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วันที่   4   มีนาคม  2554 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมใหญํสามัญผู๎ถือหุน๎ประจ าปี  2554 
เรียน  ทํานผู๎ถือหุน๎ บรษิัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

 เมื่อวันพุธที่  23  กุมภาพันธ ์ 2554  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม  จ ากัด  (มหาชน) ได๎มีมติให๎เรียก
ประชุมใหญํสามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปี  2554  ในวันพฤหัสบดีที่  7  เมษายน  2554 เวลา  14.00 น.  ณ  ห๎องวิมานทิพย์  ช้ัน 5 โรงแรม
มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372  ถนนพระราม 3 บางโคลํ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องตํางๆ ตามระเบียบวาระ
พร๎อมด๎วยความเห็นของคณะกรรมการ  ดังตํอไปนี้ 

วาระท่ี  1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2553 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปี 2553 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 และบริษัทฯ ได๎จัดท ารายงาน
การประชุมสํงให๎ตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนดเรียบร๎อยแล๎ว รวมทั้งได๎เผยแพรํ
ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด๎วยแล๎ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

ความเห็นคณะกรรมการ  การบันทึกรายงานมีความถูกต๎องครบถ๎วนแล๎ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู๎ถือหุ๎นรับรองรายงานการประชุม
ดังกลําว 

วาระท่ี  2. รบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี  2553 

วัตถุประสงค์และเหตุผล       รายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2553 เพื่อให๎เป็นไปตามข๎อบังคับของบริษัทฯ ข๎อ 40 รายละเอียดปรากฏ
ตามรายงานประจ าปีบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 2 

ความเห็นคณะกรรมการ       เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 ให๎ที่ประชุมผู๎ถือหุ๎นรับทราบ 

วาระท่ี  3. พิจารณาอนุมัติงบดุล  งบก าไรขาดทุน  พร้อมทั้งรายงานผู้สอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี  สิ้นสุด ณ วันที่  31  
ธันวาคม  2553 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพื่อให๎เป็นไปตามนัยของมาตรา 112 แหํงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามข๎อบังคับของ
บริษัทฯ ข๎อที่ 53 ที่ได๎ก าหนดให๎คณะกรรมการต๎องจัดให๎มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ 
เสนอตํอที่ประชุมผู๎ถือหุ๎น ในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุล และบัญชีก าไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการจะต๎องจัดให๎
ผู๎สอบบัญชีตรวจสอบให๎เสร็จกํอนน าเสนอตํอที่ประชุมผู๎ถือหุ๎น รายละเอียดตามที่แสดงไว๎ในรายงานประจ าปี 2553 และสรุปข๎อมูลทาง
การเงินตามเอกสารแนบ 2 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอที่ประชุมผู๎ถือหุ๎นอนุมัติงบดุล งบก าไรขาดทุน พร๎อมทั้งรายงานผู๎สอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชี  ส้ินสุด ณ วันที่  31  ธันวาคม  2553  ซ่ึงได๎ผํานการตรวจสอบจากผู๎สอบบัญชีรับอนุญาตแล๎ว  

วาระท่ี  4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2553 

วัตถุประสงค์และเหตุผล     บริษัทฯ  มีนโยบายจํายเงินปันผลให๎แกํผู๎ถือหุ๎น ในอัตราไมํน๎อยกวําร๎อยละ 40 ของก าไรสุทธิในแตํละปี เว๎น
แตํในกรณีที่บริษัทฯ มีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให๎จํายเงินปันผลประจ าปีแล๎ว จะต๎อง
น าเสนอขออนุมัติตํอที่ประชุมผู๎ถือหุ๎น 

จากผลการด าเนินงานโดยรวม บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ ประจ าปี 2553 จ านวน 40.64 ล๎านบาท เมื่อพิจารณาปัจจัยตํางๆ แล๎วบริษัทฯ จึง
พิจารณาจํายเงินปันผลให๎แกํผู๎ถือหุ๎นในอัตรา 0.12 บาท/หุ๎น รวมเป็นเงิน 25.68 ล๎านบาท หรือคิดเป็นร๎อยละ 63.19 ของก าไรสุทธิ ซ่ึง
เป็นไปตามนโยบายการจํายเงินปันผลของบริษัทฯ ให๎แกํผู๎ถือหุ๎นที่มีรายช่ือปรากฏ ณ วันก าหนดสิทธิผู๎ถือหุ๎น (Record Date) เพื่อสิทธิรับ
เงินปันผล วันที่ 10 มีนาคม 2554 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดย
วิธีปิดสมุดพักการโอนหุ๎นในวันที่ 11 มีนาคม 2554 ซ่ึงก าหนดจํายเงินปันผลในวันที่  27  เมษายน  2554 โดยมีข๎อมูลเปรียบเทียบอัตราการ
จํายเงินปันผลในปีที่ผํานมา ดังนี้ 
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รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2552 ปี 2553 

1. ก าไรสุทธิ (ล๎านบาท) 24.26 40.64 

2. จ านวนหุน๎ (ล๎านหุ๎น) 214 214 

3.  ก าไรตํอหุ๎น (บาท:หุ๎น) 0.11 0.19 

4. เงินปนัผลจํายตํอหุ๎น (บาท:หุ๎น) 0.12 0.12 

5. รวมเงินปนัผลจํายทั้งส้ิน (ล๎านบาท) 25.68 25.68 

ความเห็นคณะกรรมการ  สมควรเสนอที่ประชุมผู๎ถือหุ๎นพิจารณาอนุมัติการจํายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2553 ในอัตรา 
0.12 บาท/หุ๎น รวมเป็นเงิน 25.68 ล๎านบาท หรือคิดเป็นร๎อยละ 63.19 ของก าไรสุทธิ โดยก าหนดวันจํายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน  
2554 

วาระท่ี  5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล      เพื่อให๎เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ม.71 และตามข๎อบังคับของบริษัทฯ ข๎อ 18 ก าหนดวํา 
ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต๎องออกจากต าแหนํงอยํางน๎อยจ านวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ซ่ึงรายนามกรรมการที่ต๎อง
พ๎นต าแหนํงในปีนี้   ได๎แกํ พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์, คุณจุมพล  เตชะไกรศรี, คุณคัมภีร์  จองธุระกิจ, คุณประสงค์  เตชะไกรศรี และคุณ
ยุพา  เตชะไกรศรี    

บริษัทฯ ได๎ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให๎ผู๎ถือหุ๎นเสนอรายช่ือบุคคลที่เห็นวํามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็น
กรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเสนอระเบียบวาระตํางๆ แตํไมํมีการเสนอรายช่ือกรรมการ หรือระเบียบวาระ  เข๎ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการ
สรรหา และกรรมการผู๎ไมํมีสํวนได๎เสียได๎พิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญแล๎ว จึงขอเสนอให๎ที่
ประชุมผู๎ถือหุ๎นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ทําน กลับเข๎าด ารงต าแหนํงกรรมการตํอไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติกรรมการปรากฎตามเอกสาร
แนบ 3 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาเห็นควรเสนอช่ือกรรมการทั้ง 5 ทํานที่ครบก าหนดออกตามวาระเข๎าเป็นกรรมการของ
บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการมีความเห็นวําบุคคลข๎างต๎นเป็นผู๎ที่มีคุณสมบัติครบถ๎วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด และไมํมีลักษณะต๎องห๎ามแตํงตั้งให๎เป็นกรรมการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติ ทักษะความรู๎ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ตรงตามที่บริษัทฯ ก าหนดอีกด๎วย  

 วาระท่ี  6.    พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2554 

วัตถุประสงค์และเหตุผล     เพื่อให๎เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  และข๎อบังคับของบริษัทข๎อ 16 เรื่องคําตอบแทน
กรรมการ ควรเหมาะสมกับภาระหน๎าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ซ่ึงในปี 2554 นี้ คณะกรรมการพิจารณาคําตอบแทน และ
คณะกรรมการผู๎ไมํมีสํวนได๎เสียเห็นควรให๎เสนอขออนุมัติคําตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2554 ในอัตรา 2,362,800 บาท และคําตอบแทน
ตามผลการด าเนินงานเป็นเงิน 179,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาคําตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ๎ิจารณาแล๎ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู๎ถือ
หุ๎นอนุมัติคําตอบแทนกรรมการประจ าปี 2554 เป็นเงิน 2,362,800 บาท  และคําตอบแทนตามผลการด าเนินงานเป็นเงิน 179,000 บาท 

วาระท่ี  7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี  ประจ าปี  2554 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพื่อให๎เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ม. 120 และข๎อบังคับของบริษัทฯ ข๎อ 56, 57 ซ่ึง
ก าหนดให๎ที่ประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นแตํงตั้งผู๎สอบบัญชี และก าหนดคําสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได๎พิจารณาการ
เสนอแตํงตั้งผู๎สอบบัญชีจ านวน 2 ราย รวมถึงพิจารณาก าหนดคําสอบบัญชี ประจ าปี 2554 และได๎เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
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พิจารณาเสนอที่ประชุมผู๎ถือหุ๎นแตํงตั้ง นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู๎สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุ
รัตน์ ผู๎สอบบัญชีเลขที่ 7305 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท  จ ากัด เป็นผู๎สอบบัญชีประจ าปี 2554 เป็นปีที่ 1 เนื่องจากมีความเป็นอิสระอยําง
เพียงพอ โดยไมํมีผลประโยชน์หรือสํวนได๎สํวนเสียไมํวําทางตรงทางอ๎อม ทั้งในด๎านการเงิน และการบริหารงาน พร๎อมทั้งอนุมัติคํา
ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2554 เป็นเงิน 360,000 บาท คําสอบทานงบการเงินรายไตรมาสๆ ละ 80,000 บาท จ านวน 3 ไตรมาส รวม
เป็นเงินทั้งส้ิน 600,000 บาท สํวนคําบริการอื่น (non audit services) คือคําธรรมเนียมส าหรับการตรวจสอบตามแนวที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน คิดคําบัตรสํงเสริมการลงทุนบัตรละ 30,000 บาท และเฉพาะสํวนเพิ่มเติมอีก 2 บัตร บัตรละ 10,000 บาท 
เป็นเงิน 20,000 บาท ซ่ึงมากกวําคําสอบบัญชีในปี 2553  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 

ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการพิจารณาแล๎วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู๎ถือหุ๎นแตํงตั้ง  นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู๎สอบบัญชี
อนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู๎สอบบัญชีเลขที่ 7305 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท  จ ากัด เป็นผู๎สอบบัญชี
ประจ าปี 2554 พร๎อมทั้งอนุมัติคําสอบบัญชี เป็นเงินทั้งส้ิน 600,000 บาท สํวนคําบริการอื่น (non audit services) คือคําธรรมเนียมส าหรับ
การตรวจสอบตามแนวที่ก าหนดโดยคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน คิดคําบัตรสํงเสริมการลงทุนบัตรละ 30,000 บาท และเฉพาะสํวน
เพิ่มเติมอีก 2 บัตร บัตรละ 10,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท 

วาระท่ี 8.   เรื่องอื่น ๆ  (ถ้าม)ี 

 จึงขอเรียนเชิญผู๎ถือหุ๎นโปรดเข๎ารํวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลําว หากมีข๎อสงสัยหรือค าถามข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับ
วาระการประชุมสามารถสํงค าถามลํวงหน๎ามายังบริษัทฯ ได๎ โดยสํงโทรสารมายังหมายเลข 0-2212-4864 โดยระบุที่อยูํเพื่อที่บริษัทฯ จะ
ติดตํอกลับได๎  

 อนึ่ง บริษัทฯ จะเปิดให๎ผู๎ถือหุ๎นลงทะเบียนเพื่อเข๎ารํวมประชุมได๎ตั้งแตํเวลา 13.00  น. เป็นต๎นไป  หากทํานไมํสามารถเข๎ารํวม
ประชุมดังกลําวได๎ด๎วยตนเอง ทํานอาจมอบฉันทะให๎บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข๎าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร๎อมหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ เพื่อให๎การลงทะเบียนเข๎าประชุมผู๎ถือหุ๎นเป็นไปด๎วยความสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ใครํขอให๎ทํานผู๎ถือหุ๎น และ/หรือ ทํานผู๎รับมอบฉันทะ โปรดน าหนังสือมอบฉันทะ (ที่แนบมาพร๎อมนี้) มาแสดงตํอเจ๎าหน๎าที่
ลงทะเบียนในวันประชุมด๎วย พร๎อมทั้ง กรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข๎ารํวมประชุมตามรายการเอกสารที่แนบมา
พร๎อมหนังสือฉบับนี้ โดยบริษัทฯ ก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู๎ถือหุ๎น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข๎ารํวมประชุมใหญํสามัญผู๎ถือหุ๎น 
ประจ าปี 2554 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 10 มีนาคม 2554 และให๎รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ 
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ๎น 1 วัน ในวันที่ 11 มีนาคม 2554 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได๎จัดเตรียมอากรแสตมป์ให๎แกํผู๎ถือหุ๎นที่มอบ/
ได๎รับมอบฉันทะไว๎บริการในวันประชุมด๎วย 

  

                                                                                                                    ขอแสดงความนับถือ 

           
                                                                                                                 ( นายสุเมธ    เตชะไกรศรี )                                                                                                        
                                                                                                                  ประธานกรรมการบริหาร 

 

หมายเหตุ : 1.     หากผู๎ถือหุ๎นทํานใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2553 แบบรูปเลํม กรุณาติดตํอหมายเลขโทรศัพท์ 0 2211 3732 ext. 104 

2. ผู๎ถือหุ๎นสามารถเรียกดูค าบอกกลําวเรียกประชุมผู๎ถือหุ๎นและเอกสารประกอบได๎ที่ www.tkrungthai.com  ตั้งแตํวนัที่ 4 มีนาคม 2554 
 
 
 

http://www.tkrungthai.com/
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เอกสารแนบ 1 

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2553 

 
รายงานการประชมุใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2553 
บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

วันพุธที่ 7  เมษายน  2553  เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องวิมานทิพย ์ ชั้น 5  โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์  

เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 บางโคล่ เขตบางคอแหลม  กรงุเทพฯ 
  
เริ่มการประชุม 

 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ท าหน๎าที่ประธานในที่ประชุมได๎กลําวต๎อนรับผู๎ถือหุ๎น พร๎อมทั้งแนะน า
กรรมการ และผู๎บริหารบริษัทฯ ที่มารํวมประชุม ดังนี้ 

กรรมการบริษัท 

1.  พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย ์  ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 
2.  นายประสงค์ เตชะไกรศรี       กรรมการบริษัท  

      3.  นายคัมภีร์   จองธุระกิจ  กรรมการบริษัท 
4.  นายอภิชาติ  เกษมกุลศิริ  กรรมการบริหาร 
5. นายโกเวท ลิ้มตระกูล  กรรมการบริหาร 
6. นางยุพา   เตชะไกรศรี  กรรมการบริหาร 
7. นายปรีชา         เตชะไกรศรี  รองกรรมการผู๎จัดการ กรรมการบริหาร 
       กรรมการพิจารณาคําตอบแทน และกรรมการสรรหา 
8.  นายวีระศักดิ ์ สุตัณฑวิบูลย ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
9. นายเผําเทพ โชตินุชิต  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
       ประธานคณะกรรมการพิจารณาคําตอบแทน 
       และประธานคณะกรรมการสรรหา 
10.   นายจุมพล      เตชะไกรศรี  กรรมการบริหาร ผู๎ชํวยกรรมการผู๎จัดการ 
       และเลขานุการคณะกรรมการ 
11.   ดร. นฤพนธ์ พงษ์เจริญ  กรรมการบริหาร และกรรมการผู๎จัดการ 
12.   นายไพรัช  สหเมธาพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
13.   นายสุเมธ  เตชะไกรศรี  ประธานกรรมการบริหาร 
     กรรมการพิจารณาคําตอบแทน และกรรมการสรรหา 

ผู๎สอบบัญชีที่เข๎ารํวมประชุม 
 นายเจษฎา  หังสพฤกษ์  ผู๎สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 
        บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด 

 ผู๎บริหาร 
 นางสาวอังคณา ไทยจรัสเสถียร ผู๎จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
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ตัวแทนจากสมาคมสํงเสริมผู๎ลงทุนไทยที่เข๎ารํวมประชุมและสังเกตการณ์ 

 นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร  

 ตํอจากนั้น พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ได๎กลําวขอบคุณผู๎ถือหุ๎นที่ได๎มารํวมประชุมใหญํสามัญผู๎ถือหุ๎น ประจ าปี 2553 โดยแจ๎งให๎ที่
ประชุมทราบวําขณะนี้มีผู๎ถือหุ๎นมาเข๎ารํวมประชุมด๎วยตัวเอง 44 ราย และผู๎รับมอบฉันทะจ านวน 97 ราย รวมทั้งส้ิน 141 ราย ถือหุ๎น
รวมกันทั้งสิ้น 171,792,060 หุ๎น คิดเป็นร๎อยละ 80.28  ครบองค์ประชุมตามข๎อบังคับของบริษัทฯ  จึงขอเปิดการประชุม 

 กํอนเข๎าสํูวาระการประชุม ประธานฯ ได๎ช้ีแจงวิธีการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนผู๎มาประชุมด๎วยตนเอง และผู๎รับมอบ
ฉันทะ ดังนี้ 

1.   การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย ด๎วยการให๎นับจ านวนหุ๎น หนึ่งหุ๎นมีเสียงหนึ่งเสียง ยกเว๎นกรณีผู๎รับมอบฉันทะ
จากผู๎ลงทุนตํางประเทศที่แตํงตั้งให๎คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู๎รับฝากและดูแลหุ๎น และมติของที่ประชุมผู๎ถือหุ๎นได๎ประกอบด๎วย
คะแนนเสียงดังตํอไปนี้ 
                  1.1   ให๎ถือคะแนนเสียงข๎างมากของผู๎ถือหุ๎นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ๎ามีคะแนนเสียงเทํากันให๎ประธานใน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 
                  1.2    ให๎ประธานที่ประชุมสอบถามมติของผู๎ถือหุ๎นในแตํละวาระโดยให๎ผู๎ถือหุ๎นที่เห็นด๎วย ไมํเห็นด๎วยหรืองดออกเสียง กรอก
รายละเอียดในบัตรลงคะแนน  ซ่ึงบริษัทฯ แจกแกํทุกทําน บริษัทฯ จะเก็บเฉพาะบัตรที่ไมํเห็นด๎วย หรืองดออกเสียง ยกเว๎นในวาระที่  5 
และ 6 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู๎ถือหุ๎นทุกราย เมื่อผู๎ถือหุ๎นลงคะแนนเสร็จแล๎ว ให๎ยกมือขึ้น แล๎วสํงให๎เจ๎าหน๎าที่นับ
คะแนน เจ๎าหน๎าที่จะน าคะแนนเสียงดังกลําวหักออกจากจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข๎ารํวมประชุม สํวนที่เหลือจะถือวําเป็นคะแนน
เสียงที่เห็นด๎วยในวาระนั้นๆ 
 2.  ผู๎ถือหุ๎นที่มีสํวนได๎เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห๎ามมิให๎ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุม อาจจะเชิญให๎ผู๎
ถือหุ๎นนั้นออกนอกห๎องประชุมช่ัวคราวก็ได๎ 
 3.  ในกรณีที่ผู๎ถือหุ๎นที่มีบัตรลงคะแนนจะไมํอยูํในห๎องประชุมในระหวํางการประชุมระเบียบวาระใด และต๎องการรักษาสิทธิใน
การออกเสียงลงคะแนนไมํเห็นด๎วย หรืองดออกเสียง ส าหรับระเบียบวาระที่ยังเหลืออยูํ กรุณาลงคะแนนเสียงตามที่ทํ านต๎องการ และสํง
บัตรลงคะแนนให๎แกํเจ๎าหน๎าที่กํอนออกจากห๎องประชุม เพื่อเจ๎าหน๎าที่จะได๎น าบัตรลงคะแนนของทํานไปสํงให๎แกํเจ๎าหน๎าที่นับคะแนน
เมื่อถึงระเบียบวาระนั้นๆ 
  สํวนผู๎ถือหุ๎นที่ท าหนังสือมอบฉันทะให๎ผู๎อื่นเข๎ารํวมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของทํานผู๎ถือ
หุ๎นนั้น บริษัทฯ ได๎น าคะแนน เห็นด๎วย ไมํเห็นด๎วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของทํานผู๎ถือหุ๎นบันทึกรวมไว๎ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว๎แล๎ว 

 ส าหรับคะแนนเสียงรวมในแตํละวาระนั้น อาจไมํเทํากัน เนื่องด๎วย ขณะประชุมอาจจะมีผู๎ถือหุ๎น หรือผู๎รับมอบฉันทะมาเพิ่มใน
แตํละวาระนั้นๆ จึงขอแจ๎งเพื่อทราบ 

  ทั้งนี้ เพื่อความโปรํงใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได๎เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากภายนอกจ านวน 1 ทําน คือ นายธีระพันธ์ 
เพ็ชร์สุวรรณ์ จากบริษัท กฎหมายฟาร์อีสฑ์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อท าหน๎าที่รํวมเป็นกรรมการกลาง และสักขีพยานการนับคะแนนในที่
ประชุมด๎วย 

จากนั้น ประธานฯ ได๎แจ๎งวํา บริษัทฯ ได๎ตระหนักถึงความส าคัญของผู๎ถือหุ๎นในการก ากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิผู๎
ถือหุ๎นและมีสํวนรํวมในการประชุมผู๎ถือหุ๎นฯ โดยบริษัทฯ ได๎ให๎เวลากับผู๎ถือหุ๎นได๎เสนอระเบียบวาระการประชุมใหญํสามัญผู๎ถือหุ๎น
ประจ าปี 2553 และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ  ตั้งแตํวันที่  17  พฤศจิกายน  2552 จนถึงวันที่ 
30  ธันวาคม 2552  ผํานทางเวบไซต์ของบริษัทฯ ซ่ึงไมํมีผู๎ถือหุ๎นทํานใดเสนอวาระฯ ดังกลําวเข๎าสํูการประชุมใหญํสามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปี 
2553  
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ประธานฯ เริ่มด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้

วาระท่ี  1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2552 

ประธานฯ ได๎เสนอรายงานการประชุมใหญํสามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปี 2552 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 ที่ได๎จัดท าภายใน 14 วัน 
นับตั้งแตํวันประชุมใหญํสามัญผู๎ถือหุ๎น ซ่ึงได๎สํงให๎แกํตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
และสํงให๎แกํผู๎ถือหุ๎นทราบลํวงหน๎าพร๎อมหนังสือนัดประชุม รวมทั้งได๎น าเผยแพรํไว๎ในเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่  22 เมษายน 2552 
คณะกรรมการเห็นวําถูกต๎องตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ให๎ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง  

ไมํมีผู๎ถือหุ๎นในห๎องประชุมทักทว๎งหรือขอให๎แก๎ไขรายงานการประชุมเป็นอยํางอืน่ 

ที่ประชุมพจิารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชมุ 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นด๎วย 171,792,060 100 

2.  ไมํเห็นด๎วย 0 0 

3.  งดออกเสียง 0 0 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตเิปน็เอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญํสามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปี 2552 

วาระท่ี  2. รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี  2552 

 ประธานฯ ขอให ๎ดร.นฤพนธ์  พงษ์เจริญ กรรมการผู๎จัดการ เป็นผู๎รายงาน   

ดร.นฤพนธ์ฯ ได๎รายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2552 เพิ่มเติมจากรายงานประจ าปีที่อยูํในรูปของ CD ที่ได๎จัดสํงให๎ผู๎ถือ
หุ๎นพร๎อมจดหมายเชิญประชุมแล๎ว ดังนี้ 

สภาวะอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมยานยนต์  (ที่มา : กลํุมอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย) 

 สภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ใน ปี 2552 มีปริมาณการผลิตรถยนต์รวม จ านวน 999,378 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับชํวงเดียวกันของ
ปี 2551 ซ่ึงมีจ านวน 1,391,728 คัน คิดเป็นอัตราลดลง 28.19% ซ่ึงจากการคาดการณ์ของ FTI ในปี 2553 จะมีปริมาณการผลิตรถยนต์รวม
เพิ่มขึ้นอยูํที่ 1,400,000 คัน  

 สถานการณ์การสํงออกยานยนต์และช้ินสํวนยานยนต์ในปี 2552 เมื่อพิจารณาจากกราฟพบวํามูลคําการสํงออกยานยนต์และ
ช้ินสํวนยานยนต์รวม ดีขึ้นในไตรมาส 4 โดยจะเห็นได๎วํามียอดการสํงออกเริ่มปรับขึ้นมาใกล๎เคียงกับไตรมาส 4 ปีกํอน 

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า  (ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เครื่องใช๎ไฟฟ้าโดยรวม มีแนวโน๎มดีขึ้นในครึ่งปีหลัง 2552 และสํงผลดีตํอเนื่องในปี 2553 
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แนวโน้มภาพรวมอุตสาหกรรมปี 2553  

           หลังจากที่เราได๎เห็นตัวเลขผลผลิตในปี 2552 ที่ผํานมาแล๎ว หากพิจารณาแนวโน๎มของปี 2553 จะเห็นได๎วํายอดการผลิตทั้ง
อุตสาหกรรมยานยนต์ และเครื่องใช๎ไฟฟ้า ตํางมีแนวโน๎มเติบโตขึ้นกวําปี 2552 อยํางชัดเจน ซ่ึงสํงผลดีตํอยอดขายของบริษัทฯ ในปีนี้
โดยตรง อยํางไรก็ดี  ปัจจัยเสี่ยงที่ต๎องจับตามองมีดังนี้ 

            1. ความตํอเนื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก วําจะเป็นการฟื้นตัวที่ยั่งยืนหรือไมํ โดยเฉพาะตลาดสหภาพยุโรป และตลาด
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นตลาดสํงออกอันดับต๎นๆ ของประเทศไทย 

            2. ความมั่นใจของนักลงทุนตํางชาติ ซ่ึงบริษัทยักษ์ใหญํข๎ามชาติหลายราย ก็ก าลังจับตาดูผลลัพธ์ของการชุมนุมวําจะจบลงอยํางไร 
แตํจนถึง ณ ขณะนี้จากการพูดคุยกับผู๎บริหารของลูกค๎า และดูจากนโยบาย 3-6 เดือนข๎างหน๎า ลูกค๎าสํวนใหญํยังคงเช่ือมั่นในการลงทุนใน
ประเทศไทยอยู ํ 

3.  บทสรุปมาบตาพุดนั้น ไมํทราบวําจะได๎ข๎อสรุปเมื่อใด เพราะหากยังยืดเยื้อ ก็จะสํงผลกระทบในวงกว๎าง ไมํวําจะเป็นด๎านการ
ลงทุน การบริโภค การกํอสร๎าง การจ๎างงาน ฯลฯ 

ผลการด าเนินงานของ TKT ในป ี2552 

ด้านการขาย 

รายได๎รวมของบริษัทฯในปี 2552 อยูํที่ 868.79 ล๎านบาท ซ่ึงสูงกวําประมาณการที่ตั้งเอาไว๎ที่ประมาณ 850 ล๎านบาท เนื่องจาก 2 
ปัจจัยหลัก ได๎แกํ  

1.  ยอดขายของลูกค๎ารายใหมํ อาทิ Panasonic, Kawasaki เป็นต๎น 
2.  การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก สํงผลให๎ก าลังซื้อกลับคืนมาในชํวงครึ่งปีหลัง และสํงผลดีตํอเนื่องจนถึงปี  
     2553 นี้ด๎วยเชํนกัน  

หากพิจารณาในรายละเอียดการขายแยกตามกลุํมอุตสาหกรรม ยอดขายของบริษัทกวํา 60% ยังขึ้นอยูํกับอุตสาหกรรมรถยนต์ 
สํวนที่เหลือแบํงเป็น อุตสาหกรรมเครื่องใช๎ไฟฟ้า 26%, ผลิตและซํอมแซมแมํพิมพ์ 7% และอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกประมาณ 5%   

ด้านการจัดการ 

ในด๎านการจัดการ ปี 2552 นั้น เป็นปีแรกนับตั้งแตํประเทศไทยพ๎นวิกฤตเศรษฐกิจต๎มย ากุ๎ง ที่ตลาดรถยนต์หดตัวลงอยํางมี
นัยส าคัญ สํงผลกระทบตํอผลประกอบการของผู๎ผลิตชิ้นสํวนทุกราย จนถึงขั้นขาดทุนในหลาย ๆ บริษัท อยํางไรก็ดี บริษัทฯ ได๎เล็งเห็นถึง
วิกฤตการณ์ดังกลําวตั้งแตํปลายปี 2551 จึงได๎วางแผนรับมืออยํางรอบคอบ สํงผลให๎บริษัทฯ ยังคงมีผลประกอบการที่ดีในปี 2552  

นอกจากนั้น บริษัทฯ เราได๎ใช๎เวลาในปีที่ผํานมาท าการเจาะตลาดเพื่อหายอดขายเข๎ามาเพิ่ม ซ่ึงประสบความส าเร็จพอสมควร 
และยอดขายสํวนเพิ่มดังกลําวจะเริ่มรับรู๎รายได๎ในปี 2553 และ 2554 เพราะเป็นที่รู๎กันดีวํายอดขายในอุตสาหกรรมช้ินสํวนนั้นต๎องตกลง
ลํวงหน๎าประมาณ 12-24 เดือน 

ส าหรับการจัดการภายในองค์กรนั้น ในปลายปี 2552 บริษัทฯ เราได๎น าเอาระบบ Performance Management มาใช๎อยํางเต็ม
รูปแบบเป็นครั้งแรก ด๎วยการวัดผลงานทั้งแบบรายบุคคล และแบบทีม ให๎เช่ือมโยงกับการประเมินผล และการจํายคําตอบแทนของ
ผู๎บริหารระดับกลาง ถึงระดับบน ซ่ึงคาดวําโครงการดังกลําวจะชํวยกระตุ๎นผลงานในทุก ๆ จุด จนสํงผลให๎ภาพรวมของบริษัทฯ บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งเอาไว๎ในปี 2553 นี้ 

ในสํวนสุดท๎ายนั้น ในปี 2552 ที่ผํานมา ผู๎บริหาร และพนักงานทุกระดับได๎รํวมกันท ากิจกรรมตํางๆ เพื่อยกระดับองค์กร และ
ชุมชนอยํางยั่งยืน อาทิ 
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•     การจัดตั้งกลํองรับฝากระป๋องเพื่อน าไปท าขาเทียม โดยน าไปบริจาครํวมกับห๎างโลตัส สาขา 
    ศรีนครินทร์ 

•    รณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย และการป้องกันโรคไข๎หวัด 2009 แกํชุมชนกิ่งแก๎ว ซอย 56  
•    โครงการปลูกป่าชายเลน เพื่ออนุรักษ์สภาพแวดล๎อมป่าชายเลนของไทย ณ สถานพักตากอากาศบางปู 
•    โครงการบริจาคโลหิต โดยให๎พนักงานได๎เข๎ารํวมโครงการบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย 
•     กิจกรรมรํวมกับชุมชนถวายเทียนพรรษา ประจ าปี ณ วัดกิ่งแก๎ว 
•    โครงการผ๎าป่าสํูบ๎านเกิดของพนักงาน ณ วัดสุวรรณมาตร 
•     กิจกรรมด๎านความปลอดภัย ->กิจกรรมสํงพนักงานกลับบ๎านชํวงเทศกาล 
•     เนื่องจากโรงงานกิ่งแก๎วนั้น ตั้งอยูํในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ทางสหกรณ์ของบริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะสนับสนุน

สินค๎า OTOP ของจังหวัด โดยน าสินค๎ามาจ าหนํายที่ร๎านค๎าของบริษัทฯ 
•     จัดอบรมตําง ๆ ประจ าปี 2552 
•     จัดบรรยายธรรมในวันส าคัญ ซ่ึงจัดอยํางน๎อยปีละ 3 ครั้ง  

ประธานฯ ได๎สอบถามที่ประชุมวํา มีผู๎ถือหุ๎นทํานใดต๎องการซักถามเพิ่มเติมหรือไมํ 

นางสาวศิริอร อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู๎ถือหุ๎นรายยํอย สอบถามวํา จากขําวของการเรียกรถคืนของ Toyota นั้น มีผลกระทบตํอ
บริษัทฯ หรือไมํ 

ดร. นฤพนธ์  พงษ์เจริญ กรรมการผู๎จัดการ ตอบข๎อซักถามวํา การเรียกรถคืนของ Toyota นั้นไมํมีผลกระทบตํอประเทศไทย และ 
TKT  เนื่องจากรถที่ถูกเรียกคืนนั้นไมํได๎เป็นรถที่ผลิตในประเทศไทย และยังยืนยันวําในระยะ 3 เดือนที่ผํานมานั้น ยอดขายของ Toyota ยัง
เป็นไปตามที่เคย Forecast ไว๎อีกด๎วย 

ตํอจากนั้น นางสาวบัวทิพย์ ปลอดเอี่ยม ผู๎ถือหุ๎นรายยํอย มีค าถามวํา จากการที่  Nissan March (Eco Car) ได๎มีการเปิดตัวไปแล๎ว
นั้น และคํอนข๎างประสบความส าเร็จจากยอดการส่ังจองรถในงานมอเตอร์โชว์ที่เพิ่งผํานไปนั้น TKT มีผลิตช้ินสํวนประกอบรถยนต์ให๎กับ
รถรุํนนี้บ๎างไหม 

ดร. นฤพนธ์  พงษ์เจริญ ตอบข๎อซักถามวํา ส าหรับ Eco Car นั้น จะเป็น Product Champion ตํอจากรถกระบะ ซ่ึงนําสนใจ และ
นําติดตาม ทั้งนี้ ทาง TKT เองมีช้ินสํวนประกอบรถยนต์อยูํในนั้นจ านวน 3 ช้ินด๎วยกัน และยังมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นอีก เหตุเพราะ โครงการ
เปิดตัวของ Nissan March นั้น คํอนข๎างเรํงรีบ จึงต๎องมีการน าเข๎าช้ินสํวนมาจากตํางประเทศอยูํหลายช้ินด๎วยกัน ซ่ึงเป็นโอกาสของ TKT ที่
จะได๎ผลิตชิ้นสํวนเพิ่มเติมทดแทนการน าเข๎า 

ไมํมีผู๎ถือหุ๎นในทีป่ระชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ ของบริษัท ประจ าปี 2552 

วาระท่ี  3. พิจารณาอนมุัติงบดุล  งบก าไรขาดทุน  พร้อมทั้งรบัทราบรายงานผู้สอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี  สิ้นสุด ณ วันที่  31  
ธันวาคม  2552 

 ประธานฯ ขอให๎นายจุมพล  เตชะไกรศรี  ผู๎ชํวยกรรมการผู๎จัดการ  เป็นผู๎รายงาน 

นายจุมพลฯ ได๎รายงานตํอที่ประชุมวํางบดุลและงบก าไรขาดทุนพร๎อมทั้งรายงานผู๎สอบบัญชีส าหรับรอบบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2552 ซ่ึงผํานการตรวจสอบจากผู๎สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด และได๎รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล๎ว มีรายละเอียดปรากฏอยูํในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ที่อยูํในรูปของ CD ซ่ึงได๎จัดสํงให๎แกํผู๎ถือหุ๎นพร๎อม
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จดหมายเชิญประชุม และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว โดยขอสรุปงบดุล และงบก าไรขาดทุน ให๎ที่ประชุมทราบ
ดังนี้ 

1.  งบดุล 
  สินทรัพย์รวม   711.27 ล๎านบาท 
  หนี้สินรวม   274.44 ล๎านบาท 
  สํวนของผู๎ถือหุน๎   436.83 ล๎านบาท 

2.  งบก าไรขาดทุน 
  รายได๎รวม      868.79  ล๎านบาท 
  ต๎นทุนขาย      715.66  ล๎านบาท 
  ก าไรขั้นต๎น      153.13  ล๎านบาท 
       และมีก าไรกํอนดอกเบี้ยและภาษี             31.34  ล๎านบาท 
  ก าไรสุทธิ        24.26  ล๎านบาท 
  หรือคดิเปน็ก าไรตํอหุ๎น                                0.11  บาท/หุ๎น 

ไมํมีผู๎ถือหุ๎นซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให๎ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.    เห็นด๎วย 167,814,360 97.6719 

2.  ไมํเห็นด๎วย 0 0 

3.   งดออกเสยีง 4,000,000 2.3281 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล งบก าไรขาดทุน พร๎อมทั้งรายงานผู๎สอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  

วาระท่ี  4. พิจารณาอนมุัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2552 

ประธานฯ ได๎รายงานให๎ที่ประชุมทราบวําบริษัทฯ มีนโยบายจํายเงินปันผลให๎แกํผู๎ถือหุ๎นในอัตราไมํน๎อยกวําร๎อยละ 40 ของ
ก าไรสุทธิในแตํละปี เว๎นแตํในกรณีที่บริษัทฯ มีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการในปีที่ผํานมา 
สถานภาพทางการเงิน และประมาณการลงทุนบริษัทฯ แล๎ว บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 24.26 ล๎านบาท คิดเป็นก าไรตํอหุ๎น 0.11 บาท 
(สิบเอ็ดสตางค์) คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรให๎มีการจํายเงินปันผลให๎แกํผู๎ถือหุ๎นในอัตราหุ๎นละ 0.12 (สิบสองสตางค์) จ านวน 
214,000,000 หุ๎น คิดเป็นเงิน 25.68 ล๎านบาทโดยบริษัทฯ จะจํายเงินปันผลให๎แกํผู๎ถือหุ๎นที่มีรายช่ือปรากฏอยูํในวันก าหนดรายช่ือผู๎ถือหุ๎น 
(Record Date) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2553 และก าหนดวันที่จํายเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2553  จึงขอให๎ที่ประชุมพิจารณา 

ไมํมีผู๎ถือหุ๎นในห๎องประชุมซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให๎ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน   

ที่ประชุมพจิารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี ้
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มติที่ลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.    เห็นด๎วย 171,814,360 100 

2.  ไมํเห็นด๎วย 0 0 

3.   งดออกเสียง 0 0 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจํายเงินปันผลให๎แกํผู๎ถือหุ๎นในอัตราหุ๎นละ 0.12 บาท จ านวน 214,000,000 หุ๎น 
คิดเป็นเงิน 25.68 ล๎านบาท ให๎แกํผู๎ถือหุ๎นที่มีรายช่ือปรากฏอยูํในวันก าหนดรายช่ือผู๎ถือหุ๎น (Record Date) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2553 และ
ก าหนดวันที่จํายเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2553 ซ่ึงสอดคล๎องกับนโยบายการจํายเงินปันผลของบริษัท 

วาระท่ี  5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ รายงานให๎ที่ประชุมทราบวํา เพื่อให๎เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 71 และตามข๎อบังคับ
บริษัท ข๎อ 18 ก าหนดไว๎วํา “ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการต๎องออกจากต าแหนํงอยํางน๎อยจ านวนหนึ่งในสามโดยอัตรา 
ถ๎าจ านวนกรรมการจะออกแบํงออกให๎เป็นสามสํวนไมํได๎ก็ให๎ออกโดยจ านวนใกล๎เคียงหนึ่งในสาม 

กรรมการที่จะต๎องออกจากต าแหนํงในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให๎จับสลากวําผู๎ใดจะออก สํวนปีหลังๆ 
ตํอไปให๎กรรมการที่อยูํในต าแหนํงนานที่สุดเป็นผู๎ออกจากต าแหนํง 

กรรมการผู๎ออกจากต าแหนํงไปนั้นอาจจะเลือกเข๎ารับต าแหนํงอีกก็ได๎” 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 13 ทําน ส าหรับกรรมการที่ต๎องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ มีจ านวน  5 ทําน คือ 
    1.   คุณวีระศักดิ ์ สุตัณฑวิบูลย ์  
                  2.   คุณสุเมธ   เตชะไกรศร ี
    3.   คุณโกเวท  ลิ้มตระกูล 
    4.   นายปรีชา  เตชะไกรศร ี

      5.   นายอภิชาติ  เกษมกุลศิร ิ

 ส าหรับวาระนี้ กรรมการผู๎มีสํวนได๎เสีย คือกรรมการที่ต๎องออกจากต าแหนํงตามวาระจ านวน 5 ทํานได๎ออกจากห๎องประชุม 
เพื่อให๎เกดิความเป็นอิสระในการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ 

บริษัทฯ ได๎ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให๎ผู๎ถือหุ๎นเสนอรายช่ือบุคคลที่เห็นวํามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือก
เป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเสนอระเบียบวาระตํางๆ ซ่ึงปรากฎวําไมํมีการเสนอช่ือกรรมการหรือระเบียบวาระเข๎ามายังบริษัทฯ  

คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการซ่ึงไมํรวมกรรมการผู๎มีสํวนได๎เสียของบริษัทฯ ได๎พิจารณาถึงความเหมาะสม 
คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญแล๎ว เห็นควรเสนอช่ือกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระเข๎าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีก
วาระหนึ่งจ านวน 5 ทําน ตามรายช่ือที่น าเสนอ ทั้งนี้ กรรมการที่ได๎รับการเลือกตั้งทั้ง 5 ทํานนั้นมีกรรมการอิสระจ านวน 1 ทําน คือ นายวี
ระศักดิ์  สุตัณฑวิบูลย์ จึงขอให๎ที่ประชุมพิจารณา 

นอกจากนี้ ประธานฯ ได๎ขอให๎ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต๎องออกตามวาระเป็นรายบุคคล และเพื่อให๎
สอดคล๎องกับแนวปฏิบัติที่ดี ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประสงค์ให๎มีการลงคะแนนเสียงในวาระ
เลือกตั้งกรรมการมีความโปรํงใสในการนับคะแนนมากยิ่งขึ้น จึงขอให๎ผู๎ถือหุ๎นทุกราย ทั้งที่เห็นด๎วย ไมํเห็นด๎วย และงดออกเสียง 
ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง  
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ไมํมีผู๎ถือหุ๎นในห๎องประชุมทักท๎วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให๎ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมพจิารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นรายบคุคล ดงันี ้

 

กรรมการ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

คะแนนเสียง ร๎อยละ(%) คะแนน
เสียง 

ร๎อยละ(%) คะแนนเสียง ร๎อยละ(%) 

1 คุณวีระศักดิ์  สุตัณฑวิบูลย ์ 172,040,360 100 0 0 0 0 

2 คุณสุเมธ  เตชะไกรศร ี 172,040,360 100 0 0 0 0 

3 คุณโกเวท  ลิ้มตระกูล 172,040,360 100 0 0 0 0 

4 คุณปรีชา  เตชะไกรศร ี 172,040,360 100 0 0 0 0 

5 คุณอภิชาต ิ เกษมกุลศิริ 172,040,360 100 0 0 0 0 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แตํงตั้งกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระทั้ง 5 ทํานกลับเข๎าเป็นกรรมการบริษัทฯ อีก
วาระหนึ่ง 

 ประธานฯ  ขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนนส าหรับวาระนี้จากผู๎ถือหุ๎นทุกทําน เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบได๎ในภายหลัง หลังจากนั้น
ได๎ให๎เจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯ เชิญกรรมการทั้ง 5 ทําน กลับเข๎ามาในห๎องประชุม พร๎อมทั้งได๎แสดงความยินดี และกลําวต๎อนรับกรรมการ
ทั้ง 5 ทํานกลับมาด ารงต าแหนํงอีกครั้ง และด าเนินการประชุมตํอ 

วาระท่ี  6. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ 

 ประธานฯ รายงานตํอผู๎ถือหุ๎นวํา เพื่อให๎การก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อให๎โครงสร๎าง
กรรมการบริษัทฯ มีความสมบูรณ์ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรน าเสนอ ดร. โกศล สุรโกมล ให๎ที่ประชุมใหญํสามัญผู๎ถือหุ๎นพิจารณา
อนุมัติแตํงตั้งเข๎าด ารงต าแหนํง กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพราะเป็นผู๎ที่มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทก าหนด และ
ครบถ๎วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด ไมํมีลักษณะต๎องห๎ามตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ ยังเป็นบุคคลที่มีความรู๎ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับการด าเนินงานของบริษัทฯ จึงขอให๎ที่ประชุม
พิจารณา 

ไมํมีผู๎ถือหุ๎นในห๎องประชุมทักท๎วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให๎ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมพจิารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นด๎วย 172,040,360 100 

2.  ไมํเห็นด๎วย 0 0 

3.  งดออกเสยีง 0 0 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แตํงตั้ง ดร. โกศล  สุรโกมล เข๎าด ารงต าแหนํง กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตั้งแตํวันที่ 7 
เมษายน 2553 เป็นต๎นไป รวมกรรมการอิสระของบริษัทเป็นจ านวน 5 ทําน จากกรรมการบริษัททั้งสิ้น 14 ทําน 
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 ประธานฯ กลําวขอบคุณผู๎ถือหุ๎นทุกทําน และขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนนส าหรับวาระนี้จากผู๎ถือหุ๎นทุกทําน เพื่อที่จะสามารถ
ตรวจสอบได๎ในภายหลัง หลังจากนั้นได๎เชิญ ดร. โกศล  สุรโกมล ขึ้นนั่งบนเวที พร๎อมทั้งกลําวต๎อนรับ และเรียนเชิญคุณสุเมธ  เตชะ
ไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร กลําวต๎อนรับ 

 คุณสุเมธ  เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร  เป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท และผู๎บริหารทุกทํานกลําวต๎อนรับ ดร. โกศล 
สุรโกมล และยินดีที่ให๎เกียรติมารํวมงานกับบริษัทฯ เพื่อสร๎างความก๎าวหน๎าในธุรกิจของบริษัทฯ ย่ิงๆ ขึ้นไป 

 หลังจากนั้น ประธานฯ ด าเนินการประชุมตํอ 

วาระท่ี  7. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี  2553 

ประธานฯ ได๎ขอให๎นายสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร ผู๎ไมํมีสํวนได๎เสียในวาระนี้ เป็นผู๎รายงาน 

นายสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาคําตอบแทน และกรรมการสรรหา แถลงให๎ที่ประชุมทราบ
วํา คณะกรรมการพิจารณาคําตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ซ่ึงไมํรวมกรรมการผู๎มีสํวนได๎เสียพิจารณาแล๎ว เห็นสมควรขออนุมัติ
คําตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2553 เป็นเงิน 2,148,000 บาท และคําตอบแทนตามผลการด าเนินงาน เป็นเงิน 146,500 บาท 
ซ่ึงเป็นอัตราที่มากกวําปีที่แล๎ว เนื่องจากในปี 2553 นี้ บริษัทฯ ได๎ตั้งเป้าหมายการด าเนินงานไว๎สูงกวําปีกํอนๆ และไมํได๎มีการปรับ
คําตอบแทนกรรมการมาเป็นระยะเวลา 2 ปีอีกด๎วย ทั้งนี้ กรรมการผู๎มีสํวนได๎เสียในวาระนี้ไมํมีสิทธิ์ออกเสียงในวาระนี้ จึงขอให๎ที่ประชุม
พิจารณา 

ไมํมีผู๎ถือหุ๎นในห๎องประชุมทักท๎วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม คุณสุเมธ เตชะไกรศรี จึงขอให๎ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมพจิารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.   เหน็ด๎วย 140,366,754 81.5894 

2.  ไมํเห็นด๎วย 4,000,000 2.3250 

3.   งดออกเสียง 27,673,606 16.0855 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด๎วยคะแนนเสียง 81.59% ซ่ึงไมํน๎อยกวํา 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู๎ถือหุ๎นซ่ึงมาประชุม
อนุมัติคําตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี  2553 เป็นจ านวนเงิน 2,148,000 บาท และคําตอบแทนตามผลการด าเนินงาน เป็น
จ านวนเงิน 146,500 บาท ทั้งนี้ กรรมการที่มีสํวนได๎เสียได๎งดออกเสียงในวาระนี้ 

 เมื่อจบวาระที่ 7 แล๎ว นายสุเมธ เตชะไกรศรี ได๎มอบให๎พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ด าเนินการประชุมตํอ 

วาระท่ี  8. พิจารณาแตง่ตั้งผู้สอบบัญชแีละก าหนดค่าสอบบญัชี  ประจ าปี  2553 

พลเอกเทอดศักดิ์  มารมย์ ประธานฯ ได๎แจ๎งให๎ที่ประชุมทราบวํา เพื่อให๎เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 
120 และข๎อบังคับของบริษัท ข๎อ 56, 57 ซ่ึงก าหนดให๎ที่ประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นแตํงตั้งผู๎สอบบัญชี และก าหนดคําสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุก
ปี  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการพิจารณาแล๎วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู๎ถือหุ๎นแตํงตั้งผู๎สอบบัญชีจ านวน 3 รายคือ นายเจษฎา 
หังสพฤกษ์  ผู๎สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู๎สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือ 
นางสาวกรรณิการ์  วิภาณุรัตน์ ผู๎สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท  จ ากัด เป็นผู๎สอบบัญชีประจ าปี 2553  (เป็นปี
ที่ 5) เนื่องจากมีความอิสระอยํางเพียงพอ โดยไมํมีผลประโยชน์หรือสํวนได๎เสียไมํวําทางตรงทางอ๎อม ทั้งในด๎านการเงิ นและการ
บริหารงาน พร๎อมทั้งอนุมัติคําสอบบัญชีจ านวนเงิน 567,000 บาท และคําธรรมเนียมส าหรับการตรวจสอบตามแนวที่ก าหนดโดย



   

 13 

คณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน คิดคําบริการบัตรสํงเสริมการลงทุนบัตรละ 30,000 บาท  ซ่ึงมากกวําคําสอบบัญชีประจ าปี 2552 เหตุ
เพราะไมํเคยมีการปรับราคามาตั้งแตํปี 2549 และระยะเวลาที่ใช๎ในการตรวจสอบในปี 2553 นั้นมากกวําปี 2552 อีกด๎วย จึงขอให๎ที่ประชุม
พิจารณา 

ไมํมีผู๎ถือหุ๎นในห๎องประชุมซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให๎ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมพจิารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.    เห็นด๎วย 172,040,360 100 

2.  ไมํเห็นด๎วย 0 0 

3.   งดออกเสียง 0 0 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให๎แตํงตั้งนายเจษฏา  หังสพฤกษ์  ผู๎สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759  และ/หรือ  
นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ  ผู๎สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899  และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์  วิภาณุรัตน์ ผู๎สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
7305 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท  จ ากัด เป็นผู๎สอบบัญชีประจ าปี 2553 และก าหนดคําสอบบัญชีเป็นเงิน 567,000 บาท และคําธรรมเนียม
ส าหรับการตรวจสอบตามแนวที่ก าหนดโดยคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน คิดคําบริการบัตรสํงเสริมการลงทุนบัตรละ 30,000 บาท 

วาระท่ี 9.   เรื่องอื่น ๆ  (ถ้าม)ี 

ประธานฯ ได๎สอบถามที่ประชุมวํามีผู๎ถือหุ๎นทํานใดมีข๎อสงสัยหรือขอ๎เสนอแนะอื่นใดเสนอให๎ที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไมํ 

เมื่อไมํมีผู๎ใดเสนอเรื่องอื่นให๎ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงแจ๎งตํอที่ประชุมวํา หากผู๎ถือหุ๎นทํานใดที่มีความประสงค์จะเยี่ยม
ชมโรงงานของบริษัทฯ สามารถลงช่ือได๎ที่โต๏ะลงทะเบียนด๎านหน๎าของห๎องประชุม บริษัทฯ จะได๎รวบรวมรายช่ือ และก าหนดวัน เวลา 
ในการไปเยี่ยมชมโรงงานให๎ทราบตํอไป 

 อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. จนถึงการประชุมเสร็จสิ้น มีผู๎ถือหุ๎นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข๎ารํวมประชุม รวม
ทั้งส้ิน 146 รายโดยเป็นผู๎ถือหุ๎นที่มาประชุมด๎วยตนเอง รวม 49 ราย และผู๎รับมอบฉันทะ รวม 97 ราย นับรวมจ านวนหุ๎นที่ลงทะเบียนได๎
ทั้งส้ิน 172,040,360 หุ๎น คิดเป็นร๎อยละ 80.39 ของจ านวนหุ๎นที่จ าหนํายได๎แล๎วทั้งหมด 

ประธานฯ ในนามตัวแทนคณะกรรมการบริษัทฯ กลําวขอบคุณตํอผู๎ถือหุ๎นที่เสียสละเวลามารํวมในการประชุมครั้งนี้ และ
ขอบคุณพนักงานทุกคนที่มีสํวนรํวมในการบริหารงานด๎วยความมุํงมั่นและรับผิดชอบด๎วยดีตลอดมา พร๎อมทั้งอ านวยพรให๎ทุกทํานจง
ประสพแตํจตุรพิธพรชัย มีความเจริญรุํงเรืองตลอดไป และปิดการประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา  15.30 น. 
 
 
               ลงช่ือ.........................................................................ประธานที่ประชุม 
                        (พลเอกเทอดศักดิ์       มารมย์)   
 
               ลงช่ือ.........................................................................ผู๎บันทกึการประชุม 
                        (นางสาวตันติมา    รัตนลาโภ)   
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                               เอกสารแนบ 3 

ประกอบการพิจารณาในวาระที่  5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

ตามข๎อบังคับของบริษัทฯ ข๎อ 18  ก าหนดวํา  “ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง  กรรมการจะต๎องออกจากต าแหนํงอยํางน๎อย
จ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ๎าจ านวนกรรมการจะแบํงออกให๎เป็นสามสํวนไมํได๎ก็ให๎ออกโดยจ านวนใกล๎เคียงที่สุดกับสํวนหนึ่ง
ในสาม (1/3) 

กรรมการที่จะต๎องออกจากต าแหนํงในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ  นั้น ให๎จับสลากวําผู๎ใดจะออก  สํวนปี
หลังๆ ตํอไปให๎กรรมการที่อยูํในต าแหนํงนานที่สุดเป็นผู๎ออกจากต าแหนํง กรรมการผู๎ออกจากต าแหนํงไปนั้นอาจจะเลือกเข๎ารับต าแหนํง
อีกก็ได๎” 

หลักเกณฑ์และวิธกีารสรรหากรรมการ 

ในปี 2554  มีกรรมการที่ออกตามวาระ  คือ พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์, นายจุมพล เตชะไกรศรี, นายคัมภีร์ จองธุระกิจ, นาย
ประสงค์ เตชะไกรศรี และนางยุพา เตชะไกรศรี 

  บริษัทได๎พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาแล๎วเห็นวํา กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ทําน มีคุณสมบัติ
ครบถ๎วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และเมื่อพิจารณาจากประวัติการเข๎ารํวมประชุม คุณสมบัติ ประสบการณ์ รวมไปถึงการมี
สํวนรํวมในการสร๎างประโยชน์ให๎แกํบริษัทฯ ของกรรมการทั้ง  5  ทําน  ที่ครบก าหนดออกตามวาระแล๎วเห็นสมควรเสนอช่ือกรรมการทั้ง 
5  ทําน กลับเข๎าด ารงต าแหนํงดังเดิมโดยได๎จัดท าประวัติกรรมการทั้ง 5 ทํานแนบมาเพื่อประกอบการพิจารณาวาระที่ 5  ทั้งนี้ ในปี 2554 
บริษัทฯ มีการเสนอช่ือกรรมการเพื่อด ารงต าแหนํงเป็นกรรมการอิสระ 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได๎ก าหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการ ซ่ึง เทํากับข๎อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้ 
(1) ถือหุ๎นไมํเกินร๎อยละ 0.5 ของจ านวนหุ๎นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญํ บริษัทยํอย บริษัทรํวม หรือนิติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย๎ง โดยให๎นับรวมการถือหุ๎นของผู๎ที่เกี่ยวข๎องด๎วย 
(2) ไมํเป็นกรรมการที่มีสํวนรํวมในการบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ๎าง/ที่ปรึกษาที่ได๎เงินเดือนประจ า/ผู๎มีอ านาจควบคุมของ

บริษัท บริษัทใหญํ บริษัทยํอย บริษัทรํวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย๎ง (ปัจจุบันและชํวง 2 ปีกํอนได๎รับการแตํงตั้ง) 
(3) ไมํเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น  บิดามารดา คูํ

สมรส พี่น๎อง และบุตร  รวมทั้งคูํสมรสของบุตร ของผู๎บริหาร ผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ ผู๎มีอ านาจควบคุม   หรือบุคคลที่จะได๎รับ
การเสนอให๎เป็นผู๎บริหารหรือผู๎มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยํอย 

(4) ไมํมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญํ บริษัทยํอย บริษัทรํวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย๎ง ในลักษณะที่
อาจเป็นการขัดขวางการใช๎วิจารณญาณอยํางอิสระของตน  และไมํมีลักษณะอื่นใดที่ท าให๎ไมํสามารถให๎ความเห็นอยําง
เป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 

(5) ไมํเป็นกรรมการที่ได๎รับแตํงตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ หรือผู๎ถือหุ๎นซ่ึงเป็น
ผู๎เกี่ยวข๎องกับผู๎ถือหุ๎นรายใหญํของบริษัท 

(6) ไมํมีลักษณะอื่นใดที่ท าให๎ไมํสามารถให๎ความเห็นอยํางเป็นอิสระได๎ 
(7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม (1) – (6) อาจได๎รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให๎ตัดสินใจในการด าเนิน

กิจการของบริษัท บริษัทใหญํ บริษัทยํอย บริษัทรํวม บริษัทยํอยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย๎ง โดยมี
การตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได ๎
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ข้อมูลกรรมการที่ออกจากต าแหนง่ตามวาระ     

    1.     ชื่อ  -  ชื่อสกุล     พลเอกเทอดศักดิ์  มารมย์         เสนอเป็น  กรรมการ  
 ต าแหน่งปัจจุบนั         ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 
                อายุ        75  ปี        สัญชาต ิ   ไทย 
 วุฒิการศกึษา     - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ.)โรงเรียนนายร๎อยพระจุลจอมเกล๎า (จปร.) 

- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  
- วิทยาลัยการทัพบก 
- หลกัสูตรกฎหมายส าหรับผูบ๎ังคบับัญชาช้ันสูง, กระทรวงกลาโหม  
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

                การอบรม หลักสูตร DAP รุํน 10/2004 
                ประสบการณ์การท างาน ประธานกรรมการ บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 
 นายทหารพิเศษประจ ากรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค ์
 นายกสมาคมทหารผํานศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมป ์

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 7  ปี 
                ต าแหน่งในกิจการอื่นทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน   - ไมํมี - 
                ต าแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   - ไมํมี - 

ต าแหน่งในกิจการท่ีขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  - ไมํมี - 
การเข้าร่วมประชุม              เข๎าประชุม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง 

                ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา  - ไมํมี - 
 การถือหุน้ในบริษัทฯ            220,000 หุ๎น หรือ 0.10% 

 การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลกัษณะดังต่อไปนีก้ับบริษัท/บรษิัทใหญ่/ บริษัทย่อย/บรษิัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  

     1. เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  - ไมํเปน็ - 
     2. เป็น/ไม่เปน็ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย)           - ไมํเป็น - 
     3. มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธรุกิจท่ีมีนัยส าคัญอันอาจม ีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ         - ไมํมี - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 16 

 
  2.  ชื่อ  -  ชื่อสกุล      นายจุมพล   เตชะไกรศรี เสนอเป็น  กรรมการ  

 ต าแหน่งปัจจุบนั          ผู๎ชํวยกรรมการผู๎จัดการและกรรมการบริหาร 
                อายุ         31  ปี   สัญชาติ    ไทย 
 วุฒิการศกึษา       ปริญญาตรี การเงิน-การธนาคาร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                การอบรม อบรมหลักสูตร DCP รุํน 102/2008 
               ประสบการณก์ารท างาน ผู๎ชํวยกรรมการผู๎จัดการ, ผู๎มีอ านาจลงนามผูกพันบริษทั, 
 บมจ. ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม  

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ      7  ปี 
                ต าแหน่งในกิจการอื่นทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน   - ไมํมี – 

ต าแหน่งในกิจการอืน่ที่ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบียน   กรรมการ, บจ. จัดสรรปันสํวน 
ต าแหน่งในกิจการท่ีขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  - ไมํมี – 
การเข้าร่วมประชุม              เข๎าประชุม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง 

                ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา  -ไมํมี – 
 การถือหุน้ในบริษัทฯ            956,940 หุ๎น หรือ 0.45% 
 
 

 
 
 
3.  ชื่อ  -  ชื่อสกุล     นายคัมภีร์   จองธุระกิจ เสนอเป็น    กรรมการ  

 ต าแหน่งปัจจุบนั         กรรมการ  อายุ       57  ปี 
                สัญชาต ิ      ไทย 
 วุฒิการศกึษา       ปริญญาตรี บริหารการตลาด, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
               การอบรม อบรมหลักสูตร DCP รุํน 48/2004 
               ประสบการณก์ารท างาน กรรมการ, บมจ. ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 7  ปี 
               ต าแหน่งในกิจการอืน่ที่เป็นบรษิัทจดทะเบียน      -    กรรมการและกรรมการบริหาร, บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท ์

ต าแหน่งในกิจการอืน่ที่ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบียน    -    กรรมการ, บจ. ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ เมเนจเมนท ์
                                      -     กรรมการ, บจ. เอส.เอส.เอ อุตสาหกรรม 
                                      -     กรรมการ, บจ. ศรีส าอางค์ ซัพพลายเอร์ 

ต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท  - ไมํมี -                                                            
การเข้าร่วมประชุม              เข๎าประชุม 8 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง 

               ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา  -ไมํมี - 
 การถือหุน้ในบริษัทฯ            500,000 หุ๎น หรือ 0.23% 
 
 
 



   

 17 

 
4.  ชื่อ  -  ชื่อสกุล     นายประสงค์   เตชะไกรศร ี   เสนอเป็น  กรรมการ  
            ต าแหน่งปัจจุบัน        กรรมการ 

                อายุ         43  ปี 
                สัญชาต ิ      ไทย 
 วุฒิการศกึษา       ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, Ritsumeikan University, Japan 
               การอบรม อบรมหลักสูตร DAP รุํน 11/2004 
               ประสบการณก์ารท างาน กรรมการ, บมจ. ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม   

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 7  ปี 
                ต าแหน่งในกิจการอื่นทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน   - ไมํมี - 
                ต าแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   กรรมการผู๎จัดการ, บจ. ชัยวัฒนาวัสดุภัณฑ์ 

 ต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท  - ไมํมี - 
การเข้าร่วมประชุม              เข๎าประชุม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง 

               ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา  -ไมํมี - 
 การถือหุน้ในบริษัทฯ            2,903,606 หุ๎น หรือ 1.36% 

 
 
 

 

5.  ชื่อ  -  ชื่อสกุล     นางยุพา   เตชะไกรศรี        เสนอเป็น   กรรมการ  

            ต าแหน่งปัจจุบัน        กรรมการ และกรรมการบริหาร 
                อายุ         61  ปี   สัญชาติ     ไทย 
 วุฒิการศกึษา       ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
        Accounting Advance of Pitman Examination Institute 
                การอบรม หลักสูตร DCP รุํน 32/2003 
               ประสบการณก์ารท างาน กรรมการบริหาร และกรรมการ, บมจ. ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม   

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 7  ปี 
                ต าแหน่งในกิจการอื่นทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน   กรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท 
     บมจ. แอล.พี.เอ็นดีเวลลอปเมนท ์
                ต าแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   กรรมการบริหาร  
        บจ. ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท ์
        กรรมการบริษัท บจ. ศรีส าอางซัพพลายเออร์ 

กรรมการบริษัท บจ. แกรนด์ ยูนตีี้ ดิเวลลอปเมนท์ จ ากัด 

 ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท  - ไมํมี - 
การเข้าร่วมประชุม              เข๎าประชุม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง 

               ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา  -ไมํมี - 
 การถือหุน้ในบริษัทฯ            24,000,000 หุ๎น หรือ 11.21% 
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เอกสารแนบ 4 

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 : พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2554 
 

หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาคําตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทที่ไมํมีสํวนได๎เสียได๎พิจารณาคําตอบแทนกรรมการโดยค านึงถึงความ
เหมาะสมทั้งทางด๎านผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และความสอดคล๎องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด รวมถึงความเหมาะสมกับการท า
หน๎าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแล๎ว มีความเห็นวําควรให๎ที่ประชุมผู๎ถือหุ๎นพิจารณาอนุมัติคําตอบแทนให๎แกํคณะกรรมการ
บริษัท ปี 2554 รวม 2,362,800 บาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปี 2553 และคําตอบแทนจากผลการด าเนินงาน 179,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

องค์ประกอบของค่าตอบแทน 
เบี้ยประชุม 
 

 
คําตอบแทนตามผลการด าเนินงาน 
 

ต าแหน่ง ค่าบ าเหน็จ 
(บาท) 

ยอดรวม  
(บาท) 

ประธานกรรมการ 36,500 36,500 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,500 30,500 
กรรมการตรวจสอบ 18,500 18,500 
กรรมการตรวจสอบ  

ประธานคณะกรรมการพิจารณาคาํตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา 
21,500 21,500 

กรรมการพิจารณาคําตอบแทนและกรรมการสรรหา 13,000 13,000 
กรรมการบริษัท 11,000*2 22,000 
กรรมการบริหาร 18,500*2 37,000 

รวม 179,000 

 ปี 2553 ปี 2554 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน 
(บาท/เดือน) 

ยอดรวม  
(บาท) 

ค่าตอบแทน 
(บาท/เดือน) 

ยอดรวม  
(บาท) 

ประธานกรรมการ  36,500 438,000 40,150 481,800 
ประธานกรรมการตรวจสอบ     30,500 366,000 33,550 402,600 
กรรมการตรวจสอบ     18,500 222,000 20,350 244,200 

กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการพิจารณาคําตอบแทน และ
คณะกรรมการสรรหา 

21,500 258,000 23,650 283,800 

กรรมการพิจารณาคําตอบแทนและกรรมการสรรหา 13,000 156,000 14,300 171,600 
กรรมการบริษัท 11,000*2 264,000 12,100*2 290,400 
กรรมการบริหาร 18,500*2 444,000 20,350*2 488,400 

รวม  2,148,000  2,362,800 
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   เอกสารแนบ 5 

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชแีละก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2554 

 
เพื่อให๎เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 120 และข๎อบังคับของบริษัทฯ ข๎อ 56, 57 ซ่ึงก าหนดให๎ที่

ประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นแตํงตั้งผู๎สอบบัญชี และก าหนดคําสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได๎พิจารณาพร๎อมเห็น
ควรในการเสนอแตํงตั้งผู๎สอบบัญชีจ านวน 2 ราย และได๎พิจารณาก าหนดคําสอบบัญชี ประจ าปี 2554 และได๎เสนอคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู๎ถือหุ๎นแตํงตั้ง นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู๎สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือ นางสาว
กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู๎สอบบัญชีเลขที่ 7305 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท  จ ากัด เป็นผู๎สอบบัญชีประจ าปี เป็นปีที่ 1 เนื่องด๎วยมีความ
เป็นอิสระอยํางเพียงพอ ไมํมีผลประโยชน์หรือสํวนได๎สํวนเสียไมํวําทางตรงทางอ๎อมกับบริษัท/ผู๎บริหาร/ผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ หรือผู๎ที่
เกี่ยวข๎องกับบุคคลดังกลําวแตํอยํางใด อนึ่ง บริษัทฯ ไมํมีบริษัทยํอย/บริษัทรํวม 

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให๎ที่ประชุมใหญํสามัญผู๎ถือหุ๎นพิจารณาอนุมัติคําสอบบัญชี (Audit 
fee) ประจ าปี 2554 รวมทั้งส้ิน 600,000 บาท มากกวําปี 2553 ประกอบด๎วย  

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2553 ปี 2554

ค่าสอบทานรายไตรมาส (3ไตรมาส) 237,000 240,000
ค่าตรวจสอบงบการเงนิปี 330,000 360,000
ค่าบริการอ่ืน 30,000 50,000  

 
หมายเหตุ : คําบริการอื่น (Non audit fee) คือคําบริการส าหรับการตรวจสอบตามแนวที่ก าหนดโดยคณะกรรมการสํงเสริมการ

ลงทุน คิดคําบริการบตัรสํงเสริมการลงทุนบัตรละ 30,000 บาท และเฉพาะสํวนเพิ่มเติมอีก 2 บัตร บัตรละ 10,000 บาท รวมเป็นเงนิ 
20,000 บาท 

 

 
เอกสารแนบ 6  

เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารต่อไปนีก้่อนเข้าร่วมประชมุ (แล้วแตก่รณี) 

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
 กรณีผู๎ถือหุ๎นเข๎าประชุมด๎วยตนเอง ให๎แสดงเอกสารที่สํวนราชการออกให๎ซ่ึงปรากฎรูปถํายของผู๎ถือหุ๎น และยังไมํหมดอายุ เชํน 
บัตรประจ าตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง 
 กรณีผู๎ถือหุ๎นมอบฉันทะให๎ผู๎รับมอบฉันทะเข๎าประชุม 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร๎อมหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงได๎กรอกข๎อความถูกต๎องครบถ๎วนและลง
ลายมือช่ือผู๎มอบฉันทะและผู๎รับมอบฉันทะ 

(ข) ส าเนาภาพถํายเอกสารที่สํวนราชการออกให๎ของผู๎ถือหุ๎นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข๎างต๎น และผู๎มอบฉันทะได๎ลง
ช่ือรับรองส าเนาถูกต๎อง 

(ค) เอกสารที่สํวนราชการออกให๎ของผู๎รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข๎อ 1.1 ข๎างต๎น 
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2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 
 กรณีผู๎แทนของผู๎ถือหุ๎นเข๎าประชุมด๎วยตนเอง 

(ก) เอกสารที่สํวนราชการออกให๎ของผู๎แทนโดยมีรายละเอียดตามข๎อ 1.1 ข๎างต๎น 
(ข) ส าเนาภาพถํายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู๎ถือหุ๎นซ่ึงรับรองส าเนาถูกต๎องโดยผู๎แทนนิติบุคคล

พร๎อมทั้งประทับตราส าคัญ (ถ๎ามี) และมีข๎อความแสดงให๎เห็นวําผู๎แทนซ่ึงเป็นผู๎เข๎ารํวมประชุมมีอ านาจกระท า
การแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู๎ถือหุ๎น 

 กรณีผู๎ถือหุ๎นมอบฉันทะให๎ผู๎รับมอบฉันทะเข๎าประชุม 
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร๎อมหนังสือเชิญประชุมซ่ึงได๎กรอกข๎อความถูกต๎องครบถ๎วนและลง

ลายมือช่ือผู๎มอบฉันทะและผู๎รับมอบฉันทะ 
(ข) ส าเนาภาพถํายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู๎ถือหุ๎นซ่ึงรับรองส าเนาถูกต๎องโดยผู๎แทนนิติบุคคล 

พร๎อมทั้งประทับตราส าคัญ (ถ๎าม)ี และมีข๎อความแสดงให๎เห็นวําผู๎แทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู๎ถือหุ๎น 

(ค) เอกสารที่สํวนราชการออกให๎ของผู๎รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข๎อ 1.1 ข๎างต๎น 
3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
ให๎น าความในข๎อ 1. และข๎อ 2. มาใช๎บังคับโดยอนุโลมกับผู๎ถือหุ๎นหรือผู๎เข๎ารํวมประชุมซ่ึงมิได๎มีสัญชาติไทยหรือซ่ึงเป็นนิติ
บุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตํางประเทศ แล๎วแตํกรณี ภายใต๎บังคับดังตํอไปนี้ 

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยสํวนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยูํ 
หรือโดยเจ๎าหน๎าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได๎ ทั้งนี้ จะต๎องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ช่ือนิติบุคคล ผู๎มีอ านาจลงลายมือช่ือ
ผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข๎อจ ากัดอ านาจในการลงลายมือช่ือ ที่ตั้งส านักงานใหญํ 

(ข) เอกสารที่มิได๎มีต๎นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต๎องจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร๎อมด๎วย และให๎ผู๎แทนนิติ
บุคคลนั้นรับรองความถูกต๎องของค าแปล พร๎อมทั้งประทับตราส าคัญ (ถ๎าม)ี 

ผู๎ถือหุ๎นหรือผู๎รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมกํอนเวลาประชุม
ได๎ตั้งแตํเวลา 13.00 น. จนกระทั่งเลิกการประชุม ของวันที่ 7 เมษายน 2554 

อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได๎จัดให๎ผู๎ถือหุ๎นตามส่ิงที่สํงมาด๎วย (เอกสารแนบ 9) เป็นแบบมอบฉันทะที่ก าหนดรายการ
ตํางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (แบบ ข) สํวนแบบ ก และแบบที่ใช๎เฉพาะผู๎ลงทุนตํางประเทศและแตํงตั้งให๎คัส
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู๎รับฝากและดูแลหุ๎น (แบบ ค) ผู๎ถือหุ๎นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการมอบฉันทะ
ดังกลําวได๎จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (http://www.tkrungthai.com) 

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษทัฯ สามารถมอบให้ดังรายชื่อตอ่ไปนี ้

1.  พลเอกเทอดศักดิ์     มารมย์                       ประธานกรรมการบริษัท 
2.  นายไพรัช               สหเมธาพัฒน์             ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3.  นายเผําเทพ             โชตินุชิต                    กรรมการตรวจสอบ  

                             ประธานคณะกรรมการพิจารณาคําตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 
4.  นายวีระศักดิ์           สุตัณฑวิบูลย ์             กรรมการตรวจสอบ 
5.  ดร.โกศล                สุรโกมล กรรมการอิสระ 
  กรรมการพิจารณาคําตอบแทนและกรรมการสรรหา 

 
 

http://www.tkrungthai.com/
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เอกสารแนบ 7 
รายละเอียดของกรรมการอิสระที่ไม่มีสว่นได้เสียในวาระการประชมุเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 
ช่ือ-สกุล พลเอกเทอดศกัดิ์  มารมย ์
อายุ 75 
ที่อยู ํ จันทน์ 43 แยก 21 แขวงทุํงวัดดอน เขตสาทร กทม. 

วุฒิการศึกษา/ การฝึกอบรม - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ.)โรงเรียนนายร๎อยพระจุลจอมเกล๎า (จปร.) 
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
- วิทยาลัยการทัพบก 
- หลักสูตรกฎหมายส าหรับผูบ๎ังคบับัญชาช้ันสูง, กระทรวงกลาโหม 
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
- อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 10/2004 

ต าแหนํงงานในปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษทั 

ประวัติการท างาน 
 

นายทหารพิเศษประจ ากรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค ์

นายกสมาคมทหารผํานศึกในพระบรมราชูปถัมป์ 

สํวนได๎เสียในวาระการประชุม  ไมํมีสํวนได๎เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว๎นวาระที่ 5, 6 
การเข๎ารํวมประชุมในรอบปี 2553  คณะกรรมการบริษทั        : เข๎ารํวม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง 

การถือหุ๎นในบริษทัฯ 220,000 หุ๎น หรือ 0.10% 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวํางกรรมการด๎วยกัน - ไมํม ี- 
ประวัติการกระท าผดิกฏหมายในระยะ 10 ปี ย๎อนหลงั - ไมํม ี- 
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังนี้ กับบรษิัท หรือนิตบิุคคล
ที่อาจะมคีวามขัดแย๎งในปจัจุบัน หรือในชํวง 2 ปีที่ผํานมา 
1. เป็นกรรมการที่มีสวํนรํวมในการบริหารงาน พนักงาน 

ลูกจ๎าง หรือทีป่รึกษาที่ได๎รับเงินเดือนประจ า 
2. เป็นผู๎บริการทางวิชาชีพ (เชํนผู๎สอบบัญชี) 
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยระบุขนาดด๎วย 

 
 
- ไมํเป็น - 
 
- ไมํเป็น - 
- ไมํมี - 
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ช่ือ-สกุล นายไพรัช  สหเมธาพัฒน ์
อายุ 67 ปี 
ที่อยู ํ 566/53 ถ. พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม บางรัก กทม. 
วุฒิการศึกษา/ การฝึกอบรม บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุํนที ่11/2004 
อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุํนที่ 102/2008 

ต าแหนํงงานในปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
ประวัติการท างาน สรรพากรภาค 1, กรมสรรพากร 

กรรมการตรวจสอบ, บมจ. บางกอกแรนด์ 
สํวนได๎เสียในวาระการประชุม  ไมํมีสํวนได๎เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว๎นวาระที่ 6 

การเข๎ารํวมประชุมในรอบปี 2553  -  คณะกรรมการบริษทั        : เข๎ารํวม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง 
-  คณะกรรมการตรวจสอบ  : เข๎ารํวม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง 

การถือหุ๎นในบริษทัฯ - ไมํมี - 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวํางกรรมการด๎วยกัน - ไมํม ี- 
ประวัติการกระท าผดิกฏหมายในระยะ 10 ปี ย๎อนหลงั - ไมํม ี- 
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังนี้ กับบรษิัท หรือนิตบิุคคล
ที่อาจะมคีวามขัดแย๎งในปจัจุบัน หรือในชํวง 2 ปีที่ผํานมา 
1.  เป็นกรรมการที่มีสํวนรํวมในการบริหารงาน พนักงาน          
     ลูกจ๎าง หรือที่ปรึกษาที่ได๎รบัเงนิเดือนประจ า 
2.  เป็นผูบ๎ริการทางวิชาชีพ (เชํนผู๎สอบบัญชี) 
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยระบุขนาดด๎วย 

 
 
- ไมํเป็น - 
 
- ไมํเป็น - 
- ไมํมี - 
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ช่ือ-สกุล นายเผ่าเทพ  โชตินุชิต 

อายุ 78 ปี 
ที่อยู ํ 104 ถ. เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 

วุฒิการศึกษา/ การฝึกอบรม M.Sc Metallurgical Engineer University of Arizona, USA. 
อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุํนที1่1/2004 

ต าแหนํงงานในปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการพิจารณาคาํตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา 

ประวัติการท างาน -  กรรมการติดตามตรวจสอบและประเมนิผลงาน,  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
-  President-Qualine Management Co., Ltd. 

สํวนได๎เสียในวาระการประชุม ไมํมีสํวนได๎เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว๎นวาระที่ 6 
การเข๎ารํวมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2553  -  คณะกรรมการบริษทั        : เข๎ารํวม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง 

-  คณะกรรมการตรวจสอบ  : เข๎ารํวม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง 
-  คณะกรรมการพิจารณาคําตอบแทน และกรรมการสรรหา  
                                             : เข๎ารํวม 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง 

การถือหุ๎นในบริษทัฯ 50,000 หุ๎น หรือ 0.01% 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวํางกรรมการด๎วยกัน - ไมํม ี- 
ประวัติการกระท าผดิกฏหมายในระยะ 10 ปี ย๎อนหลงั - ไมํม ี- 
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังนี้ กับบรษิัท หรือนิตบิุคคล
ที่อาจะมคีวามขัดแย๎งในปจัจุบัน หรือในชํวง 2 ปีที่ผํานมา 
1. เป็นกรรมการที่มีสํวนรํวมในการบริหารงาน พนักงาน 

ลูกจ๎าง หรือทีป่รึกษาที่ได๎รับเงินเดือนประจ า 
2. เป็นผู๎บริการทางวิชาชีพ (เชํนผู๎สอบบัญชี) 
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยระบุขนาดด๎วย 

 
 
- ไมํเป็น - 
 
- ไมํเป็น - 
- ไมํมี - 
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ช่ือ-สกุล นายวีระศักดิ์  สุตณัฑวบิูลย ์
อายุ 54 ปี 
ที่อยู ํ 35/90 ซ. ลาดพร๎าว 23 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.  

วุฒิการศึกษา/ การฝึกอบรม ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหกรรม,Texas A&M University, USA. 
อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุํนที ่21/2004 

ต าแหนํงงานในปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
ประวัติการท างาน -  ผู๎ชํวยผู๎จัดการใหญํ, ผู๎อ านวยการลูกค๎าธุรกิจรายกลางนครหลวง 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
-  กรรมการ, บจ. โตโยต๎า ลิสซ่ิง (ประเทศไทย) 
-  กรรมการ, บจ. เอเชียอุตสาหกรรมหลอดไฟ 
-  กรรมการ, บจ. อินโด คอร์ดซํา 
-  กรรมการ, บจ. เดอะแกรนด์ ยู-บ ี

สํวนได๎เสียในวาระการประชุม  ไมํมีสํวนได๎เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว๎นวาระที่ 6 
การเข๎ารํวมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2553  -  คณะกรรมการบริษทั        : เข๎ารํวม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง 

-  คณะกรรมการตรวจสอบ  : เข๎ารํวม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง 
การถือหุ๎นในบริษทัฯ - ไมํม ี- 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวํางกรรมการด๎วยกัน - ไมํม ี- 
ประวัติการกระท าผดิกฏหมายในระยะ 10 ปี ย๎อนหลงั - ไมํม ี- 
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังนี้ กับบรษิัท หรือนิตบิุคคล
ที่อาจะมคีวามขัดแย๎งในปจัจุบัน หรือในชํวง 2 ปีที่ผํานมา 
1. เป็นกรรมการที่มีสํวนรํวมในการบริหารงาน      
  พนักงาน ลูกจ๎าง หรือทีป่รึกษาที่ได๎รับเงินเดือนประจ า 
2. เป็นผู๎บริการทางวิชาชีพ (เชํนผูส๎อบบัญชี) 
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยระบุขนาดด๎วย 

 

 
- ไมํเป็น - 
 
- ไมํเป็น - 
- ไมํมี - 
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ช่ือ-สกุล ดร.โกศล  สุรโกมล 
อายุ 71 
ที่อยู ํ 23 จันทน์ 43 แยก 21 แขวงทุํงวดัดอน เขตสาทร กทม. 

วุฒิการศึกษา/ การฝึกอบรม ปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องกล 
Wayne State University, Michigan, U.S.A. 
อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 137/2010 

ต าแหนํงงานในปัจจุบนั กรรมการอิสระ, กรรมการพิจารณาคําตอบแทนและกรรมการสรรหา 
ประวัติการท างาน 
 

- กรรมการอ านวยการฝ่ายปฏิบัติการ,  
บริษทั ซัมมิท โอโตซีท อินดัสทร ีจ ากัด 

- กรรมการบริหารและหัวหน๎าคณะปฏบิัติการฝ่ายผลิต,  
บริษทั ธนบุรปีระกอบรถยนต์ จ ากัด 

- กรรมการผู๎จัดการใหญํ, บริษทั บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จ ากัด 
สํวนได๎เสียในวาระการประชุม  ไมํมีสํวนได๎เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว๎นวาระที่ 6 
การเข๎ารํวมประชุมในรอบปี 2553  -  คณะกรรมการบริษทั        : เข๎ารํวม 7 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง 

-  คณะกรรมการพิจารณาคําตอบแทน และกรรมการสรรหา  
                                             : เข๎ารํวม 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง 
(เข๎าด ารงต าแหนงํในวันที่ 7 เมษายน 2553) 

การถือหุ๎นในบริษทัฯ - ไมํม ี- 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวํางกรรมการด๎วยกัน - ไมํม ี- 
ประวัติการกระท าผดิกฏหมายในระยะ 10 ปี ย๎อนหลงั - ไมํม ี- 
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังนี้ กับบรษิัท หรือนิตบิุคคล
ที่อาจะมคีวามขัดแย๎งในปจัจุบัน หรือในชํวง 2 ปีที่ผํานมา 
1. เป็นกรรมการที่มีสํวนรํวมในการบริหารงาน พนักงาน 

ลูกจ๎าง หรือทีป่รึกษาที่ได๎รับเงินเดือนประจ า 
2. เป็นผู๎บริการทางวิชาชีพ (เชํนผู๎สอบบัญชี) 
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยระบุขนาดด๎วย 

 
 
- ไมํเป็น - 
 
- ไมํเป็น - 
- ไมํมี - 
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เอกสารแนบ 8 

การมอบฉันทะในการประชมุใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2554 

 
ตามข๎อบังคับของบริษัท ข๎อ 35 วรรค 1  การประชุมผู๎ถือหุ๎นต๎องมีผู๎ถือหุ๎นและผู๎รับมอบฉันทะจากผู๎ถือหุ๎น (ถ๎ามี) เข๎าประชุมรํวมกัน

ไมํน๎อยกวํา 25 คน หรือไมํน๎อยกวําก่ึงหนึ่งของจ านวนผู๎ถือหุ๎นทั้งหมด และต๎องมีหุ๎นนับรวมกันได๎ไมํน๎อยกวําหนึ่งในสามของจ านวนหุ๎น
ที่จ าหนํายได๎ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 
 

การประชุมใหญํสามัญผู๎ถือหุ๎นในครั้งนี้ หากทํานผู๎ถือหุ๎นไมํสามารถเข๎ารํวมประชุมได๎ บริษัทฯ ใครํขอความกรุณาจากทํานผู๎ถือหุ๎น
ได๎โปรดมอบฉันทะให๎บุคคลอื่นเข๎ารํวมประชุมแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร๎อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎น 
 
 

วิธีการออกเสียงลงคะแนน 

 
1.   การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย โดยให๎นับจ านวนหุ๎น หนึ่งหุ๎นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู๎ถือหุ๎นได๎
ประกอบด๎วยคะแนนเสียงดังตํอไปนี้ 
          -   ให๎ถือคะแนนเสียงข๎างมากของผู๎ถือหุ๎นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ถ๎ามีคะแนนเสียงเทํากันให๎ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 
          -   ให๎ประธานที่ประชุมสอบถามมติของผู๎ถือหุ๎นในแตํละวาระโดยให๎ผู๎ถือหุ๎นที่ไมํเห็นด๎วยหรือต๎องการงดออกเสียงกรอก
รายละเอียดในแบบฟอร์มการลงคะแนน และสํงให๎เจ๎าหน๎าที่นับคะแนน 

2.   การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู๎รับมอบฉันทะจะต๎องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู๎มอบฉันทะระบุไว๎ในหนัง สือมอบ
ฉันทะเทํานั้น 

3.    ผู๎ถือหุ๎นที่มีสํวนได๎เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห๎ามมิให๎ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุม อาจจะเชิญให๎ผู๎ถือหุ๎น
นั้นออกนอกห๎องประชุมช่ัวคราวก็ได๎ 

 

ข้อบงัคับของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกบัการประชมุผู้ถือหุน้ 

 
“ข๎อ 32.  การประชุมใหญํของบริษัทให๎จัดขึ้น ณ ท๎องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญํของบริษัท หรือ จังหวัดใกล๎เคียง หรือ ณ ที่อื่น

ใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนด 
ข๎อ 33.  ให๎มีการประชุมใหญํผู๎ถือหุ๎นอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเชํนวํานี้ให๎เรียกวํา “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ

ดังกลําวให๎กระท าภายในส่ีเดือนภายหลังการส้ินสุดรอบปี ทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู๎ถือหุ๎นคราวอื่นๆ ให๎เรียกวํา “ประชุม
วิสามัญ” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได๎สุดแตํจะเห็นสมควร หรือเมื่อผู๎ถือหุ๎นซ่ึงมีหุ๎นนับรวมกันไมํน๎อยกวําหนึ่งในห๎า
ของจ านวนที่จ าหนํายได๎ทั้งหมด หรือจ านวนผู๎ถือหุ๎นไมํน๎อยกวํายี่สิบห๎าคนซ่ึงมีหุ๎นรวมกันไมํน๎อยกวําหนึ่งในสิบของจ านวนหุ๎นที่
จ าหนํายได๎ทั้งหมดเข๎าช่ือกันท าหนังสือในฉบับเดียวกันร๎องขอให๎คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได๎ โดยในหนังสือร๎องขอนั้นจะต๎องระบุ
วําให๎เรียกประชุมเพื่อการใดไว๎ให๎ชัดเจน คณะกรรมการต๎องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแตํวันที่ได๎รับหนังสือจากผู๎ถือหุ๎น 
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ข๎อ 34.  ในการบอกกลําวเรียกประชุมผู๎ถือหุ๎นนั้นให๎คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอตํอที่ประชุม พร๎อมด๎วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให๎ชัดเจนวําเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ
เพื่อพิจารณา พร๎อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลําว และจัดสํงให๎ผู๎ถือหุ๎นและนายทะเบียนทราบลํวงหน๎าไมํน๎อยกวําเจ็ด
วัน (7 วัน) กํอนวันประชุม 

อนึ่ง ค าบอกกลําวเรียกประชุมผู๎ถือหุ๎นนั้นให๎โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดตํอกัน 3 วันกํอนวันประชุมไมํน๎อยกวํา 3 วัน 
ข๎อ 35.  การประชุมผู๎ถือหุ๎น ต๎องมีผู๎ถือหุ๎นและผู๎รับมอบฉันทะจากผู๎ถือหุ๎น (ถ๎ามี) เข๎าประชุมรวมกันไมํน๎อยกวํา 25 คน หรือไมํ

น๎อยกวําก่ึงหนึ่งของจ านวนผู๎ถือหุ๎นทั้งหมด และต๎องมีหุ๎นนับรวมกันได๎ไมํน๎อยกวําหนึ่งในสามของจ านวนหุ๎นที่จ าหนํายได๎ทั้งหมด จึงจะ
ครบองค์ประชุม 

ในกรณีที่ปรากฎวําการประชุมผู๎ถือหุ๎นครั้งใด เมื่อลํวงเวลานัดไปแล๎วถึงหนึ่งช่ัวโมง จ านวนผู๎ถือหุ๎นซ่ึงมาเข๎ารํวมประชุมไมํครบ
เป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว๎ หากวําการประชุมผู๎ถือหุ๎นนั้นได๎เรียกนัดเพราะผู๎ถือหุ๎นร๎องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ๎าการ
ประชุมผู๎ถือหุ๎นนั้นมิใชํเป็นการเรียกประชุมเพราะผู๎ถือหุ๎นร๎องขอให๎นัดประชุมใหมํ และให๎สํงหนังสือนัดประชุมไปยังผู๎ถือหุ๎นไมํน๎ อย
กวํา 7 วัน กํอนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไมํจ าเป็นต๎องครบองค์ประชุม 

ข๎อ 36.  ในการประชุมผู๎ถือหุ๎น ผู๎ถือหุ๎นจะมอบฉันทะให๎ผู๎อื่นเข๎าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได๎ 
การมอบฉันทะจะต๎องท าเป็นหนังสือ ลงลายมือช่ือผู๎มอบฉันทะและท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดก าหนด และ

อยํางน๎อยให๎มีรายการดังตํอไปนี้ 
ก. จ านวนหุ๎นซึ่งผู๎มอบฉันทะนั้นถืออยูํ 
ข. ช่ือผู๎รับมอบฉันทะ 
ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให๎เข๎าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมอบแกํประธานกรรมการ

หรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการก าหนดไว๎ กํอนผู๎รับมอบฉันทะเข๎าประชุม 
ข๎อ 37.  ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว๎ในหนังสือนัดประชุมไมํเสร็จหรือพิจารณาเรื่องที่ผู๎ถือหุ๎นซ่ึง

มีหุ๎นนับรวมกันได๎ไมํน๎อยกวําหนึ่งในสามของจ านวนหุ๎นที่จ าหนํายได๎ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่ยังพิจารณาไมํเสร็จ และ
จ าเป็นต๎องเลื่อนการพิจารณาให๎ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งตํอไป และให๎คณะกรรมการสํงหนังสือนัดประชุม
ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู๎ถือหุ๎นไมํน๎อยกวํา 7 วันกํอนการประชุม ทั้งนี้ให๎โฆษณาค าบอกกลําวนัดประชุม
ในหนังสือพิมพ์ไมํน๎อยกวําสามวันกํอนวันประชุมด๎วย 

ข๎อ 38.  ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู๎ถือหุ๎น ในกรณีที่ประธานกรรมการไมํอยูํในที่ประชุมหรือไมํอาจปฏิบัติหน๎าที่ได๎ 
ถ๎ามีรองประธานกรรมการให๎รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ๎าไมํมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตํไมํสามารถปฏิบัติหน๎าที่ได๎ให๎ผู๎
ถือหุ๎นซึ่งมาประชุมเลือกผู๎ถือหุ๎นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

ข๎อ 39.  ในการประชุมผู๎ถือหุ๎น ผู๎ถือหุ๎นสามัญทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตํอหนึ่งหุ๎น 
ในกรณีที่ผู๎ถือหุ๎นมีสํวนได๎เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใดผู๎ถือหุ๎นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได๎นอกจากการออกเสียง

ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมใหญํจะต๎องได๎รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข๎างมากของผู๎ถือ

หุ๎นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเว๎นแตํในกรณีดังตํอไปนี้ จะต๎องได๎รับคะแนนเสียงไมํน๎อยกวําสามในส่ีของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู๎ถือหุ๎นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสํวนที่ส าคัญให๎แกํบุคคลอื่น 
ข. การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แก๎ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให๎เชํากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสํวนที่ส าคัญ การมอบหมาย

ให๎บุคคลอื่นเข๎าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบํงก าไร
ขาดทุนกัน 

ง. การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจ านวนหุ๎น หรือลดมูลคําหุ๎น 
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ข๎อ 40.  กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ าปี พึงกระท ามีดังนี้ 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได๎ด าเนินการไประยะรอบปีที่ผํานมา 
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
(5) แตํงตั้งผู๎สอบบัญชี 
(6) กิจการอื่นๆ” 
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 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.               เอกสารแนบ 9 

    เขียนที…่……………………………………......... 
     วันที…่………เดือน…………………พ.ศ……….. 

ข๎าพเจ๎า………………………………………………………………….สัญชาติ…………………………………………… 
อยูํบ๎านเลขที…่…………………..ถนน………………………………………..ต าบล/แขวง……………………………………….. 
อ าเภอ/เขต…………………….....จังหวัด……………………………………...รหัสไปรษณีย์……………………………………... 
เป็นผู๎ถือหุ๎นของบริษทั…ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม………………………….…………………………….........……จ ากัด (มหาชน) 
โดยถือหุ๎นจ านวนทัง้สิ้นรวม………………………….หุ๎น และออกเสียงลงคะแนนได๎เทํากับ…………………………...เสียง ดังนี ้
                    หุ๎นสามัญ………………………………...หุ๎น ออกเสยีงลงคะแนนได๎เทํากับ………………………………..เสียง 
                    หุ๎นบุริมสิทธิ……………………………..หุ๎น ออกเสียงลงคะแนนได๎เทํากับ………………………………..เสียง 
ขอมอบฉนัทะให ๎(สามารถมอบให๎กรรมการอิสระคนใดคนหนึง่โดยมีรายละเอียดตามส่ิงที่สํงมาด๎วย) 

1.  ช่ือ…………………………………….…………….อายุ………………..ปี อยูํบ๎านเลขที…่………………………...... 
ถนน…………………………ต าบล/แขวง…………………………..อ าเภอ/เขต…………………………………. 
จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณีย…์………………………หรือ 

2.  ช่ือ…………………………………….…………….อายุ………………..ปี อยูํบ๎านเลขที…่………………………...... 
ถนน…………………………ต าบล/แขวง…………………………..อ าเภอ/เขต………………………………… 
จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณีย…์………………………หรือ 

3.  ช่ือ…………………………………….…………….อายุ………………..ปี อยูํบ๎านเลขที…่………………………..... 
ถนน…………………………ต าบล/แขวง…………………………..อ าเภอ/เขต………………………………… 
จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณีย…์……………………… 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู๎แทนของข๎าพเจ๎าเพื่อเข๎าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข๎าพเจ๎าในการประชุมผู๎ถือหุ๎นสามญั
ประจ าปี 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห๎องวิมานทิพย์ ช้ัน 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372  ถนน
พระราม 3 บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด๎วย 
            4.ข๎าพเจ๎าขอมอบฉนัทะให๎ผู๎รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข๎าพเจ๎าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  1   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู๎ถือหุน๎ประจ าปี 2553 เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2553 
     □ (ก)  ให๎ผู๎รบัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนข๎าพเจ๎าได๎ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

                        □ (ข)  ให๎ผู๎รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข๎าพเจ๎า  ดังนี้ 
                                             □  เห็นด๎วย                        □  ไมํเห็นด๎วย              □  งดออกเสียง 

 ระเบียบวาระที่  2   เรื่อง  รับทราบผลการด าเนนิงานประจ าปี 2553  
     □ (ก)  ให๎ผู๎รบัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนข๎าพเจ๎าได๎ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

                        □ (ข)  ให๎ผู๎รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข๎าพเจ๎า  ดังนี้ 
                                             □  เห็นด๎วย                        □  ไมํเห็นด๎วย              □  งดออกเสียง 
                   ระเบียบวาระที่   3   เรื่อง  พิจารณาอนุมัติงบดุล งบก าไรขาดทุนของบริษทัฯ พร๎อมทั้งรายงานผู๎สอบบัญชีส าหรับ 
                                รอบระยะเวลาบัญชี  ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

     □ (ก)  ให๎ผู๎รบัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนข๎าพเจ๎าได๎ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
                        □ (ข)  ให๎ผู๎รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข๎าพเจ๎า  ดังนี้ 
                                             □  เห็นด๎วย                        □  ไมํเห็นด๎วย              □  งดออกเสียง 

หน๎า  1  ของจ านวน  4  หน๎า 
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                    ระเบียบวาระที่   4   เรื่อง  พิจารณาอนุมัติการจํายเงินปนัผล 
     □ (ก)  ให๎ผู๎รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข๎าพเจา๎ได๎ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

  □ (ข)  ให๎ผู๎รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข๎าพเจ๎า  ดังนี้ 
                                             □  เห็นด๎วย                        □  ไมํเห็นด๎วย              □  งดออกเสียง 
             ระเบียบวาระที่   5   เรื่อง พิจารณาแตํงตั้งกรรมการใหมํแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

     □ (ก)  ให๎ผู๎รบัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนข๎าพเจ๎าได๎ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
                        □ (ข)  ให๎ผู๎รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข๎าพเจ๎า  ดังนี้ 

     □  การแตํงตั้งกรรมการทั้งชุด 
                 □  เห็นด๎วย                        □  ไมํเห็นด๎วย              □  งดออกเสียง 

□ การแตงํตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
  1.  พลเอกเทอดศักดิ์  มารมย์ 

        □  เห็นด๎วย                        □  ไมํเห็นด๎วย              □  งดออกเสียง 
 2.  คุณจุมพล  เตชะไกรศร ี

□  เห็นด๎วย                        □  ไมํเห็นด๎วย              □  งดออกเสียง 
         3.  คุณคัมภีร์  จองธุระกิจ 

□  เห็นด๎วย                        □  ไมํเห็นด๎วย              □  งดออกเสียง 
            4.  คุณประสงค์  เตชะไกรศร ี

□  เห็นด๎วย                        □  ไมํเห็นด๎วย              □  งดออกเสียง 
                            5.  คุณยุพา  เตชะไกรศรี                      
  □  เห็นด๎วย                        □  ไมํเห็นด๎วย              □  งดออกเสียง 
                    ระเบียบวาระที่   6   เรื่อง พิจารณาอนุมัติคําตอบแทนคณะกรรมการ  ประจ าปี 2554 

     □ (ก)  ให๎ผู๎รบัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนข๎าพเจ๎าได๎ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
                        □ (ข)  ให๎ผู๎รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข๎าพเจ๎า  ดังนี้ 
                                              □  เห็นด๎วย                        □  ไมํเห็นด๎วย              □  งดออกเสียง 

        ระเบียบวาระที่   7   เรื่อง พิจารณาแตํงตั้งผู๎สอบบัญชีและก าหนดคําสอบบัญชี  ประจ าปี 2554 
           □ (ก)  ให๎ผู๎รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา๎พเจ๎าได๎ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                       □ (ข)  ให๎ผู๎รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข๎าพเจ๎า  ดังนี ้
                                   □  เห็นดว๎ย                        □  ไมํเห็นด๎วย              □  งดออกเสียง 

                    ระเบียบวาระที่  8   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ๎าม)ี 
 .......................................................................................................................................................................... 
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5. การลงคะแนนเสียงของผู๎รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมํเป็นไปตามที่ระบุไว๎ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให๎ถือวําการลงคะแนน
เสียงนั้นไมํถูกต๎องและไมํใชํเป็นการลงคะแนนเสียงของข๎าพเจ๎าในฐานะผู๎ถือหุ๎น 

6.ในกรณีที่ข๎าพเจ๎าไมํได๎ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว๎หรือระบุไว๎ไมํชัดเจนหรือกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว๎ข๎างต๎น รวมถึงกรณีที่มีการแก๎ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
ข๎อเท็จจริงประการใด ให๎ผู๎รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข๎าพเจ๎าได๎ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

กิจกรรมใดที่ผู๎รับมอบฉันทะได๎กระท าไปในการประชุม เว๎นแตํกรณีที่ผู๎รับมอบฉันทะไมํออกเสียงตามที่ข๎าพเจ๎ าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให๎ถือเสมือนวําข๎าพเจ๎าได๎กระท าเองทุกประการ              

 
 
 
 
 ลงช่ือ...................................................................................ผู๎มอบฉันทะ 
         (...................................................................................) 
 
 
 ลงช่ือ..............................................................................ผู๎รับมอบฉนัทะ 
         (..............................................................................) 
 
 
 ลงช่ือ..............................................................................ผู๎รับมอบฉนัทะ 
         (..............................................................................) 
 
 
   ลงช่ือ............................................................................ผู๎รับมอบฉนัทะ 
         (..............................................................................) 
 
 

หมายเหตุ 
1.    ผู๎ถือหุ๎นที่มอบฉันทะจะต๎องมอบฉันทะให๎ผู๎รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู๎เข๎าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมํ 
       สามารถแบํงแยกจ านวนหุ๎นให๎ผู๎รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได๎ 
2.    วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3.    ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวําวาระที่ระบุไว๎ข๎างต๎น ผู๎มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได๎ในใบ 
        ประจ าตอํแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.   
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู๎ถือหุ๎นของบริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม  จ ากัด (มหาชน) 
 ในการประชุมผู๎ถือหุ๎นสามัญ  ประจ าปี 2554  ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น.  ณ ห๎องวิมานทิพย์  ช้ัน 5  
โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์  เลขที่  372  ถนนพระราม 3 บางโคลํ  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน 
เวลา และสถานที่อื่นด๎วย 

□   ระเบียบวาระที่.......................เรื่อง............................................................................................................................ 
      □   (ก) ให๎ผู๎รับมอบฉันทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนข๎าพเจ๎าได๎ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
      □   (ข) ใหผ๎ู๎รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข๎าพเจ๎า ดังนี้ 
  □   เห็นด๎วย □   ไมํเห็นด๎วย □   งดออกเสียง 
□   ระเบียบวาระที่......................เรื่อง............................................................................................................................. 
      □   (ก) ให๎ผู๎รับมอบฉันทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนข๎าพเจ๎าได๎ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
      □   (ข) ใหผ๎ู๎รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข๎าพเจ๎า ดังนี้ 
  □   เห็นด๎วย □   ไมํเห็นด๎วย □   งดออกเสียง 
□   ระเบียบวาระที่.......................เรื่อง............................................................................................................................ 
      □   (ก) ให๎ผู๎รับมอบฉันทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนข๎าพเจ๎าได๎ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
      □   (ข) ใหผ๎ู๎รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข๎าพเจ๎า ดังนี้ 
  □   เห็นด๎วย □   ไมํเห็นด๎วย □   งดออกเสียง 

            □   ระเบียบวาระที่......................เรื่อง............................................................................................................................. 
      □   (ก) ให๎ผู๎รับมอบฉันทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนข๎าพเจ๎าได๎ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
      □   (ข) ใหผ๎ู๎รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข๎าพเจ๎า ดังนี้ 
  □   เห็นด๎วย □   ไมํเห็นด๎วย □   งดออกเสียง 

            □   ระเบียบวาระที่......................เรื่อง  เลือกตั้งกรรมการ (ตํอ)....................................................................................... 
           ช่ือกรรมการ............................................................................................................... 

  □   เห็นด๎วย □   ไมํเห็นด๎วย □   งดออกเสียง 
           ช่ือกรรมการ............................................................................................................... 

  □   เห็นด๎วย □   ไมํเห็นด๎วย □   งดออกเสียง 
           ช่ือกรรมการ............................................................................................................... 

  □   เห็นด๎วย □   ไมํเห็นด๎วย □   งดออกเสียง 
           ช่ือกรรมการ............................................................................................................... 
  □   เห็นด๎วย □   ไมํเห็นด๎วย □   งดออกเสียง 
 □   ระเบียบวาระที่......................เรื่อง............................................................................................................................. 

      □   (ก) ให๎ผู๎รับมอบฉันทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนข๎าพเจ๎าได๎ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
      □   (ข) ใหผ๎ู๎รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข๎าพเจ๎า ดังนี้ 
  □   เห็นด๎วย □   ไมํเห็นด๎วย □   งดออกเสียง 

             

 

หน๎า  4  ของจ านวน  4  หน๎า 

 



   

 33 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
T. KRUNGTHAI INDUSTRIES PUBLIC CO., LTD. 
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372 ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่  กรุงเทพฯ 
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