดออกเสียง             8,100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0037 
บตัรเสีย         465,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.2150 

 
r. นายอวยชยั มติธนวรุิฬห์ 

เห็นดว้ย   215,674,241 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.7789 
ไม่เห็นดว้ย             5,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0023 
งดออกเสียง             8,100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0037 
บตัรเสีย         465,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.2150 

 
3.  นายคาซึฮิโกะ  ยามาซากิ 

เห็นดว้ย   215,674,241 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.7789 
ไม่เห็นดว้ย             5,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0023 
งดออกเสียง             8,100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0037 
บตัรเสีย         465,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.2150 

 
วาระที� 8 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สําหรับปี 2555 

 
ประธานฯรายงานใหที้
ประชุมทราบวา่ ในปี 2554  ที
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครัE งที
 6  เมื
อวนัที
 7 เมษายน 2554 ไดก้าํหนด

จาํนวนเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการดงันีE   

• ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั    :   ประธานกรรมการเดือนละ 40,000 บาท และกรรมการเดือนละ 25,000 บาท 

• ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเดือนละ 20,000 บาท และกรรมการ
ตรวจสอบเดือนละ 15,000 บาท 

จากการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในปี r554 เปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนกรรมการเฉลี
ยของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
นัEน คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนเห็นวา่ค่าตอบแทนที
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บในปัจจุบนั อยู่
ในระดบัเดียวกนักบัค่าตอบแทนเฉลี
ยของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ ดงันัEนคณะกรรมการเห็นสมควรใหค้งเงิน ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการประจาํปี 2555 เท่ากบัปี 2554 จนกวา่จะมีการพิจารณาเปลี
ยนแปลงจากที
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีครัE งต่อไป 
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ประธานฯไดส้อบถามที
ประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ ซึ
งไม่มีผูถื้อหุน้ในที
ประชุมทกัทว้งหรือ
แสดงความเห็นเพิ
มเติม ประธานฯจึงขอใหที้
ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที
ประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของจาํนวนเสียงทัEงหมดของผูถื้อหุน้ที
เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงันีE  

 
เห็นดว้ย   215,950,841 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.7952 
ไม่เห็นดว้ย                     0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสียง                 100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
บตัรเสีย           443,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.2047 
 

วาระที� 9 พจิารณาแต่งตั�งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2555 

 
ประธานฯไดร้ายงานใหที้
ประชุมทราบวา่ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอใหที้
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัแต่งตัEง 

ผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั ซึ
งบริษทั สาํนกังานเอินสท ์แอนด ์ยงั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
ตัEงแต่ปี 2547 – 2554 โดยบริษทัมีผูส้อบบญัชีดงันีE  

นายศุภชยั  ปัญญาวฒัโน  ปี 2547 – 2549 รวม 3 ปี 
นางสาวทิพวลัย ์ นานานุวฒัน์ ปี 2550 – 2553 รวม 4 ปี 
นางสาววราพร ประภาศิริกลุ  ปี 2554 รวม 1 ปี 
 
ประธานฯ เสนอใหที้
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี อนุมติัแต่งตัEง ผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ ยงั 

จาํกดั คือ นายศุภชยั  ปัญญาวฒัโน ทะเบียนเลขที
 3930 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์  เอืEออนนัตก์ลุ ทะเบียนเลขที
 3844 และ/หรือ 
นางสาววราพร ประภาศิริกลุ ทะเบียนเลขที
 4579 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2555 ซึ
งบุคคลทัEง 3 ของสาํนกังานดงักล่าว 
เป็นผูต้รวจสอบบญัชีที
ไดรั้บอนุญาตใหส้ามารถเซ็นรับรองงบการเงินของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ได ้ โดยใหค้นใด
คนหนึ
งเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และในกรณีที
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่
สามารถปฏิบติังานไดใ้หบ้ริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ ยงั จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื
นของ บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท 
แอนด ์ ยงั จาํกดั แทนได ้ และเห็นสมควรใหเ้สนอค่าตอบตรวจสอบบญัชีประจาํปี 2555 จาํนวนไม่เกิน 1,180,000 บาท โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปนีE  

การพจิารณาค่าสอบบัญชี 
ค่าสอบบญัชีประจาํปี      ปี 2555    ปี 2554        
ค่าตรวจสอบงบประจาํปี     680,000   680,000 
ค่าสอบทานงบ  3 ไตรมาส      420,000   420,000 
ค่าตรวจสอบ BOI        80,000                - 

   รวม                  1,180,000                         1,100,000 
 

ประธานฯไดส้อบถามที
ประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ ซึ
งมีผูถื้อหุน้ซกัถามเพิ
มเติมดงันีE  
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ผู้ถือหุ้น : 
 ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบ BOI จะตอ้งมีไปเรื
อยๆ หรือเปล่า  

 

ผู้ช่วยผู้จดัการทั�วไปฝ่ายบัญชีและการเงนิ (นายมาโรจน์ ทรงแสงธรรม) :  
 ตราบใดที
บริษทัฯ ยงัคงใชสิ้ทธิ BOI ทางบริษทัฯจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบทุกปี โดยเราไดรั้บการส่งเสริมจาก 
BOI เป็นระยะเวลา 8 ปี ซึ
งปัจจุบนัเป็นปีแรกและเรายงัคงเหลือสิทธิอีกเป็นระยะเวลา 7 ปี 
  

ประธานฯไดส้อบถามที
ประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ ซึ
งไม่มีผูถื้อหุน้ในที
ประชุมทกัทว้งหรือ
แสดงความเห็นเพิ
มเติม ประธานฯจึงขอใหที้
ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที
ประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของจาํนวนเสียงทัEงหมดของผูถื้อหุน้ที
เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงันีE  

เห็นดว้ย   215,913,841 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.7781 
ไม่เห็นดว้ย                   0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสียง             8,100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0037 
บตัรเสีย              472,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.2181 
 

วาระที� 10 พจิารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้าม)ี  
 
ประธานฯ สอบถามที
ประชุมวา่มีผูถื้อหุน้จะเสนอเรื
องอื
นใดหรือไม่ 

  
ไม่มีผูใ้ดเสนอเรื
องอื
นใดต่อที
ประชุมเพื
อพิจารณา 

 
ประธานฯไดส้อบถามที
ประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ ซึ
งมีผูถื้อหุน้ซกัถามเพิ
มเติมดงันีE  

 

ผู้ถือหุ้น : 
 สอบถามเรื
องแนวโนม้ผลประกอบการปี 2555 น่าจะเป็นอยา่งไร  

 

กรรมการผู้จดัการ (คุณองอาจ ดาํรงสกลุวงษ์) : 
 โดยปกติบริษทัฯ จะเติบโตตามอุตสาหกรรมยานยนต ์ โดยมีการคาดการณ์วา่อุตสาหกรรมยานยนตใ์นปีนีEจะเติบโต
ประมาณ 20-25% ซึ
งบริษทัฯ ก็คงจะเติบโตในอตัราเดียวกนักบัอุตสาหกรรมยานยนต ์ 
 
ผู้ถือหุ้น : 

1. หลงัจากค่าแรงขัEนตํ
ามีการประกาศปรับเป็น 300 บาท มีผลกระทบกบับริษทัอยา่งไร 
2. บริษทัฯ มีการพึ
งพาธุรกิจยานยนตเ์ป็นหลกั ไม่ทราบวา่มีแนวโนม้จะดาํเนินการธุรกิจดา้นอื
นๆ หรือไม่ 
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กรรมการผู้จดัการ (คุณองอาจ ดาํรงสกลุวงษ์) : 
 ค่าแรงคนงานเป็นเพียง 10% ของตน้ทุนการผลิต  ประกอบกบัรัฐบาลไดป้รับลดอตัราภาษีเงินไดธุ้รกิจเหลือ 23% จึงส่งผล
กระทบกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯไม่มากนกั  

 
ประธานคณะกรรมการ  (นายธีระ  วภูิชนิน) : 
 บริษทัฯ มีการดาํเนินการในกลุ่มธุรกิจยานยนตเ์ป็นหลกั แต่เนื
องจากมีปัจจยัเสี
ยงสูง ซึ
งส่งผลใหก้บับริษทัฯ อยา่งชดัเจน 
เมื
อเกิดเหตุการณ์ Tsunami ที
 ญี
ปุ่น หรือแมก้ระทัEงเหตุการณ์นํE าท่วมที
ประเทศไทย เมื
ออุตสาหกรรมหยดุ บริษทัฯก็หยดุ จึงทาํให้
ผูบ้ริหารมองเห็นความเสี
ยง จึงมีการเริ
มดาํเนินการธุรกิจอื
นๆ เกี
ยวกบัหนงั ไม่วา่จะเป็นธุรกิจรองเทา้ หรือธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และดว้ย
ความสามารถของผูบ้ริหาร ปัจจุบนัเราจึงมีธุรกิจหลายอยา่ง เพื
อเป็นการกระจายความเสี
ยง  
  

ไม่มีผูถื้อหุน้ในที
ประชุมแสดงความเห็นเพิ
มเติม 
  
 ประธานกล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชุม  และปิดประชุมเมื
อเวลา 16.00 นาฬิกา 
 
 
 
 
 
 
                                (นายธีระ วภูิชนิน)  
                                                   ประธานกรรมการ 


