
  

 

       

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 

 

ประจ าปี  2559 
 

บริษัท  ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม  จ ากดั  (มหาชน) 
  วนัพุธที ่ 20 เมษายน 2559 

เวลา  14:00  น. 
 

 
ณ หอ้งโฟร์ริเวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น ้ำ)  
โรงแรมแม่น ้ำ รำมำดำพลำซำ, กรุงเทพ 

เลขท่ี 2074 ถนนเจริญกรุง บำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120 
 

 

 

 

 

 
  

 

กรุณาน าหนังสือมอบฉันทะมาให้วนัประชุม  เพือ่ความรวดเร็วในการลงทะเบียน



  

 
สารบัญ 

 
เอกสารประกอบวาระการประชุมใหญ่สามญัผู้ถอืหุ้น                                                                                                                 หน้า 

 หนงัสือขอเชิญประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2559   1 - 31 - 3 
 เอกสำรแนบ 1    ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี  2558  4 - 1444 - 15 
 เอกสำรแนบ 2    รำยงำนประจ ำปี 2558 และงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 (แนบส่งเป็น CD)     - 
 เอกสำรแนบ 3    ขอ้มูลของกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือแต่งตั้งเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 15 - 17 
 เอกสำรแนบ 4    กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 18 
 เอกสำรแนบ 5    รำยละเอียดของผูส้อบบญัชี และค่ำสอบบญัชี 19          21 
 เอกสำรแนบ 6    เอกสำรหลกัฐำนแสดงสิทธิเขำ้ร่วมประชุม หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขำ้ร่วมประชุม 19 - 20 21 22 
 เอกสำรแนบ 7    รำยละเอียดของกรรมกำรอิสระ 21 - 25 3 - 27 
 เอกสำรแนบ 8    กำรมอบฉนัทะ  วธีิกำรออกเสียงลงคะแนน  และขอ้บงัคบัของบริษทั 26 - 27     30 
 เอกสำรแนบ 9    หนงัสือมอบฉนัทะ 28 - 36     9 
 เอกสำรแนบ 10  แผนท่ีสถำนท่ีจดักำรประชุมผูถื้อหุน้ 37          4 

  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่: 

ฝ่ำยส ำนกักรรมกำร    บริษทั ที.กรุงไทยอุตสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) 
โทรศพัท ์                0-2211-3732  ต่อ 104, 201, 107 
โทรสำร                  0-2212-4864 
E-Mail Address:       investor@tkrungthai.com 
Website:                   http://www.tkrungthai.com 
 
 

 

http://www.tkrungthai.com/


   

 1 

วนัท่ี  7  มีนำคม  2559 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 25589 
เรียน  ท่ำนผูถื้อหุน้ บริษทั ที.กรุงไทยอุตสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) 

 เม่ือวนัพุธท่ี  24  กุมภำพนัธ์ 2559  ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั  ที.กรุงไทยอุตสำหกรรม  จ ำกดั  (มหำชน) ไดมี้มติให้เรียก
ประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2559   ในวนัพุธท่ี  20   เมษำยน 2559   เวลำ 14:00 น.  ณ  โฟร์ริเวอร์ส 1  ชั้น 1 (ริมแม่น ้ ำ) โรงแรม
แม่น ้ ำ รำมำดำพลำซำ เลขท่ี 2074 ถนนเจริญกรุงง กรุงเทพมหำนคร เพ่ือพิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ ตำมระเบียบวำระพร้อมดว้ยควำมเห็นของ
คณะกรรมกำร ดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 

วตัถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ จัดกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2558 เม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 2558 และบริษัทฯ ได้จัดท ำ
รำยงำนกำรประชุมส่งให้ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพำณิชยภ์ำยในเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนดเรียบร้อยแลว้ รวมทั้งได้
เผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ดว้ยแลว้ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1 

ความเห็นคณะกรรมการ  กำรบนัทึกรำยงำนมีควำมถูกตอ้งครบถว้นแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับรองรำยงำนกำรประชุม
ดงักล่ำว 

วาระที ่ 2. รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 

วตัถุประสงค์และเหตุผล       รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2558 เพื่อให้เป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 40 รำยละเอียดปรำกฏ
ตำมรำยงำนประจ ำปีบริษทัฯ ตำมเอกสำรแนบ 2 

ความเห็นคณะกรรมการ       เห็นควรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ในรอบปี 2558 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทรำบ 

วาระที ่ 3. พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงิน  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชี  ส้ินสุด ณ วนัที ่ 31  ธันวาคม 2558 

วตัถุประสงค์และเหตุผล  เพื่อให้เป็นไปตำมนยัของมำตรำ 112 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และตำมขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ขอ้ท่ี 53 ท่ีไดก้ ำหนดให้คณะกรรมกำรตอ้งจดัให้มีกำรท ำงบแสดงฐำนะกำรเงินและบญัชีก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนัส้ินสุดของ
รอบปีบญัชีของบริษทัฯ เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีเพื่อพิจำรณำอนุมติั งบแสดงฐำนะกำรเงิน และบญัชีก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จน้ี คณะกรรมกำรจะตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ รำยละเอียดตำมท่ีแสดงไว้
ในรำยงำนประจ ำปี 2558 และสรุปขอ้มูลทำงกำรเงินตำมเอกสำรแนบ 2 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติังบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรำยงำนผูส้อบ
บญัชีส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชี  ส้ินสุด ณ วนัท่ี  31  ธนัวำคม 2558 ซ่ึงไดผ้ำ่นกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีรับอนุญำตแลว้  

วาระที ่ 4. พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 

วตัถุประสงค์และเหตุผล     บริษทัฯ  มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น ในอตัรำไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิในแต่ละปี เวน้
แต่ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีโครงกำรจะลงทุนในโครงกำรอ่ืน เม่ือคณะกรรมกำรบริษทัมีมติเห็นชอบให้จ่ำยเงินปันผลประจ ำปีแลว้ จะตอ้ง
น ำเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

จำกผลกำรด ำเนินงำนโดยรวม บริษทัฯ มีก ำไรสุทธิ ประจ ำปี 2558 จ ำนวน 12.39 ลำ้นบำท เม่ือพิจำรณำปัจจยัต่ำงๆ แลว้บริษทัฯ จึง
พิจำรณำจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรำ 0.06 บำท/หุน้ รวมเป็นเงิน 12.84 ลำ้นบำท โดยจ่ำยจำกก ำไรสุทธิและก ำไรสะสมส่วนท่ี
ไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน ซ่ึงเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทัฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีรำยช่ือปรำกฏ ณ วนัก ำหนดสิทธิผู ้
ถือหุน้ (Record  Date)  เพื่อสิทธิรับเงินปันผล วนัท่ี 9 มีนำคม 2559 และรวบรวมรำยช่ือตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบญัญติัหลกัทรัพย ์
และตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวธีิปิดสมุดพกักำรโอนหุน้ในวนัท่ี 10 มีนำคม 2559 ซ่ึงก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี  13 พฤษภำคม 
2559 โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลในปีท่ีผำ่นมำ ดงัน้ี 
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หมายเหต ุ: 1. บริษทัฯ เสียภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรำร้อยละ 20 ของก ำไรสุทธิ  
         2. จ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิและก ำไรสะสม ส่วนท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน (NON-BOI) 0.06 บำท/หุน้        

ความเห็นคณะกรรมการ  สมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2558 ในอตัรำ 
0.06 บำท/หุน้ รวมเป็นเงิน 12.84 ลำ้นบำท โดยก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2559 

วาระที ่ 5. พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

วตัถุประสงค์และเหตุผล      เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั ม.71 และตำมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 18 ก ำหนดวำ่ 
ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกคร้ัง กรรมกำรจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งอยำ่งนอ้ยจ ำนวนหน่ึงในสำม โดยอตัรำ ซ่ึงรำยนำมกรรมกำรท่ี
ตอ้งพน้ต ำแหน่งในปีน้ี     ไดแ้ก่   คุณโกเวท ล้ิมตระกลู, คุณปรีชำ เตชะไกรศรี,  คุณอภิชำติ เกษมกลุศิริ, คุณจุมพล เตชะไกรศรี   
 
บริษทัฯ ไดป้ระกำศบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลำคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 เพื่อเชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอรำยช่ือบุคคลท่ี
เห็นวำ่มีคุณสมบติัเหมำะสม เพ่ือรับกำรคดัเลือกเป็นกรรมกำรบริษทัฯ รวมทั้งเสนอระเบียบวำระต่ำงๆ แต่ไม่มีกำรเสนอรำยช่ือกรรมกำร 
หรือระเบียบวำระเขำ้มำยงับริษทัฯ คณะกรรมกำรสรรหำและกรรมกำรผูไ้ม่มีส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจำรณำถึงควำมเหมำะสม คุณสมบติั 
ประสบกำรณ์ ควำมเช่ียวชำญแลว้ จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมกำรทั้ง 4 ท่ำน กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่อไปอีก
วำระหน่ึง ทั้งน้ี ประวติักรรมกำรปรำกฎตำมเอกสำรแนบ 3 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมกำรสรรหำเห็นควรเสนอช่ือกรรมกำรทั้ง 4 ท่ำนท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระเขำ้เป็นกรรมกำรของ
บริษทัฯ อีกวำระหน่ึง เน่ืองจำกคณะกรรมกำรมีควำมเห็นวำ่บุคคลขำ้งตน้เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชน
จ ำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ำมแต่งตั้ งให้เป็นกรรมกำรของบริษัทฯ นอกจำกน้ี ยงัมีคุณสมบัติ ทักษะควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
ประสบกำรณ์ตรงตำมท่ีบริษทัฯ ก ำหนดอีกดว้ย  

 วาระที ่ 6.    พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2559 

วัตถุประสงค์และเหตุผล     เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญติับริษทัมหำชนจ ำกดั และขอ้บังคบัของบริษทัขอ้ 16 เร่ืองค่ำตอบแทน
กรรมกำร ควรเหมำะสมกบัภำระหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ซ่ึงในปี 2558 นั้น คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน และ
คณะกรรมกำรผู ้ไม่มีส่วนได้เสีย เห็นควรให้เสนอขออนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2559 ในอัตรำ 2,919,000 บำท และ
ค่ำตอบแทนตำมผลกำรด ำเนินงำน (โบนสั) เป็นเงิน 124,000 บำท รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 4 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดพ้ิจำรณำแลว้ เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้อนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2559 เป็นเงิน 2,919,000 บำท และค่ำตอบแทนตำมผลกำรด ำเนินงำน (โบนสั) เป็นเงิน 124,000  บำท 

วาระที ่ 7. พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบญัชี  ประจ าปี 2559 

วตัถุประสงค์และเหตุผล  เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั ม. 120 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 56, 57 ซ่ึงก ำหนด 

ใหท่ี้ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก ำหนดค่ำสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกปี คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำกำรเสนอ
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจ ำนวน 2 รำย รวมถึงพิจำรณำก ำหนดค่ำสอบบญัชี ประจ ำปี 2559 และไดเ้สนอคณะกรรมกำรบริษทัฯ เพื่อพิจำรณำ
เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้แต่งตั้ง คุณกรรณิกำร์ วภิำณุรัตน์ ผูส้อบบญัชีอนุญำตเลขท่ี 7305 และ/หรือ คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผูส้อบบญัชี

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

1. ก ำไรสุทธิ (ลำ้นบำท) 12.39 19.45 38.96

2. จ ำนวนหุน้ (ลำ้นหุน้) 214 214 214

3.  ก ำไรต่อหุน้ (บำท:หุน้) 0.06 0.09 0.18

4. เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น (บำท:หุ้น) 0.06 0.10 0.15

5. รวมเงินปันผลจ่ำยทั้งส้ิน (ลำ้นบำท) 12.84 21.40 32.10
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อนุญำตเลขท่ี 5113 จำกบริษทั กรินทร์ ออดิท  จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2559 เป็นปีท่ี 2 เน่ืองจำกมีควำมเป็นอิสระอยำ่งเพียงพอ โดย
ไม่มีผลประโยชนห์รือส่วนไดส่้วนเสียไม่วำ่ทำงตรงทำงออ้ม ทั้งในดำ้นกำรเงิน และกำรบริหำรงำน พร้อมทั้งอนุมติัค่ำตรวจสอบงบ
กำรเงินประจ ำปี 2559 ก ำหนดค่ำสอบบญัชี เป็นจ ำนวนเงิน 900,000 บำท (สูงกวำ่ปี  2558) ค่ำธรรมเนียมส ำหรับกำรตรวจสอบตำมแนวท่ี
ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน คิดค่ำบตัรส่งเสริมกำรลงทุน บตัรละ 10,000 บำท รวมเป็นเงิน 30,000 บำท รำยละเอียดตำม
เอกสำรแนบ 5 

ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้ง  คุณกรรณิกำร์ วิภำณุรัตน์ ผูส้อบบัญชี
อนุญำตเลขท่ี 7305 และ/หรือ คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผูส้อบบัญชีอนุญำตเลขท่ี5113 จำกบริษทั กรินทร์ ออดิท จ ำกดั เป็นผูส้อบบัญชี
ประจ ำปี 2559 พร้อมทั้งอนุมติัค่ำสอบบญัชี เป็นจ ำนวนเงิน 900,000 บำท (สูงกวำ่ปี 2558) ค่ำธรรมเนียมส ำหรับกำรตรวจสอบตำมแนวท่ี
ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน คิดค่ำบตัรส่งเสริมกำรลงทุนบตัรละ 10,000 บำท เป็นเงิน 30,000 บำท 

วาระที ่8.   เร่ืองอืน่ ๆ  (ถ้าม)ี 

 จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุ้นโปรดเขำ้ร่วมประชุมตำมวนั เวลำ และสถำนท่ีดงักล่ำว หำกมีขอ้สงสัยหรือค ำถำมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วำระกำรประชุมสำมำรถส่งค ำถำมล่วงหนำ้มำยงับริษทัฯ ได ้โดยส่งโทรสำรมำยงัหมำยเลข 0-2212-4864 โดยระบุท่ีอยูเ่พ่ือท่ีบริษทัฯ จะ
ติดต่อกลบัได ้ 

 อน่ึง บริษทัฯ จะเปิดให้ผูถื้อหุ้นลงทะเบียนเพื่อเขำ้ร่วมประชุมไดต้ั้งแต่เวลำ 13:00 น. เป็นตน้ไป  หำกท่ำนไม่สำมำรถเขำ้ร่วม
ประชุมดงักล่ำวไดด้ว้ยตนเอง ท่ำนอำจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนหรือกรรมกำรอิสระของบริษทัฯ เขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ตำมแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมำพร้อมหนงัสือฉบบัน้ี ทั้งน้ี เพื่อใหก้ำรลงทะเบียนเขำ้ประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยควำมสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน ใคร่ขอให้ท่ำนผูถื้อหุ้น และ/หรือ ท่ำนผูรั้บมอบฉันทะ โปรดน ำหนังสือมอบฉันทะ (ท่ีแนบมำพร้อมน้ี) มำแสดงต่อเจำ้หน้ำท่ี
ลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย พร้อมทั้ง กรุณำเตรียมเอกสำรหรือหลกัฐำนเพ่ือแสดงตนในกำรเขำ้ร่วมประชุมตำมรำยกำรเอกสำรท่ีแนบมำ
พร้อมหนังสือฉบบัน้ี โดยบริษทัฯ ก ำหนดวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุ้น 
ประจ ำปี 2559 และมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล ในวนัท่ี 9 มีนำคม 2559 และใหร้วบรวมรำยช่ือตำมมำตรำ 225 ของ พรบ.หลกัทรัพยฯ์ โดย
วิธีปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนหุ้น 1 วนั ในวนัท่ี 10 มีนำคม 2559 นอกจำกน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมอำกรแสตมป์ให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมอบ/
ไดรั้บมอบฉนัทะไวบ้ริกำรในวนัประชุมดว้ย 

 

 

 

 
                                                                                                                       ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
          
 
 
                                                                                                                 ( นำยสุเมธ    เตชะไกรศรี )                                                                                                        
                                                                                                                  ประธำนกรรมกำรบริหำร 

หมำยเหตุ : 1.     หำกผูถื้อหุ้นท่ำนใดมีควำมประสงคจ์ะขอรับรำยงำนประจ ำปี 2558 แบบรูปเล่ม กรุณำติดต่อหมำยเลขโทรศพัท ์0 2211 3732 ext. 104 

2. ผูถื้อหุ้นสำมำรถเรียกดูค  ำบอกกล่ำวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นและเอกสำรประกอบไดท่ี้ www.tkrungthai.com  ตั้งแต่วนัท่ี 7  มีนำคม 2559 
 

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

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่1 : รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 

รายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี  2558 
บริษัท ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
วนัพฤหัสบดทีี ่23  เมษายน  2558  เวลา 14:00 น. 

ณ ห้องโฟร์ริเวอร์ส 1-2  ช้ัน 1 (ริมแม่น า้) โรงแรมแม่น า้ รามาดาพลาซา, กรุงเทพ  
เลขที ่2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ 

 
เร่ิมการประชุม 

เร่ิมประชุมเวลำ 14:00 น. 
พลเอกเทอดศักด์ิ มำรมย ์ประธำนกรรมกำรบริษทัฯ ท ำหน้ำท่ีประธำนในท่ีประชุมได้กล่ำวตอ้นรับผูถื้อหุ้น พร้อมทั้ งแนะน ำ

กรรมกำร และผูบ้ริหำรบริษทัฯ ท่ีมำร่วมประชุม ดงัน้ี 

กรรมกำรบริษทั 
1. พลเอกเทอดศกัด์ิ มำรมย ์  ประธำนกรรมกำรบริษทั และกรรมกำรอิสระ 
2. คุณประสงค ์  เตชะไกรศรี       กรรมกำรบริษทั 
3. คุณอภิชำติ  เกษมกลุศิริ กรรมกำรบริษทั  
4. คุณยพุำ  เตชะไกรศรี กรรมกำรบริษทั  
5. คุณคมัภีร์    จองธุระกิจ กรรมกำรบริษทั กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 

    กรรมกำรสรรหำ และกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
6. คุณโกเวท  ล้ิมตระกลู กรรมกำรบริษทั และกรรมกำรบริหำร   
7. คุณปรีชำ          เตชะไกรศรี กรรมกำรบริษทั กรรมกำรบริหำร และรองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
8. คุณวรีะศกัด์ิ  สุตณัฑวบูิลย ์ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรบริษทั 
9. ดร.โกศล  สุรโกมล  กรรมกำรอิสระ กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน กรรมกำรสรรหำ 

กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และกรรมกำรบริษทั 
10. คุณเผำ่เทพ  โชตินุชิต  ประธำนคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 

    ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ 
    ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
    กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรบริษทั 

11.คุณจุมพล       เตชะไกรศรี กรรมกำรบริษทั กรรมกำรบริหำร เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทั 
    และผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 

12.ดร.นฤพนธ ์  พงษเ์จริญ กรรมกำรบริษทั กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผูจ้ดักำร 
13. คุณสุเมธ   เตชะไกรศรี ประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริษทั 

    กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน กรรมกำรสรรหำ 
และกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

14. คุณไพรัช   สหเมธำพฒัน์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรบริษทั 
 
ผูส้อบบญัชีท่ีเขำ้ร่วมประชุม 

คุณวมิลศรี  จงอุดมสมบติั ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 3899  บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ำกดั 



   

 5 

ผูบ้ริหำร 
คุณพงศกรณ์  เพช็รประยรูพนู  รองกรรมกำรผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
คุณปริญญำ  แกว้ลว้น  ผูจ้ดักำรอำวโุสฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

 
ตวัแทนจำกสมำคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยท่ีเขำ้ร่วมประชุม 

คุณมณีฉำย  แจง้อรุณ   

ต่อจำกนั้น พลเอกเทอดศกัด์ิ มำรมย ์ไดก้ล่ำวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีไดม้ำร่วมประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2557 และแจง้ต่อท่ี
ประชุมทรำบวำ่ ตำมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หมวดท่ี 4   วำ่ดว้ยกำรประชุมผูถื้อหุน้ ขอ้ท่ี 35 ก ำหนดไวว้ำ่ กำรประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้ 
และผูรั้บมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้ (ถำ้มี) เขำ้ประชุมรวมกนัไม่นอ้ยกวำ่ 25 คน หรือไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึง ของจ ำนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และ
ตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่หน่ึงในสำมของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมดจึงจะครบองคป์ระชุม  

ขณะน้ีมีผูถื้อหุน้มำเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง 57 รำย รวมจ ำนวนหุน้ได ้68,911,969 หุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะจ ำนวน 103 รำย รวม
จ ำนวนหุน้ได ้91,946,560 หุน้ รวมผูถื้อหุน้ท่ีมำดว้ยตวัเองและผูม้อบฉนัทะจ ำนวน 160 รำย ถือหุน้รวมกนัทั้งส้ิน 160,858,529 หุน้ คิดเป็น
ร้อยละ 75.17 ครบองคป์ระชุมตำมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ จึงขอเปิดกำรประชุม 

ก่อนเขำ้สู่วำระกำรประชุม ประธำนฯ ไดช้ี้แจงวธีิกำรลงคะแนนเสียงและนบัคะแนนผูม้ำประชุมดว้ยตนเอง และผูม้อบฉนัทะ ดงัน้ี 
1.   กำรออกเสียงลงคะแนนจะกระท ำโดยเปิดเผย ดว้ยกำรให้นบัจ ำนวนหุ้น หน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง ยกเวน้กรณีผูรั้บมอบฉันทะ

จำกผูล้งทุนต่ำงประเทศ ท่ีแต่งตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝำกและดูแลหุน้  
โดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
                  1.1   ใหถื้อคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถำ้มีคะแนนเสียงเท่ำกนัใหป้ระธำนใน
ท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด 
                  1.2    ให้ประธำนท่ีประชุม สอบถำมมติของผูถื้อหุ้นในแต่ละวำระ โดยให้ผูถื้อหุ้นท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
กรอกรำยละเอียดในบตัรลงคะแนน ซ่ึงบริษทัฯ ไดแ้จกแก่ทุกท่ำน  

                บริษทัฯ จะเก็บเฉพำะบตัรท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ยกเวน้ในวำระท่ี 5 ทำงบริษทัฯ จะขอเก็บบตัรลงคะแนนจำกผู ้
ถือหุน้ทุกรำย เม่ือผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสร็จแลว้ ใหย้กมือข้ึน เพ่ือใหเ้จำ้หนำ้ท่ีไปรับบตัร แลว้น ำส่งใหก้บัเจำ้หนำ้ท่ีนบัคะแนน เพ่ือน ำ
คะแนนเสียงดงักล่ำวหกัออกจำกจ ำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดท่ีเขำ้ร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือวำ่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวำระ
นั้นๆ 

2.  ผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวำระใด ห้ำมออกเสียงลงคะแนน และประธำนในท่ีประชุม อำจจะเชิญให้ผูถื้อหุ้นท่ำนนั้น 
ออกนอกหอ้งประชุมชัว่ครำวก็ได ้

3.  ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีมีบตัรลงคะแนน จะไม่อยูใ่นหอ้งประชุม ในระหวำ่งกำรประชุมวำระใด และตอ้งกำรรักษำสิทธิในกำรออก
เสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ส ำหรับวำระท่ียงัเหลืออยู ่กรุณำลงคะแนนเสียงตำมท่ีท่ำนตอ้งกำร และส่งบตัรลงคะแนน
ให้กบัเจำ้หนำ้ท่ีก่อนออกจำกห้องประชุม เพ่ือเจำ้หนำ้ท่ีจะไดน้ ำบตัรลงคะแนนของท่ำนไปส่งให้กบัเจำ้หนำ้ท่ีนบัคะแนนเม่ือถึงระเบียบ
วำระนั้นๆ 

ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีท ำหนงัสือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขำ้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนน ตำมควำมประสงคข์องท่ำนผูถื้อหุน้
นั้น บริษทัฯ ไดน้ ำคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตำมควำมประสงคข์องท่ำนผูถื้อหุน้ บนัทึกรวมไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือกำรลงมติตำมวำระนั้นๆ เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

ส ำหรับคะแนนเสียงรวม ในแต่ละวำระนั้น อำจจะไม่เท่ำกนั เน่ืองดว้ย ขณะประชุมอำจจะมีผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะมำเพ่ิมใน
แต่ละวำระนั้นๆ จึงขอแจง้เพ่ือทรำบ 

ทั้งน้ี เพ่ือควำมโปร่งใสในกำรนบัคะแนนเสียง บริษทัฯ ไดเ้ชิญท่ีปรึกษำกฎหมำยจำก บริษทั ส ำนกังำนกฎหมำยฟำร์อีสฑ ์(ประ 
เทศไทย) จ ำกดั เพ่ือท ำหนำ้ท่ีร่วมเป็นกรรมกำรกลำงและสกัขีพยำนตรวจสอบกำรนบัคะแนนในท่ีประชุม คือ คุณธีระพนัธ์ เพช็ร์สุวรรณ์ 
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จำกนั้น ประธำนฯ ไดแ้จง้วำ่ กรณีท่ำนผูถื้อหุน้มีค ำถำม หรือตอ้งกำรแสดงควำมคิดเห็นในแต่ละวำระ กรุณำแจง้ควำมประสงค์
ดว้ยกำรยกมือ  ประธำนท่ีประชุมจะอนุญำต และขอใหแ้ถลงต่อท่ีประชุมก่อนวำ่เป็นผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะช่ือใด แลว้จึงเสนอ
ควำมคิดเห็น หรือสอบถำมต่อไป 

บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของผูถื้อหุน้ และเป็นกำรเสริมสร้ำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เก่ียวกบักำรดูแลสิทธิควำมเท่ำ
เทียมกนัของผูถื้อหุน้ และมีส่วนร่วมในกำรประชุมผูถื้อหุน้ฯ บริษทัฯ ไดแ้จง้ข่ำวผำ่นระบบข่ำวตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
เผยแพร่บนเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ เพ่ือเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวำระกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2558 และเสนอช่ือ
บุคคล เพ่ือรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรมำยงับริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 10 กนัยำยน 2557 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ปรำกฎวำ่ ไม่มีผู ้
ถือหุน้ท่ำนใดเสนอวำระกำรประชุมดงักล่ำว เขำ้สู่กำรประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2558  

ประธำนฯ เร่ิมด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระดงัน้ี 

วาระที ่ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 

ประธำนฯ ไดเ้สนอรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2557 เม่ือวนัท่ี 10 เมษำยน 2557 ท่ีไดจ้ดัท ำภำยใน 14 วนั 
นบัตั้งแต่วนัประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้ ซ่ึงไดส่้งให้แก่ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพำณิชยภ์ำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด 
และส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทรำบล่วงหนำ้พร้อมหนงัสือนดัประชุม รวมทั้งไดน้ ำเผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 2557 
คณะกรรมกำรเห็นวำ่ถูกตอ้งตำมควำมเป็นจริง รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1 ใหท่ี้ประชุมพิจำรณำเพื่อรับรอง   

ในระหวำ่งกำรประชุม ไดมี้ผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชุมเพ่ิมเติมอีก รวมเป็นผูถื้อหุน้มำเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ ำนวน 62 รำย ผูม้อบ
ฉนัทะ จ ำนวน 110 รำย รวมทั้งส้ิน 172 รำย คิดเป็น 162,381,129 หุน้ เท่ำกบัร้อยละ 75.88 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด 

ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นสอบถำมเพ่ิมเติม ปรำกฏว่ำไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถำม หรือขอให้แกไ้ขรำยงำนกำรประชุมเป็น
อยำ่งอ่ืน จึงขอใหท่ี้ประชุมกรุณำออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมจึงพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน ผลกำรนบัคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี 

มตทิีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 162,381,129 100 

2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 

3.  งดออกเสียง 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2557 

วาระที ่ 2. รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 

ประธำนฯ ขอให ้ดร.นฤพนธ์ พงษเ์จริญ กรรมกำรผูจ้ดักำร เป็นผูร้ำยงำน   

ดร.นฤพนธ์ พงษเ์จริญ ไดร้ำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2557  เพ่ิมเติมจำกรำยงำนประจ ำปีท่ีอยูใ่นรูปของ CD ท่ีไดจ้ดัส่ง
ใหผู้ถื้อหุน้พร้อมจดหมำยเชิญประชุมแลว้ ดงัน้ี 

    ภาพรวมเศรษฐกจิไทย 
ภำพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2557 ประเทศไทยมีกำรเติบโตของค่ำผลิตภณัฑม์วลรวม หรือ GDP อยูท่ี่ประมำณ 0.7% ซ่ึง

ค่อนขำ้งนอ้ยกวำ่ท่ีประมำณกำรณ์ไวต้อนตน้ปี ท่ีประมำณ 3-4% ทั้งน้ีมีสำเหตุท่ีส ำคญั ดงัน้ี 
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1. กำรหดตวัของ GDP ในช่วงไตรมำสท่ี 1  

2. อุตสำหกรรมยำนยนตท่ี์ซบเซำลง 
3. เร่ิมมีสญัญำณกำรขยำยตวัท่ีชดัเจนข้ึนในไตรมำสท่ี 4 

    อุตสาหกรรมยานยนต์  
สรุปสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2557 
อุตสำหกรรมกำรผลิตยำนยนตท์ัว่โลก เติมโต 2.6% (89.7 ลำ้นคนั) ซ่ึงประเทศไทยจำกเดิมอยูท่ี่อนัดบั 9 ลงมำอยูท่ี่อนัดบั 12 
ส ำหรับประเทศไทย ในปี 2557 มียอดกำรผลิตรถยนตร์วมทั้งส้ิน 1.88 ลำ้นคนั (ลดลง 23.4%) โดยเป็นยอดส่งออก 1.11 ลำ้นคนั 

(เพ่ิมข้ึน 1.8%) ยอดผลิตเพื่อขำยในประเทศ 0.88 ลำ้นคนั (ลดลง 33.7%)  ปัจจยัท่ีท ำใหย้อดกำรผลิตรถยนตล์ดลง คือ ควำมขดัแยง้ทำง
กำรเมืองสืบเน่ืองมำตั้งแตปี่ 2556 ประกอบกบัเศรษฐกิจท่ีซบเซำลง และผลกระทบขำ้มปี อนัเน่ืองมำจำกก ำลงัซ้ือท่ีถูกดึงไปใชใ้นช่วง 
“นโยบำยรถยนตค์นัแรก”  ท ำใหย้อดขำยในประเทศลดลงอยำ่งมำก อยำ่งไรก็ดี อุตสำหกรรมยำนยนตไ์ทย ยงัไดรั้บประโยชนจ์ำกกำร
ส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึน จึงส่งผลโดยรวมท ำใหย้อดกำรผลิตรถยนตใ์นประเทศปรับตวัลดลงจำกปี 2556 ประมำณ 23.4% 

แนวโนม้อุตสำหกรรมยำนยนตปี์ 2558 สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ไดต้ั้งเป้ำหมำยไวท่ี้ 2.15 ลำ้นคนั หรือเติบโตข้ึนจำก
ปี 2557 ประมำณ 14.36% โดยเป็นกำรส่งออก 1.20 ลำ้นคนั และขำยในประเทศ 0.95 ลำ้นคนั ทำงบริษทัฯ ก็มีกำรคำดกำรณ์วำ่ 
อุตสำหกรรมยำนยนตน่์ำจะเติบโตประมำณ 5-8% เม่ือเทียบกบัปีก่อน ทั้งน้ีในช่วงเดือน ม.ค. – ก.พ. ท่ีผำ่นมำ ยอดกำรผลิตรถยนตอ์ยูท่ี่ 3.44 
แสนคนั หรือเติบโตข้ึนประมำณ 2.56%  

ส ำหรับกำรส่งออกปี 2557 ประเทศไทยมีกำรส่งออกยำนยนต ์และช้ินส่วน เป็นมูลค่ำรวมทั้งส้ิน 7.9 แสนลำ้นบำท ซ่ึงนบัเป็น
อุตสำหกรรมท่ีสร้ำงยอดส่งออกอนัดบัหน่ึงของประเทศไทย ท่ียงัเติบโตอยำ่งต่อเน่ือง 

โดยกำรส่งออกยำนยนตข์องไทยนั้น ส่งออกไปยงักลุ่มประเทศอำเซียน ออสเตเรียล และตะวนัออกกลำง ส ำหรับปี 2558 บริษทั
ฯ คำดกำรณ์วำ่ กำรส่งออกจะยงัสำมำรถเติบโตกวำ่ปีก่อน 

 ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  

ในปี 2557 บริษทัฯ มีรำยไดห้รือยอดขำยรวม 1,624 ลำ้นบำท (ลดลง 15.6%)  โดยแบ่งเป็นยอดขำยในแต่ละประเภท มีดงัต่อไปน้ี  
1. ยอดขำยช้ินส่วนยำนยนตมู์ลค่ำ 1,213 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นประมำณ 75%  
2. ยอดขำยช้ินส่วนไฟฟ้ำมูลค่ำ 144 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นประมำณ 9%  
3. ยอดขำยช้ินส่วนอุตสำหกรรมอ่ืนๆ มูลค่ำ 46 ลำ้นบำท คิดเป็นประมำณ 3%  
4. ยอดขำยแม่พิมพมู์ลค่ำ 220 ลำ้นบำท คิดเป็นประมำณ 13%  

ส ำหรับปี 2557 บริษทัฯ มีก ำไรสุทธิ 19.45 ลำ้นบำท ซ่ึงลดลงจำกปี 2556 ประมำณ 50%  เน่ืองจำกสำเหต ุดงัน้ี 
1. รำยไดท่ี้ลดลงอนัเน่ืองจำกยอดกำรผลิตรถยนตท่ี์ลดลง 
2. บริษทัยงัไม่สำมำรถควบคุมกำรสูญเสียไดต้ำมเป้ำหมำยท่ีตั้งเอำไว ้ณ โรงงำนสุวนิทวงศ ์

 แนวโน้มผลการด าเนินงานในปี 2558 

ดำ้นยอดขำยบริษทัฯ ไดมี้กำรปรับสดัส่วนลูกคำ้ เพ่ือลดกำรพ่ึงพำลูกคำ้รำยใหญ่ ซ่ึงปัจจุบนัมียอดขำย 
ประมำณ 50% ของยอดขำยทั้งหมด โดยบริษทัฯ ไดรั้บค ำสัง่ซ้ือจ ำนวนมำก จำกลูกคำ้ในกลุ่ม Ford เขำ้มำทดแทน แตจ่ะมีช่วงวำ่งประมำณ 
3- 6 เดือน ซ่ึงอำจจะท ำใหย้อดขำยโดยรวมทั้งปี ลดลงกวำ่ปีท่ีแลว้ประมำณ 10%  และยอดขำยจะกลบัเขำ้สู่ภำวะปกติประมำณไตรมำสท่ี 4 
ของปีน้ี 

ดำ้นกำรด ำเนินงำน  ในช่วงปลำยปีท่ีผำ่นมำ บริษทัฯ ไดเ้ร่งปรับปรุงลดกำรสูญเสีย จนกลบัเขำ้สู่ภำวะปกติได ้แลว้ ซ่ึงคำดวำ่จะไม่
ส่งผลกระทบต่อปีน้ี  และบริษทัฯ คำดกำรณ์วำ่ยอดขำยจะลดลง จึงไดด้ ำเนินกำรท ำกิจกรรมลดตน้ทุนอยำ่งต่อเน่ือง และมัน่ใจวำ่เม่ือเร่ิม
รับรู้ยอดขำยของกลุ่ม Ford ในช่วงคร่ึงปีหลงั ผลประกอบกำรจะดีข้ึนอยำ่งชดัเจนในช่วงไตรมำสท่ี 4 ของปีน้ี เป็นตน้ไป 
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ดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี บริษทัฯ ใหค้วำมส ำคญัอยำ่งยิง่ และไดก้ ำหนดนโยบำยเพ่ิมเติม เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้ำ่ บริษทัฯ มีกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี อำทิ เช่น กำรเขำ้ร่วมกิจกรรม Opportunity Day เป็นประจ ำทุกไตรมำส เพ่ือส่ือสำรกบัผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และผูท่ี้
สนใจ ซ่ึงเป็นกำรส่ือสำรสองทำง เพ่ือควำมเขำ้ใจท่ีดียิง่ข้ึนระหวำ่งผูถื้อหุน้กบับริษทัฯ  

และก ำหนดนโยบำย จ ำกดัจ ำนวนบริษทัจดทะเบียน ท่ีกรรมกำรแต่ละคนจะด ำรงต ำแหน่งไม่เกิน 3 แห่งเพ่ือใหก้รรมกำรไดมี้
เวลำท ำงำนอยำ่งเตม็ท่ี และมีประสิทธิภำพ 

ในหมวดของ “กำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยำ่งเท่ำเทียมกนั” บริษทัฯ ไดก้ ำหนดใหก้รรมกำร และผูบ้ริหำรระดบัสูง แจง้ต่อ
คณะกรรมกำรเก่ียวกบักำรซ้ือขำยหุน้อยำ่งนอ้ย 1 วนัล่วงหนำ้ก่อนท ำกำรซ้ือขำย 

ในหมวดของ “บทบำทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย” บริษทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญักบักำรด ำเนินกำร เพ่ือต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ โดย
บริษทัฯ ไดร่้วมลงนำม ประกำศเจตนำรมย ์เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทย ในกำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ นอกจำกนั้น บริษทัฯ 
ยงัไดจ้ดัท ำนโยบำย และแนวปฏิบติัเป็นรูปเล่มท่ีชดัเจน เพ่ือส่ือสำรกบักรรมกำร และพนกังำนทุกระดบั 

บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมกำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือติดตำมใหบ้ริษทัฯ มีกำรด ำเนินกำรอยำ่งจริงจงั และสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์ ในกำรปฏิบติัตำม แบบประเมินตนเองเก่ียวกบั มำตรกำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ เพ่ือขอรับกำรรับรองจำก โครงกำรแนวร่วม
ปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจริต ภำยในปี 2558 

และกรรมกำรตรวจสอบ ไดก้ ำหนดช่องทำงในกำรแจง้เบำะแส ท่ีเก่ียวกบักำรทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยสำมำรถแจง้มำยงัอีเมล ์
auditor@tkrungthai.com ไดต้ลอดเวลำ 

 ผลงานทีส่ าคญัในปี 2557  
1. ไดรั้บรำงวลั คุณภำพยอดเยีย่ม “2014 GM Supplier Quality Excellence Award” จำก General Motors (Thailand) Ltd. 
2. บริษทัฯ ไดรั้บรำงวลั ในกำรท ำกิจกรรม “Toyota Production System (TPS) 1st Runner up” จำกชมรมควำมร่วมมือโตโยตำ้ 

(TOYOTA CO-OPERATIO CLUB) 
3. ไดรั้บรำงวลั “Investors’ Choice Award ประจ ำปี 2557” ในฐำนะบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ ท่ี

ไดรั้บคะแนนประเมินคุณภำพกำรจดัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี เตม็ 100% ติดต่อกนั 4 ปีซอ้น จำกสมำคมส่งเสริมผู ้
ลงทุนไทย  

บริษทัฯ ไดจ้ดักิจกรรมเพ่ือยกระดบัสงัคม และชุมชน อยำ่งต่อเน่ือง โดยใหพ้นกังำนทุกระดบัมีส่วนรวมเป็นประจ ำทุกๆ ปี ซ่ึง
แบ่งเป็นกิจกรรมภำยนอก และกิจกรรมภำยใน ดงัต่อไปน้ี 

กิจกรรมภำยนอก 
1.  กิจกรรม “ผำ้ป่ำสู่บำ้นเกิด” 

2.  กิจกรรม “มอบของขวญัวนัเด็ก” 

3.  กิจกรรม “มอบส่ิงของ / มอบเงินช่วยเหลือผูพิ้กำร” 
กิจกรรมภำยใน  

           1.  ท ำบุญวนัปีใหม่ 

                        2.  กิจกรรมมอบทุนกำรศึกษำ แด่บุตรพนกังำน 

                        3.  กิจกรรมวนัแม่ และวนัพอ่ 

                        4.  กิจกรรมกำรแข่งกีฬำ 

                        5.  กิจกรรมบริจำคโลหิต 

ดำ้นกำรอบรม บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้กำรอบรม  

 กำรอบรม ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

 กำรอบรม ซอ้มทีมอพยพผูป่้วย และกำรซอ้มดบัเพลิง 

mailto:auditor@tkrungthai.com
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 กำรอบรม เร่ือง ควำมปลอดภยัในกำรใชเ้คร่ืองจกัร 

และผูถื้อหุน้เยีย่มชมโรงงำน ซ่ึงบริษทัฯ จดัเป็นประจ ำทุกปี เพ่ือเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ มีควำมเขำ้ใจในลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ
ของบริษทัฯ  

เม่ือ ดร.นฤพนธ์ พงษเ์จริญ  รำยงำนจบ  ประธำนฯ ไดด้ ำเนินกำรประชุมต่อโดยเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถำม หรือมี
ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ซ่ึงมีผูเ้ขำ้ร่วมประชุมไดแ้สดงควำมคิดเห็นและสอบถำม ดงัน้ี 

คุณธนกร  ศรีวชัิย ผู้รับมอบฉันทะ ไดส้อบถำมดงัน้ี 
ค ำถำม   1.  แนวโนม้อุตสำหกรรมยำนยนต ์ปี 2558 เป็นอยำ่งไรบำ้ง 
              2.  ภำวะกำรส่งออกในปี 2558 เป็นอยำ่งไร 

ประธำนฯ    ไดก้ล่ำวขอบคุณผูถื้อหุน้ และขอให ้ดร.นฤพนธ์ พงษเ์จริญ กรรมกำรผูจ้ดักำรเป็นผูต้อบ ดงัน้ี  

ค ำตอบ  1.  จำกกำรประมำณกำรณ์ ของสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย คำดกำรณ์วำ่ กำรผลิตรถยนตข์องไทย จะอยูท่ี่ประมำณ 
2.15 ลำ้นคนั และจำกขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ไดท้ ำกำรศึกษำมำ  คิดวำ่เติบโตแน่นอน แตจ่ะไม่เท่ำกบัทำงสภำอุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ท่ีประมำณกำรณ์ไว ้  ซ่ึงทำงบริษทัฯ คำดวำ่อุตสำหกรรมยำนยนตน่์ำจะเติบโตประมำณ  4-8%   ทั้งน้ีในช่วง
เดือน ม.ค. – ก.พ. ท่ีผำ่นมำ ยอดกำรผลิตรถยนตอ์ยูท่ี่ 3.44 แสนคนั และถำ้เปรียบเทียบค่ำเฉล่ียกบัปีท่ีผำ่นมำ ถือวำ่ทรงตวั 
แต่ถำ้เปรียบเทียบกบัไตรมำสเดียวกนัจะเห็นวำ่โตข้ึนประมำณ 2-3%  

2. ภำวะกำรส่งออกช้ินส่วนยำนยนต ์จำกขอ้มูลประมำณกำรณ์ ของสภำอุตสำหกรรม ผูป้ระกอบกำร และ 
 ผูผ้ลิต คำดวำ่ กำรส่งออกจะยงัเติบโตอยำ่งต่อเน่ือง  

ประธำนฯ     ไดก้ล่ำวขอบคุณผูถื้อหุน้ และเสนอใหท่ี้ประชุมรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2557 

        ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถำม หรือแสดงควำมคิดเห็นเพ่ิมเติม  

มตทิีป่ระชุม   ท่ีประชุมมีมติรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2557 
 
วาระที ่ 3. พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  พร้อมทั้งรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลา

บัญชี  ส้ินสุด ณ วนัที ่31  ธันวาคม 2557 

ประธำนฯ ขอใหน้ำยจุมพล  เตชะไกรศรี  ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร  เป็นผูร้ำยงำน 
    นำยจุมพล เตชะไกรศรี ไดร้ำยงำนต่อท่ีประชุมวำ่ ส ำหรับงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้ง

รับทรำบรำยงำนผูส้อบบญัชีส ำหรับรอบบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ซ่ึงผำ่นกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีรับอนุญำต ซ่ึงมี
รำยละเอียดปรำกฏอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของบริษทัฯ ท่ีอยูใ่นรูปของ CD ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมจดหมำยเชิญประชุม พร้อม
เปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยขอสรุปงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ ใหท่ี้ประชุมทรำบ
ดงัน้ี 

ส ำหรับงบแสดงฐำนะกำรเงิน สรุปไดด้งัน้ี 

 

 

 
 
 
 
 

2557 2556
สินทรัพยห์มนุเวียน 509.58 515.59
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 706.79 696.66
    รวมสินทรัพย์ 1,216.37 1,212.25
หน้ีสินหมนุเวียน 631.84 582.32
หน้ีสินไมห่มนุเวียน 114.72 150.45
รวมหน้ีสิน 746.56 732.77
ส่วนของผูถื้อหุ้น 469.81 479.48
    รวมหนี้สิน และ
    ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,216.37 1,212.25
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และ งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ สรุปไดด้งัน้ี 

 

 

 

 
 

 
เม่ือ คุณจุมพล เตชะไกรศรี รำยงำนจบ  ประธำนฯ ได้ด ำเนินกำรประชุมต่อโดยเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นได้ซักถำม หรือมี

ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ซ่ึงมีผูเ้ขำ้ร่วมประชุมไดแ้สดงควำมคิดเห็นและสอบถำม ดงัน้ี 
 
คุณเทยีนชัย  ชูอุตสาหะ ผู้รับมอบฉันทะ ไดส้อบถำมดงัน้ี 
ค ำถำม   1.  สดัส่วนรำยไดข้องโรงงำนสุวนิทวงศ ์เป็นก่ีเปอร์เซ็นตเ์ม่ือเทียบกบัรำยไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ 
              2.  กำรลงทุนท่ีดิน ลงทุนท่ีดินในส่วนไหน และใชแ้หล่งเงินลงทุนจำกท่ีใด 
 3.  จำกกำรรำยงำนวำ่ ไตรมำส 4 จะมีก ำไรดีข้ึน จะท ำใหปี้ 2558 มีก ำไรดีกวำ่ปี 2557 หรือเปล่ำ 

ประธำนฯ   ไดก้ล่ำวขอบคุณผูถื้อหุน้ และขอให ้ดร.นฤพนธ์ พงษเ์จริญ กรรมกำรผูจ้ดักำรเป็นผูต้อบ ดงัน้ี 
ค ำตอบ     1. ในปีท่ีผำ่นมำ รำยไดโ้รงงำนสุวนิทวงศ ์กลุ่มงำนฉีด พน่สี ประกอบ อยูท่ี่ประมำณ 16-17% จำกรำยไดร้วมของบริษทัฯ 

ดร.นฤพนธ์ พงษเ์จริฐ  ขอใหคุ้ณพงศก์รณ์ เพช็รประยรูพนู  ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชีกำรเงินเป็นผูต้อบขอ้ท่ี 2  
ค ำตอบ  2.  เร่ืองกำรลงทุนในท่ีดิน เป็นกำรลงทุนท่ีดินในส่วนโรงงำนสุวนิทวงศ ์โดยใชเ้งินลงทุนจ ำนวนหน่ึง เพื่อเตรียมควำมพร้อม 
                     รองรับกำรขยำยงำนฉีด และงำนแม่พิมพ ์ใน 3 – 5  ปีขำ้งหนำ้   

ดร.นฤพนธ์ พงษเ์จริญ  เป็นผูต้อบค ำถำม ขอ้ท่ี 3  
ค ำตอบ     3.  จำกกำรประมำณกำรณ์ไวล่้วงหนำ้ ยอดขำยโดยรวมจะลดลงประมำณ 10% เน่ืองจำกบริษทัฯ ไดป้รับโครงสร้ำกำรขำยใหม่  
                      จำกลูกคำ้รำยหลกัท่ีมียอดขำยประมำณ 50% จะมีงำนท่ีหมดรุ่นในช่วง 6 เดือนแรกของปีน้ี และจะเร่ิมดีข้ึนหลงัจำกไดง้ำน  
                      ของ Ford เขำ้มำ ซ่ึงจะเร่ิมประมำณไตรมำส 3 และเพ่ิมเตม็ก ำลงักำรผลิตในไตรมำส 4 ซ่ึงบริษทัฯ ก็ไดป้ระเมินผล  
                      ประกอบกำรในปี 2558 คำดวำ่ จะใกลเ้คียงกบัปี 2557  

ในระหวำ่งกำรประชุม ไดมี้ผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชุมเพ่ิมเติมอีก รวมเป็นผูถื้อหุน้มำเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ ำนวน 68 รำย ผูรั้บ
มอบฉนัทะ จ ำนวน 112 รำย รวมทั้งส้ิน 180 รำย คิดเป็น 165,081,129 หุน้ เท่ำกบัร้อยละ 77.14 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด 

ประธำนฯ  ไดด้ ำเนินกำรประชุมต่อ โดยเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถำม หรือมีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม  

     ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถำม หรือแสดงควำมเห็นเพ่ิมเติม ประธำนฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

     ท่ีประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน ผลกำรนบัคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี 

มตทิีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 165,081,129 100 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0 
3. งดออกเสียง 0 0 

2557 2556
รวมรายได้ 1,629.46 1,936.30
ตน้ทนุขายและบริการ 1,418.09 1,669.02
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 211.37 267.28
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 168.72 199.55
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษเีงินได้ 42.65 67.73
ตน้ทนุทางการเงิน 19.91 18.72
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3.29 10.05
ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด 19.44 38.96

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ (บำทต่อหุ้น) 0.09 0.18
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มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทรำบ   
            รำยงำนผูส้อบบญัชีส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557   

วาระที ่ 4. พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันส าหรับผลการด าเนนิงานประจ าปี 2557 

    ประธำนฯ ขอใหน้ำยสุเมธ เตชะไกรศรี ประธำนฝ่ำยบริหำร เป็นผูร้ำยงำน 

    นำยสุเมธ เตชะไกรศรี ไดร้ำยงำนต่อท่ีประชุมทรำบวำ่ ผลประกอบของบริษทัฯ ประจ ำปี 2557 บริษทัฯ มีก ำไรสุทธิ 19.45 

ลำ้นบำท จ ำนวน 214 ลำ้นหุน้ คิดเป็นก ำไร 0.09 บำทต่อหุน้ โดยไดแ้สดงขอ้มูลเปรียบเทียบกำรจ่ำยเงินปันผลของปีท่ีผำ่นมำ ตำมตำรำงท่ี

น ำเสนอ ทั้งน้ี เม่ือพิจำรณำจำกผลประกอบกำรในปีท่ีผำ่นมำ สถำนภำพทำงกำรเงิน และประมำณกำรลงทุนในปี 2558 แลว้ คณะกรรมกำร

บริษทัฯ เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมติัจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2557 ในอตัรำ 0.10 บำทต่อหุน้ 

จ ำนวน 214 ลำ้นหุน้ รวมเป็นเงินปันผลจ่ำยทั้งสิน 21,400,000 บำท (ยีสิ่บเอด็ลำ้นส่ีแสนบำทถว้น) โดยบริษทัฯ จะจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผู ้

ถือหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตำมท่ีปรำกฏรำยช่ือ ณ วนัก ำหนดสิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) เพื่อสิทธิในกำรรับเงินปันผลวนัท่ี 11 

มีนำคม 2558 และรวบรวมรำยช่ือตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบญัญติัหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวธีิปิดสมุดทะเบียน

พกักำรโอนหุน้ในวนัท่ี 12 มีนำคม 2558 โดยก ำหนดวนัจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภำคม 2558 

ประธำนฯ  ไดด้ ำเนินกำรประชุมต่อ โดยเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถำม หรือมีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 

     ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถำม หรือแสดงควำมเห็นเพ่ิมเติม ประธำนฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

     ท่ีประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน ผลกำรนบัคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี 

มตทิีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 165,081,129 100 

2. ไม่เห็นดว้ย 0 0 

3. งดออกเสียง 0 0 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติักำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรำหุน้ละ 0.10 บำท จ ำนวน 214,000,000 หุน้ 

                               คิดเป็นเงิน 21,400,000 บำท (สำมสิบสองลำ้นหน่ึงแสนบำทถว้น) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีรำยช่ือปรำกฏอยูใ่นวนัก ำหนด 

                                รำยช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) เพื่อสิทธิในกำรรับเงินปันผลวนัท่ี 11 มีนำคม 2558 และรวบรวมรำยช่ือตำมมำตรำ 225 

                               ของพระรำชบญัญติัหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกักำรโอนหุ้น 

                               ในวนัท่ี 12 มีนำคม 2558โดยก ำหนดวนัจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี  8 พฤษภำคม 2558 
                            

วาระที ่ 5. พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ  

   ประธำนฯ รำยงำนใหท่ี้ประชุมทรำบวำ่ เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั มำตรำ 71 และตำมขอ้บงัคบั
บริษทั ขอ้ 18 ก ำหนดไวว้ำ่  ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกคร้ัง กรรมกำรตอ้งออกจำกต ำแหน่งอยำ่งนอ้ยจ ำนวนหน่ึงในสำมโดยอตัรำ 
ถำ้จ ำนวนกรรมกำรจะออกแบ่งออกใหเ้ป็นสำมส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลเ้คียงหน่ึงในสำม 
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   กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้จบัสลำกว่ำผูใ้ดจะออก ส่วนปี
หลงัๆ ต่อไปใหก้รรมกำรท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง 

   กรรมกำรผูอ้อกจำกต ำแหน่งไปนั้นอำจจะเลือกเขำ้รับต ำแหน่งอีกก็ได”้ 

   ในปีน้ีบริษทัฯ มีกรรมกำรทั้งหมด 14 ท่ำน ส ำหรับกรรมกำรท่ีตอ้งออกตำมวำระในกำรประชุมคร้ังน้ี มีจ ำนวน 5 ท่ำน คือ 
    1.   คุณไพรัช  สหเมธำพฒัน์  
                  2.   ดร.โกศล   สุรโกมล 
    3.   คุณวรีะศกัด์ิ  สุตณัฑวบูิลย ์
    4.   คุณสุเมธ  เตชะไกรศรี 

      5.   ดร.นฤพนธ ์ พงษเ์จริญ 

     เพ่ือควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำวำระน้ี กรรมกำรทั้ง 5 ท่ำน ท่ีพน้จำกต ำแหน่งไดแ้จง้ควำมประสงคข์อออกจำกหอ้งประชุม 

     จำกกำรใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอวำระและบุคคล เพ่ือพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุมใหญ่
สำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2558 ตั้งแต่วนัท่ี 10 กนัยำยน – 31 ธนัวำคม 2557 โดยวธีิกำรเสนอผำ่นทำงจดหมำยอิเลคทรอนิคส์ หรือทำง
โทรสำร นั้น ผลปรำกฏวำ่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดเสนอวำระ และช่ือบุคคลเพ่ือพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของบริษทัฯ จึงเรียนมำเพื่อ
ทรำบ   

     คณะกรรมกำรสรรหำ และกรรมกำรบริษทัฯ ท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย ไดพิ้จำรณำถึงควำมเหมำะสม คุณสมบติั ประสบกำรณ์ ควำม
เช่ียวชำญแลว้ ตำมรำยละเอียดของกรรมกำรทั้ง 5 ท่ำน ในเอกสำรแนบ 3 เห็นควรเสนอช่ือกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระเขำ้เป็น
กรรมกำรของบริษทัฯ อีกวำระหน่ึง จ ำนวน 5 ท่ำน ตำมรำยช่ือท่ีน ำเสนอ กรรมกำรท่ีไดรั้บกำรเลือกตั้งทั้ง 5 ท่ำนนั้น   มีกรรมกำรอิสระ
จ ำนวน  3  ท่ำน  คือ คุณไพรัช สหเมธำพฒัน์  ดร.โกศล สุรโกมล  และคุณวรีะศกัด์ิ สุตณัฑวบูิลย ์

     ส ำหรับวำระน้ี ขอใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล และเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัท่ีดี ท่ี
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยป์ระสงคใ์หมี้กำรลงคะแนนเสียงในวำระเลือกตั้งกรรมกำรมีควำมโปร่งใส
ในกำรนบัคะแนนมำกยิง่ข้ึน จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกรำย ทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนซ่ึงทำง
บริษทัฯ ไดเ้ตรียมไวใ้หแ้ลว้  

 ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม หรือแสดงควำมเห็น และขอใหเ้ฉพำะท่ำนผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนไม่เห็นดว้ย และงด
ออกเสียง โปรดยกมือข้ึน เพื่อใหเ้จำ้หนำ้ท่ีของบริษทัฯ เดินไปเก็บบตัรลงคะแนน  

 ไม่มีผูถื้อหุน้ทกัทว้งหรือแสดงควำมเห็นเพ่ิมเติม ประธำนฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

 ท่ีประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน ผลกำรนบัคะแนนเสียงเป็นรำยบุคคล ดงัน้ี 

 
กรรมการ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
คะแนนเสียง ร้อยละ(%) คะแนนเสียง ร้อยละ(%) คะแนนเสียง ร้อยละ(%) 

1 คุณไพรัช     สหเมธำพฒัน์ 165,081,129 100 0 0 0 0 
2 ดร.โกศล      สุรโกมล 165,081,129 100 0 0 0 0 
3 คุณวรีะศกัด์ิ  สุตณัฑวบูิลย ์ 165,081,129 100 0 0 0 0 
4 คุณสุเมธ       เตชะไกรศรี 165,081,129 100 0 0 0 0 
5 ดร.นฤพนธ์  พงษเ์จริญ 165,081,129 100 0 0 0 0 
 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทแ์ต่งตั้งกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระทั้ง 5 ท่ำนกลบัเขำ้เป็น 
                               กรรมกำรบริษทัฯ อีกวำระหน่ึง 
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  ประธำนฯ  ขอเรียกเก็บบตัรลงคะแนนส ำหรับวำระน้ีจำกผูถื้อหุ้นทุกท่ำน เพ่ือท่ีจะสำมำรถตรวจสอบไดใ้นภำยหลงั และได้
เชิญกรรมกำรทั้ง 5 ท่ำน กลบัเขำ้หอ้งประชุม พร้อมทั้งไดแ้สดงควำมยินดี และกล่ำวตอ้นรับกรรมกำรทั้ง 5 ท่ำน กลบัมำด ำรงต ำแหน่งอีก
วำระหน่ึง  

วาระที ่ 6. พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2558 
 ในกำรพิจำรณำวำระน้ี ผูมี้ส่วนไดเ้สีย คือกรรมกำรท่ีไดรั้บค่ำตอบแทน จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวำระน้ี และผมขอใหคุ้ณสุเมธ 
เตชะไกรศรี ประธำนกรรมกำรบริหำร ผูไ้ม่มีส่วนไดเ้สียในวำระน้ี เป็นผูน้ ำเสนอรำยละเอียดต่อท่ีประชุมครับ 

    คุณสุเมธ เตชะไกรศรี รำยงำนวำ่ ตำมขอ้บงัคบัท่ี 16 ของบริษทัฯ ก ำหนดไวว้ำ่ บ ำเหน็จกรรมกำร และค่ำตอบแทน ใหสุ้ด
แลว้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก ำหนด  ซ่ึงคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริษทัฯ พิจำรณำแลว้ เห็นควรเสนอขออนุมติั
ค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2558 จ ำนวนเงิน 2,780,400 บำท และโบนสั(บ ำเหน็จ) จ ำนวนเงิน 140,000 บำท ตำมเอกสำรแนบท่ี 4 ใน
จดหมำยเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 

ประธำนฯ  ไดด้ ำเนินกำรประชุมต่อ โดยเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถำม หรือมีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 

     ไม่มีผูถื้อหุน้ทกัทว้ง หรือแสดงควำมเห็นเพ่ิมเติม ประธำนฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

     ท่ีประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน ผลกำรนบัคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี 

มตทิีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 137,452,523 83.2636 

2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 

3.  งดออกเสียง 27,628,606 16.7364 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษทัฯ ประจ ำปี 2558 จ ำนวนเงิน 2,780,400 บำท 
                            และโบนสั จ ำนวนเงิน 140,000 บำท ทั้งน้ี กรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไดง้ดออกเสียงในวำระน้ี 
                             

วาระที ่ 7. พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบญัชี  ประจ าปี 2558 

    ประธำนฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทรำบวำ่ เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั มำตรำ 120 และขอ้บงัคบัของ
บริษทั ขอ้ 56, 57 ซ่ึงก ำหนดให้ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก ำหนดค่ำสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกปี  คณะกรรมกำร
ตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดพ้ิจำรณำแลว้เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบัญชีจ ำนวน 3 รำย  คือ คุณ
กรรณิกำร์  วภิำณุรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 7305  และ/หรือ คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 5113 และ/หรือ คุณ
นงลกัษณ์ พฒันบัณฑิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 4713 จำกบริษทั กรินทร์ ออดิท  จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2558  เป็นปีท่ี 1  
พร้อมทั้ งอนุมติัค่ำสอบบัญชีจ ำนวนเงิน 878,000 บำท และค่ำธรรมเนียมส ำหรับกำรตรวจสอบตำมแนวท่ีก ำหนดโดยคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน จ ำนวน 3 บตัร บตัรละ 10,000 บำท รวมเป็นเงิน 30,000 บำท 

ประธำนฯ  ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถำม หรือมีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 

     ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถำมหรือแสดงควำมเห็นเพ่ิมเติม ประธำนฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

     ท่ีประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน ผลกำรนบัคะแนนเสียงเป็นดงัน้ี 
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มตทิีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดว้ย 165,081,129 100 

2.  ไม่เห็นดว้ย 0 0 

3.  งดออกเสียง 0 0 
 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัแต่งตั้ง คุณกรรณิกำร์ วิภำณุรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 7305 และ/หรือ 
                               คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 5113 และ/หรือ คุณนงลกัษณ์ พฒันบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญำติ 
                               เลขท่ี 4713 จำกบริษทั กรินทร์ ออดิท  จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2558 พร้อมทั้งอนุมติัค่ำสอบบญัชีจ ำนวนเงิน 
                               878,000 บำท และค่ำบริกำรส ำหรับกำรตรวจสอบตำมแนวท่ีก ำหนดโดย คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน จ ำนวน 
                               3 บตัร บตัรละ 10,000 บำท รวมเป็นเงิน 30,000 บำท 
                                                   

วาระที ่8.   เร่ืองอืน่ ๆ  

ประธำนฯ ไดส้อบถำมท่ีประชุมวำ่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีขอ้สงสยัหรือขอ้เสนอแนะอ่ืนใดเสนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำอีกหรือไม่ 
เม่ือไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนใหท่ี้ประชุมพิจำรณำ ประธำนฯ จึงแจง้ต่อท่ีประชุมวำ่ หำกผูถื้อหุน้ท่ำนใดท่ีมีควำมประสงคจ์ะเยีย่ม

ชมโรงงำนของบริษทัฯ สำมำรถลงช่ือไดท่ี้โตะ๊ลงทะเบียนดำ้นหนำ้ของหอ้งประชุม บริษทัฯ จะไดร้วบรวมรำยช่ือ และก ำหนดวนั เวลำ 
ในกำรไปเยีย่มชมโรงงำนใหท้รำบต่อไป  

ประธำนฯ ในนำมตวัแทนคณะกรรมกำรบริษทัฯ กล่ำวขอบคุณต่อผูถื้อหุน้ท่ีเสียสละเวลำมำร่วมในกำรประชุมคร้ังน้ี และขอบคุณ
พนักงำนทุกคนท่ีมีส่วนร่วมในกำรปฏิบติังำนดว้ยควำมมุ่งมัน่และรับผิดชอบดว้ยดีตลอดมำ พร้อมทั้งอ ำนวยพรให้ทุกท่ำนจงประสพ
ควำมสุข ควำมเจริญรุ่งเรืองตลอดไป และขอปิดกำรประชุม 
 

 
ปิดประชุมเวลำ 15:50 น. 
 
 
                          
                ลงช่ือ.........................................................................ประธำนท่ีประชุม 
                         (พลเอกเทอดศกัด์ิ       มำรมย)์   
 
 
 
                ลงช่ือ.........................................................................ผูบ้นัทึกกำรประชุม 
                         (นำงสำวพรทิพย ์   พว่งทรัพย)์   
 
          
 

- ลงนำมแลว้    - 

- ลงนำมแลว้    - 
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      เอกสารแนบ 3 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่ 5 : พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  

ตำมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 18  ก ำหนดวำ่  “ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกคร้ัง กรรมกำรจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งอยำ่งน้อย
จ ำนวนหน่ึงในสำม (1/3) โดยอตัรำ ถำ้จ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกใหเ้ป็นสำมส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึง
ในสำม (1/3) 

กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนบริษทัฯ นั้น ใหจ้บัสลำกวำ่ผูใ้ดจะออก  ส่วนปีหลงัๆ 
ต่อไปให้กรรมกำรท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรผูอ้อกจำกต ำแหน่งไปนั้นอำจจะเลือกเขำ้รับต ำแหน่งอีกก็
ได”้ 

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหากรรมการ 

คณะกรรมกำรสรรหำไดพ้ิจำรณำคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร จะตอ้งมีคุณสมบติัตำมก ำหนดของกฏหมำย
พระรำชบญัญติับริษทัมหำชนฯ, พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ฯลฯ ตอ้งมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์เป็น
ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจ มีจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ ใชดุ้ลยพินิจอยำ่งตรงไปตรงมำอยำ่งเป็นอิสระจำกฝ่ำยจดักำร และกลุ่มท่ีมี
ผลประโยชน์อ่ืนใด รวมทั้งอุทิศเวลำใหก้บับริษทัฯ ไดอ้ยำ่งเพียงพอ เอำใจใส่และปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมควำมรับผิดชอบของตน 

และในปี  2559 มีกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ คือ คุณโกเวท ล้ิมตระกลู, คุณปรีชำ เตชะไกรศรี, คุณอภิชำต เกษมกลุศิริ,  
คุณจุมพล เตชะไกรศรี      

บริษทัฯ ไดพิ้จำรณำตำมควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสรรหำแลว้เห็นวำ่ กรรมกำรท่ีออกตำมวำระทั้ง 4 ท่ำน มีคุณสมบติั
ครบถว้นตำมหลกัเกณฑว์ธีิกำรสรรหำ และเม่ือพิจำรณำจำกประวติักำรเขำ้ร่วมประชุม คุณสมบติั ประสบกำรณ์ รวมไปถึงกำรมีส่วนร่วม
ในกำรสร้ำงประโยชน์ใหแ้ก่บริษทัฯ ของกรรมกำรทั้ง  4  ท่ำน  ท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระแลว้เห็นสมควรเสนอช่ือกรรมกำรทั้ง 4  ท่ำน 
กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งดงัเดิมโดยไดจ้ดัท ำประวติักรรมกำรทั้ง 4 ท่ำน แนบมำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำวำระท่ี 5  ทั้งน้ี ในปี 2559 บริษทัฯ 
ไม่มีกำรเสนอช่ือกรรมกำรเพ่ือด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระ 

นิยามกรรมการอสิระของบริษัทฯ 

คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดก้ ำหนดนิยำมควำมเป็นอิสระของกรรมกำร ตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) ดงัน้ี 

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติ
บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมกำรถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 
 * บริษทัไดก้  ำหนดหลกัเกณฑข์อ้น้ีเขม้งวดกวำ่ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ซ่ึงไดก้  ำหนดไวใ้ห้ถือหุ้นไดไ้ม่เกินร้อยละ 1 

(2) ไม่เป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน/พนกังำน/ลูกจำ้ง/ท่ีปรึกษำท่ีไดเ้งินเดือนประจ ำ/ผูมี้อ  ำนำจควบคุมของ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ (ปัจจุบนัและช่วง 2 ปีก่อนไดรั้บกำรแต่งตั้ง) 

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะท่ีเป็น  บิดำมำรดำ คู่
สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจควบคุม   หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บ
กำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหำรหรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

(4) ไม่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ ในลกัษณะท่ี
อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอยำ่งอิสระของตน และไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอยำ่ง
เป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั 

(5) ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับแต่งตั้ งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษทั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็น
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทั 

(6) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระได ้
(7) กรรมกำรอิสระท่ีมีคุณสมบัติตำม (1) – (6) อำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัให้ตดัสินใจในกำรด ำเนิน

กิจกำรของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล ำดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ โดยมี
กำรตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (collective decision) ได ้
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  ข้อมูลกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ  
ช่ือ - นามสกุล นำยโกเวท  ลิ้มตระกลู  

ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมกำร 

ต าแหน่งปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร 

อายุ 64  ปี  

วุฒิการศึกษา ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

การอบรม อบรมหลกัสูตร DCP รุ่นท่ี 105/2008  
ประสบการณ์การท างาน กรรมอิสระ บริษทั มลัติแมกซ์ จ  ำกดั (มหำชน) 

กรรมกำรบริหำร บริษทั ที.กรงไทยอุตสำหกรรม จ ำกดั(มหำชน) 
ความช านาญ งำนท ำแม่พิมพ ์/ งำนฉีดข้ึนรูปพลำสติก /บญัชีกำรเงิน 

ต าแหน่งในกจิการอืน่ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน กรรมกำรอิสระบริษทั มลัติแมกซ์ จ  ำกดั (มหำชน) 

ต าแหน่งในกจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี – 

ต าแหน่งในกจิการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี – 

วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 06/1/2547 (13 ปี) 
การเข้าร่วมประชุม เขำ้ประชุม 8 คร้ัง จำกทั้งหมด 8 คร้ัง 
การถือหุ้นในบริษัทฯ จ ำนวน 275,000 หุน้ หรือ 0.13 % 
ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี – 

 
ช่ือ - นามสกุล นำยปรีชำ เตชะไกรศรี 

ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมกำร 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร/ กรรมกำรผูจ้ดักำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

อายุ 54  ปี  

วุฒิการศึกษา ปริญญำโท  Marketing Youngstown State University, USA. 

การอบรม อบรมหลกัสูตร DAP รุ่นท่ี 10/2004 

ประสบการณ์การท างาน กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั ที.กรุงไทยอุตสำหกรรม จ ำกดั(มหำชน) 
กรรมกำรบริหำร บริษทั ศรีส ำอำงซพัพลำยเออร์ จ ำกดั 
กรรมกำรบริหำร บริษทั ที ไทยแสน็ค ฟู๊ ดส์ จ  ำกดั 

ความช านาญ งำนท ำแม่พิมพ ์/ งำนฉีดข้ึนรูปพลำสติก  

ต าแหน่งในกจิการอืน่ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี – 

ต าแหน่งในกจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมกำรบริหำร บริษทั ศรีส ำอำงซพัพลำยเออร์ จ ำกดั 
กรรมกำรบริหำร บริษทั ที ไทยแสน็ค ฟู๊ ดส์ จ  ำกดั 

ต าแหน่งในกจิการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี – 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 06/1/2547 (13 ปี) 

การเข้าร่วมประชุม เขำ้ประชุม 8 คร้ัง จำกทั้งหมด 8 คร้ัง 

การถือหุ้นในบริษัทฯ จ ำนวน 6,138,400 หุน้ หรือ 2.87 % 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี – 
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ช่ือ - นามสกุล นำยอภิชำติ เกษมกุลศิริ 

ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมกำร 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมกำร  

อายุ 50  ปี  

วุฒิการศึกษา ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ,  
สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

การอบรม อบรมหลกัสูตร DCP รุ่น 73/2006 

ประสบการณ์การท างาน กรรมกำร บริษทั ที.กรุงไทยอุตสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) 
กรรมกำร บริษทั ลีสซ่ิง ไอซีบีซี (ไทย) จ ำกดั 
กรรมกำรบริหำร  บริษทั ศรีส ำอำงค ์ซพัพลำยเออร์ จ ำกดั 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บริษทั ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ความช านาญ บญัชีการเงิน 

ต าแหน่งในกจิการอืน่ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บริษทั ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ต าแหน่งในกจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมกำร บริษทั ลีสซ่ิง ไอซีบีซี (ไทย) จ ำกดั 
กรรมกำรบริหำร  บริษทั ศรีส ำอำงค ์ซพัพลำยเออร์ จ ำกดั 

ต าแหน่งในกจิการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี – 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 06/1/2547 (13 ปี) 

การเข้าร่วมประชุม เขำ้ประชุม 7 คร้ัง จำกทั้งหมด 8 คร้ัง 

การถือหุ้นในบริษัทฯ -ไม่มี – 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี – 
 

ช่ือ - นามสกุล คุณจุมพล เตชะไกรศรี 

ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมกำร 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร/เลขำนุกำรบริษทั  
ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

อายุ 36  ปี  

วุฒิการศึกษา ปริญญำตรี  กำรเงิน - กำรธนำคำร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
อบรมหลกัสูตร ผูป้ฏิบติังำนเลขำนุกำรบริษทั (FPCS) รุ่น 21/2009 

การอบรม อบรมหลกัสูตร DCP รุ่นท่ี 102/2008 

ประสบการณ์การท างาน กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร/ ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร/ เลขำนุกำร และ 
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  บริษทั ที.กรุงไทยอุตสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) 
กรรมกำร บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท ์คอร์ปอเรชัน่ 

ความเช่ียวชาญ งำนฉีดข้ึนรูปพลำสติก / บญัชีกำรเงิน  

ต าแหน่งในกจิการอืน่ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน กรรมกำร บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) 

ต าแหน่งในกจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี – 

ต าแหน่งในกจิการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี – 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 06/01/2547 (13 ปี) 

การเข้าร่วมประชุม เขำ้ประชุม 8 คร้ัง จำกทั้งหมด 8 คร้ัง 

การถือหุ้นในบริษัทฯ จ ำนวน  956,940 หุน้ หรือ 0.45% 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี – 
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      เอกสารแนบ 4 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่6 : พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2559 
 

หลกัเกณฑ์การพจิารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริษทัฯ ท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย ไดพิ้จำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรโดยค ำนึงถึง

ควำมเหมำะสมทั้งทำงดำ้นผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ และกำรเปรียบเทียบอำ้งอิงกบัธุรกิจในระดบัเดียวกนั รวมทั้งพิจำรณำควำม
สอดคลอ้งกบัสภำวะโดยทัว่ไปของตลำด ควำมเหมำะสมกบักำรท ำหนำ้ท่ีในควำมรับผดิชอบของกรรมกำรแลว้ จึงมีควำมเห็นวำ่ควร
น ำเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมติัค่ำตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมกำรบริษทัฯ ปี 2559 รวมเป็นเงิน 2,919,000 บำท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจำกปี 
2558 และค่ำตอบแทนจำกผลกำรด ำเนินงำน 124,000 บำท โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

องค์ประกอบของค่าตอบแทน 
1. ค่ำตอบแทนรำยเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2. ค่ำโบนสั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
หมายเหตุ : สิทธิประโยชน์อืน่ๆ ไม่ม ี
 

ค่าโบนสั ยอดรวม

(บำท) (บำท)

ประธานกรรมการ 20,000 20,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ 13,000 13,000

กรรมการตรวจสอบ 13,000 13,000
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา

ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี

กรรมการตรวจสอบ 13,000 13,000

กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ 13,000*2 26,000

กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี

กรรมการบริษทั 13,000*3 39,000
รวม 124,000

ต ำแหน่ง

 

ต าแหน่ง คำ่ตอบแทน ยอดรวม คำ่ตอบแทน ยอดรวม คำ่ตอบแทน ยอดรวม 

(บำท/เดือน) (บำท) (บำท/เดือน) (บำท) (บำท/เดือน) (บำท) 

ประธำนกรรมกำร 53,550.00    642,600.00  51,000.00    612,000.00  48,620.00    583,200.00  

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 44,750.00    537,000.00  42,600.00    511,200.00  40,600.00    487,200.00  

กรรมกำรตรวจสอบ  31,500.00    378,000.00  30,000.00    360,000.00  28,600.00    343,200.00  

ประธำนคณะกรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนและคณะกรรมกำรสรรหำ

ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี

กรรมกำรตรวจสอบ 27,100.00    325,200.00  25,800.00    309,600.00  24,600.00    295,200.00  

กรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ 19,100*2 458,400.00  18,200*2 436,800.00  17,300*2 415,200.00  

กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี

กรรมกำรบริษทั 16,050*3 577,800.00  15,300*3 550,800.00  14,600*3 525,600.00  

รวม 2,919,000 2,780,400 2,649,600

ปี 2557ปี 2558ปี 2559
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            เอกสารแนบ 5 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่7 : พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2559 
 

เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั มำตรำ 120 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 56, 57 ซ่ึงก ำหนดให้ท่ีประชุม
สำมญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก ำหนดค่ำสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกปี คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพิ้จำรณำพร้อมเห็นควรในกำร
เสนอแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีจ ำนวน 2 รำย และได้พิจำรณำก ำหนดค่ำสอบบัญชี ประจ ำปี 2559 และได้เสนอคณะกรรมกำรบริษทัฯ เพื่อ
พิจำรณำเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้แต่งตั้ง นำงสำวกรรณิกำร์ วิภำณุรัตน์ ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 7305 และ/หรือ นำยจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผูส้อบบญัชี
อนุญำตเลขท่ี5113 จำกบริษทั กรินทร์ ออดิท  จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2559  เป็นปีท่ี 2  เน่ืองดว้ยมีควำมเป็นอิสระอยำ่งเพียงพอ ไม่
มีผลประโยชน์หรือส่วนไดส่้วนเสียไม่ว่ำทำงตรงทำงออ้มกบับริษทั/ผูบ้ริหำร/ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำวแต่
อยำ่งใด อน่ึง บริษทัฯ ไม่มีบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม 

นอกจำกน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุ้นพิจำรณำอนุมติัค่ำสอบบญัชี (Audit fee) 
ประจ ำปี 2559 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 900,000 บำท สูงกวำ่ปี 2558 ประกอบดว้ย  

 

 

 

 
 

หมายเหต ุ: ค่ำธรรมเนียน บริกำรส ำหรับตรวจสอบตำมแนวท่ีก ำหนดโดยคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน คิดค่ำบริกำรบตัร  
                   ส่งเสริมกำรลงทุน บตัรละ 10,000 บำท รวมเป็นเงิน 30,000 บำท     

 
เอกสารแนบ 6  

เอกสารหลกัฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารต่อไปนีก่้อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี) 

1. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 
 1.1 กรณีผูถื้อหุ้นเขำ้ประชุมดว้ยตนเอง ให้แสดงเอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกให้ซ่ึงปรำกฎรูปถ่ำยของผูถื้อหุ้น และยงัไม่
หมดอำย ุเช่น บตัรประจ ำตวัประชำชน ใบอนุญำตขบัรถ หรือหนงัสือเดินทำง 
 1.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขำ้ประชุม 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตำมแบบท่ีแนบมำพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงได้กรอกขอ้ควำมถูกตอ้งครบถว้นและลง
ลำยมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 

(ข) ส ำเนำภำพถ่ำยเอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกใหข้องผูถื้อหุน้โดยมีรำยละเอียดตำม 1.1 ขำ้งตน้ และผูม้อบฉนัทะไดล้ง
ช่ือรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

(ค) เอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะโดยมีรำยละเอียดตำมขอ้ 1.1 ขำ้งตน้ 
 

2. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนิตบุิคคล 
 กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้เขำ้ประชุมดว้ยตนเอง 

(ก) เอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกใหข้องผูแ้ทนโดยมีรำยละเอียดตำมขอ้ 1.1 ขำ้งตน้ 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

คำ่สอบทำนรำยไตรมำส (3ไตรมำส) 330,000 306,000 255,000

คำ่ตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปี 570,000 522,000 435,000

รวมเป็นเงิน 900,000 828,000 690,000
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(ข) ส ำเนำภำพถ่ำยหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล
พร้อมทั้งประทบัตรำส ำคญั (ถำ้มี) และมีขอ้ควำมแสดงให้เห็นว่ำผูแ้ทนซ่ึงเป็นผูเ้ขำ้ร่วมประชุมมีอ ำนำจกระท ำ
กำรแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขำ้ประชุม 
(ก) หนังสือมอบฉันทะตำมแบบท่ีแนบมำพร้อมหนังสือเชิญประชุมซ่ึงได้กรอกขอ้ควำมถูกตอ้งครบถว้นและลง

ลำยมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
(ข) ส ำเนำภำพถ่ำยหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 

พร้อมทั้งประทบัตรำส ำคญั (ถำ้มี) และมีขอ้ควำมแสดงใหเ้ห็นวำ่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะ
มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

(ค) เอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะโดยมีรำยละเอียดตำมขอ้ 1.1 ขำ้งตน้ 
3. ผู้ถือหุ้นซ่ึงมไิด้มสัีญชาตไิทยหรือนิตบุิคคลทีจ่ดัตั้งขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
ให้น ำควำมในขอ้ 1. และขอ้ 2. มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลมกบัผูถื้อหุ้นหรือผูเ้ขำ้ร่วมประชุมซ่ึงมิไดมี้สัญชำติไทยหรือซ่ึงเป็นนิติ
บุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ แลว้แต่กรณี ภำยใตบ้งัคบัดงัต่อไปน้ี 

(ก) หนงัสือรับรองกำรเป็นนิติบุคคลนั้นอำจจะเป็นเอกสำรท่ีออกโดยส่วนรำชกำรของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นตั้งอยู ่
หรือโดยเจำ้หน้ำท่ีของนิติบุคคลนั้นก็ได ้ทั้งน้ี จะตอ้งมีรำยละเอียดเก่ียวกบั ช่ือนิติบุคคล ผูมี้อ  ำนำจลงลำยมือช่ือ
ผกูพนันิติบุคคลและเง่ือนไขหรือขอ้จ ำกดัอ ำนำจในกำรลงลำยมือช่ือ ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ 

(ข) เอกสำรท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภำษำองักฤษจะตอ้งจดัท ำค ำแปลภำษำองักฤษแนบมำพร้อมดว้ย และให้ผูแ้ทนนิติ
บุคคลนั้นรับรองควำมถูกตอ้งของค ำแปล พร้อมทั้งประทบัตรำส ำคญั (ถำ้มี) 

ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสำมำรถลงทะเบียนและยืน่เอกสำรหลกัฐำนเพ่ือกำรตรวจสอบ ณ สถำนท่ีประชุมก่อนเวลำประชุม
ไดต้ั้งแต่เวลำ 13.00 น. จนกระทัง่เลิกกำรประชุม ของวนัท่ี 20 เมษำยน 2559 

อน่ึง หนงัสือมอบฉันทะท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัให้ผูถื้อหุ้นตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย (เอกสำรแนบ 9) เป็นแบบมอบฉันทะท่ีก ำหนดรำยกำร
ต่ำงๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตำยตวั (แบบ ข) ส่วนแบบ ก และแบบท่ีใช้เฉพำะผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้ งให้คสั
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝำกและดูแลหุ้น (แบบ ค) ผูถื้อหุ้นสำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มกำรมอบฉันทะ
ดงักล่ำวไดจ้ำกเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (http://www.tkrungthai.com) 

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กบักรรมการอสิระของบริษทัฯ สามารถมอบให้ดงัรายช่ือต่อไปนี ้

1.  พลเอกเทอดศกัด์ิ     มำรมย ์                      ประธำนกรรมกำรบริษทั 
2.  นำยไพรัช               สหเมธำพฒัน์             ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
3.  นำยเผำ่เทพ             โชตินุชิต                    กรรมกำรตรวจสอบ  

                             ประธำนคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ 
                             ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

4.  นำยวรีะศกัด์ิ           สุตณัฑวบูิลย ์             กรรมกำรตรวจสอบ 
5.  ดร.โกศล                สุรโกมล กรรมกำรอิสระ 
  กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรสรรหำ 
  กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
  กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 
 

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

 
ช่ือ-สกลุ พลเอกเทอดศักดิ์  มารมย์ 
อำย ุ 80 ปี 
ท่ีอยู ่ 2/268 หมู่บำ้นเมืองทอง หมู่ 1 ซอยแจง้วฒันะ 14 ถนนแจง้วฒันะ 

ต ำบลทุ่งสองหอ้ง อ ำเภอหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 
วฒิุกำรศึกษำ/ กำรฝึกอบรม - วทิยำศำสตร์บณัฑิต (ทบ.)โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกลำ้ (จปร.) 

- โรงเรียนเสนำธิกำรทหำรบก 
- วทิยำลยักำรทพับก 
- หลกัสูตรกฎหมำยส ำหรับผูบ้งัคบับญัชำชั้นสูง, กระทรวงกลำโหม 
- วทิยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร 
- อบรมหลกัสูตร DAP รุ่น 10/2004 
- วิทยำศำสตร์ ดษุฎีบณัฑิต สำขำนวตักรรม และ เทคโนโลยทีำงดำ้น

กำรศึกษำ(กิตติมศกัด์ิ), มหำวทิยำลยั เทคโนโลย ีรำชมงคล พระนคร 
ต ำแหน่งงำนในปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรบริษทัฯ (กรรมกำรอิสระ) 
ประวติักำรท ำงำน 
 

- ประธำนมมูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย 

- ประธำนกรรมกำร บมจ. อีสโคสตเ์ฟอร์นิเทค 

- ประธำนมูลนิธิสหพนัธ์สนัติภำพสำกล (ประเทศไทย) 
- นำยกสมำคมทหำรผำ่นศึกเวยีดนำมในพระบรมรำชูปถมัป์ 

- รำชองครั์กษพ์ิเศษ 

- ประธำนมูลนิธิ “ไตรแกว้” โรงเรียนธรรมวำที 

- ประธำนท่ีปรึกษำและกรรมกำร บจ.อี.เทค วทิยำลยัเทคโนโลยภีำค
ตะวนัออก 

- นำยทหำรพิเศษประจ ำกรมทหำรรำบท่ี 21 รักษำพระองค ์ในสมเดจ็
พระนำงเจำ้สิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ 

- Global Vice Presidents Sun Moon University, ChungNam Republic of korea 
ส่วนไดเ้สียในวำระกำรประชุม  ไม่มีส่วนไดเ้สียในทุกวำระของกำรประชุม ยกเวน้วำระท่ี  6 
กำรเขำ้ร่วมประชุมในรอบปี 2558  คณะกรรมกำรบริษทั :  เขำ้ร่วม 7 คร้ัง จำกทั้งหมด 8 คร้ัง 

กำรถือหุน้ในบริษทัฯ 220,000 หุน้ หรือ 0.10% 
ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัวระหวำ่งกรรมกำรดว้ยกนั - ไม่มี - 
ประวติักำรกระท ำผดิกฏหมำยในระยะ 10 ปี ยอ้นหลงั - ไม่มี - 
กำรมีควำมสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัน้ี กบับริษทั หรือนิติบุคคล
ท่ีอำจะมีควำมขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีท่ีผำ่นมำ 
1. เป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนกังำน 

ลูกจำ้ง หรือท่ีปรึกษำท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ ำ 
2. เป็นผูบ้ริกำรทำงวชิำชีพ (เช่นผูส้อบบญัชี) 
3. มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ โดยระบุขนำดดว้ย 

 
 
- ไม่เป็น - 
 
- ไม่เป็น - 
- ไม่มี - 
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ช่ือ-สกลุ นายไพรัช  สหเมธาพฒัน์ 
อำย ุ 72 ปี 
ท่ีอยู ่ 12/98  ซอยสงัคม 4 ถนนแจง้วฒันะ 4  แขวงทุ่งสองหอ้ง   

เขตหลกัส่ี  กรุงเทพฯ 10210 
วฒิุกำรศึกษำ/ กำรฝึกอบรม - บญัชีบณัฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

- อบรมหลกัสูตร DCP รุ่น 102/2008 

ต ำแหน่งงำนในปัจจุบนั ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ (กรรมกำรอิสระ) 
ประวติักำรท ำงำน - กรรมกำรตรวจสอบ, บมจ.สยำมสปอร์ตซินดิเคท  

- กรรมกำรตรวจสอบ, บมจ.บำงกอกแร้นช์ 
- ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยสรรพำกรภำค 1, กรมสรรพำกร 

ส่วนไดเ้สียในวำระกำรประชุม  ไม่มีส่วนไดเ้สียในทุกวำระของกำรประชุม ยกเวน้วำระท่ี 6 

กำรเขำ้ร่วมประชุมในรอบปี 2558  คณะกรรมกำรบริษทั :          เขำ้ร่วม 8 คร้ัง จำกทั้งหมด 8 คร้ัง 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ :    เขำ้ร่วม 4 คร้ัง จำกทั้งหมด 4 คร้ัง 

กำรถือหุน้ในบริษทัฯ - ไม่มี - 
ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัวระหวำ่งกรรมกำรดว้ยกนั - ไม่มี - 
ประวติักำรกระท ำผดิกฏหมำยในระยะ 10 ปี ยอ้นหลงั - ไม่มี - 
กำรมีควำมสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัน้ี กบับริษทั หรือนิติบุคคล
ท่ีอำจะมีควำมขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีท่ีผำ่นมำ 
1.  เป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนกังำน          
     ลูกจำ้ง หรือท่ีปรึกษำท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ ำ 
2.  เป็นผูบ้ริกำรทำงวชิำชีพ (เช่นผูส้อบบญัชี) 
3. มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ โดยระบุขนำดดว้ย 

 
 
- ไม่เป็น - 
 
- ไม่เป็น - 
- ไม่มี - 
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ช่ือ-สกลุ นายเผ่าเทพ  โชตนุิชิต 

อำย ุ 83 ปี 

ท่ีอยู ่ 104 ถ. เศรษฐศิริ แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กทม. 

วฒิุกำรศึกษำ/ กำรฝึกอบรม - M.Sc Metallurgical Engineer University of Arizona, USA. 
- อบรมหลกัสูตร DAP รุ่น 11/2004 

ต ำแหน่งงำนในปัจจุบนั กรรมกำรตรวจสอบ (กรรมกำรอิสระ)  
ประธำนคณะกรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ 
ประธำนคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

ประวติักำรท ำงำน - กรรมกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลงำน,  
     มหำวทิยำลยัเทคโนโลยสุีรนำรี 
- President, Qualine Management Co., Ltd. 

ส่วนไดเ้สียในวำระกำรประชุม ไม่มีส่วนไดเ้สียในทุกวำระของกำรประชุม ยกเวน้วำระท่ี 6 
กำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรในรอบปี 2558  คณะกรรมกำรบริษทั :  เขำ้ร่วม 8  คร้ัง จำกทั้งหมด 8 คร้ัง 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ :  เขำ้ร่วม 4 คร้ัง จำกทั้งหมด 4 คร้ัง 
คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ : 
                                            เขำ้ร่วม 2 คร้ัง จำกทั้งหมด 2 คร้ัง 
คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี :       
                                            เขำ้ร่วม 2 คร้ัง จำกทั้งหมด 2 คร้ัง 

กำรถือหุน้ในบริษทัฯ 5,000 หุน้ หรือ 0.002% 
ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัวระหวำ่งกรรมกำรดว้ยกนั - ไม่มี - 
ประวติักำรกระท ำผดิกฏหมำยในระยะ 10 ปี ยอ้นหลงั - ไม่มี - 
กำรมีควำมสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัน้ี กบับริษทั หรือนิติบุคคล
ท่ีอำจะมีควำมขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีท่ีผำ่นมำ 
1. เป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนกังำน

ลูกจำ้ง หรือท่ีปรึกษำท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ ำ 
2. เป็นผูบ้ริกำรทำงวชิำชีพ (เช่นผูส้อบบญัชี) 
3. มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ โดยระบุขนำดดว้ย 

 
 
- ไม่เป็น - 
 
- ไม่เป็น - 
- ไม่มี - 
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ช่ือ-สกลุ นายวรีะศักดิ์  สุตณัฑวบูิลย์ 
อำย ุ 59 ปี 

ท่ีอยู ่ 35/90 ซ. ลำดพร้ำว 23 แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กทม.  
วฒิุกำรศึกษำ/ กำรฝึกอบรม - ปริญญำโท วศิวกรรมอุตสำหกรรม,Texas A&M University, USA. 

- อบรมหลกัสูตร DAP รุ่น 21/2004 
ต ำแหน่งงำนในปัจจุบนั กรรมกำรตรวจสอบ (กรรมกำรอิสระ) 
ประวติักำรท ำงำน - กรรมกำร, บมจ. บำงปะกง เทอร์มินอล 

- กรรมกำร, บมจ. กรุงเทพประกนัภยั 
- กรรมกำร, บจ. เดอะแกรนด-์ยบีู 
- กรรมกำร, บจ. โตโยตำ้ ลิสซ่ิง (ประเทศไทย) 
- กรรมกำร, บจ. เอเชียอุตสำหกรรมหลอดไฟ 
- กรรมกำร, บจ. ไทยอินโด คอร์ดซ่ำ 
- รองผูจ้ดักำรใหญ่, ผูรั้บผิดชอบสำยลูกคำ้ธุรกิจรำยกลำง  
    ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)    

ส่วนไดเ้สียในวำระกำรประชุม  ไม่มีส่วนไดเ้สียในทุกวำระของกำรประชุม ยกเวน้วำระท่ี 6 
กำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรในรอบปี 2558  คณะกรรมกำรบริษทั :          เขำ้ร่วม 8 คร้ัง จำกทั้งหมด 8 คร้ัง

คณะกรรมกำรตรวจสอบ :    เขำ้ร่วม 4 คร้ัง จำกทั้งหมด 4 คร้ัง 
กำรถือหุน้ในบริษทัฯ - ไม่มี - 
ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัวระหวำ่งกรรมกำรดว้ยกนั - ไม่มี - 
ประวติักำรกระท ำผดิกฏหมำยในระยะ 10 ปี ยอ้นหลงั - ไม่มี - 
กำรมีควำมสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัน้ี กบับริษทั หรือนิติบุคคล
ท่ีอำจะมีควำมขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีท่ีผำ่นมำ 
1.  เป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน      
    พนกังำน ลูกจำ้ง หรือท่ีปรึกษำท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ ำ 
2.  เป็นผูบ้ริกำรทำงวชิำชีพ (เช่นผูส้อบบญัชี) 
3.  มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ โดยระบุขนำดดว้ย 

 

 
- ไม่เป็น - 
 
- ไม่เป็น - 
- ไม่มี - 
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ช่ือ-สกลุ ดร.โกศล  สุรโกมล 
อำย ุ 76 ปี 

ท่ีอยู ่ 73/9 หมู่บำ้นปัญญำ ซอย 11 ถนนพฒันำกำร แขวงสวนหลวง  
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

วฒิุกำรศึกษำ/ กำรฝึกอบรม - ปริญญำเอก วศิวกรรมเคร่ืองกล  
Wayne State University, Detroit, Michigan, U.S.A. 

- อบรมหลกัสูตร DCP รุ่น 137/2010 

ต ำแหน่งงำนในปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ 
กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

ประวติักำรท ำงำน 
 

- ท่ีปรึกษำ ส ำนกังำนกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บมจ. ลอ็กซเล่ย 
- ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร บจ.ฟจิู เอเชีย 
- กรรมกำรอ ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบติักำร บจ.ซมัมิท โอโตซีท อินดสัทรี 
- กรรมกำรบริหำรและหวัหนำ้คณะปฏิบติักำรฝ่ำยผลิต,  
   บจ.ธนบุรีประกอบรถยนต ์
- กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่, บจ.บำงชนัเยนเนอเรลเอเซมบลี  
- Engine & Powertrain Department, Design Engineer, 
   Ford  Motor Company, Michigan, U.S.A 
- Chemical Engineer, Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd. 

ส่วนไดเ้สียในวำระกำรประชุม  ไม่มีส่วนไดเ้สียในทุกวำระของกำรประชุม ยกเวน้วำระท่ี 6 
กำรเขำ้ร่วมประชุมในรอบปี 2558  คณะกรรมกำรบริษทั :         เขำ้ร่วม 8 คร้ัง จำกทั้งหมด 8 คร้ัง 

คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ : 
                                             เขำ้ร่วม 2 คร้ัง จำกทั้งหมด 2 คร้ัง 
คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี : 
                                             เขำ้ร่วม 2 คร้ัง จำกทั้งหมด 2 คร้ัง 

กำรถือหุน้ในบริษทัฯ - ไม่มี - 
ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครัวระหวำ่งกรรมกำรดว้ยกนั - ไม่มี - 
ประวติักำรกระท ำผดิกฏหมำยในระยะ 10 ปี ยอ้นหลงั - ไม่มี - 
กำรมีควำมสมัพนัธ์ในลกัษณะดงัน้ี กบับริษทั หรือนิติบุคคล
ท่ีอำจะมีควำมขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีท่ีผำ่นมำ 
1. เป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนกังำน 

ลูกจำ้ง หรือท่ีปรึกษำท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ ำ 
2. เป็นผูบ้ริกำรทำงวชิำชีพ (เช่นผูส้อบบญัชี) 
3. มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ โดยระบุขนำดดว้ย 

 
 
- ไม่เป็น - 
 
- ไม่เป็น - 
- ไม่มี - 
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 เอกสารแนบ 8 

การมอบฉันทะในการประชุมใหญ่สามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2559 
 

ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 35 วรรค 1 กำรประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจำกผูถื้อหุ้น (ถำ้มี) เขำ้ประชุมร่วมกนั
ไม่นอ้ยกวำ่ 25 คน หรือไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่หน่ึงในสำมของจ ำนวนหุ้น
ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 
 

กำรประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ี หำกท่ำนผูถื้อหุ้นไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมได ้บริษทัฯ ใคร่ขอควำมกรุณำจำกท่ำนผูถื้อหุ้น
ไดโ้ปรดมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขำ้ร่วมประชุมแทนตำมแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมำพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 
 
 

วธีิการออกเสียงลงคะแนน 

 
1.   กำรออกเสียงลงคะแนนจะกระท ำโดยเปิดเผย โดยให้นับจ ำนวนหุ้น หน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นได้
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
          -   ให้ถือคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ถำ้มีคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในท่ี
ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด 
          -   ให้ประธำนท่ีประชุมสอบถำมมติของผูถื้อหุ้นในแต่ละวำระโดยให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยหรือต้องกำรงดออกเสียงกรอก
รำยละเอียดในแบบฟอร์มกำรลงคะแนน และส่งใหเ้จำ้หนำ้ท่ีนบัคะแนน 

2.   กำรออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตำมท่ีผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนังสือมอบ
ฉนัทะเท่ำนั้น 

3.    ผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด หำ้มมิใหอ้อกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น และประธำนในท่ีประชุม อำจจะเชิญใหผู้ถื้อหุ้น
นั้นออกนอกหอ้งประชุมชัว่ครำวก็ได ้

 
ข้อบงัคบัของบริษัททีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
“ขอ้ 32.  กำรประชุมใหญ่ของบริษทัให้จดัข้ึน ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ของบริษทั หรือ จงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ ท่ีอ่ืน

ใดตำมท่ีคณะกรรมกำรจะก ำหนด 
ขอ้ 33.  ให้มีกำรประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นอยำ่งน้อยปีละหน่ึงคร้ัง กำรประชุมเช่นวำ่น้ีให้เรียกว่ำ “ประชุมสำมญั” กำรประชุมสำมญั

ดงักล่ำวให้กระท ำภำยในส่ีเดือนภำยหลงักำรส้ินสุดรอบปี ทำงกำรบญัชีของบริษทั กำรประชุมผูถื้อหุ้นครำวอ่ืนๆ ให้เรียกว่ำ “ประชุม
วสิำมญั” 

คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมวิสำมญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไม่นอ้ยกวำ่หน่ึงในห้ำ
ของจ ำนวนท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้ งหมด หรือจ ำนวนผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่ำยี่สิบห้ำคนซ่ึงมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ำหน่ึงในสิบของจ ำนวนหุ้นท่ี
จ ำหน่ำยไดท้ั้งหมดเขำ้ช่ือกนัท ำหนงัสือในฉบบัเดียวกนัร้องขอใหค้ณะกรรมกำรประชุมวสิำมญัก็ได ้โดยในหนงัสือร้องขอนั้นจะตอ้งระบุ
วำ่ใหเ้รียกประชุมเพ่ือกำรใดไวใ้หช้ดัเจน คณะกรรมกำรตอ้งจดัประชุมภำยใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจำกผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 34.  ในกำรบอกกล่ำวเรียกประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหค้ณะกรรมกำรจดัท ำหนงัสือนดัประชุมระบุสถำนท่ี วนั เวลำ ระเบียบวำระกำร
ประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวำ่เป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทรำบ เพ่ืออนุมติั หรือ
เพ่ือพิจำรณำ พร้อมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเร่ืองดงักล่ำว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนำยทะเบียนทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่เจ็ด
วนั (7 วนั) ก่อนวนัประชุม 

อน่ึง ค ำบอกกล่ำวเรียกประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหโ้ฆษณำในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวำ่ 3 วนั 
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ขอ้ 35.  กำรประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจำกผูถื้อหุ้น (ถำ้มี) เขำ้ประชุมรวมกนัไม่น้อยกว่ำ 25 คน หรือไม่
นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่หน่ึงในสำมของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด จึงจะ
ครบองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรำกฎวำ่กำรประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลำนดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมง จ ำนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมำเขำ้ร่วมประชุมไม่ครบ
เป็นองค์ประชุมตำมท่ีก ำหนดไว ้หำกว่ำกำรประชุมผูถื้อหุ้นนั้นไดเ้รียกนัดเพรำะผูถื้อหุ้นร้องขอ กำรประชุมเป็นอนัระงบัไป ถำ้กำร
ประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผูถื้อหุ้นร้องขอให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ย
กวำ่ 7 วนั ก่อนวนัประชุมในกำรประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่จ ำเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 36.  ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ 
กำรมอบฉันทะจะตอ้งท ำเป็นหนังสือ ลงลำยมือช่ือผูม้อบฉันทะและท ำตำมแบบท่ีนำยทะเบียนบริษทัมหำชนจ ำกดัก ำหนด และ

อยำ่งนอ้ยใหมี้รำยกำรดงัต่อไปน้ี 
 ก. จ ำนวนหุน้ซ่ึงผูม้อบฉนัทะนั้นถืออยู ่

ข. ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 
ค. คร้ังท่ีของกำรประชุมท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมอบแก่ประธำนกรรมกำรหรือบุคคล   
    ซ่ึงประธำนกรรมกำรก ำหนดไว ้ก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขำ้ประชุม 

ขอ้ 37.  ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจำรณำเร่ืองตำมระเบียบวำระท่ีก ำหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมไม่เสร็จหรือพิจำรณำเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ซ่ึง
มีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่หน่ึงในสำมของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมดเสนอในท่ีประชุมพิจำรณำเร่ืองท่ียงัพิจำรณำไม่เสร็จ และ
จ ำเป็นตอ้งเล่ือนกำรพิจำรณำให้ท่ีประชุมก ำหนดสถำนท่ี วนั และเวลำท่ีจะประชุมคร้ังต่อไป และใหค้ณะกรรมกำรส่งหนงัสือนดัประชุม
ระบุสถำนท่ี วนั เวลำ และระเบียบวำระกำรประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนัก่อนกำรประชุม ทั้งน้ีใหโ้ฆษณำค ำบอกกล่ำวนดัประชุม
ในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกวำ่สำมวนัก่อนวนัประชุมดว้ย 

ขอ้ 38.  ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่อำจปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้
ถำ้มีรองประธำนกรรมกำรใหร้องประธำนกรรมกำรเป็นประธำน ถำ้ไม่มีรองประธำนกรรมกำร หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีไดใ้ห้ผู ้
ถือหุน้ซ่ึงมำประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธำนในท่ีประชุม 

ขอ้ 39.  ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้สำมญัทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองอนัใดผูถื้อหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นมิได้นอกจำกกำรออกเสียง

ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำร 
กำรออกเสียงลงมติใดๆ หรือกำรอนุมติักิจกำรใดๆ ในท่ีประชุมใหญ่จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบจำกเสียงขำ้งมำกของผูถื้อ

หุน้ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่สำมในส่ีของจ ำนวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ก. กำรขำยหรือกำรโอนกิจกำรของบริษทัทั้งหมด หรือบำงส่วนท่ีส ำคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
 ข. กำรรับซ้ือหรือรับโอนกิจกำรของบริษทัมหำชนอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมำเป็นของบริษทั 
 ค. กำรท ำ แกไ้ข หรือเลิกสัญญำเก่ียวกบักำรใหเ้ช่ำกิจกำรของบริษทัทั้งหมด หรือบำงส่วนท่ีส ำคญั กำรมอบหมำยให ้  

    บุคคลอ่ืนเขำ้จดักำรธุรกิจของบริษทั หรือกำรรวมกิจกำรกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก ำไรขำดทุนกนั 
 ง. กำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยกำรลดจ ำนวนหุน้ หรือลดมลูค่ำหุน้ 

ขอ้ 40.  กิจกำรอนัท่ีประชุมสำมญัประจ ำปี พึงกระท ำมีดงัน้ี 
(1) พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรเก่ียวกบักิจกำรท่ีทำงบริษทัไดด้  ำเนินกำรไประยะรอบปีท่ีผำ่นมำ 
(2) พิจำรณำและอนุมติังบดุล 
(3) พิจำรณำจดัสรรเงินก ำไร 
(4) เลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 
(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
(6) กิจกำรอ่ืนๆ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 

 
 

      เขียนท่ี        

      วนัท่ี      เดือน   พ.ศ.     

(1) ขำ้พเจำ้                  สญัชำติ     

อยูบ่ำ้นเลขท่ี   ถนน     ต ำบล/แขวง    

อ ำเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    
 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั              จ ำกดั (มหำชน) 
โดยถือหุน้จ ำนวนทั้งส้ินรวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั   เสียง  ดงัน้ี 

  หุน้สำมญั  หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั   เสียง 
  หุน้บุริมสิทธิ  หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั   เสียง 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

(1)                   อำย ุ     ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี    

ถนน    ต ำบล/แขวง    อ ำเภอ/เขต    

จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    หรือ 

(2)      อำย ุ  ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี    

ถนน    ต ำบล/แขวง    อ ำเภอ/เขต    

จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    หรือ 

(3)      อำย ุ  ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี    

ถนน    ต ำบล/แขวง    อ ำเภอ/เขต    

จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์     

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมผูถื้อหุน้สำมญั
ประจ ำปี 2559 ในวนัพธุท่ี 20 เมษำยน 2559 เวลำ 14.00 น. ณ หอ้งโฟร์ริเวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น ้ำ) โรงแรมแม่น ้ ำ รำมำดำพลำซำเลขท่ี 
2074 ถนนเจริญกรุง บำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนัท่ี เวลำ และสถำนท่ีอ่ืนดว้ย 
 กิจกำรใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท ำไปในกำรประชุมนั้น  ใหถื้อเสมือนวำ่ขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 
 

      ลงช่ือ     ผูม้อบฉนัทะ 
              (     ) 
      ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ 
              (     ) 
      ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ 
              (     ) 
      ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ 
              (     ) 
หมายเหตุ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สำมำรถแบ่งแยก
จ ำนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้  

                            หนำ้  1  ของจ ำนวน  1 หนำ้ 

 เอกสารแนบ 9 
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                       แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.                

    เขียนท่ี………………………………………......... 
     วนัท่ี…………เดือน…………………พ.ศ……….. 

(1)    ขำ้พเจำ้………………………………………………………………….สญัชำติ…………………………………… 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี……………………..ถนน………………………………………..ต ำบล/แขวง……………………………………….. 
อ ำเภอ/เขต…………………….....จงัหวดั……………………………………...รหสัไปรษณีย…์…………………………………... 

(2)   เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั…………………………….………………………….........……จ ำกดั (มหำชน) 
โดยถือหุน้จ ำนวนทั้งส้ินรวม………………………….หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั…………………………...เสียง ดงัน้ี 
                    หุน้สำมญั………………………………...หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั………………………………..เสียง 
                    หุน้บุริมสิทธิ……………………………..หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั………………………………..เสียง 

(3)    ขอมอบฉนัทะให ้(สำมำรถมอบใหก้รรมกำรอิสระคนใดคนหน่ึงโดยมีรำยละเอียดตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ย) 
(1)                   อำย ุ     ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี    

ถนน    ต ำบล/แขวง    อ ำเภอ/เขต    

จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    หรือ 

(2)      อำย ุ  ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี    

ถนน    ต ำบล/แขวง    อ ำเภอ/เขต    

จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    หรือ 

(3)      อำย ุ  ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี    

ถนน    ต ำบล/แขวง    อ ำเภอ/เขต    

จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์     

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมผูถื้อหุน้สำมญั
ประจ ำปี 2559 ในวนัพุธท่ี 20 เมษำยน 2559 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องโฟร์ริเวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น ้ ำ) โรงแรมแม่น ้ ำ รำมำดำพลำซำเลขท่ี 
2074 ถนนเจริญกรุง บำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอ่ืนดว้ย 
   (4)  ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 ระเบียบวำระท่ี  1   รับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2558  

     □ (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                        □ (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงัน้ี 
                                             □  เห็นดว้ย                        □  ไม่เห็นดว้ย              □  งดออกเสียง 

 ระเบียบวำระท่ี  2   รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2558 
     □ (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

                        □ (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงัน้ี 
                                             □  เห็นดว้ย                        □  ไม่เห็นดว้ย              □  งดออกเสียง 
 ระเบียบวำระท่ี   3  พิจำรณำอนุมติังบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ พร้อมทั้งรับทรำบรำยงำนผูส้อบบญัชี 

                                    ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชี  ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 
     □ (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

                        □ (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงัน้ี 
                                             □  เห็นดว้ย                        □  ไม่เห็นดว้ย              □  งดออกเสียง 
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                    ระเบียบวำระท่ี   4   พิจำรณำอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2558 
     □ (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

  □ (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงัน้ี 
                                             □  เห็นดว้ย                        □  ไม่เห็นดว้ย              □  งดออกเสียง 

            ระเบียบวำระท่ี   5   พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 
     □ (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

                        □ (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงัน้ี 
     □  กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด 

                 □  เห็นดว้ย                        □  ไม่เห็นดว้ย              □  งดออกเสียง 
□ กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

   1.  คุณโกเวท ล้ิมตระกลู 
         □  เห็นดว้ย                        □  ไม่เห็นดว้ย              □  งดออกเสียง 

   2.  คุณปรีชำ เตชะไกรศรี 
    □  เห็นดว้ย                        □  ไม่เห็นดว้ย              □  งดออกเสียง 

          3.  คุณอภิชำติ เกษมกลุศิริ 
    □  เห็นดว้ย                        □  ไม่เห็นดว้ย              □  งดออกเสียง 

              4.  คุณจุมพล เตชะไกรศรี 
     □  เห็นดว้ย                        □  ไม่เห็นดว้ย              □  งดออกเสียง 

           ระเบียบวำระท่ี   6   พิจำรณำอนุมติัค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร ประจ ำปี 2559 
     □ (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

                         □ (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงัน้ี 
                                              □  เห็นดว้ย                        □  ไม่เห็นดว้ย              □  งดออกเสียง 

  ระเบียบวำระท่ี   7   พิจำรณำแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชี  ประจ ำปี 2559 
           □ (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

                       □ (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงัน้ี 
                                   □  เห็นดว้ย                        □  ไม่เห็นดว้ย              □  งดออกเสียง 

                    ระเบียบวำระท่ี  8   เร่ืองอ่ืนๆ (ถำ้มี) 
           □ (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

                       □ (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงัน้ี 
                                   □  เห็นดว้ย                        □  ไม่เห็นดว้ย              □  งดออกเสียง 
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 (5)    กำรลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่ำกำร
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหุน้ 

(6)    ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไวข้ำ้งต้น รวมถึงกรณีท่ี มีกำรแก้ไขเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติม
ขอ้เท็จจริงประกำรใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

กิจกรรมใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมท่ีขำ้พเจำ้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวำ่ขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร              

 
 
 
 
 ลงช่ือ..............................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
         (..............................................................................) 
 
 
 ลงช่ือ..............................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
         (..............................................................................) 
 
 
 ลงช่ือ..............................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
         (..............................................................................) 
 
 
   ลงช่ือ............................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
         (..............................................................................) 
 
 

หมำยเหตุ 
1.    ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
       ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้
2.    วำระเลือกตั้งกรรมกำร สำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
3.    ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกวำ่วำระท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสำมำรถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบ 
        ประจ ำตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตำมแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.   
 

กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั       จ ำกดั (มหำชน) 
 ในกำรประชุมผูถื้อหุ้นสำมญั ประจ ำปี 2559 ในวนัพุธท่ี 20 เมษำยน 2559 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องโฟร์ริเวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริม
แม่น ้ ำ) โรงแรมแม่น ้ ำ รำมำดำพลำซำ เลขท่ี 2074 ถนนเจริญกรุง บำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปใน วนั เวลำ 
และสถำนท่ีอ่ืนดว้ย 

□   ระเบียบวำระท่ี.......................เร่ือง............................................................................................................................ 
      □   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
      □   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
  □   เห็นดว้ย □   ไม่เห็นดว้ย □   งดออกเสียง 
□   ระเบียบวำระท่ี......................เร่ือง............................................................................................................................. 
      □   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
      □   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
  □   เห็นดว้ย □   ไม่เห็นดว้ย □   งดออกเสียง 
□   ระเบียบวำระท่ี.......................เร่ือง............................................................................................................................ 
      □   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
      □   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
  □   เห็นดว้ย □   ไม่เห็นดว้ย □   งดออกเสียง 

            □   ระเบียบวำระท่ี......................เร่ือง............................................................................................................................. 
      □   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
      □   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
  □   เห็นดว้ย □   ไม่เห็นดว้ย □   งดออกเสียง 

            □   ระเบียบวำระท่ี......................เร่ือง  เลือกตั้งกรรมกำร (ต่อ)....................................................................................... 
           ช่ือกรรมกำร............................................................................................................... 

  □   เห็นดว้ย □   ไม่เห็นดว้ย □   งดออกเสียง 
           ช่ือกรรมกำร............................................................................................................... 

  □   เห็นดว้ย □   ไม่เห็นดว้ย □   งดออกเสียง 
           ช่ือกรรมกำร............................................................................................................... 

  □   เห็นดว้ย □   ไม่เห็นดว้ย □   งดออกเสียง 
           ช่ือกรรมกำร............................................................................................................... 
  □   เห็นดว้ย □   ไม่เห็นดว้ย □   งดออกเสียง 
 □   ระเบียบวำระท่ี......................เร่ือง............................................................................................................................. 

      □   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
      □   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
  □   เห็นดว้ย □   ไม่เห็นดว้ย □   งดออกเสียง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  (แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณผู้ีถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 
คัสโตเดียน  (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

 
     

 

      เขียนท่ี        

      วนัท่ี      เดือน   พ.ศ.     

 (1) ขำ้พเจำ้       สญัชำติ     

อยูบ่ำ้นเลขท่ี   ถนน     ต ำบล/แขวง    
อ ำเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    

ในฐำนะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝำกและดูแลหุน้(Custodian) ใหก้บั       

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั          จ ำกดั (มหำชน) 
โดยถือหุน้จ ำนวนทั้งส้ินรวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั   เสียง  ดงัน้ี 

  หุน้สำมญั  หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั   เสียง 

  หุน้บุริมสิทธิ  หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั   เสียง 
 
 (2) ขอมอบฉนัทะให ้

 (1)        อำย ุ  ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี    

ถนน    ต ำบล/แขวง    อ ำเภอ/เขต    

จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    หรือ 

 (2)      อำย ุ  ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี    

ถนน    ต ำบล/แขวง    อ ำเภอ/เขต    

จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    หรือ 

 (3)      อำย ุ  ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี    

ถนน    ต ำบล/แขวง    อ ำเภอ/เขต    

จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์     

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมผูถื้อหุน้สำมญั
ประจ ำปี 2559 ในวนัพธุท่ี 20 เมษำยน 2559 เวลำ 14.00 น. ณ หอ้งโฟร์ริเวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น ้ ำ) โรงแรมแม่น ้ ำ รำมำดำพลำซำเลขท่ี 
2074 ถนนเจริญกรุง บำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนัท่ี เวลำ และสถำนท่ีอ่ืนดว้ย 
 

 (3)  ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

    มอบฉนัทะตำมจ ำนวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

  มอบฉนัทะบำงส่วน คือ 

      หุน้สำมญั  หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้             เสียง 

      หุน้บุริมสิทธิ  หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้       เสียง 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด   เสียง 
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 (4)  ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมคร้ังน้ี 

 ดงัน้ี 

          ระเบียบวำระท่ี  1   รับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2558  
   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงัน้ี 

           เห็นดว้ย  เสียง   ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง      เสียง 

                                  ระเบียบวำระท่ี  2   รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2558 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงัน้ี 

           เห็นดว้ย  เสียง   ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง      เสียง 

            ระเบียบวำระท่ี  3   พิจำรณำอนุมติังบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรับทรำบรำยงำนผูส้อบบญัชี           
                                                                 ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชี  ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2558 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงัน้ี 

           เห็นดว้ย  เสียง   ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง      เสียง 

             ระเบียบวำระท่ี   4   พิจำรณำอนุมติัจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2558 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงัน้ี 

           เห็นดว้ย  เสียง   ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง      เสียง 

                               ระเบียบวำระท่ี   5   พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 
                  □ (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

                                      □ (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงัน้ี 
                         □  กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด 

                                      □  เห็นดว้ย                        □  ไม่เห็นดว้ย              □  งดออกเสียง 
            □  กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
       1.  คุณโกเวท ล้ิมตระกลู 

                                      □  เห็นดว้ย                        □  ไม่เห็นดว้ย              □  งดออกเสียง 
                               2.  คุณปรีชำ เตชะไกรศรี 

                              □  เห็นดว้ย                        □  ไม่เห็นดว้ย              □  งดออกเสียง 
                                                  3.  คุณอภิชำติ เกษมกลุศิริ 

                              □  เห็นดว้ย                        □  ไม่เห็นดว้ย              □  งดออกเสียง 
                                         4.  คุณจุมพล เตชะไกรศรี 

                              □  เห็นดว้ย                        □  ไม่เห็นดว้ย              □  งดออกเสียง                                                                                                                             
                                 ระเบียบวำระท่ี   6   พิจำรณำอนุมติัค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร ประจ ำปี  2559 

                         □ (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                                            □ (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงัน้ี 
                                                             □  เห็นดว้ย                        □  ไม่เห็นดว้ย              □  งดออกเสียง 
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    ระเบียบวำระท่ี   7   พิจำรณำแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชี ประจ ำปี  2559 

               (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

        (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงัน้ี 

           เห็นดว้ย  เสียง   ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง      เสียง 

  ระเบียบวำระท่ี    8   เร่ืองอ่ืนๆ (ถำ้มี) 
              (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

       (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงัน้ี 

           เห็นดว้ย  เสียง   ไม่เห็นดว้ย เสียง  งดออกเสียง      เสียง 

 (5)  กำรลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวำ่กำรลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นกำรลงคะแนนเสียงผูถื้อหุน้ 
 (6)  ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ขอ้เทจ็จริงประกำรใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

 กิจกำรใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตำมท่ีขำ้พเจำ้ระบุในหนงัสือ
มอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวำ่ขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 
     

      ลงช่ือ     ผูม้อบฉนัทะ 

              (     )   

      ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ 

              (     ) 
      ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ 

              (     ) 
      ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ 

              (     ) 
หมายเหตุ 
1.     หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. น้ีใชเ้ฉพำะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรำกฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้  คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผูรั้บฝำกและดูแลหุ้นใหเ้ท่ำนั้น 
2.     หลกัฐำนท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 (1)  หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผูถื้อหุ้นให้ คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 (2)  หนงัสือยนืยนัวำ่ผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญำตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
3.     ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบ

ฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 
4.     วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
5.     ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกวำ่วำระท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสำมำรถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ ำต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ 

ค. ตำมแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 

กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั       จ ำกดั (มหำชน) 
 ในกำรประชุมผูถื้อหุน้สำมญั  ประจ ำปี 2559 ในวนัพธุท่ี 20 เมษำยน 2559 เวลำ 14.00 น. ณ หอ้งโฟร์ริเวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น ้ ำ) 
โรงแรมแม่น ้ ำ รำมำดำพลำซำ เลขท่ี 2074 ถนนเจริญกรุง บำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปใน วนั เวลำ และสถำนท่ีอ่ืน
ดว้ย 
 วำระท่ี   เร่ือง         
   (ก)  ใหรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
 วำระท่ี   เร่ือง         
   (ก)  ใหรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
 วำระท่ี   เร่ือง         
   (ก)  ใหรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
               วำระท่ี ………    เร่ือง พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ (ต่อ) 
               □ (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
               □ (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้  ดงัน้ี 

     □  กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด 
                 □  เห็นดว้ย                        □  ไม่เห็นดว้ย              □  งดออกเสียง 

□ กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
              ช่ือกรรมกำร…………………………………………………………… 

        □  เห็นดว้ย                        □  ไม่เห็นดว้ย              □  งดออกเสียง 
               ช่ือกรรมกำร…………………………………………………………… 

□  เห็นดว้ย                        □  ไม่เห็นดว้ย              □  งดออกเสียง 
                   ช่ือกรรมกำร…………………………………………………………… 

□  เห็นดว้ย                        □  ไม่เห็นดว้ย              □  งดออกเสียง 
                      ช่ือกรรมกำร…………………………………………………………… 

□  เห็นดว้ย                        □  ไม่เห็นดว้ย              □  งดออกเสียง 
                                      ช่ือกรรมกำร……………………………………………………………                      
          □  เห็นดว้ย                        □  ไม่เห็นดว้ย              □  งดออกเสียง 
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