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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2552 
 

ของ 
 

บริษัท  ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม  จํากัด (มหาชน) 
 
เวลาและสถานที่ 
 
 ประชุมเมื่อวันที่  29  เมษายน  2552  เวลา 14.30 น.  ณ หองดินแดง ช้ัน พี4  ปริ๊นสต้ัน พารค สวีท  เลขท่ี 3   
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
 
เร่ิมการประชุม 
 
 ดร.สุนทร เสถียรไทย  ประธานกรรมการ  ไดแจงตอที่ประชุมวามีผูถือหุนของบริษัทเขารวมประชุมทั้งดวย
ตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 53 คน รวมจํานวนหุนได 493,111,625 หุน คิดเปนรอยละ 77.34 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมดจํานวน 637,598,035 หุน ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับ  
 

ประธานฯ จึงกลาวเปดประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 
  

ประธานไดมอบหมายใหคุณสิริพร  ปนประยงค เลขานุการบริษัท รายงานตอที่ประชุมเรื่องการสงเสริม

กํากับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน ดังน้ี 

 
ตามท่ีบริษัทไดใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 และเสนอ

บุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทฯ เพ่ือเปนการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเพ่ือ
แสดงถึงการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน ซึ่งมีรายละเอียดหลักเกณฑและวิธีการตามที่ได
เปดเผยบนเว็บไซตของบริษัทต้ังแตวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 โดยผูถือหุนสามารถกรอกขอมูลลงใน แบบฟอรมการ
ขอเสนอวาระเพ่ือบรรจุเปนวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 และใหนําสงมายังบริษัทฯ ทาง E-mail 
Address หรือทางโทรสาร และจัดสงตนฉบับมายังบริษัทฯ เปนลายลักษณอักษร พรอมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ 
กําหนดใหครบถวนถูกตองภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 น้ัน ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดมาใชสิทธิดังกลาว 

 
ตอจากน้ันไดกลาวแนะนําผูเขารวมประชุม ไดแก คณะกรรมการ 8 ทาน, ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และ

ฝายจัดการ 4 ทาน ไดแก 
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คณะกรรมการ     จํานวน 8 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. นายธวัชชัย  เจียรวุฑฒิ กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผูจัดการ                                         
7. นายกัมพล  ติยะรัตน  ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผูจัดการ 

 8. นายอนุกูล  อุบลนุช  กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผูจัดการ                                         
 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท    

นายอภิชัย  เตชะอุบล ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท  

 
ผูบริหาร      จํานวน 4 ทาน 
 1. นายสุชาติ  พรพัชรพงศ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการเงิน  
 2. นางวิไล   แซโงว  ผูชวยกรรมการผูจัดการสายพัฒนาธุรกิจ  
      โรงงานอุตสาหกรรม 
 3. นางสาวสุภาณี  โสดา  ผูชวยกรรมการผูจัดการสายพัฒนาธุรกิจ 
      อาคารชุด 

4. นางสิริพร  ปนประยงค ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
สายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และเลขานุการบริษัท 
 

เลขานุการบริษัทไดกลาวแนะนําผูแทนจากสํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัท         
2 ทาน ไดแก นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ และ นางวิไลรัตน  โรจนนครินทร   ผูแทนจากบริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล 
แมเนจเมนท จํากัด ซึ่งเปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 2 ทาน ไดแก นายวิชิต  เจริญศักด์ิขจร และ นายชัยพร  โยคาวจร   
ผูแทนจากบริษัท สํานักงานกฎหมาย ฟารอีฑส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ไดแก นาย
ณรงคพล  ละมัยเกศ   และผูแทนจากบริษัท แอดไวซอรี่ นีโอ จํากัด ซึ่งเปนที่ปรึกษาของบริษัท 3 ทาน ไดแก นาย
ธํารงค  เชียรเตชากุล  น.ส.หน่ึงฤทัย  สนธิประสาท และ น.ส.นิตยา  ผูประสิทธิ์ศักด์ิ  

   

เลขานุการบริษัท ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงของผูที่มาประชุมดวยตนเอง 

และของผูรับมอบฉันทะวา ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งน้ี บริษัทไดจัดบัตรลงคะแนนใหสําหรับใชกับทุกวาระ

การประชุม โดยการออกเสียงลงคะแนน ใหถือหน่ึงหุนเปนหน่ึงเสียง  ทั้งน้ีในการดําเนินการประชุมในแตละวาระ  
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หากไมมีผูถือหุนทานใด ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหถือวาผูถือหุนมีมติเปนเอกฉันทตามที่ประธานเสนอ อน่ึงถามี

ผูถือหุนทานใดที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง กรุณายกมือ และโปรดกรอกบัตรลงคะแนนท่ีผูถือหุนไดรับ ณ ตอน

ลงทะเบียน สงใหแกเจาหนาที่ของบริษัท เพ่ือนํามารวบรวมคะแนนเสียง เพ่ือแจงผลตอที่ประชุมใหทราบ  ในสวน

ของผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุม และเปนแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของผู

ถือหุนแลวน้ัน บริษัทไดนําคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ตามความประสงคของทานผูถือหุน บันทึก

รวมไวในใบลงทะเบียนเพ่ือการลงมติตามวาระไวแลว 

 
สําหรับการซักถามและแสดงความเห็น  บริษัทจะเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความเห็นใน

ประเด็นที่เก่ียวของกับวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยขอใหผูถือหุนที่ตองการซักถาม หรือแสดงความเห็น กรุณา
แจงช่ือ-นามสกุล ใหที่ประชุมทราบกอนทุกครั้ง 
 
วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2551 เม่ือวันท่ี 25  เมษายน  2551 
 
 ประธานฯ  ไดเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป  2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  25  เมษายน 2551  

ใหที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแลว เห็นวาถูกตองตามความเปนจริง จึงไดลงมติเปนเอกฉันทรับรองรายงาน
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2551  ซึ่งไดประชุมเมื่อวันที่  25  เมษายน  2551 ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 
เห็นดวย  493,111,625 เสียง  คิดเปนรอยละ   100   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 

 ไมเห็นดวย         -        เสียง  คิดเปนรอยละ     -    ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด   
 งดออกเสียง        -        เสียง  คิดเปนรอยละ     -    ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด   
 
วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบป  2551 
  

ประธานฯ ไดเสนอรายงานประจําปของคณะกรรมการ  และมอบหมายใหนายกัมพล  ติยะรัตน  รักษาการ
กรรมการผูจัดการเปนผูรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2551 ใหผูถือหุนทราบพอสรุปได ดังน้ี 
ถึงแมวาในป 2551 สภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกและของประเทศไทยจะอยูในสภาวะตกตํ่าตามที่ไดกลาวมาแลว
ก็ตาม แตบริษัทก็ยังสามารถสรางผลกําไรไดอยางตอเน่ือง โดยในป 2551 บริษัทมีรายไดรวม 597.08 ลาน
บาท มีกําไรสุทธิ 55.24 ลานบาท  ในขณะที่ป 2550 บริษัทมีรายไดรวม 562.90 ลานบาท มีกําไรสุทธิ 45.18 
ลานบาท  
 

บริษัทขอเรียนวา เมื่ออยูในสภาวะที่เศรษฐกิจไมดี บริษัทก็ยิ่งตองทํางานหนักยิ่งขึ้น รวมท้ังตองทุมเทปจจัย
และทรัพยากรทั้งหลายท่ีมี ไมวาจะเปนพลังกาย พลังสติปญญา และปจจัยทางการเงินเพ่ือตอสูและฟนฝาตอ
อุปสรรคทั้งหลายไปใหได โดยคณะผูบริหารของบริษัทไดมีนโยบายชะลอการลงทุนไวบางโครงการ  คง
มุงเนนไปท่ีโครงการเดิมที่ไดมีการเริ่มตนโครงการไปแลวเทาน้ัน โดยจะเรงดําเนินการในโครงการท่ีจะทํา
ใหไดรับผลตอบแทนกลับมาโดยเร็ว เชน โครงการ 59 เฮอริเทจ ซึ่งขายไปแลวกวา 90 เปอรเซ็นต ก็จะเรง
การกอสรางใหแลวเสร็จเพ่ือที่จะทําการสงมอบและโอนกรรมสิทธิ์ใหแกลูกคาโดยเร็ว  สวนโครงการนิคม
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อุตสาหกรรมทีเอฟดี ซึ่งอยูระหวางการวางระบบสาธารณูปโภค เชน ถนน ไฟฟา ประปา โทรศัพท ระบบ
บําบัดนํ้าเสีย รวมถึงการกอสรางอาคารโรงงาน ก็จะเรงดําเนินการเพ่ือใหลูกคาสามารถเขามาประกอบกิจการ
ไดในตนป 2552 สําหรับโครงการในซอยมหาดเล็กหลวง 2 จะชะลอโครงการออกไปกอนจนกวาจะเกิด
ความชัดเจนทางเศรษฐกิจที่ดีกวาปจจุบัน  
 
บริษัทมีความเช่ือมั่นวา ถึงแมวาจะมีปญหาและอุปสรรคอยางไรก็ตาม แตดวยความทุมเทอยางเต็มกําลัง
ความสามารถของคณะผูบริหาร และพนักงานทุกระดับช้ัน บริษัทจะสามารถฝาฟนตอวิกฤติทางเศรษฐกิจ
ครั้งน้ีไปได นอกจากน้ีบริษัทเห็นวาหลังจากท่ีมีการเปล่ียนแปลงในคณะรัฐบาลแลว ก็ไดทําใหความขัดแยง
ทางการเมืองผอนคลายลงระดับหน่ึง กอรปกับมาตรการกระตุนทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลไดออกมาแลวและที่
กําลังจะออกมาอยางตอเน่ืองก็จะทําใหความเช่ือมั่นของนักลงทุนทยอยคืนกลับมา ซึ่งจะสงผลดีตอบริษัท
เพราะจะสามารถเก็บเก่ียวผลประโยชนไดอยางเต็มที่ เน่ืองจากบริษัทมีสินคาที่มีคุณภาพและอยูในทําเลที่ดี
ไวรองรับนักลงทุนอยางสมบูรณแลว 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานประจําปของคณะกรรมการ และรายงานผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป  2551 ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

 เห็นดวย  493,111,625เสียง  คิดเปนรอยละ   100   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
 ไมเห็นดวย         -        เสียง  คิดเปนรอยละ     -    ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด   

 งดออกเสียง        -        เสียง  คิดเปนรอยละ     -    ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับป สิ้นสุด ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  2551 
 

ประธานฯ ไดขอใหที่ประชุมพิจารณางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2551    ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลว และรับรองวาถูกตอง และไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว โดยไดจัดพิมพลงในหนังสือรายงานประจําป ใน หนา 34 ถึง หนา 37   
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติ และรับรองงบดุล บัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจํารอบ
ปบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่  31  ธันวาคม  2551 ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

เห็นดวย  493,111,625 เสียง  คิดเปนรอยละ   100  ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
 ไมเห็นดวย         -        เสียง  คิดเปนรอยละ     -   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด   

 งดออกเสียง        -        เสียง  คิดเปนรอยละ     -   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด   
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรประจําป  2551 และการจายเงินปนผล 
 

ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายกัมพล  ติยะรัตน  รักษาการกรรมการผูจัดการ  เปนผูเสนอเร่ือง การจัดสรร
กําไรประจําป 2551 และการจายเงินปนผล ใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ 

 
 นายกัมพล  ติยะรัตน  รักษาการกรรมการผูจัดการ ไดเสนอตอที่ประชุมวา  ตามขอบังคับของบริษัทขอ 41 

กําหนดใหบริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไร
สุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 
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10  ของทุนจดทะเบียน  นอกจากน้ันนโยบายจายเงินปนผลของบริษัท ตามขอบังคับ ขอ 40 หามมิใหแบงเงิน
ปนผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร   ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหแบงเงินปน
ผล เงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆ กัน ในการจายเงินปนผลจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผู
ถือหุน คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว ในเมื่อเห็นวาบริษัทมีผล
กําไรสมควรพอที่จะทําเชนน้ัน  และรายงานใหที่ประชุมผู ถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป  
(รายละเอียดขอมูลการจายเงินปนผลในปที่ผานมา ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หนาที่ 3 ที่ไดจัดสงใหผูถือ
หุนแลว) 

             
บริษัทมีกําไรสุทธิ ณ สิ้นป 2551 จํานวน 55,243,301.- บาท  คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุมผูถือ
หุนสมควรที่จะอนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2551 ในอัตรา 0.02 บาทตอหุน โดย
กําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552  และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 
225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 
และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 และที่ประชุมผูถือหุนสมควรพิจารณาอนุมัติใหกัน
เงินสํารองตามกฎหมายจํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป 2551 เปนเงินจํานวน 2,762,170 
บาท   
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย รอยละ 5 
ของกําไรสุทธิเทากับ 2,762,170 บาท และอนุมัติจายเงินปนผลประจําปสําหรับผลการดําเนินงานสิ้นสุด ณ 
วันที่  31  ธันวาคม  2551 ใหแกผูถือหุนจํานวน 637,598,035 หุน ในอัตราหุนละ 0.02 บาทตอหุน (สอง
สตางค) เปนเงินรวม 12,751,960.70 บาท     (สิบสองลานเจ็ดแสนหาหมื่นหน่ึงพันเการอยหกสิบบาทเจ็ดสิบ
สตางค) โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552  และรวบรวมรายช่ือ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 13 
พฤษภาคม 2552 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

 
เห็นดวย  493,041,625 เสียง  คิดเปนรอยละ  99.99 ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 

 ไมเห็นดวย      70,000 เสียง  คิดเปนรอยละ     0.01 ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด   
 งดออกเสียง        -        เสียง  คิดเปนรอยละ     -    ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด   
 
วาระท่ี 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 
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 ในปน้ี กรรมการท่ีอยูในตําแหนงนานที่สุดที่ตองออกตามวาระไดแก 
  1.   นายธวัชชัย เจียรวุฑฒิ  
  2. นายอนุกูล อุบลนุช              
  3. นายกัมพล ติยะรัตน   
    

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคาตอบแทน ไดพิจารณาแลวเห็นวากรรมการบริษัทที่ครบ
กําหนดออกจากตําแหนงตามวาระทั้ง 3 ทาน มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ. 2535 และตามขอกําหนดเก่ียวกับผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพยของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และเปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ มีความรูความสามารถ มีประสบการณ
ที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีวิสัยทัศนที่กวางไกล ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการท่ีผาน
มาไดเปนอยางดี มีประวัติการเขารวมประชุมที่ดี รวมถึงการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในที่
ประชุมตางๆ โดยมีรายละเอียดประวัติ  และผลงานของกรรมการท้ัง 3 ทาน ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 3 

 
ผูถือหุน : -  นายวัลลภ  ปานลบ  ผูรับมอบฉันทะ จาก นายฉัตรวิวัฒน  กลํ่าโกมล ถือหุนจํานวน 17,000,000 หุน ได

เสนอใหแตงต้ัง  นายธวัชชัย  เจียรวุฑฒิ, นายอนุกูล  อุบลนุช และนายกัมพล  ติยะรัตน  กลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติเปนเอกฉันท แตงต้ังกรรมการท่ีตองออกตามวาระทั้ง 3 ทาน กลับเขา

ดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังน้ี  

1.  นายธวัชชัย เจียรวุฑฒิ 

เห็นดวย  493,111,625 เสียง  คิดเปนรอยละ   100   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
 ไมเห็นดวย         -        เสียง  คิดเปนรอยละ     -     ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด   

งดออกเสียง        -        เสียง  คิดเปนรอยละ     -     ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด   
 2.  นายอนุกูล   อุบลนุช 

เห็นดวย  493,111,625 เสียง  คิดเปนรอยละ   100   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
 ไมเห็นดวย         -        เสียง  คิดเปนรอยละ     -     ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด   
 งดออกเสียง        -        เสียง  คิดเปนรอยละ     -     ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด   

 3.  นายกัมพล ติยะรัตน 
เห็นดวย  493,111,625 เสียง  คิดเปนรอยละ   100   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 

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

  
ดังน้ัน ในการประชุมวาระน้ี ที่ประชุมมีมติแตงต้ัง นายธวัชชัย  เจียรวุฑฒิ, นายอนุกูล  อุบลนุช และ     
นายกัมพล  ติยะรัตน เปนกรรมการตอไปอีกหน่ึงวาระ 

 
บริษัทฯ มีจํานวนกรรมการท้ังหมด 9 ทาน ในชวงตนป 2552 ที่ผานมาไดมีกรรมการลาออก 1 ทาน  
ปจจุบันบริษัทมีกรรมการ 8 ทาน ดังน้ี 
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  ช่ือ      ตําแหนง 
1. ดร.สุนทร  เสถียรไทย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
2. นายประสงค  วรารัตนกุล กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา 
และคาตอบแทน  

3. นายสมมาตร  สังขะทรัพย กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา 
และคาตอบแทน 

4. นายนันท   กิจจาลักษณ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
      และกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา 

และคาตอบแทน 
5. นายชัยสิทธิ์  วิริยะเมตตากุล กรรมการ 
6. นายธวัชชัย  เจียรวุฑฒิ กรรมการ, กรรมการบริหาร 
      และกรรมการรองกรรมการผูจัดการ 
7. นายกัมพล  ติยะรัตน  กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร 
      และรักษาการกรรมการผูจัดการ 
8. นายอนุกูล  อุบลนุช  กรรมการ, กรรมการบริหาร 
      และกรรมการรองกรรมการผูจัดการ 

 
ทั้งน้ีคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์จํานวนกรรมการ 9 ทานคงเดิม โดยคณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาตําแหนง

ที่วาง 1 ทานตอไป 
 
วาระท่ี 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 

ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวาคาตอบแทนกรรมการ ที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2551 เปนจํานวนรวม 6,000,000.- บาทตอป โดยใหคณะกรรมการบริษัท เปนผูจัดสรรคาตอบแทนใหแก
กรรมการแตละทาน  โดยในป 2552 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการของ
บริษัทฯ ตามท่ีคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคาตอบแทนเสนอ โดยไดพิจารณาถึงความ
เหมาะสมกับภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผลกับประโยชน
ที่ไดรับจากกรรมการ เพ่ือจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามท่ีตองการ คณะกรรมการจึงเห็นสมควร
เสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการเทากับป 2551 เปนจํานวนเงินรวม 
6,000,000.- บาทตอป   

 
ทั้งน้ี  รายละเอียดการจายคาตอบแทนเปนรายบุคคล  รวมท้ังขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และ
คาตอบแทน ปรากฏในรายงานประจําป 2551 หนา 108 และ หนา 21 ตามลําดับ 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากอนุมัติคาตอบแทนใหแกกรรมการทั้งคณะเปนจํานวน 

6,000,000.- บาทตอป โดยใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูจัดสรรคาตอบแทนใหแกกรรมการแตละทาน 
ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 
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เห็นดวย  493,041,625 เสียง  คิดเปนรอยละ  99.99 ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
 ไมเห็นดวย      70,000 เสียง  คิดเปนรอยละ     0.01 ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด  
 งดออกเสียง        -        เสียง  คิดเปนรอยละ     -   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด   
 
วาระท่ี 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 
  

ประธานฯ  ไดมอบหมายใหนายประสงค  วรารัตนกุล  กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคาตอบแทนเปนผูเสนอเรื่องการแตงต้ังผูสอบบัญชี และ
กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี  ใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ  

 
เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
แตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัททุกป และโดยการเสนอความเห็นจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหแตงต้ังผูสอบ
บัญชีจากสํานักงานสอบบัญชี  ดี ไอ เอ ตามรายช่ือตอไปน้ี เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยอย 
ประจําป 2552 โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงตอไปน้ีเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ตองบการเงินของบริษัทฯ  

 
 1.   นางวิไลรัตน โรจนนครินทร   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 หรือ 
                      (เปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทเปนระยะเวลา ต้ังแตป 2551 รวม 1 ป) 
 2.   นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ 
       (เปนผูสอบบัญชีของบริษัทมาต้ังแตป 2551 รวม 1 ป)  
 3.   นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 
       (เปนผูสอบบัญชีของบริษัทมาต้ังแตป 2551 รวม 1 ป) 
 

ผูสอบบัญชีไดเสนอคาบริการสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ ประจําป 2552 เปนเงินจํานวน 850,000.- บาทตอ
ป  เพ่ิมขึ้นจํานวน 70,000.- บาท จากคาตอบแทนในป 2551 ที่ผานมา ซึ่งมีจํานวน 780,000.- บาทตอป  
นอกจากน้ียังเสนอตัวเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยทั้ง 3 แหงของบริษัทฯ คือ บริษัท ปริ๊นสต้ัน พารค สวีท 
จํากัด บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอรวิสเซส จํากัด และบริษัท เอส จี แลนด จํากัด โดยคิดคาบริการสอบ
บัญชีรวม 850,000.- บาทตอป ลดลง 170,000.- บาท จากคาตอบแทนในป 2551  ซึ่งมีจํานวน 1,020,000.- 
บาท  ทั้งน้ีคาสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับป 2552 รวมเปนจํานวนเงิน 1,700,000.- บาทตอป  

 
จากประสบการณในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนหลายแหง  สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอเปนที่ยอมรับ 
และมีความนาเช่ือถือทั้งในประเทศและตางประเทศ  มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ ซึ่งจะทําใหมาตรฐาน
การตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยูในระดับสากล ตลอดจนไมมีความสัมพันธหรือรายการท่ีอาจกอใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท นอกจากนั้นยังไมมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือ
หุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด   
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สําหรับคาบริการอื่น (Non-Audit Services Fee) ในรอบปบัญชี ที่ผานมา บริษัทไมมีการรับบริการอื่น
จากสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก แตงต้ังให นางวิไลรัตน  โรจนนครินทร ผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 และ/หรือ นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 
สํานักงานสอบบัญชี  ดี ไอ เอ เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2552 โดยกําหนดคาตอบแทน จํานวน 
850,000.- บาทตอป ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 
เห็นดวย  493,041,625 เสียง  คิดเปนรอยละ  99.99 ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 

 ไมเห็นดวย      70,000 เสียง  คิดเปนรอยละ     0.01 ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด   
 งดออกเสียง        -        เสียง  คิดเปนรอยละ     -   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด   
 
วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการขายหุนสามัญของบริษัท ปร๊ินสต้ัน พารค สวีท จํากัด ซึ่งถือเปนรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
  

ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายกัมพล  ติยะรัตน  รักษาการกรรมการผูจัดการเปนผูรายงานเร่ืองการขายหุน
สามัญของบริษัท ปริ๊นสต้ัน พารค สวีท จํากัด ซึ่งถือเปนรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ดังน้ี 

 
บริษัทไดเสนอขายหุนสามัญเดิมของ บริษัท ปริ๊นสต้ัน พารค สวีท จํากัด จํานวน 69,999,993 หุน (คิดเปน
รอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว) ของ บริษัท ปริ๊นสต้ัน พารค สวีท จํากัด ใหแก บริษัท 
โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) ในราคาซื้อขายเบ้ืองตน เทากับ 273,832,302 (สองรอยเจ็ดสิบสามลาน
แปดแสนสามหม่ืนสองพันสามรอยสองบาท) และจะมีการปรับราคาซื้อขายใหเปนราคาที่แทจริงอีกครั้ง โดย
ยึดถือตามงบการเงินของ บริษัท ปริ๊นสต้ัน พารค สวีท จํากัด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ที่ผานการตรวจสอบ
และ/หรือผานความเห็นชอบจากผูบริหารของทั้งสองฝายแลว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 โดยจะตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552  ซึ่งการขายหุนดังกลาวเขาขายเปนการจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพยประเภทที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูล
และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 โดยมีขนาด
รายการ เทากับ รอยละ 27.32 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทยอย และเขาขายเปนรายการ
ที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ที่มีขนาดรายการเทากับรอยละ 31.14 
ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทยอย (สูงกวารอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของ
บริษัทและบริษัทยอย) เน่ืองจาก นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการและผูถือหุนของ
บริษัท ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ กรรมการผูจัดการ และผูถือหุนรายใหญ ของ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี 
จํากัด (มหาชน) ทําใหบริษัทจะตองนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทเพ่ือขอมติอนุมัติกอนเขาทํา
รายการดังกลาว  

 

คณะกรรมการบริษัท ยกเวนกรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดพิจารณาแลวเห็นวาการขายหุนใน บริษัท ปริ๊นสต้ัน 

พารค สวีท จํากัด ใหแก บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) ในครั้งน้ี บริษัทจะไดรับเงินสดจากการ

ขายหุนดังกลาว เ พ่ือนําไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและใชในการพัฒนาโครงการนิคม
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อุตสาหกรรม และโครงการอาคารชุด อันเปนธุรกิจหลักที่บริษัทมีความเช่ียวชาญมากกวา ซึ่งบริษัทคาดวาจะ

ไดรับผลตอบแทนในอัตราที่สูงกวาผลตอบแทนจากการบริหารโครงการ ปริ๊นสต้ัน พารค สวีท  
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก ซึ่งไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนที่เขารวมประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไมนับรวมสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย ใหอนุมัติขายหุนสามัญเดิม
ของบริษัท ปริ๊นสต้ัน พารค สวีท จํากัด ซึ่งถือเปนรายการที่เก่ียวโยงกัน โดยใหเสนอขายหุนสามัญเดิมของ
บริษัท ปริ๊นสต้ัน พารค สวีท จํากัด จํานวน 69,999,993 หุน หรือคิดเปนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและ
เรียกชําระแลว ใหแกบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) ซึ่งถือเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกัน ในราคาซื้อ
ขายเบื้องตนเทากับ 273,832,302.- บาท ดังน้ี 

     เห็นดวย       364,341,625 เสยีง  คิดเปนรอยละ  99.98  ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
    ไมเห็นดวย          -             เสียง  คิดเปนรอยละ    -       ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
     งดออกเสียง          70,000 เสียง  คิดเปนรอยละ    0.02  ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 

 
อน่ึง จํานวนหุนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสียและไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี มีจํานวนเทากับ 
128,700,000 หุน 

 
วาระท่ี 9 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี)     
 
 ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวา  มีทานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ใหที่ประชุมพิจารณา หรือมีขอซักถาม

เพ่ิมเติมหรือไม เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอื่นๆ และไมมีขอซักถามเพ่ิมเติม  ประธานฯ กลาว
ขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละเวลามาประชุมและขอปดประชุม 

 
 ปดประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
 
  

    ลงนาม_______________________ประธานที่ประชุม                          
                                                                                 ดร.สุนทร  เสถียรไทย  


