บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 37
ประชุม ณ หองประชุมเจาพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม
73 ทาน จํานวน 123 ราย ถือหุนรวม 402,979,347 หุน คิดเปนรอยละ 81.57 ของจํานวนหุน ที่ออก
และเรียกชําระแลว (หุนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัทมี 494,034,300 หุน) ครบเปนองคประชุม
………………………………………..……………………………...............................…………….................
เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.
นายโชคชัย อักษรนันท ประธานกรรมการบริษัท เปนประธานที่ประชุม
นายสันติ วิลาสศักดานนท กรรมการผูจัดการใหญ แจงใหที่ประชุมทราบวามีผูถือหุนและผูรับมอบ
ฉันทะเขารวมประชุม 70 ทาน จํานวน 120 ราย ถือหุนรวม 397,559,807 หุน คิดเปนรอยละ 80.47 ของ
จํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลว ครบเปนองคประชุม ตามขอบังคับของบริษัทขอ 37 ตองมีผูถือหุนและ
ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดและตองมี
หุนนับรวมกันไมนอกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด เรียนเชิญนายโชคชัย อักษรนันท
ประธานที่ประชุม กลาวเปดประชุม
นายโชคชัย อักษรนันท ประธานที่ประชุม กลาวเปดประชุม ในนามของคณะกรรมการบริษัท
สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ขอตอนรับทุกทานเขาสูการประชุม และขอเปดการประชุมสามัญ
ผูถือหุนครั้งที่ 37 แตกอนที่จะดําเนินการประชุมตามวาระขอแนะนํากรรมการบริษัท ผูบริหาร และผูสอบบัญชี
ของบริษัท ดังนี้
กรรมการบริษัทที่เขารวมประชุม จํานวน 16 ทาน
1. นายโชคชัย
อักษรนันท
ประธานกรรมการ
2. นายบุญปกรณ
โชควัฒนา
รองประธานกรรมการ
3. นายบุณยสิทธิ์
โชควัฒนา
กรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน
และประธานกรรมการบริหาร
4. นายสันติ
วิลาสศักดานนท
กรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
และกรรมการบริหาร
5. นายทนง
ศรีจิตร
กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ
และกรรมการบริหาร
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6. นายสําเริง

มนูญผล

7. นายสมศักดิ์

ธนสารศิลป

8. นายกําธร
9. นายพิพัฒ
10. นายบุญเกียรติ
11. นายมนู
12. นายสมพงษ
13. นายฟูคูจิโร
14. นายวันชัย

พูนศักดิ์อดุ มสิน
พะเนียงเวทย
โชควัฒนา
ลีลานุวัฒน
วนาภา
ยามาเบะ
อ่ําพึ่งอาตม

15. นายสุรินทร

วัฒนศิริพงษ

16. พลตํารวจโทอัมรินทร

เนียมสกุล

ผูบริหารที่เขารวมประชุม จํานวน 2 ทาน
1. นางนิสา
จินดาสมบัติเจริญ
2. นายสมชัย
พันธุพฤกษ

กรรมการ
และกรรมการบริหาร
กรรมการ
และกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

ผูจัดการฝายบัญชี
ผูจัดการฝายการเงิน

ผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม จํานวน 2 ทาน จากสํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ และเปนสักขีพยาน
การนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้
1. นางวิไลรัตน
โรจนนครินทร
ผูสอบบัญชีเลขที่ 3104
2. นางสาวสมจินตนา
พลหิรัญรัตน
ผูสอบบัญชีเลขที่ 5599
หลังจากนัน้ นายโชคชัย อักษรนันท ประธานที่ประชุม ไดแจงใหทปี่ ระชุมทราบวา การลงมติตาง ๆ
ในการประชุมครั้งนี้ ใหถือตามขอบังคับของบริษัท ขอ 44 คือ ใหนับ 1 หุน เปน 1 เสียง การออกเสียง
ลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย ซึ่งผูถือหุนสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ งดออก
เสียงในแตละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผูถ ือหุนที่ออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย และ/หรือ งด
ออกเสียง จากนั้นจะนําคะแนนเสียงดังกลาวหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือจะ
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ถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยในวาระนัน้ ๆ และในกรณีที่มีผูถือหุนมาลงทะเบียนเขารวมประชุมภายหลัง
จากการประชุมไดเริ่มแลว ผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดตามวาระที่เหลืออยู และบริษัทจะนับรวม
คะแนนเสียงของผูถือหุนที่มาเขารวมประชุมระหวางการประชุมเปนองคประชุม
ตั้งแตวาระที่ไดออกเสียง
ลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมตอไป
เพื่อใหการนับคะแนนเปนไปดวยความเรียบรอย บริษทั จะนับคะแนนดวยระบบ Barcode ซึ่งผูถือหุน
จะเห็นคะแนนบนจอพรอมกัน โดยแยกเปนกรณีตาง ๆ ดังนี้
1. วาระใด ๆ ยกเวนวาระเลือกตั้งกรรมการ ผูไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ใหยกปายคะแนน
เจาหนาทีจ่ ะนับคะแนนและแจกบัตรลงคะแนน
โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพรอมทั้ง
ลงนาม ซึ่งเจาหนาทีจ่ ะเก็บบัตรลงคะแนนทันที
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ ผูถือหุนทุกทานไดรับบัตรลงคะแนนเรียบรอยแลวตั้งแตลงทะเบียนเขา
ประชุมโปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลพรอมทั้งลงนาม กรณีมีผูไมเห็นดวย หรือ งดออก
เสียง ในการเลือกตั้งกรรมการทานใด ใหยกปายคะแนนเจาหนาที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติ
ในวาระนี้ เจาหนาที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนทุกทาน
กรรมการในฐานะผูถือหุน ขอใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการ
บริษัททุกวาระ ในกรณีทผี่ ูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการใหเปนไปตามที่ผูถือหุนระบุในหนังสือมอบฉันทะ
และไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
อนึ่ง กอนเริ่มวาระที่ 1 นายโชคชัย อักษรนันท ประธานที่ประชุม ไดแจงใหทราบวามีผูถือหุนเขารวม
ประชุมเพิ่มอีก 1 ทาน จํานวน 1 ราย ถือหุน 278,900 หุน รวมเปนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวม
ประชุมทั้งสิ้น 71 ทาน จํานวน 121 ราย ถือหุนรวมทั้งสิ้น 397,838,707 หุน คิดเปนรอยละ 80.53 ของ
จํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลว
1.

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550
นายโชคชัย อักษรนันท ประธานที่ประชุม เสนอขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 ตามสําเนาที่ไดสงใหทานผูถือหุนพรอม
หนังสือบอกกลาวนัดประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นวาไดบันทึกโดยถูกตองแลว
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 36 เมื่อวันที่
23 เมษายน 2550 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
เห็นดวย
397,824,007 เสียง
คิดเปนรอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
0 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.00
งดออกเสียง
14,700 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.00
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (397,838,707 เสียง)
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2.

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปที่ผานมา
นายสันติ วิลาสศักดานนท กรรมการผูจดั การใหญ ไดชี้แจงวา รายงานของคณะกรรมการ
บริษัท และผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2550 ไดปรากฏในรายงานประจําป 2550 ที่ไดสงใหทาน
ผูถือหุนในรูป CD-ROM พรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุมแลว ทานใดมีขอซักถามหรือไม เมือ่ ไมมีผูถือหุน
ทานใดใหความคิดเห็นเพิ่มเติม ก็ขอใหทปี่ ระชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท โดยไมมีทานใดซักถาม
กอนเริ่มวาระที่ 3 นายโชคชัย อักษรนันท ประธานที่ประชุม ไดแจงใหทราบวามีผูถือหุนเขา
รวมประชุมเพิ่มอีก 1 ทาน จํานวน 1 ราย ถือหุน 5,107,070 หุน รวมเปนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขา
รวมประชุมทั้งสิ้น 72 ทาน จํานวน 122 ราย ถือหุนรวมทั้งสิ้น 402,945,777 หุน คิดเปนรอยละ 81.56
ของจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลว
3.

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
นายสันติ วิลาสศักดานนท กรรมการผูจัดการใหญ เสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบ
การเงิน ประกอบดวย งบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน งบกระแสเงินสด
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี ซึ่ง
ไดจัดทําขึน้ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ผานการตรวจสอบและรับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต และ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั แลว ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน
รายงานประจําป 2550 ที่ไดสงใหทานผูถือหุนพรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแลว โดยสรุป
สาระสําคัญไดดังนี้
(หนวย : ลานบาท)
รายการ
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
รายไดรวม
กําไรสุทธิ
กําไรตอหุน (บาท)

งบการเงินตามวิธีสวนไดเสีย
12,351.91
1,691.15
10,660.76
2,458.93
592.04
1.20

งบการเงินเฉพาะกิจการ
6,111.81
1,691.15
4,420.65
2,108.24
223.17
0.45

ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตาม
เสนอ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ดังนี้
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เห็นดวย
402,945,777 เสียง
คิดเปนรอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
0 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.00
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (402,945,777 เสียง)
4.

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล
นายสันติ วิลาสศักดานนท กรรมการผูจัดการใหญ ไดชี้แจงวา
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ สําหรับป 2550
592,036,045.28 บาท
กําไรสะสมที่ยงั ไมไดจดั สรร
6,396,306,980.42 บาท
รวมเปนกําไรที่จะนํามาจัดสรรทั้งสิ้น
6,988,343,025.70 บาท
คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนใหจดั สรร ดังนี้
สํารองตามกฎหมาย ไดตั้งไวครบแลว จึงไมตั้งสํารองเพิ่มในปนี้
เงินปนผลหุนละ 0.20 บาท
98,806,860.00 บาท
คงเหลือกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรยกไป
6,889,536,165.70 บาท
โดยเงินปนผลจายใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่ออยูในวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน ณ วันที่ 1
เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. จํานวน 494,034,300 หุน และจายจากกําไรสุทธิเฉพาะกิจการที่ไมไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดนิตบิ ุคคล กําหนดจายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2551
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรดังนี้ สํารองตามกฎหมายไดตั้งไว
ครบแลว จึงไมตั้งสํารองเพิ่มในปนี้ และใหจายเงินปนผลหุนละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค) เปนเงิน 98,806,860.บาท ตามเสนอ ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังนี้
เห็นดวย
382,274,477 เสียง
คิดเปนรอยละ
94.87
ไมเห็นดวย 20,671,300 เสียง
คิดเปนรอยละ
5.13
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.00
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (402,945,777 เสียง)
กอนเริ่มวาระที่ 5 นายโชคชัย อักษรนันท ประธานที่ประชุม ไดแจงใหทราบวามีผูถือหุนเขา
รวมประชุมเพิ่มอีก 1 ทาน จํานวน 1 ราย ถือหุน 33,570 หุน รวมเปนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขา
รวมประชุมทั้งสิ้น 73 ทาน จํานวน 123 ราย ถือหุนรวมทั้งสิ้น 402,979,347 หุน คิดเปนรอยละ 81.57
ของจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลว
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5.

พิ จ ารณาเลื อ กตั้ ง กรรมการแทนกรรมการที่ ต อ งออกตามวาระ และกํ า หนดค า ตอบแทน
กรรมการบริษัท
(5.1) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
นายโชคชัย อักษรนันท ประธานที่ประชุม ไดชี้แจงวา กรรมการบริษัทที่ไดจดทะเบียนไว
กับกระทรวงพาณิชยในขณะนี้ มีอยูทั้งหมด 16 ทาน ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 22 กําหนดไววาในการ
ประชุมสามัญประจําปทุกครัง้ ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสามเปนอัตรา ถาจํานวน
กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการ
ซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได ดังนั้นในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 37 นี้ มีกรรมการ
ที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 5 ทาน คือ
1. นายโชคชัย
อักษรนันท
ประธานกรรมการ
2. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
กรรมการ
3. นายสําเริง
มนูญผล
กรรมการ
4. นายสมพงษ
วนาภา
กรรมการอิสระ
5. นายฟูคูจิโร
ยามาเบะ
กรรมการอิสระ
หลังจากนัน้ นายโชคชัย อักษรนันท ประธานที่ประชุม ไดมอบให นายสันติ วิลาสศักดานนท
กรรมการผูจัดการใหญ เปนผูดําเนินการประชุมตอ นายสันติ วิลาสศักดานนท กรรมการผูจัดการใหญ
ไดชี้แจงวา ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อ เห็นชอบตามที่
คณะกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทนเสนอ โดยเห็นควรเลือกตั้งกรรมการที่ตองออกตามวาระกลับ
เขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง จํานวน 4 ทาน คือ
1. นายโชคชัย
อักษรนันท
2. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
3. นายสําเริง
มนูญผล
4. นายฟูคูจิโร
ยามาเบะ
และเห็นวาบริษัทควรลดจํานวนกรรมการลง จึงไมเสนอเลือกตั้งบุคคลอื่นเขาดํารงตําแหนงทีว่ างลง ทําให
กรรมการมีจํานวนลดลงจาก 16 ทาน เหลือ 15 ทาน และเห็นวาทั้ง 4 ทาน เปนผูมพี ื้นฐานความเชี่ยวชาญจาก
หลากหลายวิชาชีพ เปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และไดใชประสบการณเสนอแนะแนวนโยบายแก
บริษัท ทําใหงานของบริษัทประสบความสําเร็จดวยดีตลอดมา รวมทั้งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
อนึ่ง ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด ไดกําหนดวาหามมิใหกรรมการของบริษัทไป
เปนกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน
และเปนการแขงขันกับกิจการของ
บริษัท เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ ฉะนั้น จึงขอแจงตอที่ประชุมผูถือหุนกอนที่จะพิจารณา
ลงมติเลือกตั้งกรรมการวากรรมการบางทานที่เสนอใหเลือกตั้งในคราวประชุมนี้ เปนกรรมการของบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษทั ดังนี้
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1. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ดํารงตําแหนงกรรมการ
(1) บริษัท วัตสดรมัย จํากัด
(2) บริษัท เพรซิเดนทโฮลดิ้ง จํากัด
(3) บริษัท รวมประโยชน จํากัด
(4) บริษัท แพนแลนด จํากัด
(5) บริษัท โชควัฒนา จํากัด
(6) บริษัท สหพัฒนเรียลเอสเตท จํากัด
ดํารงตําแหนงกรรมการ
2. นายสําเริง
มนูญผล
(1) บริษัท วัตสดรมัย จํากัด
(2) บริษัท ทรัพยสินสหพัฒน จํากัด
ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ ทั้ง 4 ทาน ไดสงใหทาน
ผูถือหุนพรอมกับหนังสือบอกกลาวนัดประชุมแลว
ที่ประชุมรับทราบสถานะภาพของกรรมการตามที่แจงตอที่ประชุมผูถือหุนแลว ดังนั้น คณะ
กรรมการบริษทั
ขอเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผูมีรายนามตอไปนี้กลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เปนรายบุคคล คือ
ประธานกรรมการ
1. นายโชคชัย
อักษรนันท
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเลือกตั้งดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ดังนี้
เห็นดวย
402,979,347 เสียง
คิดเปนรอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
0 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.00
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (402,979,347 เสียง)
2. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
กรรมการ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเลือกตั้งดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ดังนี้
เห็นดวย
402,979,347 เสียง
คิดเปนรอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
0 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.00
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (402,979,347 เสียง)
3. นายสําเริง
มนูญผล
กรรมการ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเลือกตั้งดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ดังนี้
เห็นดวย
402,979,347 เสียง
คิดเปนรอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
0 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.00
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (402,979,347 เสียง)
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4. นายฟูคูจิโร
ยามาเบะ
กรรมการอิสระ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเลือกตั้งดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ดังนี้
เห็นดวย
402,979,347 เสียง
คิดเปนรอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
0 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.00
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (402,979,347 เสียง)
นายสันติ วิลาสศักดานนท กรรมการผูจัดการใหญ จึงไดแจงตอที่ประชุมวา
ดังนั้น
คณะกรรมการบริษัทป 2551 มีจํานวน 15 ทาน ดังนี้
1. นายโชคชัย
อักษรนันท
2. นายบุญปกรณ
โชควัฒนา
3. นายบุณยสิทธิ์
โชควัฒนา
4. นายสันติ
วิลาสศักดานนท
5. นายทนง
ศรีจิตร
6. นายสําเริง
มนูญผล
7. นายสมศักดิ์
ธนสารศิลป
8. นายกําธร
พูนศักดิ์อุดมสิน
พะเนียงเวทย
10. นายบุญเกียรติ
โชควัฒนา
9. นายพิพัฒ
11. นายมนู
ลีลานุวัฒน
12. นายฟูคูจิโร
ยามาเบะ
13. นายวันชัย
อ่ําพึ่งอาตม
14. นายสุรินทร
วัฒนศิริพงษ
15. พลตํารวจโทอัมรินทร เนียมสกุล
ปจจุบันกรรมการตรวจสอบของบริษัท คือ นายวันชัย อ่ําพึ่งอาตม นายสุรินทร วัฒนศิริพงษ
และพลตํารวจโทอัมรินทร เนียมสกุล
(5.2) พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท
นายสันติ วิลาสศักดานนท กรรมการผูจัดการใหญ ไดชี้แจงวา ตามขอบังคับของบริษัท
ขอ 33 หามมิใหบริษัทจายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการ เวนแตจะจายเปนคาตอบแทนตามสิทธิและ
ผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เปนกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ไมรวมถึงคาตอบ
แทน หรือ สวัสดิการที่กรรมการไดรับในฐานะพนักงาน หรือ ลูกจางของบริษัท ซึ่งเดิมที่ประชุมสามัญผูถือ
หุนไดกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทวงเงินรวมไมเกินปละ 10 ลานบาท สําหรับป 2550 ที่ผานมา
บริษัทไดจายไปจริงเปนเงินทั้งสิ้น 6,150,000.- บาท โดยจายใหคณะกรรมการบริษัท เปนคาเบี้ยประชุม
1,080,000.- บาท และคาตอบแทนประจําปรวม 4,590,000.- บาท จายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนคา
เบี้ยประชุม 480,000.- บาท สวนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน แตงตั้งในป 2550 จึงไมมี
การจาย
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คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอ โดย
เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไมเกินปละ 10 ลานบาท เทาเดิม จนกวาจะมีการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ไมรวมถึงคาตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการไดรับในฐานะ พนักงาน หรือ ลูกจาง
ของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัท วงเงินคาตอบแทนที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือ
หุน และจํานวนเงินคาตอบแทนที่จายในปที่ผานมา รวมถึงอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ โดยเสนอให
จายดังนี้
1. ในการทําหนาที่กรรมการบริษัท จายเปน
- คาเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เขาประชุม)
ประธานกรรมการบริษัท
10,000.- บาท/ครั้ง
กรรมการบริษัท
8,000.- บาท/ครั้ง
ทั้งนี้ ตั้งแตที่ประชุมอนุมัติและใหใชจนกวามีการเปลี่ยนแปลง
- คาตอบแทนประจําป จายใหกรรมการบริษัททุกคน โดยใหคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรและเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. ในการทําหนาที่กรรมการตรวจสอบ จายเปนคาเบี้ยประชุมรายไตรมาส
ประธานกรรมการตรวจสอบ ไตรมาสละ
60,000.- บาท
กรรมการตรวจสอบ
ไตรมาสละ
30,000.- บาท
ทั้งนี้ ตั้งแตที่ประชุมอนุมัติและใหใชจนกวามีการเปลี่ยนแปลง
3. ในการทําหนาที่กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จายเปนคาเบี้ยประชุม
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
10,000.- บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
8,000.- บาท/ครั้ง
ทั้งนี้ ตั้งแตที่ประชุมอนุมัติและใหใชจนกวามีการเปลี่ยนแปลง
โดยคาตอบแทนที่จายตองไมเกินวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไมเกินปละ 10
ลานบาท เทาเดิม จนกวามีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ไมรวมถึงคาตอบแทน หรือ สวัสดิการที่กรรมการไดรับใน
ฐานะ พนักงาน หรือ ลูกจางของบริษัท และใหจายตามเสนอ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ดังนี้
เห็นดวย
402,979,347 เสียง
คิดเปนรอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
0 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.00
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (402,979,347 เสียง)
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6.

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี
นายสันติ วิลาสศักดานนท กรรมการผูจัดการใหญ ไดชแี้ จงวา ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 50
และขอ 51 ผูสอบบัญชีตองไมเปน กรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาทีใ่ ด ๆ ของบริษัท
ผูสอบบัญชีนั้นใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนเลือกตั้งทุกป
ผูสอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเขารับ
ตําแหนงอีกก็ได ผูสอบบัญชีของบริษัท ในป 2550 คือ นางวิไลรัตน โรจนนครินทร ผูสอบบัญชีเลขที่
3104 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน ผูสอบบัญชีเลขที่ 5599 แหงสํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
โดยกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีทั้งสิ้น 1,020,000.- บาท
สําหรับคาบริการอื่นในรอบปบญ
ั ชีที่ผานมา
บริษัทมีการรับบริการอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด คือ การสอบทานคาลิขสิทธิ์และการสอบ
ทานรายไดคาไฟฟา เปนเงินรวม 45,000.- บาท
สําหรับป 2551 คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดย
พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเปนอิสระ คาตอบแทน ของผูสอบบัญชี และคุณสมบัติตามขอบังคับของ
บริษัท และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย จึงขอเสนอใหแตงตั้ง นางวิไลรัตน
โรจนนครินทร ผูสอบบัญชีเลขที่ 3104 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน ผูสอบบัญชีเลขที่
5599 แหงสํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เปนผูสอบบัญชีของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดย
1. นางวิไลรัตน โรจนนครินทร ผูสอบบัญชีเลขที่ 3104 ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อ
ในงบการเงินของบริษัท
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน ผูสอบบัญชีเลขที่ 5599 เปนผูลงลายมือชื่อในงบ
การเงินของบริษัท ตั้งแตป 2550
และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2551 ดังนี้
รายละเอียด
จํานวนเงิน
1. คาสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3,4 รวม
=
380,000.00 บาท
2. คาสอบบัญชีประจํางวด วันที่ 31 ธันวาคม 2551
=
500,000.00 บาท
3. คาบริการในการสอบทานงานของผูสอบบัญชีอื่น
=
200,000.00 บาท
รวม
= 1,080,000.00 บาท
คาสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณงานสอบทานเพิ่มขึ้น และเห็นสมควรเสนอใหที่
ประชุมรับทราบ สําหรับคาบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด คือ การ
สอบทานคาลิขสิทธิ์และการสอบทานรายไดคาไฟฟา เปนเงินรวม 45,000.- บาท
ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่ เสนอนั้นไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับ บริษัท /
บริษัทยอย / ผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด และบริษัทไมมีบริษัท
ยอยมีแตบริษัทรวม ซึ่งบริษัทรวมจํานวน 2 บริษัท คือ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
และ บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) ที่มีผูสอบบัญชีสังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท
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จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติแตงตั้ง นางวิไลรัตน โรจนนครินทร ผูสอบบัญชีเลขที่ 3104
และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน ผูสอบบัญชีเลขที่ 5599 แหงสํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เปน
ผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2551 โดยกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีตามรายละเอียดขางตนเปนเงิน
1,080,000.- บาท ตามเสนอ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ดังนี้
เห็นดวย
402,979,347 เสียง
คิดเปนรอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
0 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.00
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (402,979,347 เสียง)
7.

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นใด นายโชคชัย อักษรนันท ประธานที่ประชุม จึงกลาวปดประชุม
และขอบคุณผูถือหุนทุกทาน

เลิกประชุมเวลา 9.40 น.
โชคชัย อักษรนันท
………………………….
(นายโชคชัย อักษรนันท)
ประธานที่ประชุม
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