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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2554 
ของ 

 
บริษัท  ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม  จํากัด (มหาชน) 

 
เวลาและสถานที่ 
 
 ประชุมเมื่อวันที่  28  เมษายน  2554  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 50 คน รวมจํานวนหุนได 556,514,105 หุน คิดเปนรอยละ 79.35 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมดจํานวน 701,357,785  หุน ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับ  
 

ประธานฯ จึงกลาวเปดประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 
  

ประธานไดมอบหมายใหนางสิริพร  ปนประยงค เลขานุการบริษัท รายงานตอที่ประชุมเรื่องการสงเสริม

กํากับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน ดังน้ี 

 
ตามที่บริษัทไดใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 และเสนอบุคคล

เพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทฯ เพ่ือเปนการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเพ่ือแสดงถึง
การปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน ซึ่งมีรายละเอียดหลักเกณฑและวิธีการตามที่ไดเปดเผยบน
เว็บไซตของบริษัทต้ังแตวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 โดยผูถือหุนสามารถกรอกขอมูลลงใน แบบฟอรมการขอเสนอ
วาระเพ่ือบรรจุเปนวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554  และใหนําสงมายังบริษัทฯ ทาง E-mail Address 
หรือทางโทรสาร และจัดสงตนฉบับมายังบริษัทฯ เปนลายลักษณอักษร พรอมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กําหนดให
ครบถวนถูกตองภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 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 และคาตอบแทน 

3.  นายสมมาตร สังขะทรัพย กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการ 
     กํากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคาตอบแทน 

4. นายนันท  กิจจาลักษณ กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการ 
     กํากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคาตอบแทน 

5. นายกัมพล  ติยะรัตน กรรมการ  กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ  
6. นายธวัชชัย  เจียรวุฑฒิ กรรมการ  กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผูจัดการ                                            
7. นายอนุกูล  อุบลนุช กรรมการ  กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผูจัดการ                                            

 8. นางสุมาลี  อองจริต กรรมการ 
 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท    

นายอภิชัย  เตชะอุบล ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท  
 

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

4. นางสิริพร  ปนประยงค  ผูชวยกรรมการผูจัดการสายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และเลขานุการบริษัท 

 
เลขานุการบริษัทไดกลาวแนะนําผูแทนจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซึ่งเปนผูสอบ

บัญชีของบริษัท 2 ทาน ไดแก นางวิไลรัตน  โรจนนครินทร  และ นางสาวสิรินาถ  คําบุตรดี  ผูแทนจากบริษัท 
สํานักงานกฎหมาย ฟารอีฑส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท 2 ทาน ไดแก นางสาวมณฑิดา  
กุมาลยวิสัย  และ นายพุฒิกฤษณ  คงสวัสด์ิ   และผูแทนจากบริษัท แอดไวซอร่ี นีโอ จํากัด ซึ่งเปนที่ปรึกษาของบริษัท 2 
ทาน ไดแก นายธํารงค  เชียรเตชากุล  และ นางสาวหน่ึงฤทัย  สนธิประสาท   

 
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
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หุนแลวน้ัน บริษัทไดนําคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ตามความประสงคของทานผูถือหุน บันทึกรวม
ไวในใบลงทะเบียนเพ่ือการลงมติตามวาระไวแลว 

 
สําหรับการซักถามและแสดงความเห็น  บริษัทจะเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความเห็นใน

ประเด็นที่เก่ียวของกับวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยขอใหผูถือหุนที่ตองการซักถาม หรือแสดงความเห็น กรุณาแจง
ช่ือ-นามสกุล ใหที่ประชุมทราบกอนทุกครั้ง 
 
วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2553 เม่ือวันท่ี 29  เมษายน  2553 
 
 ประธานฯ  ไดเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป  2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29  เมษายน 2553  

ใหที่ประชุมพิจารณาเพ่ือรับรอง 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแลว เห็นวาถูกตองตามความเปนจริง จึงไดลงมติดวยคะแนนเสียงขางมาก
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2553  ซึ่งไดประชุมเมื่อวันที่  29  เมษายน 2553  ดวย
คะแนนเสียงดังน้ี 
เห็นดวย       556,492,105  เสียง  คิดเปนรอยละ 99.999  ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 

                ไมเห็นดวย          -             เสียง  คิดเปนรอยละ     -        ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
                 งดออกเสียง        22,000   เสียง  คิดเปนรอยละ   0.001  ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
 
วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบป  2553 
  

ประธานฯ ไดเสนอรายงานประจําปของคณะกรรมการ  และมอบหมายใหนายกัมพล  ติยะรัตน  กรรมการ
ผูจัดการเปนผูรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2553 ใหผูถือหุนทราบพอสรุปได ดังน้ี 
 
ในป 2553 บริษัทและบริษัทยอยมีผลประกอบการโดยมีรายไดรวมลดลงจากปกอนทําใหมีผลขาดทุนรวม
เทากับ 57.21 ลานบาท โดยในป 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวม 926.42 ลานบาท ป 2553 มีรายได
รวม 363.74 ลานบาท สวนกําไรสุทธิในป 2552 บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิจํานวน 25.82 ลานบาท ป 
2553 ขาดทุนสุทธิจํานวน 57.21 ลานบาท 
 
สําหรับป 2554 บริษัทจะมีโครงการที่สําคัญๆ และอยูระหวางดําเนินการอยู 3 โครงการ คือ โครงการนิคม
อุตสาหกรรม ทีเอฟดี  โครงการคอนโดมิเนียมพักผอนชายทะเลที่หัวหินในโครงการหัวหิน เฮอริเทจ  
โครงการคอนโดมิเนียมในเมืองในนามโครงการมหาดเล็กหลวงเรสซิเดนซ ซึ่งโครงการตางๆ เหลาน้ีลวนมี
ศักยภาพท้ังสิ้น นอกจากนี้ บริษัทยังคงมุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพการทํากําไร ดวยแนวทางการบริหาร
ตนทุนและสินคาคงเหลือที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยยังคงรักษามาตรฐานดานคุณภาพไว เพ่ือใหมั่นใจ
ไดวาจะสามารถสรางความพึงพอใจสูงสุดใหลูกคาภายใตการบริหารธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและความ
รับผิดชอบตอสังคม สําหรับโครงการมหาดเล็กหลวงเรสซิเดนซอยูระหวางขั้นตอนการขออนุญาต EIA สวน
โครงการหัวหิน เฮอริเทจ จะเริ่มดําเนินการกอสรางประมาณปลายปน้ี สวนนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 
ปจจุบันไดมีผูประกอบการเขามาประกอบการเปนจํานวนมากแลว 
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มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากรับรองรายงานประจําปของคณะกรรมการ และรายงาน

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป  2553  ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 
เห็นดวย       556,492,105  เสียง  คิดเปนรอยละ 99.999  ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 

               ไมเห็นดวย           -            เสียง  คิดเปนรอยละ      -        ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
                งดออกเสียง        22,000   เสียง  คิดเปนรอยละ   0.001  ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับป สิ้นสุด ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  2553 
 

ประธานฯ ไดขอใหที่ประชุมพิจารณางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2553 ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลว และรับรองวาถูกตอง และไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว โดยไดจัดพิมพลงในหนังสือรายงานประจําป ใน หนา 32  ถึง หนา 36   
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงขางมากอนุมัติ และรับรองงบดุล บัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯ 
ประจํารอบปบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่  31  ธันวาคม  2553  ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 
เห็นดวย       556,492,105  เสียง  คิดเปนรอยละ 99.999  ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 

               ไมเห็นดวย           -            เสียง  คิดเปนรอยละ      -        ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
                งดออกเสียง        22,000   เสียง  คิดเปนรอยละ   0.001  ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรประจําป  2553 และงดจายเงินปนผล 
 

ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายกัมพล  ติยะรัตน  กรรมการผูจัดการ  เปนผูเสนอเรื่อง การจัดสรรกําไร
ประจําป 2553  และงดจายเงินปนผล ใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ 

 
 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) 

             
เน่ืองจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ณ สิ้นป 2553 คณะกรรมการเห็นวาที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติงด
จายเงินปนผล และงดต้ังสํารองตามกฎหมาย 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากอนุมัติงดจายเงินปนผล และงดต้ังสํารองตามกฎหมาย 
ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 
เห็นดวย       556,492,105  เสียง  คิดเปนรอยละ 99.999  ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 

               ไมเห็นดวย           -            เสียง  คิดเปนรอยละ      -        ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
                งดออกเสียง        22,000   เสียง  คิดเปนรอยละ   0.001  ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 
 

ประธานฯ ไดมอบหมายให นายประสงค วรารัตนกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคาตอบแทนแจงตอที่ประชุมวา  ตามขอบังคับของบริษัท 
ขอ 17 กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ตองพนจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป โดย
ขอบังคับของบริษัทไดกําหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการโดยใชคะแนนเสียงขางมาก และ
บริษัทจะใชวิธีเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคลใหผูถือหุนพิจารณา  สําหรับกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนาน
ที่สุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง  กรรมการผูออกไปน้ันผูถือหุนจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 
ในปน้ี กรรมการท่ีอยูในตําแหนงนานที่สุดที่ตองออกตามวาระไดแก 

1.  ดร.สุนทร   เสถียรไทย กรรมการอิสระ 

2.  นายนันท   กิจจาลักษณ กรรมการอิสระ 
3.  นายธวัชชัย เจียรวุฑฒิ กรรมการ 

    
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี สรรหาและคาตอบแทน ซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียในวาระนี้ 
ไดพิจารณาแลวเห็นวากรรมการบริษัทที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระท้ัง 3 ทาน มีคุณสมบัติ 
ครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามขอกําหนดเก่ียวกับผูบริหารของ
บริษัทที่ออกหลักทรัพยของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และเปนบุคคล
ผูทรงคุณวุฒิ มีความรู ความสามารถ มีประสบการณที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีวัสัย
ทัศนที่กวางไกลปฏิบัติงานในฐานะกรรมการท่ีผานมาไดเปนอยางดี มีประวัติเขารวมประชุมที่ดี รวมถึง
การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมตางๆ โดยรายละเอียดประวัติ และผลงานของ
กรรมการท้ัง 3 ทานปรากฏตามที่สงมาดวย 3 

 
ผูถือหุน : -  นายรัชตกร  ศรีบุญโรจน ผูรับมอบฉันทะ จาก นายกูรดิสถ  จันทรศรีชวาลา ถือหุนจํานวน 3,395,370 

หุน ไดเสนอใหเลือกต้ังดร.สุนทร  เสถียรไทย, นายนันท  กิจจาลักษณ  และนายธวัชชัย เจียรวุฑฒิ 
กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง   

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติแตงต้ังกรรมการ 3 ทาน ที่ตองออกตามวาระเปนกรรมการตอไปอีกหน่ึง

วาระดังน้ี 
 

1. มีมติเปนเอกฉันท แตงต้ังกรรมการที่ตองออกตามวาระไดแก ดร.สุนทร  เสถียรไทย กลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึงดวยคะแนนเสียง 

     เห็นดวย   556,514,105 เสียง  คิดเปนรอยละ   100    ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
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                    ไมเห็นดวย       -            เสียง  คิดเปนรอยละ   -        ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
                     งดออกเสียง     -            เสียง  คิดเปนรอยละ   -     ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 

 
2.  มีมติเสียงขางมาก แตงต้ังกรรมการท่ีตองออกตามวาระไดแก นายนันท   กิจจาลักษณ กลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึงดวยคะแนนเสียง 

        เห็นดวย   556,492,105  เสียง  คิดเปนรอยละ 99.999  ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
      ไมเห็นดวย         -        เสียง  คิดเปนรอยละ      -        ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
      งดออกเสียง   22,000   เสียง  คิดเปนรอยละ   0.001  ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 

 
3.  มีมติเสียงขางมาก แตงต้ังกรรมการท่ีตองออกตามวาระไดแก นายธวัชชัย  เจียรวุฑฒิ กลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึงดวยคะแนนเสียง 

        เห็นดวย   556,492,105  เสียง  คิดเปนรอยละ 99.999  ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
      ไมเห็นดวย         -        เสียง  คิดเปนรอยละ      -        ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
      งดออกเสียง   22,000   เสียง  คิดเปนรอยละ   0.001  ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 

 

ดังน้ัน ในการประชุมวาระน้ี ที่ประชุมมีมติเลือกต้ังกรรมการ 3 ทาน คือ ดร.สุนทร เสถียรไทย, นายนันท  

กิจจาลักษณ  และนายธวัชชัย  เจียรวุฑฒิ เปนกรรมการตอไปอีกหน่ึงวาระ บริษัทจึงมีกรรมการ 8 ทาน ดังน้ี 
 
 1. ดร.สุนทร เสถียรไทย  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 

2. นายประสงค วรารัตนกุล  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  และประธานกํากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคาตอบแทน 

3. นายสมมาตร สังขะทรัพย  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
  และกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา 
  และคาตอบแทน 

4. นายนันท กิจจาลักษณ  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา 
และคาตอบแทน 

5.   นางสุมาลี อองจริต  กรรมการ 
6. นายธวัชชัย เจยีรวุฑฒิ  กรรมการ, กรรมการบริหาร 
      และกรรมการรองกรรมการผูจัดการ 
7. นายกัมพล ติยะรัตน  กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ 
8. นายอนุกูล อุบลนุช  กรรมการ, กรรมการบริหาร 
      และกรรมการรองกรรมการผูจัดการ 
   
บริษัทขอสงวนสิทธิ์จํานวนกรรมการท่ีมีแตเดิมจํานวน 9 ทานไวคงเดิม โดยคณะกรรมการจะเปนผูพิจารณา

ตําแหนงที่วาง 1 ทานตอไป 
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วาระท่ี 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 

ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวาคาตอบแทนกรรมการ ที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2553 เปนจํานวนรวม 6,000,000.- บาทตอป โดยใหคณะกรรมการบริษัท เปนผูจัดสรรคาตอบแทนใหแก
กรรมการแตละทาน  โดยในป 2554  คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการของ
บริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคาตอบแทนเสนอ โดยไดพิจารณาถึงความ
เหมาะสมกับภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผลกับประโยชนที่
ไดรับจากกรรมการ เพ่ือจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ตองการ คณะกรรมการจึงเห็นสมควร
เสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการเทากับป 2553 เปนจํานวนเงินรวม 
6,000,000.- บาทตอป   

 
ทั้งน้ี รายละเอียดการจายคาตอบแทนเปนรายบุคคล รวมท้ังขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคาตอบแทน ปรากฏใน
รายงานประจําป 2553 หนา 105 และ หนา 106  ตามลําดับ 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากอนุมัติคาตอบแทนใหแกกรรมการท้ังคณะเปนจํานวน 
6,000,000.- บาทตอป โดยใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูจัดสรรคาตอบแทนใหแกกรรมการแตละทาน ดวย
คะแนนเสียงดังน้ี 
เห็นดวย       556,492,105  เสียง  คิดเปนรอยละ 99.999  ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 

               ไมเห็นดวย           -            เสียง  คิดเปนรอยละ      -        ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
                งดออกเสียง        22,000   เสียง  คิดเปนรอยละ   0.001  ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
 
วาระท่ี 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 
  

ประธานฯ  ไดเสนอเรื่องการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี  ใหที่ประชุมพิจารณา
และอนุมัติ  

 
เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
แตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัททุกป และโดยการเสนอความเห็นจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหแตงต้ังผูสอบ
บัญชีจากบริษัท สอบบัญชี  ดี ไอ เอ  อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ตามรายช่ือตอไปน้ี เปนผูสอบบัญชีของบริษัท 
และบริษัทยอย ประจําป 2554 โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงตอไปน้ีเปนผูทําการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ  

 
 1.   นางวิไลรัตน โรจนนครินทร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 หรือ 
                  (เปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทเปนระยะเวลา ต้ังแตป 2551 รวม 3 ป) 
 2.   นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ 
       (เปนผูสอบบัญชีของบริษัทมาต้ังแตป 2551 รวม 3 ป)  
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 3.   นางสาวสมจินตนา   พลหิรัญรัตน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ 
       (เปนผูสอบบัญชีของบริษัทมาต้ังแตป 2551 รวม 3 ป) 
 4.   นายวิสุทธิ์   เพชรพาณิชกุล   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7309 
                   (เสนอเปนผูสอบบัญชีของบริษัทต้ังแตป 2553 รวม 1 ป) 

 
ผูสอบบัญชีไดเสนอคาบริการสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ ประจําป 2554  เปนเงินจํานวนรวม 910,000.- 
บาทตอป เพ่ิมขึ้นจํานวน 60,000.-บาท จากคาตอบแทนในป 2553 ซึ่งมีจํานวน 850,000.-บาท นอกจากน้ียัง
เสนอตัวเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยทั้ง 2 แหงของบริษัทฯ คือ บริษัท โทเทิล  อินดัสเตรียล เซอรวิสเซส 
จํากัด และบริษัท เอส จี แลนด จํากัด โดยคิดคาบริการสอบบัญชีรวม 655,000.- บาทตอป เพ่ิมขึ้นจํานวน 
25,000.-บาท จากคาตอบแทนในป 2553 ซึ่งมีจํานวน 630,000.-บาท ทั้งน้ี คาสอบบัญชีของบริษัทฯ และ
บริษัทยอยสําหรับป 2554 รวมเปนจํานวนเงิน 1,565,000.- บาทตอป   
 
สาเหตุที่มีการปรับเพ่ิม เน่ืองจากมีการประกาศใช มาตรฐานบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
การตีความมาตรฐานของการรายงานทางการเงิน 32 ฉบับ ซึ่งทางผูสอบบัญชีไดแจงวาจะตองมีการจัดทํา
บัญชียอนหลังของป 2553 ใหเปนไปตามมาตรฐานบัญชีของป 2554 ดวย 
 
จากประสบการณในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนหลายแหง  บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ัน
แนล จํากัด เปนที่ยอมรับ และมีความนาเช่ือถือทั้งในประเทศและตางประเทศ  มีผลงานดี มีบุคลากรท่ี
เพียงพอ ซึ่งจะทําใหมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยูในระดับสากล ตลอดจนไมมีความสัมพันธ
หรือรายการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท นอกจากน้ันยังไมมีสวนไดเสียกับบริษัท/
บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด   
 
สําหรับคาบริการอื่น (Non-Audit Services Fee) ในรอบปบัญชี ที่ผานมา บริษัทไมมีการรับบริการอื่นจาก
บริษัทสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท แตงต้ังให นางวิไลรัตน  โรจนนครินทร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 3104 ซึ่งเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทมาตั้งแตป 2551 และ/หรือ นางสุวิมล  
กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 ยังไมเคยลงนามในงบการเงินของบริษัท และ/
หรือ นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599  ยังไมเคยลงนามในงบ
การเงินของบริษัท และ/หรือ นายวิสุทธิ์  เพชรพานิชกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7309 ยังไม
เคยลงนามในงบการเงินของบริษัท แหงบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด เปนผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย ประจําป 2554 โดยกําหนดคาตอบแทนของบริษัทฯ จํานวน 910,000.- 
บาทตอป และบริษัทยอยรวม 655,000.- บาทตอป รวมเปนจํานวนเงิน 1,565,000.- บาทตอป  ดวย
คะแนนเสียงดังน้ี 
 เห็นดวย   556,514,105 เสียง  คิดเปนรอยละ   100    ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
 ไมเห็นดวย       -           เสียง  คิดเปนรอยละ     -        ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
 งดออกเสียง       -         เสียง  คิดเปนรอยละ      -      องจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
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วาระท่ี 8 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี)     
 
 ประธานฯ ไดสอบถามท่ีประชุมวา  มีทานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ใหที่ประชุมพิจารณา หรือมีขอซักถาม

เพ่ิมเติมหรือไม เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอื่นๆ และไมมีขอซักถามเพ่ิมเติม  ประธานฯ กลาวขอบคุณ
ผูถือหุนที่ไดสละเวลามาประชุมและขอปดประชุม 

 
 ปดประชุมเวลา 16.00 น. 
  
 
 
 

     ลงนาม_______________________ประธานที่ประชุม                          
                                                                                 ดร.สุนทร  เสถียรไทย  


