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รำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2560 
เม่ือวนัองัคำร ที ่21 มนีำคม 2560 

ณ บริษัท มติรสิบ ลสิซ่ิง จ ำกดั เลขที ่400-400/1 หมู่ที ่5 ถนนศรีนครินทร์ 
ต ำบลส ำโรงเหนือ อ ำเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10270 
---------------------------------------------------------------------- 

 

กรรมกำรทีเ่ข้ำประชุม 
1. พล.ต.อ.ธวชัชยั    ภยัล้ี                  ประธานกรรมการ 
2. นายนิติพทัญ ์  ยงคส์งวนชยั       กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
3. นายนิทศัน์      ยงคส์งวนชยั       กรรมการ 
4. นายอ านวย        มัง่มี                   กรรมการ 
5. นายณชัชา          ยงคส์งวนชยั       กรรมการ 
6. รศ. ศรัณย ์         ชูเกียรติ             กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นายอษัฎางค ์     ศรีศุภรพนัธ์         กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
8. นายพงษไ์ชย เกษมทวศีกัด์ิ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 

ผู้บริหำรของบริษัท 
1. นายสุรชยั  วณิชวกิรม ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
2. นายพิเชษฐ ์ เรืองทิพย ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาดและขาย 
3. นางสาวธนัยาภรณ์  จนัตรี ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบติัการ 

 

เลขำนุกำรในทีป่ระชุม / ผู้บันทกึรำยงำนกำรประชุม 
 1. นายชชัวสัส์  นิยมราษฏร์ เลขานุการบริษทั  
 

เร่ิมประชุมเวลำ   13.00 น. 

 เร่ิมการประชุม เวลา 13.00 น. พลต ารวจเอกธวชัชยั  ภยัล้ี  ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีประธานในการประชุม  ประธาน
ฯ แถลงวา่มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ทั้งส้ินจ านวน 44 คน จากจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด 79 คน รวม
จ านวนหุน้ 1,896,625 หุน้  ซ่ึงหุน้ของบริษทัมีทั้งหมด 2,500,000 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 75.87  ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
ซ่ึงครบเป็นองคป์ระชุมแลว้ ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี  

 

วำระที ่1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวสิำมญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่2/2559 ประชุมเม่ือวนัที ่30 พฤศจกิำยน 2559 
 ประธาน เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 30 
พฤศจิกายน 2559 ซ่ึงทางบริษทัไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมล่วงหนา้แลว้ 
 

 ทั้งน้ีประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม แต่ไม่มีขอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม 
ประธานไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดงัน้ี 
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 มตทิีป่ระชุม 
 ท่ีประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมติั รับรองรายงานการ
ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2559 

เห็นดว้ย                       1,896,625   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
จ านวนเสียงทั้งหมดในวาระน้ี   1,896,625   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

วำระที ่2 พจิำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2559  
  นายสุรชยั  วณิชวิกรม  ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ไดเ้สนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559 
เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจาณาอนุมัติต่อไปตาม
รายละเอียดและสาระส าคญัสรุปดงัน้ี 
  บริษทัฯ มีรายไดร้วมเท่ากบั 492 ลา้นบาท เติบโต 47.90%  จากปี 2558 และมีก าไรสุทธิ 62 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 47 ลา้น
บาท จากปี 2558 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมมูลค่า 869 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 มูลค่า 271 ลา้นบาท คิดเป็น 45.25% มีหน้ีสินรวม
มูลค่า 588 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 มูลค่า 234 ลา้นบาท คิดเป็น 65.86% ส่วนของผูถื้อหุน้ 281 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 37 ลา้นบาท จาก
ปี 2558 
 ทั้งน้ีประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม แต่ไม่มีขอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม 
ประธานไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดงัน้ี 

  มตทิีป่ระชุม 
  ท่ีประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองผลการด าเนินงานของ
บริษทัในรอบปี 2559 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

เห็นดว้ย                       1,896,625   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
จ านวนเสียงทั้งหมดในวาระน้ี   1,896,625   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

วำระที ่3 พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิส ำหรับปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดท้ าการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
ของบริษทัฯ ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เสร็จเรียบร้อย โดยมีรายละเอียดปรากฎตามส าเนางบการเงินท่ีจดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อม
หนงัสือเชิญประชุม 
 จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ีไดผ้่านการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัฯ ซ่ึงแสดงความเห็นวา่ งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ผลการด าเนินงานและกระแสเงิน
สดถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตราฐานรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาการสอบทานแลว้ 
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 หลงัจากนั้นประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง และไม่มีขอ้ซกัถาม
หรือขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 

 มตทิีป่ระชุม 
 ท่ีประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมติังบการเงิน ส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี   

เห็นดว้ย                       1,896,625   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
จ านวนเสียงทั้งหมดในวาระน้ี   1,896,625   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

วำระที ่4 พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยปันผลประจ ำปี 2559 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทัไดก้ าหนดเร่ืองการจ่ายเงินปันผล (โดยสรุป) วา่หา้มจ่ายเงินปัน
ผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยูห่า้มมิใหบ้ริษทัฯ จ่ายเงินปันผล ทั้งน้ีเงินปันผลนั้น
ให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนัเวน้แต่ในกรณีบริษทัออกหุ้นบุริสิทธิและก าหนดให้หุ้นบุริสิทธิไดรั้บเงินปันผลแตกต่างจาก
หุ้นสามญั ให้จดัสรรเงินปันผลตามท่ีก าหนดไว ้โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งได้รับการอนุมติัจากผูถื้อหุ้น ทั้ งน้ีคณะกรรมการอาจ
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นวา่บริษทัมีก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้น 
 โดยในปี 2559 บริษทัฯ ไดมี้การจ่ายเงินปันผลและจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายไปแลว้จ านวน 2 คร้ัง โดยมีขอ้มูล
ยอ้นหลงัการจ่ายเงินปันผลและจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายดงัน้ี 
 เงินปันผลคร้ังท่ี 1 (ก าไรสะสมก่อนปี 2559)    (15,000,000.00) 
 เงินปันผลคร้ังท่ี 2 (ก าไรสะสมก่อนปี 2559 ส่วนท่ีเหลือ) 
 กบัก าไรงวด 9 เดือนของปี 2559    (60,000,000.00) 
   รวม     (75,000,000.00) 

 จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย คร้ังท่ี 1        (753,543.22) 
 จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย คร้ังท่ี 2     (3,788,184.98) 
   รวม                     (4,541,728.20) 
 ดงันั้นการจ่ายเงินปันผล และการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2559 บริษทัฯ จะงดจ่ายเงินปันผลและจดัสรร
ทุนส ารองตามกฎหมายในคร้ังน้ี โดยบริษทัฯ จะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในคราวต่อไป 

 หลงัจากนั้นประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม แต่ไม่มีขอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็น
เพ่ิมเติม ประธานไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดงัน้ี 

  มตทิีป่ระชุม 
 ท่ีประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมติังดจ่ายเงินปันผลและ
จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2559 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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เห็นดว้ย                       1,896,625   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
จ านวนเสียงทั้งหมดในวาระน้ี   1,896,625   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

วำระที ่5 พจิำรณำเลือกตั้งกรรมกำรซ่ึงรวมถึงกรรมกำรอสิระซ่ึงจะด ำรงต ำแหน่งในคณะกรรมกำรตรวจสอบและก ำหนดอ ำนำจ 
 ลงลำยมือช่ือแทนบริษัท 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่าในการแปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั จะตอ้งมีการเลือกตั้งกรรมการของ
บริษทั พร้อมก าหนดอ านาจกรรมการตามขอ้ก าหนดของขอ้บงัคบัฉบบัใหม่ของบริษทั ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นใน
คร้ังน้ี 
 ในการน้ี ประธานฯ ไดเ้สนอช่ือบุคคลดงัต่อไปน้ีใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดใหม่ 

1. พลต ารวจเอกธวชัชยั  ภยัล้ี ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 
2. นายอษัฎางค ์ ศรีศุภรพนัธ์ ต าแหน่ง กรรมการ 
3. นายพงษไ์ชย  เกษมทวศีกัด์ิ ต าแหน่ง กรรมการ 
4. นายศรัณย ์ ชูเกียรติ ต าแหน่ง กรรมการ 
5. นายนิทศัน์  ยงคส์งวนชยั ต าแหน่ง กรรมการ 
6. นายนิติพทัญ ์ ยงคส์งวนชยั  ต าแหน่ง  กรรมการ 
7. นายอ านวย  มัง่มี ต าแหน่ง กรรมการ  
8. นายณชัชา  ยงคส์งวนชยั ต าแหน่ง กรรมการ 

 เน่ืองจาก นายอษัฎางค ์ ศรีศุภรพนัธ์  นายพงษไ์ชย  เกษมทวศีกัด์ิ  และนายศรัณย ์ ชูเกียรติ  ท่ีไดรั้บการเสนอช่ือขา้งตน้
เป็นกรรมการอิสระท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และมี
คุณสมบติัท่ีจะด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัไดต้ามหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระสามรายน้ี 
ด ารงต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให ้นายศรัณย ์ ชูเกียรติ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 

 พร้อมกนัน้ี ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้ง พลต ารวจเอกธวชัชยั  ภยัล้ี เป็นประธานกรรมการ และ
ก าหนดกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัฉบบัใหม่เป็นดงัน้ี 

 “นายนิติพทัญ ์ ยงคส์งวนชยั หรือ นายนิทศัน์  ยงคส์งวนชยั หรือ นายณัชชา  ยงคส์งวนชยั กรรมการสองในสามคนน้ี
ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั” 

 ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้ตามรายละเอียดท่ีประธานฯ เสนอ 

 หลงัจากนั้นประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม แต่ไม่มีขอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็น
เพ่ิมเติม ประธานไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดงัน้ี 
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 มตทิีป่ระชุม 
 ท่ีประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้น ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการตามรายช่ือท่ีประธานฯ เสนอ โดยให้พลต ารวจเอกธวชัชัย  ภัยล้ี เป็นประธานกรรมการ และอนุมัติการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบโดยให้ นายศรัณย ์ ชูเกียรติ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งก าหนดกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือ
ช่ือแทนบริษทั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

เห็นดว้ย                       1,896,625   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
จ านวนเสียงทั้งหมดในวาระน้ี   1,896,625   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

วำระที ่6 พจิำรณำอนุมตักิำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีต้่องออกจำกต ำแหน่งตำมก ำหนดวำระ 
 ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาวา่ดว้ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าตรา 1152 ในการประชุมสามญั    
ผูถื้อหุ้นทุกๆ ปี ผูเ้ป็นกรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งโดยจ านวนหน่ึงในสามเป็นอตัรา โดยในปัจจุบนับริษทัมีจ านวนรวม 8 ท่าน 
ดงันั้นกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมคราวน้ี คือ  
  1.  รศ.ศรัณย ์ ชูเกียรติ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
   2.  นายอษัฎางค ์ ศรีศุภรพนัธ์ กรรมการอิสระ 
   3.  นายณชัชา  ยงคส์งวนชยั กรรมการ 
  โดยกรรมการท่ีออกตามวาระนั้นสามารถไดรั้บเลือกกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ได ้เน่ืองจากกรรมการของบริษทัฯ ท่ี
พน้จากต าแหน่งตามวาระในคร้ังน้ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีก าหนด อีกทั้งเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ สามารถ
ท่ีจะสร้างประโยชน์แก่บริษทัได ้ดงันั้นจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่ง
ตามก าหนดวาระกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตาม
วาระ 3 ท่าน กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยมีรายละเอียดประวติัส่วนตวัท่ีปรากฎในเอกสาร
ประกอบการประชุมวาระท่ี 6 

 หลงัจากนั้นประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม แต่ไม่มีขอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็น
เพ่ิมเติม ประธานไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดงัน้ี 

  มตทิีป่ระชุม 
  ท่ีประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการท่ี
ออกตามวาระ 3 ท่าน ไดแ้ก่ รศ.ศรัณย ์ ชูเกียรติ, นายอษัฎางค ์ ศรีศุภรพนัธ์ และนายณัชชา  ยงคส์งวนชยั กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

เห็นดว้ย                       1,896,625   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
จ านวนเสียงทั้งหมดในวาระน้ี   1,896,625   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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วำระที ่7  พจิำรณำอนุมตักิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2560 
 ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยค่าตอบแทนกรรมการในปีท่ีผ่านมาท่ี
ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 1.5 ลา้นบาท แบ่งเป็นค่าเบ้ียประชุมและโบนัส
กรรมการ โดยก าหนดค่าเบ้ียประชุมเช่นเดียวกบัปี 2559 ดงัน้ี 

1. ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
  

1.1 ค่าเบ้ียประชุม   
      ประธานกรรมการบริษทั    30,000  บาท/ท่าน/คร้ัง 
      กรรมการบริษทั 10,000 บาท/ท่าน/คร้ัง 
2. ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบ   
2.1 ค่าเบ้ียประชุม   
      ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/ท่าน/คร้ัง 
      กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/ท่าน/คร้ัง 
3. โบนัสกรรมกำรรำยปี (ไม่เกนิ) 100,000 บาท/ท่าน 

  ทั้งน้ี  คณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ ไดแ้ก่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงจะไม่มีค่าตอบแทน โดยใหค้ณะกรรมการไดรั้บค่าตอบแทนดงักล่าวขา้งตน้ ไปจนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะไดมี้มติเปล่ียนแปลง 

 หลงัจากนั้นประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม แต่ไม่มีขอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็น
เพ่ิมเติม ประธานไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดงัน้ี 

 มตทิีป่ระชุม 
 ท่ีประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมติัก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

เห็นดว้ย                       1,896,625   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
จ านวนเสียงทั้งหมดในวาระน้ี   1,896,625   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

วำระที ่8      พจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีส ำหรับปี 2560 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ การแปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัจ าเป็นจะตอ้งเลือกตั้งผูส้อบบญัชี
ของบริษทัใหม่ ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 7147 หรือ นาย
ไกรสิทธ์ิ  ศิลปมงคลกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9429 หรือนางสาวเขมนันท์  ใจช้ืน ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 8260 แห่งบริษทั 
สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนภายในส านกังานเดียวกนัเป็นผูล้งลายมือช่ือในรายงานการตรวจสอบของบริษทั 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยมีค่าตอบแทนส าหรับปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 1,177,500 บาทต่อปี 
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 หลงัจากนั้นประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม แต่ไม่มีขอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็น
เพ่ิมเติม ประธานไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดงัน้ี 

 มตทิีป่ระชุม 
 ท่ีประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมติัให้แต่งตั้ง นายบรรจง 
พิชญประสาธน์ ผูส้อบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 7147 หรือ นายไกรสิทธ์ิ  ศิลปมงคลกุล ผูส้อบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 9429 หรือนางสาว
เขมนนัท์  ใจช้ืน ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 8260 แห่งบริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนภายในส านกังาน
เดียวกนัเป็นผูล้งลายมือช่ือในรายงานการตรวจสอบของบริษทั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยมีค่าตอบแทนส าหรับปี 2560 เป็น
จ านวนเงิน 1,177,500 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

เห็นดว้ย                       1,896,625   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
จ านวนเสียงทั้งหมดในวาระน้ี   1,896,625   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

วำระที ่9 พจิำรณำอนุมตักิำรแปรสภำพบริษัทเป็นบริษัทมหำชนจ ำกดั 
 ประธานฯ ไดเ้สนอท่ีประชุมวา่ บริษทัเตรียมการท่ีจะเสนอขายหุ้นของบริษทัต่อประชาชนและน าหุ้นของบริษทัเขา้จด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซ่ึงตามกฎหมายบริษทัจะตอ้งแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน ตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 จึงตอ้งขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแปรสภาพบริษทัให้เป็นบริษทั
มหาชนจ ากดัตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  

 ทั้งน้ี เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการแปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั โดยมีเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแปรสภาพบริษทั
เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงไดรั้บการพิจารณาไปแลว้ดงัวาระขา้งตน้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

9.1  เลือกตั้งกรรมการซ่ึงรวมถึงกรรมการอิสระซ่ึงจะด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและก าหนดอ านาจ    
ลงลายมือช่ือแทนบริษทั ดงัมีรายช่ือคณะกรรมการดงัต่อไปน้ี 
   1. พลต ารวจเอกธวชัชยั  ภยัล้ี ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 
  2. นายอษัฎางค ์ ศรีศุภรพนัธ์ ต าแหน่ง กรรมการ 
   3. นายพงษไ์ชย  เกษมทวศีกัด์ิ ต าแหน่ง กรรมการ 
   4. นายศรัณย ์ ชูเกียรติ  ต าแหน่ง กรรมการ 
   5. นายนิทศัน์  ยงคส์งวนชยั  ต าแหน่ง กรรมการ 
   6. นายนิติพทัญ ์ ยงคส์งวนชยั  ต าแหน่ง  กรรมการ 
   7. นายอ านวย  มัง่มี  ต าแหน่ง กรรมการ  
   8. นายณชัชา  ยงคส์งวนชยั  ต าแหน่ง กรรมการ 
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 โดยแต่งตั้ง นายอษัฎางค์  ศรีศุภรพนัธ์  นายพงษ์ไชย  เกษมทวีศกัด์ิ  และนายศรัณย ์ ชูเกียรติ  เป็นกรรมการอิสระท่ี
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยให้ นายศรัณย ์ ชูเกียรติ เป็น
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 พร้อมกนัน้ีไดแ้ต่งตั้ง พลต ารวจเอกธวชัชยั  ภยัล้ี เป็นประธานกรรมการ และก าหนดกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือ
แทนบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัฉบบัใหม่เป็นดงัน้ี 

 “นายนิติพทัญ ์ ยงค์สงวนชยั หรือ นายนิทศัน์  ยงคส์งวนชยั หรือ นายณัชชา  ยงคส์งวนชยั กรรมการสองในสามคนน้ี
ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั” 

 9.2 การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 โดยค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ก าหนดไวภ้ายในวงเงิน
ไม่เกิน 1.5 ลา้นบาท แบ่งเป็นค่าเบ้ียประชุมและโบนสักรรมการ โดยก าหนดค่าเบ้ียประชุมเช่นเดียวกบัปี 2559 ดงัน้ี 

1. ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
  

1.1 ค่าเบ้ียประชุม   
      ประธานกรรมการบริษทั    30,000  บาท/ท่าน/คร้ัง 
      กรรมการบริษทั 10,000 บาท/ท่าน/คร้ัง 
2. ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบ   
2.1 ค่าเบ้ียประชุม   
      ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/ท่าน/คร้ัง 
      กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/ท่าน/คร้ัง 
3. โบนัสกรรมกำรรำยปี (ไม่เกนิ) 100,000 บาท/ท่าน 

 

 ทั้งน้ี  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะไม่มีค่าตอบแทน 

 9.3 การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีส าหรับปี 2560 โดยแต่งตั้ง นายบรรจง พิชญประสาธน์ 
ผูส้อบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 7147 หรือ นายไกรสิทธ์ิ  ศิลปมงคลกุล ผูส้อบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 9429 หรือนางสาวเขมนันท์  ใจช้ืน 
ผูส้อบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 8260 แห่งบริษทั สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ ากัด หรือผูส้อบบัญชีท่านอ่ืนภายในส านักงานเดียวกันเป็น          
ผูล้งลายมือช่ือในรายงานการตรวจสอบของบริษทั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยมีค่าตอบแทนส าหรับปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 
1,177,500 บาทต่อปี 

 หลงัจากนั้นประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม แต่ไม่มีขอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็น
เพ่ิมเติม ประธานไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดงัน้ี 

 

 



บริษัท มิตรสิบ  ลสิซ่ิง จ ำกดั      
เลขที ่400-400/1 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10270 

  

- 9 - 
 

 มตทิีป่ระชุม 
 ท่ีประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู ้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมติัการแปรสภาพบริษทั
เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแปรสภาพบริษทัเป็นบริษทั
มหาชนจ ากดั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

เห็นดว้ย                       1,896,625   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
จ านวนเสียงทั้งหมดในวาระน้ี   1,896,625   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

วำระที ่10     พจิำรณำอนุมตักิำรแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เร่ืองช่ือบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบั กำรแปรสภำพ 
 บริษัทจ ำกดัเป็นบริษัทมหำชนจ ำกดั  
                ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ สืบเน่ืองจากท่ีประชุมไดอ้นุมติัใหแ้ปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั จึงตอ้งมี  
การพิจารณาแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 1. ช่ือบริษทั และขอ้ 2. ความประสงค์ท่ีจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัมติต่างๆ ดงักล่าวในเร่ืองต่อไปน้ี 

 (1)   ใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมช่ือบริษทั ทั้งช่ือภาษาไทยและภาษาองักฤษ ดงัน้ี 

    จำกเดมิ 
  ช่ือภาษาไทย คือ “บริษัท มติรสิบ ลสิซ่ิง จ ำกดั” 
  ช่ือภาษาองักฤษ คือ “MITSIB LEASING Co.,Ltd.” 

       เป็น 
  ช่ือภาษาไทย คือ “บริษัท มติรสิบ ลสิซ่ิง จ ำกดั (มหำชน)” 
  ช่ือภาษาองักฤษ คือ “MITSIB LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED” 

 (2) เพ่ิมเติมรายการในหนงัสือบริคณห์สนธิในเร่ืองบริษทัมีความประสงคท่ี์จะเสนอขายหุน้ต่อประชาชน 

 ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมและก าหนดหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัการแปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั เป็นดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1. ช่ือบริษทั “ช่ือภำษำไทย คือ “บริษัท มติรสิบ ลสิซ่ิง จ ำกดั (มหำชน)” 
  ช่ือภาษาองักฤษ คือ “MITSIB LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED” 

 ขอ้ 2. บริษทัมีความประสงคท่ี์จะเสนอขายหุน้ต่อประชาชน 
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 หลงัจากนั้นประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม แต่ไม่มีขอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็น
เพ่ิมเติม ประธานไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดงัน้ี 

 มตทิีป่ระชุม 
 ท่ีประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 1. และขอ้ 2. ของบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการแปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

เห็นดว้ย                       1,896,625   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
จ านวนเสียงทั้งหมดในวาระน้ี   1,896,625   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

วำระที ่11 พจิำรณำอนุมตักิำรแก้ไขเปลีย่นแปลงตรำประทบัของบริษัท 
 ประธานฯ ฯ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการแปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั จึงเห็นสมควร
เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเปล่ียนแปลงตราประทบัของบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนช่ือบริษทัฯ ตามท่ี
กล่าวมาขา้งตน้ในวาระการประชุมท่ี 10 เร่ืองการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 1. เร่ืองช่ือบริษทั จึงตอ้งขอให้ท่ีประชุม        
ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเปล่ียนแปลงตราประทบัของบริษทัฯ เป็นดงัน้ี 

จำก                เป็น 
ตราของบริษทัใหใ้ชด้งัท่ีประทบัไวน้ี้   ตราของบริษทัใหใ้ชด้งัท่ีประทบัไวน้ี้ 
 

 

 

 

 หลงัจากนั้นประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม แต่ไม่มีขอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็น
เพ่ิมเติม ประธานไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดงัน้ี 

 มตทิีป่ระชุม 
 ท่ีประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมติัการแกไ้ขเปล่ียนแปลง
ตราประทบัของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

เห็นดว้ย                       1,896,625   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 



บริษัท มิตรสิบ  ลสิซ่ิง จ ำกดั      
เลขที ่400-400/1 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10270 

  

- 11 - 
 

จ านวนเสียงทั้งหมดในวาระน้ี   1,896,625   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

วำระที ่12   พจิำรณำอนุมตักิำรแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เร่ืองวตัถุประสงค์ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบักำรแปร
สภำพบริษัทจ ำกัดเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด โดยให้ยกเลิกวตัถุประสงค์เดิมทั้งฉบับและให้ใช้วัตถุประสงค์ตำมร่ำงฉบับ
ใหม่  

 ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั 
การแปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั เป็นดงัต่อไปน้ี 
                    ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทัมี 26 ขอ้ 

 หลงัจากนั้นประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม แต่ไม่มีขอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็น
เพ่ิมเติม ประธานไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดงัน้ี 

 มตทิีป่ระชุม 
 ท่ีประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3. ของบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการแปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

เห็นดว้ย                       1,896,625   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
จ านวนเสียงทั้งหมดในวาระน้ี   1,896,625   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

วำระที ่13 พจิำรณำอนุมตักิำรเปลีย่นแปลงข้อบงัคบัของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบักำรแปรสภำพบริษัทจ ำกดัเป็นบริษัท 
 มหำชนจ ำกดั โดยให้ยกเลกิข้อบังคบัเดมิทั้งฉบบัและให้ใช้ร่ำงข้อบงัคบัตำมร่ำงฉบับใหม่ 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการแปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั จึงเห็นสมควรเสนอ
ให้ท่ีประชุมพิจารณายกเลิกขอ้บงัคบัของบริษทัฉบบัเดิม และให้ใชข้อ้บงัคบัของบริษทัฉบบัใหม่โดยให้มีขอ้ความเป็นไปตามร่าง
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตามรายละเอียดท่ีปรากฎในเอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี 13 

 หลงัจากนั้นประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม แต่ไม่มีขอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็น
เพ่ิมเติม ประธานไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดงัน้ี 

 มตทิีป่ระชุม 
 ท่ีประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมติัให้ยกเลิกขอ้บงัคบัของ
บริษทัฉบบัเดิมและใหใ้ชข้อ้บงัคบัของบริษทัฉบบัใหม่ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

เห็นดว้ย                       1,896,625   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
จ านวนเสียงทั้งหมดในวาระน้ี   1,896,625   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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วำระที ่14 พจิำรณำอนุมตักิำรเปลีย่นแปลงมูลค่ำทีต่รำไว้ของหุ้นของบริษัทโดยเปลีย่นแปลงมูลค่ำหุ้นจำกเดมิมูลค่ำหุ้นละ 
 100 บำท (หนึ่งร้อยบำท) เป็นมูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท (ห้ำสิบสตำงค์)  
 ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามท่ีบริษทัจะไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั เพ่ือเสนอขายหุน้ต่อประชาชน
และน าหุ้นของบริษทัเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ นั้น ประธานฯ จึงเห็นควรเสนอให้
บริษทัเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้องบริษทั จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 100 บาท (หน่ึงร้อยบาท) เป็นหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค)์ 
เพ่ือใหหุ้น้มีสภาพคล่องในการซ้ือขาย 

 หลงัจากนั้นประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม แต่ไม่มีขอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็น
เพ่ิมเติม ประธานไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดงัน้ี 

 มตทิีป่ระชุม 
 ท่ีประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมติัให้บริษทัเปล่ียนแปลง
มูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นของบริษัท จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 100 บาท (หน่ึงร้อยบาท) เป็นหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

เห็นดว้ย                       1,896,625   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
จ านวนเสียงทั้งหมดในวาระน้ี   1,896,625   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

วำระที ่15 พจิำรณำอนุมตักิำรเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทอกีจ ำนวน 83,500,000 บำท (แปดสิบสำมล้ำนห้ำแสนบำท) โดย 
 กำรออกหุ้นสำมญัใหม่ จ ำนวน 167,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบเจด็ล้ำนหุ้น) มูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท (ห้ำสิบ 
 สตำงค์) 
 ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามท่ีบริษทัจะไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั เพ่ือเสนอขายหุน้ต่อประชาชน
และน าหุ้นของบริษทัเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ นั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 83,500,000 บาท (แปดสิบสามลา้นห้าแสนบาท) โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 
167,000,000 หุ้น (หน่ึงร้อยหกสิบเจ็ดลา้นหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค)์ ซ่ึงจะท าให้ทุนจดทะเบียนของบริษทัเพ่ิมข้ึน
จากเดิม 250,000,000 บาท (สองร้อยหา้สิบลา้นบาท) เป็น 333,500,000 บาท (สามร้อยสามสิบสามลา้นหา้แสนบาท)  

 หลงัจากนั้นประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม แต่ไม่มีขอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็น
เพ่ิมเติม ประธานไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดงัน้ี 

 มตทิีป่ระชุม 
 ท่ีประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมติัใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษทัอีก 83,500,000 บาท (แปดสิบสามลา้นหา้แสนบาท) โดยออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 167,000,000 หุน้ (หน่ึงร้อยหกสิบเจ็ด
ลา้นหุน้) มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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เห็นดว้ย                       1,896,625   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
จ านวนเสียงทั้งหมดในวาระน้ี   1,896,625   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

วำระที ่16 พจิำรณำอนุมตักิำรแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบักำร 
 เปลีย่นแปลงมูลค่ำทีต่รำไว้ของหุ้นของบริษัท และกำรเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท  
 ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั 
การแปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั เป็นดงัต่อไปน้ี 

      ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน      333,500,000       บาท   (สามร้อยสามสิบสามลา้นหา้แสนบาท)                                                                    
        แบ่งออกเป็น             667,000,000       หุน้     (หกร้อยหกสิบเจ็ดลา้นหุน้)                                                                 
           มูลค่าหุน้ละ                          0.50       บาท   (หา้สิบสตางค)์ 
                                โดยแยกออกเป็น                                                                                                                                                          
            หุน้สามญั             667,000,000       หุน้     (หกร้อยหกสิบเจ็ดลา้นหุน้)                                                       
  หุน้บุริมสิทธิ                      -         หุน้     ( - )” 

 ทั้งน้ี ใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมรายการท่ีตั้งส านกังานใหญ่ ขอ้ 5. ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ ตั้งอยูท่ี่ จงัหวดั สมุทรปราการ 

 ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพ่ิมเติมและก าหนดหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัการแปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั 

 หลงัจากนั้นประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม แต่ไม่มีขอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็น
เพ่ิมเติม ประธานไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดงัน้ี 

 มตทิีป่ระชุม 
 ท่ีประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. และขอ้ 5. ของบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการแปรสภาพบริษทัมหาชนจ ากดั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

เห็นดว้ย                       1,896,625   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
จ านวนเสียงทั้งหมดในวาระน้ี   1,896,625   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

วำระที ่17 พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิม่ทุนของบริษัท 
 ประธานฯ ไดแ้ถลงวา่ตามท่ี ท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัใหเ้พ่ิมทุนจะทะเบียนของบริษทัอีก 83,500,000 บาท (แปดสิบสาม
ลา้นห้าแสนบาท) โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 167,000,000 หุ้น (หน่ึงร้อยหกสิบเจ็ดลา้นหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบ
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สตางค์) ตามวาระขา้งตน้ ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัให้เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่ดังกล่าวต่อ
ประชาชน โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทั เป็นผูมี้อ  านาจด าเนินการดงัน้ี 

- พิจารณาก าหนดจ านวน ราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย การช าระเงิน และจองซ้ือหุ้น ตลอดจนหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไขและรายละเอียดใดๆ เก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวไดต้ามท่ีคณะกรรมการบริษทัตามท่ี
เห็นสมควร ตลอดจนด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการเสนอขายหุน้ต่อประชาชน 

- พิจารณาเง่ือนไขและรายละเอียดในเอกสาร และสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการเจรจาต่อรอง ตกลง  
ลงนาม และส่งมอบเอกสาร และสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว เช่น 
สัญญาจ้างท่ีปรึกษาทางการเงิน สัญญาจ้างท่ีปรึกษากฎหมาย สัญญาแต่งตั้ งผูจ้ ัดจ าหน่าย และผูรั้บประกันการ
จ าหน่าย 

- ด าเนินการจดัท าค าขอต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ตลอดจนการลงนามและ
ยืน่ค  าขอดงักล่าวพร้อมให้ขอ้มูลเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีมีอ านาจอ่ืนใด และ
รวมถึงการด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกหน่วยงาน 

- ด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือบรรลุวตัถุประสงคใ์นเร่ืองดงักล่าว ทั้งน้ี ภายใตป้ระกาศขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ์ และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

 หลงัจากนั้นประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม แต่ไม่มีขอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็น
เพ่ิมเติม ประธานไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดงัน้ี 

มตทิีป่ระชุม 
ท่ีประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญั
เพ่ิม 

ทุนท่ีออกใหม่แก่ประชาชน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย เป็นผูมี้อ านาจ
ด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

เห็นดว้ย                       1,896,625   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
จ านวนเสียงทั้งหมดในวาระน้ี   1,896,625   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

วำระที ่18 พจิำรณำอนุมตันิโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล 
 ประธานฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการก ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance)  
ในการด าเนินธุรกิจโดยยดึแนวปฎิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือใหก้ารด าเนินงานของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งมีคุณธรรม  
โปร่งใสมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูล้งทุน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัในการส่งเสริมให ้
เกิดความยัง่ยนืของบริษทัฯ จึงไดจ้ดัท าคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และก าหนดนโยบายท่ีส าคญัของบริษทัฯ และการติดตามให ้
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มีการปฎิบติัตามโดยหน่ึงในนโยบายท่ีส าคญัของบริษทัฯ คือนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ      
40 % ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และทุนส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี ซ่ึงมีรายละเอียดปรากฎในเอกสาร
ประกอบการประชุมวาระท่ี 18 

 หลงัจากนั้นประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม แต่ไม่มีขอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็น
เพ่ิมเติม ประธานไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดงัน้ี 

มตทิีป่ระชุม 
ท่ีประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมติัใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิม 

ทุนท่ีออกใหม่แก่ประชาชน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย เป็นผูมี้อ  านาจ
ด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

เห็นดว้ย                       1,896,625   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
จ านวนเสียงทั้งหมดในวาระน้ี   1,896,625   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

วำระที ่19 พจิำรณำอนุมตักิำรน ำหุ้นสำมญัของบริษัทเข้ำจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ 
 ประธานฯ เสนอต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือให้หุ้นของบริษทัมีตลาดรองรับในการซ้ือขาย และเพ่ือสร้างความมัน่ใจและความ
น่าเช่ือแก่ผูล้งทุน เห็นควรเสนอให้บริษทัด าเนินการน าหุ้นของบริษทัเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์         
เอม็ เอ ไอ โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทั เป็นผูมี้อ านาจด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว 

 หลงัจากนั้นประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม แต่ไม่มีขอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็น
เพ่ิมเติม ประธานไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดงัน้ี 

 มตทิีป่ระชุม 
 ท่ีประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมติัการน าหุน้ของบริษทัเขา้
จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ตามท่ีประธานฯ เสนอ  โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั 
เป็นผูมี้อ านาจด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

เห็นดว้ย                       1,896,625   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
จ านวนเสียงทั้งหมดในวาระน้ี   1,896,625   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

วำระที ่20 พจิำรณำแต่งตั้งนำยทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัท 
 ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมแต่งตั้ ง บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด เป็นนายทะเบียนหุ้นและ     
นายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัภายหลงัจากท่ีบริษทัไดน้ าหุน้เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ 
ไอ เรียบร้อยแลว้ 
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 หลงัจากนั้นประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม แต่ไม่มีขอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็น
เพ่ิมเติม ประธานไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ประธานฯ จึงสรุปมติการประชุมดงัน้ี 

 มตทิีป่ระชุม 
 ท่ีประชุมลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมติัแต่งตั้ง บริษทั ศูนยรั์บ
ฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบียนหุน้และนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัภายหลงัจากท่ีบริษทัไดน้ าหุ้นเขา้จด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ เรียบร้อยแลว้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

เห็นดว้ย                       1,896,625   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0   เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
จ านวนเสียงทั้งหมดในวาระน้ี   1,896,625   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

วำระที ่21 พจิำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำม)ี 

 เม่ือไม่มีท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม และไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเขา้พิจารณาอีก ประธานในท่ีประชุมจึงกล่าวปิดประชุม
และกล่าวขอบคุณกรรมการและผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา 15.00  น. 
 
 
                                                                ลงช่ือ พล.ต.อ. .....................................................ประธานท่ีประชุม 
                                                     ( ธวชัชยั  ภยัล้ี )                    
                                                                                            ประธานท่ีประชุม 
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