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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2556 
ของ 

บริษัท  ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม  จํากัด (มหาชน) 
 
เวลาและสถานที่ 
 
 ประชุมเมื่อวันที่ 18  เมษายน  2556  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  280  คน รวมจํานวนหุนได 648,817,066 หุน คิดเปนรอยละ  75.6455 ของจํานวน
หุนที่จําหนายไดทั้งหมดจํานวน 857,706,858  หุน ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับ  
 

ประธานฯ จึงกลาวเปดประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 
  

ประธานไดมอบหมายใหนางสิริพร  ปนประยงค เลขานุการบริษัท รายงานตอที่ประชุมเรื่องการสงเสริม

กํากับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน ดังน้ี 

 
ตามที่บริษัทไดใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 และเสนอบุคคล

เพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทฯ เพ่ือเปนการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเพ่ือแสดงถึง
การปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน ซึ่งมีรายละเอียดหลักเกณฑและวิธีการตามที่ไดเปดเผยบน
เว็บไซตของบริษัทต้ังแตวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 โดยผูถือหุนสามารถกรอกขอมูลลงใน แบบฟอรมการขอเสนอ
วาระเพ่ือบรรจุเปนวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 และใหนําสงมายังบริษัทฯ ทาง E-mail Address 
หรือทางโทรสาร และจัดสงตนฉบับมายังบริษัทฯ เปนลายลักษณอักษร พรอมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กําหนดให
ครบถวนถูกตองภายในวันที่  31 ธันวาคม 2555  น้ัน ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดมาใชสิทธิดังกลาว 

 
ตอจากน้ันไดกลาวแนะนําผูเขารวมประชุม ไดแก คณะกรรมการ 8 ทาน, และฝายจัดการ 3 ทาน ไดแก 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2

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 3 ทาน 
 1. นางรัชนี  ศิวเวชช  ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการเงิน  
 2. นางวิไล   แซโงว   ผูชวยกรรมการผูจัดการสายพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม 

3. นางสิริพร  ปนประยงค  ผูชวยกรรมการผูจัดการสายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และเลขานุการบริษัท 

 
เลขานุการบริษัทไดกลาวแนะนําผูแทนจากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของ

บริษัท 2 ทาน ไดแก นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล และนางสุดาวดี  โลเกศกระวี ผูแทนจากบริษัท สํานักงานกฎหมาย 
ฟารอีสฑ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท 2  ทานไดแก นายพุฒิกฤษณ คงสวัสด์ิ และนางสาว
พรรณิภา อวัยวานนท     

 
เลขานุการบริษัท ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงของผูที่มาประชุมดวยตนเอง 

และของผูรับมอบฉันทะวา ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งน้ี บริษัทไดจัดบัตรลงคะแนนใหสําหรับใชกับทุกวาระ
การประชุม โดยการออกเสียงลงคะแนน ใหถือหน่ึงหุนเปนหน่ึงเสียง  ทั้งน้ีในการดําเนินการประชุมในแตละวาระ  
หากไมมีผูถือหุนทานใด ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหถือวาผูถือหุนมีมติเปนเอกฉันทตามที่ประธานเสนอ อน่ึงถามี
ผูถือหุนทานใดที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง กรุณายกมือ และโปรดกรอกบัตรลงคะแนนที่ผูถือหุนไดรับ ณ ตอน
ลงทะเบียน สงใหแกเจาหนาที่ของบริษัท เพ่ือนํามารวบรวมคะแนนเสียง และแจงผลตอที่ประชุมใหทราบ  ในสวนของ
ผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุม และเปนแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของผูถือ
หุนแลวน้ัน บริษัทไดนําคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ตามความประสงคของทานผูถือหุน บันทึกรวม
ไวในใบลงทะเบียนเพ่ือการลงมติตามวาระไวแลว 

 
สําหรับการซักถามและแสดงความเห็น  บริษัทจะเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความเห็นใน

ประเด็นที่เก่ียวของกับวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยขอใหผูถือหุนที่ตองการซักถาม หรือแสดงความเห็น กรุณาแจง
ช่ือ-นามสกุล ใหที่ประชุมทราบกอนทุกครั้ง 
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ในระหวางการประชุมมีผูถือหุนมาเขารวมประชุมเพ่ิมขึ้น 6 ราย รวมจํานวนหุนได 111,400 หุน นับเปนผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 286 ราย และจํานวนหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมดจํานวน 648,928,466 หุน 

 
วาระท่ี 1  รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2556 
             ประธานฯ  ไดเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2556  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 

2556 ใหที่ประชุมพิจารณาเพ่ือรับรอง 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแลว เห็นวาถูกตองตามความเปนจริง จึงไดลงมติดวยคะแนนเสียงขางมาก

รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2556 ซึ่งไดประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2556 ดวย
คะแนนเสียงดังน้ี 

 
 จํานวนผูออกเสียง 286 ราย 
  เห็นดวย   648,907,858  เสียง  คิดเปนรอยละ 99.9968 ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
               ไมเห็นดวย          -       เสียง  คิดเปนรอยละ      -      ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
                งดออกเสียง   20,608    เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0031 ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
 
วาระท่ี 2  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบป  2555 

ประธานฯ ไดเสนอรายงานประจําปของคณะกรรมการ และมอบหมายให นายกัมพล ติยะรัตน กรรมการ  
ผูจัดการ เปนผูรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2555 ใหผูถือหุนทราบพอสรุปไดดังน้ี 

 
ในป 2554 เปนปที่ประเทศของเรา ตองประสพกับมรสุมในหลายๆ ดาน ทั้งในทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ 
โดยมีผลจากอุทกภัยครั้งใหญ ซึ่งทุกๆ ทานก็ไดทราบกันดีอยูแลว ทั้งในดานการลงทุนจากทั้งภายในและ
จากตางประเทศก็ชะงักงัน กวาที่จะฟนตัวใหคงที่ และใหกาวหนาขึ้นไปจึงตองใชเวลาในการแกไขเยียวยา
ในดานเศรษฐกิจ    และปญหาความเดือดรอนของประชาชน  สวนในดานสังคมดีวาประชาชนซึ่งเปน 
พสกนิกรของประเทศไดมีนํ้าหน่ึงใจเดียว ชวยกอบกู และถวายความจงรักภักดีตอองคพระมหากษัตริย ใน
วโรกาส ในงานพระราชพิธีตาง ๆ เปนการแสดงความสามัคคีอยางแนบแนนตอแผนดิน และพรอมที่จะ
ตอสูตอไปกับภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยของประเทศ และถึงแมวาจะมีความเปนหวงวิตกกังวลวาในปถัดๆ 
ไป จะมีการแกไขภาวะตาง ๆ ไปไดหรือไม ในกรณีอุทกภัย และความทุกขยากของประชาชน แตทุกคนก็มี
ความมุงมั่นทุมเทจนผานพนความกังวลหวงวิตกน้ันไปได  
 
อยางไรก็ดี ความวิตกกังวลวาจะเกิดนํ้าทวม เชนในป 2554 ก็ดี ความวิตกกังวลวาจะมีการเปล่ียนแปลงทาง
การเมืองก็ดี ก็ไมมีผลอะไรที่เกิดขึ้น ทําใหประเทศสามารถดําเนินการในดานเศรษฐกิจตอไปไดอยางดี  ใน
ป 2555 ภาวะเศรษฐกิจของโลกที่ผันผวน ก็เลยเปนโอกาสที่นักลงทุนตาง ๆ หันมาลงทุนในประเทศท่ี
คอนขางจะสงบ เชนประเทศไทย ทําใหการผลิตภาคอุตสาหกรรม รวมถึงในดานการทองเที่ยวของประเทศ
ไทยเพ่ิมขึ้นทําใหภาวะเศรษฐกิจฟนตัวขึ้นอยางนาพอใจ 
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 บริษัทขอเรียนวา ดวยความรวมมือของผูถือหุน ฝายบริหาร และพนักงานของบริษัทที่ไดมีความมุมานะ

ทํางานเปนอยางดี ทําใหบริษัทไดเติบโตขึ้นเปนที่นาพอใจกวาปที่ผานมา สงผลใหในป 2555 บริษัทมีกําไร
ที่ดีกวาปที่ แลวมา เปนที่สนใจของนักลงทุน คณะกรรมการบริษัทมีแผนที่จะทําใหบริษัทเจริญกาวหนา
ยิ่งขึ้นอยางตอเน่ือง และพรอมรวมมือกับผูถือหุน ลูกคา สถาบันการเงิน นักลงทุนทั้งในและตางประเทศ 
สื่อมวลชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป  

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ และไดลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากรับรองรายงานประจําปของคณะกรรมการ และ

รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2555 ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี.- 
 
 จํานวนผูออกเสียง 286 ราย 
  เห็นดวย   648,907,858  เสียง  คิดเปนรอยละ 99.9968 ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
               ไมเห็นดวย          -        เสียง  คิดเปนรอยละ      -      ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
                งดออกเสียง   20,608    เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0031 ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 

 
ในระหวางการประชุมมีผูถือหุนมาเขารวมประชุมเพ่ิมขึ้น 8 ราย รวมจํานวนหุนได 1,399,249 หุน นับเปนผูถือ

หุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 294 ราย และจํานวนหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมดจํานวน 650,327,715 หุน 
 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือ
หุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2555 
ประธานฯ ไดขอใหที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลว และรับรองวาถูกตอง และไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว โดยไดจัดพิมพลงในหนังสือรายงานประจําป ใน หนา 33  ถึง หนา 40    
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงไดลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

 
 จํานวนผูออกเสียง 294 ราย 
  เห็นดวย   650,326,607  เสียง  คิดเปนรอยละ 99.9998 ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
               ไมเห็นดวย          -        เสียง  คิดเปนรอยละ      -      ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
                งดออกเสียง      1,108   เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0001 ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
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ในระหวางการประชุมมีผูถือหุนมาเขารวมประชุมเพ่ิมขึ้น 2 ราย รวมจํานวนหุนได 169,384 หุน นับเปนผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 296 ราย และจํานวนหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมดจํานวน 650,497,099 หุน 
 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรประจําป 2555 เปนเงินสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินสดปนผลและหุน

ปนผล 
ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายกัมพล  ติยะรัตน  กรรมการผูจัดการ  เปนผูเสนอเรื่อง การจัดสรรกําไร 
ประจําป 2555 และการจายเงินสดปนผลและหุนปนผลใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ 
 

 นายกัมพล  ติยะรัตน  กรรมการผูจัดการ ไดเสนอตอที่ประชุมวา  ตามขอบังคับของบริษัทขอ 41 
กําหนดใหบริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไร
สุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 
10  ของทุนจดทะเบียน  นอกจากน้ันนโยบายจายเงินปนผลของบริษัท ตามขอบังคับ ขอ 40 หามมิใหแบง
เงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร   ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหแบง
เงินปนผล เงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆ กัน ในการจายเงินปนผลจะตองไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุน คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว ในเมื่อเห็นวา
บริษัทมีผลกําไรสมควรพอที่จะทําเชนน้ัน และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป  
(รายละเอียดขอมูลการจายเงินปนผลในปที่ผานมา ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หนาที่ 2 ถึงหนา 4  ที่ได
จัดสงใหผูถือหุนแลว) 

 
             บริษัทมีผลกําไรสุทธิ  ณ สิ้นป 2555 จํานวน 330,409,285.- บาท คณะกรรมการเห็นวาที่ประชุมผูถือหุน

สมควรท่ีจะอนุมัติจัดสรรกําไรเปนเงินสํารองตามกฎหมายและจัดสรรกําไรเพ่ือการจายเงินปนผลใหแกผู
ถือหุนจากผลประกอบการในป 2555 และกําไรสะสม ดังน้ี 

1. นําเงินกําไร ในอัตรารอยละ 5 ของกําไรสุทธิในป 2555 จํานวน 16,520,465 บาท (สิบหกลานหา
แสนสองหมื่นสี่รอยหกสิบหาบาท) กันเปนเงินสํารองตามกฎหมาย 

2. จายเงินปนผล จํานวนรวม 270,863,442.- บาท (สองรอยเจ็ดสิบลานแปดแสนหกหมื่นสามพันสี่
รอยสี่สิบสองบาท) คิดเปนการจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.30 บาท  จากการจายเปนเงินสดและ
หุนปนผล ดังน้ี 
2.1. จายปนผลเปนเงินสด จํานวน 90,287,814.- บาท (เกาสิบลานสองแสนแปดหม่ืนเจ็ดพันแปด

รอยสิบสี่บาท) คิดเปนการจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.10 บาท 
2.2. จายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัท จํานวน 180,575,628 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) 

คิดเปนการจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.20 บาท ใหแกผูถือหุนเดิมในอัตรา 5 หุนเดิมตอ 1 
หุนปนผล รวมมูลคาทั้งสิ้น 180,575,628 บาท (หน่ึงรอยแปดสิบลานหาแสนเจ็ดหมื่นหาพัน
หกรอยยี่สิบแปดบาท)   ในกรณีที่หุนสามัญที่เกิดจากการจายเงินปนผลคํานวณไดออกมาเปน
เศษของหุน  บริษัทจะจายเงินสดใหแทนการจายหุนปนผลสําหรับหุนเดิมในอัตราหุนละ 0.20  
บาท 
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             โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 และรวบรวม 
รายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยฯ พ.ศ. 2535 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียน 
พักการโอนหุนในวันที่ 7  พฤษภาคม 2556 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงไดลงมติดวยคะแนนเสียงขางมาก อนุมัติการจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย 

รอยละ 5 ของกําไรสุทธิเทากับ 16,520,465.- บาท และอนุมัติจายเงินปนผลประจําป สําหรับผลการ
ดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ใหแกผูถือหุนจํานวน 902,878,140 หุน ในอัตราหุนละ 0.30 
บาทตอหุน เปนเงิน 270,863,442.- บาท (สองรอยเจ็ดสิบลานแปดแสนหกหมื่นสามพันสี่รอยสี่สิบสอง
บาท)  โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล  (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 และ
รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนใน
วันที่ 7  พฤษภาคม 2556 และกําหนดจายเงินปนผล ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ดวยคะแนนเสียงดังน้ี  

 
 จํานวนผูออกเสียง 296 ราย 
  เห็นดวย   650,495,991  เสียง  คิดเปนรอยละ 99.9998 ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
               ไมเห็นดวย          -       เสียง  คิดเปนรอยละ      -       ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
                งดออกเสียง      1,108   เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0001 ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
 
วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนสวนท่ียังไมไดเรียกชําระ 

ประธานฯ เสนอตอที่ประชุม   เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหลดทุนที่ชําระแลวของบริษัทโดยวิธีตัดหุนจดทะเบียน 
สวนที่จําหนายไมได จํานวน 1,803 หุน เน่ืองจากตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ไดเสนอให
มีการจายเงินปนผลเปนหุนปนผลในอัตรา 12.5 หุนตอ 1 หุนปนผล โดยบริษัทไดเพ่ิมทุนจดทะเบียน เพ่ือ
รองรับการจายหุนปนผล เปนจํานวน 56,108,623 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท และตามขอ 11 ใน
หนังสือช้ีชวนใบสําคัญแสดงสิทธิ “TFD-W1” ของบริษัทกําหนดใหบริษัทปรับอัตราการใชสิทธิ เมื่อ
บริษัทมีการจายเงินปนผลเปนหุนสามัญแกผูถือหุนของบริษัท ผลจากการจายเงินปนผลของบริษัททําให
บริษัทตองสํารองหุนสามัญเพ่ิมทุนจากการปรับอัตราการใชสิทธิใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ “TFD-
W1”  เปนจํานวนเงิน 10,771,373 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวมเปนหุนสามัญใหมที่บริษัทตองเพ่ิม
ทุนเปนจํานวน 66,879,996 หุน และทําใหบริษัทมีทุนจดทะเบียนเพิ่มจาก 835,994,947 บาท (แปดรอย
สามสิบหาลานเกาแสนเกาหมื่นสี่พันเการอยสี่สิบเจ็ดบาท) เปน 902,879,943 บาท (เการอยสองลานแปด
แสนเจ็ดหมื่นเกาพันเการอยสี่สิบสามบาท) และหลังจากบริษัทไดจดทะเบียนเพ่ิมทุน และจายเงินปนผล
เปนหุนสามัญตามมติที่ประชุมดังกลาวใหแกผูถือหุน และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ   “TFD-W1” แลวยังมี
จํานวนหุนสามัญที่ยังคงเหลืออยูอีกจํานวน 1,803 หุน 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก  อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยวิธี

ตัดหุนจดทะเบียนสวนคงเหลือจากการจัดสรรเปนหุนปนผล และตามใบสําคัญแสดงสิทธิ “TFD-W1” 
จํานวน 1,803 หุน จากทุนจดทะเบียนเดิม 902,879,943 บาท (เการอยสองลานแปดแสนเจ็ดหมื่นเกาพัน
เการอยสี่สิบสามบาท) เปน 902,878,140 บาท (เการอยสองลานแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหน่ึงรอยสี่
สิบบาท) ซึ่งในวาระน้ีตองใชคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงผูถือหุน หรือผูรับมอบ
ฉันทะที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน และที่ประชุมไดออกเสียงลงคะแนนดังน้ี 

 
 จํานวนผูออกเสียง 296 ราย 
  เห็นดวย   650,495,991  เสียง  คิดเปนรอยละ 99.9998 ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
  ซึ่งมากกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงผูถือหุนฯ 
               ไมเห็นดวย          -       เสียง  คิดเปนรอยละ      -      ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
                งดออกเสียง      1,108   เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0001 ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
 
วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ใหสอดคลองกับการลดทุน 

ประธานฯ ไดเสนอตอที่ประชุม  ใหอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพ่ือให
สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน โดยใหยกเลิกขอความเดิมและใชขอความใหมดังน้ี 

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน : 902,878,140 บาท  (เการอยสองลานแปดแสนเจ็ดหมื่น 
  แปดพันหน่ึงรอยสี่สิบบาท) 
          แบงออกเปน :          902,878,140 หุน  (เการอยสองลานแปดแสนเจ็ดหมื่น 
                                                                      แปดพันหน่ึงรอยสี่สิบหุน) 
         มูลคาที่ตราไวหุนละ : 1 บาท (หน่ึงบาท) 
         โดยแยกออกเปน 
         หุนสามัญ  :           902,878,140 หุน  (เการอยสองลานแปดแสนเจ็ดหมื่น 
                                                                แปดพันหน่ึงรอยสี่สิบหุน) 
         หุนบุริมสทิธิ  : - หุน (-) 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก  อนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของ

บริษัท ขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน ซึ่งในวาระน้ีตองใชคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 
ใน 4 ของจํานวนเสียงผูถือหุน หรือผูรบัมอบฉันทะที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน และที่ประชุม
ไดออกเสียงลงคะแนนดังน้ี  

 
 จํานวนผูออกเสียง 296 ราย 
  เห็นดวย   650,495,991  เสียง  คิดเปนรอยละ 99.9998 ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
  ซึ่งมากกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงผูถือหุนฯ 
               ไมเห็นดวย          -       เสียง  คิดเปนรอยละ      -      ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
                งดออกเสียง      1,108   เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0001 ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
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วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียน เพ่ือรองรับหุนปนผล และรองรับการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 

             คร้ังท่ี 2 (“TFD-W2”) 
 ประธานฯ  ไดเสนอตอที่ประชุมวา  ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท เสนอใหมีการจายเงินปนผลเปน หุนปนผล  

ในอัตรา 5 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล ทําใหบริษัทจําเปนตองเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือ รองรับการจายหุนปนผล 
ดังกลาว จํานวน 180,575,628 หุน (หน่ึงรอยแปดสิบลานหาแสนเจ็ดหมื่นหาพันหกรอยยี่สิบแปดหุน) มูล
คาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ  ครั้งที่ 2 (TFD-W2) จํานวน 180,575,628 
หนวย ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุ 3 ป  อัตราการ ใชสิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุนสามัญ
ได 1 หุน ในราคาหุนละ 5 บาท และเสนอขายในราคาหนวยละ 0 บาท รวมเปนหุนสามัญใหม จํานวน 
361,151,256 หุน ทําใหบริษัทจะมีทุนจดทะเบียนเพ่ิมจาก 902,878,140 บาท (เการอยสองลานแปดแสนเจ็ด
หมื่นแปดพันหน่ึงรอยสี่สิบบาท) เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 1,264,029,396 บาท (หน่ึงพันสองรอยหก
สิบสี่ลานสองหมื่นเกาพันสามรอยเกาสิบหกบาท) โดยมีรายละเอียดดังน้ี.- 

1. จํานวน 180,575,628 บาท  โดยการออกหุนสามัญจํานวน 180,575,628 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 
บาท เพ่ือรองรับการจายหุนปนผลใหแกผูถือหุนเดิม ในอัตรา 5 หุนเดิม ตอ 1 หุนปนผล ในราคาหุน
ละ 1 บาทตามที่ไดมีมติในวาระที่ 4 

2. จํานวน 180,575,628 บาท  โดยการออกหุนสามัญจํานวน 180,575,628 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 
บาท เพ่ือรองรับการแปลงสภาพตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (TFD-W2) ที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัท ในราคาหุนละ 5 บาท ตามท่ีไดมีมติในวาระที่ 9 

 
จึงเสนอใหที่ประชุมอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียน จํานวน 361,151,256 บาท (สามรอยหกสิบเอ็ดลานหน่ึง
แสนหาหมื่นหน่ึงพันสองรอยหาสิบหกบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 902,878,140 บาท (เการอยสองลาน
แปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหน่ึงรอยสี่สิบบาท) เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 1,264,029,396 บาท (หน่ึง
พันสองรอยหกสิบสี่ลานสองหมื่นเกาพันสามรอยเกาสิบหกบาท) เพ่ือรองรับหุนปนผล และรองรับการ
แปรสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2   “TFD-W2” 

 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก  อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 

361,151,256 บาท (สามรอยหกสิบเอ็ดลานหน่ึงแสนหาหมื่นหน่ึงพันสองรอยหาสิบหกบาท)   จากทุน
ทุนจดทะเบียนเดิม 902,878,140 บาท (เการอยสองลานแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหน่ึงรอยสี่สิบบาท)  
เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 1,264,029,396 บาท (หน่ึงพันสองรอยหกสิบสี่ลานสองหมื่นเกาพัน
สามรอยเกาสิบหกบาท) เพ่ือรองรับหุนปนผลและรองรับการแปรสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2  
“TFD-W2”  ซึ่งในวาระน้ีตองใชคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงผูถือหุน หรือผูรับ
มอบฉันทะที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน และที่ประชุมไดออกเสียงลงคะแนนดังน้ี 
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 จํานวนผูออกเสียง 296 ราย 
  เห็นดวย   650,495,991  เสียง  คิดเปนรอยละ 99.9998 ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
  ซึ่งมากกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงผูถือหุนฯ 
               ไมเห็นดวย          -       เสียง  คิดเปนรอยละ      -      ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
                งดออกเสียง      1,108   เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0001 ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
 
 
วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุน 

ประธานฯ ไดเสนอตอที่ประชุม  ใหอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพ่ือให
สอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน โดยใหยกเลิกขอความเดิมและใชขอความใหมดังน้ี 

 “ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน : 1,264,029,396 บาท  (หน่ึงพันสองรอยหกสิบสี่ลาน        
                                                                  สองหมื่นเกาพันสามรอยเกาสิบหกบาท) 
          แบงออกเปน :          1,264,029,396 หุน (หน่ึงพันสองรอยหกสิบสี่ลาน          
                                                         สองหมื่นเกาพันสามรอยเกาสิบหกหุน) 
         มูลคาที่ตราไวหุนละ : 1 บาท (หน่ึงบาท) 
         โดยแยกออกเปน 
         หุนสามัญ  :           1,264,029,396 หุน (หน่ึงพันสองรอยหกสิบสี่ลาน          
                                                    สองหมื่นเกาพันสามรอยเกาสิบหกหุน) 
         หุนบุริมสิทธิ  : - หุน (-) 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก  อนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของ

บริษัท ขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน  ซึ่งในวาระน้ีตองใชคะแนนเสียงไมนอยกวา 
3 ใน 4 ของจํานวนเสียงผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน และที่
ประชุมไดออกเสียงลงคะแนนดังน้ี 

 
 จํานวนผูออกเสียง 296 ราย 
  เห็นดวย   650,495,991  เสียง  คิดเปนรอยละ 99.9998 ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
  ซึ่งมากกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงผูถือหุนฯ 
               ไมเห็นดวย          -       เสียง  คิดเปนรอยละ      -      ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
                งดออกเสียง      1,108   เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0001 ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
 
วาระท่ี 9  พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 (TFD-W2) ใหแกผูถือหุนเดิม 

ประธานฯ  ไดเสนอตอที่ประชุมใหพิจารณาวา บริษัทสามารถจะเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 
(TFD-W2)ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทได โดยมีหุนรองรับการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ไม
เกินรอยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวของบริษัทโดยใหบริษัทออกและเสนอขาย ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (TFD-W2) จํานวนไมเกิน 180,575,628 หนวย ใหแก ผูถือหุนเดิมของบริษัท ในสัดสวน 
5 หุนเดิม ไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 จํานวน 1 หนวย (คิดเปนรอยละ 20 ของทุนจดทะเบียนชําระ 
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แลวของบริษัท) อัตราการใชสิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุนในราคาหุนละ 5 บาท  
โดยที่ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุ 3 ป และเสนอขายในราคาหนวยละ 0 บาท  โดยมีรายละเอียดตาม
หนังสือเชิญประชุมหนา 7 ถึงหนา 12  
 

 ทั้งน้ี รายละเอียด ขอกําหนด เง่ือนไขตางๆ เก่ียวกับการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2  (TFD-
W2) การใชสิทธิ รวมถึงวิธีการออกและจดทะเบียนหุนสามัญเพ่ือรองรับการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิ และเรื่องอื่นที่เก่ียวของ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณากําหนดและ
ดําเนินการตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เก่ียวของ 

 
กําหนดใหวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 (Record Date) เปนวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (TFD-W2) และ วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 เปนวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนที่มี
สิทธิไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (TFD-W2) และเสนอขายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก อนุมัติใหออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 
(TFD-W2) ใหแกผูถือหุนเดิม ดวยคะแนนเสียงดังน้ี.- 

 
 จํานวนผูออกเสียง 296 ราย 
  เห็นดวย   650,495,991  เสียง  คิดเปนรอยละ 99.9998 ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
               ไมเห็นดวย          -       เสียง  คิดเปนรอยละ      -        ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
                งดออกเสียง      1,108   เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0001 ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
 
วาระท่ี 10  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประธานฯ  ไดแจงตอที่ประชุมวา  ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 17   กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ตองพนจาก
ตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป โดยขอบังคับของบริษัทไดกําหนดการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ โดยใชคะแนนเสียงขางมาก และบริษัทจะใชวิธีเลือกต้ังกรรมการเปน
รายบุคคลใหผูถือหุนพิจารณา สําหรับกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง 
กรรมการผูออกไปน้ันผูถือหุนจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 

 
ในปน้ี กรรมการท่ีอยูในตําแหนงนานที่สุดที่ตองออกตามวาระ ไดแก 
1.  นายประสงค วรารัตนกุล  กรรมการอิสระ  
2.  นายสมมาตร สังขะทรัพย  กรรมการอิสระ  
3.  นางสุมาลี อองจริต  กรรมการ  
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     คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี สรรหาและคาตอบแทน  ไดพิจารณาแลวเห็นวากรรมการบริษัทที่ครบ
กําหนดออกจากตําแหนงตามวาระท้ัง 3 ทาน มีคุณสมบัติ ครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ.  2535   และตามขอกําหนดเก่ียวกับผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพยของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และเปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ มีความรู ความสามารถ มีประสบการณ
ที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีวิสัยทัศนที่กวางไกลปฏิบัติงานในฐานะกรรมการท่ีผาน
มาได เปนอยางดี มีประวัติเขารวมประชุมที่ดี รวมถึงการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
ตางๆ โดยรายละเอียดประวัติ และผลงานของกรรมการท้ัง 3 ทาน ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสิ่งที่สง
มาดวย 3 

 
ผูถือหุน นายจตุพร  สุวัชรนนท  ผูรับมอบฉันทะจาก นางสาวธีรพร  มะลิทอง  ถือหุนจํานวน 52,518 หุน ไดเสนอ

ให เลือกต้ัง นายประสงค วรารัตนกุล, นายสมมาตร สังขะทรัพย และนางสุมาลี อองจริต  กลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง 

  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก  แตงต้ังกรรมการท่ีตองออกตามวาระทั้ง 3 ทาน กลับ

เขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง โดยที่ประชุมไดพิจารณาเลือกต้ังเปนรายบุคคลดวยคะแนนเสียง
ดังน้ี 

 
1.  มีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก  แตงต้ังกรรมการท่ีตองออกตามวาระไดแก นายประสงค วรารัตนกุล 

กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึงดวยคะแนนเสียง 
 
 จํานวนผูออกเสียง 296 ราย 
  เห็นดวย   650,495,991  เสียง  คิดเปนรอยละ 99.9998 ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
               ไมเห็นดวย          -       เสียง  คิดเปนรอยละ      -      ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
                งดออกเสียง      1,108   เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0001 ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 

 
2.  มีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก  แตงต้ังกรรมการท่ีตองออกตามวาระไดแก นายสมมาตร  สังขะทรัพย   

กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึงดวยคะแนนเสียง 
 

 จํานวนผูออกเสียง 296 ราย 
  เห็นดวย   650,495,991  เสียง  คิดเปนรอยละ 99.9998 ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
               ไมเห็นดวย          -       เสียง  คิดเปนรอยละ      -      ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
                งดออกเสียง      1,108   เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0001 ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
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3.  มีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก  แตงต้ังกรรมการท่ีตองออกตามวาระไดแก นางสุมาลี  อองจริต กลับเขา 
ดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึงดวยคะแนนเสียง 

 
 จํานวนผูออกเสียง 296 ราย 
  เห็นดวย   650,495,991  เสียง  คิดเปนรอยละ 99.9998 ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
               ไมเห็นดวย          -       เสียง  คิดเปนรอยละ      -      ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
                งดออกเสียง      1,108   เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0001 ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 

 
วาระท่ี 11  พิจารณาแตงต้ังกรรมการเพิ่ม 

ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมใหพิจารณา แตงต้ังนายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล เปนกรรมการของบริษัทฯ เพ่ิม
จาก 8 ทาน เปน 9 ทาน โดยเพ่ิมนายพิสุทธิ์  วิริยะเมตตากุล เปนกรรมการบริษัทอีก 1 ทาน  ดวยเห็นวาเปน
ผูมีความรู ความสามารถ อันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ   
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก อนุมัติใหแตงต้ังนายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล เปน
กรรมการ ดวยคะแนนเสียงดังน้ี.- 
 

 จํานวนผูออกเสียง 291 ราย 
  เห็นดวย   523,320,991  เสียง  คิดเปนรอยละ 80.3209 ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
               ไมเห็นดวย          -       เสียง  คิดเปนรอยละ      -       ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
                งดออกเสียง      1,108   เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0002 ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 

 ไมนับรวมกลุมคุณพิสุทธิ์  วิริยะเมตตากุล จํานวน 128,215,000 หุน คิดเปนรอยละ 19.6788 ของจํานวนหุน 
ของผูถือหุนที่เขารวมประชุม 

 
ดังน้ัน บริษัทจึงมีกรรมการ 9 ทาน ดังน้ี 

 1. ดร.สุนทร เสถียรไทย  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
 2. นายอภิชัย เตชะอุบล  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

3. นายประสงค วรารัตนกุล  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และประธานกํากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคาตอบแทน 

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 
9. นายพิสุทธิ์   วิริยะเมตตากุล  กรรมการ 
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ในระหวางการประชุมมีผูถือหุนมาเขารวมประชุมเพ่ิมขึ้น 1 ราย รวมจํานวนหุนได 100 หุน นับเปนผูถือหุนที่
เขารวมประชุมทั้งหมด 297 ราย และจํานวนหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมดจํานวน 650,497,199 หุน 

 
วาระท่ี 12  พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา คาตอบแทนกรรมการ ที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2555  เปนจํานวนรวม 6,000,000.- บาทตอป โดยใหคณะกรรมการบริษัท เปนผูจัดสรรคาตอบแทนใหแก
กรรมการแตละทาน  โดยในป 2556 บริษัทฯ มีกรรมการรวม 9 ทาน  คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา
กําหนดคาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สรรหา และ
คาตอบแทนเสนอ โดยไดพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาทและความ
รับผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผลกับประโยชนที่ไดรับจากกรรมการ เพ่ือจูงใจและรักษากรรมการที่มี
คุณภาพตามท่ีตองการ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณากําหนด
คาตอบแทนกรรมการป 2556 เปนจํานวนเงินรวม 8,000,000.- บาทตอป 
 

              ทั้งน้ี  รายละเอียดการจายคาตอบแทนเปนรายบุคคล รวมท้ังขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สรรหา และ
คาตอบแทน ปรากฏในรายงานประจําป 2555 หนา 114 และ หนา 115  ตามลําดับ 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก อนุมัติคาตอบแทนกรรมการป 2556 เปนจํานวนเงิน

รวม 8,000,000.- บาทตอป โดยใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูจัดสรรคาตอบแทนใหแกกรรมการแตละ
ทาน ดวยคะแนนเสียงดังน้ี  

 
 จํานวนผูออกเสียง 297 ราย 
  เห็นดวย   650,496,091  เสียง  คิดเปนรอยละ 99.9998 ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
               ไมเห็นดวย          -       เสียง  คิดเปนรอยละ      -      ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
                งดออกเสียง      1,108   เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0001 ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
 
วาระท่ี 13   พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายประสงค  วรารัตนกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคาตอบแทน เปนผูเสนอเรื่องการแตงต้ังผูสอบบัญชี 
และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ  
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เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
แตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัททุกป และโดยการเสนอความเห็นจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหแตงต้ัง
ผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยอย 
ประจําป 2556   โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงตอไปน้ีเปนผูทําการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ให
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสํานักงานทําหนาที่
ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทนผูสอบบัญชีดังกลาวน้ีได 
 

      1.   นางสาวศิราภรณ  เอื้ออนันตกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ 
      2.   นางชลรส  สันติอัศวราภรณ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ 
      3.   นายกฤษดา  เลิศวนา  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 
 
ผูสอบบัญชีไดเสนอคาบริการสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ ประจําป 2556  เปนเงินจํานวนรวม 950,000.-                
บาทตอป ลดลงจํานวน 30,000.-บาท จากคาตอบแทนในป 2555 ซึ่งมีจํานวน 980,000.-บาท นอกจากน้ียัง
เสนอตัวเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยทั้ง 3 แหงของบริษัทฯ คือ บริษัท โทเทิล  อินดัสเตรียล เซอรวิสเซส 
จํากัด บริษัท เอส จี แลนด จํากัด และบริษัท วีเอสเอสแอล เอ็นเตอรไพรส จํากัด รวมเปนคาสอบบัญชีของ
บริษัทฯ และบริษัทยอยสําหรับป 2556 รวมเปนจํานวนเงิน 1,845,000.- บาทตอป   

 
จากประสบการณในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนหลายแหง บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด                    
เปนที่ยอมรับและมีความนาเช่ือถือทั้งในประเทศและตางประเทศ มีผลงานดี มีบุคลากรท่ีเพียงพอ ซึ่งจะทํา                 
ใหมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยูในระดับสากล  ตลอดจนไมมีความสัมพันธหรือรายการท่ี  
อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท นอกจากน้ันยังไมมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/                  
ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด   

 
สําหรับคาบริการอ่ืน (Non-Audit Services Fee) ในรอบปบัญชี ที่ผานมา บริษัทไมมีการรับบริการอ่ืน 
จากบริษัทสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก แตงต้ังให นางสาวศิราภรณ  เอื้ออนันตกุล 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844 และ/หรือ นางชลรส สันติอัศวราภรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4523  และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 บริษัท สํานักงาน 
เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2555 โดยกําหนดคาตอบแทนจํานวน 
1,845,000.- บาทตอป ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 
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 จํานวนผูออกเสียง 297 ราย 
  เห็นดวย   650,496,091  เสียง  คิดเปนรอยละ 99.9998 ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
               ไมเห็นดวย          -       เสียง  คิดเปนรอยละ      -      ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
                งดออกเสียง      1,108   เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0001 ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
 
วาระท่ี 14   เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี)     
 
 ประธานฯ  ไดสอบถามที่ประชุมวา มีทานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ  ใหที่ประชุมพิจารณา หรือมีขอซักถาม

เพ่ิมเติมหรือไม  เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอื่นๆ  และไมมีขอซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ กลาว
ขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละเวลามาประชุมและขอปดประชุม 

 
 ปดประชุมเวลา 16.00 น. 
 

                                                                                                                                                      
                      ประธานที่ประชุม                          
                                                                                             ดร.สุนทร   เสถียรไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


