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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2555 
ของ 

บริษัท  ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม  จํากัด (มหาชน) 
 
เวลาและสถานที่ 
 
 ประชุมเมื่อวันที่  27  เมษายน  2555  เวลา  14.30 น.  ณ หองสาทร 1 ช้ันลอย  โรงแรมอนันตรา กรุงเทพ สาทร  
เลขท่ี 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
 
เร่ิมการประชุม 
 
 ดร.สุนทร เสถียรไทย  ประธานกรรมการ  ไดแจงตอที่ประชุมวามีผูถือหุนของบริษัทเขารวมประชุมทั้งดวย
ตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 54 คน รวมจํานวนหุนได 576,067,014 หุน คิดเปนรอยละ 82.14 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมดจํานวน  701,357,785  หุน ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับ  
 

ประธานฯ จึงกลาวเปดประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 
  

ประธานไดมอบหมายใหนางสิริพร  ปนประยงค เลขานุการบริษัท รายงานตอที่ประชุมเรื่องการสงเสริม

กํากับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน ดังน้ี 

 
ตามที่บริษัทไดใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 และเสนอบุคคล

เพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทฯ เพ่ือเปนการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเพ่ือแสดงถึง
การปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน ซึ่งมีรายละเอียดหลักเกณฑและวิธีการตามที่ไดเปดเผยบน
เว็บไซตของบริษัทต้ังแตวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 โดยผูถือหุนสามารถกรอกขอมูลลงใน แบบฟอรมการขอเสนอ
วาระเพ่ือบรรจุเปนวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555  และใหนําสงมายังบริษัทฯ ทาง E-mail Address 
หรือทางโทรสาร และจัดสงตนฉบับมายังบริษัทฯ เปนลายลักษณอักษร พรอมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กําหนดให
ครบถวนถูกตองภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 น้ัน ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดมาใชสิทธิดังกลาว 

 
ตอจากน้ันไดกลาวแนะนําผูเขารวมประชุม ไดแก คณะกรรมการ 8 ทาน, และฝายจัดการ 4 ทาน ไดแก 
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คณะกรรมการ จํานวน 8 ทาน 
 1.  ดร.สุนทร  เสถียรไทย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
 2.  นายอภิชัย  เตชะอุบล กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  

3  นายประสงค วรารัตนกุล กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคาตอบแทน 

4. นายนันท  กิจจาลักษณ กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  และ 
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคาตอบแทน 

5  นายสมมาตร สังขะทรัพย กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  และ 
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคาตอบแทน 

6 นายกัมพล  ติยะรัตน กรรมการ  กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ  
7. นายอนุกูล  อุบลนุช กรรมการ  กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผูจัดการ                                            

 8. นางสุมาลี  อองจริต กรรมการ 
 

ผูบริหาร  จํานวน 4 ทาน 
 1. นางรัชนี  ศิวเวชช  ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการเงิน  
 2. นางวิไล   แซโงว   ผูชวยกรรมการผูจัดการสายพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม 
 3. นางสาวจริยกรณ  โสดาธันยพัฒน ผูชวยกรรมการผูจัดการสายพัฒนาธุรกิจที่พักอาศัย 
       และอาคารสํานักงาน 

4. นางสิริพร  ปนประยงค  ผูชวยกรรมการผูจัดการสายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และเลขานุการบริษัท 

 
เลขานุการบริษัทไดกลาวแนะนําผูแทนจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซึ่งเปนผูสอบ

บัญชีของบริษัทประจําป 2554 ไดแก นางวิไลรัตน  โรจนนครินทร    ผูแทนจากบริษัท สํานักงานกฎหมาย ฟารอีฑส 
(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท 3 ทานไดแก  นายพุฒิกฤษณ  คงสวัสด์ิ  นายศุกลปกษ คลัง
มนตรี และนางสาวอาริยา  สืบพันธวงษ  และที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทไดแก นายธํารงค  เชียรเตชากุล     

 
เลขานุการบริษัท ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงของผูที่มาประชุมดวยตนเอง 

และของผูรับมอบฉันทะวา ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งน้ี บริษัทไดจัดบัตรลงคะแนนใหสําหรับใชกับทุกวาระ
การประชุม โดยการออกเสียงลงคะแนน ใหถือหน่ึงหุนเปนหน่ึงเสียง  ทั้งน้ีในการดําเนินการประชุมในแตละวาระ  
หากไมมีผูถือหุนทานใด ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหถือวาผูถือหุนมีมติเปนเอกฉันทตามที่ประธานเสนอ อน่ึงถามี
ผูถือหุนทานใดที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง กรุณายกมือ และโปรดกรอกบัตรลงคะแนนที่ผูถือหุนไดรับ ณ ตอน
ลงทะเบียน สงใหแกเจาหนาที่ของบรษิัท เพ่ือนํามารวบรวมคะแนนเสียง และแจงผลตอที่ประชุมใหทราบ  ในสวนของ
ผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุม และเปนแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของผูถือ
หุนแลวน้ัน บริษัทไดนําคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ตามความประสงคของทานผูถือหุน บันทึกรวม
ไวในใบลงทะเบียนเพ่ือการลงมติตามวาระไวแลว 
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สําหรับการซักถามและแสดงความเห็น  บริษัทจะเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความเห็นใน
ประเด็นที่เก่ียวของกับวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยขอใหผูถือหุนที่ตองการซักถาม หรือแสดงความเห็น กรุณาแจง
ช่ือ-นามสกุล ใหที่ประชุมทราบกอนทุกครั้ง 

 
ในระหวางการประชุมมีผูถือหุนมาเขารวมประชุมเพ่ิมขึ้น 3 ราย รวมจํานวนหุนได 72,479 หุน นับเปนผูถือหุน

ที่เขารวมประชุมทั้งหมด 57 ราย และจํานวนหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมดจํานวน 576,139,493 หุน 
 

วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2554 เม่ือวันท่ี 28  เมษายน 2554 
                ประธานฯ  ไดเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป  2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28  เมษายน 2554  

ใหที่ประชุมพิจารณาเพ่ือรับรอง 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแลว เห็นวาถูกตองตามความเปนจริง จึงไดลงมติเปนเอกฉันทรับรองรายงาน

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2554 ซึ่งไดประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 
 

เห็นดวย        576,139,493  เสียง  คิดเปนรอยละ    100   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
                ไมเห็นดวย          -             เสียง  คิดเปนรอยละ      -       ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
                งดออกเสียง         -             เสียง  คิดเปนรอยละ      -       ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
 
วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบป  2554 

ประธานฯ ไดเสนอรายงานประจําปของคณะกรรมการ และมอบหมายให นายกัมพล ติยะรัตน กรรมการ  
ผูจัดการ เปนผูรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2554 ใหผูถือหุนทราบพอสรุปไดดังน้ี 

 
ในป 2554 เปนปที่ประเทศไทยประสพภัยพิบัติอยางรายแรงนานานับประการ เชน กรณีเกิดอุทกภัยอยาง
รุนแรง และน้ํายังขังนองอีกเปนแรมเดือน ทั้งสนามบิน สถานที่ราชการ โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ การนิคม
อุตสาหกรรมตางๆ ตางรับภัยพิบัติไปทั้งน้ัน นอกจากนั้น ปจจัยลบที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย ในดานภายนอก
ประเทศ ภาวะเศรษฐกิจก็ตกตํ่าทั้งในประเทศและในทวีปยุโรปหลายๆ ประเทศ พรอมทั้งปญหาคาครองชีพที่
สูงขึ้น แตอยางไรก็ดี บริษัทฯ ก็ยังสามารถฝาฟนอุปสรรคตางๆ เหลาน้ันไปได  โดยในป 2554 บริษัทและ
บริษัทยอย มีรายไดรวมจํานวน 1,143.69 ลานบาท มีกําไรสุทธิจํานวน 146.52 ลานบาท และบริษัทจะทํา
ใหผลกําไรท่ีเกิดขึ้นในปตอๆ ไปดวย ดังน้ันจากผลกําไรน้ีเองจึงทําใหหุนของบริษัทมีราคาสูงขึ้นจากตนป 
2554 ในราคา 0.83 บาทตอหุน เปรียบเทียบกับปลายป 2554 ในราคา 1.43 บาทตอหุน เพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 72.28  
บริษัทขอเรียนวา ในป 2555 บริษัทจะมีโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการอยู 3 โครงการ คือ โครงการนิคม
อุตสาหกรรมทีเอฟดี โครงการคอนโดมิเนียมพักผอนชายทะเลท่ีหัวหินในนามโครงการเดอะโคโลเนียล เขา
เตา-หัวหิน โครงการคอนโดมิเนียมในเมืองในนามโครงการมหาดเล็กหลวงเรสซิเดนซ ซึ่งโครงการเดอะโค
โลเนียลเขาเตา-หัวหินปจจุบันอยูระหวางการกอสราง สําหรับโครงการมหาดเล็กหลวงเรสซิเดนซอยูระหวาง
ขั้นตอนการขออนุญาต EIA สวนโครงการนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี พ้ืนที่เฟสแรกไดขายไปจนเหลือเกือบ
หมดแลว ปจจุบันอยูระหวางการพัฒนาพ้ืนที่ดินในเฟส 2  
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นายนิรันดร  ขจรรุงศิลป ผูถือหุนจํานวน 52,200 หุน ไดสอบถามถึงเรื่องการปองกันความเสี่ยงของบริษัทใน
กรณีการดําเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี เพราะจะมีสวนที่เก่ียวของกับการประกาศเขตผังเมืองรวม
ของอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งอยูในพ้ืนที่ของนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดีอยูดวย และเรื่องแนว
ทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพราะไดมีการรองเรียนจากลูกคาเก่ียวกับการเรียกเก็บคาใชจายในนิคม
อุตสาหกรรมทีเอฟดี ซึ่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการไดรวมกันช้ีแจงสรุปไดวา บริษัทได
มีการพิจารณาในเร่ืองการปองกันความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจโดยตลอดอยูแลว สําหรับการประกาศเขตผัง
เมืองรวมน้ันขณะน้ีไดมีการยื่นขอใหมีการแกไขผังเมือง ซึ่งอยูระหวางการดําเนินการของทางราชการ แตไม
นาจะมีปญหาใดเพราะเปนสิ่งที่สามารถดําเนินการเปล่ียนแปลงแกไขได สวนการเรียกเก็บคาใชจายในนิคม
อุตสาหกรรมทีเอฟดีน้ันก็เปนการเรียกเก็บตามระเบียบของบริษัทที่ถือปฏิบัติเชนเดียวกันกับลูกคาทุกรายและ
นิคมอื่นๆ ทั่วไป และประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดรับวาจะต้ังกลองรับเรื่องราวรองทุกขไวที่
สํานักงานในโครงการเพ่ือไวรับเรื่องราวรองเรียนจากลูกคา เพ่ือที่บริษัทจะไดนํามาแกไขตอไป 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเปนเอกฉันท รับรองรายงานประจําปของคณะกรรมการ และรายงานผลการ 

ดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2554 ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี.- 
 

เห็นดวย        576,139,493  เสียง  คิดเปนรอยละ    100   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
                ไมเห็นดวย          -             เสียง  คิดเปนรอยละ      -       ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
                งดออกเสียง         -             เสียง  คิดเปนรอยละ      -       ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  2554 
ประธานฯ ไดขอใหที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลว และรับรองวาถูกตอง และไดผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว โดยไดจัดพิมพลงในหนังสือรายงานประจําป ใน หนา 32  ถึง หนา 37   
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติ และรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุน
ของบริษัทฯ ประจํารอบปบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่  31  ธันวาคม  2554  ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

 
เห็นดวย        577,069,743  เสียง  คิดเปนรอยละ    100   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 

                ไมเห็นดวย          -             เสียง  คิดเปนรอยละ      -       ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
                งดออกเสียง         -             เสียง  คิดเปนรอยละ      -       ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
 

ในระหวางการประชุมวาระน้ี มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมเพ่ิมขึ้นอีก 5 ราย รวมจํานวนหุนได 930,250 หุน 
นับเปนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 62 ราย และจํานวนหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมดเปนจํานวน 577,069,743 หุน 
  
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรประจําป  2554 และการจายเงินสดปนผลและหุนปนผล 

ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายกัมพล  ติยะรัตน  กรรมการผูจัดการ  เปนผูเสนอเรื่อง การจัดสรรกําไร 
ประจําป 2554 และการจายเงินสดปนผลและหุนปนผลใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ 
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 นายกัมพล  ติยะรัตน  กรรมการผูจัดการ ไดเสนอตอที่ประชุมวา  ตามขอบังคับของบริษัทขอ 41 กําหนดให
บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป 
หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10  ของทุนจด
ทะเบียน  นอกจากน้ันนโยบายจายเงินปนผลของบริษัท ตามขอบังคับ ขอ 40 หามมิใหแบงเงินปนผลจากเงิน
ประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร   ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหแบงเงินปนผล เงินปนผล
ใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆ กัน ในการจายเงินปนผลจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 
คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว ในเมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกําไร
สมควรพอท่ีจะทําเชนน้ัน และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป  (รายละเอียด
ขอมูลการจายเงินปนผลในปที่ผานมา ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หนาที่ 3 ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนแลว) 

             
บริษัทมีผลกําไรสุทธิ  ณ สิ้นป 2554 จํานวน 135,459,287.- บาท คณะกรรมการเห็นวาที่ประชุมผูถือหุน
สมควรที่จะอนุมัติจัดสรรกําไรเปนเงินสํารองตามกฏหมายและจัดสรรกําไรเพ่ือการจายเงินปนผลใหแกผูถือ
หุนจากผลประกอบการในป 2554 และกําไรสะสม ดังน้ี 

 

1. นําเงินกําไร ในอัตรารอยละ 5 ของกําไรสุทธิในป 2554 จํานวน 3,373,489 บาท (สามลานสาม
แสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่รอยแปดสิบเกาบาท) กันเปนเงินสํารองตามกฎหมาย 

2. จายเงินปนผล จํานวนรวม 63,122,200.65 บาท (หกสิบสามลานหน่ึงแสนสองหมื่นสองพันสอง
รอยบาทหกสิบหาสตางค) คิดเปนการจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.09 บาท  จากผลประกอบการ
ในป 2554 ในอัตรารอยละ 46.60 ของกําไรสุทธิในป 2554 โดยการจายเปนเงินสดและหุนปนผล 
ดังน้ี 

2.1. จายปนผลเปนเงินสด จํานวน 7,013,577.85 บาท (เจ็ดลานหน่ึงหมื่นสามพันหารอยเจ็ดสิบเจ็ด
บาทแปดสิบหาสตางค) คิดเปนการจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.01 บาท 

2.2. จายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัท จํานวน 56,108,623 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) คิด
เปนการจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.08 บาท ใหแกผูถือหุนเดิมในอัตรา 12.5 หุนเดิมตอ 1 
หุนปนผล รวมมูลคาทั้งสิ้น 56,108,622.80 บาท (หาสิบหกลานหน่ึงแสนแปดพันหกรอยยี่สิบ
สองบาทแปดสิบสตางค) ในกรณีที่หุนสามัญที่เกิดจากการจายเงินปนผลคํานวณ ไดออกมา
เปนเศษของหุน บริษัทจะจายเงินสดใหแทนการจายหุนปนผลสําหรับหุนเดิมในอัตราหุนละ 
0.08 บาท 

 

                           โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 และรวบรวมรายช่ือตาม 

 มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 10  พฤษภาคม 

 2555 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท อนุมัติการจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย รอยละ 5 ของกําไรสุทธิ
เทากับ 3,373,489 บาท และอนุมัติจายเงินปนผลประจําป สําหรับผลการดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2554 ใหแกผูถือหุนจํานวน 701,357,785 หุน ในอัตราหุนละ 0.09 บาทตอหุน เปนเงิน 63,122,200.65 บาท (หก
สิบสามลานหน่ึงแสนสองหมื่นสองพันสองรอยบาทหกสิบหาสตางค)  โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิรับ
เงินปนผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยฯ โดย
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วิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 10  พฤษภาคม 2555 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 25 
พฤษภาคม 2555 ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

 
เห็นดวย        577,069,743  เสียง  คิดเปนรอยละ    100   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 

      ไมเห็นดวย          -             เสียง  คิดเปนรอยละ      -       ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
      งดออกเสียง         -             เสียง  คิดเปนรอยละ      -       ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 

 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนสวนท่ียังไมไดเรียกชําระ 

ประธานฯ เสนอตอที่ประชุม   เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหลดทุนที่ชําระแลวของบริษัทโดยวิธีตัดหุนจดทะเบียน 
สวนที่จําหนายไมได เน่ืองจากตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ไดเสนอใหมีการจายเงินปนผล
เปนหุนปนผลในอัตรา 10 หุนตอ 1 หุนปนผล โดยบริษัทไดเพ่ิมทุนจดทะเบียน เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล 
เปนจํานวน 63,759,803 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท และตามขอ 11 ในหนังสือช้ีชวนใบสําคัญแสดง

สิทธิ “TFD-W1” ของบริษัทกําหนดใหบริษัทปรับอัตราการใชสิทธิ เมื่อบริษัทมีการจายเงินปนผลเปนหุน

สามัญแกผูถือหุนของบริษัท ผลจากการจายเงินปนผลของบริษัททําใหบริษัทตองสํารองหุนสามัญเพ่ิมทุนจาก

การปรับอัตราการใชสิทธิใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ “TFD-W1”  เปนจํานวนเงิน 12,240,197 หุน มูล

คาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวมเปนหุนสามัญใหมที่บริษัทตองเพิ่มทุนเปนจํานวน 76,000,000 หุน และทําให
บริษัทมีทุนจดทะเบียนเพ่ิมจาก 760,000,000 บาท (เจ็ดรอยหกสิบลานบาท) เปน 836,000,000 บาท (แปดรอย
สามสิบหกลานบาท) และหลังจากบริษัทไดจดทะเบียนเพ่ิมทุน และจายเงินปนผลเปนหุนสามัญตามมติที่

ประชุมดังกลาวใหแกผูถือหุน และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ   “TFD-W1” แลวยังมีจํานวนหุนสามัญที่ยังคง
เหลืออยูอีกจํานวน 53 หุน 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท  อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยวิธีตัดหุนจด

ทะเบียนสวนคงเหลือจากการจัดสรรเปนหุนปนผล และตามใบสําคัญแสดงสิทธิ “TFD-W1” จํานวน 53 
หุน จากทุนจดทะเบียนเดิม 836,000,000 บาท (แปดรอยสามสิบหกลานบาท) เปน   835,999,947 บาท 
(แปดรอยสามสิบหาลานเกาแสนเกาหมื่นเกาพันเการอยสี่สิบเจ็ดบาท) ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

 
 เห็นดวย        577,069,743  เสียง  คิดเปนรอยละ    100   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 

                ไมเห็นดวย          -             เสียง  คิดเปนรอยละ      -       ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
                งดออกเสียง         -             เสียง  คิดเปนรอยละ      -       ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ใหสอดคลองกับการลดทุน 

ประธานฯ ไดเสนอตอที่ประชุม  ใหอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพ่ือให
สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน โดยใหยกเลิกขอความเดิมและใชขอความใหมดังน้ี 

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน : 835,999,947 บาท  (แปดรอยสามสิบหาลานเกาแสนเกา    
                                                                                   หมื่นเกาพันเการอยสี่สิบเจ็ดบาท) 
          แบงออกเปน :           835,999,947 หุน  (แปดรอยสามสิบหาลานเกาแสนเกา    
                                                                                   หมื่นเกาพันเการอยสี่สิบเจ็ดหุน) 
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         มูลคาที่ตราไวหุนละ : 1 บาท (หน่ึงบาท) 
         โดยแยกออกเปน 
         หุนสามัญ  :           835,999,947 หุน  (แปดรอยสามสิบหาลานเกาแสนเกา    
                                                                                   หมื่นเกาพันเการอยสี่สิบเจ็ดหุน) 
         หุนบุริมสิทธิ  : - หุน (-) 

 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท   อนุมัติแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพ่ือให

สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน ดวยคะแนเสียงดังน้ี 
 

เห็นดวย        577,069,743  เสียง  คิดเปนรอยละ    100   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
      ไมเห็นดวย          -             เสียง  คิดเปนรอยละ      -       ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
      งดออกเสียง         -             เสียง  คิดเปนรอยละ      -       ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 

 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียน เพ่ือรองรับหุนปนผล และรองรับการปรับอัตราการใชสิทธิซื้อหุน 
               สามัญของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ (“TFD-W1”) 

ประธานฯ  ไดเสนอตอที่ประชุมวา  ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท เสนอใหมีการจายเงินปนผลเปนหุนปนผล 
ในอัตรา 12.5 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล ทําใหบริษัทจําเปนตองเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการจายหุนปนผล
ดังกลาว จํานวน 56,108,623 หุน (หาสิบหกลานหน่ึงแสนแปดพันหกรอยยี่สิบสามหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 
1 บาท และตามขอ 11 ในหนังสือช้ีชวนใบสําคัญแสดงสิทธิ “TFD-W1” ของบริษัท กําหนดใหปรับอัตราการ
ใชสิทธิ เมื่อบริษัทมีการจายเงินปนผล เปนหุนสามัญแกผูถือหุนของบริษัท ซึ่งผลจากการจายหุนปนผลของ
บริษัท ทําใหบริษัท ตองสํารองหุนสามัญเพ่ิมจากการปรับอัตราการใชสิทธิใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 
“TFD-W1” เปนจํานวน 10,771,373 หุน (สิบลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหน่ึงพันสามรอยเจ็ดสิบสามหุน) มูลคาที่
ตราไวหุนละ 1 บาท รวมเปนหุนสามัญใหมที่บริษัทตองเพ่ิมเปนจํานวน 66,879,996 หุน (หกสิบหกลานแปด
แสนเจ็ดหมื่นเกาพันเการอยเกาสิบหกหุน) และทําใหบริษัทจะมีทุนจดทะเบียนเพ่ิมจาก 835,999,947 บาท 
(แปดรอยสามสิบหาลานเกาแสนเกาหมื่นเกาพันเการอยสี่สิบเจ็ดบาท) เปน 902,879,943 บาท (เการอยสอง
ลานแปดแสนเจ็ดหมื่นเกาพันเการอยสี่สิบสามบาท) 
 
จึงเสนอใหที่ประชุมอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียน จํานวน 66,879,996 บาท (หกสิบหกลานแปดแสนเจ็ดหมื่น
เกาพันเการอยเกาสิบหกบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 835,999,947 บาท (แปดรอยสามสิบหาลานเกาแสนเกา
หมื่นเกาพันเการอยสี่สิบเจ็ดบาท) เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 902,879,943 บาท (เการอยสองลานแปด
แสนเจ็ดหมื่นเกาพันเการอยสี่สิบสามบาท) เพ่ือรองรับหุนปนผลและรองรับการปรับอัตราการใชสิทธิซื้อหุน
สามัญของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ  “TFD-W1” 

 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท   อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 66,879,996 บาท 

(หกสิบหกลานแปดแสนเจ็ดหมื่นเกาพันเการอยเกาสิบหกบาท)   จากทุนทุนจดทะเบียนเดิม 835,999,947 
บาท (แปดรอยสามสิบหาลานเกาแสนเกาหมื่นเกาพันเการอยสี่สิบเจ็ดบาท)  เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 
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902,879,943 บาท (เการอยสองลานแปดแสนเจ็ดหมื่นเกาพันเการอยสี่สิบสามบาท) เพ่ือรองรับหุนปนผลและ
รองรับการปรับอัตราการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของผูถือใบสําคัญ “TFD-W1” ดวยคะแนเสียงดังน้ี 

 
เห็นดวย        577,069,743  เสียง  คิดเปนรอยละ    100   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 

                ไมเห็นดวย          -             เสียง  คิดเปนรอยละ      -       ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
                งดออกเสียง         -             เสียง  คิดเปนรอยละ      -       ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
  
วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุน 

ประธานฯ ไดเสนอตอที่ประชุม  ใหอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพ่ือให
สอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน โดยใหยกเลิกขอความเดิมและใชขอความใหมดังน้ี 

 

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน : 902,879,943 บาท  (เการอยสองลานแปดแสนเจ็ดหมื่น        
                                                                                   เกาพันเการอยสี่สิบสามบาท) 
          แบงออกเปน :           902,879,943 หุน  (เการอยสองลานแปดแสนเจ็ดหมื่น        
                                                                                   เกาพันเการอยสี่สิบสามหุน) 
         มูลคาที่ตราไวหุนละ : 1 บาท (หน่ึงบาท) 
         โดยแยกออกเปน 
         หุนสามัญ  :           902,879,943 หุน  (เการอยสองลานแปดแสนเจ็ดหมื่น        
                                                                                   เกาพันเการอยสี่สิบสามหุน) 
         หุนบุริมสิทธิ  : - หุน (-) 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท   อนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพ่ือให
สอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ดวยคะแนเสียงดังน้ี 

 
เห็นดวย        577,069,743  เสียง  คิดเปนรอยละ    100   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 

                ไมเห็นดวย          -             เสียง  คิดเปนรอยละ      -       ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
                งดออกเสียง         -             เสียง  คิดเปนรอยละ      -       ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
 
วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติใหแกไขขอบังคับของบริษัท ขอ 49 เร่ืองตราสําคัญของบริษัท 

ประธานฯ ไดมอบหมายให นางสิริพร  ปนประยงค  เลขานุการบริษัท  เปนผูเสนอขออนุมัติใหแกไข
ขอบังคับของบริษัท ขอ 49 เรื่องตราสําคัญของบริษัท ใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ ดังน้ี 

    
 ปจจุบัน บริษัทฯ ไดใชตราสําคัญของบริษัทที่มีขนาดใหญ ดังน้ี 
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แบบเดิม 

    
 
    เพ่ือใชในการดําเนินการจัดทํานิติกรรมตาง ๆ ของบริษัท ซึ่งตราสําคัญน้ี มีขนาดใหญไมเหมาะสมกับการใช      
               งานในปจจุบัน ดวยตราสําคัญรูปแบบเดิมจะปดบังขอความในเอกสารได คณะกรรมการจึงเห็นควรใหแกไข 
               ตราสําคัญของบริษัทเพ่ือความเหมาะสมแกการใชงานตามรูปแบบดังน้ี 
 

แบบใหม 

 
 
 
 
 
 
   ดังน้ัน จึงจําเปนตองแกไขขอบังคับของบริษัท ขอ 49 ในสวนตราสําคัญของบริษัท ตามรูปแบบขางตนแทน 
              ตราสําคัญรูปแบบเดิม และดําเนินการจดทะเบีบนตราสําคัญตามกฎหมายตอไป 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท   อนุมัติใหแกไขตราสําคัญของบริษัทเปนรูปแบบใหม และให

ดําเนินการแกไขขอบังคับของบริษัท ขอ 49 เรื่อง ตราสําคัญของบริษัท ใหใชดังที่ประทับไวน้ี (ตามรูปแบบใหม
ขางตน) ดวยคะแนเสียงดังน้ี 

 
เห็นดวย        577,069,743  เสียง  คิดเปนรอยละ    100   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 

      ไมเห็นดวย          -             เสียง  คิดเปนรอยละ      -       ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
      งดออกเสียง         -             เสียง  คิดเปนรอยละ      -       ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 

 
วาระท่ี 10 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประธานฯ  ไดแจงตอที่ประชุมวา  ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 17   กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ตองพนจาก
ตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป โดยขอบังคับของบริษัทไดกําหนดการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ โดยใชคะแนนเสียงขางมาก และบริษัทจะใชวิธีเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล
ใหผูถือหุนพิจารณา สําหรับกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานที่สุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการผู
ออกไปน้ันผูถือหุนจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 
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ในปน้ี กรรมการท่ีอยูในตําแหนงนานที่สุดที่ตองออกตามวาระ ไดแก 
1. นายกัมพล ติยะรัตน   กรรมการ 
2. นายอนุกูล อุบลนุช   กรรมการ 

 
                 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี สรรหาและคาตอบแทน ไดพิจารณาแลวเห็นวากรรมการบริษัทที่ครบ 
                 กําหนดออกจากตําแหนงตามวาระทั้ง 2 ทาน มีคุณสมบัติ ครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด    
                 พ.ศ. 2535  และตามขอกําหนดเก่ียวกับผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพยของสํานักงานคณะกรรมการ 
                 กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และเปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ มีความรู ความสามารถ มีประสบการณที่ 
                 เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีวิสัยทัศนที่กวางไกลปฏิบัติงานในฐานะกรรมการท่ีผานมาได 
                 เปนอยางดี มีประวัติเขารวมประชุมที่ดี รวมถึงการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมตางๆ  
                โดยรายละเอียดประวัติ และผลงานของกรรมการท้ัง 2 ทาน ปรากฏตามท่ีสงมาดวย 3 
 
ผูถือหุน นายธรรมธร  พรกิตติคุณ ผูรับมอบฉันทะจาก นางสุธรรมา  พุมมาลี  ถือหุนจํานวน 110 หุน ไดเสนอให 
 เลือกต้ัง นายกัมพล  ติยะรัตน และนายอนุกูล  อุบลนุช กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง 
  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติเปนเอกฉันท แตงต้ังกรรมการที่ตองออกตามวาระท้ัง 2 ทาน กลับเขาดํารง

ตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง โดยที่ประชุมไดพิจารณาเลือกต้ังเปนรายบุคคลดวยคะแนนเสียงดังน้ี 
1. มีมติเปนเอกฉันท แตงต้ังกรรมการท่ีตองออกตามวาระไดแก นายกัมพล  ติยะรัตน กลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึงดวยคะแนนเสียง 
เห็นดวย   577,079,943  เสียง  คิดเปนรอยละ    100   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 

      ไมเห็นดวย          -         เสียง  คิดเปนรอยละ      -      ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
      งดออกเสียง         -         เสียง  คิดเปนรอยละ      -      ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 

 
2.  มีมติเปนเอกฉันท แตงต้ังกรรมการท่ีตองออกตามวาระไดแก นายอนุกูล  อุบลนุช กลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึงดวยคะแนนเสียง 
เห็นดวย   577,079,943  เสียง  คิดเปนรอยละ    100   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 

      ไมเห็นดวย          -         เสียง  คิดเปนรอยละ      -      ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
      งดออกเสียง         -         เสียง  คิดเปนรอยละ      -      ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 

 
ในระหวางการประชุมวาระน้ี มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมเพ่ิมขึ้นอีก 3 ราย รวมจํานวนหุนได 10,200 หุน 

นับเปนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 65 ราย และจํานวนหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมดเปนจํานวน 577,079,943 หุน 
 

ทั้งน้ี บริษัทฯ มีกรรมการ 8 ทาน ดังน้ี 
 1. ดร.สุนทร เสถียรไทย  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
 2. นายอภิชัย เตชะอุบล  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

3. นายประสงค วรารัตนกุล  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และประธานกํากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคาตอบแทน 
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4. นายนันท กิจจาลักษณ  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคาตอบแทน 

5. นายสมมาตร สังขะทรัพย  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคาตอบแทน 

6. นายกัมพล ติยะรัตน  กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ 
7. นายอนุกูล อุบลนุช  กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผูจัดการ 
8.   นางสุมาลี อองจริต  กรรมการ 

 
วาระท่ี 11  พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวาคาตอบแทนกรรมการ ที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2554  เปนจํานวนรวม 6,000,000.- บาทตอป โดยใหคณะกรรมการบริษัท เปนผูจัดสรรคาตอบแทนใหแก
กรรมการแตละทาน  โดยในป 2555  คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการของ
บริษัทฯ ตามท่ีคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคาตอบแทนเสนอ โดยไดพิจารณาถึงความ
เหมาะสมกับภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผลกับ
ประโยชนที่ไดรับจากกรรมการ เพ่ือจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ตองการ คณะกรรมการจึง
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการเทากับป 2554 เปนจํานวน
เงินรวม 6,000,000.- บาทตอป 
 

              ทั้งน้ี  รายละเอียดการจายคาตอบแทนเปนรายบุคคล รวมท้ังขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สรรหา และ
คาตอบแทน ปรากฏในรายงานประจําป 2554 หนา 111 และ หนา 112  ตามลําดับ 

 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท  อนุมัติคาตอบแทนกรรมการป 2555 เปนจํานวนเงินรวม 
6,000,000.- บาทตอป โดยใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูจัดสรรคาตอบแทนใหแกกรรมการแตละทาน 
ดวยคะแนนเสียงดังน้ี  

 

เห็นดวย   577,079,943  เสียง  คิดเปนรอยละ    100   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
      ไมเห็นดวย          -         เสียง  คิดเปนรอยละ      -      ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
      งดออกเสียง         -         เสียง  คิดเปนรอยละ      -      ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 

 
วาระท่ี 12   พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายประสงค  วรารัตนกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคาตอบแทน เปนผูเสนอเรื่องการแตงต้ังผูสอบบัญชี 
และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ  

   
เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
แตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัททุกป และโดยการเสนอความเห็นจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหแตงต้ัง
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ผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยอย 
ประจําป 2555 แทน บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซึ่งเปน ผูสอบบัญชีเดิมของบริษัท
มาต้ังแต ป 2551 – 2554 เปนระยะเวลา 4 ป เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยอย ประจําป 2555   
โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตอไปนี้เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงิน
ของบริษัทฯ และในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบริษัท สํานักงาน เอินสท 
แอนด ยัง จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสํานักงานทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีและแสดง
ความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทนผูสอบบัญชีดังกลาวน้ีได 
 

      1.   นางสาวศิราภรณ  เอื้ออนันตกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ 
      2.   นางชลรส  สันติอัศวราภรณ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ 
      3.   นายกฤษดา  เลิศวนา  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 
 
ผูสอบบัญชีไดเสนอคาบริการสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ ประจําป 2555  เปนเงินจํานวนรวม 980,000.-                
บาทตอป เพ่ิมขึ้นจํานวน 70,000.-บาท จากคาตอบแทนในป 2554 ซึ่งมีจํานวน 910,000.-บาท นอกจากน้ียัง 

   เสนอตัวเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยทั้ง 2 แหงของบริษัทฯ คือ บริษัท โทเทิล  อินดัสเตรียล เซอรวิสเซส  
   จํากัด และบริษัท เอส จี แลนด จํากัด โดยคิดคาบริการสอบบัญชีรวม 700,000.- บาทตอป เพ่ิมขึ้นจํานวน  
  45,000.-บาท จากคาตอบแทนในป 2554 ซึ่งมีจํานวน 655,000.-บาท ทั้งน้ี คาสอบบัญชีของบริษัทฯ และ 
  บริษัทยอยสําหรับป 2555 รวมเปนจํานวนเงิน 1,680,000.- บาทตอป   

 
จากประสบการณในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนหลายแหง บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด                
เปนที่ยอมรับและมีความนาเช่ือถือทั้งในประเทศและตางประเทศ มีผลงานดี มีบุคคลากรท่ีเพียงพอ  ซึ่งจะทํา                
ใหมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยูในระดับสากล  ตลอดจนไมมีความสัมพันธหรือรายการที่อาจ                
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท นอกจากน้ันยังไมมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/                 
ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด   
 
สําหรับคาบริการอ่ืน (Non-Audit Services Fee) ในรอบปบัญชี ที่ผานมา บริษัทไมมีการรับบริการอ่ืนจาก              
บริษัทสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท แตงต้ังให นางสาวศิราภรณ  เอื้ออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 3844  และ/หรือ นางชลรส สันติอัศวราภรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523  
และ/หรือ นายกฤษดา  เลิศวนา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958   บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง 
จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2555 โดยกําหนดคาตอบแทนจํานวน1,680,000.- บาทตอป 
ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

 
เห็นดวย   577,079,943  เสียง  คิดเปนรอยละ    100   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 

      ไมเห็นดวย          -         เสียง  คิดเปนรอยละ      -      ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
      งดออกเสียง         -         เสียง  คิดเปนรอยละ      -      ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
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วาระท่ี 13 ร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี)     
 
 ประธานฯ  ไดสอบถามที่ประชุมวา มีทานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ  ใหที่ประชุมพิจารณา หรือมีขอซักถาม

เพ่ิมเติมหรือไม  เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอื่นๆ  และไมมีขอซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ กลาว
ขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละเวลามาประชุมและขอปดประชุม 

 
 ปดประชุมเวลา 15.35 น. 
 
 

                                                                  
     ลงนาม_______________________ประธานที่ประชุม                          
                                                                                 ดร.สุนทร  เสถียรไทย  

 


