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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 

ของ 

บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

ประชุมเมือวนัศุกร์ ที 20 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น.  

ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส เลขที 1242/488 ถนนเอกชยั  ตาํบลมหาชยั  อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2555 ของบริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วม

ประชุมดว้ยตวัเองและโดยการมอบฉนัทะรวมทงัสิน  26 ราย  นบัจาํนวนหุน้ไดท้งัหมด 245,066,400  หุน้ คิดเป็นร้อยละ 76.5833   

ของจาํนวนหุ้นทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมทงัหมด 320,000,000  ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้  

โดยมีนายธีระชยั ประสิทธิรัตนพร รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการทาํหนา้ทีเป็นประธานทีประชุม  

นายธีระชยั ประสิทธิรัตนพร ชีแจงใหที้ประชุมทราบถึงวธีิการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดงันี การนบัคะแนนใน

วาระที 1-13 ตอ้งผา่นมติทีประชุมดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเวน้วาระที 

2  และวาระที 12 เป็นวาระแจง้เพือทราบไม่มีการลงมติ  โดยวาระที 2 เป็นการรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2554 

และวาระที 12 เป็นการแจง้เพือทราบการลงทุนก่อสร้างโรงงานหลงัใหม่ ณ สาํนกังานโรงงาน จงัหวดัสมุทรสาคร  ในส่วนวาระที 

6 ซึงเป็นวาระการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการจะตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคะแนนเสียง

ทงัหมดของผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระที 8 และวาระที 9 เป็นวาระพิจารณาการเพิมทุนจด

ทะเบียนของบริษทัและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัซึงจะตอ้งผา่นมติดว้ยคะแนนสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสีของคะแนน

เสียงทงัหมดของผูที้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ประธานทีประชุมไดชี้แจงให้ทีประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ  โดยผูถื้อหุ้นจะไดรั้บบตัร

ลงคะแนนทีทางบริษทัมอบให ้ ซึงการนบัคะแนนนนัทางเจา้หนา้ทีจะทาํการเกบ็ใบลงคะแนนเฉพาะในส่วนของ “ผูไ้ม่เห็นดว้ย” 

และ “ผูที้งดออกเสียง” เท่านนั  เพือความสะดวกในการนบัคะแนนในแต่ละมติ  ทงันีวิธีการลงคะแนนและเก็บบตัรลงคะแนนจะ

ดาํเนินการเช่นเดียวกนัในทุกระเบียบวาระการประชุม 

ภายหลงัจากทีไดมี้การชีแจงรายละเอียดเกียวกบัวิธีการออกเสียงลงคะแนนสาํหรับวาระการประชุมแลว้ นายธีระชยั จึง

เริมการประชุมตามระเบียบวาระดงันี 

วาระท ี1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครังท ี1 / 2554 

 ประธานทีประชุมไดเ้สนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครังที 1/2554 ไดจ้ดัขึนเมือวนัที 20 เมษายน 2554 โดยมี

สาํเนารายงานการประชุมตามทีแนบพร้อมหนงัสือเชิญประชุม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้มีความเห็นวา่  รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ครังที 1/2554 ซึงไดจ้ดัขึนเมือวนัที 20 เมษายน 2554 ไดบ้นัทึกการประชุมอยา่งถูกตอ้งตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรให้ที

ประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมดงักลา่ว 

ประธานทีประชุมไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยหรือมีคาํแนะนาํเพิมเติมหรือไม่ 

เมือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยหรือมีคาํแนะนาํเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ทีประชุมพิจารณา

รับรองรายงานการปะชุมสามญัผูถื้อหุน้ครังที 1/2554 ซึงไดป้ระชุมเมือวนัที 20 เมษายน 2555  

ทีประชุมไดพิ้จารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครังที 1/2554 ตามทีไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสียง

ทงัหมดของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

เห็นดว้ย 245,066,400   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

 
 วาระท ี2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีตังแต่วันที 1 มกราคม 2554 ถึง วันที 31 ธันวาคม 

2554  

 ประธานทีประชุมไดเ้สนอให้ทีประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2554 

ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2554 ทีบริษทัไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครังนี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

 ความเห็นคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ ทีประชุมผูถื้อหุน้สมควรทีจะรับทราบผลการ

ดาํเนินงานในรอบปีบญัชีตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2554 ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2554 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาํปี 2554 

ของบริษทั 

 ประธานทีประชุมไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยหรือมีคาํแนะนาํเพิมเติมหรือไม่ 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม ขอ้สงสัยหรือคาํแนะนาํเพิมเติม 

วาระท ี3 พจิารณาอนุมัติงบดุล  งบกาํไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  สําหรับรอบปีระยะเวลาบัญชี

สินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2554 

 ประธานทีประชุมไดเ้สนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมติังบดุล งบกาํไรขาดทุนและรายงานของผูส้อบบญัชีสําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2554 ตามทีปรากฏในรายงานประจาํปี 2554 ซึงไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ และผา่นการรับรองจากผูส้อบบญัชีแลว้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)  
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 ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นว่า ทีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรทีจะอนุมติังบดุล 

งบกาํไรขาดทุน และรายงานของผูส้อบบญัชีสาํหรับรอบปีระยะเวลาบญัชีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2554 ตามทีปรากฏในรายงาน

ประจาํปี 2554 

 ประธานทีประชุมไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยหรือมีคาํแนะนาํเพิมเติมหรือไม่ 

             เมือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม ขอ้สงสัยหรือขอ้เสนอแนะเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอใหที้ประชุมพิจารณาอนุมติั

งบดุล งบกาํไรขาดทุนและรายงานของผูส้อบบญัชีสาํหรับรอบปีระยะเวลาบญัชีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2554  

 ทีประชุมไดพิ้จารณาและมีมติอนุมติังบดุล งบกาํไรขาดทุนและรายงานของผูส้อบบญัชีสําหรับรอบระยะเวลาบญัชี

สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2554 ตามทีเสนอดว้ยคะแนนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

เห็นดว้ย 245,066,400   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

  
 วาระท ี4 พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรกาํไรสะสมและการจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2554  

 ประธานทีประชุมได้แจ้งต่อทีประชุมว่า  ตาม พรบ.บริษทัมหาชนจาํกัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษทั ข้อ 46 

กาํหนดให้ “บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ (5) ของกาํไรสุทธิประจาํปี หัก

ดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” นอกจากนี 

บริษทัมีนโยบายทีจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่ตาํกว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิทีเหลือหลงัจากหักเงินทุนสํารอง

ต่างๆ ทุกประเภทตามทีไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัและตามกฎหมาย และไม่มีเหตุจาํเป็นอืนใด และการจ่ายปันผลนนัไม่

มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานปกติของบริษทัอย่างมีนัยสําคญั และมติคณะกรรมการบริษทัทีอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลตอ้งถูก

นาํเสนอเพือขออนุมติัจากทีประชุมผูถื้อหุ้น  เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลซึงคณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจอนุมติัให้

จ่ายไดก่้อนรายงานใหที้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบในการประชุมคราวต่อไป 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัมีทุนสาํรอง

ตามกฎหมาย 8 ลา้นบาท ทีประชุมผูถื้อหุน้สมควรทีจะอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2554 และการจ่ายเป็นผล ดงันี 

 1.จดัสรรเป็นเงินสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 991,076.44 บาท ซึงคิดเป็นอตัราร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 2554 

 2.จ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั  จาํนวนไม่เกิน 64,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว ้0.25 บาท ใหแ้ก่ผู ้

ถือหุน้ของบริษทัในอตัรา 5 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมูลค่าทงัสินไม่เกิน 16,000,000 บาทหรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลที 

0.05 บาทต่อหุน้  
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 ทงันี ในกรณีทีผูถื้อหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรเป็นหุ้นปันผลแลว้ ให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่าย

เป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท 

 เงินปันผลทงัหมดจะจ่ายจากกาํไรสุทธิทีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ( BOI ) ดงันนัจึงไดรั้บการยกเวน้ภาษีหกั ณ ทีจ่าย

ร้อยละ 10 

 โดยบริษทัจะกาํหนดรายชือผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิรับหุ้นปันผลในวนัที 8 พฤษภาคม 2555 และใหร้วบรวมรายชือตาม ม.225 

ของพ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์พ.ศ.2535 (และตามทีมีการแกไ้ขเพิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดจดทะเบียนในวนัที 9 

พฤษภาคม 2555 กาํหนดจ่ายหุน้ปันผลภายในวนัที 18 พฤษภาคม 2555 

 ประธานทีประชุมไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยหรือมีคาํแนะนาํเพิมเติมหรือไม่ 

            เมือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัย มีคาํถามหรือมีคาํแนะนาํเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมติั

การจดัสรรกาํไรสะสมและการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2554 

 ทีประชุมไดพิ้จารณาและมีมติอนุมติัการจัดสรรกาํไรสะสมและการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2554 ดว้ยคะแนนเสียง

ทงัหมดของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

เห็นดว้ย 245,066,400   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

 
 วาระท ี5 พจิารณาแต่งตงักรรมการแทนกรรมการทอีอกตามวาระ  

 ประธานทีประชุมไดแ้จง้ต่อทีประชุมวา่  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ที 19 กาํหนดไวว้า่  “ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญั

ประจาํปีทุกครัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหนึงในสาม (1/3) ของจาํนวนกรรมการในขณะนนั ถา้จาํนวนกรรมการจะ

แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลที้สุดกบัส่วนหนึงในสาม (1/3) กรรมการซึงพน้จากตาํแหน่ง อาจ

ไดรั้บเลือกให้กลบัเขา้มารับตาํแหน่งอีกได ้กรรมการทีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีทีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทั

นนั ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการทีอยูใ่นตาํแหน่งนานทีสุดนนัเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง”        

 โดยในปีนี มีกรรมการทีตอ้งออกตามวาระจาํนวน 3 คน ประกอบดว้ย 

1. นายประวทิย ์ ประสิทธิรัตนพร  (ประธานกรรมการบริษทั) 

2. นายธีระชยั  ประสิทธิรัตนพร   (กรรมการบริษทั) 

3. นายธีรยทุธ์  ประสิทธิรัตนพร   (กรรมการบริษทั) 
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 ทังนี คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการซึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระดังกล่าว เป็นผูมี้ความรู้ 

ความสามารถ จึงเห็นควรเสนอชือใหที้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกกลบัเขา้ตาํแหน่งอีกวาระหนึง  

เนืองจาก นายธีระชยั  ประสิทธิรัตนพร และ นายธีรยทุธ์  ประสิทธิรัตนพรเป็นผูที้เกียวขอ้งกบัวาระนี จึงขอลงจากเวที

เพือทีจะใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบ โดยใหพ้ลตาํรวจโท อมัรินทร์ เนียมสกลุ ดาํเนินการประชุมลงมติแทน 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการเห็นชอบตามขอ้เสนอและเห็นสมควรใหที้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัแต่งตงั

กรรมการทีพน้จากตาํแหน่งตามวาระทงั 3 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหนึง โดยประวติัโดยสังเขปของกรรมการที

ไดรั้บเลือกตงัเป็นกรรมการของบริษทัไดจ้ดัส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) 

 ประธานกรรมการตรวจสอบไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยหรือมีคาํแนะนาํเพิมเติมหรือไม่ 

 เมือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัย มีคาํถามหรือมีคาํแนะนาํเพิมเติม ประธานกรรมการตรวจสอบจึงขอให้ทีประชุม

พิจารณาอนุมติัการแต่งตงักรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 

 ทีประชุมจึงพิจารณาและมีมติอนุมติัการแต่งตงักรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ  แยกพิจารณาการลงมติ ดงันี 
     
1. นายประวทิย ์ ประสิทธิรัตนพร (ประธานกรรมการบริษทั) 

 

เห็นดว้ย 245,066,400   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

 
2. นายธีระชยั  ประสิทธิรัตนพร (กรรมการบริษทั) 

เห็นดว้ย 245,066,400   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

 

3. นายธีรยทุธ์  ประสิทธิรัตนพร  (กรรมการบริษทั)        
เห็นดว้ย 245,066,400   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

  

 วาระท ี6 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2555 

 ประธานทีประชุมได้แจ้งต่อทีประชุมว่า  คณะกรรมการได้เสนอให้กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยมี

รายละเอียดขอ้มูลประกอบการพิจารณา ปรากฏอยูใ่นรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 ซึงไดจ้ดัส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 
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 ความเห็นคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ทีประชุมผู ้ถือหุ้นสมควรทีจะอนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัตามทีเสนอ  

 ประธานทีประชุมไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยหรือมีคาํแนะนาํเพิมเติมหรือไม่ 

 เมือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัย มีคาํถามหรือมีคาํแนะนาํเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ทีประชุมลงมติอนุมติั

ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2555 โดยแจง้วา่ในวาระนีจะตอ้งผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของคะแนนเสียง

ทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ทีประชุมไดพิ้จารณาและมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2555 ดว้ยคะแนนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีเขา้ร่วม

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี              

เห็นดว้ย 245,066,400   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

  
 วาระท ี7 พจิารณาแต่งตงัผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปี 2555 

 ประธานทีประชุมไดชี้แจงต่อทีประชุมวา่ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้เห็นสมควรแต่งตงั นายประดิษฐ ์

รอดลอยทุกขผ์ูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 218 หรือ นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4334 และ นางสาว

ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 9210 แห่งบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัอีก 1 ปี 

(รวม 4 ปี)  เนืองจากไดป้ฏิบติัตามหนา้ทีอยา่งดีตลอดเวลา 3 ปีทีผา่นมาและเป็นผูส้อบบญัชีทีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยทีผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ผูถื้อ

หุ้นรายใหญ่/ผูบ้ริหาร/บริษทัยอ่ย หรือผูที้เกียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด โดยกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2555 เท่ากบั 

470,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบติัตามเงือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน จาํนวน 30,000 บาท (รวม 500,000 บาท) ซึง

มากกวา่ค่าตอบแทนแก่ผูต้รวจสอบบญัชีประจาํปี 2554 จาํนวน 40,000 บาท 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ ทีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรทีจะแต่งตงัให้นาย

ประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 218 หรือ นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4334 

และ นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 9210 แห่งบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จาํกดั โดยใหค้นใดคนหนึง

เป็นผูท้าํการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษทัสาํหรับรอบปีระยะเวลาบญัชี สินสุด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2555 ในอตัรา

ค่าตอบแทนรวมทงัสินเป็นจาํนวนเงิน 500,000 บาท  (หา้แสนบาทถว้น) 

 ประธานทีประชุมไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยหรือมีคาํแนะนาํเพิมเติมหรือไม่ 
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 เมือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัย มีคาํถามหรือมีคาํแนะนาํเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ทีประชุมลงมติอนุมติั

แต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีประจาํปี 2555  

 ทีประชุมไดพิ้จารณาและมีมติอนุมติัแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีปี 2555 ดว้ยคะแนนเสียง

ทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงันี 

   

เห็นดว้ย 245,066,400   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

 
 วาระท ี8 พจิารณาอนุมตักิารเพมิทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 80.00 ล้านบาท เป็น 96.00 ล้านบาท 

   ประธานทีประชุมไดแ้จง้ต่อทีประชุมวา่เพือเป็นผลตอบแทนการลงทุนแก่ผูถื้อหุ้นโดยออกเป็นหุ้นปันผลแทนการจ่าย

ปันผลเป็นเงินสด และเพือใชเ้ป็นเงินทุนสาํรองสาํหรับการลงทุนในอนาคต และ/หรือเพือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั 

และ/ หรือ เพือลดอตัราส่วนหนีสินต่อทุนของบริษทัใหล้ดลง ทางบริษทัจึงพิจารณาโดยทาํการเพิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 80.00 

ลา้นบาท เป็น 96.00 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิมทุนจาํนวน 64,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท ทงันีเพือนาํ

หุน้ออกใหม่นีจดัสรรเป็นหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั ตามทีไดพิ้จารณาไปแลว้ในวาระที 4 รายละเอียดขอ้มูล ประกอบการ

พิจารณา ปรากฏอยูใ่นรายละเอียดตามเอกสารแนบ 6  

 ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นสมควรใหเ้สนอทีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการเพิม

ทุนจดทะเบียนดงักล่าวเพือใชเ้ป็นเงินทุนสํารองสาํหรับการลงทุนในอนาคต และ/หรือเพือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั 

และ/หรือเพือลดอตัราส่วนหนีสินต่อทุนของบริษทัใหล้ดลงต่อไปได ้

 ประธานทีประชุมไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยหรือมีคาํแนะนาํเพิมเติมหรือไม่ 

 เมือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสัย มีคาํถามหรือมีคาํแนะนาํเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอใหที้ประชุมลงมติอนุมติัการ

เพิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 80.00 ลา้นบาท เป็น 96.00 ลา้นบาท โดยแจง้วา่ในวาระนีจะตอ้งผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่

สามในสีของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ทีประชุมไดพิ้จารณาและมีมติอนุมติัการเพิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 80.00 ลา้นบาท เป็น 96.00 ลา้นบาท ดว้ยคะแนน

เสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงันี   

เห็นดว้ย 245,066,400   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
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 วาระท ี9 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพอืให้สอดคล้องกบัการเพมิทุนจดทะเบียน 

 ประธานทีประชุมไดแ้จง้ต่อทีประชุมวา่เพือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทัในวาระที 8 บริษทัจึงตอ้ง

แกไ้ข หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เรืองทุนจดทะเบียน โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใหใ้ชข้อ้ความใหม่ ดงัต่อไปนี  

  
“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน : 96,000,000 บาท (เกา้สิบหกลา้นบาท) 
 แบ่งออกเป็น : 384,000,000 หุน้ (สามร้อยแปดสิบสีลา้นหุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ : 0.25 บาท (ยสิีบหา้สตางค)์ 
 โดยแบ่งออกเป็น :    
 หุน้สามญั : 384,000,000 หุน้ (สามร้อยแปดสิบสีลา้นหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ : - หุน้ -ไม่มี-” 

 
 ประธานทีประชุมไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยหรือมีคาํแนะนาํเพิมเติมหรือไม่ 

 เมือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัย มีคาํถามหรือมีคาํแนะนาํเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ทีประชุมลงมติอนุมติั

การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพือให้สอดคลอ้งกบัการเพิมทุนจดทะเบียน โดยแจง้วา่ในวาระนีจะตอ้งผา่นมติ

ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสีของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ทีประชุมไดพิ้จารณาและมีมติอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิมทุนจด

ทะเบียนดว้ยคะแนนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงันี 

   
เห็นดว้ย 245,066,400   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

  
 วาระที 10 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพมิทุนจดทะเบียน 64,000,000 หุ้น มูลค่าที ตราไว้หุ้นละ 

0.25 บาท เพอืรองรับการจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และการนําหุ้นทีออกใหม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ 

เอ ไอ (MAI) 

 ประธานทีประชุมไดแ้จง้ต่อทีประชุม วา่เพือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิมทุน ในวาระที 8 ขา้งตน้ คณะกรรมการบริษทัจึงขอ

เสนอใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนจาํนวน 64,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท รวม 16,000,000 บาท โดยหุน้ สามญัเพิม

ทุนดงักล่าวมีไวเ้พือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล  โดยทางบริษทัจะดาํเนินการนาํหุน้ทีออกใหม่จาํนวนดงักล่าวเขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) ต่อไป  
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 ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นสมควรให้เสนอทีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติั การ

จดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนจาํนวน 64,000,000 หุน้ เพือรองรับการจ่ายหุน้ปันผลจาํนวน 64,000,000 หุน้ และการนาํหุน้สามญัทีออก

ใหม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) ต่อไป 

 ประธานทีประชุมไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยหรือมีคาํแนะนาํเพิมเติมหรือไม่ 

 เมือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัย มีคาํถามหรือมีคาํแนะนาํเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ทีประชุมลงมติอนุมติั

การจดัสรรหุ้นสามญัใหม่จากการเพิมทุนจดทะเบียน 64,000,000 หุ้น และการนาํหุ้นทีออกใหม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

เอม็ เอ ไอ (MAI)  

 ทีประชุมไดพิ้จารณาและมีมติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัใหม่จากการเพิมทุนจดทะเบียน 64,000,000 หุ้น และการนาํ

หุน้ทีออกใหม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) ดว้ยคะแนนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน  ดงันี 

   
เห็นดว้ย 245,073,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

หมายเหตุ ในการออกเสียงลงมติในวาระนีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิมอีก 1 ท่าน จึงมีผูถื้อหุน้ออกเสียงรวม 27 ท่าน 
  

วาระท1ี1 พจิารณาอนุมัตใินหลกัการสําหรับโครงการซือหุ้นคนื (Treasury Stock) 

ประธานทีประชุมไดแ้จง้ต่อทีประชุมวา่  เพือใหท้างบริษทัมีเครืองมือในการบริหารทางการเงิน ในกรณีทีราคาหุน้ของ

บริษทัมีราคาตาํกวา่มูลค่าทีควรจะเป็น  ทางคณะกรรมการบริษทัจึงขอเสนอแนวทางการดาํเนินโครงการซือหุ้นคืน (Treasury 

Stock) โดยเสนอใหที้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัในหลกัการสาํหรับโครงการซือหุน้คืนไว ้ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นสมควรให้เสนอทีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัใน

หลกัการสาํหรับการดาํเนินโครงการซือหุน้คืน (Treasury Stock) 

 ประธานทีประชุมไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยหรือมีคาํแนะนาํเพิมเติมหรือไม่ 

 เมือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสัย มีคาํถามหรือมีคาํแนะนาํเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอใหที้ประชุมลงมติอนุมติัใน

หลกัการสาํหรับการดาํเนินโครงการซือหุน้คืน  

 ทีประชุมไดพิ้จารณาและมีมติอนุมติัในหลกัการสาํหรับการดาํเนินโครงการซือหุน้คืนดว้ยคะแนนเสียงทงัหมดของผูถื้อ

หุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงันี   
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เห็นดว้ย 245,073,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

 

วาระท ี12 พจิารณารับทราบการลงทุนก่อสร้างโรงงานหลงัใหม่ ณ สํานักงานโรงงาน จังหวดัสมุทรสาคร 

 ประธานทีประชุมไดแ้จง้ต่อทีประชุมวา่  คณะกรรมการตอ้งการนาํเสนอต่อผูถื้อหุน้เพือรับทราบความคืบหนา้การลงทุน

ก่อสร้าง โรงงานหลงัใหม่ ณ สาํนกังานสาขาที 2 เลขที 9/20 หมู่ 5 ถ.เลียบคลองสีวาพาสวสัดิ ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

ซึงเป็นการก่อสร้างอาคารตามสิทธิการลงทุนใหม่ ทีทางบริษทัไดรั้บจากสาํนกังานคณะกรรมส่งเสริมการลงทุน (BOI)  

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ ทีประชุมผูถื้อหุน้สมควรทีจะรับทราบ

ความคืบหนา้งานก่อสร้างอาคารโรงงานแห่งใหม่ ตามทีปรากฏในภาพความคืบหนา้งานก่อสร้างทีทางบริษทัตอ้งการจะนาํเสนอ

ในทีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป   

ประธานทีประชุมไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยหรือมีคาํแนะนาํเพิมเติมหรือไม่ 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม ขอ้สงสัยหรือคาํแนะนาํเพิมเติม 

วาระท ี13 พจิารณาเรืองอนื ๆ (ถ้าม)ี 

ประธานทีประชุมไดส้อบถามวา่หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะซกัถามหรือมีขอ้เสนอแนะใหซ้กัถามได ้ 
เมือไม่มีคาํถามหรือขอ้ซกัถามเพิมเติม  ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 12.30 น. 
 

 

 

              
        ___________________________ 
           (นายประวทิย ์ประสิทธิรัตนพร)  
                           ประธานกรรมการ 
 
 
 

___________________________ 
   (นายธีระชยั  ประสิทธิรัตนพร) 

         รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
     
 


