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วันที่   8   มีนาคม  2555 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี  2555 
เรียน  ท่านผู้ถือหุน้ บรษิัท ที.กรุงไทยอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 

 เมื่อวันพุธที่  22  กุมภาพันธ ์ 2555  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม  จ ากัด  (มหาชน) ได้มีมติให้เรียก
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2555  ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุโขทัย ช้ัน 1 โรงแรมนารายณ์ เลขที่ 
222  ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ  ดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี  1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2554 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2554 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 และบริษัทฯ ได้จัดท ารายงาน
การประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่
ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

ความเห็นคณะกรรมการ  การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าว 

วาระท่ี  2. รบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี  2554 

วัตถุประสงค์และเหตุผล       รายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2554 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 รายละเอียดปรากฏ
ตามรายงานประจ าปีบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 2 

ความเห็นคณะกรรมการ       เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ 

วาระท่ี  3. พิจารณาอนุมัติงบดุล  งบก าไรขาดทุน  พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี  สิ้นสุด ณ วันที่  31  
ธันวาคม  2554 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพื่อให้เป็นไปตามนัยของมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อที่ 53 ที่ได้ก าหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ 
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุล และบัญชีก าไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการจะต้องจัดให้
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามที่แสดงไว้ในรายงานประจ าปี 2554 และสรุปข้อมูลทาง
การเงินตามเอกสารแนบ 2 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุล งบก าไรขาดทุน พร้อมทั้งรายงานผู้สอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชี  ส้ินสุด ณ วันที่  31  ธันวาคม  2554  ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว  

วาระท่ี  4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2554 

วัตถุประสงค์และเหตุผล     บริษัทฯ  มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิในแต่ละปี เว้น
แต่ในกรณีที่บริษัทฯ มีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจ าปีแล้ว จะต้อง
น าเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2554 โดยรวม บริษัทฯ ขาดทุนสุทธจิ านวน 14.85 ล้านบาท แตเ่มื่อพิจารณาจากก าไรสะสม บริษัทฯ มีก าไร
สะสมจ านวน 24.55 ล้านบาท รวมถึงพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ แล้วบริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.05 บาท/หุ้น 
รวมเป็นเงิน 10.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.58 ของก าไรสะสม ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือ
หุ้นที่มีรายช่ือปรากฏ ณ วันก าหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล วันที่ 9 มีนาคม 2555 และรวบรวมรายช่ือตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2555 ซ่ึง
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่  27  เมษายน  2555 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้ 
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รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

1. ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 24.26 40.64 (14.85) 

2. จ านวนหุน้ (ล้านหุ้น) 214 214 214 

3.  ก าไรต่อหุ้น (บาท:หุ้น) 0.11 0.19 (0.07) 

4. เงินปนัผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น) 0.12 0.12 0.05 

5. รวมเงินปนัผลจ่ายทั้งส้ิน (ล้านบาท) 25.68 25.68 10.70 

ความเห็นคณะกรรมการ  สมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2554 ในอัตรา 0.05 บาท/หุ้น รวมเป็น
เงิน 10.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.58 ของก าไรสะสม โดยก าหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2555 

วาระท่ี  5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล      เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ม.71 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ก าหนดว่า 
ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ซ่ึงรายนามกรรมการที่ต้อง
พ้นต าแหน่งในปีนี้ ได้แก่ คุณไพรัช สหเมธาพัฒน์, คุณเผ่าเทพ โชตินุชิต, คุณวีระศักดิ์ สุตันฑวิบูลย์, ดร.โกศล สุรโกมล และ ดร.นฤพนธ์ 
พงษ์เจริญ    

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหม าะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็น
กรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีการเสนอรายช่ือกรรมการ หรือระเบียบวาระ  เข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการ
สรรหา และกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญแล้ว จึงขอเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติกรรมการปรากฎตามเอกสาร
แนบ 3 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาเห็นควรเสนอช่ือกรรมการทั้ง 5 ท่านที่ครบก าหนดออกตามวาระเข้าเป็นกรรมการของ
บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการมีความเห็นว่าบุคคลข้างต้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติ ทักษะความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ตรงตามที่บริษัทฯ ก าหนดอีกด้วย  

 วาระท่ี  6.    พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2555 

วัตถุประสงค์และเหตุผล     เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 เรื่องค่าตอบแทน
กรรมการ ควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ซ่ึงในปี 2554 นั้น ผลประกอบการของบริษัทฯ ไม่ได้ตามเป้าที่
ได้วางไว้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสียเห็นควรให้เสนอขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจ าปี 2555 ในอัตรา 2,362,800 บาท (เท่ากับปี 2554)  และงดจ่ายค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แนบ 4 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2555 เป็นเงิน 2,362,800 บาท และงดจ่ายค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงาน 

วาระท่ี  7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี  2555 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ม. 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56, 57 ซ่ึง
ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการ
เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจ านวน 2 ราย รวมถึงพิจารณาก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2555 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
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พิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุ
รัตน์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 7305 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท  จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2555 เป็นปีที่ 2 เนื่องจากมีความเป็นอิสระอย่าง
เพียงพอ โดยไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงาน พร้อมทั้งอนุมัติค่า
ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2555 เป็นเงิน 360,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสๆ ละ 80,000 บาท จ านวน 3 ไตรมาส รวม
เป็นเงินทั้งส้ิน 600,000 บาท ส่วนค่าบริการอื่น (non audit services) คือค่าธรรมเนียมส าหรับการตรวจสอบตามแนวที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คิดค่าบัตรส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 30,000 บาท และเฉพาะส่วนเพิ่มเติมอีก 3 บัตร บัตรละ 10,000 บาท 
เป็นเงิน 30,000 บาท ซ่ึงมากกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2554  เนื่องจากเพิ่มจ านวนบัตรส่งเสริม (ส่วนเพิ่มเติม) 1 บัตร  รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ 5 

ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง  นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชี
อนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 7305 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท  จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี
ประจ าปี 2555 พร้อมทั้งอนุมัติค่าสอบบัญชี เป็นเงินทั้งส้ิน 600,000 บาท ส่วนค่าบริการอื่น (non audit services) คือค่าธรรมเนียมส าหรับ
การตรวจสอบตามแนวที่ก าหนดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คิดค่าบัตรส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 30,000 บาท และเฉพาะส่วน
เพิ่มเติมอีก 2 บัตร บัตรละ 10,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท 

วาระท่ี 8.   เรื่องอื่น ๆ  (ถ้าม)ี 

 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากมีข้อสงสัยหรือค าถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
วาระการประชุมสามารถส่งค าถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ โดยส่งโทรสารมายังหมายเลข 0-2212-4864 โดยระบุที่อยู่เพื่อที่บริษัทฯ จะ
ติดต่อกลับได้  

 อนึ่ง บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.00  น. เป็นต้นไป  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดน าหนังสือมอบฉันทะ (ที่แนบมาพร้อมนี้) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย พร้อมทั้ง กรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามรายการเอกสารที่แนบมา
พร้อมหนังสือฉบับนี้ โดยบริษัทฯ ก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2555 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดย
วิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วัน ในวันที่ 12 มีนาคม 2555 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มอบ/
ได้รับมอบฉันทะไว้บริการในวันประชุมด้วย 

  

                                                                                                                    ขอแสดงความนับถือ 

           
                                                                                                                 ( นายสุเมธ    เตชะไกรศรี )                                                                                                        
                                                                                                                  ประธานกรรมการบริหาร 

 

 

หมายเหตุ : 1.     หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2554 แบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0 2211 3732 ext. 104 

2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค าบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบได้ที่ www.tkrungthai.com  ตั้งแต่วนัที่ 8 มีนาคม 2555 

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

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2554 

 
รายงานการประชมุใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2554 
บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
วันพฤหัสบดีที่ 7  เมษายน  2554  เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องวิมานทพิย์  ช้ัน 5  โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์  
เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 บางโคล่ เขตบางคอแหลม  กรงุเทพฯ 

  
เริ่มการประชุม 

 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแนะน า
กรรมการ และผู้บริหารบริษัทฯ ที่มาร่วมประชุม ดังนี้ 

กรรมการบริษัท 

1.  พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย ์  ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 
2.  นายประสงค์ เตชะไกรศรี       กรรมการบริษัท  

      3.  นายคัมภีร์   จองธุระกิจ  กรรมการบริษัท 
4.  นายอภิชาติ  เกษมกุลศิริ  กรรมการบริหาร 
5. นายโกเวท  ลิ้มตระกูล  กรรมการบริหาร 
6. นายปรีชา         เตชะไกรศรี  รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร 
       กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา 
7. นางยุพา   เตชะไกรศรี  กรรมการบริหาร 
8.  ดร. โกศล สุรโกมล  กรรมการอิสระ 
     กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา 
9.  นายวีระศักดิ ์ สุตัณฑวิบูลย ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
10. นายเผ่าเทพ โชตินุชิต  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
       ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
       และประธานคณะกรรมการสรรหา 
11.   นายจุมพล      เตชะไกรศรี  กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
       และเลขานุการคณะกรรมการ 
12.   ดร. นฤพนธ์ พงษ์เจริญ  กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ 
13.   นายไพรัช  สหเมธาพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
14.   นายสุเมธ  เตชะไกรศรี  ประธานกรรมการบริหาร 
     กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา 

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 
 นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 
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        บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด 
 ผู้บริหาร 
 นางสาวอังคณา ไทยจรัสเสถียร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

 ต่อจากนั้น พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2554 โดยแจ้งให้ที่
ประชุมทราบว่าขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 43 ราย และผู้รับมอบฉันทะจ านวน 93 ราย รวมทั้งส้ิน 136 ราย ถือหุ้น
รวมกันทั้งสิ้น 164,389,831 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.82  ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ  จึงขอเปิดการประชุม 

 ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้ช้ีแจงวิธีการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนผู้มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบ
ฉันทะ ดังนี้ 

1.   การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย ด้วยการให้นับจ านวนหุ้น หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ประกอบด้วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
                  1.1   ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานใน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 
                  1.2    ให้ประธานที่ประชุมสอบถามมติของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระโดยให้ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรอก
รายละเอียดในบัตรลงคะแนน  ซ่ึงบริษัทฯ แจกแก่ทุกท่าน บริษัทฯ จะเก็บเฉพาะบัตรที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นในวาระที่  5 
และ 6 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกราย เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จแล้ว ให้ยกมือขึ้น แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่นับ
คะแนน เจ้าหน้าที่จะน าคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนน
เสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ 
 2.  ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุม อาจจะเชิญให้ผู้
ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมช่ัวคราวก็ได้ 
 3.  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนนจะไม่อยู่ในห้องประชุมในระหว่างการประชุมระเบียบวาระใด และต้องการรักษาสิทธิใน
การออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ส าหรับระเบียบวาระที่ยังเหลืออยู่ กรุณาลงคะแนนเสียงตามที่ท่านต้องการ และส่ง
บัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้น าบัตรลงคะแนนของท่านไปส่งให้แก่เจ้าหน้าที่นับคะแนน
เมื่อถึงระเบียบวาระนั้นๆ 
  ส่วนผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือ
หุ้นนั้น บริษัทฯ ได้น าคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว 

 ส าหรับคะแนนเสียงรวมในแต่ละวาระนั้น อาจไม่เท่ากัน เนื่องด้วย ขณะประชุมอาจจะมีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะมาเพิ่มใน
แต่ละวาระนั้นๆ จึงขอแจ้งเพื่อทราบ 

  ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากภายนอกจ านวน 1 ท่าน คือ นายมีศักดิ์  
ประทีป ทนายความอาวุโส ซ่ึงตัวแทนจากบริษัท กฎหมายฟาร์อีสฑ์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อท าหน้าที่ร่วมเป็นกรรมการกลาง และสักขี
พยานการนับคะแนนในที่ประชุมด้วย 

จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งว่า บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของผู้ถือหุ้นในการก ากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิผู้
ถือหุ้นและมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นฯ โดยบริษัทฯ ได้ให้เวลากับผู้ถือหุ้นได้เสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2554 และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ  ตั้งแต่วันที่  15  พฤศจิกายน  2553 จนถึงวันที่ 
30  ธันวาคม 2553  ผ่านทางเวบไซต์ของบริษัทฯ ซ่ึงไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระฯ ดังกล่าวเข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2554  
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ประธานฯ เริ่มด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้

วาระท่ี  1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2553 

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2553 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 ที่ได้จัดท าภายใน 14 วัน 
นับตั้งแต่วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ซ่ึงได้ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
และส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุม รวมทั้งได้น าเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 
คณะกรรมการเห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง  

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจ านวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 106 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง จ านวน 44 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จ านวน 93 ราย รวมทั้งส้ิน 137 ราย คิดเป็น 164,389,937 หุ้น เท่ากับร้อยละ 76.82 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักทว้งหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอืน่ 

ที่ประชุมพจิารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นด้วย 164,389,937 100 

2.  ไม่เห็นด้วย 0 0 

3.  งดออกเสียง 0 0 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตเิปน็เอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2553 

วาระท่ี  2. รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี  2553 

 ประธานฯ ขอให ้คุณจุมพล  เตชะไกรศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงาน   

คุณจุมพลฯ ได้รายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2553 เพิ่มเติมจากรายงานประจ าปีที่อยู่ในรูปของ CD ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือ
หุ้นพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว หัวข้อหลักๆ  3 หัวข้อ ดังนี้ 

1. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย 

2. สภาวะอุตสาหกรรม 

  ยานยนต์ 
  เครื่องใช้ไฟฟ้า 

3.  ผลการด าเนินงานปี 2553 
 

1. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย  

   จากข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ท าให้ทราบว่า ค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศไทยในปี 2553 นั้น อยู่ที่ 7.5% ซ่ึงเป็นผลดีต่อยอดขายของบริษัทในปี 2553 เช่นกัน 
และส าหรับปี 2554 นั้นยังมีแนวโน้มของอัตราการเติบโตที่ดี ในอัตรา 4.5% อีกด้วย 
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2. สภาวะอุตสาหกรรม 

 อุตสาหกรรมยานยนต์ จากข้อมูลของสถาบันยานยนต์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีปริมาณการ
ผลิตรถยนต์รวม จ านวน 1,645,304 คัน ยอดการจ าหน่ายในประเทศ จ านวน 800,357 คัน และยอดการส่งออก 
จ านวน 844,947 คัน ซ่ึงสามารถสรุปภาพรวมสภาวะอุตสาหกรรมปี 2553 ได้ดังนี้ 

 อุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกมีการขยายตัวมากขึ้นถึงร้อยละ 60 เทียบกับปี  2552 
 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยขยายตัวมากขึ้นถึงร้อยละ 65 เทียบกับปี 2552 
 ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยสามารถผลิตรถยนต์ได้ 1.65 ล้านคัน ซ่ึงอยู่ในล าดับที่ 12 ของประเทศที่

มีก าลังการผลิตรถยนต์สูงสุดของโลก 
ปัจจัยเกื้อหนุนในปี 2553 

 ความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจโลกที่เพิ่มขึ้น 
 ตลาดส่งออกยานยนต์มีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว เ ช่น ออสเตรเลีย อินโดนี เซีย ฟิลิปปินส์ 

ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และประเทศในแถบอเมริกาใต้ 
 นโยบายของผู้ผลิตรถยนต์ที่เลือกใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์รุ่นส าคัญๆ 
 นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ 
 ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) และกรอบข้อตกลงเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) 
 ความผันผวนของราคาน้ ามันในตลาดโลก ท าให้กระแสรถยนต์นั่งขนาดเล็ก (Eco Car) ก าลังเป็นที่

ต้องการของตลาดภายในและภายนอกประเทศ 
ทิศทางโดยรวม 

 อุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
 รถยนต์นั่งขนาดเล็ก (Eco Car) 

                                   ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตามอง 

 การฟื้นตวัทางเศรษฐกิจของประเทศญีปุ่่น 
 อัตราดอกเบี้ยและค่าเงนิเฟ้อ 
 สถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองภายในประเทศ 
 ราคาน้ ามันในตลาดโลก 
 การขาดแคลนแรงงาน 

 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า จากข้อมูลของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ระบุว่า ดัชนีการผลิตอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าปี 2553 นั้น มีแนวโน้มดีขึ้นจากปี 2552 ส าหรับมูลค่าการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยอยู่
ในอัตราที่สูงขึ้น โดยสรุปภาพรวมได้ดังนี้ 

ภาพรวมในปี 2553 

 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างชัดเจนมาก ทั้งการผลิตและการ
ส่งออก 

 เครื่องปรับอากาศและตู้เย็นมีมูลค่าการผลิตและส่งออกสูงสุด 

ปัจจัยเกื้อหนุนในปี 2553 
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 การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศ 
 ปริมาณอุปสงค์ (Demand) เพิ่มขึ้น ทั้งจากการเติมเต็มในส่วนสินค้าคงคลังและความต้องการที่แท้จริง

ของผู้บริโภค 
 ผลประโยชน์จากเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) 
 พฤติกรรมของผู้บริโภค 

  ทิศทางโดยรวม 

 การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยภาพรวมของทั้งอุตสาหกรรม 
 การคาดการณ์ของ สนง. เศรษฐกิจฯ ว่าจะมีการขยายตัวประมาณร้อยละ  7 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 

2553 

  ปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องจับตามอง 

 สภาวะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมทั้งในและนอกประเทศ 
 อัตราดอกเบี้ยจากธนาคารโลกและค่าเงินบาท 
 ราคาน้ ามันที่ก าลังอยู่ในขาขึ้น 

3. ผลการด าเนินงานปี 2553 

   รายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2553 อยู่ที่ 1,237 ล้านบาท ซ่ึงสูงกว่าในปี 2552 โดยแบ่งสัดส่วนของยอดขาย
เป็น อุตสาหกรรมยานยนต์ 61%, อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า 28%, ผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ์ 7% และอุตสาหกรรม
อื่นๆ อีก 4% 

   สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานของปี 2553 

 ยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 43 และก าไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 68 เมื่อเทียบกับ พ.ศ. 2552 
 มีการขยายก าลังการผลิตที่โรงงานสุวินทวงศ์ 
 ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีกับบริษัทผลิตแม่พิมพ์สัญชาติญี่ปุ่น 
 ได้รับรางวัลต่างๆ เช่น 

o QA Improvement Activity WINNER (Division 2) จากบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศ
ไทย 

o รางวัล “สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ด าเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาล
ส่ิงแวดล้อม” จากกระทรวงอุตสาหกรรม โครงการธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม 

 ทิศทางและแผนการด าเนินงานในป ี2554 

 อุตสาหกรรมยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้ายังคงมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 การสนับสนุนโดยภาครัฐ เพื่อเป้าหมายยอดผลิตรถยนต ์2 ล้านคันต่อป ี
 เป้าหมายยอดขายเตบิโต > 15% 
 การปรับปรงุประสิทธิภาพการผลิต เพื่อเพิ่มผลก าไร 
 การพัฒนาบุคลากร 
 การฟื้นตัวของประเทศญี่ปุน่หลังจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ 
 ราคาน้ ามัน อัตราดอกเบี้ย ค่าเงนิบาท ปัญหาการเมืองภายในประเทศ และปญัหาแรงงานยงัคงต้องจับตามอง 

ในส่วนสุดท้ายนั้น ในป ี2553 บริษัทได้ร่วมกันท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (CSR) อาทิ  
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   กิจกรรมท าบุญ – ตักบาตร ในเทศกาลปีใหม ่
   กิจกรรมวันเด็ก โดยจดัร่วมกับชุมชนกิ่งแก้ว 56 
   การบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย โดยมีปีละ 4 ครั้ง 
   กิจกรรมปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดสังฆราชา 
   ประเพณีสงกรานต์ 
   การถวายเทียนพรรษา วัดที่อยูบ่ริเวณรอบๆ ของโรงงาน และกจิกรรมผ้าป่าสู่บ้านเกิดพนักงาน 
   การสนับสนุนงานประเพณีรับบวั ที่จังหวัดสมุทรปราการ 
   การบริจาคส่ิงของช่วยเหลือผูป้ระสบภัยน้ าท่วม จังหวัดปราจนีบุร ีและนครราชสีมา 
   กิจกรรมกีฬาสี ประจ าปี 2553 
   การตรวจสุขภาพประจ าป ี2553 
   การอบรมดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไป โดยจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง 
   กิจกรรม 5 ส. 
   กิจกรรมให้พนักงานได้ฟังธรรมมะ ปีละ 4 ครั้ง 

เมื่อคุณจุมพลฯ รายงานเสร็จ คุณพงศ์ธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ ได้มีค าถามว่า Gross Profit Margin และ Net Profit Margin 
ของบริษัทฯ เทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันนั้นเป็นเท่าใด และมีแนวทางในการท าให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เดิมได้อย่างไรบ้าง 

คุณจุมพลฯ ได้ตอบค าถามว่าเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันซ่ึงอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วนั้น  Net Profit Margin 
ของบริษัทฯ อยู่ในอัตรา 3.3% ส่วน Gross Profit Margin จะอยู่ที่ประมาณ 17% ซ่ึงนับว่าอยู่ในอัตราที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทใน
อุตสาหกรรมยานยนต์เล็กน้อย  

คุณพงศ์ธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ มีค าถามเพิ่มเติมว่า Net Profit 3% นั้น น้อยเกินไปหรือไม่ ควรจะมีก าไรในอัตราส่วนที่
ใกล้เลข 2 หลักจะเป็นการดี เพราะหากว่ามีอะไรเกิดขึ้น จะได้ลดความเสี่ยงให้แก่บริษัทได้ และในอนาคตนั้นตั้งเป้าเอาไว้ว่า จะท าก าไรให้
ได้เพียงใด 

คุณจุมพลฯ ได้กล่าวขอบคุณส าหรับค าห่วงใย และตอบค าถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ เองมิได้นิ่งนอนใจ และมีความพยายามที่จะท า
ให้ได้อย่างที่กล่าวมา จึงได้มีการจัดท าแผนงานในการปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพในการท าก าไรให้เพิ่มขึ้น ส่วนตัวเลขของก าไรนั้นไม่
สามารถบอกได้ชัดๆ แต่จะพยายามท าให้ได้มากกว่า 3% ให้ได้ 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
คุณพิษณุ วิลาวัลย์จิตต์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าจากผลกระทบของสึนามิทีป่ระเทศญีปุ่่นเมื่อเดือนที่ผ่านมามีผลกระทบต่อ

บริษทัหรือไม ่

คุณปรีชา  เตชะไกรศรี รองกรรมการผู้จัดการ ตอบค าถามว่า เป็นทีท่ราบกันอยู่แล้วว่าปัญหานี้มผีลกระทบต่ออุตสาหกรรมยาน
ยนต์พอสมควร เพราะม ีPart บางชิ้นที่ต้องท าการ Import เข้ามาจากประเทศญีปุ่่น แต่ส าหรับในเดือนนี้นั้น มีผลกระทบเพียงเล็กน้อย เหตุ
เพราะมีการ Stock สินค้าอยู่ ซ่ึงในภาพรวมนั้น เริ่มมีการลดก าลังการผลิตลง แต่ในระยะยาวนัน้ จะต้องพิจารณาจากการฟื้นตัวของโรงงานที่
ประเทศญีปุ่่นว่าจะใช้เวลาในการฟื้นตัวได้เร็วหรือช้าเพียงใด 

คุณบัวทิพย ์ ปลอดเอี่ยม ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีค าถามว่า จากการที่ตลาดรถยนต์ได้ให้ความส าคัญกับ Eco Car มากขึ้น และได้รับการ
พัฒนาจากหลายๆ ค่ายนัน้ บริษทัฯ ได้รับ Order จากค่ายไหนบ้าง 

คุณปรีชา  เตชะไกรศรี รองกรรมการผู้จัดการ ตอบค าถามว่า ค่ายที่ได้เปิดตัวรถ Eco Car ออกมาแลว้มีอยู่ 2 ค่ายด้วยกันคือ Nissan 
และ Honda ซ่ึงบริษัทฯ เราได ้Order จาก Nissan มาแล้ว ส่วนในอนาคตที่ได้อีกค่ายหนึ่งคือ Toyota ซ่ึงคาดว่าจะสามารถสรุปจ านวนที่
ได้รับ Order มาภายในไตรมาสที่ 3 นี ้
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 ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ ของบริษัท ประจ าปี 2553 

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจ านวน 10 ราย ถือหุ้นรวม 39,300 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้า
ร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 50 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จ านวน 97 ราย รวมทั้งส้ิน 147 ราย คิดเป็น 164,429,231 หุ้น เท่ากับร้อยละ 76.83 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

วาระท่ี  3. พิจารณาอนมุัติงบดุล  งบก าไรขาดทุน  พร้อมทั้งรบัทราบรายงานผู้สอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี  สิ้นสุด ณ วันที่  31  
ธันวาคม  2553 

 ประธานฯ ขอให้นายจุมพล  เตชะไกรศรี  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  เป็นผู้รายงาน 

นายจุมพลฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่างบดุลและงบก าไรขาดทุนพร้อมทั้งรายงานผู้สอบบัญชีส าหรับรอบบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2553 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท กรินทร์  ออดิท จ ากัด และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ที่อยู่ในรูปของ CD ซ่ึงได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อม
จดหมายเชิญประชุม และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยขอสรุปงบดุล และงบก าไรขาดทุน ให้ที่ประชุมทราบ
ดังนี้ 

1.  งบดุล 
  สินทรัพย์รวม   948.51 ล้านบาท 
  หนี้สินรวม   496.72 ล้านบาท 
  ส่วนของผู้ถือหุน้   451.79 ล้านบาท 

2.  งบก าไรขาดทุน 
  รายได้รวม   1,237.17  ล้านบาท 
  ต้นทุนขาย   1,029.13  ล้านบาท 
  ก าไรขั้นต้น      208.04  ล้านบาท 
       และมีก าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี             56.38  ล้านบาท 
  ก าไรสุทธิ        40.64  ล้านบาท 
  หรือคดิเปน็ก าไรต่อหุ้น                                0.19  บาท/หุ้น 

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจ านวน 5 ราย ถือหุ้นรวม 47,406 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้า
ร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 53 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จ านวน 99 ราย รวมทั้งส้ิน 152 ราย คิดเป็น 164,476,637 หุ้น เท่ากับร้อยละ 76.85 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นด้วย 164,476,637 100 

2.  ไม่เห็นด้วย 0 0 
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3.  งดออกเสียง 0 0 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล งบก าไรขาดทุน พร้อมทั้งรายงานผู้สอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  

 คุณฐานีย์  เตชะวิภู ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ นั้น ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก
การส่งเสริมการลงทุนในอัตราที่เท่าใด และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็น 2 ครั้ง/ปี หรือไม ่

 คุณอังคณา  ไทยจรัสเสถียร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบค าถามว่า การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ นั้น ได้รับการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการส่งเสริมการลงทุนอยู่ที่ 0.04 บาท หรือ 67% จากจ านวนทั้งหมด 0.12 บาท โดยที่บริษัทเสียภาษีในอัตราร้อย
ละ 25 

 ส าหรับค าถามที่ว่า บริษัทจะมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง/ปี หรือไม่นั้น คุณยุพา  เตชะไกรศรี กรรมการบริษัท ได้ตอบ
ค าถามว่า จากการที่บริษัทฯ มีแผนงานที่พยายามท าให้ Net Profit Margin มากขึ้น ซ่ึงหากว่าบริษัทฯ สามารถท าให้เพิ่มขึ้นอย่างที่ตั้งเป้า
เอาไว้แล้วนั้น บริษัทฯ ก็อาจจะพิจารณาเสนอการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ 

วาระท่ี  4. พิจารณาอนมุัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2553 

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ
ก าไรสุทธิในแต่ละปี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ มีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการในปีที่ผ่านมา 
สถานภาพทางการเงิน และประมาณการลงทุนบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 40.64 ล้านบาท คิดเป็นก าไรต่อหุ้น 0.19 บาท 
(สิบเก้าสตางค์) คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรให้มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 (สิบสองสตางค์) จ านวน 
214,000,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 25.68 ล้านบาทโดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายช่ือปรากฏอยู่ในวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น 
(Record Date)  ณ วันที่ 10 มีนาคม 2554 และก าหนดวันที่จ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2554  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา 

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน   

ที่ประชุมพจิารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นด้วย 164,476,637 100 

2.  ไม่เห็นด้วย 0 0 

3.  งดออกเสียง 0 0 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จ านวน 214,000,000 หุ้น 
คิดเป็นเงิน 25.68 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายช่ือปรากฏอยู่ในวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 10 มีนาคม 2554 และ
ก าหนดวันที่จ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2554 ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

วาระท่ี  5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  
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ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 71 และตามข้อบังคับ
บริษัท ข้อ 18 ก าหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสามโดยอัตรา 
ถ้าจ านวนกรรมการจะออกแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงหนึ่งในสาม 

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ 
ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้” 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 14 ท่าน ส าหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ มีจ านวน  5 ท่าน คือ 
    1.   พลเอกเทอดศักดิ ์ มารมย ์  
                  2.   คุณจุมพล   เตชะไกรศร ี
    3.   คุณคัมภีร์  จองธุระกิจ 
    4.   คุณประสงค ์ เตชะไกรศร ี

      5.   คุณยุพา  เตชะไกรศร ี

 ส าหรับวาระนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย คือกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 5 ท่านได้ออกจากห้องประชุม 
เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ซ่ึงประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร 
ผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ด าเนินการประชุมแทน 

คุณสุเมธ  เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร ด าเนินการประชุมต่อ ดังนี้ 

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือก
เป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเสนอระเบียบวาระต่างๆ ซ่ึงปรากฎว่าไม่มีการเสนอช่ือกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ  

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ขอแก้ไขข้อมูลกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ ในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี  
2554 หน้า 15 ซ่ึงเป็นข้อมูลของ พลเอกเทอดศักดิ์  มารมย์ ในช่องของการเสนอให้เป็น กรรมการ แก้ไขเป็น กรรมการอิสระ และต้องขอ
อภัยที่เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน 

คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม 
คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญแล้ว เห็นควรเสนอช่ือกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระเข้าเป็นกรรมการขอ งบริษัทฯ อีก
วาระหนึ่งจ านวน 5 ท่าน ตามรายช่ือที่น าเสนอ ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งทั้ง 5 ท่านนั้นมีกรรมการอิสระจ านวน 1 ท่าน คือ พลเอก
เทอดศักดิ์  มารมย์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา 

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล และเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประสงค์ให้มีการลงคะแนนเสียงในวาระ
เลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนนมากยิ่งขึ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้ว ย และงดออกเสียง 
ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง  

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมพจิารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นรายบคุคล ดงันี ้

 

กรรมการ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

คะแนนเสียง ร้อยละ(%) คะแนน
เสียง 

ร้อยละ(%) คะแนนเสียง ร้อยละ(%) 
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1 พลเอกเทอดศักดิ์  มารมย์ 164,476,637 100 0 0 0 0 

2 คุณจุมพล  เตชะไกรศร ี 164,476,637 100 0 0 0 0 

3 คุณคัมภีร์  จองธุระกิจ 164,476,637 100 0 0 0 0 

4 คุณประสงค์  เตชะไกรศร ี 164,476,637 100 0 0 0 0 

5 คุณยุพา  เตชะไกรศรี 164,476,637 100 0 0 0 0 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระทั้ง 5 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ อีก
วาระหนึ่ง 

 ประธานฯ  ขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนนส าหรับวาระนี้จากผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง หลังจากนั้น
ได้ให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เชิญกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้ามาในห้องประชุม พร้อมทั้งได้แสดงความยินดี และกล่าวต้อนรับกรรมการ
ทั้ง 5 ท่านกลับมาด ารงต าแหน่งอีกครั้ง และด าเนินการประชุมต่อ 

วาระท่ี  6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี  2554 

ประธานฯ ได้ขอให้นายสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร ผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ เป็นผู้รายงาน 

นายสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา แถลงให้ที่ประชุมทราบ
ว่า คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้ว เห็นสมควรขออนุมัติ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2554 เป็นเงิน 2,362,800 บาท และค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงาน เป็นเงิน 179,000 บาท 
ซ่ึงเป็นอัตราที่มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากปรับให้มีความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ ค่าตอบแทนของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และ
ขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา 

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม คุณสุเมธ เตชะไกรศรี จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมพจิารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี ้

ติที่ลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นด้วย 136,850,031 83.2033 

2.  ไม่เห็นด้วย 0 0 

3.  งดออกเสียง 27,626,606 16.7967 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง 83.20% ซ่ึงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2553 เป็นจ านวนเงิน 2,362,800 บาท และค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงาน เป็น
จ านวนเงิน 179,000 บาท ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียได้งดออกเสียงในวาระนี้ 

 เมื่อจบวาระที่ 7 แล้ว นายสุเมธ เตชะไกรศรี ได้มอบให้พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ด าเนินการประชุมต่อ 

วาระท่ี  7. พิจารณาแตง่ตั้งผู้สอบบัญชแีละก าหนดค่าสอบบญัชี  ประจ าปี  2554 

พลเอกเทอดศักดิ์  มารมย์ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 
120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56, 57 ซ่ึงก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุก
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ปี  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจ านวน 2 รายคือ นางสาว
วิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์  วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 จาก
บริษัท กรินทร์ ออดิท  จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2554  เป็นปีที่ 1  เนื่องจากมีความอิสระอย่างเพียงพอ โดยไม่มีผลประโยชน์หรือ
ส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน พร้อมทั้งอนุมัติค่าสอบบัญชีจ านวนเงิน 600,000 บาท และ
ค่าธรรมเนียมส าหรับการตรวจสอบตามแนวที่ก าหนดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คิดค่าบริการบัตรส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 
30,000 บาท และเฉพาะส่วนเพิ่มเติมอีก 2 บัตร บัตรละ 10,000 บาท เป็นเงินค่าบัตรส่งเสริมทั้งหมด 50,000 บาท ซ่ึงมากกว่าค่าสอบบัญชี
ประจ าปี 2553 เหตุเพราะมาตรฐานบัญชีใหม่นั้นมีข้อมูลในการตรวจสอบมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง มีการเพิ่มเติมรายการตรวจสอบของสาขาสุวิ
นทวงศ์เพิ่มอีกด้วย  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา 

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมพจิารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี ้

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นด้วย 164,476,637 100 

2.  ไม่เห็นด้วย 0 0 

3.  งดออกเสียง 0 0 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งนางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899  และ/
หรือ นางสาวกรรณิการ์  วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท  จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2554 
และก าหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 600,000 บาท และค่าธรรมเนียมส าหรับการตรวจสอบตามแนวที่ก าหนดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน คิดค่าบริการบัตรส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 30,000 บาท และเฉพาะส่วนเพิ่มเติมอีก 2 บัตร บัตรละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินค่าบัตร
ส่งเสริมเป็นจ านวนเงิน 50,000 บาท 

วาระท่ี 8.   เรื่องอื่น ๆ  (ถ้าม)ี 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่ 

คุณพงศ์ธร  วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ มีค าถามว่า เมื่อดูจากงบการเงินของบริษัทฯ จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ มีเงินสดอยู่ในมือไม่
มากนัก บริษัทมีการบริหารเงินทุนอย่างไรบ้าง และอยากทราบวิสัยทัศน์ 3-5 ปี ว่าบริษัทมองภายภาคหน้าเป็นอย่างไรบ้าง 

คุณจุมพลฯ ตอบค าถามว่า จากค าถามแรกที่ถามเรื่องเงินสดที่มีอยู่ในมือน้อยนั้น โดยปกติแล้วบริษัทฯ จะบริหารธุรกิจโดย
ควบคุม D/E Ratio ซ่ึงปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1.1 เท่า ฉะนั้น บริษัทฯ  ยังมีโอกาสที่จะกู้ได้อีก เมื่อมีความต้องการลงทุนเพิ่มอีกประมาณ 
200 – 300 ล้านบาท แต่ถ้าหากต้องการเงินลงทุนมากไปกว่านั้น เมื่อมีโอกาสทางด้านธุรกิจ ก็อาจจะต้องพิจารณาการเพิ่มทุนหรือการระดม
ทุนในช่องทางต่างๆ ตามความเหมาะสม ส าหรับค าถามที่สองนั้น บริษัทฯ มองว่าอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นยังคงมีอัตราการเติบโตได้ดี  
จึงได้มีการตั้งเป้าหมายเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ โดยพยายามที่จะสร้าง One Stop Service ให้ครอบคลุมทั้งกระบวนการ
ออกแบบช้ินส่วน, ออกแบบแม่พิมพ์, สร้าง Value Add, สร้างกระบวนการ Logistic ที่ดี เพื่อที่จะสามารถส่งช้ินส่วนให้แก่ผู้ประกอบ
รถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นั่นคือวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ พยายามที่จะบรรลุไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้ภายในระยะเวลา 3 -5  ปีนี้ 

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีความประสงค์จะเยี่ยม
ชมโรงงานของบริษัทฯ สามารถลงช่ือได้ที่โต๊ะลงทะเบียนด้านหน้าของห้องประชุม บริษัทฯ จะได้รวบรวมรายช่ือ และก าหนดวัน เวลา 
ในการไปเยี่ยมชมโรงงานให้ทราบต่อไป 
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 อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. จนถึงการประชุมเสร็จสิ้น มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม รวม
ทั้งส้ิน 152 รายโดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง รวม 53 ราย และผู้รับมอบฉันทะ รวม 99 ราย นับรวมจ านวนหุ้นที่ลงทะเบียนได้
ทั้งส้ิน 164,476,637 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.85 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

ประธานฯ ในนามตัวแทนคณะกรรมการบริษัทฯ กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลามาร่วมในการประชุมครั้งนี้ และ
ขอบคุณพนักงานทุกคนที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานด้วยความมุ่งมั่นและรับผิดชอบด้วยดีตลอดมา พร้อมทั้งอ านวยพรให้ทุกท่านจง
ประสพแต่จตุรพิธพรชัย มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป และปิดการประชุม 
 

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

ประกอบการพิจารณาในวาระที่  5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18  ก าหนดว่า  “ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง  กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อย
จ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่ง
ในสาม (1/3) 

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก  ส่วนปี
หลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่ง
อีกก็ได้” 

หลักเกณฑ์และวิธกีารสรรหากรรมการ 

ในปี 2555 มีกรรมการที่ออกตามวาระ คือ นายไพรัช สหเมธาพัฒน์, คุณเผ่าเทพ โชตินุชิต, คุณวีระศักดิ์ สุตันฑวิบูลย์, ดร. โกศล 
สุรโกมล และ ดร.นฤพนธ์ พงษ์เจริญ 

  บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และเมื่อพิจารณาจากประวัติการเข้าร่วมประชุม คุณสมบัติ ประสบการณ์ รวมไปถึงการมี
ส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ของกรรมการทั้ง  5  ท่าน  ที่ครบก าหนดออกตามวาระแล้วเห็นสมควรเสนอช่ือกรรมการทั้ง 
5  ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งดังเดิมโดยได้จัดท าประวัติกรรมการทั้ง 5 ท่านแนบมาเพื่อประกอบการพิจารณาวาระที่ 5  ทั้งนี้ ในปี 2555 
บริษัทฯ มีการเสนอช่ือกรรมการเพื่อด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการ ซ่ึง เท่ากับข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้ 
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 
(2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า/ผู้มีอ านาจควบคุมของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) 
(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น  บิดามารดา คู่

สมรส พ่ีน้อง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม   หรือบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่
อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง
เป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 

(5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

(6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 
(7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม (1) – (6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด าเนิน

กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมี
การตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได ้
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ข้อมูลกรรมการที่ออกจากต าแหนง่ตามวาระ     

    1.     ชื่อ  -  ชื่อสกุล     นายไพรัช สหเมธาพัฒน์         เสนอเป็น  กรรมการอิสระ  
 ต าแหน่งปัจจุบนั         ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
                อายุ        68  ปี        สัญชาต ิ   ไทย 
 วุฒิการศกึษา     - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                การอบรม หลักสูตร DAP รุ่น 11/2004 
 หลักสูตร DCP รุ่น 102/2008 
                ประสบการณ์การท างาน กรรมการตรวจสอบ บมจ. บางกอกแร้นช ์
 สรรพากรภาค 1 กรมสรรพากร 
                จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 8  ปี 
                ต าแหน่งในกิจการอื่นทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน   กรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามสปอร์ต ซินดิเคท 
                ต าแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   - ไม่มี - 

ต าแหน่งในกิจการท่ีขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  - ไม่มี - 
การเข้าร่วมประชุม              เข้าประชุม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง 

                ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา  - ไม่มี - 
 การถือหุน้ในบริษัทฯ            ไม่มี หรือ 0% 

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

     1. เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า  - ไม่เปน็ - 
     2. เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย)           - ไม่เป็น - 
     3. มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธรุกิจท่ีมีนัยส าคัญอันอาจม ีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ         - ไม่มี - 
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  2.  ชื่อ  -  ชื่อสกุล      นายเผ่าเทพ โชตินุชิต เสนอเป็น  กรรมการอิสระ  

 ต าแหน่งปัจจุบนั      กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ,          
    ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา 

                อายุ         79  ปี   สัญชาติ    ไทย 
 วุฒิการศกึษา       M.Sc Metallurgical Engineer University of Arizona, USA. 
                การอบรม อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 11/2004 
               ประสบการณก์ารท างาน กรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ      8  ปี 
                ต าแหน่งในกิจการอื่นทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน   - ไม่มี - 
                ต าแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   President Qualine Management Co.,Ltd. 

ต าแหน่งในกิจการท่ีขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  - ไม่มี - 
การเข้าร่วมประชุม              เข้าประชุม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง 

                ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา  -ไม่มี – 
 การถือหุน้ในบริษัทฯ            50,000 หุ้น หรือ 0.01% 
 

 
 
3.  ชื่อ  -  ชื่อสกุล     นายวีระศักดิ์ สุตันฑวิบูลย์         เสนอเป็น    กรรมการอิสระ  

 ต าแหน่งปัจจุบนั         กรรมการตรวจสอบ          อายุ     55  ปี 
   กรรมการอิสระ           

                สัญชาต ิ     ไทย 
 วุฒิการศกึษา       ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหกรรม,  

   Texas A&M University, Texas,USA. 

               การอบรม อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 21/2004 
               ประสบการณก์ารท างาน กรรมการ, บมจ. ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 8  ปี 
               ต าแหน่งในกิจการอืน่ที่เป็นบรษิัทจดทะเบียน      -    กรรมการบริษัท, กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
                                   -    ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่, EVP ผู้อ านวยการลูกค้าธุรกิจรายกลางนครหลวง 
        ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)   

ต าแหน่งในกิจการอืน่ที่ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบียน    -    กรรมการ, บจ. โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) 
                                      -     กรรมการ, บจ. เอเซียอุตสาหกรรมหลอดไฟ 
                                      -     กรรมการ, บจ. อินโด คอร์ดซ่า 
   -    กรรมการ, บจ. เดอะแกรนด์-ยูบี 

ต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท  - ไม่มี -                                                            
การเข้าร่วมประชุม              เข้าประชุม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง 
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               ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีทีผ่่านมา  -ไม่มี - 
 การถือหุน้ในบริษัทฯ            ไม่ม ีหรือ 0% 
 
 

4.  ชื่อ  -  ชื่อสกุล     ดร.โกศล สุรโกมล    เสนอเป็น  กรรมการอิสระ  
            ต าแหน่งปัจจุบัน        กรรมการอิสระ 

      กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา 
                อายุ         73  ปี 
                สัญชาต ิ      ไทย 
 วุฒิการศกึษา       ปริญญาเอก  วิศวกรรมเครื่องกล,  

    Wayne State University, Michigan, U.S.A. 
               การอบรม อบรมหลักสูตร DCP รุ่น 137/2010 
               ประสบการณก์ารท างาน - ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร, บจ. ฟูจิ เอเชีย 

 -  กรรมการผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตัิการ, บจ. ซัมมิท โอโตซีท อินดสัตรี 
 -  กรรมการบริหารและหัวหน้าคณะปฏิบตัิการฝ่ายผลิต, บจ.ธนบรุีประกอบรถยนต ์
 -  กรรมการผู้จัดการใหญ่, บจ. บางชันเยนเนอเรลเอเซมบล ี  

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 2  ปี 
                ต าแหน่งในกิจการอื่นทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน   - ไม่มี - 
                ต าแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   - ไม่มี - 

 ต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท  - ไม่มี - 
การเข้าร่วมประชุม              เข้าประชุม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง 

               ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา  -ไม่มี - 
 การถือหุน้ในบริษัทฯ            ไม่มี หรือ 0% 

 
 

5.  ชื่อ  -  ชื่อสกุล     ดร.นฤพนธ์ พงษ์เจริญ        เสนอเป็น   กรรมการ  

            ต าแหน่งปัจจุบัน        กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
                อายุ         55  ปี   สัญชาติ     ไทย 
 วุฒิการศกึษา       ปริญญาโท การบริหาร, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
             ปริญญาเอก การบริหาร, University of South Australia 
 การอบรม      หลักสูตร DCP รุ่น 105/2008 
               ประสบการณก์ารท างาน - กรรมการผู้จัดการ, บจ. TMBP 

 -  ผู้จัดการโรงงาน, บจ. Thai-Swedish Assembly   
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 5  ปี 

                ต าแหน่งในกิจการอื่นทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน   - ไม่มี - 
                ต าแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   - ไม่มี - 

 ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท  - ไม่มี - 
การเข้าร่วมประชุม              เข้าประชุม 8 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง  
     (ขาดประชุมเนื่องจากปฏิบัติภารกิจใหบ้ริษทั) 
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               ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา  -ไม่มี - 
 การถือหุน้ในบริษัทฯ            ไม่ม ีหรือ 0% 

 
เอกสารแนบ 4 

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 : พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2555 
 

หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยค านึงถึงความ
เหมาะสมทั้งทางด้านผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และความสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด รวมถึงความเหมาะสมกับการท า
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแล้ว มีความเห็นว่าควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ
บริษัท ปี 2555 รวม 2,362,800 บาท ซ่ึงเท่ากับปี 2554 และงดจ่ายค่าตอบแทนจากผลการด าเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

องค์ประกอบของค่าตอบแทน 
เบี้ยประชุม 

 
ค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงาน  (งดจ่าย) 

    เอกสารแนบ 5 

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชแีละก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2555 

 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56, 57 ซ่ึงก าหนดให้ที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาพร้อมเห็น
ควรในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจ านวน 2 ราย และได้พิจารณาก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2555 และได้เสนอคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือ นางสาว

 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน 
(บาท/เดือน) 

ยอดรวม  
(บาท) 

ค่าตอบแทน 
(บาท/เดือน) 

ยอดรวม  
(บาท) 

ค่าตอบแทน 
(บาท/เดือน) 

ยอดรวม  
(บาท) 

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

กรรมการตรวจสอบ ประธาน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

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

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
กรรมการสรรหา 

13,000 156,000 14,300 171,600 14,300 171,600 

กรรมการบริษัท 11,000*2 264,000 12,100*2 290,400 12,100*2 290,400 
กรรมการบริหาร 18,500*2 444,000 20,350*2 488,400 20,350*2 488,400 

รวม  2,148,000  2,362,800  2,362,800 
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กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 7305 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท  จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี เป็นปีที่ 2 เนื่องด้วยมีความ
เป็นอิสระอย่างเพียงพอ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงทางอ้อมกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย/บริษัทร่วม 

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี (Audit 
fee) ประจ าปี 2555 รวมทั้งส้ิน 600,000 บาท มากกว่าปี 2554 เนื่องจากเพิ่มจ านวนบัตรส่งเสริมการลงทุน (ส่วนเพิ่มเติมจ านวน 1 
บัตร) ประกอบด้วย  

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2554 ปี 2555

ค่าสอบทานรายไตรมาส (3ไตรมาส) 240,000 240,000
ค่าตรวจสอบงบการเงนิปี 360,000 360,000
ค่าบริการอ่ืน 60,000 50,000  

 
หมายเหต ุ: ค่าบริการอื่น (Non audit fee) คือค่าบริการส าหรับการตรวจสอบตามแนวที่ก าหนดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน คิดค่าบริการบตัรส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 30,000 บาท และเฉพาะส่วนเพิ่มเติมอีก 3 บัตร บัตรละ 10,000 บาท รวมเป็นเงนิ 
30,000 บาท 

เอกสารแนบ 6  

เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารต่อไปนีก้่อนเข้าร่วมประชมุ (แล้วแตก่รณี) 

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซ่ึงปรากฎรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น 
บัตรประจ าตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง 
 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง
ลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 

(ข) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลง
ช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
 

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 
 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 

(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล

พร้อมทั้งประทับตราส าคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซ่ึงเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอ านาจกระท า
การแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น 

 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง

ลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
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(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 
พร้อมทั้งประทับตราส าคัญ (ถ้าม)ี และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น 

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
ให้น าความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทยหรือซ่ึงเป็นนิติ
บุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้ 

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ 
หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ช่ือนิติบุคคล ผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือ
ผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดอ านาจในการลงลายมือช่ือ ที่ตั้งส านักงานใหญ่ 

(ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติ
บุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของค าแปล พร้อมทั้งประทับตราส าคัญ (ถ้าม)ี 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม
ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. จนกระทั่งเลิกการประชุม ของวันที่ 10 เมษายน 2555 

อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นตามส่ิงที่ส่งมาด้วย (เอกสารแนบ 9) เป็นแบบมอบฉันทะที่ก าหนดรายการ
ต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (แบบ ข) ส่วนแบบ ก และแบบที่ใช้เฉพาะผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัส
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (แบบ ค) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการมอบฉันทะ
ดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (http://www.tkrungthai.com) 

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษทัฯ สามารถมอบให้ดังรายชื่อต่อไปนี ้

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

                             ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 
4.  นายวีระศักดิ์           สุตัณฑวิบูลย ์             กรรมการตรวจสอบ 
5.  ดร.โกศล                สุรโกมล กรรมการอิสระ 
  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา 

 
 

เอกสารแนบ 7 
รายละเอียดของกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชมุเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 
ช่ือ-สกุล พลเอกเทอดศกัดิ์  มารมย ์
อายุ 76 
ที่อยู ่ จันทน์ 43 แยก 21 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 

วุฒิการศึกษา/ การฝึกอบรม - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ.)โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) 
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
- วิทยาลัยการทัพบก 

http://www.tkrungthai.com/
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- หลักสูตรกฎหมายส าหรับผูบ้ังคบับัญชาช้ันสูง, กระทรวงกลาโหม 
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
- อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 10/2004 

ต าแหน่งงานในปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษทั 

ประวัติการท างาน 
 

นายทหารพิเศษประจ ากรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค ์

นายกสมาคมทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมป์ 

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม  ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว้นวาระที่ 6 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2554  คณะกรรมการบริษทั        : เข้าร่วม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง 

การถือหุ้นในบริษทัฯ 220,000 หุ้น หรือ 0.10% 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน - ไม่ม ี- 
ประวัติการกระท าผดิกฏหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั - ไม่ม ี- 
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังนี้ กับบรษิัท หรือนิตบิุคคล
ที่อาจะมคีวามขัดแย้งในปจัจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน 

ลูกจ้าง หรือทีป่รึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 
2. เป็นผู้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี) 
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยระบุขนาดด้วย 

 
 
- ไม่เป็น - 
 
- ไม่เป็น - 
- ไม่มี - 

 
 

 
 

ช่ือ-สกุล นายไพรัช  สหเมธาพัฒน ์
อายุ 68 ปี 
ที่อยู ่ 566/53 ถ. พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม บางรัก กทม. 
วุฒิการศึกษา/ การฝึกอบรม บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่11/2004 
อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 102/2008 

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

กรรมการตรวจสอบ, บมจ. บางกอกแรนด์ 
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม  ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว้นวาระที่ 5, 6 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2554  -  คณะกรรมการบริษทั        : เข้าร่วม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง 
-  คณะกรรมการตรวจสอบ  : เข้าร่วม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง 

การถือหุ้นในบริษทัฯ - ไม่มี - 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน - ไม่ม ี- 
ประวัติการกระท าผดิกฏหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั - ไม่ม ี- 
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังนี้ กับบรษิัท หรือนิตบิุคคล
ที่อาจะมคีวามขัดแย้งในปจัจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
1.  เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน          

 
 
- ไม่เป็น - 
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     ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รบัเงนิเดือนประจ า 
2.  เป็นผูบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี) 
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยระบุขนาดด้วย 

 
- ไม่เป็น - 
- ไม่มี - 

 
ช่ือ-สกุล นายเผ่าเทพ  โชตินุชิต 

อายุ 79 ปี 
ที่อยู ่ 104 ถ. เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 

วุฒิการศึกษา/ การฝึกอบรม M.Sc Metallurgical Engineer University of Arizona, USA. 
อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที1่1/2004 

ต าแหน่งงานในปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา 

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

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว้นวาระที่ 5, 6 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2554  -  คณะกรรมการบริษทั        : เข้าร่วม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง 

-  คณะกรรมการตรวจสอบ  : เข้าร่วม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง 
-  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา  
                                             : เข้าร่วม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง 

การถือหุ้นในบริษทัฯ 50,000 หุ้น หรือ 0.01% 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน - ไม่ม ี- 
ประวัติการกระท าผดิกฏหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั - ไม่ม ี- 
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังนี้ กับบรษิัท หรือนิตบิุคคล
ที่อาจะมคีวามขัดแย้งในปจัจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน 

ลูกจ้าง หรือทีป่รึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 
2. เป็นผู้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี) 
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยระบุขนาดด้วย 

 
 
- ไม่เป็น - 
 
- ไม่เป็น - 
- ไม่มี - 
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ช่ือ-สกุล นายวีระศักดิ์  สุตณัฑวบิูลย ์
อายุ 55 ปี 
ที่อยู ่ 35/90 ซ. ลาดพร้าว 23 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.  

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

ต าแหน่งงานในปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
ประวัติการท างาน -  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่, ผู้อ านวยการลูกค้าธุรกิจรายกลางนครหลวง 

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

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม  ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว้นวาระที่ 5, 6 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2554  -  คณะกรรมการบริษทั        : เข้าร่วม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง 

-  คณะกรรมการตรวจสอบ  : เข้าร่วม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง 
การถือหุ้นในบริษทัฯ - ไม่ม ี- 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน - ไม่ม ี- 
ประวัติการกระท าผดิกฏหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั - ไม่ม ี- 
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังนี้ กับบรษิัท หรือนิตบิุคคล
ที่อาจะมคีวามขัดแย้งในปจัจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน      
  พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่รึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 
2. เป็นผู้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผูส้อบบัญชี) 
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยระบุขนาดด้วย 

 

 
- ไม่เป็น - 
 
- ไม่เป็น - 
- ไม่มี - 
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ช่ือ-สกุล ดร.โกศล  สุรโกมล 
อายุ 72 
ที่อยู ่ 73/9 ม. ปัญญา ถ. พัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
วุฒิการศึกษา/ การฝึกอบรม ปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องกล 

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

ต าแหน่งงานในปัจจุบนั กรรมการอิสระ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา 
ประวัติการท างาน 
 

- กรรมการอ านวยการฝ่ายปฏิบัติการ,  
บริษทั ซัมมิท โอโตซีท อินดัสทร ีจ ากัด 

- กรรมการบริหารและหัวหน้าคณะปฏบิัติการฝ่ายผลิต,  
บริษทั ธนบุรปีระกอบรถยนต์ จ ากัด 

- กรรมการผู้จัดการใหญ่, บริษทั บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จ ากัด 
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม  ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระของการประชุม ยกเว้นวาระที่ 5, 6 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2554  -  คณะกรรมการบริษทั        : เข้าร่วม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง 

-  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา  
                                             : เข้าร่วม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง 

การถือหุ้นในบริษทัฯ - ไม่ม ี- 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน - ไม่ม ี- 
ประวัติการกระท าผดิกฏหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั - ไม่ม ี- 
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังนี้ กับบรษิัท หรือนิตบิุคคล
ที่อาจะมคีวามขัดแย้งในปจัจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน 

ลูกจ้าง หรือทีป่รึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 
2. เป็นผู้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี) 
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยระบุขนาดด้วย 

 
 
- ไม่เป็น - 
 
- ไม่เป็น - 
- ไม่มี - 
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เอกสารแนบ 8 

การมอบฉันทะในการประชมุใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2555 

 
ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 วรรค 1  การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมร่วมกัน

ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้น
ที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 
 

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ใคร่ขอความกรุณาจากท่านผู้ถือหุ้น
ได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
 
 

วิธีการออกเสียงลงคะแนน 

 
1.   การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย โดยให้นับจ านวนหุ้น หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
          -   ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 
          -   ให้ประธานที่ประชุมสอบถามมติของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระโดยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียงกรอก
รายละเอียดในแบบฟอร์มการลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าที่นับคะแนน 

2.   การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบ
ฉันทะเท่านั้น 

3.    ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุม อาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้น
นั้นออกนอกห้องประชุมช่ัวคราวก็ได้ 

 

ข้อบงัคับของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกบัการประชมุผู้ถือหุน้ 

 
“ข้อ 32.  การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่น

ใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนด 
ข้อ 33.  ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ

ดังกล่าวให้กระท าภายในส่ีเดือนภายหลังการส้ินสุดรอบปี ทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุม
วิสามัญ” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า
ของจ านวนที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือจ านวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซ่ึงมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนหุ้นที่
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จ าหน่ายได้ทั้งหมดเข้าช่ือกันท าหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุ
ว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

 
ข้อ 34.  ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ
เพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด
วัน (7 วัน) ก่อนวันประชุม 

อนึ่ง ค าบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 
ข้อ 35.  การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่

น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะ
ครบองค์ประชุม 

ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งช่ัวโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบ
เป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จ าเป็นต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 36.  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ 
การมอบฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสือ ลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดก าหนด และ

อย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ 
ก. จ านวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ 
ข. ช่ือผู้รับมอบฉันทะ 
ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมอบแก่ประธานกรรมการ

หรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการก าหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
ข้อ 37.  ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซ่ึง

มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่ยังพิจารณาไม่เสร็จ และ
จ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม
ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันกอ่นการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุม
ในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย 

ข้อ 38.  ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

ข้อ 39.  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามัญทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น 
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใดผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้นอกจากการออกเสียง

ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือ

หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
ข. การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
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ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส าคัญ การมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไร
ขาดทุนกัน 

ง. การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจ านวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น 
ข้อ 40.  กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ าปี พึงกระท ามีดังนี้ 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ด าเนินการไประยะรอบปีที่ผ่านมา 
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
(6) กิจการอื่นๆ” 
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 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.               เอกสารแนบ 9 

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

ข้าพเจ้า………………………………………………………………….สัญชาติ…………………………………………… 
อยู่บ้านเลขที…่…………………..ถนน………………………………………..ต าบล/แขวง……………………………………….. 
อ าเภอ/เขต…………………….....จังหวัด……………………………………...รหัสไปรษณีย์……………………………………... 
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั…ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม………………………….…………………………….........……จ ากัด (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิ้นรวม………………………….หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………...เสียง ดังนี ้
                    หุ้นสามัญ………………………………...หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ………………………………..เสียง 
                    หุ้นบุริมสิทธิ……………………………..หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ………………………………..เสียง 
ขอมอบฉนัทะให ้(สามารถมอบให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึง่โดยมีรายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย) 

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

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

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญั
ประจ าปี 2555 ในวันอังคารที่  10 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุโขทัย ช้ัน 1 โรงแรมนารายณ์ เลขที่  222 ถนนสีลม 
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
            4.ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้

ระเบียบวาระที่  1   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2554 เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2554 
     □ (ก)  ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

                        □ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า  ดังนี ้
                                             □  เห็นด้วย                        □  ไม่เห็นด้วย              □  งดออกเสียง 

 ระเบียบวาระที่  2   เรื่อง  รับทราบผลการด าเนนิงานประจ าปี 2554  
     □ (ก)  ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

                        □ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า  ดังนี้ 
                                             □  เห็นด้วย                        □  ไม่เห็นด้วย              □  งดออกเสียง 
                   ระเบียบวาระที่   3   เรื่อง  พิจารณาอนุมัติงบดุล งบก าไรขาดทุนของบริษทัฯ พร้อมทั้งรบัทราบรายงานผู้สอบบัญชีส าหรับ 
                                รอบระยะเวลาบัญชี  ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
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     □ (ก)  ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
                        □ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า  ดังนี้ 
                                             □  เห็นด้วย                        □  ไม่เห็นด้วย              □  งดออกเสียง 

หน้า  1  ของจ านวน  4  หน้า 

                    ระเบียบวาระที่   4   เรื่อง  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปนัผลประจ าป ี2554 
     □ (ก)  ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

  □ (ข)  ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า  ดังนี้ 
                                             □  เห็นด้วย                        □  ไม่เห็นด้วย              □  งดออกเสียง 
             ระเบียบวาระที่   5   เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

     □ (ก)  ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
                        □ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า  ดังนี้ 

     □  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
                 □  เห็นด้วย                        □  ไม่เห็นด้วย              □  งดออกเสียง 

□ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
  1.  คุณไพรัช สหเมธาพัฒน์ 

        □  เห็นด้วย                        □  ไม่เห็นด้วย              □  งดออกเสียง 
 2.  คุณเผ่าเทพ โชตินุชิต 

□  เห็นด้วย                        □  ไม่เห็นด้วย              □  งดออกเสียง 
         3.  คุณวีระศักดิ์ สุตันฑวิบูลย์ 

□  เห็นด้วย                        □  ไม่เห็นด้วย              □  งดออกเสียง 
            4.  ดร. โกศล สุรโกมล 

□  เห็นด้วย                        □  ไม่เห็นด้วย              □  งดออกเสียง 
                            5.  ดร. นฤพนธ์ พงษ์เจรญิ                      
  □  เห็นด้วย                        □  ไม่เห็นด้วย              □  งดออกเสียง 
                    ระเบียบวาระที่   6   เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2555 

     □ (ก)  ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
                        □ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า  ดังนี้ 
                                              □  เห็นด้วย                        □  ไม่เห็นด้วย              □  งดออกเสียง 

        ระเบียบวาระที่   7   เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2555 
           □ (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                       □ (ข)  ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า  ดังนี้ 
                                   □  เห็นดว้ย                        □  ไม่เห็นด้วย              □  งดออกเสียง 

                    ระเบียบวาระที่  8   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี 
 .......................................................................................................................................................................... 
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 หน้า  2  ของจ านวน  4  หน้า 

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

6.ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ              

 
 
 
 
 ลงช่ือ...................................................................................ผู้มอบฉันทะ 
         (...................................................................................) 
 
 
 ลงช่ือ..............................................................................ผู้รับมอบฉนัทะ 
         (..............................................................................) 
 
 
 ลงช่ือ..............................................................................ผู้รับมอบฉนัทะ 
         (..............................................................................) 
 
 
   ลงช่ือ............................................................................ผู้รับมอบฉนัทะ 
         (..............................................................................) 
 
 

หมายเหตุ 
1.    ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่ 
       สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2.    วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3.    ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ 
        ประจ าตอ่แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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หน้า  3  ของจ านวน  4  หน้า 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.   
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม  จ ากัด (มหาชน) 
 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ  ประจ าปี 2555 ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องสุโขทัย  ช้ัน 1  
โรงแรมนารายณ์ เลขที่  222  ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

□   ระเบียบวาระที่.......................เรื่อง............................................................................................................................ 
      □   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
      □   (ข) ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
  □   เห็นด้วย □   ไม่เห็นด้วย □   งดออกเสียง 
□   ระเบียบวาระที่......................เรื่อง............................................................................................................................. 
      □   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
      □   (ข) ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  □   เห็นด้วย □   ไม่เห็นด้วย □   งดออกเสียง 
□   ระเบียบวาระที่.......................เรื่อง............................................................................................................................ 
      □   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
      □   (ข) ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  □   เห็นด้วย □   ไม่เห็นด้วย □   งดออกเสียง 

            □   ระเบียบวาระที่......................เรื่อง............................................................................................................................. 
      □   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
      □   (ข) ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  □   เห็นด้วย □   ไม่เห็นด้วย □   งดออกเสียง 

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

  □   เห็นด้วย □   ไม่เห็นด้วย □   งดออกเสียง 
           ช่ือกรรมการ............................................................................................................... 

  □   เห็นด้วย □   ไม่เห็นด้วย □   งดออกเสียง 
           ช่ือกรรมการ............................................................................................................... 

  □   เห็นด้วย □   ไม่เห็นด้วย □   งดออกเสียง 
           ช่ือกรรมการ............................................................................................................... 
  □   เห็นด้วย □   ไม่เห็นด้วย □   งดออกเสียง 
 □   ระเบียบวาระที่......................เรื่อง............................................................................................................................. 

      □   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
      □   (ข) ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  □   เห็นด้วย □   ไม่เห็นด้วย □   งดออกเสียง 

             

 

หน้า  4  ของจ านวน  4  หน้า 
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บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
T. KRUNGTHAI INDUSTRIES PUBLIC CO., LTD. 

 

โรงแรมนารายณ์ 
Narai Hotel 

222 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 
222 Silom Road, Bangkok 

Tel. (662) 237-0100 
Fax (662) 236-7161 

 

แผนที่สถานที่จัดประชมุ 
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