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และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
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ผู้บริหาร 
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1. คุณพิสิษฐ์  ตั้งประจักษ์ภักด ี

 
ก่อนเข้ำสู่วำระกำรประชุม ได้ชี้แจงวิธีกำรลงคะแนนเสียงและกำรนับคะแนน ให้กับผู้มำประชุมด้วยตนเอง และ

ผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้ 
1.   กำรออกเสียงลงคะแนนจะกระท ำโดยเปิดเผย ด้วยกำรให้นับจ ำนวนหุ้น หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ยกเว้นกรณี

ผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ลงทุนต่ำงประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น โดยมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
                  1.1   ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ถ้ำมีคะแนนเสียง
เท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด 
                  1.2    ให้ประธำนที่ประชุม สอบถำมมติของผู้ถือหุ้นในแต่ละวำระ โดยให้ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง กรอกรำยละเอียดในบัตรลงคะแนน ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกแก่ทุกท่ำน  

บริษัทฯ จะเก็บเฉพำะบัตรที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นในวำระที่  5 ทำงบริษัทฯ จะขอเก็บ
บัตรลงคะแนนจำกผู้ถือหุ้นทุกรำย เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จแล้ว ให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ไปรับบัตร แล้วน ำส่ง
ให้กับเจ้ำหน้ำที่นับคะแนน เพื่อน ำคะแนนเสียงดังกล่ำวหักออกจำกจ ำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้ำร่วมประชุม ส่วน
ที่เหลือจะถือว่ำเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวำระนั้นๆ 

2.  ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองอันใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจำกกำรออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำร 

3.  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนน จะไม่อยู่ในห้องประชุม ในระหว่ำงกำรประชุมวำระใด และต้องกำร 
รักษำสิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ส ำหรับวำระที่ยังเหลืออยู่ กรุณำลงคะแนน 
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เสียงตำมที่ท่ำนต้องกำร และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้ำหน้ำที่ก่อนออกจำกห้องประชุม เพื่อเจ้ำหน้ำที่ จะได้น ำบัตรลง 
คะแนนของท่ำนไปส่งให้กับเจ้ำหน้ำที่นับคะแนนเมื่อถึงระเบียบวำระนั้นๆ 

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ท ำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนน ตำมควำม
ประสงค์ของท่ำนผู้ถือหุ้นน้ัน บริษัทฯ ได้น ำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตำมควำมประสงค์ของท่ำน
ผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อกำรลงมติตำมวำระนั้นๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ส ำหรับคะแนนเสียงรวม ในแต่ละวำระนั้น อำจจะไม่เท่ำกัน เนื่องด้วย ขณะประชุมอำจจะมีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับ
มอบฉันทะมำเพิ่มในแต่ละวำระนั้นๆ จึงขอแจ้งเพื่อทรำบ   

จำกนั้น พลเอกเทอดศักดิ์ มำรมย์ ประธำนที่ประชุมฯ ได้กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่ได้มำร่วมประชุมใหญ่สำมัญผู้
ถือหุ้นประจ ำปี  2560 และแจ้งต่อที่ประชุมทรำบว่ำ ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 ว่ำด้วยกำรประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ
ที่ 35 ก ำหนดไว้ว่ำ กำรประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น (ถ้ำมี) เข้ำประชุมรวมกันไม่น้อย
กว่ำ 25 คน หรือไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง ของจ ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำม
ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม  

ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมำเข้ำร่วมประชุมด้วยตัวเอง 51 รำย รวมจ ำนวนหุ้นได้ 69,218,289 หุ้น และผู้มอบฉันทะ
จ ำนวน 83 รำย รวมจ ำนวนหุ้นได้ 74,064,007 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มำด้วยตัวเองและผู้มอบฉันทะจ ำนวน 134 รำย  ถือหุ้น
รวมกันทั้งสิ้น 143,282,296 หุ้น คิดเป็น 66.95% ครบองค์ประชุมตำมข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดกำรประชุม 

ทั้งนี้ เพื่อควำมโปร่งใสในกำรนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษำกฎหมำยจำก บริษัท ส ำนักงำนกฎหมำย
ฟำร์อีสฑ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด  เพื่อท ำหน้ำที่ร่วมเป็นกรรมกำรกลำง และสักขีพยำนท ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรนับ
คะแนนในที่ประชุม คือ คุณธีระพันธ์  เพ็ชร์สุวรรณ์  และคุณวิศรุต อ้นน่วม 

จำกนั้น ประธำนฯ ได้แจ้งว่ำ กรณีท่ำนผู้ถือหุ้นมีค ำถำม หรือต้องกำรแสดงควำมคิดเห็นในแต่ละวำระ กรุณำแจ้ง
ควำมประสงค์ด้วยกำรยกมือ  ประธำนที่ประชุมจะอนุญำต และขอให้ผู้ถือหุ้น สอบถำมผ่ำนไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้
และแถลงต่อที่ประชุมก่อนว่ำ เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงเสนอควำมคิดเห็น หรือสอบถำมต่อไป 

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของผู้ถือหุ้น และเป็นกำรเสริมสร้ำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เกี่ยวกับกำร
ดูแลสิทธิควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้น และมีส่วนร่วมในกำรประชุมผู้ถือหุ้นฯ บริษัทฯ ได้แจ้งข่ำวผ่ำนระบบข่ำว
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระกำร
ประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 และเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรมำยังบริษัทฯ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 จนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ปรำกฎว่ำ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดเสนอวำระกำรประชุมดังกล่ำว 
เข้ำสู่กำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560  

ประธำนฯ เร่ิมด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ ดังนี้ 
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วาระที่  1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

ประธำนฯ ได้เสนอรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2559 ที่ได้จัดท ำ
ภำยใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้แก่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวง 
พำณิชย์ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด และส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำพร้อมหนังสือนัดประชุม รวมทั้งได้น ำเผยแพร่
ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม 2559 คณะกรรมกำรได้พิจำรณำแล้ว เห็นว่ำถูกต้องตำมควำมเป็นจริง 
รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1 ให้ที่ประชุมพิจำรณำเพื่อรับรอง   

ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมเพิ่มเติม ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถำม หรือขอให้แก้ไขรำยงำน
กำรประชุมเป็นอย่ำงอื่น จึงขอให้ที่ประชุมกรุณำออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมจึงพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน ผลกำรนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นด้วย 143,282,296 100 

2.  ไม่เห็นด้วย 0 0 

3.  งดออกเสียง 0 0 

4.  บัตรเสีย 0 0 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 

วาระที่  2. รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 

ประธำนฯ ขอให้ คุณปรีชำ เตชะไกรศรี กรรมกำรผู้จัดกำร เป็นผู้รำยงำน   
คุณปรชีำ เตชะไกรศรี ได้รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2559  เพิ่มเติมจำกรำยงำนประจ ำปีที่อยู่ในรูป

ของ CD ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมจดหมำยเชิญประชุมแล้ว ดังนี้ 

    อุตสาหกรรมยานยนต์  

อุตสำหกรรมยำนยนต์ เป็นอุตสำหกรรมที่ส่งผลโดยตรงต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

ส ำหรับประเทศไทย ในปี 2559 มียอดกำรผลิตรถยนต์รวมทั้งสิ้นประมำณ 1.94 ล้ำนคัน(เพิ่มขึ้น 1.7%) โดย
ยอดส่งออก 1.19 ล้ำนคัน ลดลง 1.4% และขำยในประเทศ 0.77 ล้ำนคัน ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่ำยอดกำรขำยในประเทศ
นั้นลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ คือ ลดลงไปถึง 3.9% อันเนื่องมำจำกภำวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ยังไม่ฟื้นตัว และผลจำกรำค
พืชผลกำรเกษตรที่ยังอยู่ในระดับต่ ำ จึงส่งผลกระทบต่อก ำลังซื้อในประเทศ 

ส ำหรับในด้ำนของกำรส่งออกยำนยนต์ และชิ้นส่วน ปี2559 ประเทศไทยมีกำรส่งออกยำนยนต์ และชิ้นส่วน 
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เป็นมูลค่ำรวมทั้งสิ้นประมำณ 8 แสน 9 หมื่นล้ำนบำท ซึ่งนับเป็นอุตสำหกรรมที่ยังเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 

จำกตัวเลขดังกล่ำว แสดงให้เห็นว่ำ ผู้ผลิตรถยนต์ ยังคงมีควำมเชื่อมั่นในศักยภำพของกำรผลิตรถยนต์ใน
ประเทศไทย ว่ำยังสำมำรถแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ ได้ เรำจึงมั่นใจว่ำ บริษัทอยู่ในกลุ่มอุตสำหกรรมที่เหมำะสม และ
น่ำจะยังคงเติบโตได้อย่ำงต่อเนื่องในระยะ 5 ปีข้ำงหน้ำ 

 ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  
ในปี 2559 บริษัทฯ มีรำยได้รวม 1,098 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 258.65 หรือคิดเป็น 19.07%  บริษัทฯ มี

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรที่ปรับตัวลดลง เป็นผลมำจำกปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
- ปัจจัยภำยใน จำกกำรผลิตขิ้นส่วนยำนยนต์ที่มีกำรเลิกรุ่น และแม่พิมพ์ที่ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย จึงส่งผล

กระทบท ำให้ยอดขำยลดลง อย่ำงไรก็ตำมในปี 2560 บริษัทฯ ได้พยำยำมหำยอดขำยมำ ชดเชยในส่วนที่
ขำดหำยไป ซึ่งมีแนวโน้มว่ำจะสำมำรถหำยอดขำยเพิ่มขึ้นได้ 

- ในส่วนของปัจจัยภำยนอก จำกภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ ส่งผลท ำให้
ยอดสั่งซื้อจำกผู้ผลิตรถยนต์ทั้งจำกในประเทศ และต่ำงประเทศลดลง 

จำกยอดขำยที่ลดลงในปี 2559 ท ำให้มีผลขำดทุนสุทธิ 67.54 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น -6.15% ของยอดขำย อัน
เป็นผลมำจำก  อัตรำก ำไรขั้นต้น ที่ลดลงจำก 14% ในปี 2558 เหลือเพียง 6.46% ในปี2559 จำกกำรผลิตในปริมำณที่ต่ ำ
กว่ำปกต ิซึ่งบริษัทฯ เคยผลิตอยู่ที่เกือบ 2,000 ล้ำนบำท และในปีที่แล้วบริษัทฯ ผลิตอยู่ที่เพียง 1,000 ล้ำนบำท  รวมไป
ถึงของเสียที่เกิดจำกงำนพ่นสี ที่สำขำสุวินทวงศ์  และค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตบำงรำยกำร ที่ยังไม่สำมำรถลดลงให้
สอดคล้องกับยอดขำยที่ลดลงได้ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้ใช้ควำมพยำยำมเข้ำไปจัดกำรแก้ไขปัญหำกำรผลิตที่เกิดขึ้น
เป็นส่วนใหญ่แล้ว  

ในส่วนต่อมำ อัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน จำกปี 2558 = 2.38% ลดลงเป็น -6.06% ในปี 2559 ถึงแม้บริษัทฯ 
ได้ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรลงไป 15.53 ล้ำนบำท จำก 165.92 ล้ำนบำท ในปี 2558 เป็น 150.40 ล้ำนบำท ใน
ปี 2559 อันเป็นผลมำจำกกำรปรับลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนต่ำงๆ 

 แนวทางด าเนินการในปี 2560 
  โดยกำรเพิ่มรำยได้จำก model ใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ พร้อมทั้งเน้นกำรขำยแม่พิมพ์ เพรำะจะท ำให้บริษัทฯ  
ได้ยอดขำยทั้งสองทำง คือ แม่พิมพ์ และงำน plastic parts โดยกำรเพิ่มทีมกำรตลำด เพือ่เจำะลูกค้ำให้มำกขึ้น โดย 
เฉพำะลูกค้ำรำยหลักของบริษัทฯ 

ส่วนของต้นทุนกำรผลิต มีกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรผลิต เพื่อลดปริมำณกำรใช้วัตถุดิบ และปริมำณของเสีย
ในกระบวนกำรผลิต  

ส่วนของค่ำใช้จ่ำยกำรขำยและบริหำร มีกำรปรับอัตรำก ำลังคนให้สอดคล้องกับยอดขำย 

 ผลงานท่ีส าคัญในปี 2559 
1. Best Delivery จำก Toyoda Gosei (Thailand) Co.,Ltd. 
2. บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจภำยใต้กรอบของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี จนได้รับกำรประเมินผลให้เป็น 1 ใน 80  

บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับคะแนนประเมินในระดับ “ดีเลิศ” (ห้ำดำว) จำกบริษัทที่เข้ำร่วมท ำกำรส ำรวจ 
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ทั้งหมด 601 บริษัท 
3. วันที่ 9 มีนำคม 2560 คณะกรรมกำร CAC มีมติให้กำรรับรอง TKT เป็นสมำชิกของแนวร่วมปฏิบัติของ

ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต 
นี้เป็นเพียงตัวอย่ำงบำงส่วนของรำงวัลที่บริษัทฯ ได้รับ ซึ่งสำมำรถดูรำยละเอียด ได้จำกรำยงำนประจ ำปีที่ได้

จัดส่งให้แล้ว 

นอกจำกกำรด ำเนินงำนด้ำนธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อยกระดับสังคม และชุมชน อย่ำงต่อเนื่อง 
โดยให้พนักงำนทุกระดับ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ 

บริษัทฯ ได้พยำยำม สร้ำงให้พนักงำนมีควำมตระหนัก ถึงสังคมเร่ิมแรกของตัวเอง คือ สังคมที่บ้ำนเกิด โดย
กำรสนับสนุนให้เกิดกิจกรรม “ผ้ำป่ำสู่บ้ำนเกิด” 

นอกจำกนั้น บริษัทฯ ก็พยำยำมส่งเสริมสังคมที่ใกล้ตัวพนักงำนที่สุด คือ ครอบครัวของพนักงำนเอง โดยกำร 
“มอบของขวัญวันเด็ก” เพือ่ให้เกิดควำมผูกพันกันมำกขึ้น 

ส ำหรับกิจกรรมภำยใน นอกจำกกำรท ำบุญวันปีใหม่ กิจกรรมวันแม่ กำรบริจำคโลหิต ที่บริษัทฯ ท ำเป็น
ประจ ำในทุกๆ ปี แล้ว บริษทัฯ คิดว่ำ “คน” เป็นหัวใจหลักขององค์กรและสังคม จึงได้พยำยำมส่งเสริมด่ำนกำรศึกษำ 
เพื่อสร้ำงคนในอนำคต บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงกำรมอบทุนกำรศึกษำกับบุตรของพนักงำนทุกคน ที่เรียนอยู่ในชั้นที่ต่ ำ
กว่ำมัธยมศึกษำปีที่ 3 

นอกจำกนี ้บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงำน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้ำเยี่ยมชมโรงงำน ส ำหรับในปี 2559 ได้พำ
ผู้ถือหุ้นประมำณ 50 ท่ำน เยี่ยมชมที่โรงงำนกิ่งแก้ว และในปี 2560 บริษัทฯ ได้วำงแผน ที่จะให้ผู้ถือหุ้นได้เข้ำเยี่ยมชมที่
โรงงำนสุวินทวงศ์  ผู้ถือหุ้นที่สนใจสำมำรถลงชื่อได้ที่โต๊ะลงทะเบียนด้ำนหน้ำห้องประชุม ส ำหรับก ำหนดกำรเยี่ยมชม 
จะแจ้งให้ทรำบอีกครั้ง 

เมื่อคุณปรีชำ เตชะไกรศรี รำยงำนจบ  ประธานฯ  โดยเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถำมหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถำม หรือแสดงควำมเห็นเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
2559 
 
มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีมตรัิบทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2559 
 
วาระที่  3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี  สิ้นสุด ณ วันท่ี 31  ธันวาคม 2559 
 ประธำนฯ ขอให้คุณจุมพล  เตชะไกรศรี  เป็นผู้รำยงำน 

 คุณจุมพล เตชะไกรศรี  รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ  ส ำหรับงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ       
พร้อมทั้งรับทรำบรำยงำนผู้สอบบัญชี ส ำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบ จำก 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต  มีรำยละเอียดปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ ที่อยู่ในรูปของ CD ซึ่งได้จัดส่ง ให้แก่ผู้
ถือหุ้น พร้อมจดหมำยเชิญประชุม และได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เปน็ที่เรียบร้อยแล้ว โดยขอสรุป รำยงำนงบ
แสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ให้ที่ประชุมทรำบดังนี้ 
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ส ำหรับงบแสดงฐำนะกำรเงิน สรุปได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 
        
และ งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ สรุปได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 
      
 

ในระหว่ำงกำรประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นมำเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง 
จ ำนวน 53 รำย ผู้รับมอบฉันทะ จ ำนวน 83 รำย รวมทั้งสิ้น 136 รำย คิดเป็น 143,292,396 หุ้น เท่ำกับร้อยละ 66.96 ของ
จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด 

เมื่อคุณจุมพล เตชะไกรศรี รำยงำนจบ  ประธานฯ  ได้ด ำเนินกำรประชุมต่อโดยเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถำมหรือมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

     ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถำม หรือแสดงควำมเห็นเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

     ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน ผลกำรนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ 
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นด้วย 143,292,396 100 

2559 2558
สินทรัพย์หมนุเวียน 365.76 411.22
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 688.56 727.27
    รวมสนิทรัพย์ 1,054.32 1,138.49
หนี้สินหมนุเวียน 635.10 612.52
หนี้สินไมห่มนุเวียน 38.78 65.16
รวมหนี้สิน 673.88 677.68
ส่วนของผู้ถือหุ้น 380.44 460.81
    รวมหนี้สนิ และ
    สว่นของผู้ถือหุ้น 1,054.32 1,138.49

2559 2558

รวมรายได้ 1,097.75 1,356.39

ต้นทนุขายและบริการ (1,026.88) (1,166.48)

ก ำไรขั้นต้น 70.87 189.91

รำยได้อ่ืน 13.02 8.30

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร (150.40) (165.93)

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนตน้ทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ (66.51) 32.28

ต้นทนุทางการเงิน (17.93) (17.93)

รายได้(ค่าใชจ้่าย)ภาษีเงินได้ 16.91 (1.95)

ก ำไร(ขำดทนุ)เบ็ดเสรจ็ส ำหรบังวด (67.53) 12.40

ก ำไร(ขำดทนุ)สุทธิ (บำทต่อหุ้น) (0.32) 0.06
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มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2.  ไม่เห็นด้วย 0 0 

3.  งดออกเสียง 0 0 

4.  บัตรเสีย 0 0 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทรำบ   
รำยงำนผู้สอบบัญชีส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559  

 
วาระที่  4. พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 

 ประธำนฯ ขอให้คุณสุเมธ เตชะไกรศรี ประธำนฝ่ำยบริหำร เป็นผู้รำยงำน 

 คุณสุเมธ เตชะไกรศรี ได้รำยงำนต่อที่ประชุมทรำบว่ำ จำกผลประกอบประจ ำปี 2559 บริษัทฯ มีผลกำร
ด ำเนินงำนขำดทุน 67.54 ล้ำนบำท  ซึ่งสำเหตุของกำรขำดทุนได้น ำเสนอให้ทรำบแล้วในวำระที่ 2 ผลต้องขอโทษต่อผู้
ถือหุ้นจำกผลประกอบกำรในปีที่ผ่ำนมำ และหวังอย่ำงยิ่งว่ำ บริษัทฯ ควรจะมีผลด ำเนินกำรที่มีผลก ำไรในทุกๆ ปี   

 ในวำระนี้ คณะกรรมกำรพิจำรณำ เห็นควรเสนองดจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2559 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจำรณำอนุมัติงดจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2559 ส ำหรับผลด ำเนินงำนต้ังแต่วันที่ 1 มกรำคม 2559 ถึง 31 ธันวำคม 2559  

ประธานฯ  ได้ด ำเนินกำรประชุมต่อ โดยเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถำม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

     ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถำม หรือแสดงควำมเห็นเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

     ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน ผลกำรนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นด้วย 143,292,396 100 

2.  ไม่เห็นด้วย 0 0 

3.  งดออกเสียง 0 0 

4.  บัตรเสีย 0 0 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัตงิดจ่ำยเงินปันผลจำกกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2559  
 ส ำหรับงวดวันที่ 1 มกรำคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวำคม 2559 
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วาระที่  5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ  

ประธำนฯ รำยงำนให้ที่ประชุมทรำบว่ำ เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด มำตรำ 71 และ
ตำมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 18 ก ำหนดไว้ว่ำ  ในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกคร้ัง กรรมกำรต้องออกจำกต ำแหน่งอย่ำง
น้อยจ ำนวนหน่ึงในสำมโดยอัตรำ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะออกแบ่งออกให้เป็นสำมส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ ำนวน
ใกล้เคียงหนึ่งในสำม 

กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลำกว่ำผู้ใดจะ
ออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง 

กรรมกำรผู้ออกจำกต ำแหน่งไปนั้น อำจเลือกกลับเข้ำรับต ำแหน่งอีกวำระหนึ่งก็ได้ 

ในปีนี้บริษัทฯ มีกรรมกำรทั้งหมด 12 ท่ำน ส ำหรับกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระในกำรประชุมครั้งนี้ มีจ ำนวน 
4 ท่ำน คือ 
    1.   พลเอกเทอดศักดิ์ มำรมย์  
                2.   คุณคัมภีร์  จองธุระกิจ 
    3.   คุณยุพำ  เตชะไกรศรี 
    4.   คุณประสงค์  เตชะไกรศรี 

เน่ืองจำกในวำระที่ 5 เป็นกำรพิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำร แทนกรรมกำรที่ต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ ซึ่ง
ในวำระนี้ กระผมได้พ้นต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทฯ ด้วย เพื่อควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำวำระนี้  จึงขอเรียนเชิญ
กรรมกำรทั้ง 4 ท่ำน ซึ่งมีส่วนได้เสียในวำระนี้ ออกจำกห้องประชุม และขอมอบหมำยให้คุณสุเมธ เตชะไกรศรี ท ำ
หน้ำที่ประธำนที่ประชุมแทนครับ 

คุณสุเมธ เตชะไกรศรี เร่ิมด ำเนินกำรประชุมดังนี้ จำกกำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวำระและบุคคล เพื่อ
พิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 
ถึง วันที่ 31 ธันวำคม 2559 โดยวิธีกำรเสนอผ่ำนทำงจดหมำยอิเลคทรอนิคส์ หรือทำงโทรสำรนั้น ผลปรำกฏว่ำไม่มีผู้
ถือหุ้นท่ำนใดเสนอวำระ และชื่อบุคคลเพื่อพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัทฯ จึงเรียนมำเพื่อทรำบ   

คณะกรรมกำรสรรหำ และกรรมกำรบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจำรณำถึงควำมเหมำะสม คุณสมบัติ 
ประสบกำรณ์ ควำมเชี่ยวชำญแล้ว ตำมรำยละเอียดของกรรมกำรทั้ง 4 ท่ำน ในเอกสำรแนบ 3 เห็นควรเสนอชื่อ
กรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระเข้ำเป็นกรรมกำรของบริษัทอีกวำระหนึ่ง จ ำนวน 4 ท่ำน ตำมรำยชื่อที่น ำเสนอ  

ส ำหรับวำระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล และเพื่อให้สอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติที่ดี ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประสงค์ให้มีกำรลงคะแนนเสียงในวำระ
เลือกตั้งกรรมกำรมีควำมโปร่งใสในกำรนับคะแนนมำกยิ่งขึ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกรำย ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงด 

ออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนซึ่งทำงบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้แล้ว  

ประธานฯ   ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้ำร่วมประชุมได้สอบถำม ดังนี้ 

คุณพิสิษฐ์   ตั้งประจักษ์ภักดี   ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
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สอบถาม บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในกำรเสนอชื่อกรรมกำรอิสระอย่ำงไร และมีกำรก ำหนดนโยบำยวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งของกรรมกำรอิสระไว้อย่ำงไร เน่ืองจำกในวำระนี้มีกำรเลือกกรรมกำรอิสระที่ด ำรงต ำแหน่ง
เกนิ 9 ปี กลับเข้ำรับต ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง 

ประธานฯ  ได้กล่ำวขอบคุณผู้รับมอบฉันทะ  และมอบหมำยให้คุณจุมพล เตชะไกรศรี เป็นผู้ตอบ 

ค าตอบ ส ำหรับวำระนี้ กรรมกำรทั้ง 4 ท่ำน ที่ได้เสนอชื่อให้กลับเข้ำรับต ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง มีกรรมกำร
อิสระ 1 ท่ำน คือ พลเอกเทอดศักดิ์ มำรมย์  ซึ่งด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระมำแล้ว 13 ปี โดย
หลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ ได้ก ำหนดให้ชี้แจงในประเด็นน้ีด้วย ซึ่งทำงบริษัทฯ ก็ได้เขียนชี้แจง
เหตุผล ไว้ในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่ำนรับทรำบ 

 ประเด็นก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอิสระ  ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบำยก ำหนด
วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอิสระ เน่ืองจำกกรรมกำรอิสระทั้ง  5 ท่ำน ของบริษัทฯ มีควำมรู้
ในด้ำนต่ำงๆ และควำมสำมำรถหลำกหลำยที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมถึงกำรแสดงควำมคิดเห็น
ที่เป็นอิสระมำโดยตลอด  

คุณเผ่ำเทพ โชตินุชิต ประธำนกรรมกำรสรรหำ ได้กล่ำวเสริมว่ำ พลเอกเทอดศักดิ์ มำรมย์ เป็น
บุคคลที่มีควำมรับผิดชอบสูง ท่ำนมีแนวคิดที่เป็นอิสระและยึดถือปฏิบัติมำโดยตลอด เป็นกรรมกำร
อิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้งนี้ ตัวบุคคลก็มีควำมส ำคัญไม่น้อยไปกว่ำหลักเกณฑ์  

คณะกรรมกำรสรรหำ ได้พิจำรณำคุณสมบัติแล้ว เห็นว่ำท่ำนมีคุณสมบัติควำมเป็นอิสระ จึง
เสนอกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง 

ประธานฯ ได้ด ำเนินกำรประชุมต่อ  โดยเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมหรือแสดงควำมเห็น และขอให้เฉพำะ
ท่ำนผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ เดินไปเก็บบัตร
ลงคะแนน  

 ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือแสดงควำมเห็นเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

 ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน ผลกำรนับคะแนนเสียงเป็นรำยบุคคล ดังนี้ 

 

กรรมการ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสียง ร้อยละ
(%) 

คะแนน
เสียง 

ร้อยละ
(%) 

คะแนน
เสียง 

ร้อยละ
(%) 

คะแนน
เสียง 

ร้อยละ
(%) 

1 พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ 143,292,296 99.9999 100 0.0001 0 0 0 0 

2 คุณคัมภีร์    จองธุระกิจ 143,292,396 100 0 0 0 0 0 0 

3 คุณยุพา       เตชะไกรศร ี 143,292,396 100 0 0 0 0 0 0 

4 คุณประสงค์ เตชะไกรศร ี 143,292,396 100 0 0 0 0 0 0 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งต้ังกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระทั้ง 4 ท่ำน กลับเข้ำเป็น 
                            กรรมกำรบริษัทฯ อีกวำระหนึ่ง 
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ประธานฯ  ขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนนส ำหรับวำระนี้จำกผู้ถือหุ้นทุกท่ำน เพื่อที่จะสำมำรถตรวจสอบได้ใน
ภำยหลัง และได้เชิญกรรมกำรทั้ง 4 ท่ำน กลับเข้ำห้องประชุม พร้อมทั้งได้แสดงควำมยินดี และกล่ำวต้อนรับกรรมกำร
ทั้ง 4 ท่ำน กลับมำด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง  

วาระที่  6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2560 

 ในกำรพิจำรณำวำระนี้ ผู้มีส่วนได้เสีย คือ กรรมกำรที่ได้รับค่ำตอบแทน จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวำระนี้ 

และผมขอให้คุณสุเมธ เตชะไกรศรี ประธำนกรรมกำรบริหำร ผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวำระนี้ เป็นผู้น ำเสนอรำยละเอียดต่อ

ที่ประชุมครับ 

    คุณสุเมธ เตชะไกรศรี รำยงำนว่ำ ตำมข้อบังคับที่ 16 ค่ำตอบแทนและโบนัสจำกผลกำรด ำเนินงำน ให้สุด

แล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะก ำหนด ซึ่งจำกกำรที่บริษัทฯ มีผลประกอบกำรในปี 2559 ที่ขำดทุนจ ำนวนมำก  

คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำแล้วเห็นควรเสนอ งดจ่ำยโบนัสจำก

ผลกำรด ำเนินงำนปี 2559 และพิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2560 เป็นจ ำนวนเงิน 2,919,000 บำท ซึ่ง

จ่ำยเท่ำกับปี 2559 ตำมเอกสำรแนบที่ 4 ในจดหมำยเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

ประธานฯ  ได้ด ำเนินกำรประชุมต่อ โดยเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถำม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

  ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง หรือแสดงควำมเห็นเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

   ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน ผลกำรนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้  

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม 

และใช้สิทธอิอกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นด้วย 115,663,790 80.7187 

2.  ไม่เห็นด้วย 0 0 

3.  งดออกเสียง 27,628,606 19.2726 

4.  บัตรเสีย 0 0 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัตงิดจ่ำยโบนัสจำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2559  
 และอนุมัติจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2560 จ ำนวนเงิน 2,919,000 บำท (จ่ำยเท่ำปี 2559) 
 ทั้งนี้ กรรมกำรที่มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงในวำระนี้ 

วาระที่  7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี  ประจ าปี 2560 

ประธำนฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด มำตรำ 120 
และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56, 57 ซึ่งก ำหนดให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชี
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ของบริษัทฯ ทุกปี  คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท ได้พิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจ ำนวน 4 รำย  คือ คุณเจษฎำ หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญำตเลขที่ 3759 และ/หรือ คุณจิโรจ 
ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีอนุญำตเลขที่ 5113 และ/หรือ คุณกรรณิกำร์ วิภำณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญำตเลขที่ 7305 จำก
บริษัท กรินทร์ ออดิท  จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2560 เป็นปีที่ 3 พร้อมทั้งอนุมัติค่ำสอบบัญชีจ ำนวนเงิน 960,000 
บำท และค่ำบริกำรส ำหรับกำรตรวจสอบตำมแนวที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน จ ำนวน 2 บัตร บัตร
ละ 10,000 บำท รวมเป็นเงิน 20,000 บำท รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 5 

ในระหว่ำงกำรประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นมำเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง 
จ ำนวน 57 รำย ผู้รับมอบฉันทะ จ ำนวน 83 รำย รวมทั้งสิ้น 140 รำย คิดเป็น 143,356,896 หุ้น เท่ำกับร้อยละ 66.99 ของ
จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด 

ประธำนฯ   ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถำม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

      ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถำมหรือแสดงควำมเห็นเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

      ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน ผลกำรนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นท่ีมาร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นด้วย 143,276,896 99.9442 

2.  ไม่เห็นด้วย 80,000 0.0558 

3.  งดออกเสียง 0 0 

4.  บัตรเสีย 0 0 

มติท่ีประชุม    ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งต้ัง คุณเจษฎำ หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญำตเลขที่ 3759 และ/ 
หรือ คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีอนุญำตเลขที่ 5113 และ/หรือ คุณกรรณิกำร์ วิภำณุรัตน์ ผู้สอบ
บัญชีอนุญำตเลขที่ 7305 จำกบริษัท กรินทร์ ออดิท  จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2560 พร้อมทั้ง
อนุมัติค่ำสอบบัญชีจ ำนวนเงิน 960,000 บำท และค่ำบริกำรส ำหรับกำรตรวจสอบตำมแนวที่ก ำหนดโดย
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน จ ำนวน 2 บัตร บัตรละ 10,000 บำท รวมเป็นเงิน 20,000 บำท                        

วาระที่ 8.   เร่ืองอื่น ๆ  
ประธำนฯ ได้สอบถำมที่ประชุมว่ำ มีผู้ถือหุ้นท่ำนใด มีข้อเสนอแนะหรือแสดงควำมคิดเห็นต่อที่ประชุม

หรือไม่   
เมื่อไม่มีผู้ใด มีข้อเสนอแนะ  ประธำนฯ จึงแจง้ต่อที่ประชุมว่ำ หำกผู้ถือหุ้นท่ำนใดที่มีควำมประสงค์ จะเยี่ยม

ชมโรงงำนของบริษัทฯ สำมำรถลงชื่อได้ที่โต๊ะลงทะเบียนด้ำนหน้ำของห้องประชุม 
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ประธำนฯ ในนำมตัวแทนคณะกรรมกำรบริษัท ได้กล่ำวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลำมำร่วมในกำร

ประชุมครั้งนี ้และขอบคุณพนักงำนทุกคนที่มีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมเหน็ดเหนื่อยและรับผิดชอบด้วยกัน
ตลอดมำในปีที่แล้ว และบริษัทจะต้องแก้ไขจุดอ่อนต่ำงๆ ให้หมดไป พร้อมที่จะปฏิบัติงำนในปี 2560 ด้วยควำมมุ่งมั่น
และเต็มก ำลังควำมสำมำรถต่อไป พร้อมทั้งอ ำนวยพรให้ทุกท่ำนจงประสพควำมสุข ควำมเจริญรุ่งเรืองตลอดไป และ
ขอปิดกำรประชุม 
 
ปิดประชุมเวลำ 15:00 น. 
 
 
 
 
 
 
               ลงชื่อ.........................................................................ประธำนที่ประชุม 
                        (พลเอกเทอดศักดิ์  มำรมย์)   
 
 
 
 
 
               ลงชื่อ.........................................................................ผู้บันทึกกำรประชุม 
                        (นำงสำวพรทิพย์  พ่วงทรัพย์)   


