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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2551 
 

ของ 
 

บริษัท  ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม  จํากัด (มหาชน) 
 
เวลาและสถานที่ 
 
 ประชุมเมื่อวันที่  25  เมษายน  2551  เวลา 10.00 น.  ณ หองดินแดง ช้ัน พี4  ปริ๊นสต้ัน พารค สวีท  เลขท่ี 3   
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
 
เร่ิมการประชุม 
 
 ดร.สุนทร เสถียรไทย  ประธานกรรมการ  ไดแจงตอที่ประชุมวามีผูถือหุนของบริษัทเขารวมประชุมทั้งดวย
ตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 60 คน รวมจํานวนหุนได  515,094,935 หุน คิดเปนรอยละ 80.79 ของหุนทั้งหมด 
ครบเปนองคประชุม (หุนทั้งหมด หมายถึง หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดจํานวน 637,598,035 หุน) และมีผูถือหุนเขา
รวมประชุมระหวางการประชุม  
 

ประธานฯ จึงกลาวเปดประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 
  

ประธานไดมอบหมายใหคุณสิริพร  ปนประยงค เลขานุการบริษัท รายงานตอที่ประชุมเรื่องการเสนอวาระ

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 และเสนอบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท

ฯ ดังน้ี 

 

ตามท่ีบริษัทไดใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 และเสนอ

บุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทฯ เพ่ือเปนการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

และเพ่ือแสดงถึงการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน ซึ่งมีรายละเอียดหลักเกณฑ

และวิธีการตามที่ไดเปดเผยบนเว็บไซตของบริษัทต้ังแตวันที่ 14 พฤศจิกายน 2550 โดยผูถือหุนสามารถ

กรอกขอมูลลงใน แบบฟอรมการขอเสนอวาระเพ่ือบรรจุเปนวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2551 และใหนําสงมายังบริษัทฯ ทาง E-mail Address หรือทางโทรสาร และจัดสงตนฉบับมายังบริษัทฯ เปน

ลายลักษณอักษร พรอมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กําหนดใหครบถวนถูกตองภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2550 

น้ัน ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดมาใชสิทธิดังกลาว ดังน้ันจึงขอดําเนินการประชุม ตามวาระการประชุมใน

หนังสือเชิญประชุมที่ไดจัดสงใหผูถอืหุนแลว  
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ตอจากน้ันไดแนะนําผูเขารวมประชุม ไดแก คณะกรรมการ 9 ทาน, ฝายจัดการ 4 ทาน และผูเขาประชุม
สมทบ 4 ทาน ดังน้ี 

 

คณะกรรมการ     จํานวน 9 ทาน 
 1.  ดร.สุนทร  เสถียรไทย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 

2.  นายประสงค  วรารัตนกุล กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และ
คาตอบแทน 

3.  นายสมมาตร  สังขะทรัพย กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการ 
     กํากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคาตอบแทน 
4.  นายนันท  กิจจาลักษณ กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการ 
     กํากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคาตอบแทน 
5.  นายชัยสิทธิ์  วิริยะเมตตากุล กรรมการ 

 6.  นายอภิชัย  เตชะอุบล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  
และกรรมการผูจัดการ 

 7. นายธวัชชัย   เจียรวุฑฒิ กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผูจัดการ  
8. นายกัมพล  ติยะรัตน  กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผูจัดการ  

 9. นายอนุกูล  อุบลนุช  กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผูจัดการ  
 
ผูบริหาร      จํานวน 4 ทาน 
 1. นายสุชาติ  พรพัชรพงศ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการเงิน  
 2. นางวิไล   แซโงว  ผูชวยกรรมการผูจัดการสายพัฒนาธุรกิจ  
                   (ไมไดเขาประชุมเน่ืองจากอยูระหวางลาพัก) โรงงานอุตสาหกรรม 
 3. นางสาวสุภาณี  โสดา  ผูชวยกรรมการผูจัดการสายพัฒนาธุรกิจ 
      อาคารชุด 

4. นางสิริพร  ปนประยงค ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
สายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และเลขานุการบริษัท 
 

ผูเขาประชุมสบทบ     จํานวน 4 ทาน 
 1. นางสาวอารดา  พันตาวงษ ผูตรวจสอบบัญชี 
      บริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
 2. นางวิไลรัตน  โรจนนครินทร ผูตรวจสอบบัญชี 
      สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ 
 3. นายณรงคพล  ละมัยเกศ  ที่ปรึกษากฎหมาย      
 4. นายนายธํารงค              เชียรเตชากุล ที่ปรึกษาทางการเงิน 
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 เลขานุการบริษัท ไดช้ีแจงถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในวาระการประชุม ดังน้ี 
 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งน้ี บริษัทไดจัดบัตรลงคะแนนใหสําหรับใชกับทุกวาระการประชุม โดยการ
ออกเสียงลงคะแนน ใหถือหน่ึงหุนเปนหน่ึงเสียง  ทั้งน้ีในการดําเนินการประชุมในแตละวาระ  หากไมมีผู
ถือหุนทานใด ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหถือวาผูถือหุนเห็นชอบโดยมีมติเปนเอกฉันทตามที่ประธาน
เสนอ อน่ึงถามีผูถือหุนทานใดที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง กรุณายกมือ และโปรดกรอกบัตรลงคะแนนที่
แจกให โดยใสช่ือผูถือหุน และจํานวนหุนที่ถือ สงใหแกเจาหนาที่ของบริษัท เพ่ือนํามารวบรวมคะแนนเสียง 
เพ่ือแจงผลตอที่ประชุมใหทราบ 

 

สวนผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุม และเปนแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงคของผูถือหุนแลวน้ัน บริษัทไดนําคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค
ของทาน   ผูถือหุน บันทึกรวมไวในใบลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไวแลว 

 
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2550 เม่ือวันท่ี 26  เมษายน  2550 
 
 ประธานฯ  ไดเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป  2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  26  เมษายน 2550  

ใหที่ประชุมพิจารณาเพ่ือรับรอง 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแลว เห็นวาถูกตองตามความเปนจริง จึงไดลงมติเปนเอกฉันทรับรองรายงาน
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2550  ซึ่งไดประชุมเมื่อวันที่  26  เมษายน  2550 ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

 
เห็นดวย  515,094,935 เสียง  คิดเปนรอยละ   100   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 

 ไมเห็นดวย         -        เสียง  คิดเปนรอยละ     -    ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด   
 งดออกเสียง        -        เสียง  คิดเปนรอยละ     -    ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด   
 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบป  2550 
  

ประธานฯ ไดเสนอรายงานประจําปของคณะกรรมการ  และมอบหมายใหนายอภิชัย  เตชะอุบล  กรรมการ
ผูจัดการเปนผูรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2550 ใหผูถือหุนทราบพอสรุปได ดังน้ี 
 
ผลประกอบการของบริษัทในป 2550 ออกมาใกลเคียงกับปกอน โดยมีรายไดรวม 562.90 ลานบาท มีกําไร
สุทธิ 45.18 ลานบาท ในขณะท่ีรายไดรวมในป 2549 มีจํานวน 411.69 ลานบาท มีกําไรสุทธิจํานวน 65.49 
ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทก็ยังคงมีความสามารถที่จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไดอยางตอเน่ืองตอไป 

 
ถึงแมวาในป 2550 เศรษฐกิจของประเทศจะอยูในสภาวะที่ชะงักงันก็ตาม แตบริษัทก็ไมทอถอย ยังคงทุมเท
พลังกายและพลังใจใหกับธุรกิจของบริษัทอยางเข็มแข็ง โดยเฉพาะการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 
บริเวณทางแยกจากถนนมอเตอรเวยเช่ือมตอกับถนนสายบางปะกง-ฉะเชิงเทรา ตําบลทาสะอาน อําเภอบาง
ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  ซึ่งเปนนิคมอุตสาหกรรมแหงแรกของบริษัทที่ไดทําการพัฒนาและจัดต้ังขึ้นเอง 
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นอกจากการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมแลว บริษัทยังมีการพัฒนาอาคารสูง สําหรับเปนที่อยูอาศัยหรืออาคาร
สํานักงานอีกสายงานหน่ึงดวย ซึ่งมีโครงการท่ีไดดําเนินการอยู คือ โครงการ “59 เฮอริเทจ” เปนอาคาร
คอนโดมิเนียมสําหรับพักอาศัย 2 อาคาร สูง 12 ช้ัน และ 27 ช้ัน ซึ่งบริษัทไดเปดการขายแลว ปจจุบันขายได
ประมาณ 60 เปอรเซ็นตของพื้นที่ขาย นอกจากน้ีในไตรมาสที่ 3 บริษัทจะทําการพัฒนาที่ดินบริเวณถนนราช
ดําริ ซอยมหาดเล็กหลวง 2 เพื่อปลูกสรางเปนอาคารคอนโดมิเนียมเพ่ือเปนที่อยูอาศัยเพ่ือเพ่ิมรายไดใหแก
บริษัทอีกทางหน่ึงดวย 

 
บริษัทขอเรียนวา การพัฒนาโครงการตางๆ ทั้งดานการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมก็ดี หรือการพัฒนาอาคารสูง
ก็ดี บริษัทไดตระหนักถึงการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ดังน้ัน ฝายจัดการของบริษัทจึงไดสรางระบบการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพขึ้นมา ใหมีขั้นตอนการทํางานอยางชัดเจน มีระบบการควบคุมที่ดี ลดการทํางานท่ี
ซ้ําซอนอันนําไปสูการลดคาใชจายและตนทุนในการดําเนินงาน ซึ่งสงผลทําใหบริษัทมีประสิทธิภาพในการ
ทํางานเพ่ิมมากขึ้น โดยฝายจัดการไดนําเอาระบบ ISO 9001-2000 มาใช และไดรับการรับรองระบบ ISO 
9001-2000 แลวเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2550 โดย บริษัท ทูฟ นอรด (ประเทศไทย) จํากัด 

 
บริษัทมีความเช่ือวา ถึงแมวาจะมีปญหาและอุปสรรคอยางไร บริษัทก็สามารถฟนฝาตออุปสรรคทั้งปวงมา
ไดดวยดี นอกจากน้ีในป 2551 ประเทศไทยไดผานพนจากสภาวะอันตึงเครียดมาแลว ไดมีรัฐบาลใหมที่มา
จากการเลือกต้ัง นักลงทุนตางชาติมีความเช่ือมั่นในเสถียรภาพของรัฐบาลและเริ่มทยอยกันเขามาลงทุนใน
ประเทศบางแลว ดังน้ัน ปน้ีนาจะเปนปทองของบริษัทอยางแนนอน เพราะผลิตภัณฑของบริษัทจะเริ่ม
ออกจําหนายในชวงที่เศรษฐกิจของประเทศจะพลิกฟนอยูในขาขึ้นพอดี 

 
สําหรับรายละเอียดตางๆ ปรากฏตามหนังสือรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอม
หนังสือเชิญประชุมแลว จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานประจําปของคณะกรรมการ และรายงานผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป  2550 ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 
  เห็นดวย  515,094,935 เสียง  คิดเปนรอยละ   100   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 

 ไมเห็นดวย         -        เสียง  คิดเปนรอยละ     -    ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด   
 งดออกเสียง        -        เสียง  คิดเปนรอยละ     -    ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับป สิ้นสุด ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  2550 
 

ประธานฯ ไดขอใหที่ประชุมพิจารณางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2550    ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลว และรับรองวาถูกตอง และไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว โดยไดจัดพิมพลงในหนังสือรายงานประจําป ใน หนา 35  ถึง หนา 38   
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติ และรับรองงบดุล บัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจํารอบ
ปบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่  31  ธันวาคม  2550 ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 
เห็นดวย  515,094,935 เสียง  คิดเปนรอยละ   100  ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 

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

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรประจําป  2550 และการจายเงินปนผล 

 
ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายอภิชัย  เตชะอุบล  กรรมการผูจัดการ  เปนผูเสนอเร่ือง การจัดสรรกําไร
ประจําป 2550 และการจายเงินปนผล  ใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ 
 

 นายอภิชัย  เตชะอุบล  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 ในเม่ือเห็นวาบริษัทมีผลกําไร
สมควรพอท่ีจะทําเชนน้ัน และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป  (รายละเอียด
ขอมูลการจายเงินปนผลในปที่ผานมา ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หนาที่ 3 ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนแลว) 

             
บริษัทมีกําไรสุทธิ ณ สิ้นป 2550 จํานวน 45,185,088.- บาท  ตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท ได
กําหนดใหบริษัทจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 60 ของกําไรสุทธิประจําป คณะกรรมการพิจารณาแลว
เห็นวา    ที่ประชุมผูถือหุนสมควรที่จะอนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2550 ในอัตรา 
0.05 บาทตอหุน โดยกําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพ่ือสิทธิในการรับเงินปนผลประจําป 2550 
ในวันที่ 7  พฤษภาคม  2551  เวลา 12.00 น. และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 และที่
ประชุมผูถือหุนสมควรพิจารณาอนุมัติใหกันเงินสํารองตามกฎหมายจํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไร
สุทธิประจําป 2550 เปนเงินจํานวน 2,310,000.- บาท  
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติ ดังน้ี 
 

มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย รอยละ 5 ของกําไรสุทธิเทากับ 2,310,000.- 
บาท ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

เห็นดวย  515,094,935 เสียง  คิดเปนรอยละ   100  ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
 ไมเห็นดวย         -        เสียง  คิดเปนรอยละ     -   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด   

 งดออกเสียง        -        เสียง  คิดเปนรอยละ     -   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด   
 
มีมติดวยคะแนนเสียงขางมากอนุมัติจายเงินปนผลประจําปสําหรับผลการดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  31  
ธันวาคม  2550  ใหแกผูถือหุนจํานวน 637,598,035 หุน ในอัตราหุนละ 0.05 บาทตอหุน (หาสตางค) เปนเงิน
รวม 31,879,901.75 บาท     (สามสิบเอ็ดลานแปดแสนเจ็ดหมื่นเกาพันเการอยหนึ่งบาทเจ็ดสิบหาสตางค) 
โดยกําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลประจําป 2550 ในวันที่ 7  
พฤษภาคม  2551  เวลา  12.00 น. และกําหนดจายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 
เห็นดวย      377,353,835 เสียง  คิดเปนรอยละ 73.26  ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 

 ไมเห็นดวย   34,701,900 เสียง  คิดเปนรอยละ    6.74  ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด   
 งดออกเสียง 103,039,200เสียง  คิดเปนรอยละ   20.00 ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด   
 
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 

 
ประธานฯไดมอบหมายใหนายประสงค  วรารัตนกุล กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคาตอบแทนแจงตอที่ประชุมวาตามขอบังคับของบริษัท 
ขอ 17 กําหนดไววาการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงในอัตรา 1 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการท้ังหมด หากจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได  ก็ใหออก  โดย
จํานวนใกลที่สุดกับอัตราสวน 1 ใน 3 ของกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก   และปที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันใหจับสลากกันวาผูใดจะออก  สวนปหลังๆตอไป ใหกรรมการคนที่อยูใน
ตําแหนงนานที่สุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง  กรรมการผูออกไปน้ัน    ผูถือหุนจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็
ได 
 

 ในปน้ี กรรมการท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดที่ตองออกตามวาระไดแก 

  
 1.  ดร.สุนทร  เสถียรไทย 
 2.  นายอภิชัย  เตชะอุบล 

 3.  นายนันท  กิจจาลักษณ 
 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคาตอบแทน ซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียในวาระน้ี ได
พิจารณาแลวเห็นวากรรมการบริษัทที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระทั้ง 3 ทาน มีคุณสมบัติครบถวน
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามขอกําหนดเก่ียวกับผูบริหารของบริษัทที่ออก
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จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ังกรรมการทั้ง 3 ทานที่ตองออกตามวาระ ในป 2551 กลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหน่ึง ดวยบุคคลทั้ง 3 เปนผูมีความรูความสามารถ มีความเขาใจในการ
บริหารองคกร และการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปนอยางดี 

 

ผูถือหุน : -  นายสมศักด์ิ  แซอึ้ง  ผูรับมอบฉันทะ จาก นายฉัตรวิวัฒน  กล่ําโกมล ถือหุนจํานวน 7,000,000 หุน ได
เสนอใหแตงต้ัง  ดร.สุนทร  เสถียรไทย นายอภิชัย  เตชะอุบล และนายนันท  กิจจาลักษณ  กลับเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง 

  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติเปนเอกฉันท แตงต้ังกรรมการที่ตองออกตามวาระท้ัง 3 ทาน กลับเขาดํารง

ตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง ดวยคะแนนเสียงดังน้ี  
 

1.  ดร.สุนทร    เสถียรไทย 

เห็นดวย  515,094,935 เสียง  คิดเปนรอยละ   100   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
 ไมเห็นดวย         -        เสียง  คิดเปนรอยละ     -     ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด   

งดออกเสียง        -        เสียง  คิดเปนรอยละ     -     ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด   
 

 2.  นายอภิชัย   เตชะอุบล 

เห็นดวย  515,094,935 เสียง  คิดเปนรอยละ   100   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
 ไมเห็นดวย         -        เสียง  คิดเปนรอยละ     -     ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด   
 งดออกเสียง        -        เสียง  คิดเปนรอยละ     -     ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด   
 

 3.  นายนันท  กิจจาลักษณ 
เห็นดวย  515,094,935 เสียง  คิดเปนรอยละ   100   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 

 ไมเห็นดวย         -        เสียง  คิดเปนรอยละ     -     ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด   
 งดออกเสียง        -        เสียง  คิดเปนรอยละ     -     ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด   
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 ทั้งน้ี ในป 2551 บริษัทฯ มีจํานวนกรรมการรวมท้ังหมด 9 ทาน ดังน้ี 
 
  ช่ือ     ตําแหนง 
 

1.  ดร.สุนทร  เสถียรไทย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
2.  นายประสงค  วรารัตนกุล กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และ
คาตอบแทน 

3.  นายสมมาตร  สังขะทรัพย กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการ 
     กํากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคาตอบแทน 
4.  นายนันท  กิจจาลักษณ กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการ 
     กํากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคาตอบแทน 
5.  นายชัยสิทธิ์  วิริยะเมตตากุล กรรมการ 

 6.  นายอภิชัย  เตชะอุบล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  
และกรรมการผูจัดการ 

 7. นายธวัชชัย   เจียรวุฑฒิ กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผูจัดการ  
8. นายกัมพล  ติยะรัตน  กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผูจัดการ  

 9. นายอนุกูล  อุบลนุช  กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผูจัดการ 
 
วาระที่ 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 

ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวาคาตอบแทนกรรมการ ที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2550 เปนจํานวนรวม 4,500,000.- บาทตอป โดยใหคณะกรรมการบริษัท เปนผูจัดสรรคาตอบแทนใหแก
กรรมการแตละทาน  โดยในป 2551 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการของ
บริษัทฯ ตามท่ีคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคาตอบแทนเสนอ โดยไดพิจารณาถึงความ
เหมาะสมกับภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผลกับประโยชน
ที่ไดรับจากกรรมการ เพ่ือจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามท่ีตองการ คณะกรรมการจึงเห็นสมควร
เสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการเพ่ิมเปนจํานวนเงินรวม 6,000,000.- 
บาทตอป 

ทั้งน้ี  รายละเอียดการจายคาตอบแทนเปนรายบุคคล  รวมทั้งขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และ
คาตอบแทน ปรากฏในรายงานประจําป 2550 หนา 90 และ หนา 22 ตามลําดับ 

จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ จํานวนรวม 6,000,000.- บาทตอป โดยให

คณะกรรมการบริษัทฯ   เปนผูจัดสรรคาตอบแทนใหแกกรรมการแตละทาน 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท อนุมัติคาตอบแทนใหแกกรรมการท้ังคณะเปนจํานวน 6,000,000.- 
บาทตอป โดยใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูจัดสรรคาตอบแทนใหแกกรรมการแตละทาน ดวยคะแนน
เสียงดังน้ี 
เห็นดวย  515,094,935 เสียง  คิดเปนรอยละ   100   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 

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

ในระหวางการประชุมวาระน้ีมีผูถือหุนมาเขารวมประชุมเพ่ิมขึ้น 4 ราย รวมจํานวนหุนได 1,128,000 หุน
นับเปนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 64 ราย และจํานวนหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมดจํานวน 
516,222,935 หุน 

 
วาระที่ 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

  
ประธานฯ  ไดมอบหมายใหนายประสงค  วรารัตนกุล  กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกํากับดูแลกิจการท่ีดี สรรหา และคาตอบแทนเปนผูเสนอเรื่องการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนด
คาตอบแทนผูสอบบัญชี  ใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ  
 
เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงต้ังผูสอบ
บัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป  และตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (กลต.) ในเรื่องการเปล่ียนแปลงผูสอบบัญชีทุกรอบ
ระยะเวลาบัญชี 5 ป  และโดยการเสนอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหแตงต้ังผูสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชี  ดี 
ไอ เอ เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยอย ประจําป 2551 แทน บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง 
จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีเดิมของบริษัทมาต้ังแตป 2542  - 2550 รวมระยะเวลา 9 ป      โดยกําหนดใหผูสอบ
บัญชีคนใดคนหน่ึงตอไปน้ีเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ  
 

 1.   นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2982 หรือ 
 2.   นางวิไลรัตน  โรจนนครินทร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3104 หรือ 
 3.   นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5599 
 

พิจารณากําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2551 เปนเงินจํานวน 780,000.- บาทตอป  ลดลงจาก
คาตอบแทนในป 2550 ที่ผานมา ซึ่งมีจํานวน 840,000.- บาทตอป  ทั้งน้ีสํานักงานสอบบัญชี  ดี ไอ เอ  เปน
ผูสอบบัญชีของบริษัทยอยทั้ง 2 แหงของบริษัทฯ คือ บริษัท ปริ๊นสต้ัน พารค สวีท จํากัด และบริษัท โทเทิล 
อินดัสเตรียล เซอรวิสเซส จํากัด ซึ่งมีคาสอบบัญชีรวม 2 บริษัท จํานวน 570,000.- บาทตอป โดยผูสอบบัญชี
ที่ เสนอมาน้ีไมมีความสัมพันธหรือรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท 
นอกจากน้ันยังไมมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคล
ดังกลาวแตอยางใด   
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท  แตงต้ังใหสํานักงานสอบบัญชี  ดี ไอ เอ โดย นางสุวิมล  กฤตยา
เกียรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ นางวิไลรัตน  โรจนนครินทร ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 3104  และ/หรือ นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
5599 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2551 โดยกําหนดคาตอบแทน จํานวน 780,000.- บาทตอป ดวย
คะแนนเสียงดังน้ี 

 
 

 เห็นดวย  516,222,935 เสียง  คิดเปนรอยละ  100   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
 ไมเห็นดวย         -        เสียง  คิดเปนรอยละ     -   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด   

 งดออกเสียง        -        เสียง  คิดเปนรอยละ     -   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด   

 
วาระที่ 8  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี)     
 
 ประธานฯ ไดสอบถามท่ีประชุมวา  มีทานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ใหที่ประชุมพิจารณา หรือมีขอซักถาม

เพ่ิมเติมหรือไม เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอื่นๆ และไมมีขอซักถามเพ่ิมเติม  ประธานฯ กลาว
ขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละเวลามาประชุมและขอปดประชุม 

 
 ปดประชุมเวลา  12.00  น. 
 
 
  

    ลงนาม_______________________ประธานที่ประชุม                          
                                                                                 ดร.สุนทร  เสถียรไทย  
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