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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังที่ 7 
บริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน) 

 
เวลาและสถานที่  
 
 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555  เวลา 15.00 นาฬิกา ณ หอง Meeting Room 3 ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ 60 ถนน
รัชดาภิเษกตัดใหม เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
 
เร่ิมการประชุม  
 
 นายธีระ  วิภูชนินประธานกรรมการบริษัททําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม  ไดกลาวตอนรับผูถือหุนและแนะนํากรรมการ 
ผูบริหารบริษัทฯ และผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ที่มารวมประชุม ดังน้ี 
 
กรรมการบริษัท และผูบริหารที่เขารวมประชุม 

1. นายธีระ    วิภูชนิน  ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 
2. นายวิบูลย สิทธาพร กรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดคาตอบแทน และกรรมการอิสระ 
3. นายสมชาติ   ลิมปานุภาพ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดคาตอบแทน กรรมการสรรหา และกรรมการ

อิสระ 
4. นายองอาจ   ดํารงสกุลวงษ รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจัดการ 
5. นางสาวชุติมา   บุษยโภคะ กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการ 
6. นางวัลลภา   ทวนนวรัตน กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการ  
7. นายอวยชัย   มติธนวิรุฬห กรรมการ กรรมการกําหนดคาตอบแทน และกรรมการสรรหา 

 
กรรมการบริษัทท่ีไมสามารถเขารวมประชุม 

1. นายพรรณพ  ชะระไสย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา ประธาน
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และกรรมการอิสระ 

2. นายคาซึฮิโกะ ยามาซากิ กรรมการ 
 

ผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ท่ีเขารวมประชุม 
1.  นางสาววราพร ประภาศิริกุล  หุนสวน  บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
2. นางสาวรัชฏาพร พิมพสราญ   ผูจัดการ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

 
 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย 2 
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ผูดําเนินรายการ ช้ีแจงวิธีการนับคะแนนเสียงเพ่ือลงมติในแตละระเบียบวาระดังน้ี 

• กําหนดใหหุนหน่ึงหุนมีเสียงหน่ึงเสียง ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปน
เสียงช้ีขาด สําหรับวาระพิจารณาคาตอนแทนกรรมการตองมีเสียงเห็นดวยอยางนอยสองในสาม และวาระเพ่ิมทุนและ
แกไขหนังสือบริคณฑสนธิ ตองมีเสียงเห็นดวยอยางนอยสามในสี่ จงึจะถือวาที่ประชุมใหความเห็นชอบ 

• การนับคะแนนในแตละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย  และ/หรืองดออกเสียง 
โดยถาวาระใดไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ก็ใหยกมือขึ้น เจาหนาที่จะไปรับบัตรลงคะแนนดังกลาว และจากนั้นจะนํา
คะแนนเสียงของผูที่ยกมือดังกลาวหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดท่ีเขารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนน
เสียงที่เห็นดวยในระเบียบวาระน้ันๆ  ยกเวนวาระท่ี 7 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจาก
ตําแหนงตามวาระ  ทางบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยจะขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย งดออก
เสียง และเห็นดวยตามลําดับ  

ทั้งน้ีขอใหทานผูถือหุนลงนามในบัตรลงคะแนนทุกใบ บัตรลงคะแนนที่ไมมีการลงนามจะถือเปนบัตรเสีย 
 
ตอจากน้ัน ประธานฯ ไดแถลงวา ปจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 300,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 

จํานวน 300,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และเรียกชําระแลวเต็มจํานวน ขณะน้ีมีผูถือหุนมาประชุมทั้งดวยตนเองและ
มอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมแทนรวมจํานวน 111 ราย นับจํานวนหุนรวมกันได 215,838,281 หุน คิดเปนรอยละ 71.9461 ของจํานวน
หุนที่ชําระแลว ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 35 จึงขอเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 
หมายเหตุ จํานวนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนในแตละวาระอาจไมเทากับจํานวนคะแนนเมื่อเปดประชุม เน่ืองจากมีผูออกจากที่ประชุม

และมีผูเขารวมประชุมหลังจากเริ่มประชุม 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปคร้ังท่ี 6 เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2554 
 

ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 7  เมษายน  2554 
โดยสําเนารายงานการประชุมดังกลาวไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ีแลว 

 
ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมวามีขอคิดเห็นหรือขอซักถามประการใดหรือไม ซึ่งไมมีผูถือหุนในหองประชุมทักทวงหรือ

ขอใหแกไขรายงานการประชุมเปนอยางอื่น ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติรับรองดวย
คะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียง
มีดังน้ี 

เห็นดวย   215,752,181 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.8269       
ไมเห็นดวย                    0 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0000 
งดออกเสียง               100  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0000 
บัตรเสีย           374,000 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.1730 
 
 

วาระท่ี 2  รับทราบรายงานประจําปและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2554 
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 ประธานฯเสนอใหที่ประชุมรับทราบรายงานประจําปและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2554 ตามเอกสารแนบของ
การประชุมดังกลาว และใหที่ประชุมสอบถามขอสงสัย 
 

ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมวามีขอคิดเห็นหรือขอซักถามประการใดหรือไม ซึ่งมีผูถือหุนซักถามเพ่ิมเติมดังน้ี 
ผูถือหุน : 
 1. รายไดในการขายสวนใหญจะมาจากการขายในประเทศ บริษัทฯ มีแนวโนมจะสงออก หรือขยายไปในอเมริกาใตหรือไม 
 2. จะมี FREE TRADE ASIAN ทางบริษัทฯ มีการเตรียมการหรือยัง 
 3. คาเสื่อมคอนขางสูง ปจจุบันทางบริษัทมีแนวการตัดคาเสื่อมอยางไร 
 
กรรมการผูจัดการ (คุณองอาจ ดํารงสกุลวงษ) : 
 ปจจุบันทางบริษัทฯมีการสงออกอยูตลอด เพียงแตวาจัดสงผาน Toyota Tsusho จะเปนผูดูแลการสงออกใหกับเรา ซึ่งในปที่
ผานมาทางบริษัทฯประสบกับปญหาน้ําทวมในประเทศ แตเราก็ยังมีการสงออกอยูตลอด และเรามีการสงออกทั่วทวีปอาเซียน ถามี
การเปดตลาดเสรี แนนอนจะเปนผลบวกกับทางบริษัทเปนอยางมาก สําหรับการขยายธุรกิจไปในอเมริกาใตน่ัน บาง Model เราทํา
สําเร็จแลว แตเราไมดําเนินการตอเน่ืองจากเรายังไมพรอมดานคลังสินคา และบุคลากร ซึ่งอาจจะมีผลเสี่ยงในการขาดทุน เมื่อเรามี 2 
อยางน้ีพรอม เราก็จะเดินหนาตอ  
 
ผูชวยผูจัดการท่ัวไปฝายบัญชีและการเงิน (นายมาโรจน ทรงแสงธรรม) :  
 ทางบริษัทมีการบันทึกคาเสื่อม อาคาร 20 ป สวนปรับปรุงอาคาร 5 ป เครื่องจักรและอุปกรณ 5 หรือ 10 ป และ ยานยนต 5 ป 
ซึ่งมีระบุอยูใน หมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 5.7 
 

ไมมีผูถือหุนในที่ประชุมทักทวงหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมผูถือ
หุนไดมีมติรับทราบรายงานประจําปและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสยีงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังน้ี 

เห็นดวย   215,800,581 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.8269       
ไมเห็นดวย                    0 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0000 
งดออกเสียง                100 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0000 
บัตรเสีย           374,000 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.1730 
 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จสําหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
 ประธานฯเสนอใหที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จสําหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรายงานของผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดสอบทานและใหความ
เห็นชอบ รวมท้ังไดรับการรับรองจากผูตรวจสอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งไดตรวจสอบแลว 
และเห็นวาถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมวามีขอคิดเห็นหรือขอซักถามประการใดเพ่ิมเติมหรือไม 
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 ไมมีผูถือหุนในที่ประชุมทักทวงหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมผูถือ
หุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย
ผลการลงคะแนนเสียงมีดังน้ี 

เห็นดวย   215,798,581 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.8214 
ไมเห็นดวย                   0  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0000 
งดออกเสียง                100 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0000 
บัตรเสีย           386,000 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.1785 
 

วาระท่ี 4  พิจารณาการจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการจายปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2554 
 
 ประธานฯเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผล ประจําป 2554   
 

บรษิัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในแตละปตามผลการดําเนินงานในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ
ประจําป เวนแตกรณีที่จะมีโครงการลงทุนอื่น ในป 2554 บริษัทมีกําไรสุทธิ 130,011,632 บาท และตามขอบังคับของบริษัท ขอที่ 43 
และตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุน
สํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปจนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

 
โดยมีขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินปนผลที่เปนเงินสดและหุนปนผลในปที่ผานมาดังน้ี 

 2551 2552 2553 
อัตราการจายหุนปนผล  (จํานวนหุนเดิม : หุนปนผล) - - - 
มูลคาเงินสดปนผลตอหุน (บาท) - 0.70 0.65 
รวมมูลคาการจายเงินปนผล (บาท) - 0.70 0.65 
อัตราการจายเงินปนผลเทียบกําไรสุทธิ - 194% 71% 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการเห็นควรดําเนินการดังตอไปน้ี 

 1.  บริษัทไดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายตามเกณฑขั้นตํ่า ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของและตามขอบังคับของบริษัทแลวจึง
 ไมตองจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก 

 2. จายปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2554 เพ่ิมเติมจากที่ไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวในอัตราหุนละ 0.15 บาท 
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 ดังน้ี 

 (1)  จายเปนหุนสามัญของบริษัทในอัตรา 6 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ในกรณีที่มีเศษหุน บริษัท
ฯจะจายปนผลเปนเงินสดแทนในอัตราหุนละ 0.16666667 บาท 

 (2)  จายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.01851852 บาท เพ่ือรองรับการหักภาษี ณ ที่จาย ตามอัตราที่กฎหมายกําหนด 
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รวมเปนการจายปนผลครั้งน้ีในอัตราหุนละ 0.18518519 บาท และคิดเปนการจายปนผลทั้งปจํานวน  100,555,556 บาท หรือ 
0.33518519 บาทตอหุน คิดเปนรอยละ 77.34 ของกําไรสุทธิ เปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ 

 
โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 และกําหนด
จายเงินปนผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 
 
ผูถือหุนซึ่งเปนบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจายเงินปนผลดังกลาวในอัตรารอยละ 30 ไดเต็มจํานวนตามมาตรา 
47 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 

 
ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมวามีขอคิดเห็นหรือขอซักถามประการใดหรือไม ซึ่งมีผูถือหุนซักถามดังน้ี 

 
ผูถือหุน : 
 อัตราการจายเงินปนผล ในปที่แลวมีการจายเงินปนผลในอัตราที่สูง ซึ่งในปน้ีผลประกอบการไมดีเทาปที่แลว แตก็ยังมีการ
จายเงินปนผล ไมทราบวาถาในอนาคตถาบริษัทฯยังมีผลประกอบการไมดี จะยังมีการจายปนผลอยูหรือไม 
 
ประธานคณะกรรมการ  (นายธีระ  วิภูชนิน) : 
  คณะกรรมการดูผลการดําเนินงานในแตละป ในปน้ีเรามองวาเราสมควรท่ีจะตอบแทนผูถือหุน จึงมีการพิจารณาเห็นควร
จายเปนหุนปนผล แตไมไดหมายความวาจะตองเปนแบบน้ีทุกป ทั้งน้ีแลวเนนแตผลประกอบการ และสถานะของบริษัทฯ 
 
ผูถือหุน : 

1. ที่ระบุวาจายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.01851852 บาท น้ันแสดงวาผูถือหุนจะไดรับเงินปนผลเปนเงินสด
นอกเหนือจากหุนปนผลใชหรือไม 

2. วันขึ้นเครื่องหมาย XD เปนวันที่เทาไร  
 

ผูชวยผูจัดการท่ัวไปฝายบัญชีและการเงิน (นายมาโรจน ทรงแสงธรรม) :   
1. การจายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.01851852 บาท น้ันเพ่ือรองรับการหักภาษี ณ ที่จาย ตามอัตราที่กฎหมาย

กําหนด ดังน้ันผูถือหุนจึงไมไดรับเงินปนผลเปนเงินสด ยกเวนกรณีที่มีเศษหุนบริษัทฯจะจายปนผลเปนเงินสดแทนใน
อัตราหุนละ 0.16666667 บาท 

2. วันขึ้นเครื่องหมาย XD คือวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 
 
ผูถือหุน : 
 การจายเงินปนผลเปนหุน จะเกิดการแปรผันของราคาหรือไม   
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ประธานคณะกรรมการ  (นายธีระ  วิภูชนิน) : 
 คงไมสามารถตอบได ชัดเจนวาราคาหุนจะเปนไปในทิศทางใด เน่ืองจากราคาหุนจะเปนไปตามกลไกของตลาด 

 
ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมวามีขอคิดเห็นหรือขอซักถามประการใดหรือไม ซึ่งไมมีผูถือหุนในที่ประชุมทักทวงหรือ

แสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติตามที่ประธานเสนอดวย
คะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียง
มีดังน้ี 

เห็นดวย   215,743,801 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.7750 
ไมเห็นดวย                    0 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0000 
งดออกเสียง           85,500 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0395 
บัตรเสีย           401,000 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.1854 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทและแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียน 
 

 ประธานฯ ไดเสนอในที่ประชุมวาการจายปนผลเปนหุนสามัญใหกับผูถือหุน รายละเอียดตามวาระที่ 4 บริษัทจะตองออก
หุนสามัญใหมจํานวน 50,000,000 หุน เพ่ือรองรับการจายปนผลดังกลาว จึงเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําปครั้งที่ 7  เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 300,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 350,000,000 บาท โดย
การออกหุนสามัญใหมจํานวน 50,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัท ให
สอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

คณะกรรมการ เห็นควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 300,000,000 
บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 350,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 50,000,000 หุน มูลคา ที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือ
รองรับการจายหุนปนผล และใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัท ใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท เปน
ดังน้ี 
  ทุนจดทะเบียน 350,000,000 บาท  (สามรอยหาสิบลานบาทถวน) 
  แบงออกเปน 350,000,000 หุน  (สามรอยหาสิบลานหุน) 
  มูลคาหุนละ     1 บาท (หน่ึงบาท) 
  โดยแบงออกเปน 
  หุนสามัญ 350,000,000 หุน  (สามรอยหาสิบลานหุน) 
  หุนบุริมสิทธิ  -     หุน      
 

ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมวามีขอคิดเห็นหรือขอซักถามประการใดหรือไม ซึ่งไมมีผูถือหุนในที่ประชุมทักทวงหรือ
แสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติตามท่ีประธานเสนอดวย
คะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียง
มีดังน้ี 
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เห็นดวย   215,735,801 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.7713 
ไมเห็นดวย                    0 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0000 
งดออกเสียง           85,500 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0395 
บัตรเสีย           409,000 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.1891 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการจายหุนปนผล 

ประธานฯ ไดเสนอในที่ประชุมวา จากการท่ีไดมีมติจายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทใหกับผูถือหุนตามวาระท่ี 4 บริษัท
จะตองจัดสรรหุนสามญัรองรับการจายหุนปนผล 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 50,000,000 หุนเพ่ือรองรับ
การจายหุนปนผล 
 

ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมวามีขอคิดเห็นหรือขอซักถามประการใดหรือไม ซึ่งไมมีผูถือหุนในที่ประชุมทักทวงหรือ
แสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติตามที่ประธานเสนอดวย
คะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียง
มีดังน้ี 

เห็นดวย   215,738,841 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.7726 
ไมเห็นดวย                    0 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0000 
งดออกเสียง           85,500 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0395 
บัตรเสีย           406,000 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.1877 

 
วาระท่ี 7 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ   
 

 ประธานฯไดช้ีแจงวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 71 และขอบังคับของบริษัทขอที่ 17 และ 18 
กําหนดใหกรรมการของบริษัทตองออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ในอัตรา 1 ใน 3 ของ
กรรมการท้ังหมด และกรรมการซึ่งออกตามวาระดังกลาวมีสิทธิ์ไดรับเลือกกลับเขารับตําแหนงอีกได ซึ่งในการประชุมครั้งน้ี มี
กรรมการบริษัทฯ ที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 3 ทาน โดยไดแนบรายละเอียดประวัติกรรมการท้ัง 3 ทาน คือ 

1. นางวัลลภา ทวนนวรัตน 
2. นายอวยชัย มติธนวิรุฬห 
3. นายวิบูลย สิทธาพร 

 
คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ 

ประสบการณ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่ผานมาแลวเห็นวา นางวัลลภา ทวนนวรัตน  นายอวยชัย 
มติธนวิรุฬห และ นายวิบูลย สิทธาพร เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกต้ังกลับเขาเปนกรรมการของบริษัท 
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงต้ังกรรมการดังกลาวที่ออกตามวาระกลับเขารับตําแหนงตอไป
อีกวาระหน่ึง  
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ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมวามีขอคิดเห็นหรือขอซักถามประการใดหรือไม ซึ่งไมมีผูถือหุนในที่ประชุมทักทวงหรือ
แสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมออกเสียงโดยใชบัตรลงคะแนนเปนรายบุคคล ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติ
อนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดเลือกต้ังกรรมการท้ังสามทาน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังน้ี 

 
1. นางวัลลภา ทวนนวรัตน 

เห็นดวย   215,764,241 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.7789 
ไมเห็นดวย             5,000 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0023 
งดออกเสียง             8,100 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0037 
บัตรเสีย         465,000 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.2150 

 
2. นายอวยชัย มติธนวิรุฬห 

เห็นดวย   215,764,241 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.7789 
ไมเห็นดวย             5,000 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0023 
งดออกเสียง             8,100 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0037 
บัตรเสีย         465,000 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.2150 

 
3.  นายคาซึฮิโกะ  ยามาซากิ 

เห็นดวย   215,764,241 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.7789 
ไมเห็นดวย             5,000 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0023 
งดออกเสียง             8,100 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0037 
บัตรเสีย         465,000 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.2150 

 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สําหรับป 2555 
 

ประธานฯรายงานใหที่ประชุมทราบวา ในป 2554  ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 6  เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 ไดกําหนด
จํานวนเงินคาตอบแทนแกคณะกรรมการดังน้ี  

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

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

จากการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการในป 2554 เปรียบเทียบกับคาตอบแทนกรรมการเฉล่ียของกลุมอุตสาหกรรมยานยนต
น้ัน คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเห็นวาคาตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบไดรับในปจจุบัน อยู
ในระดับเดียวกันกับคาตอบแทนเฉล่ียของกลุมอุตสาหกรรมยานยนต ดังน้ันคณะกรรมการเห็นสมควรใหคงเงิน คาตอบแทน 
คณะกรรมการประจําป 2555 เทากับป 2554 จนกวาจะมีการพิจารณาเปล่ียนแปลงจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปครั้งตอไป 
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ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมวามีขอคิดเห็นหรือขอซักถามประการใดหรือไม ซึ่งไมมีผูถือหุนในที่ประชุมทักทวงหรือ
แสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังน้ี 

 
เห็นดวย   215,950,841 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.7952 
ไมเห็นดวย                     0 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0000 
งดออกเสียง                 100 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0000 
บัตรเสีย           443,000 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.2047 
 

วาระท่ี 9 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนประจําป 2555 
 

ประธานฯไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติแตงต้ัง 
ผูสอบบัญชีจากบริษัท สาํนักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งบริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
ต้ังแตป 2547 – 2554 โดยบริษัทมีผูสอบบัญชีดังน้ี 

นายศุภชัย  ปญญาวัฒโน  ป 2547 – 2549 รวม 3 ป 
นางสาวทิพวัลย  นานานุวัฒน ป 2550 – 2553 รวม 4 ป 
นางสาววราพร ประภาศิริกุล  ป 2554 รวม 1 ป 
 
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป อนุมัติแตงต้ัง ผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

คือ นายศุภชัย  ปญญาวัฒโน ทะเบียนเลขท่ี 3930 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ  เอื้ออนันตกุล ทะเบียนเลขท่ี 3844 และ/หรือ นางสาว
วราพร ประภาศิริกุล ทะเบียนเลขท่ี 4579 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2555 ซึ่งบุคคลทั้ง 3 ของสํานักงานดังกลาว เปนผู
ตรวจสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาตใหสามารถเซ็นรับรองงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯได โดยใหคนใดคนหน่ึง
เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถ
ปฏิบัติงานไดใหบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง 
จํากัด แทนได และเห็นสมควรใหเสนอคาตอบตรวจสอบบัญชีประจําป 2555 จํานวนไมเกิน 1,180,000 บาท โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี 

การพิจารณาคาสอบบัญชี 
คาสอบบัญชีประจําป      ป 2555    ป 2554        
คาตรวจสอบงบประจําป     680,000   680,000 
คาสอบทานงบ  3 ไตรมาส      420,000   420,000 
คาตรวจสอบ BOI        80,000                - 

   รวม                  1,180,000                         1,100,000 
 

ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมวามีขอคิดเห็นหรือขอซักถามประการใดหรือไม ซึ่งมีผูถือหุนซักถามเพ่ิมเติมดังน้ี 
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ผูถือหุน : 
 คาใชจายในการตรวจสอบ BOI จะตองมีไปเรื่อยๆ หรือเปลา  

 
ผูชวยผูจัดการท่ัวไปฝายบัญชีและการเงิน (นายมาโรจน ทรงแสงธรรม) :  
 ตราบใดที่บริษัทฯ ยังคงใชสิทธิ BOI ทางบริษัทฯจะตองมีคาใชจายในการตรวจสอบทุกป โดยเราไดรับการสงเสริมจาก 
BOI เปนระยะเวลา 8 ป ซึ่งปจจุบันเปนปแรกและเรายังคงเหลือสิทธิอีกเปนระยะเวลา 7 ป 
  

ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมวามีขอคิดเห็นหรือขอซักถามประการใดหรือไม ซึ่งไมมีผูถือหุนในที่ประชุมทักทวงหรือ
แสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังน้ี 

เห็นดวย   215,913,841 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.7781 
ไมเห็นดวย                   0  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0000 
งดออกเสียง             8,100 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0037 
บัตรเสีย              472,000 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.2181 
 

วาระท่ี 10 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี)  
 
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนจะเสนอเรื่องอื่นใดหรือไม 

  
ไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นใดตอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 
ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมวามีขอคิดเห็นหรือขอซักถามประการใดหรือไม ซึ่งมีผูถือหุนซักถามเพ่ิมเติมดังน้ี 

 
ผูถือหุน : 
 สอบถามเรื่องแนวโนมผลประกอบการป 2555 นาจะเปนอยางไร  

 
กรรมการผูจัดการ (คุณองอาจ ดํารงสกุลวงษ) : 
 โดยปกติบริษัทฯ จะเติบโตตามอุตสาหกรรมยานยนต โดยมีการคาดการณวาอุตสาหกรรมยานยนตในปน้ีจะเติบโตประมาณ 
20-25% ซึ่งบริษัทฯ ก็คงจะเติบโตในอัตราเดียวกันกับอุตสาหกรรมยานยนต  
 
ผูถือหุน : 

1. หลังจากคาแรงขั้นตํ่ามีการประกาศปรับเปน 300 บาท มีผลกระทบกับบริษัทอยางไร 
2. บริษัทฯ มีการพ่ึงพาธุรกิจยานยนตเปนหลัก ไมทราบวามีแนวโนมจะดําเนินการธุรกิจดานอื่นๆ หรือไม 
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กรรมการผูจัดการ (คุณองอาจ ดํารงสกุลวงษ) : 
 คาแรงคนงานเปนเพียง 10% ของตนทุนการผลิต  ประกอบกับรัฐบาลไดปรับลดอัตราภาษีเงินไดธุรกิจเหลือ 23% จึงสงผล
กระทบกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯไมมากนัก  

 
ประธานคณะกรรมการ  (นายธีระ  วิภูชนิน) : 
 บริษัทฯ มีการดําเนินการในกลุมธุรกิจยานยนตเปนหลัก แตเน่ืองจากมีปจจัยเสี่ยงสูง ซึ่งสงผลใหกับบริษัทฯ อยางชัดเจน 
เมื่อเกิดเหตุการณ Tsunami ที่ ญี่ปุน หรือแมกระทั้งเหตุการณนํ้าทวมที่ประเทศไทย เมื่ออุตสาหกรรมหยุด บริษัทฯก็หยุด จึงทําให
ผูบริหารมองเห็นความเสี่ยง จึงมีการเริ่มดําเนินการธุรกิจอื่นๆ เก่ียวกับหนัง ไมวาจะเปนธุรกิจรองเทา หรือธุรกิจเฟอรนิเจอร และดวย
ความสามารถของผูบริหาร ปจจุบันเราจึงมีธุรกิจหลายอยาง เพ่ือเปนการกระจายความเสี่ยง  
  

ไมมีผูถือหุนในที่ประชุมแสดงความเห็นเพ่ิมเติม 
  
 ประธานกลาวขอบคุณผูเขารวมประชุม  และปดประชุมเมื่อเวลา 16.00 นาฬิกา 
 
 
 
 
 
 
                                (นายธีระ วิภูชนิน)  
                                                   ประธานกรรมการ 


