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วันที่  4  มีนาคม 2556 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป  2556 
เรียน  ทานผูถือหุน บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 

 เมื่อวันพุธที่  20  กุมภาพันธ  2556  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม  จํากัด  (มหาชน) ไดมีมติใหเรียก
ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป  2556   ในวันพุธที่  10   เมษายน  2556   เวลา  14:00 น.    ณ  หองวิมานทิพย  ช้ัน 5 โรงแรมมณเฑียร 
ริเวอรไซด เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 บางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระพรอมดวย
ความเห็นของคณะกรรมการ ดังตอไปนี้ 

วาระที่  1. รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2555 

วัตถุประสงคและเหตุผล บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 และบริษัทฯ ไดจัดทํา
รายงานการประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดเรียบรอยแลว รวมทั้งได
เผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ ดวยแลว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

ความเห็นคณะกรรมการ  การบันทึกรายงานมีความถูกตองครบถวนแลว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุม
ดังกลาว 

วาระที่  2. รับทราบผลการดําเนินงานประจําป  2555 

วัตถุประสงคและเหตุผล       รายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2555 เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 40 รายละเอียดปรากฏ
ตามรายงานประจําปบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 2 

ความเห็นคณะกรรมการ       เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2555 ใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ 

วาระที่  3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน  งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  พรอมท้ังรับทราบรายงานผูสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชี  สิ้นสุด ณ วันที่  31  ธันวาคม  2555 

วัตถุประสงคและเหตุผล  เพื่อใหเปนไปตามนัยของมาตรา 112 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามขอบังคับของ
บริษัทฯ ขอที่ 53 ที่ไดกําหนดใหคณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของ
รอบปบัญชีของบริษัทฯ เสนอตอที่ประชุมผูถือหุน ในการประชุมสามัญประจําปเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จนี้ คณะกรรมการจะตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบใหเสร็จกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน รายละเอียดตามที่แสดงไว
ในรายงานประจําป 2555 และสรุปขอมูลทางการเงินตามเอกสารแนบ 2 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พรอมทั้งรายงานผูสอบ
บัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี  สิ้นสุด ณ วันที่  31  ธันวาคม  2555 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว  

วาระที่  4. พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2555 

วัตถุประสงคและเหตุผล     บริษัทฯ  มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิในแตละป เวน
แตในกรณีที่บริษัทฯ มีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบใหจายเงินปนผลประจําปแลว จะตอง
นําเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน 

จากผลการดําเนินงานโดยรวม บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ ประจําป 2555 จํานวน 88.81 ลานบาท เมื่อพิจารณาปจจัยตางๆ แลวบริษัทฯ จึง
พิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตรา 0.18 บาท/หุน รวมเปนเงิน 38.52 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 43.37 ของกําไรสุทธิ ซึ่ง
เปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ใหแกผูถือหุนที่มีรายช่ือปรากฏ ณ วันกําหนดสิทธิผูถือหุน (Record  Date)  เพื่อสิทธิรับ
เงินปนผล วันที่ 7 มีนาคม 2556 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดย
วิธีปดสมุดพักการโอนหุนในวันที่ 8 มีนาคม 2556 ซึ่งกําหนดจายเงินปนผลในวันที่  29  เมษายน  2556 โดยมีขอมูลเปรียบเทียบอัตราการ
จายเงินปนผลในปที่ผานมา ดังนี้ 
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รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2553 ป 2554 ป 2555 

1. กําไรสุทธิ (ลานบาท) 40.64 (14.85) 88.81 

2. จํานวนหุน (ลานหุน) 214 214 214 

3.  กําไรตอหุน (บาท:หุน) 0.19 (0.07) 0.41 

4. เงินปนผลจายตอหุน (บาท:หุน) 0.12 0.05 0.18 

5. รวมเงินปนผลจายทั้งสิ้น (ลานบาท) 25.68 10.70 38.52 

ความเห็นคณะกรรมการ  สมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2555 ในอัตรา 
0.18 บาท/หุน รวมเปนเงิน 38.52 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 43.37 ของกําไรสุทธิ โดยกําหนดวันจายเงินปนผลในวันที่ 29 เมษายน  
2556 

วาระที่  5. พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

วัตถุประสงคและเหตุผล      เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ม.71 และตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 18 กําหนดวา 
ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม โดยอัตรา ซึ่งรายนามกรรมการที่
ตองพนตําแหนงในปนี้   ไดแก   คุณสุเมธ เตชะไกรศรี, คุณโกเวท ล้ิมตระกูล, คุณปรีชา เตชะไกรศรี, คุณอภิชาติ เกษมกุลศิริ และ คุณ
จุมพล  เตชะไกรศรี  

บริษัทฯ ไดประกาศในเว็บไซตของบริษัทฯ เชิญใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเปน
กรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเสนอระเบียบวาระตางๆ แตไมมีการเสนอรายชื่อกรรมการ หรือระเบียบวาระ เขามายังบริษัทฯ คณะกรรมการ
สรรหา และกรรมการผูไมมีสวนไดเสียไดพิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญแลว จึงขอเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติกรรมการปรากฎตามเอกสาร
แนบ 3 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาเห็นควรเสนอชื่อกรรมการทั้ง 5 ทานที่ครบกําหนดออกตามวาระเขาเปนกรรมการของ
บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการมีความเห็นวาบุคคลขางตนเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด และไมมีลักษณะตองหามแตงตั้งใหเปนกรรมการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติ ทักษะความรู ความสามารถ และ
ประสบการณตรงตามที่บริษัทฯ กําหนดอีกดวย  

 วาระที่  6.    พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ ประจําป 2556 

วัตถุประสงคและเหตุผล     เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับของบริษัทขอ 16 เรื่องคาตอบแทน
กรรมการ ควรเหมาะสมกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งในป 2555 นั้น คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และ
คณะกรรมการผูไมมีสวนไดเสียเห็นควรใหเสนอขออนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2556 ในอัตรา 2,628,000 บาท และคาตอบแทน
ตามผลการดําเนินงานเปนเงิน 560,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลว เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือ
หุนอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2556 เปนเงิน 2,628,000 บาท  และคาตอบแทนตามผลการดําเนินงานเปนเงิน 560,000 บาท 

วาระที่  7. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี  ประจําป  2556 

วัตถุประสงคและเหตุผล  เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ม. 120 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 56, 57 ซึ่ง
กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการ
เสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีจํานวน 4 ราย รวมถึงพิจารณากําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2556 และไดเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ



   

 3

พิจารณาเสนอที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้ง นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือนางสาวกรรณิการ วิภาณุ
รัตน ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขที่5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ  พัฒน
บัณฑิต ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4713 จากบริษัท กรินทร ออดิท  จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2556 เปนปที่3 เนื่องจากมีความเปน
อิสระอยางเพียงพอ โดยไมมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสียไมวาทางตรงทางออม ทั้งในดานการเงิน และการบริหารงาน พรอมทั้ง
อนุมัติคาตรวจสอบงบการเงินประจําป 2556 เปนเงิน 410,000 บาท คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสๆ ละ 80,000 บาท จํานวน 3 ไตร
มาส รวมเปนเงินทั้งสิ้น 650,000 บาท สวนคาบริการอื่น (non audit services) คือคาธรรมเนียมสําหรับการตรวจสอบตามแนวที่กําหนด
โดยคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน คิดคาบัตรสงเสริมการลงทุน บัตรละ 10,000 บาท รวมเปนเงิน 40,000 บาท ซึ่งมากกวาคาสอบบัญชี
ในป 2555  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 

ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้ง  นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผูสอบบัญชี
อนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือนางสาวกรรณิการ วิภาณุรัตน ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน ผูสอบบัญชี
อนุญาตเลขที่5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ พัฒนบัณฑิต ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4713 จากบริษัท กรินทร ออดิท  จํากัด เปนผูสอบ
บัญชีประจําป 2556 พรอมทั้งอนุมัติคาสอบบัญชี เปนเงินทั้งสิ้น 650,000 บาท สวนคาบริการอื่น (non audit services) คือคาธรรมเนียม
สําหรับการตรวจสอบตามแนวที่กําหนดโดยคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน คิดคาบัตรสงเสริมการลงทุนบัตรละ 10,000 บาท เปนเงิน 
40,000 บาท 

วาระที่ 8.   เร่ืองอ่ืน ๆ  (ถามี) 

 จึงขอเรียนเชิญผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว หากมีขอสงสัยหรือคําถามขอมูลที่เกี่ยวของกับ
วาระการประชุมสามารถสงคําถามลวงหนามายังบริษัทฯ ได โดยสงโทรสารมายังหมายเลข 0-2212-4864 โดยระบุที่อยูเพ่ือที่บริษัทฯ จะ
ติดตอกลับได  

 อนึ่ง บริษัทฯ จะเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนเพ่ือเขารวมประชุมไดต้ังแตเวลา 13.00  น. เปนตนไป  หากทานไมสามารถเขารวม
ประชุมดังกลาวไดดวยตนเอง ทานอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพรอมหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ เพื่อใหการลงทะเบียนเขาประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ใครขอใหทานผูถือหุน และ/หรือ ทานผูรับมอบฉันทะ โปรดนําหนังสือมอบฉันทะ (ที่แนบมาพรอมนี้) มาแสดงตอเจาหนาที่
ลงทะเบียนในวันประชุมดวย พรอมทั้ง กรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเขารวมประชุมตามรายการเอกสารที่แนบมา
พรอมหนังสือฉบับนี้ โดยบริษัทฯ กําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) ที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุน 
ประจําป 2556 และมีสิทธิในการรับเงินปนผล ในวันที่ 7 มีนาคม 2556 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพยฯ โดย
วิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน 1 วัน ในวันที่ 8 มีนาคม 2556 นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดเตรียมอากรแสตมปใหแกผูถือหุนที่มอบ/ไดรับ
มอบฉันทะไวบริการในวันประชุมดวย 

  

                                                                                                                    ขอแสดงความนับถือ 

          
                                                                                                                 ( นายสุเมธ    เตชะไกรศรี )                                                                               
                                                                                                                  ประธานกรรมการบริหาร 

 

หมายเหตุ : 1.     หากผูถือหุนทานใดมีความประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2555 แบบรูปเลม กรุณาติดตอหมายเลขโทรศัพท 0 2211 3732 ext. 104 

2. ผูถือหุนสามารถเรียกดูคําบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนและเอกสารประกอบไดที่ www.tkrungthai.com  ตั้งแตวันที่ 4  มีนาคม 2556 
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เอกสารแนบ 1 

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2555 

รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2555 
บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
วันอังคารที่ 10  เมษายน  2555  เวลา 14.00 น. 

ณ หองสุโขทัย ชั้น 1  โรงแรมนารายณ  
เลขท่ี 222 ถนนสีลม  กรุงเทพฯ 

  
เร่ิมการประชุม 

 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย ประธานกรรมการบริษัทฯ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมไดกลาวตอนรับผูถือหุน พรอมทั้งแนะนํา
กรรมการ และผูบริหารบริษัทฯ ที่มารวมประชุม ดังนี้ 

กรรมการบริษัท 

1.  พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย   ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 
2.  คุณสุเมธ  เตชะไกรศรี  ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริษัท 
     กรรมการพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการสรรหา 
3.  คุณไพรัช  สหเมธาพัฒน ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 
       และกรรมการบริษัท 
4. คุณเผาเทพ โชตินุชิต  กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 
       ประธานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
       ประธานคณะกรรมการสรรหา และกรรมการบริษัท 
5.  คุณวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ  
     และกรรมการบริษัท 
6. ดร. โกศล สุรโกมล  กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาคาตอบแทน  
     กรรมการสรรหา และกรรมการบริษัท 

      7.  คุณคัมภีร   จองธุระกิจ  กรรมการบริษัท 
8.  คุณประสงค เตชะไกรศรี       กรรมการบริษัท  
9.  คุณยุพา   เตชะไกรศรี  กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 
10.  คุณอภิชาติ เกษมกุลศิริ  กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 
11. คุณปรีชา         เตชะไกรศรี  กรรมการบริษัท  
       กรรมการพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการสรรหา 
       รองกรรมการผูจัดการ และกรรมการบริหาร 
12. คุณโกเวท  ล้ิมตระกูล  กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 
13.  ดร. นฤพนธ พงษเจริญ  กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร  
     และกรรมการผูจัดการ 
14.  คุณจุมพล      เตชะไกรศรี  กรรมการบริหาร ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
       และเลขานุการคณะกรรมการ 
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ผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม 
 คุณวิมลศรี  จงอุดมสมบัติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 
        บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด 

 ผูบริหาร 
 คุณอังคณา  ไทยจรัสเสถียร ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 

 ตอจากนั้น พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดมารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 โดยแจงใหที่
ประชุมทราบวาขณะนี้มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตัวเอง 75 ราย และผูมอบฉันทะจํานวน 90 ราย รวมทั้งสิ้น 165 ราย ถือหุนรวมกัน
ทั้งสิ้น 159,227,868 หุน คิดเปนรอยละ 74.41 ครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปดการประชุม 

 กอนเขาสูวาระการประชุม ประธานฯ ไดช้ีแจงวิธีการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนผูมาประชุมดวยตนเอง และผูมอบฉันทะ 
ดังนี้ 

1.   การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผย ดวยการใหนับจํานวนหุน หนึ่งหุนมีเสียงหนึ่งเสียง ยกเวนกรณีผูรับมอบฉันทะ
จากผูลงทุนตางประเทศที่แตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน และมติของที่ประชุมผูถือหุนไดประกอบดวย
คะแนนเสียงดังตอไปนี้ 
                  1.1   ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานใน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 
                  1.2    ใหประธานที่ประชุมสอบถามมติของผูถือหุนในแตละวาระโดยใหผูถือหุนที่เห็นดวย ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง กรอก
รายละเอียดในบัตรลงคะแนน  ซึ่งบริษัทฯ แจกแกทุกทาน บริษัทฯ จะเก็บเฉพาะบัตรที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ยกเวนในวาระที่ 5 
และ 6 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนทุกราย เมื่อผูถือหุนลงคะแนนเสร็จแลว ใหยกมือขึ้น แลวสงใหเจาหนาที่นับ
คะแนน เจาหนาที่จะนําคะแนนเสียงดังกลาวหักออกจากจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนน
เสียงที่เห็นดวยในวาระนั้นๆ 
 2.  ผูถือหุนที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด หามมิใหออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุม อาจจะเชิญใหผู
ถือหุนนั้นออกนอกหองประชุมช่ัวคราวก็ได 
 3.  ในกรณีที่ผูถือหุนที่มีบัตรลงคะแนนจะไมอยูในหองประชุมในระหวางการประชุมระเบียบวาระใด และตองการรักษาสิทธิใน
การออกเสียงลงคะแนนไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง สําหรับระเบียบวาระที่ยังเหลืออยู กรุณาลงคะแนนเสียงตามที่ทานตองการ และสง
บัตรลงคะแนนใหกับเจาหนาที่กอนออกจากหองประชุม เพื่อเจาหนาที่จะไดนําบัตรลงคะแนนของทานไปสงใหกับเจาหนาที่นับคะแนน
เมื่อถึงระเบียบวาระนั้นๆ 
  สวนผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุม และเปนแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของทานผูถือ
หุนนั้น บริษัทฯ ไดนําคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงตามความประสงคของทานผูถือหุนบันทึกรวมไวในเครื่อง
คอมพิวเตอรเพื่อการลงมติตามวาระไวแลว 

 สําหรับคะแนนเสียงรวมในแตละวาระนั้น อาจไมเทากัน เนื่องดวย ขณะประชุมอาจจะมีผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะมาเพิ่มใน
แตละวาระนั้นๆ จึงขอแจงเพื่อทราบ 

  ทั้งนี้ เพื่อความโปรงใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ไดเชิญที่ปรึกษากฎหมายจากภายนอกจํานวน 1 ทาน คือ คุณธีระพันธ  
เพ็ชรสุวรรณ กรรมการผูจัดการ บริษัท กฎหมายฟารอีสฑ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อทําหนาที่รวมเปนกรรมการกลาง และสักขีพยานการ
นับคะแนนในที่ประชุมดวย 

จากนั้น ประธานฯ ไดแจงวา บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของผูถือหุนในการกํากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิผู
ถือหุนและมีสวนรวมในการประชุมผูถือหุนฯ โดยบริษัทฯ ไดใหเวลากับผูถือหุนไดเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญผูถือหุน
ประจําป 2555 และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการมายังบริษัทฯ ต้ังแตวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554  จนถึงวันที่  31  
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ธันวาคม 2554  ผานทางเวบไซตของบริษัทฯ ซึ่งไมมีผูถือหุนทานใดเสนอวาระฯ ดังกลาวเขาสูการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 
2555  

ประธานฯ เริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

วาระที่  1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2554 

ประธานฯ ไดเสนอรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2554 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 ที่ไดจัดทําภายใน 14 วัน 
นับตั้งแตวันประชุมใหญสามัญผูถือหุน ซึ่งไดสงใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กําหนด 
และสงใหแกผูถือหุนทราบลวงหนาพรอมหนังสือนัดประชุม รวมทั้งไดนําเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัท เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 
คณะกรรมการเห็นวาถูกตองตามความเปนจริง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ใหที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง  

ในระหวางการประชุม ไดมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเปนผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 78 ราย ผู
มอบฉันทะ จํานวน 94 ราย รวมทั้งสิ้น 172 ราย คิดเปน 159,296,468 หุน เทากับรอยละ 74.44 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

ไมมีผูถือหุนในหองประชุมทักทวงหรือขอใหแกไขรายงานการประชุมเปนอยางอื่น 

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ 

มติท่ีลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน =  เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 

และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดวย 159,296,468 100 

2.  ไมเห็นดวย 0 0 

3.  งดออกเสียง 0 0 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2554 

วาระที่  2. รับทราบผลการดําเนินงานประจําป  2554 

 ประธานฯ ขอให คุณจุมพล เตชะไกรศรี ผูชวยกรรมการผูจัดการ เปนผูรายงาน   

คุณจุมพลฯ ไดรายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2554 เพิ่มเติมจากรายงานประจําปที่อยูในรูปของ CD ที่ไดจัดสงใหผูถือ
หุนพรอมจดหมายเชิญประชุมแลว ดังนี้ 

 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในป 2554 ประเทศไทยมีการเติบโตของคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ หรือGDP อยูที่ประมาณ 
0.1% ทั้งนี้ มีสาเหตุหลักเปนผลมาจากการหยุดชะงักในหลายภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการผลิต อัน
เนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ทั้งน้ําทวมใหญเมื่อปลายปที่แลว และเหตุการณสึนามิชวงไตรมาศ 2 ของปที่แลว 

 อุตสาหกรรมยานยนต ในป 2554 นั้นมียอดการผลิตรถยนตอยูที่ 1,457,795 คัน ยอดจําหนายภายในประเทศ 794,081 คัน 
และยอดการสงออก 735,627 คัน ซึ่งลดลงจากป 2553 แตสําหรับป 2555 คาดวาจะสามารถผลิตรถยนตได 1,895,134 คัน 
ยอดจําหนายภายในประเทศ 944,956 คัน และยอดการสงออก 948,959 คัน 

  สําหรับแนวโนมในการผลิตและการสงออกยานยนตในป 2554 นั้นมีมูลคาการสงออกรถยนตและชิ้นสวน
ยานยนตอยูที่ 527,064 ลานบาท ลดลงจากป 2553 ประมาณ 10%  

  อุตสาหกรรมการรถยนตและชิ้นสวนยังอยูในระดับ 2 ของ 5 อันดับสินคาสงออกของไทยที่มีมูลคาสูงสุดในป 
2554  
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สภาวะอุตสาหกรรมยานยนตป 2554 สรุปไดดังนี้ 

• อุตสาหกรรมยานยนตทั่วโลกเติบโตเพียง 3%  

o  ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในกลุมประเทศยุโรป 
o  สึนามิในประเทศญี่ปุน 
o  การเติบโตในประเทศเกิดใหม 

•   อุตสาหกรรมยานยนตไทยลดลง 11% นั้นมีสาเหตุดังนี้ 

o  สึนามิในประเทศญี่ปุน 
o  มหาอุทกภัย 
o  นโยบายรถยนตคันแรก 
o  การออกของรถยนตรุนใหมๆ เชน ECO Car 

 แนวโนมอุตสาหกรรมยานยนตป 2555 

• ทิศทางโดยรวม  
o  อุตสาหกรรมยานยนตในประเทศฟนตัว 
o  กระแสความนิยม ECO Car  

• ปจจัยเสี่ยง 
o  การฟนตัวของเศรษฐกิจโลก 
o  ราคาน้ํามัน 
o  การขาดแคลนแรงงาน 
o  มาตรการบริหารจัดการน้ําของรัฐบาล 

 อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา 

ดัชนีการผลิตป 2554 อยูที่ 142.82 ปรับลดลงจากป 2553 ที่ 168.37 ทั้งนี้ เนื่องจากไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณน้ําทวม ทําใหทั้งบริษัทผูผลิตเครื่องใชไฟฟา และชิ้นสวนตางๆ ไมสามารถผลิตไดตามปกติ จึงสงผลใหดัชนี
การผลิตโดยรวมทั้งปลดลงประมาณ 15% 

สําหรับมูลคาการสงออกเครื่องใชไฟฟาโดยรวม มีอัตราขยายตัวประมาณ 3% โดยในหมวดเครื่องปรับอากาศ 
และชิ้นสวนประกอบมีมูลคาการสงออกลดลงประมาณ 9% และหมวดตูเย็นที่ใชในครัวเรือนมีมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้น
ประมาณ 6% โดยทั้งสองหมวดคือ เครื่องใชไฟฟาที่เปนลูกคาหลักของบริษัทฯ  

แนวโนมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาป 2555 

• ทิศทางโดยรวม 

o  การฟนตัวหลังจากเหตุการณน้ําทวม โดยเฉพาะอยางยิ่ง คาดการณวาไตรมาศ 1 ของป 2555 ยอด
การผลิตเครื่องใชไฟฟาโดยรวมยังคงลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาศเดียวกันของปกอน แตเรายังคงเชื่อ
วาภาพรวมทั้งป 2555 จะสามารถเติบโตไดมากกวาป 2554 

o  สภาวะเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในกลุมประเทศยุโรปก็เปนสิ่งสําคัญ  ทั้งนี้เพราะยอดการผลิต
ของประเทศไทยพึ่งพิงยอดการสงออกเปนสําคัญ 
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o  การขยายฐานการผลิตในประเทศไทย เนื่องดวยบริษัทผลิตเครื่องใชไฟฟาขนาดใหญของโลก
หลายรายไดเขามาลงทุนและขยายฐานการผลิตในไทย  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเปนจุดศูนยกลาง
ของการผลิตเครื่องใชไฟฟาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตอีกดวย 

o  การปรับคาแรงขั้นต่ํา 300 บาท ซึ่งสามารถเปนไดทั้งปจจัยบวก และลบ ในดานบวกนั้นการปรับ
คาแรง 300 บาท อาจจะสามารถเพิ่มกําลังซื้อใหกับประชาชนระดับกลางและลาง ซึ่ง
เครื่องใชไฟฟานาจะไดรับผลบวกจากการปรับคาแรงนี้ ในทางตรงขาม การปรับคาแรงนี้ยอม
สงผลใหราคาชิ้นสวนตางๆ เพิ่มสูงขึ้น อาจสงผลตอภาวะเงินเฟอที่เพิ่มสูงขึ้น ทําใหราคาสินคา
เพิ่มสูงขึ้น และอาจสงผลตอการตัดสินใจซื้อไดเชนกัน 

 ผลการดําเนินงานป 2554 

สําหรับรายไดรวมของบริษัทฯ ในป 2554 อยูที่ 1,275 ลานบาท เติบโตขึ้นกวาป 2553 ประมาณ 3.59%  เปนรายได
จากหมวดยานยนตจํานวน 761 ลานบาท หรือคิดเปนประมาณ 60% ของรายไดรวม สําหรับรายไดจากหมวดเครื่องใชไฟฟา
จํานวน 355 ลานบาท หรือคิดเปนประมาณ 28% รายไดจากหมวดแมพิมพจํานวน 99 ลานบาท คิดเปนประมาณ 8% และ
รายไดจากหมวดอื่นๆ จํานวน 60 ลานบาท คิดเปนประมาณ 4%  

สรุปผลการดําเนินงานในป 2554 

• สาเหตุที่ผลประกอบการขาดทุน 
o  ของเสียในกระบวนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นชวงไตรมาส 3 ซึ่งเปนชวงที่มีการออกตัวรถรุนใหม แต

อยางไรก็ดี ทุกๆฝายในองคกรไดรวมกันแกไขปญหาดังกลาวอยางเต็มที่ จนของเสียไดกลับสูภาวะ
ปรกติแลวต้ังแตชวงปลายปที่ผานมา 

o  เนื่องจากยอดขายที่ลดลงเปนอยางมาก  อันเนื่องมาจากเหตุการณภัยธรรมชาติ 2 ครั้ง แตบริษัทไม
สามารถลดตนทุนลงไดทันการณ โดยเฉพาะอยางยิ่งตนทุนดานแรงงาน เนื่องจากพนักงานสวน
ใหญของบริษัทฯ จําเปนตองใชเวลาในการฝกฝนทักษะ และประสบการณ จึงจําเปนตองรักษาไว
เพื่อรองรับยอดขายที่จะกลับเขามาหลังจากการฟนฟูจากภัยธรรมชาติ 

• บริษัทไดปรับปรุง และสรางมาตรฐานการทํางานภายในจนไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO-TS 16949 
ทั้งโรงงานกบินทรบุรีและสุวินทวงศ (ฉีด) ซึ่งเปนมาตรฐานสําหรับอุตสาหกรรมยานยนตโดยเฉพาะ 
การไดรับมาตรฐานดังกลาวจะมีสวนชวยในการยกระดับการทํางาน และสรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคา
ได 

• ยอดขายใหม บริษัทไดรับความไววางใจจากลูกคาใหม 4 ราย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ บริษัท GM หรือ General 
Motor โดยลูกคาใหมทั้ง 4 รายนั้น จะทยอยเริ่มสั่งซื้อช้ินสวนตามระยะเวลาที่เริ่มผลิตรถยนตรุนใหม จน
มี Order เต็มที่ชวงปลายป 2555 

• บริษัทฯ ไดรับการการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจําป 2554 จากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ 5 ดาว หรือ ดีเลิศ ซึ่งถือเปนระดับสูงสุด ที่มีบริษัทจด
ทะเบียนไดรับเพียงแค 47 บริษัท ซึ่งผลการประเมินดังกลาว ก็เปนสิ่งที่ยืนยันในความมุงมั่นของ
คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะบริหารองคกรภายใตการหลักธรรมาภิบาลที่ดี อยาง
ยั่งยืน 

แนวโนมในป 2555 

• บริษัทฯ ไดมีการวางแผนงาน โดยมุงเนน 3 กิจกรรมหลัก ไดแก 
1. การยกระดับมาตรฐานการทํางาน ใหมีความชัดเจน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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2. การลดตนทุน ไมวาจะเปนการลดของเสีย การเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน การใชหุนยนต การ
ปรับปรุงการระบบขนสง ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อรองรับการปรับคาแรง 300 บาท ที่มีผลบังคับใชไปเมื่อ
วันที่ 1 เมษายน 2555 ที่ผานมา และในขณะเดียวกันเอง ก็เพื่อเพิ่มผลกําไรใหกับบริษัทอีกดวย 

3. การเตรียมการผลิตช้ินสวนรถยนตรุนใหม จากบทเรียนที่เราไดรับจากป 2554 เราไดปรับปรุงการ
เตรียมการผลิตช้ินสวนรถยนตรุนใหม ซึ่งเราไดรับคําสั่งซื้อต้ังแตปที่แลว เพื่อไมใหเกิดความ
สูญเสียในชวงเริ่มตนการผลิต ดวยการเพิ่มการติดตามจากผูบริหาร และการใหความสําคัญกับการ
ทํางานในขั้นตอนตนๆ เพื่อตัดตอนไมใหปญหาบานปลาย 
 

 ในป 2554 บริษัทไดรวมกันทํากิจกรรมตางๆ เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ (CSR) อาทิ 

• บริจาคเงินชวยเหลือผูประสบภัยสึนามิ 

• บริจาคเงินชวยเหลือพนักงานที่ประสบภัยน้ําทวม 

• ผาปาสูบานเกิด 

• ฟงธรรม 

• อบรมดับเพลิง 

• ตรวจรางกายประจําป 
        ฯลฯ 

 

เมื่อคุณจุมพลฯ รายงานเสร็จ คุณสุรพงษ สาเพ็ง ผูรับมอบฉันทะ ไดมีคําถามวา คาดวาในปนี้บริษัทจะเติบโตเทาใด มีปจจัยเสี่ยง
อะไรบาง และมีแนวทางในการรับมืออยางไร 

ดร.นฤพนธ พงษเจริญ กรรมการผูจัดการ ไดตอบคําถามวาภาพรวมในปน้ีคาดวาจะเติบโตอยูที่ 35%-40% ดวยปจจัยที่อุสาหกรรม
รถยนตจะมีการสั่งการผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยยอดของไตรมาส 4 ป 2554 ในไตรมาส 1 ป 2555 และบริษัทเองไดสรางความเชื่อมั่นใหกับ
ลูกคาไดเปนอยางดี ซึ่งจะเห็นไดจากบริษัทไดรับการสั่งซื้อจากบริษัท Ford และ GM และจะเริ่มผลิตจริงในไตรมาส  1 และ 2 ของป 2555 

สําหรับเรื่องของปจจัยเสี่ยงนี้ จะมีเรื่องของการปรับคาแรงนั้นสงผลใหตนทุนสูงขึ้น อีกทั้งยังมีการเคลื่อนยายของแรงงานกลับไป
ยังถิ่นฐานเดิมที่มีการปรับอัตราคาแรงอีกดวย นอกจากนี้เรื่องเศรษฐกิจโลกยังไมมีความชัดเจน  ซึ่งอุตสาหกรรมรถยนตภายในประเทศเอง
จะอยูในระดับที่ดีกวา สําหรับปจจัยเสี่ยงที่จะบริหารภายในอยางไรนั้น ปกติแลวเรามีการทําหลายๆ กิจกรรมเพื่อ Recruit พนักงานอยูแลว 
และมีการพยายามดึงไมใหพนักงานของเราลาออก โดยปกติเรามีการประเมินความเสี่ยงเอาไวลวงหนาอยูกอนแลว เมื่อมียอดการผลิตที่สูง
เขามาจึงไมกระทบมาก 

 ไมมีผูถือหุนในที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคดิเห็นเพิ่มเติม  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ของบริษัท ประจําป 2554 

ในระหวางการประชุม ไดมีผูถือหุนมาเขารวมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเปนผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 83 ราย ผู
มอบฉันทะ จํานวน 95 ราย รวมทั้งสิ้น 178 ราย คิดเปน 166,299,369 หุน เทากับรอยละ 77.71 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

วาระที่  3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน  งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  พรอมท้ังรับทราบรายงานผูสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชี  สิ้นสุด ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2554 

 ประธานฯ ขอใหนายจุมพล  เตชะไกรศรี  ผูชวยกรรมการผูจัดการ  เปนผูรายงาน 
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นายจุมพลฯ ไดรายงานตอที่ประชุมวางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พรอมทั้งรายงานผูสอบบัญชีสําหรับ
รอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด และไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว มีรายละเอียดปรากฏอยูในรายงานประจําปของบริษัทฯ ที่อยูในรูปของ CD ซึ่งไดจัดสงใหแกผู
ถือหุนพรอมจดหมายเชิญประชุม และเปดเผยบนเว็บไซตของบริษัทฯ เปนที่เรียบรอยแลว โดยขอสรุปงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ใหที่ประชุมทราบดังนี้ 

 

 

 

 
  
 

 

 
 
  สําหรับงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สรุปไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณรังสิมา รุจิยานนท ผูถือหุนรายยอย มีคําถามวา ในป 2554 ที่ประสบภาวะขาดทุนนั้น จะมีวิธีการดําเนินงานลดตนทุน หรือ
บริหารคาใชจายอยางไรบาง 

ดร. นฤพนธฯ ไดกลาวคําขอโทษผูถือหุนทุกทานที่บริหารงานใหบริษัทประสบภาวะขาดทุน และไดช้ีแจงวา สําหรับการ
บริหารงานในป 2555 นี้นั้น จะมีการมุงเนนอยู 3 เรื่อง คือ 

1. การลดตนทุน ในทุกหมวด ไมวาจะเปนเรื่องของวัสดุ แรงงาน การบริหารจัดการ โดยมีการต้ังเปาภายใน มีทีมงานที่ชัดเจน 
มีการวาจางผูเช่ียวชาญจากภายนอกมาใหคําแนะนํา ซึ่งแนวโนมคอนขางดี 

2. ช้ินสวนของ Model รถใหมนั้น เราไดมีการปรับปรุง แกไขปญหาที่เกิดขึ้นเรียบรอยแลว และทําใหกําไรกลับมาคงเดิมแลว 
และเตรียมความพรอมเพื่อรองรับ 

3. มาตรฐานการทํางานในอุตสาหกรรมรถยนตนั้นเนนขบวนการ ที่ผานมาบริษัทฯ เรายังดําเนินการในดานนี้ไมคอยดีนัก 
สําหรับในปนี้จึงจะมุงเนนใหมีการปฏิบัติตามขบวนการอยางเครงครัด 

2554 2553
สินทรัพยหมุนเวียน 414.15 336.81
สินทรัพยไมหมุนเวียน 603.94 611.70
    รวมสินทรัพย 1,018.09 948.51
หน้ีสินหมุนเวียน 488.02 434.06
หน้ีสินไมหมุนเวียน 132.95 62.66
รวมหน้ีสิน 620.97 496.72
สวนของผูถือหุน 397.12 451.79
    รวมหน้ีสิน และ
    สวนของผูถือหุน 1,018.09 948.51

2554 2553
รวมรายได 1,282.45 1,237.17
ตนทุนขาย 1,125.46 1,032.33
กําไรกอนคาใชจาย 156.99 204.84
คาใชจายขายและบริหาร 157.19 148.46
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษี -0.20 56.38
ตนทุนทางการเงิน 14.65 6.82
ภาษีเงินได -                               8.92
กําไรสุทธิ -14.85 40.64

กําไรตอหุน (บาท) -0.07 0.19
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ไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ 

มติท่ีลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน =  เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 

และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดวย 166,299,369 100 

2.  ไมเห็นดวย 0 0 

3.  งดออกเสียง 0 0 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พรอมทั้งรายงานผูสอบบัญชีสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  

 ในระหวางการประชุม ไดมีผูถือหุนมาเขารวมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเปนผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 91 ราย ผู
มอบฉันทะ จาํนวน 107 ราย รวมทั้งสิ้น 198 ราย คิดเปน 167,958,963 หุน เทากับรอยละ 78.49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

วาระที่  4. พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2554 

ประธานฯ ไดรายงานใหที่ประชุมทราบวาบริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของ
กําไรสุทธิในแตละป เวนแตในกรณีที่บริษัทฯ มีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการในปที่ผานมา 
สถานภาพทางการเงิน และประมาณการลงทุนบริษัทฯ แลว บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ 14.85 ลานบาท คิดเปนขาดทุนตอหุน 0.07 บาท (เจ็ด
สตางค) แตเมื่อพิจารณาจากกําไรสะสม บริษัทฯ มีกําไรสะสมจํานวน 24.55 ลานบาท รวมถึงพิจารณาจากปจจัยตางๆ ประกอบแลว บริษัท
จึงเห็นควรใหมีการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.05 (หาสตางค) จํานวน 214,000,000 หุน คิดเปนเงิน 10.70 ลานบาทโดย
บริษัทฯ จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนที่มีรายช่ือปรากฏอยูในวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date)  ณ วันที่ 9 มีนาคม 2555 และ
กําหนดวันที่จายเงินปนผลในวันที่ 27 เมษายน 2555  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 

คุณสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ผูถือหุนรายยอย มีคําถามวา อยากทราบถึงปจจัยหลักๆ ที่ผานมาที่สงผลใหบริษัทประสบปญหาขาดทุน 
และเงินปนผลลดลงไป 

ดร. นฤพนธ พงษเจริญ ไดช้ีแจงวา เกิดจากปจจัยหลักๆ ที่ไดรายงานไปแลวในวาระกอนหนานี้ คือ 3 สาเหตุ คือ ของเสียใน
กระบวนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นในไตรมาส 3 ป 2554 และยอดขายที่ลดลงอันเนื่องมาจากเหตุการณภัยธรรมชาติ 2 ครั้ง คือ สึนามิ และ
อุทกภัย ซึ่งบริษัทไมสามารถลดตนทุนลงไดทันการณ โดยเฉพาะอยางยิ่งตนทุนดานแรงงาน  

ไมมีผูถือหุนในหองประชุมซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน   

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ 

มติท่ีลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน =  เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 

และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดวย 167,958,963 100 

2.  ไมเห็นดวย 0 0 

3.  งดออกเสียง 0 0 
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.05 บาท จํานวน 214,000,000 หุน 
คิดเปนเงิน 10.70 ลานบาท ใหแกผูถือหุนที่มีรายช่ือปรากฏอยูในวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) ณ วันที่ 9 มีนาคม 2555 และ
กําหนดวันที่จายเงินปนผลในวันที่ 27 เมษายน 2555 ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท 

วาระที่  5. พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ  

ประธานฯ รายงานใหที่ประชุมทราบวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 71 และตามขอบังคับ
บริษัท ขอ 18 กําหนดไววา “ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสามโดยอัตรา 
ถาจํานวนกรรมการจะออกแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงหนึ่งในสาม 

กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ 
ตอไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง 

กรรมการผูออกจากตําแหนงไปนั้นอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได” 

ปจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 14 ทาน สําหรับกรรมการที่ตองออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ มีจํานวน 5 ทาน คือ 
     1.   คุณไพรัช  สหเมธาพัฒน  
                     2.   คุณเผาเทพ  โชตินุชิต 
     3.   คุณวีระศักดิ์  สุตัณฑวิบูลย 
     4.   ดร.โกศล  สุรโกมล 

            5.   ดร.นฤพนธ  พงษเจริญ 

 บริษัทฯ ไดประกาศในเว็บไซตของบริษัทฯ เชิญใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือก
เปนกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเสนอระเบียบวาระตางๆ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งปรากฏวาไมมีการเสนอชื่อ
กรรมการหรือระเบียบวาระเขามายังบริษัทฯ  

คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ ไดพิจารณาถึงความเหมาะสม 
คุณสมบัติ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญแลว เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระเขาเปนกรรมการของบริษัทฯ อีก
วาระหนึ่งจํานวน 5 ทาน ตามรายชื่อที่นําเสนอ ทั้งนี้ กรรมการที่ไดรับการเลือกตั้งทั้ง 5 ทานนั้นมีกรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน คือ คุณ
ไพรัช สหเมธาพัฒน, คุณเผาเทพ โชตินุชิต, คุณวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย และ ดร.โกศล สุรโกมล จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 

นอกจากนี้ ประธานฯ ไดขอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระเปนรายบุคคล และเพื่อให
สอดคลองกับแนวปฏิบัติที่ดี ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประสงคใหมีการลงคะแนนเสียงในวาระ
เลือกตั้งกรรมการมีความโปรงใสในการนับคะแนนมากยิ่งขึ้น จึงขอใหผูถือหุนทุกราย ทั้งที่เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง 
ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง  

ไมมีผูถือหุนในหองประชุมทักทวงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเปนรายบุคคล ดังนี้ 
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กรรมการ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

คะแนนเสียง รอยละ(%) คะแนน
เสียง 

รอยละ(%) คะแนนเสียง รอยละ(%) 

1 คุณไพรัช สหเมธาพัฒน 167,958,963 100 0 0 0 0 

2 คุณเผาเทพ โชตินุชิต 167,958,963 100 0 0 0 0 

3 คุณวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย 167,958,963 100 0 0 0 0 

4 ดร.โกศล สุรโกมล 167,958,963 100 0 0 0 0 

5 ดร.นฤพนธ พงษเจริญ 167,958,963 100 0 0 0 0 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทแตงตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั้ง 5 ทานกลับเขาเปนกรรมการบริษัทฯ อีก
วาระหนึ่ง 

ประธานฯ  ขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนนสําหรับวาระนี้จากผูถือหุนทุกทาน เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบไดในภายหลัง พรอมทั้งไดแสดง
ความยินดี และกลาวตอนรับกรรมการทั้ง 5 ทานกลับมาดํารงตําแหนงอีกครั้ง และดําเนินการประชุมตอ 

ในระหวางการประชุม ไดมีผูถือหุนมาเขารวมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเปนผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 91 ราย ผู
มอบฉันทะ จํานวน 111 ราย รวมทั้งสิ้น 202 ราย คิดเปน 167,959,063 หุน เทากับรอยละ 78.49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

วาระที่  6. พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ ประจําป  2555 

ประธานฯ ไดขอใหนายสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร ผูไมมีสวนไดเสียในวาระนี้ เปนผูรายงาน 

นายสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการสรรหา แถลงใหที่ประชุมทราบ
วา คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียพิจารณาแลว เห็นสมควรขออนุมัติ
คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2555 เปนเงิน 2,362,800 บาท ซึ่งเปนอัตราเทากับป 2554 และงดจายคาตอบแทนตามผลการ
ดําเนินงาน เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในป 2554 ไมบรรลุตามเปาที่ไดวางไว ทั้งนี้ กรรมการผูมีสวนไดเสียในวาระนี้ไมมีสิทธิ์
ออกเสียงในวาระนี้ จงึขอใหที่ประชุมพิจารณา 

ไมมีผูถือหุนในหองประชุมทักทวงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม คุณสุเมธ เตชะไกรศรี จึงขอใหที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ 

มติท่ีลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน =  เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 

และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดวย 140,332,457 83.5516 

2.  ไมเห็นดวย 0 0 

3.  งดออกเสียง 27,626,606 16.4484 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2555 เปนจํานวนเงิน 2,362,800 บาท 
และงดจายคาตอบแทนตามผลการดําเนินงาน ทั้งนี้ กรรมการที่มีสวนไดเสียไดงดออกเสียงในวาระนี้ 

 เมื่อจบวาระที่ 7 แลว นายสุเมธ เตชะไกรศรี ไดมอบใหพลเอกเทอดศักดิ์ มารมย ดําเนินการประชุมตอ 
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วาระที่  7. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี  ประจําป  2555 

พลเอกเทอดศักดิ์  มารมย ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 
120 และขอบังคับของบริษัท ขอ 56, 57 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุก
ป  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีจํานวน 2 รายคือ คุณวิมล
ศรี จงอุดมสมบัติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือ คุณกรรณิการ  วิภาณุรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 จากบริษัท 
กรินทร ออดิท  จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2555  เปนปที่ 2  เนื่องจากมีความอิสระอยางเพียงพอ โดยไมมีผลประโยชนหรือสวนได
เสียไมวาทางตรงทางออม ทั้งในดานการเงินและการบริหารงาน พรอมทั้งอนุมัติคาสอบบัญชีจํานวนเงิน 600,000 บาท และคาธรรมเนียม
สําหรับการตรวจสอบตามแนวที่กําหนดโดยคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน คิดคาบริการบัตรสงเสริมการลงทุนบัตรละ 30,000 บาท 
และเฉพาะสวนเพิ่มเติมอีก 3 บัตร บัตรละ 10,000 บาท เปนเงินคาบัตรสงเสริมทั้งหมด 60,000 บาท ซึ่งมากกวาคาสอบบัญชีประจําป 2554 
เหตุเพราะจํานวนของบัตรสงเสริมการลงทุน (สวนเพิ่มเติม) เพิ่มขึ้นจํานวน 1 บัตร จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 

ไมมีผูถือหุนในหองประชุมซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ 

มติท่ีลง 
จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน =  เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวมประชุม 

และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดวย 167,959,063 100 

2.  ไมเห็นดวย 0 0 

3.  งดออกเสียง 0 0 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหแตงตั้งคุณวิมลศรี จงอุดมสมบัติ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899  และ/หรือ 
คุณกรรณิการ  วิภาณุรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 จากบริษัท กรินทร ออดิท  จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2555 และ
กําหนดคาสอบบัญชีเปนเงิน 600,000 บาท และคาธรรมเนียมสําหรับการตรวจสอบตามแนวที่กําหนดโดยคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน คิดคาบริการบัตรสงเสริมการลงทุนบัตรละ 30,000 บาท และเฉพาะสวนเพิ่มเติมอีก 3 บัตร บัตรละ 10,000 บาท รวมเปนเงินคาบัตร
สงเสริมเปนจํานวนเงิน 60,000 บาท 

วาระที่ 8.   เร่ืองอ่ืน ๆ  (ถามี) 

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดมีขอสงสัยหรือขอเสนอแนะอื่นใดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม 

เมื่อไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นใหที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงแจงตอที่ประชุมวา หากผูถือหุนทานใดที่มีความประสงคจะเยี่ยม
ชมโรงงานของบริษัทฯ สามารถลงชื่อไดที่โตะลงทะเบียนดานหนาของหองประชุม บริษัทฯ จะไดรวบรวมรายช่ือ และกําหนดวัน เวลา 
ในการไปเยี่ยมชมโรงงานใหทราบตอไป 

 อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. จนถึงการประชุมเสร็จสิ้น มีผูถือหุนทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุม รวม
ทั้งสิ้น 202 รายโดยเปนผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง รวม 91 ราย และผูมอบฉันทะ รวม 111 ราย นับรวมจํานวนหุนที่ลงทะเบียนได
ทั้งสิ้น 167,959,063 หุน คิดเปนรอยละ 78.49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

ประธานฯ ในนามตัวแทนคณะกรรมการบริษัทฯ กลาวขอบคุณตอผูถือหุนที่เสียสละเวลามารวมในการประชุมครั้งนี้ และ
ขอบคุณพนักงานทุกคนที่มีสวนรวมในการบริหารงานดวยความมุงมั่นและรับผิดชอบดวยดีตลอดมา พรอมทั้งอํานวยพรใหทุกทานจง
ประสพแตจตุรพิธพรชัย มีความเจริญรุงเรืองตลอดไป และปดการประชุม 
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ปดประชุมเวลา  15.20 น. 

 
 
 
 
 
 
 
                          
                ลงช่ือ.........................................................................ประธานที่ประชุม 
                         (พลเอกเทอดศักดิ์       มารมย)   
 
 
 
 
                ลงช่ือ.........................................................................ผูบันทึกการประชุม 
                         (นางสาวตันติมา    รัตนลาโภ)   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

- ลงนามแลว    - 

- ลงนามแลว    - 



   

 16

      เอกสารแนบ 3 

ประกอบการพิจารณาในวาระที่  5 : พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 18  กําหนดวา  “ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง  กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอย
จํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่ง
ในสาม (1/3) 

กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ใหจับสลากวาผูใดจะออก  สวนป
หลังๆ ตอไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการผูออกจากตําแหนงไปนั้นอาจจะเลือกเขารับตําแหนง
อีกก็ได” 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ 

ในป 2556 มีกรรมการที่ออกตามวาระ คือ คุณสุเมธ เตชะไกรศรี, คุณโกเวท ล้ิมตระกูล, คุณปรีชา เตชะไกรศรี, คุณอภิชาติ  
เกษมกุลศิริ และ คุณจุมพล เตชะไกรศร ี 

  บริษัทไดพิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาแลวเห็นวา กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ทาน มีคุณสมบัติ
ครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และเมื่อพิจารณาจากประวัติการเขารวมประชุม คุณสมบัติ ประสบการณ รวมไปถึงการมี
สวนรวมในการสรางประโยชนใหแกบริษัทฯ ของกรรมการทั้ง  5  ทาน  ที่ครบกาํหนดออกตามวาระแลวเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการทั้ง 
5  ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงดังเดิมโดยไดจัดทําประวัติกรรมการทั้ง 5 ทานแนบมาเพื่อประกอบการพิจารณาวาระที่ 5  ทั้งนี้ ในป 2556 
บริษัทฯ มีการเสนอชื่อกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระ 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดนิยามความเปนอิสระของกรรมการ ซึ่งเทากับขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้ 
(1) ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของดวย 
(2) ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจาง/ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา/ผูมีอํานาจควบคุมของ

บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ปจจุบันและชวง 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง) 
(3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน  บิดามารดา คู

สมรส พ่ีนอง และบุตร  รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม   หรือบุคคลที่จะไดรับ
การเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

(4) ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่
อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน และไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยาง
เปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท 

(5) ไมเปนกรรมการที่ไดรับแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปน
ผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

(6) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได 
(7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม (1) – (6) อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดําเนิน

กิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยมี
การตัดสินใจในรูปแบบองคคณะ (collective decision) ได 
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ขอมูลกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ     

    1.     ชื่อ  -  ชื่อสกุล     คุณสุเมธ เตชะไกรศรี         เสนอเปน  กรรมการ  
 ตําแหนงปจจุบัน         กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
       กรรมการพิจารณาคาตอบแทน, กรรมการสรรหา 
                อายุ        66  ป        สัญชาติ    ไทย 
 วุฒิการศึกษา     - ปริญญาตรี   เศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- โครงการมินิ  MBA, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
                การอบรม อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP10/2004) 
                ประสบการณการทํางาน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม  

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ 32 ป 
                ตําแหนงในกิจการอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียน   - ไมมี - 
                ตําแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน   ประธานกรรมการบริหาร, บจ. กรีนแลนด มารเกตติ้ง 

กรรมการบริหาร, บจ. ดาตา โปรดักส ทอปปง ฟอรม 

กรรมการบริหาร  บจ. แพรรี่มารเก็ตต้ิง   

กรรมการ บจ. ชินคารา 

ตําแหนงในกิจการที่ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท  - ไมมี – 
การเขารวมประชุม              เขาประชุม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง 

                ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปท่ีผานมา  -ไมมี – 
 การถือหุนในบริษัทฯ            33,500,000 หุน หรือ 15.65% 

 - 
    
        2. ชื่อ  -  ชื่อสกุล     คุณโกเวท  ล้ิมตระกูล          เสนอเปน  กรรมการ  
 ตําแหนงปจจุบัน         กรรมการ, กรรมการบริหาร 

                อายุ        61 ป   สัญชาติ   ไทย 
 วุฒิการศึกษา      ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
                การอบรม         อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP105/2008)   
                ประสบการณการทํางาน กรรมการ, บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ 15  ป 
                ตําแหนงในกิจการอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียน   - ไมมี - 
                ตําแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน   - ไมมี - 

ตําแหนงในกิจการที่ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท  - ไมมี - 
การเขารวมประชุม              เขาประชุม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง 

                ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปท่ีผานมา  - ไมมี - 
 การถือหุนในบริษัทฯ            275,000 หรือ 0.12% 
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    3.  ชื่อ  -  ชื่อสกุล     นายปรีชา  เตชะไกรศรี        เสนอเปน   กรรมการ  

            ตําแหนงปจจุบัน        กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 อายุ       51 ป   สัญชาติ     ไทย 

 วุฒิการศึกษา       ปริญญาโท Marketing Youngstown State Universivy, USA. 
                การอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP10/2004) 
               ประสบการณการทํางาน กรรมการบริหาร และกรรมการ, บมจ. ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม   

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ 20  ป 
                ตําแหนงในกิจการอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียน   - ไมมี - 

  ตําแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน   กรรมการบริหาร, บจ. ที ไทยแสน็ค ฟูดส 
        กรรมการบริหาร, บจ. ศรีสําอางซัพพลายเออร  

 ตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท  - ไมมี - 
การเขารวมประชุม              เขาประชุม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง 

               ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปท่ีผานมา  -ไมมี - 
 การถือหุนในบริษัทฯ       6,138,400 หรือ 2.87% 

 
 
 
 
    4.  ชื่อ  -  ชื่อสกุล     นายอภิชาติ  เกษมกุลศิริ เสนอเปน    กรรมการ  

 ตําแหนงปจจุบัน         กรรมการ, กรรมการบริหาร  
อายุ            47 ป      สัญชาติ    ไทย 

 วุฒิการศึกษา      ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร 
       แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
                การอบรม หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 73/2006 
                ประสบการณการทํางาน ประธานเจาหนาที่ดานการเงิน, บมจ. สามารถไอ-โมบาย 
 Treasury Manager,  The Bank of Nova Scotia, Bangkok Branch 
 กรรมการ, บมจ. ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม  
 กรรมการบริหาร, บจ. หลักทรัพย สินเอเซีย 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ 9 ป 
               ตําแหนงในกิจการอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียน         รองกรรมการผูจัดการใหญ, บมจ. ธนาคารไอซีบีซี 
               ตําแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน       กรรมการ, บจ. ลิสซิ่ง ไอซีบีซี 
     กรรมการบริหาร, บจ. ศรีสําอางค ซัพพลายเออร 

ตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท  -  ไมมี -                                                            
การเขารวมประชุม              เขาประชุม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง 

               ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปท่ีผานมา  - ไมมี - 
 การถือหุนในบริษัทฯ            - ไมมี - 
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      5       ชื่อ  -  ชื่อสกุล      นายจุมพล   เตชะไกรศรี เสนอเปน  กรรมการ  
 ตําแหนงปจจุบัน          ผูชวยกรรมการผูจัดการและกรรมการบริหาร 
                อายุ         33 ป   สัญชาติ    ไทย 
 วุฒิการศึกษา       ปริญญาตรี การเงิน-การธนาคาร, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
                การอบรม อบรมหลักสูตร DCP รุน 102/2008 
               ประสบการณการทํางาน ผูชวยกรรมการผูจัดการ, ผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท, 
 บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม  

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  9 ป 
                ตําแหนงในกิจการอื่นที่เปนบริษัทจดทะเบียน   - ไมมี – 

ตําแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน   กรรมการ, บจ. เพช ดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น 
ตําแหนงในกิจการที่ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท  - ไมมี – 
การเขารวมประชุม              เขาประชุม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง 

                ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปท่ีผานมา  -ไมมี – 
 การถือหุนในบริษัทฯ            956,940 หุน หรือ 0.45% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 20

เอกสารแนบ 4 

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการประจําป 2556 
 

หลักเกณฑการพิจารณาคาตอบแทนคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทที่ไมมีสวนไดเสียไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการโดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมทั้งทางดานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และความสอดคลองกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด รวมถึงความเหมาะสมกับการทํา
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแลว มีความเห็นวาควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการ
บริษัท ป 2556 รวมเปนเงิน 2,628,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2555 และคาตอบแทนจากผลการดําเนินงาน 560,000 บาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

องคประกอบของคาตอบแทน 
เบี้ยประชุม 

  ป 2554 ป 2555 ป 2556 

ตําแหนง  คาตอบแทน  ยอดรวม  คาตอบแทน  ยอดรวม   คาตอบแทน  ยอดรวม   

(บาท/เดือน)  (บาท)  (บาท/เดือน) (บาท)  (บาท/เดือน) (บาท) 

ประธานกรรมการ  40,150 481,800 40,150 481,800 44,200 530,400 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  33,550 402,600 33,550 402,600 36,900 442,800 

กรรมการตรวจสอบ  20,350 244,200 20,350 244,200 22,400 268,800 

กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา  

23,650 283,800 23,650 283,800 26,000 312,000 

กรรมการพิจารณาคาตอบแทน  14,300 171,600 14,300 171,600 15,700*2 376,800 

และกรรมการสรรหา  

กรรมการบริษัท  12,100*2  290,400 12,100*2  290,400 13,300 159,600 

กรรมการบริหาร  20,350*2  488,400 20,350*2  488,400 22,400*2 537,600 

รวม    2,362,800   2,362,800   2,628,000 

 
คาตอบแทนตามผลการดําเนินงาน 

ตําแหนง  
คาบําเหน็จ ยอดรวม 

 (บาท)   (บาท)  

ประธานกรรมการ  80,000 80,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  60,000 60,000 

กรรมการตรวจสอบ  60,000 60,000 

กรรมการตรวจสอบ   60000 60000 
ประธานคณะกรรมการพิจารณา      

คาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา      

กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและกรรมการสรรหา  60,000*2 120,000 

กรรมการบริษัท  60,000 60,000  

กรรมการบริหาร  60,000*2 120,000  

รวม    560,000 
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    เอกสารแนบ 5 

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 : พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2556 

 
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 120 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 56, 57 ซึ่งกําหนดใหที่

ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาพรอมเห็น
ควรในการเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีจํานวน 4 ราย และไดพิจารณากําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2556 และไดเสนอคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้ง นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือ นางสาว
กรรณิการ วิภาณุรัตน ผูสอบบัญชีเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขที่5113 และ/หรือ นางสาวนง
ลักษณ พัฒนบัณฑิต ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4713 จากบริษัท กรินทร ออดิท  จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2556  เปนปที่ 3  เนื่อง
ดวยมีความเปนอิสระอยางเพียงพอ ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสียไมวาทางตรงทางออมกับบริษัท/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด อนึ่ง บริษัทฯ ไมมีบริษัทยอย/บริษัทรวม 

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชี (Audit 
fee) ประจําป 2556 รวมทั้งสิ้น 650,000 บาท มากกวาป 2555 ประกอบดวย  

คาตอบแทนผูสอบบัญชี ป 2555 ป 2556

คาสอบทานรายไตรมาส (3ไตรมาส) 240,000 240,000

คาตรวจสอบงบการเงินป 360,000 410,000

คาบริการอื่น 60,000 40,000  
 

หมายเหตุ : คาบริการอื่น (Non audit fee) คือคาบริการสําหรับการตรวจสอบตามแนวที่กําหนดโดยคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน คิดคาบริการบัตรสงเสริมการลงทุนบัตรละ 10,000 บาท รวมเปนเงิน 40,000 บาท 

 

 
เอกสารแนบ 6  

เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเขารวมประชุม 

 
ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงเอกสารตอไปน้ีกอนเขารวมประชุม (แลวแตกรณี) 

1. ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา 
 กรณีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง ใหแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหซึ่งปรากฎรูปถายของผูถือหุน และยังไมหมดอายุ เชน 
บัตรประจําตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง 
 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลง
ลายมือช่ือผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ 

(ข) สําเนาภาพถายเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูถือหุนโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน และผูมอบฉันทะไดลง
ช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

(ค) เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน 
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2. ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคล 
 กรณีผูแทนของผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง 

(ก) เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน 
(ข) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล

พรอมทั้งประทับตราสําคัญ (ถามี) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทํา
การแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลง

ลายมือช่ือผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ 
(ข) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล 

พรอมทั้งประทับตราสําคัญ (ถามี) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

(ค) เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน 
3. ผูถือหุนซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ 
ใหนําความในขอ 1. และขอ 2. มาใชบังคับโดยอนุโลมกับผูถือหุนหรือผูเขารวมประชุมซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือซึ่งเปนนิติ
บุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ แลวแตกรณี ภายใตบังคับดังตอไปนี้ 

(ก) หนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลนั้นอาจจะเปนเอกสารที่ออกโดยสวนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู 
หรือโดยเจาหนาที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได ทั้งนี้ จะตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ช่ือนิติบุคคล ผูมีอํานาจลงลายมือช่ือ
ผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือขอจํากัดอํานาจในการลงลายมือช่ือ ที่ต้ังสํานักงานใหญ 

(ข) เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผูแทนนิติ
บุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล พรอมทั้งประทับตราสําคัญ (ถามี) 

ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมกอนเวลาประชุม
ไดต้ังแตเวลา 13.00 น. จนกระทั่งเลิกการประชุม ของวันที่ 10 เมษายน 2556 

อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ไดจัดใหผูถือหุนตามสิ่งที่สงมาดวย (เอกสารแนบ 9) เปนแบบมอบฉันทะที่กําหนดรายการ
ตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (แบบ ข) สวนแบบ ก และแบบที่ใชเฉพาะผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัส
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน (แบบ ค) ผูถือหุนสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมการมอบฉันทะ
ดังกลาวไดจากเว็บไซตของบริษัทฯ (http://www.tkrungthai.com) 

หากผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถมอบใหดังรายชื่อตอไปน้ี 

1.  พลเอกเทอดศักดิ์     มารมย                       ประธานกรรมการบริษัท 
2.  นายไพรัช               สหเมธาพัฒน             ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3.  นายเผาเทพ             โชตินุชิต                    กรรมการตรวจสอบ  

                             ประธานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 
4.  นายวีระศักดิ์           สุตัณฑวิบูลย              กรรมการตรวจสอบ 
5.  ดร.โกศล                สุรโกมล กรรมการอิสระ 
  กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและกรรมการสรรหา 
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เอกสารแนบ 7 

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่ไมมีสวนไดเสียในวาระการประชุมเปนผูรับมอบฉันทะ 
 
ช่ือ-สกุล พลเอกเทอดศักดิ์  มารมย 
อายุ 77 
ที่อยู 23 จันทน 43 แยก 21 แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กทม. 
วุฒิการศึกษา/ การฝกอบรม - วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทบ.)โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา (จปร.) 

- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
- วิทยาลัยการทัพบก 
- หลักสูตรกฎหมายสําหรับผูบังคับบัญชาชั้นสูง, กระทรวงกลาโหม 
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
- อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 10/2004 

ตําแหนงงานในปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 
ประวัติการทํางาน 
 

นายทหารพิเศษประจํากรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค 

ประธานมูลนิธิ “ไตรแกว” โรงเรียนธรรมวาท ี

ราชองครักษพิเศษ 

นายกสมาคมทหารผานศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมป 

ประธานมูลนิธิสหพันธสันติภาพสากล (ประเทศไทย) 

สวนไดเสียในวาระการประชุม  ไมมีสวนไดเสียในทุกวาระของการประชุม ยกเวนวาระที่  6 
การเขารวมประชุมในรอบป 2555  คณะกรรมการบริษัท        : เขารวม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง 
การถือหุนในบริษัทฯ 220,000 หุน หรือ 0.10% 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน - ไมมี - 
ประวัติการกระทําผิดกฏหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง - ไมมี - 
การมีความสัมพันธในลักษณะดังนี้ กับบริษัท หรือนิติบุคคล
ที่อาจะมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือในชวง 2 ปที่ผานมา 
1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน 

ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 
2. เปนผูบริการทางวิชาชีพ (เชนผูสอบบัญชี) 
3. มีความสัมพันธทางธุรกิจ โดยระบุขนาดดวย 

 
 
- ไมเปน - 
 
- ไมเปน - 
- ไมมี - 
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ช่ือ-สกุล นายไพรัช  สหเมธาพัฒน 
อายุ 69 ป 
ที่อยู 566/53 ถ. พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม บางรัก กทม. 
วุฒิการศึกษา/ การฝกอบรม บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 102/2008 

ตําแหนงงานในปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
ประวัติการทํางาน สรรพากรภาค 1, กรมสรรพากร 

กรรมการตรวจสอบ บมจ.บางกอกแรนซ 
กรรมการตรวจสอบ, บมจ. บางกอกแรนด 

สวนไดเสียในวาระการประชุม  ไมมีสวนไดเสียในทุกวาระของการประชุม ยกเวนวาระที่ 6 

การเขารวมประชุมในรอบป 2555  -  คณะกรรมการบริษัท        : เขารวม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง 
-  คณะกรรมการตรวจสอบ  : เขารวม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง 

การถือหุนในบริษัทฯ - ไมมี - 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน - ไมมี - 
ประวัติการกระทําผิดกฏหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง - ไมมี - 
การมีความสัมพันธในลักษณะดังนี้ กับบริษัท หรือนิติบุคคล
ที่อาจะมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือในชวง 2 ปที่ผานมา 
1.  เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน       
     ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 
2.  เปนผูบริการทางวิชาชีพ (เชนผูสอบบัญชี) 
3. มีความสัมพันธทางธุรกิจ โดยระบุขนาดดวย 

 
 
- ไมเปน - 
 
- ไมเปน - 
- ไมมี - 

 
ช่ือ-สกุล นายเผาเทพ  โชตินุชิต 
อายุ 80 ป 
ที่อยู 104 ถ. เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 
วุฒิการศึกษา/ การฝกอบรม M.Sc Metallurgical Engineer University of Arizona, USA. 

อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่11/2004 
ตําแหนงงานในปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ  

ประธานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา 
ประวัติการทํางาน -  กรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน,  

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
-  President-Qualine Management Co., Ltd. 

สวนไดเสียในวาระการประชุม ไมมีสวนไดเสียในทุกวาระของการประชุม ยกเวนวาระที่ 6 
การเขารวมประชุมคณะกรรมการในรอบป 2555  -  คณะกรรมการบริษัท        : เขารวม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง 

-  คณะกรรมการตรวจสอบ  : เขารวม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง 
-  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการสรรหา  
                                             : เขารวม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง 

การถือหุนในบริษัทฯ 3,000 หุน หรือ 0.001% 
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ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน - ไมมี - 
ประวัติการกระทําผิดกฏหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง - ไมมี - 
การมีความสัมพันธในลักษณะดังนี้ กับบริษัท หรือนิติบุคคล
ที่อาจะมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือในชวง 2 ปที่ผานมา 
1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน 

ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 
2. เปนผูบริการทางวิชาชีพ (เชนผูสอบบัญชี) 
3. มีความสัมพันธทางธุรกิจ โดยระบุขนาดดวย 

 
 
- ไมเปน - 
 
- ไมเปน - 
- ไมมี - 

  

ช่ือ-สกุล นายวีระศักดิ์  สุตัณฑวิบูลย 
อายุ 56 ป 
ที่อยู 35/90 ซ. ลาดพราว 23 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.  
วุฒิการศึกษา/ การฝกอบรม ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหกรรม,Texas A&M University, USA. 

อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 21/2004 
ตําแหนงงานในปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 
ประวัติการทํางาน -  รองผูจัดการใหญ, ผูรับผิดชอบสายลูกคาธุรกิจรายกลาง 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
-  กรรมการ, บจ. โตโยตา ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) 
-  กรรมการ, บจ. เอเชียอุตสาหกรรมหลอดไฟ 
-  กรรมการ, บจ. อินโด คอรดซา 
-  กรรมการ, บจ. เดอะแกรนด ยู-บี 

สวนไดเสียในวาระการประชุม  ไมมีสวนไดเสียในทุกวาระของการประชุม ยกเวนวาระที่ 6 
การเขารวมประชุมคณะกรรมการในรอบป 2555  -  คณะกรรมการบริษัท        : เขารวม 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง 

-  คณะกรรมการตรวจสอบ  : เขารวม 3 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง 
การถือหุนในบริษัทฯ - ไมมี - 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน - ไมมี - 
ประวัติการกระทําผิดกฏหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง - ไมมี - 
การมีความสัมพันธในลักษณะดังนี้ กับบริษัท หรือนิติบุคคล
ที่อาจะมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือในชวง 2 ปที่ผานมา 
1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน      
  พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 
2. เปนผูบริการทางวิชาชีพ (เชนผูสอบบัญชี) 
3. มีความสัมพันธทางธุรกิจ โดยระบุขนาดดวย 

 
 
- ไมเปน - 
 
- ไมเปน - 
- ไมมี - 
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ช่ือ-สกุล ดร.โกศล  สุรโกมล 
อายุ 74 ป 

ที่อยู 23 จันทน 43 แยก 21 แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กทม. 
วุฒิการศึกษา/ การฝกอบรม ปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องกล 

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

ตําแหนงงานในปจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและกรรมการสรรหา 
ประวัติการทํางาน 
 

- กรรมการบริหารและหัวหนาคณะปฏิบัติการฝายผลิต,  
บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต จํากัด 

- กรรมการอํานวยการฝายปฏิบัติการ,  
บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสทรี จํากัด 

- กรรมการผูจัดการใหญ, บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จํากัด 

- ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ฟูจิ เอเชีย จํากัด 
สวนไดเสียในวาระการประชุม  ไมมีสวนไดเสียในทุกวาระของการประชุม ยกเวนวาระที่ 6 
การเขารวมประชุมในรอบป 2555  -  คณะกรรมการบริษัท        : เขารวม 8 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง 

-  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการสรรหา  
                                             : เขารวม 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง 
(เขาดํารงตําแหนงในวันที่ 7 เมษายน 2553) 

การถือหุนในบริษัทฯ - ไมมี - 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน - ไมมี - 
ประวัติการกระทําผิดกฏหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง - ไมมี - 
การมีความสัมพันธในลักษณะดังนี้ กับบริษัท หรือนิติบุคคล
ที่อาจะมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือในชวง 2 ปที่ผานมา 
1. เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน 

ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 
2. เปนผูบริการทางวิชาชีพ (เชนผูสอบบัญชี) 
3. มีความสัมพันธทางธุรกิจ โดยระบุขนาดดวย 

 
 
- ไมเปน - 
 
- ไมเปน - 
- ไมมี - 
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เอกสารแนบ 8 

การมอบฉันทะในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 

 
ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 35 วรรค 1  การประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) เขาประชุมรวมกัน

ไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุน
ที่จําหนายไดทั้งหมดจึงจะครบเปนองคประชุม 
 

การประชุมใหญสามัญผูถือหุนในครั้งนี้ หากทานผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได บริษัทฯ ใครขอความกรุณาจากทานผูถือหุน
ไดโปรดมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถือหุน 
 
 

วิธีการออกเสียงลงคะแนน 

 
1.   การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผย โดยใหนับจํานวนหุน หนึ่งหุนมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผูถือหุนได
ประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 
          -   ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 
          -   ใหประธานที่ประชุมสอบถามมติของผูถือหุนในแตละวาระโดยใหผูถือหุนที่ไมเห็นดวยหรือตองการงดออกเสียงกรอก
รายละเอียดในแบบฟอรมการลงคะแนน และสงใหเจาหนาที่นับคะแนน 

2.   การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบ
ฉันทะเทานั้น 

3.    ผูถือหุนที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด หามมิใหออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุม อาจจะเชิญใหผูถือหุน
นั้นออกนอกหองประชุมช่ัวคราวก็ได 

 

ขอบังคับของบริษัทท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 

 
“ขอ 32.  การประชุมใหญของบริษัทใหจัดขึ้น ณ ทองที่อันเปนที่ต้ังสํานักงานใหญของบริษัท หรือ จังหวัดใกลเคียง หรือ ณ ที่อื่น

ใดตามที่คณะกรรมการจะกําหนด 
ขอ 33.  ใหมีการประชุมใหญผูถือหุนอยางนอยปละหนึ่งครั้ง การประชุมเชนวานี้ใหเรียกวา “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ

ดังกลาวใหกระทําภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบป ทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผูถือหุนคราวอื่นๆ ใหเรียกวา “ประชุม
วิสามัญ” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือเมื่อผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในหา
ของจํานวนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือจํานวนผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหาคนซึ่งมีหุนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมดเขาช่ือกันทําหนังสือในฉบับเดียวกันรองขอใหคณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได โดยในหนังสือรองขอนั้นจะตองระบุ
วาใหเรียกประชุมเพื่อการใดไวใหชัดเจน คณะกรรมการตองจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 
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ขอ 34.  ในการบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนนั้นใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ
เพื่อพิจารณา พรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ด
วัน (7 วัน) กอนวันประชุม 

อนึ่ง คําบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนนั้นใหโฆษณาในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วันกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน 
ขอ 35.  การประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) เขาประชุมรวมกันไมนอยกวา 25 คน หรือไม

นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะ
ครบองคประชุม 

ในกรณีที่ปรากฎวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งช่ัวโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบ
เปนองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป ถาการ
ประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอย
กวา 7 วัน กอนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไมจําเปนตองครบองคประชุม 

ขอ 36.  ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได 
การมอบฉันทะจะตองทําเปนหนังสือ ลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะและทําตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดกําหนด และ

อยางนอยใหมีรายการดังตอไปนี้ 
ก. จํานวนหุนซึ่งผูมอบฉันทะนั้นถืออยู 
ข. ช่ือผูรับมอบฉันทะ 
ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมอบแกประธานกรรมการ

หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว กอนผูรับมอบฉนัทะเขาประชุม 
ขอ 37.  ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมไมเสร็จหรือพิจารณาเรื่องที่ผูถือหุนซึ่ง

มีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดเสนอในที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่ยังพิจารณาไมเสร็จ และ
จําเปนตองเลื่อนการพิจารณาใหที่ประชุมกําหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งตอไป และใหคณะกรรมการสงหนังสือนัดประชุม
ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนการประชุม ทั้งนี้ใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุม
ในหนังสือพิมพไมนอยกวาสามวันกอนวันประชุมดวย 

ขอ 38.  ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได 
ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหผู
ถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

ขอ 39.  ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนสามัญทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน 
ในกรณีที่ผูถือหุนมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องอันใดผูถือหุนจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิไดนอกจากการออกเสียง

ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมใหญจะตองไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงขางมากของผูถือ

หุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเวนแตในกรณีดังตอไปนี้ จะตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 
ข. การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบรษิัท 
ค. การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญ การมอบหมาย

ใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไร
ขาดทุนกัน 

ง. การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจํานวนหุน หรือลดมูลคาหุน 
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ขอ 40.  กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําป พึงกระทํามีดังนี้ 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทไดดําเนินการไประยะรอบปที่ผานมา 
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
(5) แตงตั้งผูสอบบัญชี 
(6) กิจการอื่นๆ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 30

  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไปซ่ึงเปนแบบที่งายไมซับซอน) 
 
 
      เขียนที่        
      วันที่      เดือน   พ.ศ.     
 (1) ขาพเจา       สัญชาติ     
อยูบานเลขที่   ถนน     ตําบล/แขวง    
อําเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย    
 (2) เปนผูถือหุนของ บริษัท        จํากัด (มหาชน) 
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม   หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ   เสียง  ดังนี้ 
  หุนสามัญ  หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ   เสียง 
  หุนบุริมสิทธ ิ  หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ   เสียง 
 (3) ขอมอบฉันทะให 
  (1)       อายุ  ป อยูบานเลขที่    
ถนน    ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต    
จังหวัด    รหัสไปรษณีย    หรือ 
  (2)     อายุ  ป อยูบานเลขที่    
ถนน    ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต    
จังหวัด    รหัสไปรษณีย    หรือ 
  (3)     อายุ  ป อยูบานเลขที่    
ถนน    ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต    
จังหวัด    รหัสไปรษณีย     
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมผูถือหุนสามัญ
ประจําป 2556 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ หองวิมานทิพย ช้ัน 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด เลขที่ 372 ถนนพระราม 
3 บางโคล บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันที่ เวลา และสถานที่อื่นดวย 
 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น  ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 
      ลงช่ือ     ผูมอบฉันทะ 
              (     ) 
      ลงช่ือ     ผูรับมอบฉันทะ 
              (     ) 
      ลงช่ือ     ผูรับมอบฉันทะ 
              (     ) 
      ลงช่ือ     ผูรับมอบฉันทะ 
              (     ) 
 
หมายเหตุ 
ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยก
จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
 

เอกสารแนบ 9 
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                       แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.                

    เขียนที่………………………………………......... 
     วันที่…………เดือน…………………พ.ศ……….. 

(1)    ขาพเจา………………………………………………………………….สัญชาติ…………………………………… 
อยูบานเลขที่……………………..ถนน………………………………………..ตําบล/แขวง……………………………………….. 
อําเภอ/เขต…………………….....จังหวัด……………………………………...รหัสไปรษณีย……………………………………... 
(2)   เปนผูถือหุนของบริษัท…ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม………………………….………………………….........……จํากัด (มหาชน) 
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม………………………….หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…………………………...เสียง ดังนี้ 
                    หุนสามัญ………………………………...หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ………………………………..เสียง 
                    หุนบุริมสิทธ…ิ…………………………..หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ………………………………..เสียง 
(3)    ขอมอบฉันทะให (สามารถมอบใหกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งโดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย) 

1.  ช่ือ…………………………………….…………….อายุ………………..ป อยูบานเลขที่…………………………...... 
ถนน…………………………ตําบล/แขวง…………………………..อําเภอ/เขต…………………………………. 
จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณีย…………………………หรือ 

2.  ช่ือ…………………………………….…………….อายุ………………..ป อยูบานเลขที่…………………………...... 
ถนน…………………………ตําบล/แขวง…………………………..อําเภอ/เขต………………………………… 
จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณีย…………………………หรือ 

3.  ช่ือ…………………………………….…………….อายุ………………..ป อยูบานเลขที่…………………………..... 
ถนน…………………………ตําบล/แขวง…………………………..อําเภอ/เขต………………………………… 
จังหวัด…………………………………รหัสไปรษณีย………………………… 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมผูถือหุนสามัญ
ประจําป 2556 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ หองวิมานทิพย ช้ัน 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด เลขที่ 372  ถนนพระราม 
3 บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
   (4)  ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  1   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 

     □ (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                        □ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังนี้ 

                                             □  เห็นดวย                        □  ไมเห็นดวย              □  งดออกเสียง 
 ระเบียบวาระที่  2   เรื่อง  รับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2555 

     □ (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                        □ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังนี้ 

                                             □  เห็นดวย                        □  ไมเห็นดวย              □  งดออกเสียง 
                   ระเบียบวาระที่   3   เรื่อง  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พรอมทั้งรายงานผูสอบบัญชีสําหรับ 
                                รอบระยะเวลาบัญชี  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

     □ (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                        □ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังนี้ 

                                             □  เห็นดวย                        □  ไมเห็นดวย              □  งดออกเสียง 

หนา  1  ของจํานวน  4  หนา 
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                    ระเบียบวาระที่   4   เรื่อง  พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2555 

     □ (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  □ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังนี้ 

                                             □  เห็นดวย                        □  ไมเห็นดวย              □  งดออกเสียง 
             ระเบียบวาระที่   5   เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 

     □ (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                        □ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังนี้ 

     □  การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด 

                 □  เห็นดวย                        □  ไมเห็นดวย              □  งดออกเสียง 

□ การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
  1.  คุณสุเมธ  เตชะไกรศรี 

        □  เห็นดวย                        □  ไมเห็นดวย              □  งดออกเสียง 
 2.  คุณโกเวท ล้ิมตระกูล 

□  เห็นดวย                        □  ไมเห็นดวย              □  งดออกเสียง 
         3.  คุณปรีชา  เตชะไกรศรี 

□  เห็นดวย                        □  ไมเห็นดวย              □  งดออกเสียง 
            4.  คุณอภิชาติ  เกษมกุลศิริ 

□  เห็นดวย                        □  ไมเห็นดวย              □  งดออกเสียง 
                            5.  คุณจุมพล  เตชะไกรศรี                      

  □  เห็นดวย                        □  ไมเห็นดวย              □  งดออกเสียง 
                    ระเบียบวาระที่   6   เรื่อง พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ  ประจําป 2556 

     □ (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                        □ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังนี้ 

                                              □  เห็นดวย                        □  ไมเห็นดวย              □  งดออกเสียง 
        ระเบียบวาระที่   7   เรื่อง พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี  ประจําป 2556 

           □ (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                       □ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังนี้ 

                                   □  เห็นดวย                        □  ไมเห็นดวย              □  งดออกเสียง 
                    ระเบียบวาระที่  8   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 
 .......................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

  

หนา  2  ของจํานวน  4  หนา 
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(5)    การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(6)    ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
ขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

กิจกรรมใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุใน
หนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ              

 
 
 
 
 ลงช่ือ...................................................................................ผูมอบฉันทะ 
         (...................................................................................) 
 
 
 ลงช่ือ..............................................................................ผูรับมอบฉันทะ 
         (..............................................................................) 
 
 
 ลงช่ือ..............................................................................ผูรับมอบฉันทะ 
         (..............................................................................) 
 
 
   ลงช่ือ............................................................................ผูรับมอบฉันทะ 
         (..............................................................................) 
 
 

หมายเหตุ 
1.    ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม 
       สามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
2.    วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
3.    ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบ 
        ประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

 
 

 

 

หนา  3  ของจํานวน  4  หนา 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.   
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม  จํากัด (มหาชน) 
 ในการประชุมผูถือหุนสามัญ  ประจําป 2556 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น.  ณ หองวิมานทิพย  ช้ัน 5  
โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด  เลขที่  372  ถนนพระราม 3 บางโคล  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน 
เวลา และสถานที่อื่นดวย 

�  ระเบียบวาระที่.......................เรื่อง............................................................................................................................ 
      �  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      �  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  �  เห็นดวย �  ไมเห็นดวย �  งดออกเสียง 
�  ระเบียบวาระที่......................เรื่อง............................................................................................................................. 
      �  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      �  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  �  เห็นดวย �  ไมเห็นดวย �  งดออกเสียง 
�  ระเบียบวาระที่.......................เรื่อง............................................................................................................................ 
      �  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      �  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  �  เห็นดวย �  ไมเห็นดวย �  งดออกเสียง 

            �  ระเบียบวาระที่......................เรื่อง............................................................................................................................. 
      �  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      �  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  �  เห็นดวย �  ไมเห็นดวย �  งดออกเสียง 

            �  ระเบียบวาระที่......................เรื่อง  เลือกตั้งกรรมการ (ตอ)....................................................................................... 
           ช่ือกรรมการ............................................................................................................... 

  �  เห็นดวย �  ไมเห็นดวย �  งดออกเสียง 
           ช่ือกรรมการ............................................................................................................... 

  �  เห็นดวย �  ไมเห็นดวย �  งดออกเสียง 
           ช่ือกรรมการ............................................................................................................... 

  �  เห็นดวย �  ไมเห็นดวย �  งดออกเสียง 
           ช่ือกรรมการ............................................................................................................... 
  �  เห็นดวย �  ไมเห็นดวย �  งดออกเสียง 
 �  ระเบียบวาระที่......................เรื่อง............................................................................................................................. 

      �  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
      �  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  �  เห็นดวย �  ไมเห็นดวย �  งดออกเสียง 

             

 

หนา  4  ของจํานวน  4  หนา 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  (แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตัง้ให 
คัสโตเดียน  (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 

 
     

 

      เขียนที่        

      วันที่      เดือน   พ.ศ.     

 (1) ขาพเจา       สัญชาติ     

อยูบานเลขที่   ถนน     ตําบล/แขวง    
อําเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย    

ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน(Custodian) ใหกับ       

ซึ่งเปนผูถือหุนของ บริษัท          จํากัด (มหาชน) 

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม   หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ   เสียง  ดังนี้ 
  หุนสามัญ  หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ   เสียง 

  หุนบุริมสิทธ ิ  หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ   เสียง 

 

 (2) ขอมอบฉันทะให 
  (1)       อายุ  ป อยูบานเลขที่    

ถนน    ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต    

จังหวัด    รหัสไปรษณีย    หรือ 

  (2)     อายุ  ป อยูบานเลขที่    

ถนน    ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต    

จังหวัด    รหัสไปรษณีย    หรือ 

  (3)     อายุ  ป อยูบานเลขที่    

ถนน    ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต    

จังหวัด    รหัสไปรษณีย     

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมผูถือหุนสามัญ
ประจําป 2556 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ หองวิมานทิพย ช้ัน 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด เลขที่ 372 ถนนพระราม 
3 บางโคล บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันที่ เวลา และสถานที่อื่นดวย 

 

 (3)  ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 
    มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 

 มอบฉันทะบางสวน คือ 

      หุนสามัญ  หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได             เสียง 

      หุนบุริมสิทธิ  หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได       เสียง 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด   เสียง 

 
           

หนา  1  ของจํานวน  4  หนา 
 



   

 36

 (4)  ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ 
 ดังนี้ 

          ระเบียบวาระที่  1   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 

   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังนี้ 
           เห็นดวย  เสียง   ไมเห็นดวย เสียง  งดออกเสียง      เสียง 

                                  ระเบียบวาระที่  2   เรื่อง  รับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2555 

   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังนี้ 
           เห็นดวย  เสียง   ไมเห็นดวย เสียง  งดออกเสียง      เสียง 

              ระเบียบวาระที่   3   เรื่อง  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ  
  พรอมทั้งรับทราบรายงานผูสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี  ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 

   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังนี้ 
           เห็นดวย  เสียง   ไมเห็นดวย เสียง  งดออกเสียง      เสียง 

             ระเบียบวาระที่   4   เรื่อง  พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2555 

   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังนี้ 
           เห็นดวย  เสียง   ไมเห็นดวย เสียง  งดออกเสียง      เสียง 

                               ระเบียบวาระที่   5   เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

                  □ (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                                      □ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังนี้ 

                         □  การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด 

                                      □  เห็นดวย                        □  ไมเห็นดวย              □  งดออกเสียง 

            □  การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
       1.  คุณสุเมธ  เตชะไกรศรี 

                                      □  เห็นดวย                        □  ไมเห็นดวย              □  งดออกเสียง 
                               2.  คุณโกเวท  ล้ิมตระกูล 

                              □  เห็นดวย                        □  ไมเห็นดวย              □  งดออกเสียง 
                                                  3.  คุณปรีชา  เตชะไกรศรี 

                              □  เห็นดวย                        □  ไมเห็นดวย              □  งดออกเสียง 
                                         4.  คุณอภิชาติ  เกษมกุลศิริ 

                              □  เห็นดวย                        □  ไมเห็นดวย              □  งดออกเสียง 
                                                         5.  คุณจุมพล  เตชะไกรศรี                      

                                □  เห็นดวย                        □  ไมเห็นดวย              □  งดออกเสียง 
 
 
 
                                                                                                                             หนา  2  ของจํานวน  4  หนา 
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                                 ระเบียบวาระที่   6   เรื่อง พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ ประจําป 2556 

                         □ (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                                            □ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังนี้ 

                                                             □  เห็นดวย                        □  ไมเห็นดวย              □  งดออกเสียง 

    ระเบียบวาระที่   7   เรื่อง พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2556 

               (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

        (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังนี้ 
           เห็นดวย  เสียง   ไมเห็นดวย เสียง  งดออกเสียง      เสียง 

  ระเบียบวาระที่    8   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

              (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

        (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังนี้ 
           เห็นดวย  เสียง   ไมเห็นดวย เสียง  งดออกเสียง      เสียง 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนน
เสียงนั้นไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงผูถือหุน 
 (6)  ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
     

      ลงช่ือ     ผูมอบฉันทะ 

              (     )   

      ลงช่ือ     ผูรับมอบฉันทะ 

              (     ) 

      ลงช่ือ     ผูรับมอบฉันทะ 

              (     ) 

      ลงช่ือ     ผูรับมอบฉันทะ 

              (     ) 

หมายเหตุ 
1.     หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให  คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 
2.     หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
 (1)  หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนให คัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนนิการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 (2)  หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 
3.     ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบ

ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
4.     วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
5.     ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 

ค. ตามแนบ 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท       จํากัด (มหาชน) 
 ในการประชุมผูถือหุนสามัญ  ประจําป 2556 ในวันพุธที่ 10 เมษายน  2556 เวลา  14.00 น.  ณ หองวิมานทิพย ช้ัน 5  โรงแรม
มณเฑียร ริเวอรไซด  เลขที่  372  ถนนพระราม 3 บางโคล บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่
อื่นดวย 
 วาระที่   เรื่อง         
   (ก)  ใหรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
    เห็นดวย  เสียง  ไมเห็นดวย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
 วาระที่   เรื่อง         
   (ก)  ใหรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
    เห็นดวย  เสียง  ไมเห็นดวย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
 วาระที่   เรื่อง         
   (ก)  ใหรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
    เห็นดวย  เสียง  ไมเห็นดวย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
               วาระที่ ………    เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ (ตอ) 

               □ (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

               □ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังนี้ 

     □  การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด 

                 □  เห็นดวย                        □  ไมเห็นดวย              □  งดออกเสียง 

□ การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
              ช่ือกรรมการ…………………………………………………………… 

        □  เห็นดวย                        □  ไมเห็นดวย              □  งดออกเสียง 
               ช่ือกรรมการ…………………………………………………………… 

□  เห็นดวย                        □  ไมเห็นดวย              □  งดออกเสียง 
                   ช่ือกรรมการ…………………………………………………………… 

□  เห็นดวย                        □  ไมเห็นดวย              □  งดออกเสียง 
                      ช่ือกรรมการ…………………………………………………………… 

□  เห็นดวย                        □  ไมเห็นดวย              □  งดออกเสียง 
                                      ช่ือกรรมการ……………………………………………………………                      

          □  เห็นดวย                        □  ไมเห็นดวย              □  งดออกเสียง 
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