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รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2556 
ของ 

บริษัท  ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม  จํากัด (มหาชน) 
 
เวลาและสถานที่ 
 
  ประชุมเมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ  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  119  คน รวมจํานวนหุนได 664,753,844 หุน คิดเปนรอยละ 77.50 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมดจํานวน  857,706,858  หุน ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับ  
 

ประธานฯ จึงกลาวเปดประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี   
  

ประธานไดมอบหมายใหนางสิริพร  ปนประยงค เลขานุการบริษัท  กลาวแนะนําผูเขารวมประชุม ไดแก 
คณะกรรมการ 8 ทาน, และฝายจัดการ 3 ทาน ไดแก  
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 
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เลขานุการบริษัทไดกลาวแนะนําผูแทนจากบริษัท สํานักงานกฎหมาย ฟารอีฑส (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนที่
ปรึกษากฎหมายของบริษัท 2 ทานไดแก นายธีรพันธ  เพ็ชรสุวรรณ  นางสาวพรรณิภา อวัยวานนท   ตัวแทน ที่ปรึกษาทางการ
เงินของบริษัทไดแก นายธํารง  เชียรเตชากุล นางสาวนิตยา  ผูประสิทธิ์ศักด์ิ และตัวแทนจากบริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจ
เมนท จํากัด ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ไดแก นายชัยพร  โยคาวจร 

 
เลขานุการบริษัท ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงของผูที่มาประชุมดวยตนเอง และของ

ผูรับมอบฉันทะวา ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งน้ี  บริษัทไดจัดบัตรลงคะแนนใหสําหรับใชกับทุกวาระการประชุม โดย
การออกเสียงลงคะแนน ใหถือหน่ึงหุนเปนหน่ึงเสียง  ทั้งน้ีในการดําเนินการประชุมในแตละวาระ  หากไมมีผูถือหุนทานใด ไม
เห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหถือวาผูถือหุนมีมติเปนเอกฉันทตามที่ประธานเสนอ อน่ึงถามีผูถือหุนทานใดที่ไมเห็นดวย หรืองด
ออกเสียง กรุณายกมือ และโปรดกรอกบัตรลงคะแนนที่ผูถือหุนไดรับ ณ ตอนลงทะเบียน สงใหแกเจาหนาที่ของบริษัท เพ่ือ
นํามารวบรวมคะแนนเสียง และแจงผลตอที่ประชุมใหทราบ  ในสวนของผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวม
ประชุม และเปนแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของผูถือหุนแลวน้ัน บริษัทไดนําคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ
งดออกเสียง ตามความประสงคของทานผูถือหุน บันทึกรวมไวในใบลงทะเบียนเพ่ือการลงมติตามวาระไวแลว 

 

สําหรับการซักถามและแสดงความเห็น  บริษัทจะเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่
เก่ียวของกับวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยขอใหผูถือหุนที่ตองการซักถาม หรือแสดงความเห็น กรุณาแจงช่ือ-นามสกุล ใหที่
ประชุมทราบกอนทุกครั้ง 

 
วาระท่ี 1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2555  เม่ือวันท่ี  27  เมษายน 2555 
             ประธานฯ  ไดเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป  2555  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27  เมษายน 2555  

ใหที่ประชุมพิจารณาเพ่ือรับรอง 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแลว เห็นวาถูกตองตามความเปนจริง จึงไดลงมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการ

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2555 ซึ่งไดประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 
 

เห็นดวย 664,753,844 เสียง คิดเปนรอยละ100 ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 664,753,844หุน 
ไมเห็นดวย         -       เสียง คิดเปนรอยละ   -  ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 664,753,844 หุน 
งดออกเสียง       -       เสียง คิดเปนรอยละ    -  ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 664,753,844หุน 

 
วาระท่ี 2   พิจารณาอนุมัติเร่ือง การซื้อหุนสามัญของบริษัท วีเอสเอสแอล เอ็นเตอรไพรส จํากัด 

 
ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายกัมพล  ติยะรัตน   กรรมการผูจัดการ  เปนผูเสนอเรื่อง  การซื้อหุนสามัญของบริษัท 
วีเอสเอสแอล เอ็นเตอรไพรส จํากัดใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ 
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นายกัมพล  ติยะรัตน  กรรมการผูจัดการ ไดเสนอตอที่ประชุม เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหบริษัทเขาทํารายการซ้ือหุน

สามัญเดิมของ บริษัท วีเอสเอสแอล เอ็นเตอรไพรส จํากัด จํานวนรวม 7,009,998 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 

บาท (หน่ึงรอยบาท) คิดเปนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวของ บริษัท วีเอสเอสแอล เอ็นเตอร

ไพรส จํากัด ในราคาหุนละ 71.3266 บาท (เจ็ดสิบเอ็ดจุดสามสองหกหกบาท) คิดเปนราคาขายรวม  500,000,000 

บาท (หารอยลานบาท) จาก นายอภิชัย เตชะอุบล และนางชลิดา  เตชะอุบล  ตามเง่ือนไขการดําเนินการและเง่ือนไข

การชําระเงินทุกประการ โดยมอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการเปนผูมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ที่จําเปนหรือ

เก่ียวเน่ืองกับการดังกลาวไดทุกประการ 
 

การซื้อหุนของวีเอสเอสแอล ในคร้ังน้ี มีขนาดรายการตามวิธีการคํานวณขนาดรายการโดยใชเกณฑมูลคาของ
สินทรัพย เทากับ รอยละ 34.79 ของสินทรัพยสุทธิที่มีตัวตนของบริษัท ซึ่งเขาขายเปนการเขาทํารายการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพยประเภทที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผย
ขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 

 
นอกจากน้ี รายการดังกลาวยังถือเปนรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 เน่ืองจาก 
นายอภิชัย เตชะอุบล ซึ่งเปนผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหาร กรรมการ และผูถือหุนของบริษัท (โดย ณ 
วันที่ 28 ธันวาคม 2555 ถือหุนของบริษัท คิดเปนรอยละ 1.31 ของทุนที่เรียกชําระแลวของบริษัท) และนางชลิดา เต
ชะอุบล ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท (โดย ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 ถือหุนของบริษัทคิดเปนรอยละ 0.76 ของทุนที่
เรียกชําระแลวของบริษัท) และเปนบุคคลที่เก่ียวของของนายอภิชัย เตชะอุบล ตามมาตรา 258 แหง พระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เปนผูขายหุนดังกลาวใหแกบริษัท ดังน้ัน รายการซื้อหุนดังกลาวจึงจัดเปนรายการท่ี
เก่ียวโยงกันที่มีขนาดรายการเทากับ รอยละ 48.96 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งบริษัทจะตอง
ดําเนินการขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทกอนการเขาทํารายการ  โดยบริษัทไดดําเนินการรายงาน
สารสนเทศดังกลาวตอกรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพย ตามหนังสือบริษัทฯ ที่บ./55-753 ลงวันที่ 27 
ธันวาคม 2555 แลวน้ัน  และผูมีสวนไดเสียซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัทและเปนบุคคลเก่ียวโยงกัน  ซึ่งจะไมมีสิทธิ
ออกเสียงในที่ประชุมมี  ดังน้ี.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท 
(ณ วันที่ 15 มกราคม 2556) 

  
รายช่ือบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

จํานวนหุน คิดเปนรอยละ 
1. นายอภิชัย เตชะอุบล 10,307,788 1.202 
2. นางชลิดา เตชะอุบล 1/ 5,968,512 0.696 
3. บริษัท วี.ซี.เอ.แอล. บิสซิเนส กรุป จํากัด 1/ 109,056,926 12.715 
4. บริษัท เจซี แอสเซท จํากัด 2/ 187,533,004 21.864 
5. นายโชติวิทย เตชะอุบล 3/ 80,872,883 9.429 
6. นายกฤตวัฒน เตชะอุบล 3/ 80,000,000 9.327 

รวม 473,739,113 55.233 
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หมายเหตุ 1/ เปน บุคคลตาม มาตรา 258 ของ นายอภิชัย เตชะอุบล 
      2/ เปน นิติบุคคลที่ถือหุน โดยบุตรและบุตรีของ นายอภิชัย และนางชลิดา เตชะอุบล 

    3/ เปน บุตรที่บรรลุนิติภาวะแลว ของ นายอภิชัย และ นางชลิดา เตชะอุบล 
 

 ที่ประชุมไดมีการซักถามรายละเอียดเพ่ิมเติมพอสรุปได ดังน้ี.- 
 
 นายธงชัย  ลักษณา ผูถือหุน ไดสอบถามถึงราคาขายการซ้ือหุนสามัญของบริษัท วีเอสเอสแอล เอ็นเตอรไพรส จํากัด 

ในราคาหุนละ 71.3266 บาท 
 
 นายอภิชัย เตชะอุบล ตําแหนง ประธานกรรมการบริหาร ไดแจงตอที่ประชุมวา เน่ืองจากขาพเจาดํารงตําแหนง

กรรมการ ของบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัท วีเอสเอสแอล เอ็นเตอรไพรส 
จํากัด  ในระหวางน้ี โครงการนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี  ต้ังอยู ท่ีตําบลทาสะอาน จังหวัดฉะเชิงเทรา กําลัง
ดําเนินการพัฒนานิคมฯ ในสวนของโครงการ สุขุมวิท 15 ต้ังอยูที่ซอยสุขุมวิท 15 น้ัน โครงการไดดําเนินการไป
แลว 80 เปอรเซ็นต สามารถจะนําหองชุดมาขายไดประมาณไตรมาสที่ 2 จึงทําใหบริษัท วีเอสเอสแอล เอ็นเตอร
ไพรส จํากัด มีรายได และเปนบริษัทฯในเครือ จึงมีผลให บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด มีรายได
เพ่ิมในอนาคต 

 
 นายธารา ชลปราณี ผูถือหุน ไดสอบถามถึง โครงการสุขุมวิท 15 จะมีการเสริมรายไดกับ บริษัท ไทยพัฒนาโรงงาน

อุตสาหกรรม อยางไร 
 
 นายชัยพร โยคาวจร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ไดแจงตอที่ประชุมวา รายไดที่จะกอให บริษัท ไทยพัฒนาโรงงาน

อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) น้ัน ตามรายละเอียดหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 หนาที่ 93 
 
 ผูถือหุนมิไดแจงช่ือ-นามสกุล ในที่ประชุมไดสอบถามถึง การซื้อหุนสามัญของบริษัท วีเอสเอสแอล เอ็นเตอรไพรส 

จํากัด นําเงินมาจากที่ใด 
 
 นายอภิชัย  เตชะอุบล  ตําแหนง ประธานกรรมการบริหาร ไดแจงตอที่ประชุมวา การซื้อหุนสามัญของ บริษัท วีเอส

เอสแอล เอ็นเตอรไพรส จํากัด ไดนําเงินมาจากการขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี และเขตสงเสริม
อุตสาหกรรม นวนคร ใหกับ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท 
(MII) เมื่อปลายป 2555 ซึ่งมีรายไดคอนขางมาก เน่ืองจากตอนน้ันไดซื้อที่ดินในราคาที่ดินคอนขางตํ่า และปจจุบัน
ราคาที่ดินไดมีราคาสูงขึ้น จึงขายไดราคาสูงและมีกระแสเงินสดสวนเกินพอท่ีจะใชลงทุนโครงการ สุขุมวิท 15 น้ีได 

 
 ผูถือหุน มิไดแจงช่ือ-นามสกุล ในที่ประชุมไดสอบถามถึง กรณีถาเงินลงทุนไมพอมีแผนนําเงินลงทุนมาจากที่ใด 
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 นายกัมพล ติยะรัตน  ตําแหนง กรรมการผูจัดการ ไดแจงตอที่ประชุมวา นอกจากเงินที่ขายโครงการของบริษัทฯ 
ใหกับ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท (MII) แลว ยังมีเงินท่ีเคย
ขอวงเงินกูกับสถาบันการเงินอีก ซึ่งเงินจํานวนน้ียังไมมีการนํามาใช จึงไมมีปญหาในเรื่องการลงทุนโครงการ
ดังกลาว 

 
 ในวาระน้ีตองใชคะแนนเสียง ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะที่มาประชุม และ

ออกเสียงลงคะแนน 
 
      มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท  อนุมัติเขาทํารายการซื้อหุนสามัญเดิมของ บริษัท วีเอสเอสแอล เอ็นเตอร

ไพรส จํากัด จํานวนรวม 7,009,998 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท (หน่ึงรอยบาท) คิดเปนรอยละ 100 ของทุน
จดทะเบียนและเรียกชําระแลวของ บริษัท วีเอสเอสแอล เอ็นเตอรไพรส จํากัด ในราคาหุนละ 71.3266 บาท (เจ็ดสิบ
เอ็ดจุดสามสองหกหกบาท) คิดเปนราคาขายรวม  500,000,000 บาท (หารอยลานบาท) จาก นายอภิชัย เตชะอุบล 
และ นางชลิดา เตชะอุบล   ตามเง่ือนไขการดําเนินการและเง่ือนไขการชําระเงินทุกประการ โดยมอบอํานาจให
กรรมการผูจัดการเปนผูมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ที่จําเปนหรือเก่ียวเน่ืองกับการดังกลาวไดทุกประการ  ดวย
คะแนนเสียงซึ่งไมรวมหุนของผูมีสวนไดเสียซึ่งไมมีสิทธิลงคะแนน จํานวน 473,739,113 เสียง ดังน้ี 

 

เห็นดวย 191,014,731เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 191,014,731หุน 
ไมเห็นดวย        -      เสียง คิดเปนรอยละ   -   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 191,014,731หุน 
งดออกเสียง      -      เสียง คิดเปนรอยละ   -   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 191,014,731หุน 

 
วาระท่ี 3   เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี)     
 
 ประธานฯ  ไดสอบถามที่ประชุมวา มีทานใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆ  ใหที่ประชุมพิจารณา หรือมีขอซักถามเพ่ิมเติม

หรือไม  เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอื่นๆ  และไมมีขอซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนที่ได
สละเวลามาประชุมและขอปดประชุม 

 
 ปดประชุมเวลา 16.00 น. 

 

                                                                     
        _______________________ 
           ประธานที่ประชุม                          
               ดร.สุนทร  เสถียรไทย  

 


