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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี  2553 
 

ของ 
 

บริษทั  ไทยพฒันาโรงงานอตุสาหกรรม  จํากดั (มหาชน) 
 
เวลาและสถานที่ 
 
 ประชุมเม่ือวนัท่ี  29  เมษายน  2553  เวลา 9.30 น.  ณ หอ้งสาทร 1 ชั้นลอย  โรงแรม เรดิสสนั กรุงเทพ สาทร  
เลขท่ี 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
 
เร่ิมการประชุม 
 
 ดร.สุนทร เสถียรไทย  ประธานกรรมการ  ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ของบริษทัเขา้ร่วมประชุมทั้งดว้ย
ตนเอง และโดยการมอบฉนัทะรวม 53 คน รวมจาํนวนหุน้ได ้508,124,575 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 79.69 ของจาํนวนหุน้ท่ี
จาํหน่ายไดท้ั้งหมดจาํนวน 637,598,035 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบั  
 

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
  

ประธานไดม้อบหมายให้นางสิริพร  ป่ินประยงค ์เลขานุการบริษทั รายงานต่อท่ีประชุมเร่ืองการส่งเสริม

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั ดงัน้ี 

 
ตามท่ีบริษทัไดใ้ห้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2553 และเสนอ

บุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และเพื่อ
แสดงถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั ซ่ึงมีรายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามท่ีได้
เปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2552 โดยผูถื้อหุน้สามารถกรอกขอ้มูลลงใน แบบฟอร์มการ
ขอเสนอวาระเพ่ือบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2553 และใหน้าํส่งมายงับริษทัฯ ทาง E-mail 
Address หรือทางโทรสาร และจดัส่งตน้ฉบบัมายงับริษทัฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีบริษทัฯ 
กาํหนดใหค้รบถว้นถูกตอ้งภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดมาใชสิ้ทธิดงักล่าว 

 
ต่อจากนั้นไดก้ล่าวแนะนาํผูเ้ขา้ร่วมประชุม ไดแ้ก่ คณะกรรมการ 8 ท่าน, ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั และ

ฝ่ายจดัการ 4 ท่าน ไดแ้ก่ 
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คณะกรรมการ     จาํนวน 8 ท่าน 
 1.  ดร.สุนทร  เสถียรไทย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 

2.  นายประสงค ์  วรารัตนกลุ กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี สรรหา และ
ค่าตอบแทน 
(ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้เน่ืองจากติดภาระกิจสาํคญั) 

3.  นายสมมาตร  สงัขะทรัพย ์ กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการ 
     กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี สรรหา และค่าตอบแทน 
4. นายนนัท ์  กิจจาลกัษณ์ กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการ 
     กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี สรรหา และค่าตอบแทน 
5. นายกมัพล  ติยะรัตน ์  ประธานกรรมการบริหาร และการกรรมการผูจ้ดัการ  
6. นายธวชัชยั  เจียรวฑุฒิ กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผูจ้ดัการ                                         
7. นายอนุกลู  อุบลนุช  กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผูจ้ดัการ                                         

 8. นายชยัสิทธ์ิ  วิริยะเมตตากลุ กรรมการ 
 
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั    

นายอภิชยั  เตชะอุบล ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั  
 

ผูบ้ริหาร      จาํนวน 4 ท่าน 
 1. นางรัชนี  ศิวเวชช  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายการเงิน  
 2. นางวิไล   แซ่โงว้  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายพฒันาธุรกิจ  
      โรงงานอุตสาหกรรม 
 3. นางสาวสุภาณี  โสดา  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายพฒันาธุรกิจ 
      อาคารชุด 

4. นางสิริพร  ป่ินประยงค ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
สายบริหารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
และเลขานุการบริษทั 
 

เลขานุการบริษทัได้กล่าวแนะนาํผูแ้ทนจากสํานักงานสอบบญัชี ดี ไอ เอ ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั         
ไดแ้ก่ นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์  ผูแ้ทนจากบริษทั สาํนกังานกฎหมาย ฟาร์อีฑส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษา
กฎหมายของบริษทั ไดแ้ก่ นายณรงคพ์ล  ละมยัเกศ   และผูแ้ทนจากบริษทั แอดไวซอร่ี นีโอ จาํกดั ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษา
ของบริษทั 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายธาํรงค ์ เชียรเตชากลุ  น.ส.หน่ึงฤทยั  สนธิประสาท และ น.ส.นิตยา  ผูป้ระสิทธ์ิศกัด์ิ  

 
เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบถึงวิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียงของผูท่ี้มาประชุมดว้ยตนเอง 

และของผูรั้บมอบฉันทะว่า ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี บริษทัไดจ้ดับตัรลงคะแนนใหส้าํหรับใชก้บัทุกวาระ
การประชุม โดยการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียง  ทั้งน้ีในการดาํเนินการประชุมในแต่ละวาระ  
หากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหถื้อวา่ผูถื้อหุน้มีมติเป็นเอกฉนัทต์ามท่ีประธานเสนอ อน่ึงถา้มี
ผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง กรุณายกมือ และโปรดกรอกบตัรลงคะแนนท่ีผูถื้อหุ้นไดรั้บ ณ ตอน



 3

ลงทะเบียน ส่งใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทั เพื่อนาํมารวบรวมคะแนนเสียง และแจง้ผลต่อท่ีประชุมให้ทราบ  ในส่วน
ของผูถื้อหุน้ท่ีทาํหนงัสือมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผู ้
ถือหุน้แลว้นั้น บริษทัไดน้าํคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุน้ บนัทึก
รวมไวใ้นใบลงทะเบียนเพ่ือการลงมติตามวาระไวแ้ลว้ 

 
สําหรับการซักถามและแสดงความเห็น  บริษทัจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นใน

ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถื้อหุ้นท่ีตอ้งการซักถาม หรือแสดงความเห็น กรุณา
แจง้ช่ือ-นามสกลุ ใหท่ี้ประชุมทราบก่อนทุกคร้ัง 
 
วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจําปี  2552 เมือ่วนัที ่29  เมษายน  2552 
 
 ประธานฯ  ไดเ้สนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี  2552 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 29  เมษายน 2552  

ใหท่ี้ประชุมพิจารณาเพ่ือรับรอง 
 

มติ ท่ีประชุมพจิารณาโดยละเอียดแลว้ เห็นวา่ถูกตอ้งตามความเป็นจริง จึงไดล้งมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  2552  ซ่ึงไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี  29  เมษายน  2552 ดว้ย
คะแนนเสียงดงัน้ี 
เห็นดว้ย       508,119,175 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.999  ของจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 

                ไม่เห็นดว้ย          -            เสียง  คิดเป็นร้อยละ   -         ของจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
                 งดออกเสียง           5,400  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.001  ของจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
 
วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี  2552 
  

ประธานฯ ไดเ้สนอรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ  และมอบหมายใหน้ายกมัพล  ติยะรัตน์  กรรมการ
ผูจ้ดัการเป็นผูร้ายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2552 ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพอสรุปได ้ดงัน้ี 
 
ในปี 2552 บริษทัและบริษทัย่อยมีผลประกอบการโดยมีรายไดร้วมเพิ่มข้ึนจากปีก่อนแต่ผลกาํไรโดยรวม
ลดลง โดยในปี 2551 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วม 596.71 ลา้นบาท ปี 2552 มีรายไดร้วม 979.48 ลา้น
บาท ส่วนกาํไรสุทธิในปี 2551 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิจาํนวน 38.73 ลา้นบาท ปี 2552 มีกาํไรสุทธิ 
25.82 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจากปีก่อน แต่หากพิจารณาเฉพาะตวัของบริษทัเองไม่รวมบริษทัย่อย ในปี 2551 
บริษทัมีรายไดร้วม 316.14 ลา้นบาท ปี 2552 มีรายไดร้วม 726.86 ลา้นบาท มีกาํไรในปี 2551 จาํนวน 12.47 
ลา้นบาท และกาํไรในปี 2552 จาํนวน 53.89 ลา้นบาท  
 

และในปี 2553 บริษทัจะทาํการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดโครงการ 59 เฮอริเทจ ซ่ึงไดข้ายไปแลว้เกือบ 100 
เปอร์เซ็นตใ์หแ้ลว้เสร็จ รวมทั้งจะเร่ิมทาํการเปิดการขายโครงการมหาดเลก็หลวง เฮอริเทจ ซ่ึงในโครงการจะ
ประกอบดว้ยส่วนของโรงแรมและคอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ท่ีซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดาํริ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร สาํหรับทางดา้นนิคมอุตสาหกรรม บริษทัจะใหค้วามสนใจในการดาํเนินการ
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โครงการนิคมอุตสาหกรรมที เอฟ ดี เป็นพิเศษต่อไป ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้ผูป้ระกอบการเร่ิมเขา้มาดาํเนินกิจการ
แลว้ 

 
มติ ท่ีประชุมรับทราบ และมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากรับรองรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ และรายงาน

ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี  2552 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 เห็นดว้ย       508,119,175 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.999  ของจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 

                ไม่เห็นดว้ย          -            เสียง  คิดเป็นร้อยละ   -         ของจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
                 งดออกเสียง           5,400  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.001  ของจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมติังบดุล และบัญชีกาํไรขาดทุนสําหรับปี ส้ินสุด ณ วนัที่  31  ธันวาคม  2552 
 

ประธานฯ ไดข้อใหท่ี้ประชุมพจิารณางบดุล และบญัชีกาํไรขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2552 ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบแลว้ และรับรองวา่ถูกตอ้ง และไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้ โดยไดจ้ดัพมิพล์งในหนงัสือรายงานประจาํปี ใน หนา้ 31 ถึง หนา้ 35   
 

มติ ท่ีประชุมพจิารณาแลว้ มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากอนุมติั และรับรองงบดุล บญัชีกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ 
ประจาํรอบปีบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2552 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
เห็นดว้ย       508,119,175 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.999  ของจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 

                ไม่เห็นดว้ย          -            เสียง  คิดเป็นร้อยละ   -         ของจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
                 งดออกเสียง           5,400  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.001  ของจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมติัจดัสรรกาํไรประจาํปี  2552 และการจ่ายเงนิปันผล 
 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกมัพล  ติยะรัตน์  กรรมการผูจ้ ัดการ  เป็นผูเ้สนอเร่ือง การจัดสรรกาํไร
ประจาํปี 2552 และการจ่ายเงินปันผล ใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติั 

 
 นายกมัพล  ติยะรัตน์  กรรมการผูจ้ดัการ ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมว่า  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 41 กาํหนดให้

บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 
หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10  ของทุนจด
ทะเบียน  นอกจากนั้นนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษทั ตามขอ้บงัคบั ขอ้ 40 หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงิน
ประเภทอื่นนอกจากเงินกาํไร   ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล เงินปันผล
ให้แบ่งตามจาํนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ในการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราว ในเม่ือเห็นว่าบริษทัมีผลกาํไร
สมควรพอท่ีจะทาํเช่นนั้น และรายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป  (รายละเอียด
ขอ้มูลการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา ปรากฏในหนงัสือเชิญประชุม หนา้ท่ี 3 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้) 

             
บริษทัมีกาํไรสุทธิ ณ ส้ินปี 2552 จาํนวน 53,897,093.- บาท  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ท่ีประชุมผู ้

ถือหุ้นสมควรท่ีจะอนุมติัจัดสรรกาํไรเป็นเงินสํารองตามกฎหมาย และจดัสรรกาํไรเพื่อการจ่ายเงินปันผล

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ จากผลประกอบการในปี 2552 และกาํไรสะสม ดงัน้ี 
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1.     นาํเงินกาํไร ในอตัราร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิในปี 2552 เป็นจาํนวนเงิน 2,694,855.- บาท (สองลา้นหก

แสนเกา้หม่ืนส่ีพนัแปดร้อยหา้สิบหา้บาทถว้น)  กนัเป็นเงินสาํรองตามกฎหมาย 

2. จ่ายเงินปันผล จาํนวนรวม 73,323,774.03 บาท  (เจ็ดสิบสามลา้นสามแสนสองหม่ืนสามพนัเจ็ดร้อยเจ็ด

สิบส่ีบาทสามสตางค)์ คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.115 บาท โดยจ่ายจากผลประกอบการ

ในปี 2552 จาํนวน  48,507,383.70  บาท (ส่ีสิบแปดลา้นหา้แสนเจ็ดพนัสามร้อยแปดสิบสามบาทเจ็ดสิบ

สตางค)์ และกาํไรสะสมจาํนวน 24,816,390.33 บาท (ยี่สิบส่ีลา้นแปดแสนหน่ึงหม่ืนหกพนัสามร้อยเกา้

สิบบาทสามสิบสามสตางค)์ โดยการจ่ายเป็นเงินสดและหุน้ปันผล ดงัน้ี 

2.1  จ่ายปันผลเป็นเงินสด จาํนวน 9,563,970.53 บาท (เกา้ลา้นหา้แสนหกหม่ืนสามพนัเกา้ร้อยเจ็ดสิบ

บาทหา้สิบสามสตางค)์ คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.015 บาท 

2.2  จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทั จาํนวน 63,759,803หุน้ (หกสิบสามลา้นเจ็ดแสนหา้หม่ืนเกา้พนั

แปดร้อยสามหุน้) (มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอตัรา    หุน้ละ 0.10 

บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัรา 10 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมูลค่าทั้งส้ิน 63,759,803.50 บาท 

(หกสิบสามลา้นเจ็ดแสนหา้หม่ืนเกา้พนัแปดร้อยสามบาทหา้สิบสตางค)์ ในกรณีท่ีหุน้สามญัท่ีเกิด

จากการจ่ายเงินปันผลคาํนวณไดอ้อกมาเป็นเศษของหุน้ บริษทัจะจ่ายเงินสดใหแ้ทนการจ่ายหุน้ปัน

ผลสาํหรับหุน้เดิมในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท 

โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2553  และรวบรวมรายช่ือตาม
มาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 
2553 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2553 

 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากอนุมติัการจดัสรรเงินทุนสาํรองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 

ของกาํไรสุทธิเท่ากบั 2,694,855.- บาท และอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจาํปีสาํหรับผลการดาํเนินงานส้ินสุด ณ 
วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2552 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จาํนวน 637,598,035 หุ้น ในอตัราหุน้ละ 0.115 บาทต่อหุน้ เป็นเงิน
รวม 73,323,774.03 บาท  (เจ็ดสิบสามลา้นสามแสนสองหม่ืนสามพนัเจ็ดร้อยเจ็ดสิบส่ีบาทสามสตางค)์ โดย
กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2553  และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 
225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2553 
และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2553 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
เห็นดว้ย       508,119,175 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.999  ของจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 

                ไม่เห็นดว้ย          -            เสียง  คิดเป็นร้อยละ   -         ของจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
                 งดออกเสียง           5,400  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.001  ของจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมติัให้เพิม่ทุนจดทะเบียน เพือ่รองรับหุ้นปันผลและรองรับการปรับอตัราการใช้สิทธิ  ซ้ือหุ้น
สามัญของผู้ถอืใบสําคญัแสดงสิทธ์ิ (“TFD-W1”) 
  

ประธานฯ ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมว่า  ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผล 
ในอตัรา 10 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล  ทาํใหบ้ริษทัจาํเป็นตอ้งเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล
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ดงักล่าว จาํนวน 63,759,803 หุน้ (หกสิบสามลา้นเจ็ดแสนหา้หม่ืนเกา้พนัแปดร้อยสามหุน้)  มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 1 บาท และตามขอ้ 11 ในหนงัสือช้ีชวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ “TFD-W1” ของบริษทั กาํหนดใหป้รับ
อตัราการใชสิ้ทธิ เม่ือบริษทัมีการจ่ายเงินปันผล เป็นหุน้สามญัแก่ผูถื้อหุน้  ของบริษทั  ซ่ึงผลจากการจ่ายหุน้
ปันผลของบริษทั ทาํให้บริษทัตอ้งสํารองหุ้นสามญัเพิ่มจากการปรับอตัราการใชสิ้ทธิให้แก่ผูถื้อใบสําคญั
แสดงสิทธิ “TFD-W1” เป็นจาํนวน 12,240,197 หุ้น (สิบสองลา้นสองแสนส่ีหม่ืนหน่ึงร้อยเกา้สิบเจ็ดหุ้น)  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวมเป็นหุน้สามญัใหม่ท่ีบริษทัตอ้งเพิ่มเป็นจาํนวน 76,000,000 หุน้ (เจ็ดสิบหก
ลา้นหุ้น) และทาํให้บริษทัจะมีทุนจดทะเบียนเพิ่มจาก 760,000,000 บาท (เจ็ดร้อยหกสิบลา้นบาท)  เป็น 
836,000,000 บาท (แปดร้อยสามสิบหกลา้นบาท) 

 
จึงเสนอใหท่ี้ประชุมอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 76,000,000 บาท (เจ็ดสิบหกลา้นบาท) 
จากทุนจดทะเบียนเดิม 760,000,000 บาท (เจ็ดร้อยหกสิบล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 
836,000,000 บาท (แปดร้อยสามสิบหกลา้นบาท) เพื่อรองรับหุน้ปันผลและรองรับการปรับอตัราการใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุน้สามญัของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธ์ิ “TFD-W1” 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ ลงมติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 
76,000,000 บาท(เจ็ดสิบหกลา้นบาท)  จากทุนจดทะเบียนเดิม 760,000,000 บาท (เจ็ดร้อยหกสิบลา้นบาท) 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 836,000,000 บาท (แปดร้อยสามสิบหกลา้นบาท) เพื่อรองรับหุน้ปันผลและ
รองรับการปรับอตัราการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธ์ิ “TFD-W1” ดว้ยคะแนนเสียง
ดงัน้ี 
เห็นดว้ย       508,119,175 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.999  ของจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 

                ไม่เห็นดว้ย          -            เสียง  คิดเป็นร้อยละ   -         ของจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
                 งดออกเสียง           5,400  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.001  ของจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
 
วาระที ่6 พจิารณาอนุมติัให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุน 
 

ประธานฯ ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมใหอ้นุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพือ่ให้

สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนโดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความใหม่ดงัน้ี 

                     “ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียน จาํนวน  : 836,000,000, บาท (แปดร้อยสามสิบหกลา้นบาท) 
          แบ่งออกเป็น           : 836,000,000 หุน้ (แปดร้อยสามสิบหกลา้นหุน้) 
          มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ : 1 บาท (หน่ึงบาท) 
          โดยแยกออกเป็น 
           หุน้สามญั :  836,000,000 หุน้ (แปดร้อยสามสิบหกลา้นหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ : - หุน้ (- )” 

มติ ท่ีประชุมพจิารณาแลว้ ลงมติดว้ยเสียงขา้งมากอนุมติัใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียนโดยใชข้อ้ความใหม่ขา้งตน้ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
เห็นดว้ย       508,119,175 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.999  ของจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 

                ไม่เห็นดว้ย          -            เสียง  คิดเป็นร้อยละ   -         ของจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
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                 งดออกเสียง           5,400  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.001  ของจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
 
วาระที ่7 พจิารณาเลอืกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 
 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่าตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 17 กาํหนดไวว้่าการประชุมสามญัประจาํปีทุก
คร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งในอตัรา 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด หากจาํนวนกรรมการท่ีจะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ ก็ให้ออก  โดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัอตัราส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการท่ี
จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก   และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหจ้บัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก  
ส่วนปีหลงัๆต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง  กรรมการผูอ้อกไป
นั้น    ผูถื้อหุน้จะเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกกไ็ด ้

 ในปีน้ี กรรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดท่ีตอ้งออกตามวาระไดแ้ก่ 
  1.   นายประสงค ์ วรารัตนกลุ กรรมการอิสระ  
  2. นายสมมาตร สงัขะทรัพย ์            กรรมการอิสระ 
  3. นายชยัสิทธิ วิริยะเมตตากลุ  กรรมการ 
    

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี สรรหาและค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาจากคุณสมบติั ครบถว้นตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออก
หลกัทรัพย ์ของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ความรู้ ความสามารถ 
องคป์ระกอบของคณะกรรมการในภาพรวม และผลงานในปี 2552 เพื่อประโยชน์ต่อการกาํกบัดูแลกิจการ 
จึงไดเ้สนอใหเ้ลือกตั้งกรรมการ 2 ท่าน ไดแ้ก่ นายประสงค ์ วรารัตนกลุ และนายสมมาตร  สังขะทรัพย ์ ท่ี
พน้จากตาํแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง  และเสนอนางสุมาลี    อ่องจริต 
แทนนายชัยสิทธ์ิ   วิริยะเมตตากุล กรรมการท่ีครบวาระออก และไม่ประสงค์จะเป็นกรรมการต่อ  เน่ืองจากมี
ภาระกิจมาก  ตลอดจนเห็นว่านางสุมาลี  อ่องจริตเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในดา้นการเงิน 
และหลกัทรัพย ์ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่องานของบริษทัท่ีอยูร่ะหว่างการขยายกิจการ   โดยมีรายละเอียดประวติั
และผลงานของทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

 
ผู้ถือหุ้น : -  นายรัชตกร  ศรีบุญโรจน ์ผูรั้บมอบฉนัทะ จาก นายกรูดิสถ ์ จนัทร์ศรีชวาลา ถือหุน้จาํนวน 3,086,700 

หุน้ ไดเ้สนอใหเ้ลือกตั้งนายประสงค ์  วรารัตนกุล, นายสมมาตร  สังขะทรัพย ์กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการอีกวาระหน่ึง และแต่งตั้งนางสุมาลี  อ่องจริต เป็นกรรมการบริษทั   

 
มติ ท่ีประชุมพจิารณาแลว้ ลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก เลือกตั้งกรรมการ 2 ท่าน คือ นายประสงค ์ วรา

รัตนกลุ, นายสมมาตร  สงัขะทรัพย ์เป็นกรรมการต่อไปอีกหน่ึงวาระ  และเลือกตั้งนางสุมาลี  อ่องจริต 
เป็นกรรมการบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  
1.  นายประสงค ์ วรารัตนกลุ 

     เห็นดว้ย   508,119,175 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.999  ของจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
                    ไม่เห็นดว้ย       -            เสียง  คิดเป็นร้อยละ   -         ของจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
                     งดออกเสียง       5,400  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.001  ของจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
 2.  นายสมมาตร  สังขะทรัพย ์
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     เห็นดว้ย   508,119,175 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.999  ของจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
                    ไม่เห็นดว้ย       -            เสียง  คิดเป็นร้อยละ   -         ของจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
                     งดออกเสียง       5,400  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.001  ของจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 

 3.  นางสุมาลี  อ่องจริต 

     เห็นดว้ย   508,119,175 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.999  ของจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
                    ไม่เห็นดว้ย       -            เสียง  คิดเป็นร้อยละ   -         ของจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
                     งดออกเสียง       5,400  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.001  ของจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
  

ดงันั้น ในการประชุมวาระน้ี ท่ีประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการ 2 ท่าน คือ นายประสงค ์  วรารัตนกลุ, นาย
สมมาตร  สงัขะทรัพย ์ เป็นกรรมการต่อไปอีกหน่ึงวาระ  และเลือกตั้งนางสุมาลี  อ่องจริต เป็นกรรมการ
บริษทั บริษทัจึงมีกรรมการ 8 ท่าน ดงัน้ี 

  ช่ือ      ตาํแหน่ง 
1. ดร.สุนทร  เสถียรไทย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
2. นายประสงค ์  วรารัตนกลุ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี สรรหา 
และค่าตอบแทน  

3. นายสมมาตร  สงัขะทรัพย ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี สรรหา 
และค่าตอบแทน 

4. นายนนัท ์  กิจจาลกัษณ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
      และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี สรรหา 

และค่าตอบแทน 
5. นายกมัพล  ติยะรัตน ์  กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร 
      และกรรมการผูจ้ดัการ 
6. นายธวชัชยั  เจียรวฑุฒิ กรรมการ, กรรมการบริหาร 
      และกรรมการรองกรรมการผูจ้ดัการ 
7. นายอนุกูล  อุบลนุช  กรรมการ, กรรมการบริหาร 
      และกรรมการรองกรรมการผูจ้ดัการ 
8. นางสุมาลี  อ่องจริต  กรรมการ       

 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิจาํนวนกรรมการท่ีมีแต่เดิมจาํนวน 9 ท่านไวค้งเดิม โดยคณะกรรมการจะเป็นผูพ้จิารณา
ตาํแหน่งท่ีวา่ง 1 ท่านต่อไป 
 
วาระที ่8 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่าค่าตอบแทนกรรมการ ท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 
2552 เป็นจาํนวนรวม 6,000,000.- บาทต่อปี โดยใหค้ณะกรรมการบริษทั เป็นผูจ้ดัสรรค่าตอบแทนใหแ้ก่
กรรมการแต่ละท่าน  โดยในปี 2553 คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของ
บริษทัฯ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี สรรหา และค่าตอบแทนเสนอ โดยไดพ้ิจารณาถึงความ
เหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผลกบัประโยชน์
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ท่ีไดรั้บจากกรรมการ เพื่อจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพตามท่ีตอ้งการ คณะกรรมการจึงเห็นสมควร
เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปี 2552 เป็นจาํนวนเงินรวม 
6,000,000.- บาทต่อปี   

 
ทั้ งน้ี  รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล  รวมทั้ งขอบเขตหน้า ท่ีความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี สรรหา และ
ค่าตอบแทน ปรากฏในรายงานประจาํปี 2552 หนา้ 104 และ หนา้ 15 ตามลาํดบั 

 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากอนุมติัค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการทั้งคณะเป็นจาํนวน 
6,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูจ้ดัสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน 
ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
เห็นดว้ย   508,119,175 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.999  ของจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 

                ไม่เห็นดว้ย       -            เสียง  คิดเป็นร้อยละ   -         ของจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
                 งดออกเสียง       5,400  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.001  ของจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
 
วาระที ่9 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 
  

ประธานฯ  ไดเ้สนอเร่ืองการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี  ใหท่ี้ประชุมพิจารณา
และอนุมติั  

 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงกาํหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี และโดยการเสนอความเห็นจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัใหแ้ต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีจากสํานักงานสอบบัญชี  ดี ไอ เอ ตามรายช่ือต่อไปน้ี เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั และบริษทัย่อย 
ประจาํปี 2553 โดยกาํหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงต่อไปน้ีเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษทัฯ  

 
 1.   นางวิไลรัตน ์ โรจนน์ครินทร์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3104 หรือ 
                      (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัเป็นระยะเวลา ตั้งแต่ปี 2551 รวม 2 ปี) 
 2.   นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2982 หรือ 
       (เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัมาตั้งแต่ปี 2551 รวม 2 ปี)  
 3.   นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5599 หรือ 
       (เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัมาตั้งแต่ปี 2551 รวม 2 ปี) 
 4.   นายวิสุทธ์ิ    เพชรพาณิชกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7309 
                      (เสนอเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปีแรก) 
 

ผูส้อบบญัชีไดเ้สนอคา่บริการสอบบญัชีเฉพาะของบริษทัฯ ประจาํปี 2553 เท่ากบัปี 2552 เป็นเงินจาํนวนรวม 
850,000.- บาทต่อปี นอกจากน้ียงัเสนอตวัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อยทั้ง 2 แห่งของบริษทัฯ คือ บริษทั 
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โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จาํกดั และบริษทั เอส จี แลนด์ จาํกดั โดยคิดค่าบริการสอบบญัชีรวม 
630,000.- บาทต่อปี ทั้งน้ี ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อยสําหรับปี 2553 รวมเป็นจาํนวนเงิน 
1,480,000.- บาทต่อปี  

 
จากประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษทัจดทะเบียนหลายแห่ง  สาํนกังานสอบบญัชี ดี ไอ เอเป็นท่ียอมรับ 
และมีความน่าเช่ือถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ  มีผลงานดี มีบุคลากรท่ีเพียงพอ ซ่ึงจะทาํให้มาตรฐาน
การตรวจสอบบญัชีของบริษทัอยู่ในระดบัสากล ตลอดจนไม่มีความสัมพนัธ์หรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั นอกจากนั้นยงัไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด   

 
สาํหรับคา่บริการอ่ืน (Non-Audit Services Fee) ในรอบปีบญัชี ท่ีผา่นมา บริษทัไม่มีการรับบริการอ่ืน
จากสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั 

 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก แต่งตั้งให ้นางวิไลรัตน์  โรจน์นครินทร์ ผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 และ/หรือ นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 
และ/หรือ นายวิสุทธ์ิ  เพชรพานิชกุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7309 สํานกังานสอบบญัชี ดี 
ไอ เอ เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2553 โดยกาํหนดค่าตอบแทน จาํนวน 850,000.- บาทต่อปี 
ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
เห็นดว้ย   508,119,175 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.999  ของจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 

               ไม่เห็นดว้ย       -            เสียง  คิดเป็นร้อยละ   -         ของจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
                งดออกเสียง       5,400  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.001  ของจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
 
วาระที ่10 เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี)     
 
 ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่า  มีท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนๆ ให้ท่ีประชุมพิจารณา หรือมีขอ้ซักถาม

เพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอเร่ืองอ่ืนๆ และไม่มีขอ้ซักถามเพิ่มเติม  ประธานฯ กล่าว
ขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีไดส้ละเวลามาประชุมและขอปิดประชุม 

 
 ปิดประชุมเวลา 11.00 น. 
 
 
 
  

    ลงนาม_______________________ประธานท่ีประชุม                          
                                                                                 ดร.สุนทร  เสถียรไทย  


