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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2550 
 

ของ 
 

บริษัท  ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม  จํากัด (มหาชน) 
 
เวลาและสถานที่ 
 
 ประชุมเมื่อวันที่  26  เมษายน  2550  เวลา 10.00 น.  ณ หองดินแดง ช้ัน พี4  ปริ๊นสต้ัน พารค สวีท  เลขที่ 3   
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
 
เร่ิมการประชุม 
 
 ดร.สุนทร เสถียรไทย  ประธานกรรมการ  ไดแจงตอที่ประชุมวามีผูถือหุนของบริษัทเขารวมประชุมทั้งดวย
ตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 47 คน รวมจํานวนหุนได  459,285,040 หุน คิดเปนรอยละ 72.04 ของหุนทั้งหมด 
ครบเปนองคประชุม (หุนทั้งหมด หมายถึง หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดจํานวน 637,598,035 หุน) และมีผูถือหุนเขา
รวมประชุมระหวางการประชุม  
 

ประธานฯ จึงกลาวเปดประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 
  

ประธานกลาวตอนรับผูถือหุนรวมทั้งแนะนําผูเขารวมประชุม ไดแก คณะกรรมการ 9 ทาน, ฝายจัดการ 3 
ทาน และผูเขาประชุมสมทบ 2 ทาน ดังนี้ 
 
คณะกรรมการ     จํานวน 9 ทาน 
 1.  ดร.สุนทร  เสถียรไทย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 

2.  นายประสงค  วรารัตนกุล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3.  นายสมมาตร  สังขะทรัพย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
4.  นายนันท  กิจจาลักษณ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6.  นายชัยสิทธิ์  วิริยะเมตตากุล กรรมการ 

 7.  นายอภิชัย  เตชะอุบล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  
และกรรมการผูจัดการ 

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

 10. นายอนุกูล  อุบลนุช  กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผูจัดการ  
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ผูบริหาร      จํานวน 3 ทาน 
 1. นายสุชาติ  พรพัชรพงศ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการเงิน 

2. นางสิริพร  ปนประยงค ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
สายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และเลขานุการคณะกรรมการ    

 3. นางวิไล   แซโงว  ผูชวยกรรมการผูจัดการสายพัฒนาธุรกิจ 
 
ผูเขาประชุมสบทบ     จํานวน 2 ทาน 
 1. นางสาวอารดา  พันตาวงษ ผูตรวจสอบบัญชี 
      บริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
 2. นายณรงคพล  ละมัยเกศ  ที่ปรึกษากฎหมาย 
      บริษัทสํานักงานกฎหมาย ฟารอีสฑ (ประเทศไทย) จํากัด 
 
 เลขานุการที่ประชุม ไดช้ีแจงถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในวาระการประชุม ดังนี้ 
 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้ บริษัทไดจัดบัตรลงคะแนนใหสําหรับใชกับทุกวาระการประชุม โดยการ
ออกเสียงลงคะแนน ใหถือหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง  ทั้งนี้ในการดําเนินการประชุมในแตละวาระ  หากไมมีผูถือหุนทาน
ใด ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหถือวาผูถือหุนเห็นชอบโดยมีมติเปนเอกฉันทตามที่ประธานเสนอ อนึ่งถามีผูถือหุน
ทานใดที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง กรุณายกมือ และโปรดกรอกบัตรลงคะแนนที่แจกให โดยใสช่ือผูถือหุน และ
จํานวนหุนที่ถือ สงใหแกเจาหนาที่ของบริษัท เพื่อนํามารวบรวมคะแนนเสียง เพื่อแจงผลตอที่ประชุมใหทราบ 

 

สวนผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุม และเปนแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงคของผูถือหุนแลวนั้น บริษัทไดนําคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ตามความประสงคของทาน   
ผูถือหุน บันทึกรวมไวในใบลงทะเบียนเพ่ือการลงมติตามวาระไวแลว 

 
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2549 เม่ือวันที่ 27  เมษายน  2549 
 
 ประธานฯ  ไดเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป  2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  27  เมษายน 2549  

ใหที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแลว เห็นวาถูกตองตามความเปนจริง จึงไดลงมติเปนเอกฉันทรับรองรายงาน
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2549  ซึ่งไดประชุมเมื่อวันที่  27  เมษายน  2549 ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 เห็นดวย 459,285,040  เสียง  คิดเปนรอยละ   100  ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
 ไมเห็นดวย         -        เสียง  คิดเปนรอยละ     -   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด   

 งดออกเสียง        -        เสียง  คิดเปนรอยละ     -   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด   
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบป  2549 
  

ประธานฯ ไดเสนอรายงานประจําปของคณะกรรมการ  และมอบหมายใหนายอภิชัย  เตชะอุบล  กรรมการ
ผูจัดการเปนผูรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2549  ใหผูถือหุนทราบพอสรุปได ดังนี้ 
ผลการดําเนินการของบริษัทในป 2549  บริษัทมีผลประกอบการรายไดรวมลดลงจากปกอน โดยมีรายได
รวม  411  ลานบาท มีกําไรสุทธิ  65  ลานบาท เปรียบเทียบกับรายไดรวมในป 2548  มีจํานวน  894   ลาน
บาท  มีกําไรสุทธิจํานวน  41  ลานบาท       แตเปนที่นายินดีวา  ถึงแมรายไดรวม ในป 2549 จะลดลงจากป 
2548 ก็ตาม  บริษัทก็ยังมีกําไรเพิ่มขึ้นรอยละ  59   ทําใหสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไดอยางตอเนื่อง 
 

ในป 2550 บริษัทอยูในระหวางดําเนินการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมของบริษัทเอง โดยจะเขารวมกับการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ในการพัฒนาที่ดินของบริษัทที่ไดจัดเตรียมไวแลว บริเวณทางแยกจากถนน
มอเตอรเวยเช่ือมตอกับถนนสายบางปะกง-ฉะเชิงเทรา  ตําบลทาสะอาน อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ซึ่งเปนที่ดินที่มีศักยภาพสูง อยูใกลเคียงกับศูนยกลางคมนาคมระหวางประเทศทั้งสนามบินสุวรรณภูมิและ
ทาเรือน้ําลึกแหลมฉบัง โดยในนิคมอุตสาหกรรมแหงนี้จะพัฒนาเปนนิคมอุตสาหกรรมขนาดยอมและขนาด
กลางที่ปลอดมลภาวะ มีสภาพแวดลอมที่ดี เปนศูนยกลางของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับช้ินสวนทางอีเล็คโทร
นิคส คอมพิวเตอร และอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีระดับสูงในการผลิต  ปจจุบันอยูระหวางการพัฒนาที่ดิน
ในระยะแรก   บนเนื้อที่ประมาณ 273 ไร โดยจะใชระยะเวลาในการดําเนินโครงการระยะแรกนี้ประมาณ 2 ป 
หลังจากนั้นจะทําการพัฒนาในสวนตอขยายอีกประมาณ 200 ไรเศษ รวมพื้นที่ทั้งโครงการประมาณ 500 ไร 
 
นอกจากโครงการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมแลว บริษัทยังไดทําธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอาคารสูงสําหรับเปน
ที่อยูอาศัยหรืออาคารสํานักงานอีกดวย โดยในไตรมาสแรกของป 2550 บริษัทจะทําการพัฒนาที่ดินของ
บริษัทในซอยสุขุมวิท 59 เพื่อปลูกสรางเปนอาคารคอนโดมิเนียมเพื่อเปนที่อยูอาศัยช่ือโครงการ “59     เฮอริ
เทจ” และในไตรมาสที่ 2 จะทําการพัฒนาที่ดินบริเวณถนนราชดําริ ในซอยมหาดเล็กหลวง 2 เพื่อปลูกสราง
เปนอาคารคอนโดมิเนียมเพื่อเปนที่อยูอาศัยเชนกัน 

 

ในการดําเนินธุรกิจอันหลากหลายของบริษัทนั้น เพื่อสรางระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ลดการทํางาน
ที่ซ้ําซอน ซึ่งจะนําไปสูการลดคาใชจายและตนทุนในการดําเนินงาน ฝายจัดการจึงไดนําเอาระบบ ISO 9001 
: 2000 มาใช ซึ่งคาดวาบริษัทจะไดรับการรับรองในป 2550 นี้ 

 
สําหรับรายละเอียดตางๆ ปรากฏตามหนังสือรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอม
หนังสือเชิญประชุมแลว จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 
 
ในระหวางการประชุมวาระนี้มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย รวมจํานวนหุนได 35,000 หุน
นับเปน ผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 49 ราย และจํานวนหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมดจํานวน 
459,320,040 หุน 
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มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานประจําปของคณะกรรมการ และรายงานผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป  2549 ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 เห็นดวย 459,320,040  เสียง  คิดเปนรอยละ  100   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
 ไมเห็นดวย         -        เสียง  คิดเปนรอยละ     -   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด   

 งดออกเสียง        -        เสียง  คิดเปนรอยละ     -   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด   
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่  31  ธันวาคม  2549 
 

ประธานฯ ไดขอใหที่ประชุมพิจารณางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2549    ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลว และรับรองวาถูกตอง และไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว โดยไดจัดพิมพลงในหนังสือรายงานประจําป ใน หนา 30  ถึง หนา 33   
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติ และรับรองงบดุล บัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจํารอบ
ปบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่  31  ธันวาคม  2549 ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 เห็นดวย 459,320,040  เสียง  คิดเปนรอยละ  100   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
 ไมเห็นดวย         -        เสียง  คิดเปนรอยละ     -   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด   

 งดออกเสียง        -        เสียง  คิดเปนรอยละ     -   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด   

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรประจําป  2549 และการจายเงินปนผล 

 
ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายอภิชัย  เตชะอุบล  กรรมการผูจัดการ  เปนผูเสนอเรื่อง การจัดสรรกําไร
ประจําป 2549 และการจายเงินปนผล  ใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ 
 

 นายอภิชัย  เตชะอุบล  กรรมการผูจัดการ ไดเสนอตอที่ประชุมวา  ตามขอบังคับของบริษัทขอ 41 กําหนดให
บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป 
หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10  ของทุนจด
ทะเบียน  นอกจากนั้นนโยบายจายเงินปนผลของบริษัท ตามขอบังคับ ขอ 40 หามมิใหแบงเงินปนผลจากเงิน
ประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร   ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหแบงเงินปนผล เงินปนผล
ใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆ กัน ในการจายเงินปนผลจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 
คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว ในเมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกําไร
สมควรพอที่จะทําเชนนั้น และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป  (รายละเอียด
ขอมูลการจายเงินปนผลในปที่ผานมา ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หนาที่ 3 ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนแลว) 

             
บริษัทมีกําไรสุทธิ ณ สิ้นป 2549 จํานวน 65,498,519.- บาท  ตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท ได
กําหนดใหบริษัทจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 60 ของกําไรสุทธิประจําป คณะกรรมการพิจารณาแลว
เห็นวา    ที่ประชุมผูถือหุนสมควรที่จะอนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2549 ใหแกผู
ถือหุนจํานวน 637,598,035 หุน ในอัตรา 0.07 บาทตอหุน (เจ็ดสตางค) เปนเงินรวม 44,631,862.45 บาท     
(สี่สิบสี่ลานหกแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดรอยหกสิบสองบาทสี่สิบหาสตางค)  โดยกําหนดวันปดสมุด
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ทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล ในวันที่ 4  พฤษภาคม  2550  เวลา 12.00 น. และ
กําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 และที่ประชุมผูถือหุนสมควรพิจารณาอนุมัติใหกันเงิน
สํารองตามกฎหมายจํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป 2549 เปนเงินจํานวน 3,580,000.- 
บาท   

  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติเปนเอกฉันท ดังนี้ 
 

อนุมัติการจัดสรรเงินทุนสํารองตามกฎหมาย รอยละ 5 ของกําไรสุทธิเทากับ 3,580,000.- บาท 

  
อนุมัติจายเงินปนผลประจําปสําหรับผลการดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  31  ธันวาคม  2549  ใหแกผูถือหุน
จํานวน 637,598,035 หุน ในอัตราหุนละ 0.07 บาทตอหุน (เจ็ดสตางค) เปนเงินรวม 44,631,862.45 บาท     
(สี่สิบสี่ลานหกแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดรอยหกสิบสองบาทสี่สิบหาสตางค) โดยกําหนดวันปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลประจําป 2549 ในวันที่ 4  พฤษภาคม  2550  เวลา  
12.00 น. และกําหนดจายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 
ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 เห็นดวย 459,320,040  เสียง  คิดเปนรอยละ  100   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
 ไมเห็นดวย         -        เสียง  คิดเปนรอยละ     -   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด   

 งดออกเสียง        -        เสียง  คิดเปนรอยละ     -   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด   
 
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

 
ประธานฯไดแจงวาตามขอบังคับของบริษัท ขอ 17 กําหนดไววาการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ให
กรรมการออกจากตําแหนงในอัตรา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด หากจํานวนกรรมการที่จะแบงออก
ใหตรงเปนสามสวนไมได  ก็ใหออก  โดยจํานวนใกลที่สุดกับอัตราสวน 1 ใน 3 ของกรรมการที่จะตองออก
จากตําแหนงในปแรก   และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกันวาผูใดจะออก  สวนป
หลังๆตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง  กรรมการผูออกไปนั้น    
ผูถือหุนจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 
 

 ในปนี้ กรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดที่ตองออกตามวาระไดแก

  
 1.  นายชัยสิทธิ์  วิริยะเมตตากุล 
 2.  นายประสงค  วรารัตนกุล 

 3.  นายสมมาตร  สังขะทรัพย 
 

เนื่องจากปจจุบันบริษัทยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา  คณะกรรมการบริษัทจึงไดพิจารณาถึงความ
เหมาะสมที่จะเปนประโยชนสูงสุดของบริษัท โดยคํานึงถึงองคประกอบของกรรมการ  ประกอบกับ
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คุณสมบัติ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลประเมินการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการทั้ง 3 ทานที่
ครบวาระแลว   
 
คณะกรรมการไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียในกรณีนี้ ไดเสนอใหเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ทาน ที่พนจาก
ตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง  โดยมีรายละเอียดประวัติ  และผลงาน
ของกรรมการทั้ง 3 ทาน ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 3 

 

ขอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการทั้ง 3 ทานที่ตองออกตามวาระ ในป 2550 กลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยบุคคลทั้ง 3 เปนผูมีความรูความสามารถ มีความเขาใจในการบริหาร
องคกร และการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปนอยางดี 

 

ผูถือหุน : - นางสาวนภารัตน  นุชนิยม  ผูรับมอบฉันทะ จาก นายพิจิตต  วิริยะเมตตากุล ถือหุนจํานวน 
13,700,000 หุน ไดเสนอใหแตงตั้ง  นายชัยสิทธิ ์  วิริยะเมตตากุล  นายประสงค  วรารัตนกุล และนาย
สมมาตร  สังขะทรัพย  กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

 
 นางรุจินาถ  พรกิตติกุล ผูรับมอบฉันทะ จาก นางศศรักษ  โชคไพบูลยกิจ ถือหุนจํานวน 100 หุน ได

เสนอใหแตงตั้ง  นายชัยสิทธิ์  วิริยะเมตตากุล  นายประสงค  วรารัตนกุล และนายสมมาตร  สังขะ
ทรัพย  กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติเปนเอกฉันท แตงตั้งกรรมการที่ตองออกตามวาระทั้ง 3 ทาน กลับเขาดํารง

ตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังนี้  
 

1.  นายชัยสิทธิ์  วิริยะเมตตากุล 

เห็นดวย 459,320,040  เสียง  คิดเปนรอยละ  100   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
 ไมเห็นดวย         -        เสียง  คิดเปนรอยละ     -     ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด   

งดออกเสียง        -        เสียง  คิดเปนรอยละ     -     ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด   
 

 2.  นายประสงค  วรารัตนกุล 

 เห็นดวย 459,320,040  เสียง  คิดเปนรอยละ  100   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
 ไมเห็นดวย         -        เสียง  คิดเปนรอยละ     -     ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด   
 งดออกเสียง        -        เสียง  คิดเปนรอยละ     -     ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด   
 

 3.  นายสมมาตร  สังขะทรัพย 
เห็นดวย 459,320,040  เสียง  คิดเปนรอยละ  100   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 

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

  
 



 7

 ทั้งนี้ ในป 2550 บริษัทฯ มีจํานวนกรรมการรวมทั้งหมด  9 ทาน ดังนี้ 
 
  ช่ือ     ตําแหนง 
 

1. ดร.สุนทร เสถียรไทย  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
2. นายอภิชัย เตชะอุบล  กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร 
       และกรรมการผูจัดการ 
3. นายสมมาตร สังขะทรัพย  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
4. นายธวัชชัย เจียรวุฑฒิ  กรรมการ และกรรมการบริหาร 
5. นายประสงค วรารัตนกุล  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
6. นายนันท  กิจจาลักษณ  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
7. นายอนุกูล อุบลนุช   กรรมการ และกรรมการบริหาร 
8. นายกัมพล ติยะรัตน   กรรมการ และกรรมการบริหาร 
9. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล  กรรมการ

 
วาระที่ 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 

ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวาคาตอบแทนกรรมการ  กรรมการบริหาร และกรรมการตรวจสอบ    ที่ไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 เปนจํานวนรวม 4,500,000.- บาท โดยใหคณะกรรมการ
บริษัท เปนผูจัดสรรคาตอบแทนใหแกกรรมการแตละทาน  โดยในป 2549 กรรมการสมควรไดรับการ
จัดสรรคาตอบแทนในรูปของคาเบี้ยประชุม  และบําเหน็จกรรมการ  เปนจํานวนรวม 4,499,120.- บาท  
รายละเอียดการจายคาตอบแทนปรากฏในรายงานประจําป 2549 หนา 78 

 
ดวยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย และกํากับดูแลการดําเนินงานของ
บริษัท โดยในป 2550 บริษัทฯ เสนอตอผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนใหแกกรรมการทั้งคณะเปน
จํานวนรวม 4,500,000.- บาท  ซึ่งเทากับคาตอบแทนในป 2549 ที่ผานมา  โดยใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปน
ผูจัดสรรคาตอบแทนใหแกกรรมการแตละทาน ทั้งนี้ การกําหนดคาตอบแทนของบริษัทไมไดผาน
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน  เนื่องจากปจจุบันบริษัทยังไมมีคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
อยางไรก็ตาม  การกําหนดคาตอบแทนกรรมการไดผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  โดย
คํานึงถึงความเหมาะสมตางๆ และจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษัท 
 

จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ จํานวนรวม 4,500,000.- บาท โดยใหคณะกรรมการ
บริษัทฯ   เปนผูจัดสรรคาตอบแทนใหแกกรรมการแตละทาน 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท อนุมัติคาตอบแทนใหแกกรรมการทั้งคณะเปนจํานวน 4,500,000.- 
บาท ตอป โดยใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูจัดสรรคาตอบแทนใหแกกรรมการแตละทาน ดวยคะแนน
เสียงดังนี้ 
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 เห็นดวย 459,320,040  เสียง  คิดเปนรอยละ  100   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
 ไมเห็นดวย         -        เสียง  คิดเปนรอยละ     -   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด   

 งดออกเสียง        -        เสียง  คิดเปนรอยละ     -   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด   
 
วาระที่ 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

  
ประธานฯ  ไดมอบหมายใหนายอภิชัย  เตชะอุบล  กรรมการผูจัดการเปนผูเสนอเรื่องการแตงตั้งผูสอบบัญชี 
และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี  ใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ  
นายอภิชัย  เตชะอุบล กรรมการผูจัดการ ไดรายงานตอที่ประชุมวา คณะกรรมการ โดยการพิจารณาเสนอ
ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ัง  
นางสาวศิราภรณ  เอื้ออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844 และ/หรือ นายศุภชัย   ปญญาวัฒ
โน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 (ทั้ง 2 ทาน เปนผูสอบบัญชีของบริษัท มาตั้งแตป 2548 และ 
2549 รวม 2 ป) และ/หรือ  นางสาวทิพวัลย  นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 (เปน
ผูสอบบัญชีของบริษัท มาตั้งแตป 2549 รวม 1 ป)     แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปน
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2550   

 

สําหรับคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2550 เห็นควรอนุมัติคาสอบบัญชีเปนเงินจํานวน 840,000.- บาท 
ตอป  เพิ่มขึ้นจากคาตอบแทนในป 2549 ที่ผานมา ซึ่งมีจํานวน 670,000.- บาท ตอป  เนื่องจากบริษัทมีการ
ขยายงานในโครงการตางๆ ตามแผนการดําเนินงานของบริษัทป 2550  ประกอบกับบริษัท สํานักงาน เอินสท 
แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแตป 2542 รวมระยะเวลา 9 ป โดยปฏิบัติหนาที่ในฐานะ
ผูสอบบัญชีไดเปนอยางดีตลอดมา  อีกทั้งมีประสบการณในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนหลายแหง  เปน
ที่ยอมรับ และมีความนาเชื่อถือทั้งในประเทศและตางประเทศ  มีผลงานดี มีบุคลากรท่ีเพียงพอ ซึ่งจะทําให
มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยูในระดับสากล  ตลอดจนบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง 
จํากัด  ไมมีความสัมพันธหรือรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท นอกจากนั้นยัง
ไมมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยาง
ใด   
 
สําหรับคาบริการอื่น (Non-Audit Services Fee) ในรอบปบัญชี ที่ผานมา บริษัทไมมีการรับบริการอื่น
จากสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท  แตงต้ัง นางสาวศิราภรณ  เอื้ออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 3844 และ/หรือ นายศุภชัย   ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 และ/หรือ  
นางสาวทิพวัลย  นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง 
จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2550  และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี จํานวน 840,000.-
บาท ตอป ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
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 เห็นดวย 459,320,040  เสียง  คิดเปนรอยละ  100   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
 ไมเห็นดวย         -        เสียง  คิดเปนรอยละ     -   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด   

 งดออกเสียง        -        เสียง  คิดเปนรอยละ     -   ของจํานวนหุนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด   

 
วาระที่ 8  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี)     
 
 ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวา  มีทานผูใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ใหที่ประชุมพิจารณาหรือไม หรือมีขอ

ซักถามเพิ่มเติม เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอื่นๆ และไมมีขอซักถามเพิ่มเติม  ประธานฯ กลาว 
 
 
 ขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละเวลามาประชุมและขอปดประชุม 
 
 ปดประชุมเวลา  11.30  น. 
 
 
  

    ลงนาม_______________________ประธานที่ประชุม                          
                                                                                 ดร.สุนทร  เสถียรไทย  
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