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วันที่ 7 มีนำคม 2561 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุน้ประจ้ำป ี2561 

เรียน  ท่ำนผู้ถือหุน้ บรษิัท ที.กรุงไทยอตุสำหกรรม จ้ำกัด (มหำชน) 

 เมื่อวันจันทร์ที่  26  กุมภำพันธ์ 2561  ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  ที.กรุงไทยอุตสำหกรรม  จ้ำกัด  (มหำชน) ได้มีมติให้

เรียกประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำป ี 2561   ในวันพุธที่  11   เมษำยน 2561   เวลำ 14:00 น.  ณ  โฟร์ริเวอร์ส 1 ช้ัน 1 (ริมแม่น้้ำ) 

โรงแรมแม่น้้ำ รำมำดำพลำซำ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุงง กรุงเทพมหำนคร เพื่อพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ตำมระเบียบวำระพร้อมด้วยควำมเห็น

ของคณะกรรมกำร ดังต่อไปนี ้

วาระท่ี  1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษทัฯ จัดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษำยน 2560 และบริษทัฯ ได้จัดทำ้

รำยงำนกำรประชุมส่งให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพำณิชยภ์ำยในเวลำที่กฎหมำยก้ำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้

เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบรษิัทฯ รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1 

ความเห็นคณะกรรมการ  กำรบันทึกรำยงำนมีควำมถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรำยงำนกำรประชุม

ดังกล่ำว 

วาระท่ี  2. รบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล       รำยงำนผลกำรด้ำเนินงำนในรอบป ี2560 เพื่อใหเ้ปน็ไปตำมข้อบังคับของบริษทัฯ ข้อ 40 รำยละเอียดปรำกฏ

ตำมรำยงำนประจ้ำปีของบรษิัทฯ ตำมเอกสำรแนบ 2 

ความเห็นคณะกรรมการ       เห็นควรรำยงำนผลกำรด้ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทรำบ 

วาระท่ี  3. พิจารณาอนมุัติงบแสดงฐานะการเงิน  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  พร้อมทั้งรบัทราบรายงานผู้สอบบัญชีส าหรบัรอบระยะเวลา

บัญชี  ส้ินสุด ณ วันที่  31  ธนัวาคม 2560 

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 2560 ซ่ึงได้ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว  

วาระท่ี  4. พิจารณาอนมุัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล     บริษัทฯ  มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของก้ำไรสุทธิในแต่ละปี เว้น

แต่ในกรณีที่บริษัทฯ มีโครงกำรจะลงทุนในโครงกำรอื่น  

ทั้งนี้ ในปี 2560 บรษิัทฯ มีผลกำรด้ำเนินงำนขำดทุนสุทธิ จ้ำนวน 51.32 ล้ำนบำท คณะกรรมกำรบรษิัทฯ จึงเห็นควรงดจ่ำยเงินปันผล

ส้ำหรับผลกำรด้ำเนนิงำนตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวำคม 2560  

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติงดจ่ำยเงินปนัผล ส้ำหรับผลกำรด้ำเนนิงำน ตั้งแต่วันที่ 1 

มกรำคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวำคม 2560  
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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    คุณเผ่ำเทพ โชตินุชิต,   คุณสุเมธ เตชะไกรศรี,    คุณวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ และดร.โกศล สุรโกมล   ซ่ึงมีกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน    
ที่ต้องออกจำกต้ำแหน่งตำมวำระในครัง้นี้  อย่ำงไรก็ดี คณะกรรมกำรสรรหำได้พิจำรณำคุณสมบัติแล้วเห็นว่ำ คุณเผ่ำเทพ โชตินุชิต,  
คุณวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ และดร.โกศล สุรโกมล  เป็นผู้ที่มคีุณสมบัติกำรเปน็กรรมกำรอิสระตำมที่กฎหมำยก้ำหนด มคีวำมรู้ และ 
ควำมสำมำรถ ซ่ึงจะสำมำรถให้ค้ำแนะน้ำที่เป็นประโยชน์กับบรษิทัฯ ได้เป็นอย่ำงดี จึงเห็นสมควรแต่งตั้งกลับเข้ำด้ำรงต้ำแหน่งกรรมกำร
อิสระ อีกวำระหนึ่ง  
บริษทัฯ ไดป้ระกำศบนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2560 เพื่อเปดิโอกำสให้ผู้ถือหุน้เสนอรำยช่ือ
บุคคลที่เห็นว่ำมีคุณสมบัตเิหมำะสม เพื่อรับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำรบริษัทฯ รวมทั้งเสนอระเบียบวำระต่ำงๆ    แต่ไม่มีกำรเสนอรำยช่ือ
กรรมกำร หรือระเบียบวำระ เข้ำมำยังบรษิัทฯ 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 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญัติบรษิทัมหำชนจ้ำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 เรื่องค่ำตอบแทนกรรมกำร 
ควรเหมำะสมกับภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ซ่ึงในปี 2560 นั้น คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำร 
ผู้ไม่มีส่วนได้เสีย เห็นควรใหเ้สนองดจ่ำยค่ำตอบแทนจำกผลกำรด้ำเนินงำน (โบนัส) และค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ้ำปี 2561 ในอัตรำ 
2,919,000 บำท (จ่ำยเท่ำปี 2560) เนื่องจำกผลประกอบกำรบรษิัทขำดทุน รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 4 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดพ้จิำรณำแล้ว เห็นควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้น

อนุมัติงดจ่ำยค่ำตอบแทนจำกผลกำรด้ำเนินงำน (โบนัส) และค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ้ำปี 2561 ในอัตรำ 2,919,000 บำท (จ่ำยเท่ำปี 2560) 

วาระท่ี  7. พิจารณาแตง่ตั้งผู้สอบบัญชแีละก าหนดค่าสอบบญัชี  ประจ าป ี2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญัติบรษิทัมหำชนจ้ำกัด ม. 120 และข้อบังคบัของบริษทัฯ ข้อ 56, 57 ซ่ึงก้ำหนด 
ให้ทีป่ระชุมสำมัญผู้ถือหุน้แต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก้ำหนดค่ำสอบบัญชีของบริษทัฯ ทุกปี คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำน้ำเสนอ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจ้ำนวน 3 รำย รวมถึงพิจำรณำก้ำหนดค่ำสอบบญัชี ประจ้ำป ี2561 และได้เสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำ
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุน้แต่งตัง้ คณุเจษฎำ หงัสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญำตเลขที่ 3759 และ/หรือ คุณกรรณิกำร์ วิภำณุรัตน์ ผู้สอบบัญชี
อนุญำตเลขที่ 7305 และ/หรือ คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีอนญุำตเลขที่ 5113 จำกบริษทั กรินทร์ ออดิท  จ้ำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ประจ้ำป ี2561 เป็นปีที ่4 เนื่องจำกมีควำมเป็นอิสระอย่ำงเพียงพอ โดยไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่ำทำงตรงทำงอ้อม ทั้งใน
ด้ำนกำรเงิน และกำรบรหิำรงำน พร้อมทั้งอนุมัตคิ่ำตรวจสอบงบกำรเงินประจ้ำป ี2561 ก้ำหนดค่ำสอบบัญชี เป็นจ้ำนวนเงนิ 1,010,000 
บำท (สูงกว่ำป ี2560) ค่ำธรรมเนยีมส้ำหรับกำรตรวจสอบตำมแนวที่ก้ำหนดโดยคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน คิดค่ำบัตรส่งเสริมกำร
ลงทุน บัตรละ 10,000 บำท รวมเป็นเงนิ 20,000 บำท รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 5 
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ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุน้แต่งตัง้  คุณเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีอนญุาต

เลขที่ 3759 และ/หรือ คุณกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 

5113 จากบริษัท กรินทร์ ออดทิ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ าป ี2561 พร้อมทั้งอนุมตัิค่าสอบบัญชี เปน็จ านวนเงิน 1,010,000 บาท (สูงกว่า

ป ี2560) ค่าธรรมเนียมส าหรบัการตรวจสอบตามแนวที่ก าหนดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ คิดค่าบัตรส่งเสริมการลงทุนบตัรละ 

10,000 บาท เปน็เงนิ 20,000 บาท 

วาระท่ี 8.   เรื่องอื่น ๆ  (ถ้าม)ี 

 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุน้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากมีข้อสงสัยหรอืค าถามข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งกับ

วาระการประชุมสามารถส่งค าถามล่วงหน้ามายังบรษิัทฯ ได้ โดยส่งโทรสารมายังหมายเลข 0-2212-4864 โดยระบุที่อยูเ่พื่อทีบ่ริษทัฯ จะ

ติดต่อกลับได้  

 อนึ่ง บริษทัฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมไดต้ั้งแต่เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วม

ประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ทา่นอาจมอบฉันทะให้บคุคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบรษิัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

ตามแบบหนังสือมอบฉนัทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี ้ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น ใคร่ขอใหท้่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ท่านผู้รบัมอบฉนัทะ โปรดน าหนังสือมอบฉนัทะ (ที่แนบมาพร้อมนี)้ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย พร้อมทั้ง กรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามรายการเอกสารที่แนบมา

พร้อมหนังสือฉบบันี้ โดยบรษิัทฯ ก าหนดรายช่ือผู้ถอืหุน้ที่มีสิทธิเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 12 

มีนาคม 2561 นอกจากนี้ บรษิัทฯ ได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มอบ/ ได้รับมอบฉันทะไว้บริการในวันประชุมด้วย 
 
 
 
 
 

                                                                                                                              ขอแสดงความนับถอื 
 
          
 
                                                                                                                         ( นายสุเมธ    เตชะไกรศรี )                                                                                                        
                                                                                                                          ประธานกรรมการบริหาร 
 
 
 
 

หมายเหตุ : 1.     หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2560 แบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0 2211 3732 ext. 104 

2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค าบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบได้ที่ www.tkrungthai.com  ตั้งแต่วนัที่ 7 มีนาคม 2561 

 

 

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

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1 : รับรองรายงานการประชุมใหญส่ามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2560 

รายงานการประชมุใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
วันศุกร์ที่ 21  เมษายน  2560  เวลา 14:00 น. 

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

 
เริ่มการประชุมเวลา 14:00 น. 

แนะน้ำคณะกรรมกำรบรษิัทฯ และผู้บรหิำร ซ่ึงมำเข้ำร่วมประชุม ดังนี ้

กรรมการบรษิัท 
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 

กรรมการลาประชมุ 
1. ดร.โกศล  สุรโกมล  กรรมกำรอิสระ กรรมกำรบริษัท กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 

และกรรมกำรสรรหำ กรรมกำรก้ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  
และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

2. คุณอภิชำต ิ  เกษมกุลศิร ิ กรรมกำรบริษัท 
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ผู้บริหาร 
1. คุณโกเวท  ลิ้มตระกูล ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกรรมกำรบริหำร  
2. คุณนีรนำท  พรหมนำรถ รองกรรมกำรผู้จัดกำร และ CFO 
3. คุณปริญญำ  แก้วลว้น  ผู้จัดกำรอำวุโสฝ่ำยบัญชีกำรเงิน 

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรนิทร์ ออดิท จ ากัด ที่เข้าร่วมประชุม 
1. คุณจิโรจ  ศิริโรโรจน์  
2. คุณคณิตำ  สว่ำงวงษ์   

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่เข้าร่วมประชุม 

1. คุณพิสิษฐ์  ตั้งประจักษ์ภักด ี

ก่อนเข้ำสู่วำระกำรประชุม ได้ชีแ้จงวิธีกำรลงคะแนนเสียงและกำรนับคะแนน ให้กบัผู้มำประชุมด้วยตนเอง และผู้รบัมอบฉันทะ 

ดังนี ้

1.   กำรออกเสียงลงคะแนนจะกระท้ำโดยเปิดเผย ด้วยกำรให้นับจ้ำนวนหุ้น หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะ

จำกผู้ลงทุนต่ำงประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วย

คะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

                  1.1   ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมีคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนใน

ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขำด 

                  1.2    ให้ประธำนที่ประชุม สอบถำมมติของผู้ถือหุ้นในแต่ละวำระ โดยให้ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

กรอกรำยละเอียดในบัตรลงคะแนน ซ่ึงบริษัทฯ ไดแ้จกแก่ทุกท่ำน  

บริษัทฯ จะเก็บเฉพำะบัตรที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นในวำระที่ 5 ทำงบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนจำกผู้ 

ถือหุ้นทุกรำย เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จแล้ว ให้ยกมือขึ้น  เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ไปรับบัตร แล้วน้ำส่งให้กับเจ้ำหน้ำที่นับคะแนน เพื่อน้ำ

คะแนนเสียงดังกล่ำวหักออกจำกจ้ำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้ำร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่ำเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวำระ

นั้นๆ 

2.  ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจำกกำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง

กรรมกำร 

3.  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนน จะไม่อยู่ในห้องประชุม ในระหว่ำงกำรประชุมวำระใด และต้องกำรรักษำสิทธิในกำรออก

เสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ส้ำหรับวำระที่ยังเหลืออยู่ กรุณำลงคะแนนเสียงตำมที่ท่ำนต้องกำร และส่งบัตรลงคะแนน

ให้กับเจ้ำหน้ำที่ก่อนออกจำกห้องประชุม เพื่อเจ้ำหน้ำที่ จะได้น้ำบัตรลงคะแนนของท่ำน ไปส่งให้กับเจ้ำหน้ำที่นับคะแนน เมื่อถึงระเบียบ

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 ี 

2560 และแจ้งต่อที่ประชุมทรำบว่ำ ตำมข้อบังคบัของบรษิัทฯ หมวดที่ 4 ว่ำด้วยกำรประชุมผู้ถือหุ้น ข้อที่ 35 ก้ำหนดไว้ว่ำ กำรประชุมผู้ถือ
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หุ้นต้องมผีู้ถือหุ้น และผู้รบัมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น (ถ้ำมี) เข้ำประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ำ 25 คน หรือไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่ง ของจ้ำนวนผู้ถือ

หุ้นทัง้หมด และต้องมีหุน้นบัรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ้ำนวนหุน้ทีจ่้ำหน่ำยไดท้ั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม  

ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมำเข้ำร่วมประชมุด้วยตัวเอง 51 รำย รวมจ้ำนวนหุ้นได้ 69,218,289 หุ้น และผูม้อบฉันทะจ้ำนวน 83 รำย รวม

จ้ำนวนหุน้ได้ 74,064,007 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มำด้วยตัวเองและผู้มอบฉันทะจ้ำนวน 134 รำย  ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 143,282,296 หุ้น คิด

เป็น 66.95% ครบองคป์ระชุมตำมข้อบังคับของบริษทัฯ จึงขอเปดิกำรประชุม 

ทั้งนี้ เพื่อควำมโปร่งใสในกำรนับคะแนนเสียง บรษิัทฯ ได้เชิญทีป่รึกษำกฎหมำยจำก บริษทั ส้ำนักงำนกฎหมำยฟำร์อีสฑ์ 

(ประเทศไทย) จ้ำกัด  เพื่อท้ำหน้ำที่ร่วมเปน็กรรมกำรกลำง และสักขีพยำนท้ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรนบัคะแนนในทีป่ระชุม คือ  

คุณธีระพันธ์  เพ็ชร์สุวรรณ์  และคุณวิศรุต อ้นน่วม 

จำกนั้น ประธำนฯ ได้แจ้งว่ำ กรณีท่ำนผู้ถือหุ้นมคี้ำถำม หรือต้องกำรแสดงควำมคิดเห็นในแต่ละวำระ กรุณำแจ้งควำมประสงค์

ด้วยกำรยกมือ  ประธำนที่ประชุมจะอนุญำต และขอให้ผู้ถือหุน้ สอบถำมผ่ำนไมโครโฟนทีจ่ัดเตรียมไว้และแถลงต่อที่ประชุมก่อนว่ำ เป็น

ผู้ถือหุ้น หรอืผู้รับมอบฉันทะช่ือใด แล้วจึงเสนอควำมคิดเห็น หรือสอบถำมต่อไป 

บริษทัฯ ได้ตระหนักถึงควำมส้ำคัญของผู้ถือหุน้ และเปน็กำรเสริมสร้ำงกำรก้ำกับดูแลกิจกำรที่ด ี เกี่ยวกับกำรดูแลสิทธคิวำมเท่ำ

เทียมกันของผู้ถือหุ้น และมีส่วนร่วมในกำรประชุมผู้ถือหุน้ฯ บรษิัทฯ ได้แจ้งข่ำวผ่ำนระบบข่ำวตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

เผยแพร่บนเว็บไซต์บรษิทัฯ เพือ่เปิดโอกำสใหผู้้ถือหุน้เสนอระเบียบวำระกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำป ี 2560 และเสนอช่ือ

บุคคล เพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรมำยังบริษทัฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 จนถึงวันที ่31 ธันวำคม 2559 ปรำกฎว่ำ ไม่มีผู้ถือ

หุ้นท่ำนใดเสนอวำระกำรประชุมดังกล่ำว เข้ำสู่กำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำป ี2560  

ประธำนฯ เริ่มด้ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ ดังนี ้

วาระท่ี  1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2559 

ประธำนฯ ได้เสนอรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุน้ประจ้ำปี 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2559 ที่ไดจ้ัดท้ำภำยใน 14 วัน 

นับตั้งแต่วันประชุมใหญ่สำมัญผูถ้ือหุ้น ซ่ึงได้ส่งให้แก่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพำณิชย์ภำยในระยะเวลำที่ก้ำหนด 

และส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำพร้อมหนังสือนดัประชุม รวมทั้งได้น้ำเผยแพร่ไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ เมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม 2559 

คณะกรรมกำรได้พิจำรณำแล้ว เห็นว่ำถูกต้องตำมควำมเป็นจริง รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1 ให้ทีป่ระชุมพิจำรณำเพื่อรับรอง   

ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสใหผู้้ถือหุ้นสอบถำมเพิ่มเติม ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถำม หรือขอให้แก้ไขรำยงำนกำรประชุมเป็น

อย่ำงอื่น จึงขอใหท้ี่ประชุมกรุณำออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมจึงพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน ผลกำรนับคะแนนเสยีงเป็นดังนี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชมุ 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นด้วย 143,282,296 100 

2.  ไม่เห็นด้วย 0 0 

3.  งดออกเสียง 0 0 

4.  บัตรเสีย 0 0 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตเิปน็เอกฉันท์ รับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2559 
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วาระท่ี  2. รับทราบผลการด าเนินงานประจ าป ี2559 

ประธำนฯ ขอให ้คุณปรีชำ เตชะไกรศรี กรรมกำรผู้จัดกำร เปน็ผู้รำยงำน   
คุณปรีชำ เตชะไกรศร ีได้รำยงำนสรุปผลกำรด้ำเนินงำนประจ้ำป ี2559  เพิ่มเติมจำกรำยงำนประจ้ำปทีี่อยู่ในรปูของ CD ที่ได้จดัส่ง

ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมจดหมำยเชิญประชุมแล้ว ดังนี ้

    อุตสาหกรรมยานยนต ์ 
อุตสำหกรรมยำนยนต์ เปน็อุตสำหกรรมที่ส่งผลโดยตรงต่อกำรด้ำเนินงำนของบรษิทัฯ 
ส้ำหรับประเทศไทย ในปี 2559 มียอดกำรผลิตรถยนต์รวมทัง้สิ้นประมำณ 1.94 ล้ำนคัน(เพิ่มขึ้น 1.7%) โดยยอดส่งออก 1.19 

ล้ำนคัน ลดลง 1.4% และขำยในประเทศ 0.77 ล้ำนคัน ซ่ึงจะสังเกตเห็นได้ว่ำยอดกำรขำยในประเทศนั้นลดลงอย่ำงมีนัยส้ำคัญ คือ ลดลงไป
ถึง 3.9% อันเนื่องมำจำกภำวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ยังไม่ฟื้นตัว และผลจำกรำคพืชผลกำรเกษตรที่ยังอยู่ในระดบัต่้ำ จึงส่งผลกระทบตอ่ก้ำลัง
ซ้ือในประเทศ 

ส้ำหรับในด้ำนของกำรส่งออกยำนยนต์ และช้ินส่วน ป2ี559 ประเทศไทยมีกำรส่งออกยำนยนต์ และชิ้นส่วน 

เป็นมูลค่ำรวมทั้งส้ินประมำณ 8 แสน 9 หมื่นล้ำนบำท ซ่ึงนับเป็นอุตสำหกรรมที่ยังเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 
จำกตัวเลขดงักล่ำว แสดงให้เห็นว่ำ ผู้ผลิตรถยนต์ ยังคงมคีวำมเช่ือมั่นในศักยภำพของกำรผลิตรถยนต์ในประเทศไทย ว่ำยัง

สำมำรถแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ ได้ เรำจึงมั่นใจว่ำ บริษัทอยู่ในกลุ่มอุตสำหกรรมที่เหมำะสม และน่ำจะยังคงเติบโตได้อย่ำงต่อเนื่องใน
ระยะ 5 ปีข้ำงหน้ำ 

 ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  

ในปี 2559 บริษัทฯ มีรำยได้รวม 1,098 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 258.65 หรือคิดเปน็ 19.07%  บรษิัทฯ มีรำยไดจ้ำกกำรขำย
สินค้ำและบริกำรทีป่รับตัวลดลง เป็นผลมำจำกปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดงันี้  

- ปัจจัยภำยใน จำกกำรผลิตขิน้ส่วนยำนยนต์ที่มีกำรเลิกรุน่ และแมพ่ิมพ์ที่ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย จงึส่งผลกระทบท้ำให้
ยอดขำยลดลง อย่ำงไรก็ตำมในปี 2560 บริษัทฯ ได้พยำยำมหำยอดขำยมำ ชดเชยในส่วนที่ขำดหำยไป ซ่ึงมีแนวโน้มว่ำจะ
สำมำรถหำยอดขำยเพิ่มขึ้นได ้

- ในส่วนของปัจจัยภำยนอก จำกภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ ส่งผลทำ้ให้ยอดสั่งซ้ือจำก
ผู้ผลิตรถยนตท์ั้งจำกในประเทศ และต่ำงประเทศลดลง 

จำกยอดขำยที่ลดลงในปี 2559 ท้ำให้มีผลขำดทนุสุทธิ 67.54 ล้ำนบำท หรือคดิเปน็ -6.15% ของยอดขำย อันเปน็ผลมำจำก  อัตรำ
ก้ำไรขั้นต้น ที่ลดลงจำก 14% ในปี 2558 เหลือเพียง 6.46% ในปี2559 จำกกำรผลิตในปริมำณที่ต่้ำกว่ำปกติ ซ่ึงบริษทัฯ เคยผลิตอยูท่ี่เกอืบ 
2,000 ล้ำนบำท และในปทีี่แล้วบริษัทฯ ผลิตอยูท่ีเ่พียง 1,000 ล้ำนบำท  รวมไปถึงของเสียที่เกดิจำกงำนพ่นสี ที่สำขำสุวินทวงศ์  และ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตบำงรำยกำร ที่ยังไม่สำมำรถลดลงให้สอดคล้องกับยอดขำยที่ลดลงได้ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้ใช้ควำมพยำยำมเข้ำ
ไปจัดกำรแก้ไขปัญหำกำรผลิตที่เกิดขึ้นเป็นส่วนใหญ่แล้ว  

ในส่วนต่อมำ อัตรำก้ำไรจำกกำรด้ำเนินงำน จำกปี 2558 = 2.38% ลดลงเปน็ -6.06% ในปี 2559 ถึงแม้บริษทัฯ ได้ลดค่ำใช้จ่ำยใน
กำรขำยและบริหำรลงไป 15.53 ล้ำนบำท จำก 165.92 ล้ำนบำท ในปี 2558 เปน็ 150.40 ล้ำนบำท ในปี 2559 อันเป็นผลมำจำกกำรปรับลด
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนต่ำงๆ 

 แนวทางด าเนินการในปี 2560 
  โดยกำรเพิ่มรำยได้จำก model ใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ พร้อมทั้งเน้นกำรขำยแม่พิมพ์ เพรำะจะท้ำให้บรษิัทฯ ได้ยอดขำยทั้งสอง
ทำง คือ แม่พิมพ์ และงำน plastic parts โดยกำรเพิ่มทีมกำรตลำด เพือ่เจำะลูกค้ำให้มำกขึ้น โดยเฉพำะลูกค้ำรำยหลักของบริษทัฯ 

ส่วนของต้นทุนกำรผลิต มีกำรปรบัเปลี่ยนกระบวนกำรผลิต เพื่อลดปริมำณกำรใช้วัตถุดิบ และปริมำณของเสียในกระบวนกำร
ผลิต  
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ส่วนของค่ำใช้จ่ำยกำรขำยและบรหิำร มีกำรปรับอัตรำก้ำลังคนใหส้อดคล้องกับยอดขำย 

 ผลงานที่ส าคัญในป ี2559 
1. Best Delivery จำก Toyoda Gosei (Thailand) Co.,Ltd. 
2. บริษทัฯ ด้ำเนินธุรกิจภำยใต้กรอบของกำรก้ำกับดูแลกิจกำรที่ดี จนได้รับกำรประเมินผลใหเ้ปน็ 1 ใน 80  

บริษทัจดทะเบียน ที่ได้รบัคะแนนประเมินในระดบั “ดีเลิศ” (ห้ำดำว) จำกบริษัทที่เข้ำร่วมท้ำกำรส้ำรวจ 
ทั้งหมด 601 บริษัท 

3. วันที่ 9 มีนำคม 2560 คณะกรรมกำร CAC มีมติให้กำรรับรอง TKT เป็นสมำชิกของแนวร่วมปฏิบัตขิองภำคเอกชนไทยใน
กำรต่อต้ำนทุจรติ 

นี้เปน็เพียงตัวอย่ำงบำงส่วนของรำงวัลที่บริษทัฯ ได้รบั ซ่ึงสำมำรถดูรำยละเอียด ไดจ้ำกรำยงำนประจ้ำปีที่ได้จัดส่งให้แล้ว 

นอกจำกกำรด้ำเนินงำนด้ำนธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ไดจ้ัดให้มีกิจกรรมเพื่อยกระดับสังคม และชุมชน อย่ำงต่อเนื่อง โดยให้พนักงำน
ทุกระดับ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ 

บริษทัฯ ได้พยำยำม สร้ำงให้พนักงำนมีควำมตระหนัก ถึงสังคมเริ่มแรกของตัวเอง คือ สังคมทีบ่้ำนเกดิ โดยกำรสนับสนุนให้เกิด
กิจกรรม “ผ้ำป่ำสู่บ้ำนเกิด” 

นอกจำกนั้น บรษิัทฯ ก็พยำยำมส่งเสริมสังคมทีใ่กล้ตัวพนักงำนทีสุ่ด คือ ครอบครัวของพนักงำนเอง โดยกำร “มอบของขวัญวัน
เด็ก” เพื่อใหเ้กิดควำมผูกพันกันมำกขึ้น 

ส้ำหรับกิจกรรมภำยใน นอกจำกกำรท้ำบุญวันปีใหม่ กิจกรรมวันแม่ กำรบริจำคโลหิต ทีบ่ริษทัฯ ท้ำเป็นประจ้ำในทุกๆ ปี แล้ว 
บริษทัฯ คิดว่ำ “คน” เป็นหัวใจหลักขององค์กรและสังคม จึงไดพ้ยำยำมส่งเสริมด่ำนกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงคนในอนำคต บรษิัทฯ ได้จดัให้มี
โครงกำรมอบทุนกำรศึกษำกับบตุรของพนักงำนทุกคน ที่เรียนอยูใ่นช้ันที่ต่้ำกว่ำมัธยมศึกษำปทีี่ 3 

นอกจำกนี้ บรษิัทฯ ไดจ้ัดกจิกรรมเยี่ยมชมโรงงำน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้ำเยี่ยมชมโรงงำน ส้ำหรับในปี 2559 ได้พำผู้ถือหุ้นประมำณ 
50 ท่ำน เยี่ยมชมที่โรงงำนก่ิงแก้ว และในปี 2560 บริษัทฯ ได้วำงแผน ทีจ่ะให้ผู้ถือหุน้ได้เข้ำเยี่ยมชมที่โรงงำนสุวินทวงศ์  ผู้ถือหุน้ที่สนใจ
สำมำรถลงชื่อได้ที่โต๊ะลงทะเบียนด้ำนหน้ำห้องประชุม ส้ำหรับกำ้หนดกำรเยี่ยมชมจะแจ้งใหท้รำบอีกครั้ง 

เมื่อคุณปรีชำ เตชะไกรศรี รำยงำนจบ  ประธานฯ  โดยเปดิโอกำสให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถำมหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถำม หรือแสดงควำมเห็นเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมรับทรำบผลกำรดำ้เนินงำนประจ้ำปี 2559  
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมตริับทรำบรำยงำนผลกำรด้ำเนินงำน ประจ้ำปี 2559 
 
วาระท่ี  3. พิจารณาอนมุัติงบแสดงฐานะการเงิน  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  พร้อมทั้งรบัทราบรายงานผู้สอบบัญชีส าหรบัรอบระยะเวลา

บัญชี  ส้ินสุด ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2559 
 ประธำนฯ ขอใหคุ้ณจุมพล  เตชะไกรศรี  เป็นผูร้ำยงำน 

 คุณจุมพล เตชะไกรศรี  รำยงำนตอ่ที่ประชุมว่ำ  ส้ำหรับงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก้ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ       

พร้อมทั้งรับทรำบรำยงำนผู้สอบบัญชี ส้ำหรับรอบบัญชีส้ินสุด ณ วันที ่31 ธันวำคม 2559 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบ จำก 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต  มีรำยละเอียดปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจ้ำปีของบริษทัฯ ที่อยู่ในรปูของ CD ซ่ึงได้จัดส่ง ให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อม

จดหมำยเชิญประชุม และไดเ้ปิดเผยบนเว็บไซต์ของบรษิัทฯ เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว โดยขอสรปุ รำยงำนงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำ้ไร

ขำดทนุเบด็เสร็จ ใหท้ี่ประชุมทรำบดังนี ้
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ส้ำหรับงบแสดงฐำนะกำรเงิน สรุปได้ดังนี ้

 

 

 

 

 
          
และ งบก้ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็ สรุปได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 
         
 

ในระหว่ำงกำรประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นมำเข้ำร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ้ำนวน 53 รำย ผู้รับ
มอบฉันทะ จ้ำนวน 83 รำย รวมทั้งสิ้น 136 รำย คิดเป็น 143,292,396 หุ้น เท่ำกับร้อยละ 66.96 ของจ้ำนวนหุ้นที่จ้ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด 
เมื่อคุณจุมพล เตชะไกรศรี รำยงำนจบ  ประธานฯ  ได้ด้ำเนนิกำรประชุมต่อโดยเปิดโอกำสใหผู้้ถือหุน้ได้ซักถำมหรือมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม  

     ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถำม หรือแสดงควำมเหน็เพิ่มเติม ประธำนฯ จงึขอใหท้ี่ประชุมออกเสียงลงคะแนน 
     ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน ผลกำรนับคะแนนเสียงเป็นดงันี้ 

 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชมุ 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นด้วย 143,292,396 100 

2.  ไม่เห็นด้วย 0 0 

3.  งดออกเสียง 0 0 

4.  บัตรเสีย 0 0 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตเิปน็เอกฉันท์ อนุมตัิงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก้ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ พร้อมทั้งรบัทรำบรำยงำนผู้สอบ
บัญชีส้ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559  

 

2559 2558
สินทรัพย์หมนุเวียน 365.76 411.22
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 688.56 727.27
    รวมสนิทรัพย์ 1,054.32 1,138.49
หนี้สินหมนุเวียน 635.10 612.52
หนี้สินไมห่มนุเวียน 38.78 65.16
รวมหนี้สิน 673.88 677.68
ส่วนของผู้ถือหุ้น 380.44 460.81
    รวมหนี้สนิ และ
    สว่นของผู้ถือหุ้น 1,054.32 1,138.49

2559 2558

รวมรายได้ 1,097.75 1,356.39

ต้นทนุขายและบริการ (1,026.88) (1,166.48)

ก ำไรขั้นต้น 70.87 189.91

รำยได้อ่ืน 13.02 8.30

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร (150.40) (165.93)

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนตน้ทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ (66.51) 32.28

ต้นทนุทางการเงิน (17.93) (17.93)

รายได้(ค่าใชจ้่าย)ภาษีเงินได้ 16.91 (1.95)

ก ำไร(ขำดทนุ)เบ็ดเสรจ็ส ำหรบังวด (67.53) 12.40

ก ำไร(ขำดทนุ)สุทธิ (บำทต่อหุ้น) (0.32) 0.06
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วาระท่ี  4. พิจารณาอนมุัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
 ประธำนฯ ขอใหคุ้ณสุเมธ เตชะไกรศรี ประธำนฝ่ำยบริหำร เป็นผู้รำยงำน 
 คุณสุเมธ เตชะไกรศรี ได้รำยงำนต่อทีป่ระชุมทรำบว่ำ จำกผลประกอบประจ้ำป ี 2559 บรษิัทฯ มีผลกำรด้ำเนินงำนขำดทนุ 
67.54 ล้ำนบำท  ซ่ึงสำเหตขุองกำรขำดทุนได้น้ำเสนอให้ทรำบแลว้ในวำระที่ 2 ผลต้องขอโทษต่อผู้ถือหุ้นจำกผลประกอบกำรในปทีี่ผ่ำน
มำ และหวังอย่ำงยิ่งว่ำ บริษัทฯ ควรจะมีผลด้ำเนินกำรที่มผีลก้ำไรในทุกๆ ปี   
 ในวำระนี้ คณะกรรมกำรพิจำรณำ เห็นควรเสนองดจ่ำยเงินปันผลประจ้ำปี 2559 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุน้ เพื่อพิจำรณำอนุมัติงด
จ่ำยเงินปันผลประจ้ำปี 2559 ส้ำหรับผลด้ำเนินงำนตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2559 ถึง 31 ธันวำคม 2559  

ประธานฯ  ได้ด้ำเนนิกำรประชุมต่อ โดยเปดิโอกำสให้ผู้ถือหุ้นไดซั้กถำม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

     ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถำม หรือแสดงควำมเหน็เพิ่มเติม ประธำนฯ จงึขอใหท้ี่ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

     ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน ผลกำรนับคะแนนเสียงเป็นดงันี้ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชมุ 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นด้วย 143,292,396 100 

2.  ไม่เห็นด้วย 0 0 

3.  งดออกเสียง 0 0 

4.  บัตรเสีย 0 0 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตเิปน็เอกฉันท์ อนุมตัิงดจ่ำยเงินปันผลจำกกำรด้ำเนินงำนประจ้ำปี 2559  
 ส้ำหรับงวดวันที่ 1 มกรำคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวำคม 2559 

วาระท่ี  5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ  

ประธำนฯ รำยงำนให้ทีป่ระชุมทรำบว่ำ เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบรษิัทมหำชนจ้ำกัด มำตรำ 71 และตำมข้อบังคบั
บริษทัฯ ข้อ 18 ก้ำหนดไว้ว่ำ  ในกำรประชุมสำมัญประจ้ำปทีุกครัง้ กรรมกำรต้องออกจำกต้ำแหน่งอย่ำงน้อยจ้ำนวนหนึ่งในสำมโดยอัตรำ 
ถ้ำจ้ำนวนกรรมกำรจะออกแบ่งออกให้เป็นสำมส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ้ำนวนใกล้เคียงหนึ่งในสำม 

กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต้ำแหน่งในปีแรก และปทีี่สองภำยหลังจดทะเบียนบรษิทันั้นใหจ้ับสลำกว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปหีลังๆ 
ต่อไปให้กรรมกำรที่อยู่ในต้ำแหน่งนำนที่สุดเปน็ผู้ออกจำกต้ำแหน่ง 

กรรมกำรผู้ออกจำกต้ำแหน่งไปนัน้ อำจเลือกกลับเข้ำรับต้ำแหน่งอกีวำระหนึ่งก็ได ้

ในปีนีบ้รษิัทฯ มีกรรมกำรทัง้หมด 12 ท่ำน ส้ำหรับกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระในกำรประชุมครัง้นี้ มีจ้ำนวน 4 ท่ำน คือ 
    1.   พลเอกเทอดศักดิ ์ มำรมย ์  
                  2.   คุณคัมภีร์   จองธุระกิจ 
    3.   คุณยุพำ  เตชะไกรศร ี
    4.   คุณประสงค ์  เตชะไกรศร ี

เนื่องจำกในวำระที่ 5 เป็นกำรพิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำร แทนกรรมกำรที่ต้องออกจำกต้ำแหนง่ตำมวำระ ซ่ึงในวำระนี้ กระผมได้
พ้นต้ำแหน่งกรรมกำรของบรษิัทฯ ด้วย เพื่อควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำวำระนี้  จึงขอเรียนเชิญกรรมกำรทั้ง 4 ท่ำน ซ่ึงมีส่วนได้เสียใน
วำระนี้ ออกจำกห้องประชุม และขอมอบหมำยใหคุ้ณสุเมธ เตชะไกรศรี ท้ำหน้ำที่ประธำนที่ประชุมแทนครับ 



   

 11 

คุณสุเมธ เตชะไกรศรี เริ่มด้ำเนนิกำรประชุมดังนี้ จำกกำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวำระและบุคคล เพื่อพิจำรณำเลือกตั้ง
เป็นกรรมกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุน้ ประจ้ำปี 2560 ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวำคม 2559 โดย
วิธีกำรเสนอผ่ำนทำงจดหมำยอิเลคทรอนิคส์ หรือทำงโทรสำรนั้น ผลปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดเสนอวำระ และช่ือบุคคลเพื่อพิจำรณำ
เลือกตั้งเป็นกรรมกำรของบริษทัฯ จึงเรียนมำเพื่อทรำบ   

คณะกรรมกำรสรรหำ และกรรมกำรบริษัทที่ไมม่ีส่วนได้เสีย ได้พิจำรณำถึงควำมเหมำะสม คณุสมบัติ ประสบกำรณ์ ควำม
เชี่ยวชำญแล้ว ตำมรำยละเอียดของกรรมกำรทั้ง 4 ท่ำน ในเอกสำรแนบ 3 เห็นควรเสนอช่ือกรรมกำรที่ครบก้ำหนดออกตำมวำระเข้ำเป็น
กรรมกำรของบรษิัทอีกวำระหนึ่ง จ้ำนวน 4 ท่ำน ตำมรำยช่ือที่น้ำเสนอ  

ส้ำหรบัวำระนี้ ขอใหผู้้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏบิัติทีด่ี ที่
ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรก้ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประสงค์ให้มีกำรลงคะแนนเสียงในวำระเลือกตั้งกรรมกำรมีควำมโปร่งใส
ในกำรนับคะแนนมำกยิ่งขึ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกรำย ทัง้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงด 

ออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนซึ่งทำงบริษทัฯ ไดจ้ัดเตรียมไว้ให้แล้ว  

ประธานฯ   ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถอืหุ้นซักถำมหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซ่ึงมีผู้เข้ำร่วมประชุมได้สอบถำม ดังนี้ 

คุณพิสิษฐ์   ตั้งประจักษ์ภกัดี   ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

สอบถาม บริษทัฯ มีหลักเกณฑ์ในกำรเสนอช่ือกรรมกำรอิสระอย่ำงไร และมีกำรก้ำหนดนโยบำยวำระกำรด้ำรงต้ำแหน่งของ
กรรมกำรอิสระไว้อย่ำงไร เนื่องจำกในวำระนี้มีกำรเลือกกรรมกำรอิสระที่ด้ำรงต้ำแหน่งเกนิ 9 ปี กลับเข้ำรับต้ำแหน่ง
อีกวำระหนึ่ง 

ประธานฯ  ได้กล่ำวขอบคุณผู้รบัมอบฉนัทะ  และมอบหมำยให้คุณจุมพล เตชะไกรศรี เปน็ผู้ตอบ 

ค าตอบ ส้ำหรับวำระนี้ กรรมกำรทั้ง 4 ท่ำน ที่ได้เสนอชื่อให้กลับเข้ำรับต้ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง มีกรรมกำรอิสระ 1 ท่ำน คือ พล
เอกเทอดศักดิ์ มำรมย์  ซ่ึงด้ำรงต้ำแหน่งกรรมกำรอิสระมำแล้ว 13 ปี โดยหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ ได้
ก้ำหนดให้ช้ีแจงในประเดน็นี้ด้วย ซ่ึงทำงบริษทัฯ ก็ได้เขียนชี้แจงเหตุผล ไว้ในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ้ำปี 2560 เพื่อใหผู้้ถือหุ้นทุกท่ำนรับทรำบ 

 ประเด็นก้ำหนดวำระกำรด้ำรงต้ำแหน่งของกรรมกำรอิสระ  ปัจจุบันบริษทัฯ ยังไม่มีนโยบำยก้ำหนดวำระกำรด้ำรง
ต้ำแหน่งของกรรมกำรอิสระ เนื่องจำกกรรมกำรอิสระทั้ง  5 ท่ำน ของบริษทัฯ มีควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆ และ
ควำมสำมำรถหลำกหลำยที่เป็นประโยชน์ต่อบรษิัทฯ รวมถึงกำรแสดงควำมคิดเห็นที่เป็นอิสระมำโดยตลอด  

คุณเผ่ำเทพ โชตินุชิต ประธำนกรรมกำรสรรหำ ได้กล่ำวเสริมว่ำ พลเอกเทอดศักดิ์ มำรมย์ เปน็บคุคลที่มีควำม
รับผิดชอบสูง ท่ำนมีแนวคดิทีเ่ปน็อิสระและยึดถือปฏิบัติมำโดยตลอด เป็นกรรมกำรอิสระที่มคีุณสมบัติครบถ้วน ทั้งนี้ 
ตัวบุคคลก็มีควำมส้ำคัญไม่น้อยไปกว่ำหลักเกณฑ์  

คณะกรรมกำรสรรหำ ได้พิจำรณำคุณสมบัติแล้ว เห็นว่ำท่ำนมคีุณสมบัติควำมเปน็อิสระ จึงเสนอกลับเข้ำด้ำรง
ต้ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง 

ประธานฯ ได้ด้ำเนินกำรประชุมต่อ  โดยเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุน้ซักถำมหรือแสดงควำมเหน็ และขอให้เฉพำะท่ำนผู้ถือหุ้นที่

ลงคะแนนไม่เหน็ด้วย และงดออกเสียง โปรดยกมือขึน้ เพื่อใหเ้จ้ำหน้ำทีข่องบริษทัฯ เดนิไปเก็บบตัรลงคะแนน  

 ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือแสดงควำมเห็นเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงขอให้ทีป่ระชุมออกเสียงลงคะแนน 

 ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน ผลกำรนับคะแนนเสียงเป็นรำยบุคคล ดังนี ้
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กรรมการ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
คะแนนเสียง ร้อยละ

(%) 
คะแนน

เสียง 
ร้อยละ

(%) 
คะแนน

เสียง 
ร้อยละ

(%) 
คะแนน

เสียง 
ร้อยละ

(%) 
1 พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย ์ 143,292,296 99.9999 100 0.0001 0 0 0 0 
2 คุณคัมภีร์    จองธุระกิจ 143,292,396 100 0 0 0 0 0 0 
3 คุณยุพา       เตชะไกรศรี 143,292,396 100 0 0 0 0 0 0 
4 คุณประสงค์ เตชะไกรศร ี 143,292,396 100 0 0 0 0 0 0 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตเิปน็เอกฉันท์ แต่งตัง้กรรมกำรที่ครบก้ำหนดออกตำมวำระทั้ง 4 ท่ำน กลับเข้ำเป็น 
                             กรรมกำรบริษัทฯ อีกวำระหนึ่ง 

ประธานฯ  ขอเรียกเก็บบตัรลงคะแนนส้ำหรับวำระนี้จำกผู้ถือหุน้ทกุท่ำน เพื่อที่จะสำมำรถตรวจสอบได้ในภำยหลัง และได้เชิญ
กรรมกำรทั้ง 4 ท่ำน กลับเข้ำห้องประชุม พร้อมทั้งได้แสดงควำมยนิดี และกล่ำวต้อนรับกรรมกำรทัง้ 4 ท่ำน กลับมำด้ำรงต้ำแหน่งอีกวำระ
หนึ่ง  

วาระท่ี  6. พิจารณาอนมุัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าป ี2560 

 ในกำรพิจำรณำวำระนี้ ผู้มีส่วนได้เสีย คือ กรรมกำรที่ได้รับค่ำตอบแทน จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวำระนี้ และผมขอใหคุ้ณ
สุเมธ เตชะไกรศรี ประธำนกรรมกำรบริหำร ผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวำระนี้ เป็นผู้น้ำเสนอรำยละเอียดตอ่ที่ประชุมครับ 

    คุณสุเมธ เตชะไกรศรี รำยงำนว่ำ ตำมข้อบังคบัที่ 16 ค่ำตอบแทนและโบนัสจำกผลกำรด้ำเนินงำน ให้สุดแล้วแต่ทีป่ระชุมผู้ถือ
หุ้นจะก้ำหนด ซ่ึงจำกกำรที่บรษิัทฯ มีผลประกอบกำรในปี 2559 ที่ขำดทนุจ้ำนวนมำก  

คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบรษิทั พิจำรณำแล้วเห็นควรเสนอ งดจ่ำยโบนัสจำกผลกำรด้ำเนนิงำน
ปี 2559 และพิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ้ำปี 2560 เปน็จ้ำนวนเงิน 2,919,000 บำท ซ่ึงจ่ำยเท่ำกับปี 2559 ตำมเอกสำรแนบที่ 
4 ในจดหมำยเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

ประธานฯ  ได้ด้ำเนินกำรประชุมต่อ โดยเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถำม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
  ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง หรือแสดงควำมเห็นเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงขอให้ทีป่ระชุมออกเสียงลงคะแนน 
   ที่ประชุมพจิำรณำและออกเสียงลงคะแนน ผลกำรนับคะแนนเสียงเป็นดังนี ้ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชมุ 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นด้วย 115,663,790 80.7187 
2. ไม่เห็นด้วย 0 0 
3.  งดออกเสียง 27,628,606 19.2726 
4.  บัตรเสีย 0 0 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตเิปน็เอกฉันท์ อนุมตัิงดจ่ำยโบนัสจำกผลกำรด้ำเนินงำนประจ้ำปี 2559  
 และอนุมัติจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ้ำป ี2560 จ้ำนวนเงิน 2,919,000 บำท (จ่ำยเท่ำปี 2559) 
 ทั้งนี้ กรรมกำรที่มีส่วนได้เสีย ไดง้ดออกเสียงในวำระนี้ 
วาระท่ี  7. พิจารณาแตง่ตั้งผู้สอบบัญชแีละก าหนดค่าสอบบญัชี  ประจ าปี 2560 

ประธำนฯ ได้แจง้ให้ทีป่ระชุมทรำบว่ำ เพื่อให้เปน็ไปตำมพระรำชบัญญัติบริษทัมหำชนจ้ำกัด มำตรำ 120 และข้อบังคับของ
บริษทั ข้อ 56, 57 ซ่ึงก้ำหนดใหท้ีป่ระชุมสำมัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก้ำหนดค่ำสอบบัญชีของบรษิัทฯ ทุกปี  คณะกรรมกำร
ตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษิัท ได้พิจำรณำแล้วเหน็สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุน้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจ้ำนวน 4 รำย  คือ คุณเจษฎำ 
หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชอีนุญำตเลขที่ 3759 และ/หรอื คุณจิโรจ ศริิโรโรจน ์ผู้สอบบัญชอีนญุำตเลขที่ 5113 และ/หรอื คุณกรรณิกำร์ วิภำณรุัตน์ 
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ผู้สอบบัญชีอนุญำตเลขที่ 7305 จำกบริษัท กรินทร์ ออดิท  จ้ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ้ำปี 2560 เปน็ปีที ่3 พร้อมทั้งอนุมตัิค่ำสอบบญัชี
จ้ำนวนเงนิ 960,000 บำท และค่ำบริกำรส้ำหรับกำรตรวจสอบตำมแนวที่ก้ำหนดโดยคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน จ้ำนวน 2 บัตร บัตร
ละ 10,000 บำท รวมเป็นเงิน 20,000 บำท รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 5 

ในระหว่ำงกำรประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก รวมเป็นผู้ถือหุ้นมำเข้ำร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ้ำนวน 57 รำย 
ผู้รับมอบฉันทะ จ้ำนวน 83 รำย รวมทั้งส้ิน 140 รำย คิดเป็น 143,356,896 หุ้น เท่ำกับร้อยละ 66.99 ของจ้ำนวนหุน้ทีจ่้ำหน่ำยได้แล้ว
ทั้งหมด 
ประธำนฯ   ได้เปดิโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถำม หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

      ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถำมหรือแสดงควำมเหน็เพิ่มเติม ประธำนฯ จงึขอใหท้ี่ประชุมออกเสียงลงคะแนน 
      ที่ประชุมพิจำรณำและออกเสียงลงคะแนน ผลกำรนับคะแนนเสียงเป็นดงันี้ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น =  เสียง) 

% ของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชมุ 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นด้วย 143,276,896 99.9442 
2.  ไม่เห็นด้วย 80,000 0.0558 
3.  งดออกเสียง 0 0 
4.  บัตรเสีย 0 0 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมตเิปน็เอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง คุณเจษฎำ หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญำตเลขที่ 3759 และ/ 
        หรือ คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผูส้อบบัญชีอนุญำตเลขที่ 5113 และ/หรือ คุณกรรณิกำร์ วิภำณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญำตเลขที่   
        7305 จำกบริษัท กรินทร์ ออดิท จ้ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ้ำปี 2560 พร้อมทั้งอนุมัตคิ่ำสอบบญัชีจ้ำนวนเงนิ 960,000 บำท  
        และค่ำบริกำรส้ำหรับกำรตรวจสอบตำมแนวที่ก้ำหนดโดยคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน จ้ำนวน 2 บัตร บัตรละ 10,000  
        บำท รวมเป็นเงิน 20,000 บำท                        

วาระท่ี 8.   เรื่องอื่น ๆ  
ประธำนฯ ได้สอบถำมทีป่ระชุมว่ำ มีผู้ถือหุ้นท่ำนใด มีข้อเสนอแนะหรือแสดงควำมคิดเห็นต่อทีป่ระชุมหรือไม่   
เมื่อไม่มีผู้ใด มขี้อเสนอแนะ  ประธำนฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่ำ หำกผู้ถือหุ้นท่ำนใดที่มีควำมประสงค์ จะเยี่ยมชมโรงงำนของ

บริษทัฯ สำมำรถลงชื่อได้ที่โต๊ะลงทะเบียนด้ำนหน้ำของห้องประชุม  

ประธำนฯ ในนำมตัวแทนคณะกรรมกำรบริษัท ได้กล่ำวขอบคุณตอ่ผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลำมำร่วมในกำรประชุมครั้งนี้ และ
ขอบคุณพนักงำนทุกคนที่มีส่วนรว่มในกำรปฏิบตัิงำนด้วยควำมเหน็ดเหนื่อยและรบัผิดชอบด้วยกันตลอดมำในปทีี่แล้ว และบรษิัทจะต้อง
แก้ไขจุดอ่อนต่ำงๆ ให้หมดไป พร้อมที่จะปฏบิัติงำนในปี 2560 ด้วยควำมมุ่งมั่นและเต็มก้ำลังควำมสำมำรถต่อไป พร้อมทั้งอ้ำนวยพรให้
ทุกท่ำนจงประสพควำมสุข ควำมเจริญรุง่เรืองตลอดไป และขอปดิกำรประชุม  
ปิดประชุมเวลำ 15:00 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 

ในป ี 2561  มีกรรมกำรที่ออกตำมวำระ  คือ  คุณเผ่ำเทพ โชตินุชิต,  คุณสุเมธ  เตชะไกรศรี,  คุณวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์  และ 

ดร.โกศล สุรโกมล 

บริษทัฯ ได้พิจำรณำตำมควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำรสรรหำแล้วเห็นว่ำ กรรมกำรที่ออกตำมวำระทั้ง 4 ท่ำน มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรสรรหำ และเมื่อพิจำรณำจำกประวัตกิำรเข้ำร่วมประชุม คุณสมบัติ ประสบกำรณ์ รวมไปถึงกำรมีส่วนร่วม
ในกำรสร้ำงประโยชน์ให้แก่บรษิทัฯ ของกรรมกำรทั้ง  4  ท่ำน  ที่ครบก้ำหนดออกตำมวำระแล้วเหน็สมควรเสนอช่ือกรรมกำรทั้ง 4  ท่ำน 
กลับเข้ำด้ำรงต้ำแหน่งดังเดิมโดยได้จัดท้ำประวัติกรรมกำรทัง้ 4 ท่ำน แนบมำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำวำระที่ 5  และในปี 2561 บรษิัทฯ มี
กำรเสนอช่ือกรรมกำรเพื่อด้ำรงต้ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระ 3 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 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 

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

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



   

 15 

   ข้อมูลกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ   
ชื่อ – นามสกุล นำยเผ่ำเทพ  โชตินุชิต  

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมกำรอิสระ  
ต าแหน่งปัจจบุัน ประธำนกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 

และกรรมกำรสรรหำ 
ประธำนกรรมกำรก้ำกับดแูลกิจกำรที่ด ี

กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรบรษิัท  
อายุ 85  ป ี  
วุฒิการศึกษา M.Sc Metallurgical Engineer University of Arizona, USA. 
ความรู้ความช านาญ ด้ำนบัญชกีำรเงิน และกำรบรหิำรจดักำร,  
อบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP 11/2004)  

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 06/1/2547  (จ้ำนวนปีที่ด้ำรงต้ำแหน่ง 14 ปี)  
รวมเวลาด ารงต าแหน่งจนครบวาระนี้ 17 ป ี
การถือหุ้นในบริษัทฯ จ้ำนวน 5,000 หุ้น หรือ 0.002 % 
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- 
ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  2 แหง่ 

2556 – ปัจจุบัน  กรรมกำรผูท้รงคณุวิฒิ,  
                          โรงพยำบำลมหำวทิยำลยัเทคโนโลยีสรุนำรี 
2538 – ปัจจุบัน  President, Qualine Management Co., Ltd. 

ต าแหน่งในกิจการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี- 
ประสบการณ์การท างาน  - กรรมกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลงำน,  

   มหำวิทยำลัยเทคโนโลยสีุรนำร ี
- President, Qualine Management Co., Ltd. 
- กรรมกำรผู้ทรงคุณวิฒ,ิ โรงพยำบำลมหำวิทยำลยัเทคโนโลยสีรุนำรี 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560 - ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท : เข้ำร่วม 8 ครั้ง จัดประชุม 8 ครั้ง  
- ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ: เข้ำร่วม 4 ครั้ง จัดประชุม 4 ครั้ง  
- ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและคณะกรรมกำรสรรหำ :         
   เข้ำร่วม 2 ครั้ง จัดประชุม 2 ครั้ง  
- ประชุมคณะกรรมกำรกับก้ำดูแลกจิกำรที่ดี: เข้ำร่วม 2 ครั้ง จัดประชุม 2 ครั้ง  

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี – 
เหตุผลในการเสนอขอใหท้ี่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระทีด่ ารงต าแหน่ง
กรรมการมาเกิน 9 ปี เปน็กรรมการอิสระต่อไป 
อีกวาระหนึง่ 

คณะกรรมกำร ได้พิจำรณำตำมควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสรรหำว่ำ 
นำยเผ่ำเทพ โชตินชุิต เป็นผู้มีคุณสมบัติกำรเปน็กรรมกำรอสิระตำมที่
กฎหมำยก้ำหนด ตลอดจนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และตลอดระยะเวลำของ
กำรด้ำรงต้ำแหนง่ ไดใ้หค้วำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระและให้ขอ้เสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ตอ่บริษัทฯ คณะกรรมกำรจึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถอืหุ้น
เลือกตั้ง นำยเผ่ำเทพ โชตินชุิต กลบัเข้ำด้ำรงต้ำแหน่งอกีวำระหนึ่ง 

คุณสมบัติเพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ : ระบกุำรมี/ไม่มี ส่วนได้เสยีในลักษณะดังต่อไปนีก้ับบริษทั/บริษทั
ใหญ/่บริษัทย่อย/บริษทัรว่ม หรือนติิบคคลที่อำจมีควำมขัดแยง้ในปัจจุบัน หรอืในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ 
1. เป็น/ไม่เป็น กรรมกำรที่มีส่วนรว่มในกำรบริหำรงำน พนังงำน ลูกจ้ำง หรอืที่ปรึกษำที่ไดร้ับเงินเดอืนประจ้ำปี            -ไม่เป็น- 
2. เป็น/ไม่เป็น ผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพ (เชน่ ผูส้อบบัญชี ที่ปรกึษำกฎหมำย)                                                                      -ไม่เป็น- 
3. มี/ไม่มี ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่มีนัยส้ำคญัอนัอำจมีผลท้ำให้ไม่สำมำรถท้ำหน้ำที่ไดอ้ย่ำงเป็นอิสระ                           -ไม่มี- 
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ชื่อ - นามสกุล คุณสุเมธ  เตชะไกรศร ี

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมกำร  

ต าแหน่งปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรบรหิำร / กรรมกำรบรษิัท 
กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและ 
กรรมกำรสรรหำ  
กรรมกำรก้ำกับดแูลกิจกำรที่ด ี

อายุ   71 ปี  

วุฒิการศึกษา -ปริญญำตร ีเศรษฐศำสตร,์ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์
-โครงกำรมินิ  MBA, มหำวิทยำลยัจุฬำลงกรณ์ 

ความรู้ความช านาญ งำนท้ำแม่พิมพ์ / งำนฉีดขึ้นรูปพลำสติก  

อบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP 137/2010)  
  สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
-หลกัสูตร "ผู้บริหำรระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 17 " 
  สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 06/1/2547 ( จ้ำนวนปีที่ด้ำรงต้ำแหน่ง 14 ปี) 

การถือหุ้นในบริษัทฯ จ้ำนวน 23,500,000 หุ้น หรอื 10.98 % 

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี – 

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 6 แหง่ 
2550 – ปัจจุบัน  กรรมกำร, บจก. ชินคำร่ำ พรอ็พเพอร์ตี้ 
2547 – ปัจจุบัน  กรรมกำร, บจก. เอ็มเอฟท ีดีเวลลอปเมนท์  
2544 – ปัจจุบัน  กรรมกำร, บจก. จัดสรรปันส่วน 
2530 – ปัจจุบัน  กรรมกำร, บจก. แพรรี่มำร์เก็ตต้ิง 
2528 – ปัจจุบัน  ประธำนกรรมกำร, บจก. พีซแอนด์ลีฟวิง่ 
2521 – ปัจจุบัน  ประธำนกรรมกำร, บจก. กรีนแลนด์ มำรเ์กตต้ิง 

ต าแหน่งในกิจการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี – 

ประสบการณ์การท างาน - กรรมกำร, บจก. ชินคำร่ำ พร็อพเพอร์ตี ้
- กรรมกำร, บจก. เอ็มเอฟที ดีเวลลอปเมนท ์
- กรรมกำร, บจก. จัดสรรปนัส่วน 
- กรรมกำร, บจก. แพรรี่มำร์เก็ตต้ิง 
- ประธำนกรรมกำร, บจก. พีซแอนด์ลีฟวิ่ง 
- ประธำนกรรมกำร, บจก. กรีนแลนด์ มำร์เกตต้ิง 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560 - ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท : เข้ำร่วม 8 ครั้ง จัดประชุม 8 ครั้ง  
- ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและคณะกรรมกำรสรรหำ :         
   เข้ำร่วม 2 ครั้ง จัดประชุม 2 ครั้ง  
- ประชุมคณะกรรมกำรกับก้ำดูแลกจิกำรที่ดี: เข้ำร่วม 2 ครั้ง จัดประชุม 2 ครั้ง  

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี – 
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ชื่อ – นามสกุล นำยวีระศกัดิ์  สุตัณฑวิบลูย ์ 
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมกำรอิสระ  
ต าแหน่งปัจจบุัน กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรบริษทั  
อายุ 61  ป ี  
วุฒิการศึกษา ปริญญำโท วิศวกรรมอุตสำหกรรม, 

Texas A&M University, USA. 
ความรู้ความช านาญ ด้ำนบัญชกีำรเงิน และกำรบรหิำรจดักำร 
อบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP รุ่น 21/2004) 

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 06/1/2547  (จ้ำนวนปีที่ด้ำรงต้ำแหน่ง 14 ปี)  

รวมเวลาด ารงต าแหน่งจนครบวาระนี้ 17 ป ี

การถือหุ้นในบริษัทฯ -ไม่มี- 

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 3 แหง่ (กรรมกำร) 
2558 – ปัจจุบัน  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ, บมจ. พลำสติคและหีบห่อไทย 

2555 – ปัจจุบัน  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ,  บมจ. บำงปะกง เทอร์มินอล 
2548 – ปัจจุบัน  กรรมกำร,  บมจ. กรงุเทพประกันภัย 
1 แหง่ (ผู้บริหำร) 
2540 – ปัจจุบัน  รองผู้จัดกำรใหญผู่้รับผิดชอบสำยลูกค้ำ ธรุกิจรำยกลำง, 
                          ธนำคำรกรงุเทพ จำ้กัด (มหำชน) 

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  4 แหง่  
2551 – ปัจจุบัน กรรมกำร, บจก. เดอะแกรนด-์ยูบ ี
2544 - ปัจจุบัน กรรมกำร, บจก. โตโยต้ำ ลิสซิ่ง(ประเทศไทย) 
2544 – ปัจจุบัน กรรมกำร, บจก. เอเชยีอุตสำหกรรมหลอดไฟ 
2544 – ปัจจุบัน กรรมกำร, บจก. ไทยอนิโด คอร์ดซ่ำ 

ต าแหน่งในกิจการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี- 

ประสบการณ์การท างาน  - ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ, บมจ. พลำสตคิและหีบห่อไทย 
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ, บมจ. บำงปะกง เทอร์มินอล 
- กรรมกำร, บจก. เดอะแกรนด-์ยูบ ี
- กรรมกำร, บมจ. กรุงเทพประกันภัย 
- กรรมกำร, บจก. โตโยต้ำ ลิสซิ่ง(ประเทศไทย) 
- กรรมกำร, บจก. เอเชียอุตสำหกรรมหลอดไฟ 
- กรรมกำร, บจก. ไทยอินโด คอรด์ซ่ำ 
- รองผูจ้ัดกำรใหญ่ผู้รบัผิดชอบสำยลูกค้ำ ธรุกิจรำยกลำง, บมจ. ธนำคำร   
  กรุงเทพ 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560 - กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท :  เข้ำร่วม 7 ครั้ง จัดประชุม 8 ครั้ง  
- กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ: เข้ำร่วม 4 ครัง้ จัดประชุม 4 ครั้ง  

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี – 
เหตุผลในการเสนอขอใหท้ี่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระทีด่ ารงต าแหน่ง

คณะกรรมกำร ได้พิจำรณำตำมควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสรรหำว่ำ 
นำยวีระศกัดิ์ สุตัณฑวิบลูย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำรอสิระตำมที่
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กรรมการมาเกิน 9 ปี เปน็กรรมการอิสระต่อไป 
อีกวาระหนึง่ 

กฎหมำยก้ำหนด ตลอดจนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และตลอดระยะเวลำของ
กำรด้ำรงต้ำแหนง่ ไดใ้หค้วำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระและให้ขอ้เสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ตอ่บริษัทฯ คณะกรรมกำรจึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถอืหุ้น
เลือกตั้ง นำยวรีะศักดิ ์สุตัณฑวบิูลย์ กลับเข้ำด้ำรงต้ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง 

คุณสมบัติเพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ : ระบกุำรมี/ไม่มี ส่วนได้เสยีในลักษณะดังต่อไปนีก้ับบริษทั/บริษทั
ใหญ/่บริษัทย่อย/บริษทัรว่ม หรือนติิบคคลที่อำจมีควำมขัดแยง้ในปัจจุบัน หรอืในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ 

1. เป็น/ไม่เป็น กรรมกำรที่มีส่วนรว่มในกำรบริหำรงำน พนังงำน ลูกจ้ำง หรอืที่ปรึกษำที่ไดร้ับเงินเดอืนประจ้ำปี            -ไม่เป็น- 

2. เป็น/ไม่เป็น ผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพ (เชน่ ผูส้อบบัญชี ที่ปรกึษำกฎหมำย)                                                                      -ไม่เป็น- 

3. มี/ไม่มี ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่มีนัยส้ำคญัอนัอำจมีผลท้ำให้ไม่สำมำรถท้ำหน้ำที่ไดอ้ย่ำงเป็นอิสระ                           -ไม่มี- 
 
 

ชื่อ – นามสกุล ดร.โกศล สุรโกมล  

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมกำรอิสระ  

ต าแหน่งปัจจบุัน กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรบริษทั  
กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ 
กรรมกำรก้ำกับดแูลกิจกำรที่ด ี
กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

อายุ 78  ป ี  

วุฒิการศึกษา ปริญญำเอก วิศวกรรมเครื่องกล  
Wayne State University, Michigan, U.S.A. 

ความรู้ความช านาญ กำรบริหำรจัดกำร 

อบรมหลักสูตรกรรมการ Director Certification Program (DCP รุ่น 137/2010) 
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 07/4/2553  (จ้ำนวนปีที่ด้ำรงต้ำแหน่ง 8 ปี)  

รวมเวลาด ารงต าแหน่งจนครบวาระนี้ 11 ป ี

การถือหุ้นในบริษัทฯ -ไม่มี- 

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แหง่ 
2556 – ปัจจุบัน   ที่ปรึกษำส้ำนกักรรมกำรผู้จัดกำรใหญ, บมจ. ลอ็กซเลย่ ์

ต าแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  -ไม่มี- 

ต าแหน่งในกิจการที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี- 

ประสบการณ์การท างาน  - ที่ปรกึษำ ส้ำนกังำนกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่บมจ. ลอ็กซเล่ย ์
- ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร บจ.ฟูจ ิเอเชยี 
- กรรมกำรอ้ำนวยกำรฝ่ำยปฏบิัติกำร บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดสัทรี 
- กรรมกำรบรหิำรและหัวหน้ำคณะปฏิบัติกำรฝ่ำยผลิต,  
   บจ.ธนบรุีประกอบรถยนต ์
- กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ,่ บจ.บำงชนัเยนเนอเรลเอเซมบล ี 
- Engine & Powertrain Department, Design Engineer, 
   Ford  Motor Company, Michigan, U.S.A 
Chemical Engineer, Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd. 
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การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560 - ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท :  เข้ำร่วม 7 ครัง้ จัดประชุม 8 ครัง้  
- ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนและคณะกรรมกำรสรรหำ :  
   เข้ำร่วม 2 ครัง้ จัดประชุม 2 ครั้ง  
- ประชุมคณะกรรมกำรกับก้ำดูแลกิจกำรที่ด:ี เข้ำรว่ม 2 ครั้ง จัดประชุม 2 ครั้ง  
- ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง: เข้ำร่วม 2 ครั้ง จัดประชุม 2 ครัง้  

ประวัติการท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไมมี่ – 

เหตุผลในการเสนอขอใหท้ี่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระทีด่ ารงต าแหน่ง

กรรมการมาเกิน 9 ปี เปน็กรรมการอิสระต่อไป 

อีกวาระหนึง่ 

คณะกรรมกำร ได้พิจำรณำตำมควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสรรหำว่ำ 
ดร.โกศล สุรโกมล เปน็ผู้มีคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำรอิสระตำมที่กฎหมำย
ก้ำหนด ตลอดจนมีควำมรู ้ควำมสำมำรถ และตลอดระยะเวลำของกำรด้ำรง
ต้ำแหนง่ ไดใ้หค้วำมเห็นอย่ำงเปน็อิสระและใหข้้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ต่อบรษิัทฯ คณะกรรมกำรจึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถอืหุ้นเลอืกตั้ง  
ดร.โกศล สุรโกมล กลับเข้ำด้ำรงตำ้แหนง่อกีวำระหนึง่ 

คณุสมบัติเพิ่มเติมส าหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ : ระบกุำรมี/ไม่มี ส่วนได้เสยีในลักษณะดังต่อไปนีก้ับบริษทั/บริษทั
ใหญ/่บริษัทย่อย/บริษทัรว่ม หรือนติิบคคลที่อำจมีควำมขัดแยง้ในปัจจุบัน หรอืในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ 
1. เป็น/ไม่เป็น กรรมกำรที่มีส่วนรว่มในกำรบริหำรงำน พนังงำน ลูกจ้ำง หรอืที่ปรึกษำที่ไดร้ับเงินเดอืนประจ้ำปี            -ไม่เป็น- 
2. เป็น/ไม่เป็น ผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพ (เชน่ ผูส้อบบัญชี ที่ปรกึษำกฎหมำย)                                                                      -ไม่เป็น- 
3. มี/ไม่มี ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่มีนัยส้ำคญัอนัอำจมีผลท้ำให้ไม่สำมำรถท้ำหน้ำที่ไดอ้ย่ำงเป็นอิสระ                           -ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 4 

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 : พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2561 
 

หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ทีไ่ม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ้ำปี 2561

โดยเปรียบเทียบอ้ำงองิกับธุรกิจในระดบัเดียวกัน  รวมทั้งพจิำรณำควำมสอดคล้องกับสภำวะโดยทัว่ไปของตลำด และควำมเหมำะสมกับ
กำรท้ำหน้ำที่ในควำมรับผิดชอบของกรรมกำร และพิจำรณำถึงผลประกอบกำรในปี 2560 ด้วย  จึงเห็นควรน้ำเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น
พิจำรณำอนุมัติงดจ่ำยค่ำตอบแทนจำกผลกำรด้ำเนนิงำน ปี 2560 (โบนัส) และค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร ปี 2561 รวมเป็นเงิน 2,919,000 
บำท (จ่ำยเท่ำกับปี 2560) โดยมีรำยละเอียดดังนี ้

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่ำตอบแทนรำยเดือน  
 

ต้ำแหน่ง 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ค่ำตอบแทน 

(บำท/เดือน) 
ยอดรวม 

(บำท) 

ค่ำตอบแทน 

(บำท/เดือน) 

ยอดรวม 

(บำท) 

ค่ำตอบแทน 

(บำท/เดือน) 

ยอดรวม 

(บำท) 

ประธำนกรรมกำร 53,550 642,600 53,550 642,600 53,550 642,600 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 44,750 537,000 44,750 537,000 44,750 537,000 
กรรมกำรตรวจสอบ  
ประธำนกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ 
ประธำนกรรมกำรก้ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

31,500 378,000 31,500 378,000 31,500 378,000 

กรรมกำรตรวจสอบ 27,100 325,200 27,100 325,200 27,100 325,200 
กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ 
กรรมกำรก้ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

19,100*2 458,400 19,100*2 458,400 19,100*2 458,400 

กรรมกำร 16,050*3 577,800 16,050*3 577,800 16,050*3 577,800 
รวมเป็นเงิน  2,919,000  2,919,000  2,919,000 

 

โบนัส 

ต้ำแหน่ง 
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

ค่ำโบนัส 

(บำท) 
ยอดรวม 

(บำท) 

ค่ำโบนัส 

(บำท) 

ยอดรวม 

(บำท) 

ค่ำโบนัส 

(บำท) 

ยอดรวม 

(บำท) 

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

0 0 0 0 13,000 13,000 

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

0 0 0 0 13,000*2 26,000 

กรรมกำร 0 0 0 0 13,000*3 39,000 
รวมเป็นเงิน  0  0  124,000 

หมำยเหตุ : สิทธิประโยชน์อืน่ๆ ไม่มี 
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           เอกสารแนบ 5 

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชแีละก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2561 
 

เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ้ำกัด มำตรำ 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56, 57 ซ่ึงก้ำหนดให้ที่ประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก้ำหนดค่ำสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำพร้อมเห็นควรในกำร
เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจ้ำนวน 3 รำย และได้พิจำรณำก้ำหนดค่ำสอบบัญชี ประจ้ำปี 2561 น้ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำ
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง คุณเจษฎำ หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3759 และ/หรือ คุณกรรณิกำร์ วิภำณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 7305
และ/หรือ นำยจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5113 จำกบริษัท กรินทร์ ออดิท  จ้ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ้ำปี 2561  เป็นปีที่ 4  เนื่อง
ด้วยมีควำมเป็นอิสระอย่ำงเพียงพอ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่ำทำงตรงทำงอ้อมกับบริษัท/ผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย/บริษัทร่วม 

นอกจำกนี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติค่ำสอบบัญชี (Audit fee) 
ประจ้ำปี 2561 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,010,000 บำท (สูงกว่ำป ี2560) ประกอบด้วย  

 
ค่าตอบแทนผู้สอบบญัช ี ปี 2561 ป ี2560 ป ี2559 

ค่ำสอบทำนรำยไตรมำส ( 3 ไตรมำส) 390,000 360,000 330,000 

ค่ำตรวจสอบงบกำรเงนิประจ้ำป ี 620,000 600,000 570,000 

รวมเป็นเงิน 1,010,000 960,000 900,000 
 

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) และมีข้อควำมแสดงให้เห็นว่ำผู้แทนซ่ึงเป็นผู้เข้ำร่วมประชุมมีอ้ำนำจกระท้ำกำร
แทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น 

 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.  พลเอกเทอดศักดิ ์ มำรมย์   ประธำนกรรมกำรบริษทั กรรมกำรอิสระ 
2.  นำยไพรัช                สหเมธำพัฒน์         ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระ กรรมกำรบริษัท 
3.  นำยเผ่ำเทพ              โชตินุชิต                ประธำนคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ 

                               ประธำนคณะกรรมกำรก้ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  
                  กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบริษทั                              

4.  นำยวีระศักดิ์            สุตัณฑวิบูลย ์  กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบริษทั 
5.   ดร.โกศล  สุรโกมล  กรรมกำรอิสระ กรรมกำรบริษัท 
     กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ 

กรรมกำรก้ำกับดูแลกิจกำรที่ด ี
                            กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 
 

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

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉนัทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้   
 

ชื่อ-สกุล พลเอกเทอดศักด์ิ  มารมย์ 

อำยุ 82 ปี 

ต้ำแหน่ง ประธำนกรรมกำรบริษัท / กรรมกำรอิสระ 

ที่อยู่ 2/268 หมู่บ้ำนเมืองทอง หมู่ 1 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ 

ต้ำบลทุ่งสองห้อง อ้ำเภอหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

วุฒิกำรศึกษำ /กำรฝึกอบรม - วิทยำศำสตร์บัณฑิต (ทบ.)โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ (จปร.) 

- โรงเรียนเสนำธิกำรทหำรบก 

- วิทยำลัยกำรทัพบก 

- หลักสูตรกฎหมำยส้ำหรับผู้บังคับบัญชำชั้นสูง, กระทรวงกลำโหม 

- วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร 

- วิทยำศำสตร์ ดุษฎีบัณฑิต สำขำนวัตกรรม และ เทคโนโลยีทำงด้ำนกำรศึกษำ

(กิตติมศักดิ์), มหำวิทยำลัย เทคโนโลยี รำชมงคล พระนคร 

- อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 10/2004 

ประวัติกำรท้ำงำน 

 

- ประธำนที่ปรึกษำ, มูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย 

- ประธำนกรรมกำร, บมจ. อีสโคสต์เฟอร์นิเทค 

- ประธำน, มูลนิธิสหพันธ์สันติภำพสำกล (ประเทศไทย) 

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

- นำยกสมำคมทหำรผ่ำนศึกเวียดนำมในพระบรมรำชูปถัมป์ 

-  รองประธำน, มูลนิธิปวีณำหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี 

- รำชองค์รักษ์พิเศษ 

- ประธำนมูลนิธิ “ไตรแก้ว” โรงเรียนธรรมวำที 

- ประธำนที่ปรึกษำและกรรมกำร บจ.อ.ีเทค วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก 

- นำยทหำรพิเศษประจ้ำกรมทหำรรำบที่ 21 รักษำพระองค์ ในสมเด็จพระนำงเจ้ำ

สิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ 

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปี 2560  ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท :  เข้ำร่วม 8 ครั้ง จัดประชุม 8 ครั้ง  

กำรถือหุ้นในบริษัทฯ 220,000 หุ้น หรือ 0.10% 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรด้วยกัน - ไม่มี - 

ประวัติกำรกระท้ำผิดกฏหมำยในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ - ไม่มี - 

ส่วนได้เสียในวำระกำรประชุม ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวำระของกำรประชุม ยกเว้นวำระที่ 6 

 
 
 

 



   

 24 

ชื่อ-สกุล นายไพรัช  สหเมธาพัฒน์ 

อำยุ 74 ปี 

ต้ำแหน่ง ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรบริษัท 

ที่อยู่ 12/98  ซอยสังคม 4 ถนนแจ้งวัฒนะ 4  แขวงทุ่งสองห้อง   
เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 

วุฒิกำรศึกษำ/ กำรฝึกอบรม - บัญชีบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
- อบรมหลักสูตร DCP รุ่น 102/2008 

ประวัติกำรท้ำงำน - กรรมกำรตรวจสอบ, บมจ.สยำมสปอร์ตซินดิเคท  
- กรรมกำรตรวจสอบ, บมจ.บำงกอกแร้นช์ 
- ผู้อ้ำนวยกำรฝ่ำยสรรพำกรภำค 1, กรมสรรพำกร 

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปี 2560  -   ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท :  เข้ำร่วม 8 ครั้ง จัดประชุม 8 ครั้ง  
-   ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ : เข้ำร่วม 4 ครั้ง จัดประชุม 4 ครั้ง  

กำรถือหุ้นในบริษัทฯ - ไม่มี - 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรด้วยกัน - ไม่มี - 

ประวัติกำรกระท้ำผิดกฏหมำยในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ - ไม่มี - 

ส่วนได้เสียในวำระกำรประชุม ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวำระของกำรประชุม ยกเว้นวำระที่ 6 
 
ชื่อ-สกุล นายเผ่าเทพ  โชตินุชิต 

อำยุ 85 ป ี

ต้ำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรบริษัท 
ประธำนคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและคณะกรรมกำรสรรหำ 
ประธำนคณะกรรมกำรก้ำกับดูแลกจิกำรที่ดี 

ที่อยู่ 104 ถ. เศรษฐศิริ แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กทม. 

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

ประวัติกำรท้ำงำน - กรรมกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลงำน,  
   มหำวทิยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
- President, Qualine Management Co., Ltd. 
- กรรมกำรผู้ทรงคุณวิฒิ, โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปี 2560  - ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท :  เข้ำร่วม 8 ครั้ง จัดประชุม 8 ครั้ง  
- ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ :  เข้ำร่วม 4 ครั้ง จัดประชุม 4 ครั้ง  
- ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ : 
    เข้ำร่วม 2 ครั้ง จัดประชุม 2 ครั้ง  
- ประชุมคณะกรรมกำรก้ำกับดูแลกิจกำรที่ดี : เข้ำร่วม 2 ครั้ง จัดประชุม 2 ครั้ง  

กำรถือหุ้นในบริษัทฯ 5,000 หุ้น หรือ 0.002% 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรด้วยกัน - ไม่มี - 

ประวัติกำรกระท้ำผิดกฏหมำยในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี - 
ส่วนได้เสียในวำระกำรประชุม ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวำระของกำรประชุม ยกเว้นวำระที่ 5 และ 6 
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ชื่อ-สกุล นายวีระศักด์ิ  สุตัณฑวิบูลย์ 

อำยุ 61 ป ี

ต้ำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรบริษัท 

ที่อยู่ 35/90 ซ.ลำดพร้ำว 23 แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม.  

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

ประวัติกำรท้ำงำน - ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ, บมจ. พลำสติคและหีบห่อไทย  
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ,  บมจ. บำงปะกง เทอร์มินอล 
- กรรมกำร, บมจ. กรุงเทพประกันภัย 
- กรรมกำร, บจ. เดอะแกรนด์-ยูบี 
- กรรมกำร, บจ. โตโยต้ำ ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) 
- กรรมกำร, บจ. เอเชียอุตสำหกรรมหลอดไฟ 
- กรรมกำร, บจ. ไทยอินโด คอร์ดซ่ำ 
- รองผู้จัดกำรใหญ่, ผู้รับผิดชอบสำยลูกค้ำธุรกิจรำยกลำง  
    ธนำคำรกรุงเทพ จ้ำกัด (มหำชน)    

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปี 2560  -   ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท :  เข้ำร่วม 7 ครั้ง จัดประชุม 8 ครั้ง  
-   ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ : เข้ำร่วม 4 ครั้ง จัดประชุม 4 ครั้ง  

กำรถือหุ้นในบริษัทฯ - ไม่มี - 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรด้วยกัน - ไม่มี - 
ประวัติกำรกระท้ำผิดกฏหมำยในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ - ไม่มี - 
ส่วนได้เสียในวำระกำรประชุม ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวำระของกำรประชุม ยกเว้นวำระที่ 5 และ 6 
 
ชื่อ-สกุล ดร.โกศล  สุรโกมล 

อำยุ 78 ปี 

ต้ำแหน่งงำน กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรบริษัท 
กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ 
กรรมกำรก้ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ที่อยู่ 73/9 หมู่บ้ำนปัญญำ ซอย 11 ถนนพัฒนำกำร แขวงสวนหลวง  

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
วุฒิกำรศึกษำ/ กำรฝึกอบรม - ปริญญำเอก วิศวกรรมเครื่องกล Wayne State University, Detroit, Michigan, U.S.A. 

- อบรมหลักสูตร DCP รุ่น 137/2010 

ประวัติกำรท้ำงำน 
 

- ที่ปรึกษำ ส้ำนักงำนกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บมจ. ล็อกซเล่ย 
- ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บจ.ฟูจิ เอเชีย 
- กรรมกำรอ้ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสทร ี
- กรรมกำรบริหำรและหัวหน้ำคณะปฏิบัติกำรฝ่ำยผลิต,  
   บจ.ธนบุรีประกอบรถยนต์ 
- กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่, บจ.บำงชันเยนเนอเรลเอเซมบลี  
- Engine & Powertrain Department, Design Engineer, 
   Ford  Motor Company, Michigan, U.S.A 
- Chemical Engineer, Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd. 
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กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปี 2560  - ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท :  เข้ำร่วม 7 ครั้ง จัดประชุม 8 ครั้ง  
- ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ : 
    เข้ำร่วม 2 ครั้ง จัดประชุม 2 ครั้ง  
- ประชุมคณะกรรมกำรก้ำกับดูแลกิจกำรที่ดี : เข้ำร่วม 2 ครั้ง จัดประชุม 2 ครั้ง  
- ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง :  เข้ำร่วม 2 ครั้ง จัดประชุม 2 ครั้ง  

กำรถือหุ้นในบริษัทฯ - ไม่มี - 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรด้วยกัน - ไม่มี - 
ประวัติกำรกระท้ำผิดกฏหมำยในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี - 
ส่วนได้เสียในวำระกำรประชุม  ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวำระของกำรประชุม ยกเว้นวำระที่ 5 และ 6 

 
 
 

 เอกสารแนบ 8 

การมอบฉันทะในการประชมุใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 
 

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

กำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ หำกท่ำนผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ใคร่ขอควำมกรุณำจำกท่ำนผู้ถือหุ้น
ได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำร่วมประชุมแทนตำมแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมำพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 

 
วิธีการออกเสียงลงคะแนน 

 
1.   กำรออกเสียงลงคะแนนจะกระท้ำโดยเปิดเผย โดยให้นับจ้ำนวนหุ้น หนึ่งหุ้นมีเสียง หนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้
ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
          -   ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ถ้ำมีคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขำด 
          -   ให้ประธำนที่ประชุมสอบถำมมติของผู้ถือหุ้นในแต่ละวำระโดยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือต้องกำรงดออกเสียงกรอก
รำยละเอียดในแบบฟอร์มกำรลงคะแนน และส่งให้เจ้ำหน้ำที่นับคะแนน 

2.   กำรออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตำมที่ผู้ม อบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบ
ฉันทะเท่ำนั้น 

3.    ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ำมมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธำนในที่ประชุม อำจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้น
นั้นออกนอกห้องประชุมช่ัวครำวก็ได้ 

 
ข้อบงัคับของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกบัการประชมุผู้ถือหุน้  

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

ใดตำมที่คณะกรรมกำรจะก้ำหนด 
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ข้อ 33.  ให้มีกำรประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง กำรประชุมเช่นว่ำนี้ให้เรียกว่ำ “ประชุมสำมัญ” กำรประชุมสำมัญ
ดังกล่ำวให้กระท้ำภำยในส่ีเดือนภำยหลังกำรส้ินสุดรอบปี ทำงกำรบัญชีของบริษัท กำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวอื่นๆ ให้เรียกว่ำ “ประชุม
วิสำมัญ” 

คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อ ยกว่ำหนึ่งในห้ำ
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) ก่อนวันประชุม 

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 ก่อนวันประชมุในกำรประชุมครั้งหลังนี้ไม่จ้ำเป็นต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 36.  ในกำรประชุมผู้ถือหุน้ ผูถ้ือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้อืน่เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ 
กำรมอบฉันทะจะต้องท้ำเป็นหนังสือ ลงลำยมือช่ือผู้มอบฉันทะและท้ำตำมแบบที่นำยทะเบียนบริษัทมหำชนจ้ำกัดก้ำหนด และ

อย่ำงน้อยให้มีรำยกำรดังต่อไปนี้ 
 ก. จ้ำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ 

ข. ช่ือผู้รับมอบฉันทะ 
ค. ครั้งที่ของกำรประชุมที่มอบฉันทะให้เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมอบแก่ประธำนกรรมกำรหรือบุคคล   
    ซ่ึงประธำนกรรมกำรก้ำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ำประชุม 

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

ข้อ 38.  ประธำนกรรมกำรเปน็ประธำนที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อำจปฏิบัตหิน้ำที่ได ้
ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำรให้รองประธำนกรรมกำรเปน็ประธำน ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำร หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำทีไ่ด้ให้ผู้
ถือหุ้นซึ่งมำประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม 

ข้อ 39.  ในกำรประชุมผู้ถือหุน้ ผูถ้ือหุ้นสำมัญทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น 
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใดผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้นอกจ ำกกำรออกเสียง

ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำร 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



   

 29 

 

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 2561 ในวันพุธที่ 11 เมษำยน 2561 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องโฟร์ริเวอร์ส 1 ช้ัน 1 (ริมแม่น้ำ้) โรงแรมแม่น้้ำ รำมำดำพลำซำเลขที ่
2074 ถนนเจริญกรงุ บำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร หรือทีจ่ะพึงเลื่อนไปในวันที่ เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย 

 กิจกำรใดทีผู่้รับมอบฉันทะกระทำ้ไปในกำรประชุมนัน้  ให้ถือเสมอืนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระท้ำเองทุกประกำร 

 

      ลงช่ือ     ผู้มอบฉันทะ 

              (     ) 
      ลงช่ือ     ผู้รับมอบฉันทะ 

              (     ) 
      ลงช่ือ     ผู้รับมอบฉันทะ 

              (     ) 
      ลงช่ือ     ผู้รับมอบฉันทะ 

              (     ) 
หมายเหตุ 
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเปน็ผู้เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สำมำรถแบ่งแยก
จ้ำนวนหุน้ใหผู้้รับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 

หน้ำ  1 /1   

 เอกสารแนบ 9 



   

 30 

                       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 2561 ในวันพุธที่ 11 เมษำยน 2561 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 ี2560  

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

 ระเบียบวำระที่  2   รับทรำบผลกำรด้ำเนินงำนประจ้ำปี 2560 
     □ (ก)  ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

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

                                    ส้ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี  ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 
     □ (ก)  ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

                        □ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ  ดังนี ้
                                             □  เห็นด้วย                        □  ไม่เห็นด้วย              □  งดออกเสียง 
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                    ระเบียบวำระที่   4   พิจำรณำอนุมัติงดจ่ำยเงินปันผลส้ำหรับผลกำรด้ำเนินงำนประจ้ำปี 2560 
     □ (ก)  ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจำ้ได้ทุกประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

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

            ระเบียบวำระที่   5   พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 
     □ (ก)  ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

                        □ (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ  ดังนี ้
     □  กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด 

                 □  เห็นด้วย                        □  ไม่เห็นด้วย              □  งดออกเสียง 
□ กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

   1.  คุณเผ่ำเทพ  โชตินุชิต 
         □  เห็นด้วย                        □  ไม่เห็นด้วย              □  งดออกเสียง 

   2.  คุณสุเมธ  เตชะไกรศรี 
    □  เห็นด้วย                        □  ไม่เห็นด้วย              □  งดออกเสียง 

          3.  คุณวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ 
    □  เห็นด้วย                        □  ไม่เห็นด้วย              □  งดออกเสียง 

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

           ระเบียบวำระที่   6   พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร ประจ้ำป ี2561 
     □ (ก)  ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

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

  ระเบียบวำระที่   7   พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก้ำหนดค่ำสอบบัญชี  ประจ้ำป ี2561 
           □ (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 2561 ในวันพุธที่ 11 เมษำยน 2561 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสิีทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
      □   (ข) ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 
  □   เห็นด้วย □   ไม่เห็นด้วย □   งดออกเสียง 
□   ระเบียบวำระที่......................เรื่อง............................................................................................................................. 
      □   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสิีทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
      □   (ข) ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 
  □   เห็นด้วย □   ไม่เห็นด้วย □   งดออกเสยีง 
□   ระเบียบวำระที่.......................เรื่อง............................................................................................................................ 
      □   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสิีทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
      □   (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 2561 ในวันพุธที่ 11 เมษำยน 2561 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)  ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะออกสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครั้งนี ้
 ดังนี ้

          ระเบียบวำระที่  1   รับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผูถ้ือหุ้นประจ้ำป ี2560  
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่หน็สมควร 

   (ข)  ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ  ดังนี ้
           เห็นด้วย  เสียง   ไม่เห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง      เสียง 

                                  ระเบียบวำระที ่ 2   รับทรำบผลกำรด้ำเนนิงำนประจ้ำป ี2560 

   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่หน็สมควร 

   (ข)  ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ  ดังนี้ 
           เห็นด้วย  เสียง   ไม่เห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง      เสียง 

            ระเบียบวำระที่  3   พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก้ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งรบัทรำบรำยงำนผู้สอบบัญชี           

                                                                 ส้ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี  ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม  2560 

   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่หน็สมควร 

   (ข)  ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ  ดังนี้ 
           เห็นด้วย  เสียง   ไม่เห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง      เสียง 

             ระเบียบวำระที่   4   พิจำรณำอนุมัติงดจ่ำยเงินปนัผลส้ำหรบัผลกำรด้ำเนนิงำนประจ้ำป ี2560 

   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่หน็สมควร 

   (ข)  ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ  ดังนี้ 
           เห็นด้วย  เสียง   ไม่เห็นด้วย เสียง  งดออกเสียง      เสียง 

                               ระเบียบวำระที ่  5   พิจำรณำเลอืกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 
                  □ (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

                                      □ (ข)  ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ  ดังนี้ 
                         □  กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด 

                                      □  เห็นด้วย                        □  ไม่เห็นด้วย              □  งดออกเสียง 
            □  กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
       1.  คุณเผ่ำเทพ โชตินุชิต 

                                      □  เห็นด้วย                        □  ไม่เห็นดว้ย              □  งดออกเสียง 
                               2.  คุณสุเมธ  เตชะไกรศร ี

                              □  เห็นด้วย                        □  ไม่เห็นด้วย              □  งดออกเสียง 
                                                  3.  คุณวีระศักดิ์  สุตัณฑวิบูลย์ 

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

                              □  เห็นด้วย                        □  ไม่เห็นด้วย              □  งดออกเสียง                                                                                                                             
                                 ระเบียบวำระที่   6   พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร ประจ้ำป ี 2561 

                         □ (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำไดทุ้กประกำรตำมที่เหน็สมควร 
                                            □ (ข)  ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจ้ำ  ดังนี้ 
                                                             □  เห็นด้วย                        □  ไม่เห็นด้วย              □  งดออกเสียง 
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    ระเบียบวำระที่   7   พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก้ำหนดค่ำสอบบัญชี ประจ้ำป ี 2561 

               (ก)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำไดทุ้กประกำรตำมทีเ่หน็สมควร 

        (ข)  ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ  ดังนี้ 
           เห็นด้วย  เสียง   ไม่เห็นด้วย เสยีง  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 2561 ในวันพุธที่ 11 เมษำยน 2561 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องโฟร์ริเวอร์ส 1 ช้ัน 1 (ริมแม่น้้ำ) 
โรงแรมแม่น้้ำ รำมำดำพลำซำ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร หรือทีจ่ะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลำ และสถำนที่อื่น
ด้วย 
 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         
   (ก)  ให้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 
    เห็นด้วย  เสยีง  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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บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
T. KRUNGTHAI INDUSTRIES PUBLIC CO., LTD. 

 
แผนทีส่ถานทีจั่ดประชุม 
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