บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถอื หุนครั้งที่ 35
ประชุม ณ หองประชุมเจาพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 มีผถู ือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวม
ประชุม 64 ทาน ถือหุนรวม 401,819,883 หุน เทากับรอยละ 81.33 ของจํานวนหุนที่ออกและเรียก
ชําระแลว (หุนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัทมี 494,034,300 หุน) ครบเปนองคประชุม
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ผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม
1. นางสุวิมล
กฤตยาเกียรณ
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เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.
เมื่อผูถ ือหุนมาครบเปนองคประชุมแลว นายโชคชัย อักษรนันท ประธานกรรมการบริษัท ทําหนาทีป่ ระธานที่
ประชุมกลาวเปดประชุม ในนามของบริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ขอขอบคุณผูถอื หุน ทุกทานที่
ไดสละเวลามารวมประชุมในวันนี้ และขอเปดการประชุมสามัญผูถ อื หุนครั้งที่ 35 แตกอ นทีจ่ ะดําเนินการประชุมตาม
วาระ ขอแนะนําคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 15 ทาน ที่เขารวมประชุม และขอแนะนําผูส อบบัญชีของบริษัท ที่ไดเขา
รวมการประชุมสามัญผูถือหุนในครั้งนี้ คือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ แหงสํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ และขอแจง
ใหทป่ี ระชุมทราบถึงวิธีการลงมติตาง ๆ ในการประชุมนี้ ใหถอื ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 44 คือ ใหนับ 1 หุน เปน
1 เสียง การลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย ซึ่งผูถอื หุนสามารถลงคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ งดออก
เสียง ในแตละวาระ การนับคะแนนเสียงในแตละวาระจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถ ือหุนทีล่ งคะแนนเสียง ไมเห็นดวย
และ/หรือ งดออกเสียง และจะนําคะแนนเสียงดังกลาวหักออกจากจํานวนเสียงทัง้ หมดที่เขารวมประชุม สวนทีเ่ หลือ
จะถือวาเปนคะแนนเสียงทีเ่ ห็นดวยในวาระนั้น ๆ และเพื่อใหการนับคะแนนเปนไปดวยความเรียบรอย โดยทานใด ไม
เห็นดวย หรือ งดออกเสียง ขอใหทา นผูถอื หุน ยกปายคะแนนที่ไดรับ
กรรมการบริษัทในฐานะผูถ อื หุน ขอใชสิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการบริษัท
ทุกวาระ ในกรณีทผี่ ถู ือหุนมอบฉันทะใหกรรมการใหเปนไปตามที่ผูถอื หุน ระบุในหนังสือมอบฉันทะ และไดดําเนิน
การประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
1.

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548
นายโชคชัย อักษรนันท ประธานที่ประชุม เสนอขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548 ตามสําเนาที่ไดสงใหทานผูถือหุนพรอมหนังสือบอก
กลาวนัดประชุมแลว
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 34
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548 ดังกลาว ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย 401,819,883 เสียง ไมเห็นดวย - ไมมี - งดออกเสียง - ไมมี 2.

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปที่ผานมา
นายสันติ วิลาสศักดานนท กรรมการผูจัดการใหญ ไดรายงานตอที่ประชุมวา รายงานของ
คณะกรรมการบริษัทและผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2548 ไดปรากฏในหนังสือรายงานประจําป 2548
ที่ไดสงใหทานผูถือหุน พรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุมแลว เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดใหความคิดเห็นเพิ่มเติมก็ขอ
ใหที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท
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3.

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
นายสันติ วิลาสศักดานนท กรรมการผูจัดการใหญ เสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัตงิ บการเงิน
ประกอบดวย งบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน งบกระแสเงินสดและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี ซึ่งไดจัดทําขึ้นตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเปนงบการเงินที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรองแลว และผานการเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว ตามรายละเอียดทีป่ รากฏในรายงานประจําป 2548 ที่บริษัท
ไดสงใหทานผูถือหุนพรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุม เพื่อพิจารณาแลว
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
ตามเสนอ ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย 401,819,883 เสียง ไมเห็นดวย - ไมมี - งดออกเสียง - ไมมี 4.

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล
นายสันติ วิลาสศักดานนท กรรมการผูจัดการใหญ ไดรายงานตอที่ประชุมวา ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2548 บริษัทฯ มี
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
841,019,342.32 บาท
กําไรสะสมทีย่ ังไมไดจดั สรร
5,032,168,024.25 บาท
รวมเปนกําไรทีจ่ ะนํามาจัดสรรทั้งสิน้
5,873,187,366.57 บาท
คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถอื หุนใหจดั สรร ดังนี้
สํารองตามกฎหมาย ไดตั้งไวครบแลว จึงไมตั้งสํารองเพิม่ ในปน้ี
เงินปนผลหุน ละ 0.20 บาท
98,806,860.00 บาท
คงเหลือยกไป
5,774,380,506.57 บาท
โดยเงินปนผล จายจากกําไรสุทธิของกิจการที่ไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนติ ิบุคคล
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมตั ิการจัดสรรกําไรดังนี้ สํารองตามกฎหมายได
ตั้งไวครบแลว จึงไมตั้งสํารองเพิ่มในปนี้ และใหจายเงินปนผลหุนละ 0.20 บาท เปนเงิน 98,806,860.-บาท ตาม
เสนอ ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย 401,819,883 เสียง ไมเห็นดวย - ไมมี - งดออกเสียง - ไมมี สําหรับการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อตามทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 4 เมษายน 2549
กําหนดจายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2549
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5.

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ อนุมัติใหเพิ่มตําแหนงกรรมการ
อีก 1 ตําแหนง และกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
(5.1) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
นายโชคชัย อักษรนันท ประธานที่ประชุม ไดรายงานตอที่ประชุมวา กรรมการบริษัทที่ไดจด
ทะเบียนไวกับกระทรวงพาณิชยในขณะนี้มีอยูทั้งหมด 15 ทาน ตามขอบังคับของบริษัทกําหนดไววา ในการประชุม
สามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวน หนึ่งในสามเปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบง
ออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลว
อาจไดรับเลือกตั้งใหมได ดังนั้นในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 35 นี้ มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตาม
วาระในครั้งนี้ 5 ทาน คือ
1. นายบุญปกรณ โชควัฒนา
2. นายสันติ
วิลาสศักดานนท
3. นายพิพัฒ
พะเนียงเวทย
4. นายวันชัย
อ่ําพึ่งอาตม
5. นายสุรินทร
วัฒนศิริพงษ
ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเลือกตั้งกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ
จํานวน 5 ทาน ใหกลับเขาเปนกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เพราะเปนผูมีความรู ความสามารถ และไดใช
ประสบการณของทานเสนอแนะแนวนโยบายแกบริษัท ทําใหการดําเนินงานของบริษัทประสบความสําเร็จดวยดี
ตลอดมา
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผูมีรายนามตอไปนี้
ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท คือ
1. นายบุญปกรณ
โชควัฒนา
2. นายสันติ
วิลาสศักดานนท
3. นายพิพัฒ
พะเนียงเวทย
4. นายวันชัย
อ่ําพึ่งอาตม
5. นายสุรินทร
วัฒนศิริพงษ
อนึ่งตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด ไดกําหนดวาหามมิใหกรรมการของบริษัทไปเปน
กรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท เวนแต
จะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ ฉะนั้นจึงขอแจงตอที่ประชุมผูถือหุนกอนที่จะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการ
วา กรรมการบางทานที่เสนอใหเลือกตั้งนั้นเปนกรรมการในบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน
และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท คือ
1. บริษัท โชควัฒนา จํากัด
2. บริษัท โชคธนสิน จํากัด
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3. บริษัท บุญวัฒนโชค จํากัด
4. บริษัท เสรีคอนโทรล จํากัด
5. บริษัท ทรัพยสินสหพัฒน จํากัด
6. บริษัท เฟสทยูไนเต็ดอินดัสตรี จํากัด
7. บริษัท สหพัฒนเรียลเอสเตท จํากัด
8. บริษัท สินภราดร จํากัด
9. บริษัท แพนแลนด จํากัด
10. บริษัท เพรซิเดนทโฮลดิ้ง จํากัด
ทีป่ ระชุมรับทราบสถานะภาพของกรรมการ ตามที่แจงตอที่ประชุมผูถือหุนแลวไมขัดของ และได
พิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทเลือกตั้งกรรมการตามรายชื่อขางตน กลับเขาเปนกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดวย
คะแนนเสียง
เห็นดวย 401,819,883 เสียง ไมเห็นดวย - ไมมี - งดออกเสียง - ไมมี –
(5.2) พิจารณาอนุมัติใหเพิ่มตําแหนงกรรมการอีก 1 ตําแหนง
นายโชคชัย อักษรนันท ประธานที่ประชุม ไดรายงานตอที่ประชุมวา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหาร จัดการ ใหดียิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอเพิ่มตําแหนงกรรมการอีก 1 ตําแหนง โดยเสนอ
พลตํารวจโทอัมรินทร เนียมสกุล เขาดํารงตําแหนงกรรมการดังกลาว เพราะเปนผูมีความรู ประสบการณ มี
คุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ
ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประวัติและขอมูลของพลตํารวจโท
อัมรินทร เนียมสกุล ตามเอกสารแนบ ทีไ่ ดสงใหทานผูถือหุน พรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุม เพื่อพิจารณาแลว
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหเพิ่มตําแหนงกรรมการอีก 1 ตําแหนง และ
อนุมัติใหพลตํารวจโทอัมรินทร เนียมสกุล เขาดํารงตําแหนงกรรมการดังกลาว ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย 401,819,883 เสียง ไมเห็นดวย - ไมมี - งดออกเสียง - ไมมี นายโชคชัย อักษรนันท ประธานที่ประชุม จึงไดแจงตอที่ประชุมวา ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท
ป 2549 จะเพิ่มขึ้น จากเดิม 15 ทาน เปน 16 ทาน ดังนี้
1.
นายโชคชัย
อักษรนันท
2.
นายบุญปกรณ
โชควัฒนา
3.
นายสําเริง
มนูญผล
4.
นายบุณยสิทธิ์
โชควัฒนา
5.
นายสมศักดิ์
ธนสารศิลป
6.
นายสันติ
วิลาสศักดานนท
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7.
นายวัฒนเกียรติ
จิรสิทธิธํารง
8.
นายซึโยชิ
โนโระ
9.
นายกําธร
พูนศักดิ์อุดมสิน
10. นายพิพัฒ
พะเนียงเวทย
11. นายบุญเกียรติ
โชควัฒนา
12. นายทนง
ศรีจิตร
13. พลตํารวจโทอัมรินทร เนียมสกุล
14. นายวันชัย
อ่ําพึ่งอาตม
15. นายสมพงษ
วนาภา
16. นายสุรินทร
วัฒนศิริพงษ
โดยนายวันชัย อ่ําพึ่งอาตม นายสมพงษ วนาภา และนายสุรินทร วัฒนศิริพงษ เปนกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ ของบริษัท
(5.3) พิจารณากําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
นายสันติ วิลาสศักดานนท กรรมการผูจัดการใหญ ไดรายงานตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของ
บริษัท หามมิใหบริษัทจายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการ เวนแตจะจายเปนคาตอบแทนตามสิทธิ และผล
ประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะเปนกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
กําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท วงเงินรวมไมเกินปละ 10 ลานบาท เทาเดิม ทั้งนี้ไมรวมถึงคาตอบแทน
หรือสวัสดิการที่กรรมการไดรับในฐานะ พนักงาน หรือ ลูกจางของบริษัท โดยขอมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท
นําไปจัดสรรตอไป จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติ ใหกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
วงเงินรวมไมเกินปละ 10 ลานบาท เทาเดิม โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทนําไปจัดสรรตอไป จนกวาจะมี
การเปลี่ยนแปลง ตามเสนอ ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย 401,819,883 เสียง ไมเห็นดวย - ไมมี - งดออกเสียง - ไมมี 6.

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี
นายสันติ วิลาสศักดานนท กรรมการผูจ ัดการใหญ ไดรายงานตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับ
ของบริษทั ผูส อบบัญชีตอ งไมเปน กรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาทีใ่ ด ๆ ของบริษัท ผูส อบ
บัญชีซ่งึ ตองออกไปนัน้ จะถูกแตงตัง้ เปนผูส อบบัญชีอีกก็ได ผูส อบบัญชีของบริษทั ในป 2548 คือ นางสุวิมล
กฤตยาเกียรณ ผูส อบบัญชีเลขที่ 2982 และ/หรือ นางวิไลรัตน โรจนนครินทร ผูส อบบัญชีเลขที่ 3104 แหง
สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ โดยกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีเปนเงิน 980,000.- บาท สําหรับคาบริการอื่น
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ในรอบปบัญชีทผ่ี านมา บริษัทมีการรับบริการอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีท่ผี สู อบบัญชีสังกัด คือ การสอบทาน
คาลิขสิทธิ์ และการสอบทานคาไฟฟา เปนเงินรวม 45,000.- บาท สําหรับป 2549 คณะกรรมการบริษัทมีความ
เห็นวานางสุวิมล กฤตยาเกียรณ และ/หรือ นางวิไลรัตน โรจนนครินทร ไดปฏิบัติหนาที่ดวยดี จึงเห็นสมควร
แตงตัง้ นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูส อบบัญชีเลขที่ 2982 และ/หรือ นางวิไลรัตน โรจนนครินทร ผูส อบบัญชี
เลขที่ 3104 แหงสํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เปนผูส อบบัญชีประจําป 2549 ของบริษทั อีกวาระหนึ่ง เปนวาระ
ที่ 5 ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ เพราะเปนผูม ีคุณสมบัติครบตามขอบังคับของบริษัท และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2549 ดังนี้
1. คาสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3,4
= 340,000.00 บาท
2. คาสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2549
= 500,000.00 บาท
3. คาบริการในการสอบทานงานของผูสอบบัญชีอื่น
= 160,000.00 บาท
รวม
= 1,000,000.00 บาท
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทแตงตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีเลขที่ 2982
และ/หรือ นางวิไลรัตน โรจนนครินทร ผูสอบบัญชีเลขที่ 3104 แหงสํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เปนผูสอบบัญชี
ประจําป 2549 ของบริษัท โดยกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีตามรายละเอียดขางตน ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย 401,819,883 เสียง ไมเห็นดวย - ไมมี - งดออกเสียง - ไมมี 7.

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นใด นายโชคชัย อักษรนันท ประธานทีป่ ระชุม จึงกลาวขอบคุณผูถือหุน
ทุกทาน และกลาวปดประชุม
เลิกประชุมเวลา 9.35 น.

…………………………………..
(นายโชคชัย อักษรนันท)
ประธานที่ประชุม
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