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วันที่ 7 มีนำคม 2560 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุน้ประจ้ำป ี2560 

เรียน  ท่ำนผู้ถือหุน้ บรษิัท ที.กรุงไทยอตุสำหกรรม จ้ำกัด (มหำชน) 

 เมื่อวันอังคำรที่  28  กุมภำพันธ์ 2560  ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  ที.กรุงไทยอุตสำหกรรม  จ้ำกัด  (มหำชน) ได้มีมติให้

เรียกประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำป ี 2560   ในวันศุกรท์ี่  21   เมษำยน 2560   เวลำ 14:00 น.  ณ  โฟร์ริเวอร์ส 1 ช้ัน 1 (ริมแม่น้้ำ) 

โรงแรมแม่น้้ำ รำมำดำพลำซำ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุงง กรุงเทพมหำนคร เพื่อพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ตำมระเบียบวำระพร้อมด้วยควำมเห็น

ของคณะกรรมกำร ดังต่อไปนี ้

วาระท่ี  1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2559 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษทัฯ จัดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2559 และบริษทัฯ ได้จัดทำ้

รำยงำนกำรประชุมส่งให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพำณิชยภ์ำยในเวลำที่กฎหมำยก้ำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้

เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบรษิัทฯ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1 

ความเห็นคณะกรรมการ  กำรบันทึกรำยงำนมีควำมถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรำยงำนกำรประชุม

ดังกล่ำว 

วาระท่ี  2. รบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 

วัตถุประสงค์และเหตุผล       รำยงำนผลกำรด้ำเนินงำนในรอบป ี2559 เพื่อใหเ้ปน็ไปตำมข้อบังคับของบริษทัฯ ข้อ 40 รำยละเอียดปรำกฏ

ตำมรำยงำนประจ้ำปีของบรษิัทฯ ตำมเอกสำรแนบ 2 

ความเห็นคณะกรรมการ       เห็นควรรำยงำนผลกำรด้ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทรำบ 

วาระท่ี  3. พิจารณาอนมุัติงบแสดงฐานะการเงิน  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  พร้อมทั้งรบัทราบรายงานผู้สอบบัญชีส าหรบัรอบระยะเวลา

บัญชี  ส้ินสุด ณ วันที่  31  ธนัวาคม 2559 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพื่อใหเ้ป็นไปตำมนัยของมำตรำ 112 แห่งพระรำชบัญญัตบิรษิัทมหำชนจ้ำกัด พ.ศ. 2535 และตำมข้อบังคับของ

บริษทัฯ ขอ้ที่ 53 ที่ได้ก้ำหนดใหค้ณะกรรมกำรต้องจดัให้มีกำรท้ำงบแสดงฐำนะกำรเงินและบัญชีก้ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของ

รอบปบีัญชีของบริษทัฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกำรประชุมสำมัญประจ้ำปเีพื่อพิจำรณำอนุมตัิ งบแสดงฐำนะกำรเงิน และบัญชีก้ำไร

ขำดทนุเบด็เสร็จนี้ คณะกรรมกำรจะต้องจัดใหผู้้สอบบัญชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนน้ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รำยละเอียดตำมที่แสดงไว้

ในรำยงำนประจ้ำป ีและสรุปข้อมูลทำงกำรเงินตำมเอกสำรแนบ 2 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก้ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรำยงำนผู้สอบ

บัญชีส้ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี  ส้ินสุด ณ วันที่  31  ธันวำคม 2559 ซ่ึงได้ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว  

วาระท่ี  4. พิจารณาอนมุัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 

วัตถุประสงค์และเหตุผล     บริษัทฯ  มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของก้ำไรสุทธิในแต่ละปี เว้น

แต่ในกรณีที่บริษัทฯ มีโครงกำรจะลงทุนในโครงกำรอื่น  

ทั้งนี้ ในปี 2559 บรษิัทฯ มีผลกำรด้ำเนินงำนขำดทุนสุทธิ จ้ำนวน 67.54 ล้ำนบำท คณะกรรมกำรบรษิัทจึงเห็นควรงดจ่ำยเงินปันผล 

ประจ้ำปี 2559 ส้ำหรับผลกำรด้ำเนินงำนตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวำคม 2559  

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติงดจ่ำยเงินปนัผลประจ้ำปี 2559 ส้ำหรับผลกำรด้ำเนนิงำน 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวำคม 2559  
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วาระท่ี  5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล      เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตบิรษิัทมหำชนจ้ำกัด ม.71 และตำมข้อบังคบัของบรษิัทฯ ข้อ 18 ก้ำหนดว่ำ 

ในกำรประชุมสำมัญประจ้ำปทีุกครั้ง กรรมกำรจะต้องออกจำกตำ้แหน่งอย่ำงน้อยจ้ำนวนหนึ่งในสำมโดยอัตรำ ทั้งนี้กรรมกำรที่ออกจำก

ต้ำแหน่งไปนั้นอำจได้รับเลือกกลับเข้ำมำด้ำรงต้ำแหนง่ใหม่ได้  ปัจจบุันบริษทัฯ มีกรรมกำรทั้งส้ิน 12 คน กรรมกำรที่พ้นต้ำแหน่งในปนีี ้

ได้แก่   พลเอกเทอดศักดิ์ มำรมย,์ คุณคัมภีร์ จองธุระกิจ,  คุณยุพำ เตชะไกรศรี, คุณประสงค์ เตชะไกรศรี    
ส้ำหรับ พลเอกเทอดศักดิ์ มำรมย์ ประธำนบรษิัทฯ และกรรมกำรอิสระ ซ่ึงเป็นกรรมกำรทีต่้องออกจำกต้ำแหน่งตำมวำระในครั้งนี้  ได้

ด้ำรงต้ำแหนง่กรรมกำรของบริษทัตั้งแต่วันที่ 6 มกรำคม 2547 นบัถึงปจัจบุันเป็นระยะเวลำ 13 ปตี่อเนื่อง อย่ำงไรก็ดี คณะกรรมกำรสรร

หำได้พิจำรณำคุณสมบัติแล้วเหน็ว่ำ พลเอกเทอดศักดิ์ มำรมย์ เป็นผูท้ี่มีคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำรอิสระตำมที่กฎหมำยก้ำหนด และมี

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ซ่ึงจะสำมำรถให้ค้ำแนะน้ำที่เป็นประโยชน์กับบรษิัทไดเ้ป็นอย่ำงดี จึงเห็นสมควรแต่งตั้งกลับเข้ำด้ำรงตำ้แหนง่

กรรมกำรอิสระ อีกวำระหนึ่ง  
บริษทัฯ ไดป้ระกำศบนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2559 เพื่อเปดิโอกำสให้ผู้ถือหุน้เสนอรำยช่ือ

บุคคลที่เห็นว่ำมีคุณสมบัตเิหมำะสม เพื่อรับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำรบริษัทฯ รวมทั้งเสนอระเบยีบวำระต่ำงๆ แต่ไม่มีกำรเสนอรำยช่ือ

กรรมกำร หรือระเบียบวำระเขำ้มำยังบริษัทฯ คณะกรรมกำรสรรหำและกรรมกำรผู้ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจำรณำถึงควำมเหมำะสม 

คุณสมบัติ ประสบกำรณ์ ควำมเชีย่วชำญแล้ว จึงขอเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมกำรทั้ง 4 ท่ำน กลับเข้ำด้ำรงต้ำแหน่งกรรมกำร

ต่อไปอีกวำระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัตกิรรมกำรปรำกฎตำมเอกสำรแนบ 3 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมกำรสรรหำเหน็ควร เสนอชื่อกรรมกำรทั้ง 4 ท่ำน ที่ครบก้ำหนดออกตำมวำระกลับเข้ำเปน็

กรรมกำรของบรษิัทฯ อีกวำระหนึ่ง เนื่องจำกคณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำ บคุคลข้ำงต้นเป็นผู้ที่มคีณุสมบัติครบถ้วนตำมพระรำชบญัญัติ

บริษทัมหำชนจ้ำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ำมแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรของบรษิัทฯ นอกจำกนี้ ยังมีคุณสมบัติ ทักษะควำมรู้ ควำมสำมำรถ

และประสบกำรณ์ตรงตำมที่บรษิทัฯ ก้ำหนดอีกด้วย 

วาระท่ี  6.    พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญัติบรษิทัมหำชนจ้ำกัด และข้อบังคบัของบริษทัข้อ 16 เรื่องค่ำตอบแทนกรรมกำร 

ควรเหมำะสมกับภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ซ่ึงในปี 2559 นั้น คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำร 

ผู้ไม่มีส่วนได้เสีย เห็นควรใหเ้สนองดจ่ำยค่ำตอบแทนจำกผลกำรด้ำเนินงำน (โบนัส) และค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ้ำปี 2560 ในอัตรำ 

2,919,000 บำท (จ่ำยเท่ำกับปี 2559) เนื่องจำกผลประกอบกำรบรษิทัขำดทุน รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 4 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดพ้จิำรณำแล้ว เห็นควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้น

อนุมัติงดจ่ำยค่ำตอบแทนจำกผลกำรด้ำเนินงำน (โบนัส) และค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ้ำป ี2560 ในอตัรำ 2,919,000 บำท (จ่ำยเท่ำกับป2ี559) 

วาระท่ี  7. พิจารณาแตง่ตั้งผู้สอบบัญชแีละก าหนดค่าสอบบญัชี  ประจ าป ี2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญัติบรษิทัมหำชนจ้ำกัด ม. 120 และข้อบังคบัของบริษทัฯ ข้อ 56, 57 ซ่ึงก้ำหนด 

ให้ทีป่ระชุมสำมัญผู้ถือหุน้แต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก้ำหนดค่ำสอบบัญชีของบรษิัทฯ ทุกปี คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำกำรเสนอ

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจ้ำนวน 3 รำย รวมถึงพิจำรณำก้ำหนดค่ำสอบบัญชี ประจ้ำป ี 2560 และได้เสนอคณะกรรมกำรบรษิัทฯ เพื่อพจิำรณำ

เสนอที่ประชุมผู้ถือหุน้แต่งตัง้ คณุเจษฎำ หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญำตเลขที่ 3759 และ/หรือ คณุจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีอนุญำต

เลขที ่5113 และ/หรือ คุณกรรณิกำร์ วิภำณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญำตเลขที่ 7305 จำกบริษัท กรนิทร ์ออดิท  จ้ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ้ำป ี

2560 เปน็ปทีี ่ 3 เนื่องจำกมีควำมเป็นอิสระอย่ำงเพียงพอ โดยไม่มีผลประโยชนห์รือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่ำทำงตรงทำงอ้อม ทัง้ในด้ำน

กำรเงิน และกำรบรหิำรงำน พร้อมทั้งอนุมัตคิ่ำตรวจสอบงบกำรเงนิประจ้ำป ี2560 ก้ำหนดค่ำสอบบัญชี เปน็จ้ำนวนเงิน 960,000 บำท (สูง
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กว่ำปี2559) ค่ำธรรมเนียมส้ำหรบักำรตรวจสอบตำมแนวที่ก้ำหนดโดยคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน คดิค่ำบตัรส่งเสริมกำรลงทุน บัตร

ละ 10,000 บำท รวมเป็นเงิน 20,000 บำท รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 5 

ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุน้แต่งตัง้  คุณเจษฎำ หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีอนญุำต

เลขที่ 3759 และ/หรือ คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบญัชีอนุญำตเลขที่ 5113 และ/หรือ คุณกรรณิกำร์ วิภำณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญำตเลขที ่

7305 จำกบริษทั กรินทร์ ออดิท จ้ำกัด เปน็ผู้สอบบัญชีประจ้ำป ี2560 พร้อมทั้งอนุมตัิค่ำสอบบัญช ีเป็นจ้ำนวนเงิน 960,000 บำท (สูงกว่ำปี 

2559) ค่ำธรรมเนียมส้ำหรบักำรตรวจสอบตำมแนวที่ก้ำหนดโดยคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทนุ คิดค่ำบัตรส่งเสริมกำรลงทุนบัตรละ 

10,000 บำท เปน็เงนิ 20,000 บำท 

วาระท่ี 8.   เรื่องอื่น ๆ  (ถ้าม)ี 

 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุน้โปรดเข้ำร่วมประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว หำกมีข้อสงสัยหรอืค้ำถำมข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งกับ

วำระกำรประชุมสำมำรถส่งค้ำถำมล่วงหน้ำมำยังบรษิัทฯ ได้ โดยส่งโทรสำรมำยังหมำยเลข 0-2212-4864 โดยระบุที่อยูเ่พื่อทีบ่ริษทัฯ จะ

ติดต่อกลับได้  

 อนึ่ง บริษทัฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่วมประชุมไดต้ั้งแต่เวลำ 13:00 น. เป็นต้นไป  หำกท่ำนไม่สำมำรถเข้ำร่วม

ประชุมดังกล่ำวได้ด้วยตนเอง ทำ่นอำจมอบฉันทะให้บคุคลอื่นหรือกรรมกำรอิสระของบรษิัทฯ เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

ตำมแบบหนังสือมอบฉนัทะที่แนบมำพร้อมหนังสือฉบับนี ้ทั้งนี้ เพื่อให้กำรลงทะเบียนเข้ำประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยควำมสะดวกรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น ใคร่ขอใหท้่ำนผู้ถือหุ้น และ/หรือ ท่ำนผู้รบัมอบฉนัทะ โปรดน้ำหนังสือมอบฉนัทะ (ที่แนบมำพร้อมนี)้ มำแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่

ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย พร้อมทั้ง กรุณำเตรียมเอกสำรหรือหลักฐำนเพื่อแสดงตนในกำรเข้ำร่วมประชุมตำมรำยกำรเอกสำรที่แนบมำ

พร้อมหนังสือฉบบันี้ โดยบริษทัฯ ก้ำหนดวันก้ำหนดรำยช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุน้ 

ประจ้ำป ี2560 ในวันที่ 14 มีนำคม 2560 และให้รวบรวมรำยช่ือตำมมำตรำ 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอน

หุ้น 1 วัน ในวันที ่ 15 มีนำคม 2560 นอกจำกนี้ บรษิัทฯ ได้จดัเตรียมอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ถือหุน้ทีม่อบ/ได้รับมอบฉันทะไว้บริกำรในวัน

ประชุมด้วย 
 
 
 
 

                                                                                                                              ขอแสดงควำมนับถอื 
 
          
 
                                                                                                                         ( นำยสุเมธ    เตชะไกรศรี )                                                                                                        
                                                                                                                          ประธำนกรรมกำรบริหำร 
 
 

หมำยเหตุ : 1.     หำกผู้ถือหุ้นท่ำนใดมีควำมประสงค์จะขอรับรำยงำนประจ้ำปี 2559 แบบรูปเล่ม กรุณำติดต่อหมำยเลขโทรศัพท์ 0 2211 3732 ext. 104 

2. ผู้ถือหุ้นสำมำรถเรียกดูค้ำบอกกล่ำวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสำรประกอบได้ที่ www.tkrungthai.com  ตัง้แต่วนัที่ 7 มีนำคม 2560 

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

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1 : รับรองรายงานการประชุมใหญส่ามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2559 

รายงานการประชมุใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นประจ าป ี 2559 
บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
วันพุธที่ 20  เมษายน  2559  เวลา 14:00 น. 

ณ ห้องโฟรร์ิเวอร์ส 1 ชั้น 1 (ริมแม่น้ า) โรงแรมแมน่้ า รามาดาพลาซา, กรุงเทพ  
เลขที ่2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ 

 
เริ่มการประชุม 

เริ่มประชุมเวลำ 14:00 น. 
แนะน้ำคณะกรรมกำรบริษัทฯ จ้ำนวน 13 ท่ำน ซ่ึงมำเข้ำร่วมประชุมทั้งหมด และแนะน้ำผู้บริหำร ดังนี้ 

กรรมกำรบริษัท 
1. พลเอกเทอดศักดิ ์ มำรมย ์ ประธำนกรรมกำรบริษทั และกรรมกำรอิสระ 
2. คุณประสงค์ เตชะไกรศรี กรรมกำรบริษัท 
3. คุณอภิชำต ิ เกษมกุลศิริ กรรมกำรบริษัท  
4. คุณยุพำ เตชะไกรศรี กรรมกำรบริษัท  
5. คุณคัมภีร์ จองธุระกิจ กรรมกำรบริษัท กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ 

  และกรรมกำรก้ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
6. คุณโกเวท ลิ้มตระกูล ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง กรรมกำรบริษัท และกรรมกำรบริหำร 
7. คุณวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย ์ กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรบริษัท 
8. ดร.โกศล สุรโกมล กรรมกำรอิสระ กรรมกำรบริษัท กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและกรรมกำร 

  สรรหำ กรรมกำรก้ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
9. คุณเผ่ำเทพ โชตินุชิต ประธำนกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ 

  ประธำนกรรมกำรก้ำกับดูแลกิจกำรที่ดี กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ 
  และกรรมกำรบริษัท 

10.คุณจุมพล เตชะไกรศรี กรรมกำรบริษัท กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
  เลขำนุกำรบริษัท เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท และผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร 

11. คุณปรีชำ เตชะไกรศรี กรรมกำรบริษัท กรรมกำรบริหำร กรรมกำรผู้จัดกำร  
  และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

12. คุณสุเมธ เตชะไกรศรี ประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริษัท  
  กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ 
  และกรรมกำรก้ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

13. คุณไพรัช สหเมธำพัฒน์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรบริษัท 

ผู้บริหำร 
1. คุณพงศกรณ์  เพ็ชรประยูรพูน รองกรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 
2. คุณปริญญำ แก้วล้วน ผู้จัดกำรอำวุโสฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 
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ผู้สอบบัญชี จำกบรษิัท กรินทร์ ออดิท จ้ำกัด ทีเ่ข้ำร่วมประชุม 
1.   คุณจิโรจ ศิริโรโรจน ์
2.   คุณสุรพล ถวัลยวิชชจิต 

ตัวแทนจำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทยทีเ่ข้ำร่วมประชุม 

1.   คุณสมบัติ ทิพยำณำนุกุล 

ก่อนเข้ำสู่วำระกำรประชุม ได้ช้ีแจงวิธีกำรลงคะแนนเสียงและกำรนับคะแนน ให้กับผู้มำประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ 
ดังนี ้

1.   กำรออกเสียงลงคะแนนจะกระท้ำโดยเปิดเผย ด้วยกำรให้นับจ้ำนวนหุ้น หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะ
จำกผู้ลงทุนต่ำงประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น  
โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
                  1.1   ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมีคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนใน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขำด 
                  1.2    ให้ประธำนที่ประชุม สอบถำมมติของผู้ถือหุ้นในแต่ละวำระ โดยให้ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
กรอกรำยละเอียดในบัตรลงคะแนน ซ่ึงบริษัทฯ ได้แจกแก่ทุกท่ำน  

                บริษทัฯ จะเก็บเฉพำะบตัรที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นในวำระที่ 5 ทำงบรษิัทฯ จะขอเกบ็บัตรลงคะแนนจำกผู้
ถือหุ้นทุกรำย เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จแล้ว ให้ยกมือขึ้น เพื่อใหเ้จ้ำหน้ำที่ไปรบับตัร แล้วน้ำส่งให้กับเจ้ำหน้ำที่นับคะแนน เพื่อน้ำ
คะแนนเสียงดังกล่ำวหักออกจำกจ้ำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้ำร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่ำเป็นคะแนนเสียงทีเ่ห็นด้วยในวำระ
นั้นๆ 

2.  ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจำกกำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมกำร 

3.  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนน จะไม่อยู่ในห้องประชุม ในระหว่ำงกำรประชุมวำระใด และต้องกำรรักษำสิทธิในกำรออก
เสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ส้ำหรับวำระที่ยังเหลืออยู่ กรุณำลงคะแนนเสียงตำมที่ท่ำนต้องกำร และส่งบัตรลงคะแนน
ให้กับเจ้ำหน้ำที่ก่อนออกจำกห้องประชุม เพื่อเจ้ำหน้ำที่จะได้น้ำบัตรลงคะแนนของท่ำนไปส่งให้กับเจ้ำหน้ำที่นับคะแนนเมื่อถึงระเบียบ
วำระนั้นๆ 

ส่วนผู้ถือหุ้นทีท่้ำหนงัสือมอบฉนัทะให้ผู้อืน่เข้ำร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนน ตำมควำมประสงคข์องท่ำนผู้ถือหุ้น
นั้น บรษิัทฯ ไดน้้ำคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตำมควำมประสงคข์องท่ำนผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เพื่อกำรลงมติตำมวำระนั้นๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ส้ำหรับคะแนนเสียงรวม ในแต่ละวำระนั้น อำจจะไม่เท่ำกัน เนื่องด้วย ขณะประชุมอำจจะมีผู้ถือหุน้ หรือผู้รบัมอบฉนัทะมำเพิ่มใน
แต่ละวำระนั้นๆ จึงขอแจ้งเพื่อทรำบ 

จำกนั้น พลเอกเทอดศักดิ์ มำรมย์ ประธำนทีป่ระชุมฯ ได้กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุน้ ที่ได้มำร่วมประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุน้ประจ้ำป ี 
2559 และแจ้งต่อที่ประชุมทรำบว่ำ ตำมข้อบังคบัของบรษิัทฯ หมวดที่ 4 ว่ำด้วยกำรประชุมผู้ถือหุ้น ข้อที่ 35 ก้ำหนดไว้ว่ำ กำรประชุมผู้ถือ
หุ้นต้องมผีู้ถือหุ้น และผู้รบัมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น (ถ้ำมี) เข้ำประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ำ 25 คน หรือไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่ง ของจ้ำนวนผู้ถือ
หุ้นทัง้หมด และต้องมีหุน้นบัรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ้ำนวนหุน้ทีจ่้ำหน่ำยไดท้ั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม  

ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมำเข้ำร่วมประชมุด้วยตัวเอง 56 รำย รวมจ้ำนวนหุ้นได้ 68,936,030 หุ้น และผูม้อบฉันทะจ้ำนวน 91 รำย รวม
จ้ำนวนหุน้ได้ 85,160,800 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มำด้วยตัวเองและผู้มอบฉันทะจ้ำนวน 147 รำย  ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 154,096,830 หุ้น คิด
เป็น 72.01% ครบองคป์ระชุมตำมข้อบังคับของบริษทัฯ จึงขอเปดิกำรประชุม 

 
ทั้งนี ้ เพ่ือควำมโปร่งใสในกำรนบัคะแนนเสียง บริษทัฯ ได้เชิญที่ปรึกษำกฎหมำยจำก บริษทั ส้ำนักงำนกฎหมำยฟำร์อสีฑ์ (ประเทศ

ไทย) จ้ำกัด เพ่ือท้ำหน้ำที่ร่วมเป็นกรรมกำรกลำง และสกัขีพยำนท้ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรนบัคะแนนในที่ประชุม คอื คุณธีระพันธ ์ เพ็ชรส์ุวรรณ์   
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จำกนั้น ประธำนฯ ได้แจ้งว่ำ กรณีท่ำนผู้ถือหุน้มีค้ำถำม หรือต้องกำรแสดงควำมคิดเห็นในแต่ละวำระ กรุณำแจ้งควำมประสงค์
ด้วยกำรยกมือ  ประธำนที่ประชุมจะอนุญำต และขอให้ผู้ถือหุ้น สอบถำมผ่ำนไมโครโฟนที่จดัเตรยีมไว้และแถลงต่อที่ประชุมก่อนว่ำ เป็น
ผู้ถือหุ้น หรอืผู้รับมอบฉันทะช่ือใด แล้วจึงเสนอควำมคิดเห็น หรือสอบถำมต่อไป 

บริษทัฯ ได้ตระหนักถึงควำมส้ำคัญของผู้ถือหุน้ และเปน็กำรเสริมสร้ำงกำรก้ำกับดูแลกิจกำรที่ด ี เกี่ยวกับกำรดูแลสิทธคิวำมเท่ำ
เทียมกันของผู้ถือหุ้น และมีส่วนร่วมในกำรประชุมผู้ถือหุน้ฯ บรษิัทฯ ได้แจ้งข่ำวผ่ำนระบบข่ำวตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์บรษิทัฯ เพือ่เปิดโอกำสใหผู้้ถือหุน้เสนอระเบียบวำระกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำป ี 2559 และเสนอช่ือ
บุคคล เพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรมำยังบริษทัฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558 จนถึงวันที ่31 ธันวำคม 2558 ปรำกฎว่ำ ไม่มีผู้ถือ
หุ้นท่ำนใดเสนอวำระกำรประชุมดังกล่ำว เข้ำสู่กำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำป ี2559   

ประธำนฯ เริ่มด้ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระดังนี้ 

วาระท่ี  1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2558 
ประธำนฯ ได้เสนอรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุน้ประจ้ำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2558 ที่ได้จัดท้ำภำยใน 14 วัน 

นับตั้งแต่วันประชุมใหญ่สำมัญผูถ้ือหุ้น ซ่ึงได้ส่งให้แก่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพำณิชย์ภำยในระยะเวลำที่ก้ำหนด 
และส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำพร้อมหนังสือนดัประชุม รวมทั้งได้น้ำเผยแพร่ไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2558 
คณะกรรมกำรได้พิจำรณำแล้ว เห็นว่ำถูกต้องตำมควำมเป็นจริง รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1 ให้ทีป่ระชุมพิจำรณำเพื่อรับรอง   

ในระหว่ำงกำรประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นมำเข้ำร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ้ำนวน 62 รำย ผู้รับ
มอบฉันทะ จ้ำนวน 92 รำย รวมทั้งสิ้น 154 รำย คิดเป็น 154,137,230 หุ้น เท่ำกับร้อยละ 72.02 ของจ้ำนวนหุ้นที่จ้ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด 

ประธำนฯ ไดเ้ปดิโอกำสให้ผู้ถอืหุ้นสอบถำมเพิ่มเติม ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถำม หรือขอให้แก้ไขรำยงำนกำรประชุมเปน็
อย่ำงอื่น จึงขอใหท้ี่ประชุมกรุณำออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมจึงพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน ผลกำรนับคะแนนเสยีงเป็นดังนี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นด้วย 154,137,230 100 

2.  ไม่เห็นด้วย 0 0 

3.  งดออกเสียง 0 0 

4.  บัตรเสีย 0 0 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตเิปน็เอกฉันท์รับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2558 
 
วาระท่ี  2. รับทราบผลการด าเนินงานประจ าป ี2558 

ประธำนฯ ขอให ้คุณจุมพล เตชะไกรศรี กรรมกำรบริหำร และผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร เป็นผู้รำยงำน   
คุณจุมพล เตชะไกรศรี ได้รำยงำนสรุปผลกำรด้ำเนนิงำนประจ้ำป ี2558  เพิ่มเติมจำกรำยงำนประจ้ำปีที่อยู่ในรูปของ CD ที่ได้จัดส่ง

ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมจดหมำยเชิญประชุมแล้ว ดังนี ้

    ภาพรวมเศรษฐกิจไทย 
ภำพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2558 ประเทศไทยมีกำรเติบโตของค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวม หรือ GDP อยู่ที่ประมำณ 2.8% ซ่ึงน้อย

กว่ำที่ประมำณกำรณ์ไว้ตอนต้นป ีที่ประมำณ 3.5 – 4.5% ทั้งนี้ มีปจัจัยส้ำคัญ ดงัต่อไปนี ้
ปัจจัยเชิงบวก 

 กำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมท่องเที่ยว และกำรโรงแรม รวมไปถงึอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรท่องเที่ยว
โดยเฉพำะนักท่องเที่ยวจำกประเทศ จนี และมำเลเซีย ที่มจี้ำนวนเพิ่มมำกขึ้น 



   

 7 

 กำรบริโภคภำคเอกชนฟื้นตัวเล็กน้อย เนื่องจำกรำคำน้้ำมันที่ลดลงมำอยู่ในระดบัต่้ำ และภำวะกำรเงิน ที่ผ่อนคลำย
เพิ่มขึ้น ตำมกำรปรบัลดอัตรำดอกเบี้ยนโยบำย  

ปัจจัยเชิงลบ 
 กำรส่งออกที่ยังไม่ฟื้นตัว ทั้งผลมำจำกเศรษฐกิจโลก และกำรถูกตัดสิทธิทำงภำษีของสหภำพยุโรป และปัญหำเชิง

โครงสร้ำงของประเทศไทย   
 รำคำพืชผลกำรเกษตรตกต่้ำ 

   อุตสาหกรรมยานยนต ์ 
สรุปสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2558 
ในปี 2558 มียอดกำรผลิตรถยนตร์วมทั้งส้ินประมำณ 1.91 ล้ำนคัน (เพิ่มขึ้น 1.7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว) โดยมียอดส่งออก 1.20 

ล้ำนคัน และกำรผลิตเพื่อขำยในประเทศ 0.71 ล้ำนคัน ซ่ึงจะสังเกตเหน็ได้ว่ำ ยอดกำรขำยในประเทศนั้น ยังลดลงอย่ำงมนีัยส้ำคญั อัน
เนื่องมำจำก ภำวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ยังไม่ฟ้ืนตัว และผลจำกรำคำพืชผลกำรเกษตรที่ยังอยูใ่นระดับต่้ำ จึงส่งผลกระทบต่อก้ำลังซื้อใน
ประเทศที่ยังชะลอตัว 

ด้ำนกำรส่งออก อยู่ในระดับที่คอ่นข้ำงดี ในปี 2558 ประเทศไทยมีกำรส่งออกยำนยนต์ และช้ินส่วน เป็นมูลค่ำรวมทัง้สิ้น
ประมำณ 8 แสน 6 หมื่นล้ำนบำท ซ่ึงนับเป็นอุตสำหกรรมที่สร้ำงยอดส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่ยงัเตบิโตอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำร
ส่งออกยำนยนต์ของไทยนั้น หลกัๆ ส่งออกไปยัง ออสเตเรีย ฟิลิปปินส์ ซำอุดิอำรำเบีย และอินโดนเีซีย 

จำกตัวเลขดงักล่ำว ท้ำให้เห็นไดว่้ำ ผู้ผลิตรถยนตจ์ำกค่ำยต่ำงๆ ยงัคงมคีวำมเชื่อมั่นในศักยภำพของกำรผลิตรถยนต์ในประเทศ
ไทย สำมำรถแข่งขันได้กบัประเทศอื่นๆ  จึงมั่นใจได้ว่ำ ในระยะ 3 – 5 ปีนี้ อุตสำหกรรมยำนยนต์ไทย น่ำจะยังคงเติบโตได้อย่ำงต่อเนื่อง 

   ผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ  

  ในปี 2558 บริษทัฯ มีรำยได้รวม 1,356 ล้ำนบำท (ลดลง 16.5%)  โดยแยกเป็นรำยได้ในแต่ละประเภท ดังนี้  
1. รำยได้ชิ้นส่วนยำนยนต์มูลค่ำ 1,055 ล้ำนบำท หรือคดิเป็นประมำณ 78% จำกรำยได้รวมทั้งหมด 
2. รำยได้ชิ้นส่วนไฟฟ้ำมูลค่ำ 146 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นประมำณ 11%  
3. รำยได้ชิ้นส่วนอุตสำหกรรมอื่นๆ มูลค่ำ 17 ล้ำนบำท คิดเป็นประมำณ 1%  
4. รำยได้แมพ่ิมพ์มูลค่ำ 138 ล้ำนบำท คิดเป็นประมำณ 10%  

รำยไดท้ี่ลดลงหลกัๆ มำจำกยอดขำยแม่พิมพ์ ซึง่ลดลงอย่ำงมีนัยส้ำคญัประมำณ 82 ล้ำนบำท หรอืคิดเปน็ 37% เม่ือเทียบกบัปี 2557  
สำเหตุกำรลดลงของยอดขำยแมพ่ิมพ์ประมำณ 40% นั้น เป็นผลมำจำกรอบระยะเวลำกำรออกรถยนต์รุ่นใหม่ๆ และกำรรับรู้

รำยได้จำกแม่พิมพ์ ในปีที่แล้วคอ่นข้ำงน้อย ส่งผลกระทบ ท้ำให้ยอดขำยแม่พิมพ์มียอดขำยลดลง 
บริษทัฯ มีก้ำไรสุทธิอยู่ที่ 12.39 ล้ำนบำท ซ่ึงลดลงจำกปี 2557 ประมำณ 36% โดยมีสำเหตุหลัก มำจำกยอดขำยที่ลดลง

โดยเฉพำะยอดขำยแม่พิมพ์ ซ่ึงเปน็ยอดขำยที่มี Margin ค่อนข้ำงด ี 
อย่ำงไรก็ดี จะสังเกตเห็นได้ว่ำ ถึงแม้ก้ำไรสุทธิจะลดลง แต่อัตรำก้ำไรขั้นต้นในปี 2558 ดีกว่ำปี 2557 เล็กน้อยประมำณ 0.3%  

ซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรปรับสัดส่วนกำรขำย (ขำยช้ินงำนที่มี Margin สูงขึ้น) และด้วยอัตรำก้ำไรขัน้ต้นที่เริ่มปรับตัวดขีึ้นนี้ เมื่อบรษิัทฯ 
สำมำรถเพิ่มยอดขำยให้กลับมำได้ ก็จะส่งผล ใหผ้ลประกอบกำรที่ดีขึน้ตำมล้ำดับ 

ด้ำนกำรก้ำกับดูแลกิจกำรที่ดี บรษิัทฯ ได้ให้ควำมส้ำคัญกับกำรดำ้เนินกำร เพื่อต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รัปชั่น โดยบรษิัทฯ ได้
ร่วมลงนำม ประกำศเจตนำรมย์ เป็นแนวร่วมปฏิบัตขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทจุริตคอร์รปัชั่น และ 

นอกจำกนั้น ในป ี 2558 บริษัทฯ ได้จดัท้ำแบบประเมนิตนเองเกีย่วกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปัชั่น เพื่อเข้ำสู่กระบวนกำร 
ขอรับกำรรับรอง จำกคณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบัตขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทจุริต ซ่ึงปัจจุบันบรษิัทฯ ได้รบักำรประเมินผล อยู่
ในระดบั 3  และบริษัทฯ คำดว่ำ จะผ่ำนกำรประเมินและได้รบักำรรับรองภำยในปนีี้ 

   ผลงานที่ส าคัญในปี 2558  
1. บริษทั ได้รับรำงวัล “Certificate of appreciation” ในกำรท้ำกิจกรรม TPS  จำกชมรมควำมร่วมมือ  
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โตโยต้ำ (TOYOTA CO- OPERATION CLUB). 
2. บริษทั ใหค้วำมส้ำคัญ และด้ำเนนิกำรด้ำนส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำล ตลอดจนกำรดูแลรบัผิดชอบสังคมชุมชน 

อย่ำงต่อเนื่องเปน็ประจ้ำ ส่งผลให้บรษิัทฯ ไดร้ับรำงวัล “Certificate of ESG100 Company”  จำกสถำบันไทยพัฒน์ 
(องค์กรสำธำรณประโยชน์) 

3. บริษทั ได้ด้ำเนนิธุรกิจภำยใต้กรอบของกำรก้ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และได้รับผลประเมนิในระดบั “ดีเลิศ” (ห้าดาว) จำก
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทัไทย (IOD) ซ่ึงมีจ้ำนวน 55 บริษัทจดทะเบียน จำกจ้ำนวนทีท่้ำกำรส้ำรวจทั้งหมด 
588 บริษทั เป็นควำมตั้งใจของคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรปฏบิตัิตำมหลักเกณฑ์กำรก้ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  

4. บริษทั ได้รับคะแนนประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมผู้ถือหุน้ เต็ม 100% ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 จำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทย  

นอกจำกนั้น บรษิัทฯ ได้จดักิจกรรมเพื่อยกระดับสังคม และชุมชน อย่ำงต่อเนื่อง โดยให้พนักงำนทกุระดับมีส่วนรวมเปน็
ประจ้ำทุกๆ ปี ซ่ึงแบง่เปน็กิจกรรมภำยนอก และกิจกรรมภำยใน ดังต่อไปนี ้

กิจกรรมภำยนอก 
1.  กิจกรรม “ผ้ำป่ำสู่บ้ำนเกิด” 
2.  กิจกรรม “มอบของขวัญวันเด็ก โรงเรียนบุพรำหมณ์” 
3.  กิจกรรม “มอบแท้งค์น้้ำดื่ม และอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน โรงเรยีนศำลำน้อย” 

 
กิจกรรมภำยใน  
                     1. กิจกรรม “ธรรมบรรยำย” 
                     2. กิจกรรม “วันแม่ และวันพ่อ” 
                     3. กิจกรรม “มอบทนุกำรศึกษำส้ำหรับบุตรพนักงำน” 
                     4. กิจกรรม “บริจำคโลหิต” 
และจัดให้มีกำรอบรม ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อมในทีท่้ำงำน เพื่อให้พนักงำนทุกคน ได้รับควำมรู้ควำม

เข้ำใจ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำ พนักงำนจะสำมำรถปฏบิัติหน้ำที่ได้อย่ำงปลอดภัย โดยจดัอบรมให้กบัพนักงำนทุกระดบั เป็นประจ้ำอย่ำง
ต่อเนื่อง  

นอกจำกนั้น บรษิัทฯ ได้จดักิจกรรมเยี่ยมชมโรงงำน ซ่ึงจดัเปน็ประจ้ำทุกปี เพื่อเปดิโอกำสให้ผู้ถือหุ้น ได้รู้จักและควำมเข้ำใจ 
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัท ซ่ึงปี 2558 บริษัทฯ ได้พำผูถ้ือหุ้นเยี่ยมชมที่โรงงำนสุวินทวงศ์  

เมื่อคุณจุมพล เตชะไกรศรี รำยงำนจบ  ประธานฯ ได้ด้ำเนนิกำรประชุมต่อ โดยเปดิโอกำสให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถำมหรือมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม ซ่ึงมีผู้เข้ำร่วมประชุมไดแ้สดงควำมคิดเห็นและสอบถำม ดังนี ้

คุณสมบัติ   ทิพยาณานกุูล  ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้กล่ำวช่ืนชม กำรปฏิบัติหน้ำทีข่องกรรมกำร และกำรด้ำเนินกำรด้ำน 
ต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชั่น ที่ไดด้้ำเนินกำรยื่นแบบประเมนิฯ และคำดว่ำ จะได้รับกำรรบัรองผลในปีนี้ เปน็เรื่องที่น่ำยินดี
และขอชืน่ชม จำกนั้นสอบถำมตอ่ว่ำ 

ค าถาม   รำยงำนประจ้ำปี หน้ำที่ 65 รำยกำร “รวมค่ำใช้จ่ำย”  ปี 2558 มีค่ำใช้จ่ำยรวม 165 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีค่ำใช้ 
จ่ำยรวม 168 ล้ำนบำท ซ่ึงจะเหน็ว่ำลดลง นั้นแสดงใหเ้หน็ว่ำ มีกำรควบคุมที่ดี  แตค่่ำใช้จ่ำย “ค่ำตอบแทนกรรมกำรและ
ผู้บริหำร” ในปี 2558 มีค่ำใช้จ่ำย 18 ล้ำนบำท เทียบกับ ปี 2557 มีค่ำใช้จ่ำย 17 ล้ำนบำท ซ่ึงสูงกว่ำ เป็นเพรำะอะไร ขอให้ช้ี
แจ้งเพิ่มเติม 

ประธานฯ  ได้กล่ำวขอบคุณ และแจง้ต่อคุณสมบัติ ทิพยำณำนุกูล ว่ำจะขอตอบค้ำถำมในวำระที่ 3 โดยมอบหมำยให ้
  คุณจุมพล เตชะไกรศรี เป็นผู้ตอบ หลังจบกำรรำยงำนวำระที่ 3  

 ประธานฯ ได้ด้ำเนินกำรประชุมต่อ โดยเสนอให้ทีป่ระชุมรับทรำบผลกำรด้ำเนนิงำนประจ้ำปี 2558 
 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถำม หรือแสดงควำมคิดเหน็เพิ่มเตมิ 
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มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมตริับทรำบรำยงำนผลกำรด้ำเนนิงำน ประจ้ำป ี2558 
 
วาระท่ี  3. พิจารณาอนมุัติงบแสดงฐานะการเงิน  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  พร้อมทั้งรบัทราบรายงานผู้สอบบัญชีส าหรบัรอบระยะเวลา

บัญชี  ส้ินสุด ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2558 

ประธำนฯ ขอใหคุ้ณจุมพล  เตชะไกรศรี  เป็นผูร้ำยงำน 
 คุณจุมพล เตชะไกรศรี  รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ  ส้ำหรับงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก้ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จพร้อมทัง้รับทรำบ

รำยงำนผู้สอบบัญชี ส้ำหรับรอบบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบ จำกผูส้อบบัญชีรับอนญุำต  มีรำยละเอียด
ปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจ้ำปขีองบริษทัฯ ทีอ่ยู่ในรปูของ CD ซ่ึงได้จัดส่ง ให้แก่ผู้ถือหุน้ พร้อมจดหมำยเชิญประชุม และได้เปิดเผยบน
เว็บไซต์ของบริษทัฯ เป็นที่เรียบรอ้ยแล้ว โดยขอสรุป รำยงำนงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก้ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ให้ทีป่ระชุมทรำบดังนี ้
ส้ำหรับงบแสดงฐำนะกำรเงิน สรุปได้ดังนี ้

 

 

 
 
 
 
 
 
 

และ งบก้ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ สรุปได้ดังนี้ 

 

 

 

 
 

เมื่อคุณจุมพล รำยงำนจบ  ได้ตอบค้ำถำม “ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร” ดังนี้ 

ค าตอบ    สำเหตุ “ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บรหิำร” ในปี 2558 สูงเพิ่มขึ้นจำกปี 2557 ประมำณ 3% นั้น เกดิจำกกำรปรับ
ผลตอบแทนกรรมกำร โดยปรบัตำมค่ำเฉลี่ยของอตุสำหกรรม ซ่ึงเป็นค่ำเฉลี่ยปกต ิ

ประธานฯ  ได้ด้ำเนินกำรประชุมต่อ โดยเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถำมหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซ่ึงมีผู้เข้ำร่วมประชุมได้แสดง 
 ควำมคิดเห็นและสอบถำม เพิ่มเตมิดังนี ้

คุณฐิติพงศ์  โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถำมว่ำ 
ค าถาม   รำยงำนประจ้ำปี หน้ำที่ 84  ลูกหนี้กำรค้ำที่เกินก้ำหนดช้ำระเงิน “ไม่เกินกว่ำ 3 เดือน”  จ้ำนวน 54 ล้ำนบำท เทียบกับลูกหนี ้
                    กำรค้ำ “ที่อยู่ในก้ำหนดช้ำระ” จ้ำนวน 126 ล้ำนบำท คิดเป็น 43%  ค่อนข้ำงสูง เป็นเพรำะอะไร  

ประธานฯ ได้กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้น และมอบหมำยให้ คุณพงศกรณ์ เพ็ชรประยูรพูน รองกรรมกำรผู้จดักำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 
                 เป็นผู้ตอบค้ำถำม ดังนี ้

2558 2557
สินทรัพย์หมนุเวียน 411.22 509.58
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 727.27 706.79
    รวมสนิทรัพย์ 1,138.49 1,216.37
หนี้สินหมนุเวียน 612.52 631.84
หนี้สินไมห่มนุเวียน 65.16 114.72
รวมหนี้สิน 677.68 746.56
ส่วนของผู้ถือหุ้น 460.81 469.81
    รวมหนี้สนิ และ
    สว่นของผู้ถือหุ้น 1,138.49 1,216.37

2558 2557
รวมรายได้ 1,364.95 1,629.46
ต้นทนุขายและบริการ 1,166.48 1,418.09
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 198.47 211.37
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 115.27 168.72
ก ำไร(ขำดทนุ)ก่อนต้นทนุทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 32.27 42.65
ต้นทนุทางการเงิน 17.93 19.91
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 1.95 3.29
ก ำไร(ขำดทนุ)เบ็ดเสรจ็ส ำหรบังวด 12.39 19.44

ก ำไร(ขำดทนุ)สุทธิ (บำทต่อหุ้น) 0.06 0.09
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ค าตอบ    บริษทัฯ มีธุรกิจงำนฉดีพลำสติก และธุรกิจท้ำแม่พิมพ์ ซ่ึงกำรให้เครดิตจะไมเ่ท่ำกัน ด้ำนธุรกิจงำนฉดี เครดติเฉลี่ยประมำณ 
60-90 วัน และธุรกิจแม่พิมพ์ เครดิตเฉลี่ยประมำณ 90 – 180 วัน จะเห็นว่ำธุรกิจแม่พิมพ์ จะมเีครดิตที่ยำวกว่ำ เนื่องจำกมี
เงื่อนไขในเรื่องกำรทดสอบแม่พิมพ์  
 บริษทัฯ  ด้ำเนนิกำรเก็บเงิน โดยจะแบ่ง 30 วัน ในกำรวำงบิล และอีก 30 วัน ในกำรเก็บหนี้  ซ่ึงทำงผูส้อบบัญชี จะนบั
รวมกันเป็นเกินก้ำหนด และปัจจบุันยอดเกินก้ำหนดจริงๆ มีไม่มำกนัก 

คุณปราโมทย์  ลิบรัตนสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถำมว่ำ 
ค าถาม  เนื่องจำกยอดขำยลดลง แต่สินค้ำส้ำเร็จรูป ในปี 2558 สูงเพิ่มขึ้น จำกปี 2557 เปน็เพรำะอะไร  
ค าตอบ  บริษทัฯ ได้รบัค้ำส่ังซื้อเพิ่ม จำกลกูค้ำโฟเรอเซียในช่วงปลำยปี และขณะนี้ไดจ้้ำหน่ำยไปแล้ว 

ในระหว่ำงกำรประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นมำเข้ำร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ้ำนวน 63 รำย ผู้รับ
มอบฉันทะ จ้ำนวน 94 รำย รวมทั้งสิ้น 157 รำย คิดเป็น 154,261,030 หุ้น เท่ำกับร้อยละ 72.08 ของจ้ำนวนหุ้นที่จ้ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด 

ประธานฯ    ได้ด้ำเนินกำรประชุมต่อ โดยเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถำม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

     ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถำม หรือแสดงควำมเหน็เพิ่มเติม ประธำนฯ จงึขอใหท้ี่ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

     ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน ผลกำรนับคะแนนเสียงเป็นดงันี้ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุ้นทีม่าร่วมประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นด้วย 154,261,030 100 
2.  ไม่เห็นด้วย 0 0 
3.  งดออกเสียง 0 0 
4.  บัตรเสีย 0 0 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตเิปน็เอกฉันท์ อนุมตัิงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก้ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ พร้อมทั้งรบัทรำบ      
รำยงำนผู้สอบบัญชีส้ำหรบัรอบระยะเวลำบัญชี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558   

วาระท่ี  4. พิจารณาอนมุัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
    ประธำนฯ ขอให้นำยสุเมธ เตชะไกรศรี ประธำนฝ่ำยบริหำร เป็นผู้รำยงำน 

    นำยสุเมธ เตชะไกรศรี ได้รำยงำนต่อที่ประชุมทรำบว่ำ ผลประกอบของบรษิัทฯ ประจ้ำปี 2558 บริษัทฯ มีก้ำไรสุทธิ 12.39 ล้ำน
บำท จ้ำนวน 214 ล้ำนหุ้น คิดเป็นก้ำไร 0.06 บำทต่อหุ้น โดยได้แสดงข้อมูลเปรียบเทียบกำรจ่ำยเงินปนัผลของปทีี่ผ่ำนมำ ตำมตำรำงที่
น้ำเสนอ  

ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำจำกผลประกอบกำรในปทีี่ผ่ำนมำ สถำนภำพทำงกำรเงิน และประมำณกำรลงทุนในปี 2559 แล้ว 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุน้ พิจำรณำอนุมัติจ่ำยเงินปันผลส้ำหรับผลกำรด้ำเนินงำนประจ้ำปี 2558 ในอัตรำ 
0.06 บำทต่อหุน้ จ้ำนวน 214 ล้ำนหุ้น รวมเปน็เงนิปันผลจ่ำยทั้งสิน 12,840,000 บำท (สิบสองล้ำนแปดแสนสี่หมื่นบำทถ้วน)  

โดยบรษิัทฯ จะจ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตำมที่ปรำกฏรำยช่ือ ณ วันก้ำหนดสิทธผิู้ถือหุ้น (Record Date) 
เพื่อสิทธิในกำรรับเงินปนัผลวันที่ 9 มีนำคม 2559 และรวบรวมรำยช่ือตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นในวันที่ 10 มีนำคม 2559 โดยก้ำหนดวันจ่ำยเงินปันผลในวันที่ 13 
พฤษภำคม 2559 

ประธำนฯ    ได้ด้ำเนินกำรประชมุต่อ โดยเปดิโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถำม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

     ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถำม หรือแสดงควำมเหน็เพิ่มเติม ประธำนฯ จงึขอใหท้ี่ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

     ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน ผลกำรนับคะแนนเสียงเป็นดงันี้ 
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มติที่ลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชมุ 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นด้วย 154,261,030 100 

2. ไม่เห็นด้วย 0 0 
3.  งดออกเสียง 0 0 
4.  บัตรเสียง 0 0 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตเิปน็เอกฉันท์ อนุมตัิกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำหุน้ละ 0.06 บำท จ้ำนวน 214,000,000 หุ้น 
                         คิดเป็นเงนิ 12,840,000 บำท (สิบสองล้ำนแปดแสนสี่หมื่นบำทถ้วน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรำยช่ือปรำกฏอยู่ในวันก้ำหนด 
                         รำยช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในกำรรับเงินปันผลวันที่ 9 มีนำคม 2559 และรวบรวมรำยช่ือตำมมำตรำ 225 
                         ของงพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้น ในวันที่ 10 
                         มีนำคม 2559 โดยก้ำหนดวันจ่ำยเงินปันผล ในวันที่  13 พฤษภำคม 2559                            

วาระท่ี  5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ  

   ประธำนฯ รำยงำนให้ทีป่ระชุมทรำบว่ำ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบรษิัทมหำชนจ้ำกัด มำตรำ 71 และตำมข้อบังคับ
บริษทั ข้อ 18 ก้ำหนดไว้ว่ำ  ในกำรประชุมสำมัญประจ้ำปีทุกครั้ง กรรมกำรต้องออกจำกต้ำแหน่งอยำ่งน้อยจ้ำนวนหนึ่งในสำมโดยอัตรำ 
ถ้ำจ้ำนวนกรรมกำรจะออกแบ่งออกให้เป็นสำมส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ้ำนวนใกล้เคียงหนึ่งในสำม 

   กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต้ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษทันั้นใหจ้ับสลำกว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปี
หลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรที่อยูใ่นต้ำแหน่งนำนที่สุดเป็นผู้ออกจำกต้ำแหน่ง 

   กรรมกำรผู้ออกจำกต้ำแหน่งไปนั้นอำจจะเลือกเข้ำรับต้ำแหน่งอีกก็ได้” 

   ในปีนี้บรษิัทฯ มีกรรมกำรทั้งหมด 13 ท่ำน ส้ำหรับกรรมกำรที่ตอ้งออกตำมวำระในกำรประชุมครั้งนี้ มีจ้ำนวน 4 ท่ำน คือ 
    1.   คุณโกเวท  ลิ้มตระกูล  
                  2.   คุณปรีชำ   เตชะไกรศรี 
    3.   คุณอภิชำติ  เกษมกุลศิร ิ
    4.   คุณจุมพลธ  เตชะไกรศร ี

     เพื่อควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำวำระนี้ กรรมกำรทั้ง 4 ท่ำน ทีพ่้นจำกต้ำแหน่งได้แจ้งควำมประสงค์ขอออกจำกห้องประชุม 

     จำกกำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนนอ้ยเสนอวำระและบุคคล เพื่อพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมใหญ่
สำมัญผู้ถือหุ้น ประจ้ำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม – 31 ธันวำคม 2558 โดยวิธีกำรเสนอผ่ำนทำงจดหมำยอิเลคทรอนคิส์ หรือทำงโทรสำร 
นั้น ผลปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุน้ท่ำนใดเสนอวำระ และชื่อบคุคลเพื่อพิจำรณำเลือกตั้งเปน็กรรมกำรของบริษัทฯ จึงเรียนมำเพื่อทรำบ   

     คณะกรรมกำรสรรหำ และกรรมกำรบริษัทฯ ที่ไมม่ีส่วนได้เสีย ได้พิจำรณำถึงควำมเหมำะสม คณุสมบัติ ประสบกำรณ์ ควำม
เชี่ยวชำญแล้ว ตำมรำยละเอียดของกรรมกำรทั้ง 4 ท่ำน ในเอกสำรแนบ 3 เห็นควรเสนอช่ือกรรมกำรที่ครบก้ำหนดออกตำมวำระเข้ำเป็น
กรรมกำรของบรษิัทฯ อีกวำระหนึ่ง จ้ำนวน 4 ท่ำน ตำมรำยช่ือที่นำ้เสนอ  

     ส้ำหรับวำระนี้ ขอให้ผู้ถือหุน้ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏบิัตทิี่ดี ที่
ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรก้ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพยป์ระสงค์ให้มีกำรลงคะแนนเสียงในวำระเลือกตั้งกรรมกำรมีควำมโปร่งใส
ในกำรนับคะแนนมำกยิ่งขึ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกรำย ทัง้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนซ่ึงทำง
บริษทัฯ ไดเ้ตรียมไว้ให้แล้ว  

 ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำม หรือแสดงควำมเห็น และขอให้เฉพำะท่ำนผู้ถือหุน้ที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสียง โปรดยกมือขึน้ เพื่อใหเ้จ้ำหน้ำทีข่องบริษทัฯ เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน  

 ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือแสดงควำมเห็นเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงขอให้ทีป่ระชุมออกเสียงลงคะแนน 
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 ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน ผลกำรนับคะแนนเสียงเป็นรำยบุคคล ดังนี ้
 

กรรมการ 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสียง ร้อยละ
(%) 

คะแนน
เสียง 

ร้อยละ
(%) 

คะแนน
เสียง 

ร้อยละ
(%) 

คะแนน
เสียง 

ร้อยละ
(%) 

1 คุณโกเวท    ลิ้มตระกลู 154,261,030 100 0 0 0 0 0 0 
2 คุณปรีชำ     เตชะไกรศรี 154,261,030 100 0 0 0 0 0 0 
3 คุณอภิชำติ   เกษมกุลศิริ 154,261,030 100 0 0 0 0 0 0 
4 คุณจุมพล     เตชะไกรศรี 154,261,030 100 0 0 0 0 0 0 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตเิปน็เอกฉันท์ แต่งตัง้กรรมกำรที่ครบก้ำหนดออกตำมวำระทั้ง 4 ท่ำนกลับเข้ำเป็นกรรมกำรบริษัทฯ  
                               อีกวำระหนึ่ง  

  ประธานฯ  ขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนนส้ำหรับวำระนี้จำกผู้ถือหุ้นทุกท่ำน เพื่อทีจ่ะสำมำรถตรวจสอบได้ในภำยหลัง  และได้
เชิญกรรมกำรทั้ง 4 ท่ำน กลับเข้ำห้องประชุม พร้อมทั้งได้แสดงควำมยินดี และกล่ำวต้อนรับกรรมกำรทั้ง 4 ท่ำน กลับมำด้ำรงต้ำแหนง่อีก
วำระหนึ่ง  

วาระท่ี  6. พิจารณาอนมุัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าป ี2559 
 ในกำรพิจำรณำวำระนี้ ผู้มีส่วนได้เสีย คือกรรมกำรที่ได้รบัค่ำตอบแทน จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวำระนี้ และผมขอใหคุ้ณสุเมธ 
เตชะไกรศรี ประธำนกรรมกำรบริหำร ผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวำระนี ้เป็นผูน้้ำเสนอรำยละเอียดต่อทีป่ระชุมครับ 

    คุณสุเมธ เตชะไกรศรี รำยงำนว่ำ ตำมข้อบังคบัที่ 16 ของบรษิัทฯ ก้ำหนดไว้ว่ำ บ้ำเหนจ็กรรมกำร และค่ำตอบแทน ให้สุด
แล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก้ำหนด  ซ่ึงคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ได้พิจำรณำโดยค้ำนึงถงึควำม
เหมำะสมทั้งทำงลกำรด้ำเนนิงำนของบรษิัทฯ และเปรียบเทียบอ้ำงอิงกับธุรกิจในระดบัเดียวกัน เห็นควรเสนอขออนุมัตคิ่ำตอบแทน
กรรมกำรประจ้ำป ี2559 จ้ำนวนเงิน 2,919,000 บำท และโบนัส จ้ำนวนเงิน 124,000 บำท ตำมเอกสำรแนบที่ 4 ในจดหมำยเชิญประชุมผู้
ถือหุ้น 

ประธานฯ    ได้ด้ำเนินกำรประชุมต่อ โดยเปดิโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถำม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
     ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง หรือแสดงควำมเหน็เพิ่มเติม ประธำนฯ จงึขอใหท้ี่ประชุมออกเสียงลงคะแนน 
     ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน ผลกำรนับคะแนนเสียงเป็นดงันี้ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชมุ 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นด้วย 126,627,424 82.0865 
2.  ไม่เห็นด้วย 5,000 0.0032 
3.  งดออกเสียง 27,628,606 17.9103 
4.  บัตรเสีย 0 0 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตเิปน็เอกฉันท์ อนุมตัิค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษทัฯ ประจ้ำปี 2559 จ้ำนวนเงนิ 2,919,000 บำท 
                            และโบนัส จ้ำนวนเงิน 124,000 บำท ทั้งนี้ กรรมกำรที่มีส่วนได้เสีย ได้งดออกเสียงในวำระนี ้

วาระท่ี  7. พิจารณาแตง่ตั้งผู้สอบบัญชแีละก าหนดค่าสอบบญัชี  ประจ าปี 2559 
    ประธำนฯ ได้แจ้งให้ทีป่ระชุมทรำบว่ำ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบรษิัทมหำชนจ้ำกัด มำตรำ 120 และข้อบงัคบัของ

บริษทั ข้อ 56, 57 ซ่ึงก้ำหนดใหท้ีป่ระชุมสำมัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก้ำหนดค่ำสอบบัญชีของบรษิัทฯ ทุกปี  คณะกรรมกำร
ตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ได้พจิำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอต่อทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจ้ำนวน 2 รำย  คือ คุณ
กรรณิกำร์  วิภำณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 7305  และ/หรือ คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตเลขที่ 5113 จำกบริษัท 
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กรินทร์ ออดิท  จ้ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ้ำปี 2559  เป็นปีที ่2  พร้อมทั้งอนุมัตคิ่ำสอบบญัชีจ้ำนวนเงิน 900,000 บำท และค่ำธรรมเนียม
ส้ำหรบักำรตรวจสอบตำมแนวที่กำ้หนดโดยคณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทุน จ้ำนวน 3 บัตร บัตรละ 10,000 บำท รวมเปน็เงนิ 30,000 บำท 

ประธำนฯ    ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถอืหุ้นได้ซักถำม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

     ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถำมหรือแสดงควำมเหน็เพิ่มเติม ประธำนฯ จงึขอใหท้ี่ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

     ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน ผลกำรนับคะแนนเสียงเป็นดงันี้ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชมุ 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นด้วย 154,256,030 99.9968 
2. ไม่เห็นด้วย 5,000 0.0032 
3.  งดออกเสียง 0 0 
4.  บัตรเสีย 0 0 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตเิปน็เอกฉันท์อนุมัตแิต่งตั้ง คุณกรรณิกำร์ วิภำณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 7305 และ/หรือ 

คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5113 จำกบริษทั กรินทร์ ออดิท  จ้ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ้ำ 
ป ี2559 พร้อมทั้งอนุมัตคิ่ำสอบบญัชีจ้ำนวนเงนิ 900,000 บำท และค่ำบริกำรส้ำหรับกำรตรวจสอบตำมแนวที่ก้ำหนด
โดย คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน จ้ำนวน 3 บัตร บัตรละ 10,000 บำท รวมเป็นเงิน 30,000 บำท                                

วาระท่ี 8.   เรื่องอื่น ๆ  
ประธำนฯ ได้สอบถำมทีป่ระชุมว่ำ มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อสงสัยหรอืข้อเสนอแนะอื่นใดเสนอให้ทีป่ระชุมพิจำรณำอีกหรือไม่ 

คุณฐานีย์ เตชะวิภู   ผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะ  ได้สอบถำมว่ำ 
ค าถาม  ผู้บริหำรช่วยคำดกำรณ์ แนวโน้มอุตสำหกรรมยำนยนต์ และกำรดำ้เนินงำนของบริษทั ในปี 2559  และขอให้กรรมกำร 
             ช่วยพิจำรณำหำนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เพรำะผู้ถือหุ้นกค็ำดหวังที่จะได้รับผลประโยชน์จำกเงนิปนัผลที่สูงเพิ่มขึ้น 

ประธานฯ กล่ำวขอบคุณ และช้ีแจงเพิ่มเติมว่ำ เป็นวัตถุประสงค์ของบรษิัทฯ เช่นเดียวกัน ที่จะต้องพยำยำมด้ำเนินกำรให้ได้ก้ำไรสูงสุด 
เพื่อตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น  จากนั้นมอบหมายให้ คุณจุมพล เป็นผู้ตอบค าถาม 

ค าตอบ       ด้ำนนวัตกรรมใหม่ๆ  สอดคล้องกับแนวคิดของบริษทัฯ เช่นกัน ซ่ึงได้มีกำรส่ือสำรผ่ำนกิจกรรม Opp Day    
                   ด้ำนอุตสำหกรรมยำนยนตใ์นปนีี้ คำดว่ำ ภำพรวมน่ำจะใกล้เคียงกบัปทีี่แล้ว (1.8 – 1.9  ล้ำนคัน) แตม่ั่นใจว่ำในช่วง 3-5 ปีนี ้
                   อุตสำหกรรมยำนยนต์ยังเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 
 ด้ำนกำรด้ำเนินงำนของบรษิัทฯ ได้มีกำรปรับโครงสร้ำงกำรขำยตั้งแต่ปีที่แล้ว จำกลูกค้ำโตโยต้ำ ซ่ึงเป็นลูกค้ำรำยหลัก ที่ม ี
 ยอดขำยประมำณเกือบ 50% เพรำะพิจำรณำแล้ว เป็นควำมเสี่ยงจำกกำรพึงพำลูกค้ำรำยใหญ่รำยเดียว จึงมีกำรปรบัโครงสร้ำง 
 และส่งผลให้ยอดขำยปนีี้คำดว่ำจะลดลงประมำณ 15% และหลังจำกกำรปรับโครงสร้ำง และหำยอดขำยที่มี Margin ดีมำเพิ่ม 
 ขึ้น บรษิัทฯ ก็คำดว่ำ ได้ด้ำเนินกำรมำถูกทำง ซ่ึงจะท้ำให้ผลประกอบกำรดียิ่งๆ ขึน้ในอนำคตต่อไป และยอดขำยทีจ่ะหำมำ 
 เพิ่มนั้น จะเปน็งำนที่ใช้นวัตกรรมใหม่ ทีท่้ำได้ยำก และมีคู่แข่งนอ้ยรำย ซ่ึงบริษัทฯ มีควำมตั้งใจและจะพยำยำมท้ำให้ได้ 
 
คุณนวลจันทร์  ศัพทะเสวี   ผู้ถือหุ้น  ได้สอบถำมว่ำ 

ค าถาม       จำกยอดขำยที่ลดลง ทำงบริษทัฯ มีวิธีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนแรงงำนอย่ำงไร 
ค าตอบ      ส้ำหรับช่วงที่ยอดขำยลดลงนั้น บริษัทฯ เห็นแนวโน้มล่วงหน้ำแล้ว ซ่ึงบริษัทฯ ไม่มีนโยบำยปลดพนกังำน แต่ได้เตรียม 
 วำงแผนบรหิำรจัดกำรด้ำนแรง โดยมีนโยบำยด้ำเนินกำร 2 เรื่อง คอื  

1. ถ้ำพนักงำนลำออกเอง จะไม่รับทดแทน แต่ใช้วิธีกระจำยงำนแทน 
2. จัดอบรมพัฒนำพนักงำนเพิ่มมำกขึ้น โดยจะเน้นกำรสอน ให้พนักงำนมองหำว่ำ ในโรงงำนมีอะไรที่ควร 
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ปรับปรุงและลดต้นทนุลงได้ ซ่ึงจะต้องใช้เวลำสักระยะหนึ่ง จึงจะเห็นผล แต่เมื่อส้ำเร็จแล้ว จะได้ผลอย่ำงยั่งยืน 
และต่อเนื่องไปในระยะยำว เพรำะท้ำให้พนักงำนทุกระดับมองเหน็ปัญหำ และเสนอแนวทำงแก้ไขได้ด้วยตนเอง 

คุณฐิติพงศ์  โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถำมว่ำ 
ค าถาม  ขอใหป้ระเมินสถำนะกำรณ์  ผ่ำนมำแล้ว 4 เดือน ดีขึ้นหรือต่้ำกว่ำประมำณกำรณ์ 
ค าตอบ ด้ำนอุตสำหกรรมยำนยนตจ์ำกหลำยๆ ค่ำย ประมำณกำรณ์ยอดผลิตน่ำจะอยูท่ี่ 2 – 2.1 ล้ำนคัน และคำดว่ำ ช่วง 4 เดือนทีผ่่ำน 

มำ ตัวเลขน่ำจะใกล้เคียงกับที่ประมำณกำรณ์ไว้ ส้ำหรับครึ่งปีหลงั คงต้องรอดูอีกครั้ง แต่ในมุมมองของบริษทัฯ ก็ไม่ค่อย
มั่นใจ ว่ำตวัเลขโดยรวมจะไดต้ำมที่ประมำณกำรณ์หรือเปล่ำ  

 ด้ำนผลประกอบกำรของบรษิัทฯ ช่วง 4 เดือนทีผ่่ำนมำ ยอดขำยจะลดลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกบัปทีี่แลว้  

คุณสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานฝ่ายบริหาร  กล่าวเสริมว่า  ในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว ทำงบรษิัทฯ ก็ได้พยำยำมควบคุม
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่ไม่จ้ำเป็น กำรลดของเสีย กำรใช้เวลำในช่วงนี้พัฒนำปรับปรุงประสิทธิภำพต่ำงๆ รวมถึงพยำยำมมองหำ
ยอดขำยจำกนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ทำงบริษทัฯ จะพยำยำมด้ำเนนิกำรในเรื่องต่ำงๆ  เพื่อสร้ำงควำมเชื่อม่ันต่อผู้ถือหุ้น  

คุณสุทธอร แสงทับทิม   ผู้รับถอืหุ้น  ได้สอบถำมว่ำ 

ค าถาม บริษทัฯ มีจดุเดน่ ที่แตกต่ำงจำกบริษัทอืน่ (กลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกัน) อย่ำงไร 
ค าตอบ จุดเด่น ของบรษิัทฯ ที่น่ำจะแตกต่ำงจำกบรษิัทอื่น ในอุตสำหกรรมเดียวกัน มีดังนี้ 

 บริษทัฯ ด้ำเนินธุรกิจแบบ one stop service โดยเริ่มตั้งแต่ออกแบบ สร้ำงแม่พิมพ์ และซ่อมแม่พิมพ์ กำรฉีดชิ้นงำน ซ่ึงจะ 
ด้ำเนินกำรตั้งแต่ต้นจนจบ  

 มีเครื่องฉดีขนำดต่ำงๆ ตัง้แต่ระดบั 30 ตนั - 1,300 ตัน ท้ำให้สำมำรถรับงำนฉีดได้หลำกหลำยขนำด 
 มีห้องพ่นส ีและใช้หุ่นยนต์ในกำรพ่น ซ่ึงจะสำมำรถรับงำนพ่นสีทีเ่น้นคุณภำพ และตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้

หลำกหลำย  
ทั้งหมด คือ จดุเดน่ทีบ่ริษทัฯ ใหค้วำมส้ำคัญ และถือได้ว่ำเป็นจดุขำยของบริษทัฯ ด้วย 

 
เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นให้ทีป่ระชุมพิจำรณำ ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่ำ หำกผู้ถือหุ้นท่ำนใดที่มคีวำมประสงค์จะเยี่ยมชม

โรงงำนของบรษิัทฯ สำมำรถลงชื่อได้ที่โต๊ะลงทะเบียนด้ำนหน้ำของห้องประชุม บรษิัทฯ จะได้รวบรวมรำยช่ือ และก้ำหนดวัน เวลำ ใน
กำรไปเยี่ยมชมโรงงำนให้ทรำบตอ่ไป  

ประธานฯ ในนำมตัวแทนคณะกรรมกำรบริษัทฯ กล่ำวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลำมำร่วมในกำรประชุมครั้งนี้ และขอบคุณ
พนักงำนทุกคนที่มีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมมุ่งมั่น และรับผิดชอบด้วยดีตลอดมำ พร้อมทั้งอ้ำนวยพรให้ทุกท่ำนจงประสพ
ควำมสุข ควำมเจริญรุ่งเรืองตลอดไป และขอปิดกำรประชุม 
ปิดประชุมเวลำ 15:20 น. 
 
 
                          
                ลงช่ือ.........................................................................ประธำนที่ประชุม 
                         (พลเอกเทอดศักดิ์       มำรมย์)   
 
 
 
                ลงช่ือ.........................................................................ผู้บันทกึกำรประชุม 
                         (นำงสำวพรทิพย์    พ่วงทรัพย์)   
    

- ลงนำมแล้ว    - 

- ลงนำมแล้ว    - 
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       เอกสารแนบ 3 

ประกอบการพิจารณาในวาระที่  5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18  ก้ำหนดว่ำ  “ในกำรประชุมสำมัญประจ้ำปีทุกครั้ง กรรมกำรจะต้องออกจำกต้ำแหน่งอย่ำงน้อย
จ้ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) โดยอัตรำ ถ้ำจ้ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้เป็นสำมส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ้ำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่ง
ในสำม (1/3) 

กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต้ำแหน่งในปแีรก และปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลำกว่ำผู้ใดจะออก  ส่วนปีหลังๆ 
ต่อไปให้กรรมกำรที่อยู่ในต้ำแหน่งนำนที่สุดเป็นผู้ออกจำกต้ำแหน่ง กรรมกำรผู้ออกจำกต้ำแหน่งไปนั้นอำจจะเลือกเข้ำรับต้ำแหน่งอีกก็
ได้” 

หลักเกณฑ์และวิธกีารสรรหากรรมการ 

คณะกรรมกำรสรรหำไดพ้ิจำรณำคุณสมบัติของบคุคลที่จะมำด้ำรงต้ำแหน่งกรรมกำร จะต้องมคีุณสมบัติตำมก้ำหนดของกฏหมำย
พระรำชบัญญัติบรษิัทมหำชนฯ, พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ฯลฯ ต้องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์เป็น
ประโยชน์ต่อกำรด้ำเนินธุรกิจ มจีริยธรรมในกำรด้ำเนินธุรกิจ ใชดุ้ลยพินิจอย่ำงตรงไปตรงมำอย่ำงเป็นอิสระจำกฝ่ำยจัดกำร และกลุม่ที่มี
ผลประโยชน์อืน่ใด รวมทัง้อุทศิเวลำให้กับบรษิัทฯ ได้อย่ำงเพียงพอ เอำใจใส่และปฏิบตัิหน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบของตน 

และในป ี 2560 มีกรรมกำรที่ออกตำมวำระ คือ พลเอกเทอดศักดิ์ มำรมย์, คุณคัมภีร์ จองธุระกิจ,  คุณยุพำ เตชะไกรศรี, คุณประสงค์ 
เตชะไกรศรี      

บริษทัฯ ได้พิจำรณำตำมควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำรสรรหำแล้วเห็นว่ำ กรรมกำรที่ออกตำมวำระทั้ง 4 ท่ำน มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรสรรหำ และเมื่อพิจำรณำจำกประวัติกำรเข้ำร่วมประชุม คุณสมบัติ ประสบกำรณ์ รวมไปถึงกำรมีส่วนร่วม
ในกำรสร้ำงประโยชน์ให้แก่บรษิทัฯ ของกรรมกำรทั้ง  4  ท่ำน  ที่ครบก้ำหนดออกตำมวำระแล้วเหน็สมควรเสนอช่ือกรรมกำรทั้ง 4  ท่ำน 
กลับเข้ำด้ำรงต้ำแหน่งดังเดิมโดยได้จัดท้ำประวัติกรรมกำรทัง้ 4 ท่ำน แนบมำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำวำระที่ 5  และในปี 2560 บรษิัทฯ มี
กำรเสนอช่ือกรรมกำรเพื่อด้ำรงต้ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระ 1 ท่ำน 

นิยามกรรมการอิสระของบรษิัทฯ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก้ำหนดนิยำมควำมเป็นอิสระของกรรมกำร ตำมข้อก้ำหนดของส้ำนักงำนคณะกรรมกำรก้ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้ 

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ้ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง โดยให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 
 * บริษัทได้ก้ำหนดหลักเกณฑ์ข้อนี้เข้มงวดกว่ำประกำศของคณะกรรมกำรก้ำกับตลำดทุน ซึ่งได้ก้ำหนดไว้ให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1 

(2) ไม่เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน/พนักงำน/ลูกจ้ำง/ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ้ำ/ผู้มีอ้ำนำจควบคุมของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับกำรแต่งตั้ง) 

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็น  บิดำมำรดำ คู่
สมรส พ่ีน้อง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ้ำนำจควบคุม   หรือบุคคลที่จะได้รับ
กำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ้ำนำจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

(4) ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ในลักษณะที่
อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน  และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท้ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำง
เป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด้ำเนินงำนของบริษัท 

(5) ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำย ใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 

(6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท้ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระได้ 
(7) กรรมกำรอิสระที่มีคุณสมบัติตำม (1) – (6) อำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้ตัดสินใจในกำรด้ำเนิน

กิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล้ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง โดยมี
กำรตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได ้
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  ข้อมูลกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ  
 

ชื่อ – นามสกุล พลเอกเทอดศักดิ ์ มำรมย ์ 

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมกำรอิสระ  

ต าแหน่งปัจจบุัน กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรบรษิัทฯ 

อายุ 81  ป ี  

วุฒิการศึกษา - โรงเรยีนเสนำธิกำรทหำรบก 

-   วิทยำศำสตรบ์ัณฑิต (ทบ.), โรงเรียนนำยรอ้ยพระจุลจอมเกล้ำ (จปร.) 

- วิทยำลยักำรทัพบก 

- หลักสูตรกฎหมำยส้ำหรับผู้บงัคับบัญชำชัน้สงู,กระทรวงกลำโหม 

- วิทยำลยัปอ้งกันรำชอำณำจักร 

- วิทยำศำสตร์ ดษุฎีบัณฑิต สำขำนวตักรรม และ เทคโนโลยีทำงด้ำน 

     กำรศกึษำ(กิตติมศักดิ)์, มหำวทิยำลัย เทคโนโลยี รำชมงคล พระนคร 

ความรู้ความช านาญ - ด้ำนควำมม่ันคง และกำรบรหิำรจดักำร 

อบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditaion Program (DAP 10/2004) 

   สมำคมสง่เสริมสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) 

วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 06/1/2547  (จ้ำนวนปีที่ด้ำรงต้ำแหน่ง 13 ปี)  

รวมเวลาด ารงต าแหน่งจนครบวาระนี้ 16 ป ี

การถือหุ้นในบริษัทฯ จ้ำนวน 220,000 หุ้น หรือ 0.10 % 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง 

2555 – ปัจจุบัน   ประธำนกรรมกำร, บมจ. อีสโคสต์เฟอร์นิเทค 

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  1 แห่ง 

2530 – ปัจจุบัน   ประธำนกรรมกำรที่ปรึกษำ, บจก. อ.ีเทค  

ต าแหน่งในกิจการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี – 

ประสบการณ์การท างาน  -ประธำน, มูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย 

-ประธำน, มูลนิธิสหพันธ์สันติภำพสำกล(ประเทศไทย) 

- Global Vice Presidents of Sun Moon University, Chungnam Republic korea. 

-ประธำนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรอิสระ, บมจ. ที.กรุงไทย อุตสำหกรรม 

-นำยกสมำคมทหำรผ่ำนศึกเวียดนำมในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

-รองประธำน, มูลนิธิปวีณำหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี 

-รำชองค์รักษ์พิเศษ 

-ประธำน, มูลนิธิ"ไตรแก้ว” โรงเรียนธรรมวำที 

-ประธำนที่ปรึกษำและกรรมกำร, บจก. อ.ีเทค วิทยำลัยเทคโนโลยีภำค  

  ตะวันออก 

-นำยทหำรพิเศษประจ้ำกรมทหำรรำบที่ 21รักษำพระองค์ ในสมเด็จพระนำงเจ้ำ  

  สิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท :  จัดประชุม 8 ครั้ง เข้ำร่วม 8 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี – 
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เหตุผลในการเสนอขอใหท้ี่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระทีด่ ารงต าแหน่ง

กรรมการมาเกิน 9 ปี เปน็กรรมการอิสระต่อไป 

อีกวาระหนึง่ 

คณะกรรมกำร ได้พิจำรณำตำมควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสรรหำว่ำ 

พลเอกเทอดศักดิ ์มำรมย ์เป็นผู้มีคณุสมบัติกำรเป็นกรรมกำรอิสระตำมที่

กฎหมำยก้ำหนด ตลอดจนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และตลอดระยะเวลำของ

กำรด้ำรงต้ำแหนง่ ไดใ้หค้วำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระและให้ขอ้เสนอแนะที่เป็น

ประโยชน์ตอ่บริษัทฯ คณะกรรมกำรจึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถอืหุ้น

เลือกตั้ง พลเอกเทอดศักดิ์ มำรมย์ กลับเข้ำด้ำรงต้ำแหน่งอกีวำระหนึง่ 

คุณสมบัติเพ่ิมเติมส าหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ : ระบุกำรม/ีไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/

บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ 

1. เป็น/ไม่เป็น กรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน พนังงำน ลูกจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ้ำปี            -ไม่เป็น- 

2. เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษำกฎหมำย)                                                                      -ไม่เป็น- 

3. มี/ไม่มี ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่มีนัยส้ำคัญอันอำจมีผลท้ำให้ไม่สำมำรถท้ำหน้ำที่ได้อย่ำงเป็นอิสระ                           -ไม่มี- 
 
 

ชื่อ - นามสกุล นำยคัมภีร์ จองธุระกิจ 

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมกำร 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมกำร/ กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและ 
กรรมกำรสรรหำ / กรรมกำรก้ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

อายุ 63  ป ี  

วุฒิการศึกษา ปริญญำตรี บริหำรกำรตลำด, มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ 

ความรู้ความช านาญ ด้ำนกำรตลำด และกำรบริหำรจัดกำร 

อบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Certification Program (DCP 48/2004)  
  สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 06/1/2547 ( จ้ำนวนปีที่ด้ำรงต้ำแหน่ง 13 ปี) 

การถือหุ้นในบริษัทฯ จ้ำนวน 500,000 หุ้น หรือ 0.23 % 

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง 
2535 – ปัจจุบัน  กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร 
                           บมจ. แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ 

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง 
2535 – ปัจจุบัน กรรมกำร,  บจก. ลมุพินี พรอพเพอร์ตี้ มำเนจเมนท์ 
2535 – ปัจจุบัน กรรมกำร,  บจก. เอส.เอส.เอ. อุตสำหกรรม  
2530 – ปัจจุบัน กรรมกำร,  บจก. ศรีส้ำอำงค์ ซัพพลำยเออร ์

ต าแหน่งในกิจการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี – 

ประสบการณ์การท างาน -กรรมกำร, บมจ. ที.กรุงไทย อุตสำหกรรม 
-กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร, บมจ. แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์                          
-กรรมกำร, บจก. ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มำเนจเมนท์ 
-กรรมกำร, บจก. เอส.เอส.เอ. อุตสำหกรรม  
-กรรมกำร, บจก. ศรีส้ำอำงค์ ซัพพลำยเออร์ 
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การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559 - กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท : จัดประชุม 8 ครั้ง เข้ำร่วม 8 ครั้ง 
- กำรประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและคณะกรรมกำรสรรหำ :  
    จัดประชุม 2 ครั้ง เข้ำร่วม 2 ครั้ง 
- กำรประชุมคณะกรรมกำรกับก้ำดูแลกิจกำรที่ดี:  
    จัดประชุม 2 ครั้ง เข้ำร่วม 2 ครั้ง 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี – 

 
 

ชื่อ – นามสกุล นำงยุพำ  เตชะไกรศรี 

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมกำร 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมกำร 

อายุ 67  ป ี

วุฒิการศึกษา - ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์, มหำวิทยำรำมค้ำแหง 
- Accounting Advance of Pitman Examiantion Institute  

ความรู้ความช านาญ ด้ำนบัญชีกำรเงิน และบริหำรจัดกำร 

อบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Certification Program (DCP 32/2003) 
  สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 06/1/2547 (จ้ำนวนปีที่ด้ำรงต้ำแหน่ง 13 ปี)  

การถือหุ้นในบริษัทฯ จ้ำนวน 24,000,000 หุ้น หรือ 11.21 % 

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง  
2532 – ปัจจุบัน  กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร  
                           บมจ. แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ 

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง  
2535 – ปัจจุบัน  กรรมกำร, บจก. ลมุพินี พรอพเพอร์ตี้ มำเนจเมนท์ 
2535 – ปัจจุบัน  กรรมกำร, บจก. ลมุพินีโปรแจค มำเนจเมนท์ เซอร์วิส 
2535 – ปัจจุบัน  กรรมกำร บจก. พรสันติ 

ต าแหน่งในกิจการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี – 

ประสบการณ์การท างาน  กรรมกำร, บมจ. ที.กรุงไทยอุตสำหกรรม 
กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร, บมจ. แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ 
กรรมกำร, บจก. ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มำเนจเมนท์ 
กรรมกำร, บจก. ลุมพินีโปรแจค มำเนจเมนท์ เซอร์วิส 
กรรมกำร, บจก. พรสันติ 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท : จัดประชุม 8 ครั้ง เข้ำร่วม 8 ครั้ง 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี – 
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ชื่อ - นามสกุล นำยประสงค์  เตชะไกรศรี 

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมกำร 

ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมกำร 

อายุ 49  ป ี  

วุฒิการศึกษา ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์, Ritsumeikan University Japan 

ความรู้ความช านาญ ด้ำนบริหำรจัดกำร 

อบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP 11/2004) 
  สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 06/01/2547 (จ้ำนวนปีที่ด้ำรงต้ำแหน่ง 13 ปี)  

การถือหุ้นในบริษัทฯ จ้ำนวน 2,903,606 หุ้น หรือ 1.36 % 

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี – 

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง  
2539 – ปัจจุบัน   กรรมกำรผู้จัดกำร, บจก. ชัยวัฒนำวัสดุภัณฑ์  

ต าแหน่งในกิจการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี – 

ประสบการณ์การท างาน กรรมกำร,  บมจ. ที.กรุงไทยอุตสำหกรรม  
กรรมกำรผู้จัดกำร,  บจก. ชัญวัฒนำวัสดุภัณฑ์ 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท : จัดประชุม 8 ครั้ง เข้ำร่วม 8 ครั้ง 

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี – 
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เอกสารแนบ 4 

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 : พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2560 
 

หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ทีไ่ม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ้ำปี 2560

โดยเปรียบเทียบอ้ำงองิกับธุรกิจในระดบัเดียวกัน  รวมทั้งพจิำรณำควำมสอดคล้องกับสภำวะโดยทัว่ไปของตลำด และควำมเหมำะสมกับ
กำรท้ำหน้ำที่ในควำมรับผิดชอบของกรรมกำร และพิจำรณำถึงผลประกอบกำรในปี 2559 ด้วย  จึงเห็นควรน้ำเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น
พิจำรณำอนุมัติงดจ่ำยค่ำตอบแทนจำกผลกำรด้ำเนนิงำน (โบนัส) และค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร ป ี2560 รวมเป็นเงิน 2,919,000 บำท 
(เท่ำกับปี 2559) โดยมีรำยละเอียดดังนี ้

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่ำตอบแทนรำยเดือน  
 

ต้ำแหน่ง 
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

ค่ำตอบแทน 

(บำท/เดือน) 
ยอดรวม 

(บำท) 

ค่ำตอบแทน 

(บำท/เดือน) 

ยอดรวม 

(บำท) 

ค่ำตอบแทน 

(บำท/เดือน) 

ยอดรวม 

(บำท) 

ประธำนกรรมกำร 53,550 642,600 53,550 642,600 51,000 612,000 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 44,750 537,000 44,750 537,000 42,600 511,200 
กรรมกำรตรวจสอบ  
ประธำนกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ 
ประธำนกรรมกำรก้ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

31,500 378,000 31,500 378,000 28,600 343,200 

กรรมกำรตรวจสอบ 27,100 325,200 27,100 325,200 25,800 309,600 
กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ 
กรรมกำรก้ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

19,100*2 458,400 19,100*2 458,400 18,200*2 436,800 

กรรมกำร 16,050*3 577,800 16,050*3 577,800 15,300*3 550,800 
รวมเป็นเงิน  2,919,000  2,919,000  2,780,400 

 

โบนัส 

ต้ำแหน่ง 
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

ค่ำโบนัส 

(บำท) 
ยอดรวม 

(บำท) 

ค่ำโบนัส 

(บำท) 

ยอดรวม 

(บำท) 

ค่ำโบนัส 

(บำท) 

ยอดรวม 

(บำท) 

ประธำนกรรมกำร 0 0 20,000 20,000 20,000 20,000 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 0 0 13,000 13,000 15,000 15,000 
กรรมกำรตรวจสอบ  
ประธำนกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ 
ประธำนกรรมกำรก้ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

0 0 13,000 13,000 15,000 15,000 

กรรมกำรตรวจสอบ 0 0 13,000 13,000 15,000 15,000 
กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ 
กรรมกำรก้ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

0 0 13,000*2 26,000 15,000*2 30,000 

กรรมกำร 0 0 13,000*3 39,000 15,000*3 45,000 
รวมเป็นเงิน  0  124,000  140,000 

หมำยเหตุ : สิทธิประโยชน์อืน่ๆ ไม่มี 
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           เอกสารแนบ 5 

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชแีละก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2560 
 

เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ้ำกัด มำตรำ 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56, 57 ซ่ึงก้ำหนดให้ที่ประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก้ำหนดค่ำสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำพร้อมเห็นควรในกำร
เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจ้ำนวน 3 รำย และได้พิจำรณำก้ำหนดค่ำสอบบัญชี ประจ้ำปี 2560 น้ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำ
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง คุณเจษฎำ หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3759 และ/หรือ นำยจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5113 และ/
หรือ คุณกรรณิกำร์ วิภำณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 7305 จำกบริษัท กรินทร์ ออดิท  จ้ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ้ำปี 2560  เป็นปีที่ 3  เนื่อง
ด้วยมีควำมเป็นอิสระอย่ำงเพียงพอ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่ำทำงตรงทำงอ้อมกับบริษัท/ผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย/บริษัทร่วม 

นอกจำกนี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติค่ำสอบบัญชี (Audit fee) 
ประจ้ำปี 2560 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 960,000 บำท (สูงกว่ำป ี2559) ประกอบด้วย  

 
ค่าตอบแทนผู้สอบบญัช ี ปี 2560 ป ี2559 ปี 2558 

ค่ำสอบทำนรำยไตรมำส ( 3 ไตรมำส) 360,000 330,000 306,000 

ค่ำตรวจสอบงบกำรเงนิประจ้ำป ี 600,000 570,000 522,000 

รวมเป็นเงิน 960,000 900,000 828,000 
 

หมายเหตุ : ค่ำธรรมเนียน บริกำรส้ำหรับตรวจสอบตำมแนวที่ก้ำหนดโดยคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน คดิค่ำบริกำรบัตร  
                   ส่งเสริมกำรลงทุน บัตรละ 10,000 บำท รวมเปน็เงนิ 20,000 บำท     

 
เอกสารแนบ 6  

เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 
 
ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารต่อไปนีก้่อนเข้าร่วมประชมุ (แล้วแตก่รณี) 

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้ำประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกให้ซ่ึงปรำกฎรูปถ่ำยของผู้ถือหุ้น และยังไม่
หมดอำยุ เช่น บัตรประจ้ำตัวประชำชน ใบอนุญำตขับรถ หรือหนังสือเดินทำง 
 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้ำประชุม 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่แนบมำพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงได้กรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วนและลง
ลำยมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 

(ข) ส้ำเนำภำพถ่ำยเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรำยละเอียดตำม 1.1 ข้ำงต้น และผู้มอบฉันทะได้ลง
ช่ือรับรองส้ำเนำถูกต้อง 

(ค) เอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรำยละเอียดตำมข้อ 1.1 ข้ำงต้น 
 

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 
 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้ำประชุมด้วยตนเอง 

(ก) เอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผู้แทนโดยมีรำยละเอียดตำมข้อ 1.1 ข้ำงต้น 
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(ข) ส้ำเนำภำพถ่ำยหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซ่ึงรับรองส้ำเนำถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล
พร้อมทั้งประทับตรำส้ำคัญ (ถ้ำมี) และมีข้อควำมแสดงให้เห็นว่ำผู้แทนซ่ึงเป็นผู้เข้ำร่วมประ ชุมมีอ้ำนำจกระท้ำ
กำรแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น 

 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้ำประชุม 
(ก) หนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่แนบมำพร้อมหนังสือเชิญประชุมซ่ึงได้กรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วนและลง

ลำยมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
(ข) ส้ำเนำภำพถ่ำยหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซ่ึงรับรองส้ำเนำถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 

พร้อมทั้งประทับตรำส้ำคัญ (ถ้ำมี) และมีข้อควำมแสดงให้เห็นว่ำผู้แทนนิติบุคคลซ่ึงลงนำมในหนังสือมอบฉันทะ
มีอ้ำนำจกระท้ำกำรแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น 

(ค) เอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรำยละเอียดตำมข้อ 1.1 ข้ำงต้น 
3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
ให้น้ำควำมในข้อ 1. และข้อ 2. มำใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้ำร่วมประชุมซ่ึงมิได้มีสัญชำติไทยหรือซ่ึงเป็นนิติ
บุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ แล้วแต่กรณี ภำยใต้บังคับดังต่อไปนี้ 

(ก) หนังสือรับรองกำรเป็นนิติบุคคลนั้นอำจจะเป็นเอกสำรที่ออกโดยส่วนรำชกำรของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ 
หรือโดยเจ้ำหน้ำที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรำยละเอียดเกี่ยวกับ ช่ือนิติบุคคล ผู้มีอ้ำนำจลงลำยมือช่ือ
ผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจ้ำกัดอ้ำนำจในกำรลงลำยมือช่ือ ที่ตั้งส้ำนักงำนใหญ่ 

(ข) เอกสำรที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภำษำอังกฤษจะต้องจัดท้ำค้ำแปลภำษำอังกฤษแนบมำพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติ
บุคคลนั้นรับรองควำมถูกต้องของค้ำแปล พร้อมทั้งประทับตรำส้ำคัญ (ถ้ำมี) 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉนัทะสำมำรถลงทะเบียนและยื่นเอกสำรหลักฐำนเพื่อกำรตรวจสอบ ณ สถานที่จัดประชุม ได้ตั้งแต่เวลา 
13:00 น.  

อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นตำมส่ิงที่ส่งมำด้วย (เอกสำรแนบ 9) เป็นแบบมอบฉันทะที่ก้ำหนดรำยกำร
ต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว (แบบ ข) ส่วนแบบ ก และแบบที่ใช้เฉพำะผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คัส
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น (แบบ ค) ผู้ถือหุ้นสำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มกำรมอบฉันทะ
ดังกล่ำวได้จำกเว็บไซต์ของบริษัทฯ (http://www.tkrungthai.com) 

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษทัฯ สามารถมอบให้ดังรายช่ือต่อไปนี ้

1.  พลเอกเทอดศักดิ์     มำรมย์                       ประธำนกรรมกำรบริษัท 
2.  นำยไพรัช               สหเมธำพัฒน์             ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
3.  นำยเผ่ำเทพ             โชตินุชิต                    กรรมกำรตรวจสอบ  

                             ประธำนคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ 
                             ประธำนคณะกรรมกำรก้ำกับดูแลกิจกำรที่ด ี

4.  นำยวีระศักดิ์           สุตัณฑวิบูลย ์             กรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 

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

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉนัทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้   
 

ช่ือ-สกุล พลเอกเทอดศกัดิ์  มารมย ์

อำยุ 81 ปี 

ต้ำแหน่ง ประธำนกรรมกำรบริษทั / กรรมกำรอิสระ 

ที่อยู ่ 2/268 หมู่บ้ำนเมืองทอง หมู ่1 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ 
ต้ำบลทุ่งสองห้อง อ้ำเภอหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210 

วุฒิกำรศึกษำ /กำรฝึกอบรม - วิทยำศำสตร์บัณฑิต (ทบ.)โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ (จปร.) 
- โรงเรียนเสนำธิกำรทหำรบก 
- วิทยำลัยกำรทัพบก 
- หลักสูตรกฎหมำยส้ำหรับผูบ้ังคบับัญชำช้ันสูง, กระทรวงกลำโหม 
- วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร 
- วิทยำศำสตร์ ดษุฎีบัณฑิต สำขำนวตักรรม และ เทคโนโลยีทำงด้ำน

กำรศึกษำ(กิตติมศักดิ)์, มหำวทิยำลัย เทคโนโลย ีรำชมงคล พระนคร 
- อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 10/2004 

ประวัติกำรท้ำงำน 
 

- ประธำน, มูลนิธไิลออนส์ในประเทศไทย 

- ประธำนกรรมกำร, บมจ. อีสโคสต์เฟอร์นิเทค 

- ประธำน, มูลนิธิสหพันธ์สันติภำพสำกล (ประเทศไทย) 

- Global Vice Presidents Sun Moon University, ChungNam Republic of korea 

- นำยกสมำคมทหำรผ่ำนศึกเวียดนำมในพระบรมรำชูปถัมป ์

-  รองประธำน, มูลนิธิปวีณำหงสกุลเพือ่เด็กและสตร ี

- รรำชองค์รักษ์พิเศษ 

- ประธำนมูลนิธิ “ไตรแก้ว” โรงเรียนธรรมวำที 
- ประธำนทีป่รึกษำและกรรมกำร บจ.อี.เทค วิทยำลัยเทคโนโลยีภำค

ตะวันออก 

- นำยทหำรพิเศษประจ้ำกรมทหำรรำบที่ 21 รักษำพระองค์ ในสมเดจ็พระ
นำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินนีำถ 

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปี 2559  กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท :  จัดประชุม 8 ครั้ง เข้ำร่วม 8 ครั้ง 

กำรถือหุ้นในบริษทัฯ 220,000 หุ้น หรือ 0.10% 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรด้วยกัน - ไม่มี - 

ประวัติกำรกระท้ำผดิกฏหมำยในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ - ไม่มี - 

ส่วนได้เสียในวำระกำรประชุม ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวำระของกำรประชุม ยกเว้นวำระที่ 5, วำระที่ 6 
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ช่ือ-สกุล นายไพรัช  สหเมธาพัฒน ์

อำยุ 73 ปี 
ต้ำแหน่ง ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
ที่อยู ่ 12/98  ซอยสังคม 4 ถนนแจง้วัฒนะ 4  แขวงทุง่สองห้อง   

เขตหลักส่ี  กรุงเทพฯ 10210 
วุฒิกำรศึกษำ/ กำรฝึกอบรม - บัญชีบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

- อบรมหลักสูตร DCP รุ่น 102/2008 
ประวัติกำรท้ำงำน - กรรมกำรตรวจสอบ, บมจ.สยำมสปอร์ตซินดิเคท  

- กรรมกำรตรวจสอบ, บมจ.บำงกอกแรน้ช ์
- ผู้อ้ำนวยกำรฝ่ำยสรรพำกรภำค 1, กรมสรรพำกร 

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปี 2559  -   กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั :  จัดประชุม 8 ครั้ง เข้ำร่วม 8 ครั้ง 
-   กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ : จัดประชุม 4 ครั้ง เข้ำร่วม 4 ครั้ง  

กำรถือหุ้นในบริษทัฯ - ไม่มี - 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรด้วยกัน - ไม่ม ี- 

ประวัติกำรกระท้ำผดิกฏหมำยในระยะ 10 ปีที่ผำ่นมำ - ไม่ม ี- 
ส่วนได้เสียในวำระกำรประชุม ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวำระของกำรประชุม ยกเว้นวำระที่ 6 

 
ช่ือ-สกุล นายเผ่าเทพ  โชตินุชิต 

อำยุ 84 ปี 

ต้ำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
ประธำนคณะกรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนและคณะกรรมกำรสรรหำ 
ประธำนคณะกรรมกำรก้ำกับดูแลกิจกำรที่ด ี

ที่อยู ่ 104 ถ. เศรษฐศิริ แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กทม. 

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

ประวัติกำรท้ำงำน - กรรมกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลงำน,  
    มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำร ี
- President, Qualine Management Co., Ltd. 

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปี 2559  - กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท :  จัดประชุม 8 ครั้ง เข้ำร่วม 8 ครั้ง 
- กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ :  จัดประชุม 4 ครั้ง เข้ำร่วม 4 ครั้ง  
- กำรประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ : 
    จัดประชุม 2 ครั้ง เข้ำร่วม 2 ครั้ง  
- กำรประชุมคณะกรรมกำรก้ำกับดแูลกิจกำรที่ด ี:  
    จัดประชุม 2 ครั้ง เข้ำร่วม 2 ครั้ง 

กำรถือหุ้นในบริษทัฯ 5,000 หุ้น หรือ 0.002% 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรด้วยกัน - ไม่มี - 

ประวัติกำรกระท้ำผดิกฏหมำยในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี - 

ส่วนได้เสียในวำระกำรประชุม ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวำระของกำรประชุม ยกเว้นวำระที่ 6 
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ช่ือ-สกุล นายวีระศักดิ์  สุตณัฑวบิูลย ์

อำยุ 60 ปี 

ต้ำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 

ที่อยู ่ 35/90 ซ.ลำดพร้ำว 23 แขวงลำดยำว เขตจตจุักร กทม.  

วุฒิกำรศึกษำ/ กำรฝึกอบรม - ปริญญำโท วิศวกรรมอุตสำหกรรม,Texas A&M University, USA. 
- อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 21/2004 

ประวัติกำรท้ำงำน - ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ, บมจ. พลำสติคและหีบห่อไทย  
- กรรมกำร, บมจ. กรุงเทพประกนัภัย 
- กรรมกำร, บจ. เดอะแกรนด-์ยูบี 
- กรรมกำร, บจ. โตโยต้ำ ลิสซ่ิง (ประเทศไทย) 
- กรรมกำร, บจ. เอเชียอุตสำหกรรมหลอดไฟ 
- กรรมกำร, บจ. ไทยอินโด คอรด์ซ่ำ 
- รองผู้จดักำรใหญ่, ผู้รบัผิดชอบสำยลูกค้ำธุรกิจรำยกลำง  
    ธนำคำรกรุงเทพ จ้ำกัด (มหำชน)    

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปี 2559  -   กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั :  จัดประชุม 8 ครั้ง เข้ำร่วม 8 ครั้ง 
-   กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ : จัดประชุม 4 ครั้ง เข้ำร่วม 4 ครั้ง  

กำรถือหุ้นในบริษทัฯ - ไม่มี - 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรด้วยกัน - ไม่มี - 

ประวัติกำรกระท้ำผดิกฏหมำยในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ - ไม่มี - 

ส่วนได้เสียในวำระกำรประชุม ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวำระของกำรประชุม ยกเว้นวำระที่ 6 

 
 

 เอกสารแนบ 8 

การมอบฉันทะในการประชมุใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 
 

ตำมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 วรรค 1 กำรประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น (ถ้ำมี) เข้ำประชุมร่วมกัน
ไม่น้อยกว่ำ 25 คน หรือไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่งของจ้ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ้ำนวนหุ้น
ที่จ้ำหน่ำยได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 
 

กำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ หำกท่ำนผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ใคร่ขอควำมกรุณำจำกท่ำนผู้ถือหุ้น
ได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำร่วมประชุมแทนตำมแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมำพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 
 

วิธีการออกเสียงลงคะแนน 

 
1.   กำรออกเสียงลงคะแนนจะกระท้ำโดยเปิดเผย โดยให้นับจ้ำนวนหุ้น หนึ่งหุ้ นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
          -   ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ถ้ำมีคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขำด 
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          -   ให้ประธำนที่ประชุมสอบถำมมติของผู้ถือหุ้นในแต่ละวำระโดยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือต้องกำรงดออกเสียงกรอก
รำยละเอียดในแบบฟอร์มกำรลงคะแนน และส่งให้เจ้ำหน้ำที่นับคะแนน 

2.   กำรออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแน นตำมที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบ
ฉันทะเท่ำนั้น 

3.    ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ำมมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธำนในที่ประชุม อำจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้น
นั้นออกนอกห้องประชุมช่ัวครำวก็ได้ 

 
ข้อบงัคับของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกบัการประชมุผู้ถือหุน้  

 
“ข้อ 32.  กำรประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส้ำนักงำนใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่น

ใดตำมที่คณะกรรมกำรจะก้ำหนด 
ข้อ 33.  ให้มีกำรประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง กำรประชุมเช่นว่ำนี้ให้เรียกว่ำ “ประชุมสำมัญ” กำรประชุมสำมัญ

ดังกล่ำวให้กระท้ำภำยในส่ีเดือนภำยหลังกำรส้ินสุดรอบปี ทำงกำรบัญชีของบริษัท กำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวอื่นๆ ให้เรียกว่ำ “ประชุม
วิสำมัญ” 

คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำ
ของจ้ำนวนที่จ้ำหน่ำยได้ทั้งหมด หรือจ้ำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำยี่สิบห้ำคนซ่ึงมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสิบของจ้ำนวนหุ้นที่
จ้ำหน่ำยได้ทั้งหมดเขำ้ช่ือกันท้ำหนงัสือในฉบบัเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมกำรประชุมวิสำมัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุ
ว่ำให้เรียกประชุมเพื่อกำรใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมกำรต้องจัดประชุมภำยใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจำกผู้ถือหุ้น 

ข้อ 34.  ในกำรบอกกล่ำวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้คณะกรรมกำรจัดท้ำหนังสือนัดประชุมระบุสถำนที่ วัน เวลำ ระเบียบวำระกำร
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อทีป่ระชุม พร้อมด้วยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่ำเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนุมัติ หรือ
เพื่อพิจำรณำ พร้อมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเรื่องดังกล่ำว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนำยทะเบียนทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำเจ็ด
วัน (7 วัน) ก่อนวนัประชุม 

อนึ่ง ค้ำบอกกล่ำวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณำในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ 3 วัน 
ข้อ 35.  กำรประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น (ถ้ำมี) เข้ำประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ำ 25 คน หรือไม่

น้อยกว่ำก่ึงหนึ่งของจ้ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ้ำนวนหุ้นที่จ้ำหน่ำยได้ทั้งหมด จึงจะ
ครบองค์ประชุม 

ในกรณีที่ปรำกฎว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จ้ำนวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมำเข้ำร่วมประชุมไม่ครบ
เป็นองค์ประชุมตำมที่ก้ำหนดไว้ หำกว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพรำะผู้ถือหุ้นร้องขอ กำรประชุมเป็นอันระงับไป ถ้ำกำร
ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้ อย
กว่ำ 7 วัน ก่อนวันประชุมในกำรประชุมครั้งหลังนี้ไม่จ้ำเป็นต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 36.  ในกำรประชุมผู้ถือหุน้ ผูถ้ือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้อืน่เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ 
กำรมอบฉันทะจะต้องท้ำเป็นหนังสือ ลงลำยมือช่ือผู้มอบฉันทะและท้ำตำมแบบที่นำยทะเบียนบริษัทมหำชนจ้ำกัดก้ำหนด และ

อย่ำงน้อยให้มีรำยกำรดังต่อไปนี้ 
 ก. จ้ำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ 

ข. ช่ือผู้รับมอบฉันทะ 
ค. ครั้งที่ของกำรประชุมที่มอบฉันทะให้เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมอบแก่ประธำนกรรมกำรหรือบุคคล   
    ซ่ึงประธำนกรรมกำรก้ำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ำประชุม 

ข้อ 37.  ในกรณีที่ที่ประชุมพิจำรณำเรื่องตำมระเบียบวำระที่ก้ำหนดไว้ในหนงัสือนัดประชุมไม่เสรจ็หรือพิจำรณำเรื่องทีผู่้ถือหุ้นซ่ึง
มีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ้ำนวนหุ้นที่จ้ำหนำ่ยได้ทั้งหมดเสนอในทีป่ระชุมพิจำรณำเรื่องที่ยังพจิำรณำไม่เสร็จ และ
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จ้ำเปน็ต้องเลื่อนกำรพิจำรณำให้ทีป่ระชุมก้ำหนดสถำนที่ วัน และเวลำที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมกำรส่งหนงัสือนัดประชุม
ระบุสถำนที่ วัน เวลำ และระเบียบวำระกำรประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนกำรประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณำค้ำบอกกล่ำวนัดประชุม
ในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกว่ำสำมวันก่อนวันประชุมด้วย 

ข้อ 38.  ประธำนกรรมกำรเปน็ประธำนที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อำจปฏิบัตหิน้ำที่ได ้
ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำรให้รองประธำนกรรมกำรเปน็ประธำน ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำร หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำทีไ่ด้ให้ผู้
ถือหุ้นซึ่งมำประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม 

ข้อ 39.  ในกำรประชุมผู้ถือหุน้ ผูถ้ือหุ้นสำมัญทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น 
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใดผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้ นมิได้นอกจำกกำรออกเสียง

ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำร 

กำรออกเสียงลงมติใดๆ หรือกำรอนุมัติกิจกำรใดๆ ในทีป่ระชุมใหญ่จะต้องไดร้ับคะแนนเสียงเหน็ชอบจำกเสียงข้ำงมำกของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเว้นแตใ่นกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รบัคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ้ำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุน้ซึ่งมำประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ก. กำรขำยหรือกำรโอนกิจกำรของบริษัททั้งหมด หรือบำงส่วนที่ส้ำคัญให้แก่บุคคลอื่น 
 ข. กำรรับซื้อหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทมหำชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัท 
 ค. กำรท้ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททั้งหมด หรือบำงส่วนที่ส้ำคัญ กำรมอบหมำยให้   

    บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก้ำไรขำดทุนกัน 
 ง. กำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยกำรลดจ้ำนวนหุ้น หรือลดมูลค่ำหุ้น 

ข้อ 40.  กิจกำรอันที่ประชุมสำมัญประจ้ำปี พึงกระท้ำมีดงันี ้
(1) พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับกิจกำรที่ทำงบริษัทได้ด้ำเนินกำรไประยะรอบปีที่ผ่ำนมำ 
(2) พิจำรณำและอนุมัติงบดุล 
(3) พิจำรณำจัดสรรเงินก้ำไร 
(4) เลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
(6) กิจกำรอื่นๆ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบท่ัวไปซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซับซ้อน) 
  

      เขียนที ่        

      วันที ่      เดือน   พ.ศ.     

(1) ข้ำพเจ้ำ                  สัญชำติ     

อยู่บ้ำนเลขที ่   ถนน     ต้ำบล/แขวง    

อ้ำเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย ์    
 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษทั              จ้ำกัด (มหำชน) 
โดยถือหุ้นจ้ำนวนทัง้สิ้นรวม   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ   เสียง  ดังนี ้
  หุ้นสำมัญ  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ   เสียง 

  หุ้นบุริมสิทธิ  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ   เสียง 
 

(3) ขอมอบฉันทะให ้

(1)                   อำยุ     ปี อยู่บ้ำนเลขที ่    

ถนน    ต้ำบล/แขวง    อ้ำเภอ/เขต    

จังหวัด    รหัสไปรษณีย ์    หรือ 

(2)      อำยุ  ปี อยู่บ้ำนเลขที ่    

ถนน    ต้ำบล/แขวง    อ้ำเภอ/เขต    

จังหวัด    รหัสไปรษณีย ์    หรือ 

(3)      อำยุ  ปี อยู่บ้ำนเลขที ่    

ถนน    ต้ำบล/แขวง    อ้ำเภอ/เขต    

จังหวัด    รหัสไปรษณีย ์     

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปน็ผูแ้ทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญ
ประจ้ำปี 2560 ในวันศุกรท์ี่ 21 เมษำยน 2560 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องโฟร์ริเวอร์ส 1 ช้ัน 1 (ริมแม่น้้ำ) โรงแรมแม่น้้ำ รำมำดำพลำซำเลขที ่
2074 ถนนเจริญกรงุ บำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร หรือทีจ่ะพึงเลื่อนไปในวันที่ เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย 

 กิจกำรใดทีผู่้รับมอบฉันทะกระทำ้ไปในกำรประชุมนัน้  ให้ถือเสมอืนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระท้ำเองทุกประกำร 

 

      ลงช่ือ     ผู้มอบฉันทะ 

              (     ) 
      ลงช่ือ     ผู้รับมอบฉันทะ 

              (     ) 
      ลงช่ือ     ผู้รับมอบฉันทะ 

              (     ) 
      ลงช่ือ     ผู้รับมอบฉันทะ 

              (     ) 
หมายเหตุ 
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเปน็ผู้เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สำมำรถแบ่งแยก
จ้ำนวนหุน้ใหผู้้รับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 
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                       แบบหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ข.                

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

(1)    ข้ำพเจ้ำ………………………………………………………………….สัญชำติ…………………………………… 
อยู่บ้ำนเลขที…่…………………..ถนน………………………………………..ต้ำบล/แขวง……………………………………….. 
อ้ำเภอ/เขต…………………….....จังหวัด……………………………………...รหัสไปรษณีย์……………………………………... 

(2)   เป็นผู้ถือหุน้ของบรษิัท…………………………….………………………….........……จ้ำกัด (มหำชน) 
โดยถือหุ้นจ้ำนวนทัง้สิ้นรวม………………………….หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ…………………………...เสียง ดังนี ้
                    หุ้นสำมัญ………………………………...หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ำกับ………………………………..เสียง 
                    หุ้นบุริมสิทธ…ิ…………………………..หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ………………………………..เสียง 

(3)    ขอมอบฉันทะให ้(สำมำรถมอบให้กรรมกำรอิสระคนใดคนหนึ่งโดยมีรำยละเอียดตำมส่ิงที่ส่งมำด้วย) 
(1)                   อำยุ     ปี อยู่บ้ำนเลขที ่    

ถนน    ต้ำบล/แขวง    อ้ำเภอ/เขต    

จังหวัด    รหัสไปรษณีย ์    หรือ 

(2)      อำยุ  ปี อยู่บ้ำนเลขที ่    

ถนน    ต้ำบล/แขวง    อ้ำเภอ/เขต    

จังหวัด    รหัสไปรษณีย ์    หรือ 

(3)      อำยุ  ปี อยู่บ้ำนเลขที ่    

ถนน    ต้ำบล/แขวง    อ้ำเภอ/เขต    

จังหวัด    รหัสไปรษณีย ์     

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญ
ประจ้ำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษำยน 2560 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องโฟร์ริเวอร์ส 1 ช้ัน 1 (ริมแม่น้้ำ) โรงแรมแม่น้้ำ รำมำดำพลำซำเลขที่ 
2074 ถนนเจริญกรุง บำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย 
   (4)  ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
 ระเบียบวำระที่  1   รับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำป ี2559  

     □ (ก)  ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
                        □ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ  ดังนี้ 
                                             □  เห็นด้วย                        □  ไม่เห็นด้วย              □  งดออกเสียง 

 ระเบียบวำระที่  2   รับทรำบผลกำรด้ำเนินงำนประจ้ำปี 2559 
     □ (ก)  ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

                        □ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ  ดังนี ้
                                             □  เห็นด้วย                        □  ไม่เห็นด้วย              □  งดออกเสียง 
 ระเบียบวำระที่   3  พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก้ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ พร้อมทั้งรบัทรำบรำยงำนผู้สอบบัญชี 

                                    ส้ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี  ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 
     □ (ก)  ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

                        □ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ  ดังนี ้
                                             □  เห็นด้วย                        □  ไม่เห็นด้วย              □  งดออกเสียง 
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                    ระเบียบวำระที่   4   พิจำรณำอนุมัติงดจ่ำยเงินปันผลส้ำหรับผลกำรด้ำเนินงำนประจ้ำปี 2559 
     □ (ก)  ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจำ้ได้ทุกประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

  □ (ข)  ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ  ดังนี้ 
                                             □  เห็นด้วย                        □  ไม่เห็นด้วย              □  งดออกเสียง 

            ระเบียบวำระที่   5   พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 
     □ (ก)  ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

                        □ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ  ดังนี ้
     □  กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด 

                 □  เห็นด้วย                        □  ไม่เห็นด้วย              □  งดออกเสียง 
□ กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

   1.  พลเอกเทอดศักดิ์ มำรมย์ 
         □  เห็นด้วย                        □  ไม่เห็นด้วย              □  งดออกเสียง 

   2.  คุณคัมภีร์ จองธุระกิจ 
    □  เห็นด้วย                        □  ไม่เห็นด้วย              □  งดออกเสียง 

          3.  คุณยุพำ เตชะไกรศรี 
    □  เห็นด้วย                        □  ไม่เห็นด้วย              □  งดออกเสียง 

              4.  คุณประสงค์ เตชะไกรศร ี
     □  เห็นด้วย                        □  ไม่เห็นด้วย              □  งดออกเสียง 

           ระเบียบวำระที่   6   พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร ประจ้ำป ี2560 
     □ (ก)  ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

                         □ (ข)  ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ  ดังนี้ 
                                              □  เห็นด้วย                        □  ไม่เห็นด้วย              □  งดออกเสียง 

  ระเบียบวำระที่   7   พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก้ำหนดค่ำสอบบัญชี  ประจ้ำป ี2560 
           □ (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 

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

                    ระเบียบวำระที่  8   เรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี) 
           □ (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 

                       □ (ข)  ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ  ดังนี้ 
                                   □  เห็นดว้ย                        □  ไม่เห็นด้วย              □  งดออกเสียง 
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 (5)    กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่ำกำร
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ถือหุ้น 

(6)    ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือกรณีที่ที่
ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องที่ระบุไว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 

กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท้ำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ข้ำพเจ้ ำระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระท้ำเองทุกประกำร              

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

หมำยเหตุ 
1.    ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
       ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ้ำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 
2.    วำระเลือกตั้งกรรมกำร สำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
3.    ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ข้ำงต้น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ 
        ประจ้ำตอ่แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตำมแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.   
 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท       จ้ำกัด (มหำชน) 
 ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญ ประจ้ำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษำยน 2560 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องโฟร์ริเวอร์ส 1 ช้ัน 1 (ริม
แม่น้้ำ) โรงแรมแม่น้้ำ รำมำดำพลำซำ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลำ 
และสถำนที่อื่นด้วย 

□   ระเบียบวำระที่.......................เรื่อง............................................................................................................................ 
      □   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสิีทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
      □   (ข) ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 
  □   เห็นด้วย □   ไม่เห็นด้วย □   งดออกเสียง 
□   ระเบียบวำระที่......................เรื่อง............................................................................................................................. 
      □   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสิีทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
      □   (ข) ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 
  □   เห็นด้วย □   ไม่เห็นด้วย □   งดออกเสียง 
□   ระเบียบวำระที่.......................เรื่อง............................................................................................................................ 
      □   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสิีทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
      □   (ข) ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 
  □   เห็นด้วย □   ไม่เห็นด้วย □   งดออกเสียง 

            □   ระเบียบวำระที่......................เรื่อง............................................................................................................................. 
      □   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสิีทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
      □   (ข) ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 
  □   เห็นด้วย □   ไม่เห็นด้วย □   งดออกเสียง 

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

  □   เห็นด้วย □   ไม่เห็นด้วย □   งดออกเสียง 
           ช่ือกรรมกำร............................................................................................................... 

  □   เห็นด้วย □   ไม่เห็นด้วย □   งดออกเสียง 
           ช่ือกรรมกำร............................................................................................................... 

  □   เห็นด้วย □   ไม่เห็นด้วย □   งดออกเสียง 
           ช่ือกรรมกำร............................................................................................................... 
  □   เห็นด้วย □   ไม่เห็นด้วย □   งดออกเสียง 
 □   ระเบียบวำระที่......................เรื่อง............................................................................................................................. 

      □   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสิีทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
      □   (ข) ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 
  □   เห็นด้วย □   ไม่เห็นด้วย □   งดออกเสียง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  (แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 
คัสโตเดียน  (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

 
     

 

      เขียนที ่        

      วันที ่      เดือน   พ.ศ.     

 (1) ข้ำพเจ้ำ       สัญชำติ     

อยู่บ้ำนเลขที ่   ถนน     ต้ำบล/แขวง    
อ้ำเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย ์    

ในฐำนะผูป้ระกอบธุรกิจเปน็ผู้รบัฝำกและดูแลหุ้น(Custodian) ให้กบั       

ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นของ บรษิทั          จ้ำกัด (มหำชน) 
โดยถือหุ้นจ้ำนวนทัง้สิ้นรวม   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ   เสียง  ดังนี ้
  หุ้นสำมัญ  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ   เสียง 

  หุ้นบุริมสิทธิ  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ   เสียง 
 
 (2) ขอมอบฉันทะให ้

 (1)        อำยุ  ปี อยู่บ้ำนเลขที ่    

ถนน    ต้ำบล/แขวง    อ้ำเภอ/เขต    

จังหวัด    รหัสไปรษณีย ์    หรือ 

 (2)      อำยุ  ปี อยู่บ้ำนเลขที ่    

ถนน    ต้ำบล/แขวง    อ้ำเภอ/เขต    

จังหวัด    รหัสไปรษณีย ์    หรือ 

 (3)      อำยุ  ปี อยู่บ้ำนเลขที ่    

ถนน    ต้ำบล/แขวง    อ้ำเภอ/เขต    

จังหวัด    รหัสไปรษณีย ์     

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปน็ผูแ้ทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญ
ประจ้ำปี 2560 ในวันศุกรท์ี่ 21 เมษำยน 2560 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องโฟร์ริเวอร์ส 1 ช้ัน 1 (ริมแม่น้้ำ) โรงแรมแม่น้้ำ รำมำดำพลำซำเลขที่ 
2074 ถนนเจริญกรงุ บำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันที่ เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย 
 

 (3)  ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 
    มอบฉันทะตำมจ้ำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

  มอบฉันทะบำงส่วน คือ 

      หุ้นสำมัญ  หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้             เสียง 

      หุ้นบุริมสิทธ ิ  หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้       เสียง 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด   เสียง 
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 (4)  ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะออกสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครัง้นี ้
 ดังนี ้

          ระเบียบวำระที่  1   รับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผูถ้ือหุ้นประจ้ำป ี2559  
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่หน็สมควร 

   (ข)  ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ  ดังนี ้
           เห็นด้วย  เสียง   ไม่เห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง      เสียง 

                                  ระเบียบวำระที ่ 2   รับทรำบผลกำรด้ำเนนิงำนประจ้ำป ี2559 

   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่หน็สมควร 

   (ข)  ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ  ดังนี้ 
           เห็นด้วย  เสียง   ไม่เห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง      เสียง 

            ระเบียบวำระที่  3   พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก้ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรบัทรำบรำยงำนผู้สอบบัญชี           

                                                                 ส้ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี  ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม  2559 

   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่หน็สมควร 

   (ข)  ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ  ดังนี้ 
           เห็นด้วย  เสียง   ไม่เห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง      เสียง 

             ระเบียบวำระที่   4   พิจำรณำอนุมัติงดจ่ำยเงินปนัผลส้ำหรบัผลกำรด้ำเนนิงำนประจ้ำป ี2559 

   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่หน็สมควร 

   (ข)  ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ  ดังนี้ 
           เห็นด้วย  เสียง   ไม่เห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง      เสียง 

                               ระเบียบวำระที ่  5   พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 
                  □ (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

                                      □ (ข)  ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ  ดังนี้ 
                         □  กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด 

                                      □  เห็นด้วย                        □  ไม่เห็นด้วย              □  งดออกเสียง 
            □  กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
       1.  พลเอกเทอดศักดิ์  มำรมย ์

                                      □  เห็นด้วย                        □  ไม่เห็นดว้ย              □  งดออกเสียง 
                               2.  คุณคัมภีร์ จองธุระกิจ 

                              □  เห็นด้วย                        □  ไม่เห็นด้วย              □  งดออกเสียง 
                                                  3.  คุณยุพำ  เตชะไกรศรี 

                              □  เห็นด้วย                        □  ไม่เห็นด้วย              □  งดออกเสียง 
                                         4.  คุณประสงค์  เตชะไกรศร ี

                              □  เห็นด้วย                        □  ไม่เห็นด้วย              □  งดออกเสียง                                                                                                                             
                                 ระเบียบวำระที่   6   พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร ประจ้ำป ี 2560 

                         □ (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำไดทุ้กประกำรตำมที่เหน็สมควร 
                                            □ (ข)  ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจ้ำ  ดังนี้ 
                                                             □  เห็นด้วย                        □  ไม่เห็นด้วย              □  งดออกเสียง 
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    ระเบียบวำระที่   7   พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก้ำหนดค่ำสอบบัญชี ประจ้ำป ี 2560 

               (ก)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำไดทุ้กประกำรตำมทีเ่หน็สมควร 

        (ข)  ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ  ดังนี้ 
           เห็นด้วย  เสียง   ไม่เห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง      เสียง 

  ระเบียบวำระที่    8   เรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี) 

              (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำไดทุ้กประกำรตำมทีเ่หน็สมควร 

       (ข)  ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ  ดังนี้ 
           เห็นด้วย  เสียง   ไม่เห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง      เสียง 

 (5)  กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่ำกำรลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นกำรลงคะแนนเสียงผู้ถือหุน้ 
 (6)  ในกรณีทีข่้ำพเจ้ำไม่ได้ระบคุวำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องที่ระบุไว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเทจ็จริงประกำรใด ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

 กิจกำรใดทีผู่้รับมอบฉันทะได้กระท้ำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ข้ำพเจ้ำระบุในหนงัสือ
มอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระท้ำเองทุกประกำร 
     

      ลงช่ือ     ผู้มอบฉันทะ 

              (     )   

      ลงช่ือ     ผู้รับมอบฉันทะ 

              (     ) 

      ลงช่ือ     ผู้รับมอบฉันทะ 

              (     ) 

      ลงช่ือ     ผู้รับมอบฉันทะ 

              (     ) 
หมายเหตุ 
1.     หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. นี้ใช้เฉพำะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรำกฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแตง่ตั้งให ้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้นใหเ้ท่ำนั้น 
2.     หลักฐำนที่ต้องแนบพร้อมกับหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
 (1)  หนงัสือมอบอ้ำนำจจำกผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด้ำเนินกำรลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 (2)  หนงัสือยืนยันว่ำผู้ลงนำมในหนังสอืมอบฉันทะแทนได้รับอนุญำตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 
3.     ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สำมำรถแบ่งแยกจ้ำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบ

ฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 
4.     วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
5.     ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ข้ำงต้น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ้ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 

ค. ตำมแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของบรษิัท       จ้ำกัด (มหำชน) 
 ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญ  ประจ้ำปี 2560 ในวันศุกรท์ี่ 21 เมษำยน 2560 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องโฟร์ริเวอร์ส 1 ช้ัน 1 (ริม
แม่น้้ำ) โรงแรมแม่น้้ำ รำมำดำพลำซำ เลขที่ 2074 ถนนเจรญิกรุง บำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร หรอืที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลำ และ
สถำนที่อื่นด้วย 
 วำระที่   เรื่อง         
   (ก)  ให้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดังนี ้
    เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
 วำระที่   เรื่อง         
   (ก)  ให้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 
    เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
 วำระที่   เรื่อง         
   (ก)  ให้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 
    เห็นด้วย  เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
               วำระที่ ………    เรื่อง พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ (ต่อ) 
               □ (ก)  ให้ผูร้ับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำไดทุ้กประกำรตำมที่เหน็สมควร 
               □ (ข)  ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ  ดังนี้ 

     □  กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด 
                 □  เห็นด้วย                        □  ไม่เห็นด้วย              □  งดออกเสียง 

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

        □  เห็นด้วย                        □  ไม่เห็นด้วย              □  งดออกเสียง 
               ช่ือกรรมกำร…………………………………………………………… 

□  เห็นด้วย                        □  ไม่เห็นด้วย              □  งดออกเสียง 
                   ช่ือกรรมกำร…………………………………………………………… 

□  เห็นด้วย                        □  ไม่เห็นด้วย              □  งดออกเสียง 
                      ช่ือกรรมกำร…………………………………………………………… 

□  เห็นด้วย                        □  ไม่เห็นด้วย              □  งดออกเสียง 
                                      ช่ือกรรมกำร……………………………………………………………                      
          □  เห็นด้วย                        □  ไม่เห็นด้วย              □  งดออกเสียง 
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