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กรรมการที่เขารวมประชุม 

1. คุณปราณี เผอิญโชค ประธานกรรมการ 
2. คุณสมพงษ เผอิญโชค กรรมการผูจัดการ 
3. คุณวุฒิชัย เผอิญโชค กรรมการ 
4. คุณแกวใจ เผอิญโชค กรรมการ 
5. คุณสมเกียรติ นิ่มระวี กรรมการ 
6. คุณแอนโทนี่ แมคโดนัลด กรรมการ        
7. คุณปรีชา               อรรถวิภัชน กรรมการอิสระ  และประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. คุณกวี วสุวัต กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 

กรรมการที่ไมเขารวมประชุม 
1.     คุณพงส สารสิน กรรมการอิสระ 
2.     คุณสุเวทย ธีรวชิรกุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 
ผูเขารวมประชุม 
         1.     คุณวิรัชน กุลศรี ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส 

 2.  คุณศักดิ์ชัย คมกฤส เลขานุการคณะกรรมการ และผูจัดการทั่วไป 
3.     คุณภัควัฒน สุวรรณมาโจ ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน (รักษาการ) 
4.     คุณสมบัติ บุญเรือง ผูชวยผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 
5.     คุณวิเชษฐ พิภพลาภอนันต ผูสอบบัญชี 
 

เริ่มประชุมเวลา 14.25 น. 
  
 ดร. ปราณี  เผอิญโชค ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม  แถลงวา ในการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ประจําป 
2550 มีผูถือหุนของบริษัทมาเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจํานวน 31 คน นับเปนจํานวนหุนได  341,243,472 
หุน จากจํานวนหุนทั้งหมด 501,589,497 หุน  คิดเปนรอยละ 68.03 ของจํานวนหุนทั้งหมด  ซึ่งครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของ
บริษัทแลว ประธานจึงกลาวเปดการประชุมและมอบหมายใหคุณวิรัชน   กุลศรี  ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส  เปนผูชวยประธาน
ในการดําเนินการประชุมตอไป 

คุณวิรัชน กุลศรี ไดแนะนํากรรมการบริษัททุกทาน และผูสอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง 
จํากัด ใหผูถือหุนไดรูจัก หลังจากนั้นไดช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนของผูถือหุนดังนี้ ตามขอบังคับของบริษัทขอ 39 ระบุวา ผูถือ

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ประจําป 2550 
บริษัท ไทยรุงยูเนี่ยนคาร จํากัด (มหาชน) 
วันที่ 25 เมษายน 2550  เวลา 14.00 น. 

ณ หองประชุมพรอมเพรียง สํานักงานใหญของบริษัท 
เลขที่  28/6 หมู 1 ซ. เพชรเกษม 81 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
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หุนทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน กรณีที่ผูถือหุนมีสวนไดเสียในเรื่องใด จะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได นอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ และในการลงมติวาระตาง ๆ จะตองไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงขางมากของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในการประชุมครั้งนี้ไมมีวาระใดที่จะตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงเพียงอยาง
ใดอยางหนึ่งเทานั้น ยกเวนผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูดูแลหุนเทานั้นที่สามารถ
แบงแยกการลงคะแนนเสียงได 

ในการลงทะเบียนเขาประชุมนั้น ทุกทานจะไดรับบัตรลงคะแนนที่ทางเจาหนาที่แจกให สําหรับใชในการลงมติในแตละ
วาระ ซึ่งหลังจากที่ไดแถลงขอมูลและตอบขอซักถามเสร็จสิ้นแลว จะเปนชวงที่ใหทุกทานลงมติในแตละวาระ ซึ่งหากผูถือหุนทานใด
ที่ประสงคจะลงมติไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง  ขอใหกรอกลงในบัตรลงคะแนนของแตละวาระ พรอมทั้งลงนามกํากับไว และยกมือ
เพื่อสงบัตรลงคะแนนใหกับเจาหนาที่ทีละวาระ ทางเจาหนาที่จะนําคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงดังกลาวนั้น หักออกจาก
จํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดวยในวาระนั้น ๆ 
จากนั้นจึงนําเสนอรายละเอียดในแตละวาระใหผูถือหุนทราบ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 
  
วาระที่  1     พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549  ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 24 เมษายน 2549 

 คุณวิรัชน  กุลศรี   ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549  ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549  ซึ่งอยูในหนา 5-12 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนที่บริษัทไดจัดสงใหผูถือหุน
พิจารณาลวงหนาแลว 
 

มติท่ีประชุม     ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมดังกลาววาถูกตอง ดวยคะแนนเสียงดังนี้ เห็น
ดวย 341,243,472 เสียง  โดยไมมีผูคัดคานในมติดังกลาว 

 
วาระที่  2     พิจารณาและรับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปท่ีผานมา 

คุณวิรัชน  กุลศรี   ไดสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา โดยแบงเปนลักษณะธุรกิจ และโครง
สรางของกลุมบริษัท, ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต, ผลการดําเนินงานธุรกิจดานตาง ๆ, กลยุทธและแนวโนมใน
อนาคต รวมทั้งผลประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน และผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุน ป 
2549 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

  คุณพิสิฎฐโชติ  ไพโรจนธนา ผูถือหุนสอบถามวาบริษัทฯ ใชงบประมาณในการสรางอาคารสํานักงานใหมเปน
จํานวนเงินเทาไร  

  คุณสมพงษ  เผอิญโชค กรรมการผูจัดการ ช้ีแจงวา อาคารใหมนี้ใชระยะเวลาการสรางประมาณ 2 ป โดยใชงบ
ประมาณ 80 กวาลานบาท เพื่อที่บริษัทจะไดใชอาคารที่ทันสมัย เปนที่นาเชื่อถือแกลูกคา สําหรับดําเนินธุรกิจตอไป 

  คุณสุพจน เดชะเทศ ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน สอบถามถึงสาเหตุที่สัดสวนรายไดของบริษัทเปลี่ยนแปลงไป 
ในชวงป 2547-2549 และบริษัทมีแนวทางแกไขอยางไร 

คุณสมพงษ  เผอิญโชค กรรมการผูจัดการ ช้ีแจงวา รายไดจากการขายรถยนตในป 2549 ที่ลดลงมานั้นเกิดจากผล
กระทบหลายปจจัย ที่สําคัญคือในป 2547-2548 บริษัทมีรถ 2 รุนคือ TR XCITER และ TR ADVENTURE ซึ่งเพิ่งเปด
ตัว และในขณะนั้นยังไมมีคูแขงขันในตลาดมากนัก แตในป 2549 บริษัทยังไมมีรถรุนใหม ประกอบกับคูแขงขันใน
ตลาดไดเพิ่มมากขึ้น การแขงขันรุนแรงมากขึ้น สงผลใหบริษัทสูญเสียสัดสวนการตลาดไปมาก อยางไรก็ตามในป 
2549 บริษัทไดทําการพัฒนารถยนตรุนใหม 2 รุน คือ TR ADVENTURE II และ TR ALLROADER ซึ่งไดเปดตัวใน
งาน Motor Show 2550 ที่ผานมา สําหรับโครงการรถแท็กซี่ ในชวงแรกของโครงการนี้ไดรับการสนับสนุนจาก
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ธนาคาร SME Bank และมีผูจองรถมากพอควร แตโครงการไดลาชาออกไปประกอบกับราคาน้ํามันดีเซลที่ปรับลอยตัว
ขึ้นมาก จึงสงผลกระทบตอยอดขายรถยนตของบริษัทในป 2549 สวนแนวทางแกไขของบริษัทคือ บริษัทพยายาม
กระจายรายไดออกไปในหลายธุรกิจ การพัฒนารถยนตก็ยังตองดําเนินอยู เนื่องจากบริษัทยังมีความสามารถในการ
ออกแบบรถยนต งานแมพิมพ ผลิตช้ินสวนรถยนต ซึ่งสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑได นอกจากนี้บริษัทยัง
ไดเรงขยายงานชิ้นสวน OEM มากขึ้นเพื่อใหเติบโตไปพรอมกับตลาดเพื่อการสงออกดวย ถึงแมกําไรในสวน OEM จะ
มี Margin ที่ไมมากเทากับการประกอบรถก็ตาม แตบริษัทจะพยายามผสมผสานและเรงหาผลิตภัณฑใหมออกมา เพื่อ
ใหบริษัทมีรายไดและผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น 

 
มติท่ีประชุม       ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับทราบและใหสัตยาบันผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ และราย

งานประจําป ในรอบป 2549 ที่ผานมา ดวยคะแนนเสียงดังนี้  เห็นดวย 341,311,972 เสียง โดยไมมีผู
คัดคานในมติดังกลาว 

  
วาระที่  3      พิจารณารับรองและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับป 2549 สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2549 

คุณวิรัชน  กุลศรี   ไดสรุปรายการที่สําคัญของงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ใหทราบวาในป 
2549 ที่ผานมา บริษัทมีรายไดจากการขายและการใหบริการ 2,302.99 ลานบาท มีตนทุนขายและบริการ 1,992.41 ลาน
บาท กําไรขั้นตน 310.58 ลานบาท เมื่อหักคาใชจายในการขายและบริหาร 431.50 ลานบาท บวกรายไดอื่น 110.91 ลาน
บาท และหักดอกเบี้ยจาย 4.50 ลานบาท จึงทําใหบริษัทมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานกอนหักภาษีเงินได 14.51 ลาน
บาท เมื่อหักภาษีเงินได 2.56 ลานบาท และกําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 9.09 ลานบาท จึงทําใหบริษัทมี
ผลขาดทุนสุทธิจํานวน 26.16 ลานบาท 

ในดานงบดุลนั้น บริษัทมีสินทรัพยรวม 2,803.89 ลานบาท โดยแบงเปนสินทรัพยหมุนเวียน 1,585.38 ลานบาท 
สินทรัพยถาวรและสินทรัพยอื่น ๆ 1,218.51 ลานบาท ในขณะที่มีหนี้สินหมุนเวียน 315.34 ลานบาท และมีสวนของผู
ถือหุน 2,488.55 ลานบาท สวนรายละเอียดอื่นๆ เปนไปตามที่ระบุอยูในงบการเงินของบริษัทที่ไดจัดสงใหผูถือหุน
พิจารณาแลว  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทดังกลาว 

คุณพิสิฎฐโชติ  ไพโรจนธนา ผูถือหุน แนะนําวาขอมูลสรุปงบการเงินที่บริษัทนําเสนอ ควรจะเปนแบบเดียวกับ
งบการเงินใน Annual Report ที่สงใหผูถือหุนเพื่อใหดูไดงายขึ้น นอกจากนี้ยังไดสอบถามถึงสาเหตุที่รายไดจากการ
บริการในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ลดลงเปนจํานวนมาก  

คุณวิรัชน กุลศรี แจงวา จะรับไปแกไขปรับปรุงในครั้งตอไป พรอมทั้งช้ีแจงวา สาเหตุที่รายไดจากการบริการลด
ลง เนื่องจากยอดขายรถอเนกประสงคของบริษัทลดลง จากการแขงขันในตลาดรถยนตที่เพิ่มมากขึ้น รายละเอียดตามที่
คุณสมพงษ ไดช้ีแจงในวาระกอน 

คุณสมพงษ  เผอิญโชค กรรมการผูจัดการ ช้ีแจงเพิ่มเติมวา หากดูกราฟแสดงสัดสวนรายไดจากเอกสารที่แจกให
จะเห็นวารายไดจากแตละธุรกิจของบริษัทนั้น มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากนอยแคไหน ทั้งนี้รายไดจากการขายรถอเนก
ประสงคของบริษัทจะแบงเปน 2 สวน คือ รายไดจากการประกอบ ของไทยรุงฯ ซึ่งถือเปนรายไดจากการบริการ อีก
สวนหนึ่งเปนรายไดจากติดตั้งอุปกรณตกแตงพิเศษ ของบริษัทไทยอัลติเมทคาร ซึ่งถือเปนรายไดจากการขาย ดังนั้น 
หากยอดขายรถอเนกประสงคลดลงก็จะสงผลกระทบตอรายไดทั้ง 2 สวนนี้ทันที สวนรายไดจากการใหบริการอื่น ๆ 
ลดลงไมมากนัก 

คุณพิสิฎฐโชติ  ไพโรจนธนา ผูถือหุน สอบถามวาบริษัทเปนผูผลิตรถ และขายรถยนตเองใชหรือไม 
คุณสมพงษ  เผอิญโชค กรรมการผูจัดการ ช้ีแจงวา แบงเปน 2 สวน คือ สวนแรกที่เปนรถรุน TR ADVENTURE 

และ TR ALLROADER บริษัทจะไดรับรายไดเฉพาะสวนที่เปนคาดัดแปลงจาก Dealer แตราคาตัวรถจะเปนของ 
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Dealer ยี่หอตางๆ สวนที่สองคือ จะมีรถรุนพิเศษบางจํานวนที่บริษัทจะไดรับสิทธิพิเศษในการขายทั้งคันไดเอง เชน 
โครงการรถแท็กซี่ของ SME Bank หรือกรณีรถ Nissan บางรุน บาง Lot ที่บริษัทขายไดเองโดยผาน TR Center   

คุณพิสิฎฐโชติ  ไพโรจนธนา ผูถือหุน สอบถามวา จากการเขาประชุมผูถือหุนในป 2549 ไมแนใจวาทางบริษัทได
ช้ีแจงวารายไดที่ลดลงไป เกิดจากการที่ตรีเพชรอีซูซุไดเลิกจางไทยรุงฯ เปนผูผลิต หรือมีการโอนยายฐานการผลิตไป
นอกประเทศหรือใหกับบริษัทอื่นแทน จึงทําใหบริษัทไดรับผลกระทบใชหรือไม 

คุณสมพงษ  เผอิญโชค กรรมการผูจัดการ ช้ีแจงวา ในสวนของรถเอนกประสงคนั้น ทางอีซูซุไดออกรถ MU7 
ออกมาแขงขันตามที่ไดเรียนช้ีแจงไปแลว แตคาดวานาจะเปนเรื่องของงานชิ้นสวน OEM ซึ่งมีขาววาอีซูซุ หรืออาปโก
จะไมจางไทยรุงผลิตช้ินสวนตอนั้น ซึ่งบริษัทไดช้ีแจงไปแลววาไมใชขอเท็จจริงประการใด ปจจุบันยังคงไดรับงานชิ้น
สวน OEM จากทางอีซูซุและอาปโกอยูเหมือนเดิม 

คุณพิสิฎฐโชติ  ไพโรจนธนา ผูถือหุน สอบถามวาบริษัทมีความถนัดในการผลิตช้ินสวนหรือการประกอบรถยนต
มากกวากัน หากมีบริษัทในเครือที่ทําธุรกิจที่บริษัทไมถนัดก็ไมควรทําตอไป เพราะอาจทําใหผลประกอบการในภาพ
รวมไมดี และหากอีซูซุเลิกจางบริษัทประกอบรถแลวอาจทําใหรายไดบริษัทลดลงมาก ไมทราบวาคณะกรรมการ
บริหารไดมีการวางแผนลวงหนา เพื่อเตรียมรับผลกระทบเหลานี้หรือไม อยางไร และจะปรับตัวไดเร็วแคไหน เนื่อง
จากการแขงขนัในตลาดรถยนตรุนแรง และพลิกผันไปรวดเร็วมาก  

คุณสมพงษ  เผอิญโชค กรรมการผูจัดการ ขอบคุณสําหรับคําแนะนําจากผูถือหุนทุกทาน  และจะนําไปปรับกล
ยุทธของบริษัทตอไป ซึ่งตามที่ไดเรียนไวในตอนตนวาบริษัทพยายามที่จะขยายงานในแตละดานของบริษัทออกไป 
เพราะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแตละธุรกิจไมเหมือนกัน แตจะทําใหสามารถเอื้อประโยชนซึ่งกันและกันได ต้ัง
แตความสามารถในการทํากําไร ความยากงาย โอกาสและจังหวะที่มีความแตกตางกัน ซึ่งบริษัทจะพยามปรับตัวใหมี
ความเหมาะสมกับสถานการณ โดยมุงเนนการหารายไดใหมากยิ่งขึ้น  

คุณสุพจน เดชะเทศ ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน กลาววา จากตัวเลขในงบดุล พบวา สินทรัพย หนี้สิน และสวน
ของผูถือหุน ป 2549 ลดลงจากป 2548 อีกทั้งในป 2549 ก็มีผลขาดทุนสุทธิ จึงเปนกังวลตอการเจริญเติบโตของบริษัท
ในอนาคต ซึ่งจากเหตุผลที่ทางผูบริหารไดช้ีแจงมาตนก็เขาใจดี จึงหวังวาบริษัทคงมีการปรับปรุง เพื่อใหป 2550 ดีขึ้น
กวาเดิม 

 

มติท่ีประชุม       ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทประจําป 2549 สิ้น
สุด ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2549  ดวยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นดวย 341,171,072 เสียง คิดเปนรอยละ 
99.96 ไมเห็นดวย 140,900 เสียง คิดเปนรอยละ 0.04 

 
วาระที่  4     พิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผล ประจําป 2549 

 คุณวิรัชน  กุลศรี แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามขอบังคับขอ 48 ของบริษัทฯ กําหนดไววา บริษัทตองจัดสรรกําไร
สุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยก
มา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้บริษัทไดจัดสรรกําไรสุทธิไว
เปนทุนสํารองตามกฎหมายรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบแลว ดังนั้นจึงไมตองพิจารณาเรื่องการจัดสรรกําไรสุทธิ
เปนทุนสํารองตามกฎหมายอีก  
 สําหรับเรื่องการจายเงินปนผลนั้น บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราประมาณรอยละ 40 ของกําไรหลัง
หักภาษีในแตละป โดยจายในปถัดไป โดยในป 2549 นั้น บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 26.16 ลานบาท 
ประกอบกับบริษัทฯ มีแผนงานที่ตองใชเงินลงทุนซื้อเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายธุรกิจในป 2550 ดังนั้น 
จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผล ประจําป 2549 
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 คุณพิสิฎฐโชติ  ไพโรจนธนา ผูถือหุน สอบถามวา ป 2549 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตอหุนเพียง 0.05 บาท ซึ่ง
นอยมากเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น ๆ จึงอยากเสนอใหที่ประชุมพิจารณาวาสามารถดึงกําไรสะสมออกมาจายเปนเงินปน
ผล เพื่อเปนกําลังใจใหแกผูถือหุนประมาณ 0.05-0.10 บาท จะเหมาะสมหรือไม 
 คุณสมพงษ  เผอิญโชค กรรมการผูจัดการ ช้ีแจงวา จากการดําเนินธุรกิจของบริษัทที่ผานมา ไดพยายามพิจารณา
เรื่องการจายเงินปนผลใหสอดคลองกับแผนการลงทุนรวมถึงการดําเนินธุรกิจที่มั่นคงในอนาคต และปรับตัวใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงได หากดูจากประวัติการจายเงินปนผลของบริษัท จะเห็นวาหากบริษัทมีกําไร ก็จะพยามยามจายเงิน
ปนผลใหไดมากที่สุด แตในภาวะธุรกิจที่เปนอยูในปจจุบันนี้ ประกอบกับแนวทางที่บริษัทจะตองปรับเปลี่ยนทิศทาง
การลงทุน เพื่อใหมีความสามารถในการแขงขันตอไปได จึงไดเสนอใหงดจายเงินปนผลในปนี้ โดยจะนําเงินที่มีอยูมา
ขยายงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร เพื่อผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น ซึ่งผลประโยชนสุดทายก็จะสงกลับไปยังผูถือ
หุน ในรูปของเงินปนผล และราคาหุนที่เพิ่มขึ้น 
     คุณพิสิฎฐโชติ  ไพโรจนธนา ผูถือหุน กลาววา หากบริษัทมีเหตุผลตามที่กลาวมาก็ไมขัดของแตอยางใด และขอ
ชมเชยวาบริษัทมีการบริหารการเงินที่ดี โดยดูจากการที่ชําระคืนเงินกูบางสวนไป เพื่อลดภาระดอกเบี้ยจายของบริษัท 
 คุณสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ผูถือหุน กลาววามีความเห็นเหมือนกับผูถือหุนกอนหนานี้วา บริษัทนาจะนํากําไรสะสม
มาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนบาง อีกทั้งเรื่องตาง ๆ ที่ผูถือหุนไดเสนอแนะไวนาจะเปนประโยชนกับบริษัทบาง แตดู
เหมือนบริษัทจะไมไดนําไปปรับปรุงเพื่อใหเกิดผลลัพธตามที่ผูถือหุนไดเสนอแนะไว ตัวอยางเชน การเจรจารวมทุน
ระหวางบริษัทกับ TATA จากอินเดีย ที่ไมเปนผลสําเร็จ หรือเรื่อง NGV ซึ่งคายรถใหญ ๆ ไดประกาศใชมาเปนปแลว 
แตเหตุใดบริษัทจึงยังอยูในขั้นศึกษา เหลานี้เปนเพียงตัวอยางที่ตองการใหคณะกรรมการชวยพิจารณาใหมีการปฏิรูป
การบริหารจัดการของบริษัทเพื่อความรุงเรืองตอไป 
 คุณสมพงษ  เผอิญโชค กรรมการผูจัดการ ช้ีแจงวา ต้ังแตเขาตลาดหลักทรัพยฯ มา 10 กวาปนั้นบริษัทฯ มีความมุง
มั่นในการบริหารจัดการใหเปนบริษัทคนไทยที่มีผลการดําเนินงานที่ดี แตตองยอมรับความเปนจริงวาในบางชวงก็ตอง
เกิดเหตุการณเชนนี้บาง ซึ่งบริษัทฯ ก็ไมไดนิ่งเฉยแตอยางใด พยายามหาพันธมิตรหรือสิ่งใหมๆ เขามาตลอด สําหรับ
กรณี TATA นั้น ทางบริษัทฯ เห็นวาเงื่อนไขการเจรจาจะไมเปนผลดีตอบริษัท อยางไรก็ตามบริษัทยังเปนพันธมิตรกับ
ทุกแหงที่จะทําธุรกิจรวมกัน สวนเรื่อง NGV นั้น ปจจุบันที่ติดตั้งกันอยูจะติดบนเครื่องเบนซิน หากเปนรถยนตเครื่อง
ดีเซลก็ตองเปลี่ยนเปนเครื่องเบนซินกอนติดตั้ง NGV ปจจุบันยังไมมีคายรถใดที่ประสบความสําเร็จในการติดตั้งแกส 
NGV กับเครื่องยนตดีเซล มีเพียงคาย GM เทานั้น ที่ประกาศวามีรถเครื่องดีเซลที่ติดตั้งแกส NGV ดังนั้นบริษัทจึงได
ติดตอกับบริษัทที่ติดตั้งอุปกรณ NGV ใหกับรถ GM ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการทดสอบรถ นอกจากนี้หากบริษัทมีการ
ดัดแปลงเครื่องยนตของเจาของ Brand ก็จะถูกตัด Warranty ออกทันที ซึ่งหากเปนเชนนั้นลูกคาก็จะเกิดความไมมั่นใจ
เชนกัน ดังนั้นบริษัทจะเรงหาวิธีการที่ดีตอไป และขอขอบคุณผูถือหุนที่ไดกรุณาเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท สําหรับเรื่องการจายเงินปนผลนั้น เปนไปตามเหตุผลที่ไดช้ีแจงไวขางตนแลว 
 คุณปราณี  เผอิญโชค ประธานกรรมการ ช้ีแจงเพิ่มเติมวา ถาบริษัทไปรวมทุนกับใครแลวกลายเปนภาระใน
อนาคต หรือบริษัทไมมั่นใจในขอตกลงนั้น ก็จะตัดสินใจไมเขาไปรวมทุนนั้นดีกวา สวนเรื่องการจายเงินปนผลใหแก
ผูถือหุนนั้น จากสถิติที่ผานมาจะเห็นไดวาบริษัทจะจายเงินปนผลใหเกือบทุกป กรณีงดจายปนผลครั้งนี้เปนครั้งที่ 2 
เทานั้น อยากใหทุกทานเห็นวาบริษัทมุงมั่นที่จะสูตอไป อีกทั้งยังมีแผนการลงทุนเพิ่มเติม และพัฒนาสถานที่ใหผูมาติด
ตอมีความมั่นใจวาบริษัทมีความนาเชื่อถือ ดังนั้นจึงอยากใหทุกทานมีสวนชวยใหบริษัทมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น เมื่อ
ทุกทานใหความไววางใจโดยมอบหมายใหคณะกรรมการเปนผูบริหารบริษัท ก็จะพยายามทําใหดีที่สุด และจะทําให
บริษัทมีกําไรมากขึ้นในปตอๆ ไป แตในการทําธุรกิจการคาซึ่งมีความไมแนนอนเกิดขึ้นไดเสมอ ก็ตองยอมรับความ
เปนจริง ซึ่งในป 2549 บริษัทไดมีการพัฒนาในเรื่องตางๆ คาดวานาจะสงผลใหในป 2550 มีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น 
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สวนราคาหุนที่ลดลง ไมใชบริษัทฯ เพียงแหงเดียวที่ลดลง แตเกิดจากภาวะโดยรวมของประเทศ ดังจะเห็นไดจากภาพ
รวมของทุกบริษัทจดทะเบียน ซึ่งสวนใหญจะมีราคาหุนลดลง 
 

มติท่ีประชุม       ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหงดจายเงินปนผล ประจําป 2549 ดวยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นดวย 
341,164,822 เสียง คิดเปนรอยละ 99.96 ไมเห็นดวย 147,150 เสียง  คิดเปนรอยละ 0.04  

 
วาระที่  5     พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน ประจําป 2550 

  คุณวิรัชน  กุลศรี  แจงใหที่ประชุมทราบวาตามขอกําหนดสํานักงาน กลต. เอกสารเลขที่ กลต.ช.(ว) 46/2548 เรื่อง
การหมุนเวียนผูสอบบัญชี กําหนดวา “บริษัทจดทะเบียนตองจัดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชี (ที่ลงลายมือช่ือรับรอง
งบการเงิน) ทุก 5 รอบปบัญชี และตองเวนชวงอยางนอย 2 รอบปบัญชีกอนจะกลับมาใชผูสอบบัญชีรายเดิมได โดย
สามารถหมุนเวียนไปใชผูสอบบัญชีรายอื่นในสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันได ทั้งนี้ผูสอบบัญชีของบริษัท คือ คุณ
สุมาลี รีวราบัณฑิต จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูลงลายมือช่ือรับรองงบการเงินของบริษัทฯ 
และบริษัทยอย ต้ังแตป 2545-2549 รวม 5 ปแลว ดังนั้นในป 2550 บริษัทฯ จะตองเปลี่ยนผูสอบบัญชีใหม เพื่อใหสอด
คลองกับขอกําหนดของกลต. จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีใหม จํานวน 3 ทาน ดังนี้ 

        1. นายโสภณ         เพิ่มศิริวัลลภ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ 
        2. นางสาววิสสุตา  จริยธนากร     ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 และ/หรือ 
        3. นางนงลักษณ    พุมนอย           ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4172 
           ผูสอบบัญชีแหงบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2550 และกําหนด

คาตอบแทนใหแกผูสอบบัญชีภายในวงเงินไมเกิน 700,000 บาทตอป ในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสํานักงานทําหนาที่
ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได 

             ทั้งนี้ผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทานขางตน ไมมีความสัมพันธ และ/หรือมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือ
หุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว สําหรับคาสอบบัญชีประจําป 2549 ทานผูถือหุนสามารถดูรายละเอียด
ไดจากรายงานประจําป หนา 23-24 จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา 

 

มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนประจําป  2550  
ตามรายละเอียดที่ไดเสนอขางตนทุกประการ ดวยคะแนนเสียงดังนี้   เห็นดวย  341,311,972 เสียง 
โดยไมมีผูคัดคานในมติดังกลาว 

 
วาระที่  6     พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ 

    คุณวิรัชน  กุลศรี แถลงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับขอ 18 ของบริษัทฯ กําหนดไววาในการประชุมสามัญประ
จําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออก
ใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกลเคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุด
เปนผูออกจากตําแหนง และกรรมการที่ออกจากตําแหนงไปนั้นอาจเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได ปจจุบันบริษัทฯ มี
กรรมการ 10 ทาน (จากทั้งสิ้น 11 อัตรา) ซึ่งกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้มี 4 ทาน ไดแก 

   1. คุณปราณี เผอิญโชค ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
   2. คุณปรีชา อรรถวิภัชน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
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   3.  คุณพงส สารสิน  กรรมการอิสระ 
   4. ตําแหนงของคุณบุญรอด โบวเสรีวงศ ซึ่งยังวางอยู และผูถือหุนมีมติใหสงวนตําแหนงไว 

   แตเนื่องจากคุณพงส สารสิน ไดแจงความประสงคมายังประธานกรรมการวา หากครบวาระกรรมการในปนี้แลว ไม
ประสงคจะรับตําแหนงกรรมการตออีก ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติดังนี้ 

1. ใหแตงตั้งคุณปราณี เผอิญโชค และคุณปรีชา อรรถวิภัชน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่อง
จากกรรมการทั้ง 2 ทาน เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถและมีสวนชวยในการบริหารงานของบริษัทเปน
อยางมาก ทั้งนี้รายละเอียดประวัติกรรมการและจํานวนครั้งในการเขารวมประชุมของกรรมการทั้ง 2 ทานนี้
ไดสงใหผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว (ตามสิ่งที่สงมาดวย 4 หนา 13- 14 ในหนังสือเชิญ
ประชุม)  

2. ใหสงวนตําแหนงกรรมการบริษัทไว 1 ตําแหนง โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาแตง
ต้ังกรรมการทดแทนตําแหนงที่วางอยู (แทนตําแหนงของคุณพงส สารสิน) 

3. ใหลดตําแหนงกรรมการลง 1 ตําแหนง จากเดิม 11 ตําแหนง เหลือ 10 ตําแหนง (ตําแหนงของคุณบุญรอด 
โบวเสรีวงศที่ยังวางอยู) 

ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติตามขอเสนอของ
คณะกรรมการบริษัทขางตนแยกออกจากกัน และแยกตามรายบุคคล ดังนี้ 
 

6.1 ใหแตงตั้งคุณปราณี  เผอิญโชค กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
       มติท่ีประชุม    ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหแตงตั้งคุณปราณี เผอิญโชค กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระ

หนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นดวย  341,311,972 เสียง โดยไมมีผูคัดคานในมติดังกลาว 
 

6.2 ใหแตงตั้งคุณปรีชา อรรถวิภัชน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
มติท่ีประชุม    ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหแตงตั้งคุณปรีชา อรรถวิภัชน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีก

วาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นดวย  341,311,972 เสียง โดยไมมีผูคัดคานในมติดังกลาว 
 

6.3 ใหสงวนตําแหนงกรรมการบริษัทไว 1 ตําแหนง โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาแตงตั้ง 
      กรรมการทดแทนตําแหนงที่วางอยู (แทนตําแหนงของคุณพงส สารสิน)  

มติท่ีประชุม    ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหสงวนตําแหนงกรรมการบริษัทไว 1 ตําแหนง โดยมอบอํานาจให
คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาแตงตั้งกรรมการทดแทนตําแหนงที่วางอยู ดวยคะแนนเสียงดัง
นี้ เห็นดวย 341,311,972 เสียง โดยไมมีผูคัดคานในมติดังกลาว 

 

6.4 ใหลดตําแหนงกรรมการลง 1 ตําแหนง จากเดิม 11 ตําแหนง เหลือ 10 ตําแหนง  
มติท่ีประชุม    ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหลดตําแหนงกรรมการลง 1 ตําแหนง จากเดิม 11 ตําแหนง เหลือ 10 

ตําแหนง ดวยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นดวย 341,311,972 เสียง โดยไมมีผูคัดคานในมติดังกลาว  

 ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ ปจจุบันจะคงเหลือ 10 ตําแหนง ดังนี้ 
1. คุณปราณี      เผอิญโชค ประธานกรรมการ 
2. คุณสมพงษ   เผอิญโชค กรรมการผูจัดการ 
3. คุณแกวใจ     เผอิญโชค กรรมการ 
4. คุณวุฒิชัย      เผอิญโชค กรรมการ 
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5. คุณแอนโทนี่  แมคโดนัลด กรรมการ 
6. คุณสมเกียรติ นิ่มระวี กรรมการ 
7. คุณปรีชา       อรรถวิภัชน   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. คุณกวี       วสุวัต  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
9. คุณสุเวทย     ธีรวชิรกุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

      10.    ตําแหนงวาง 1 ตําแหนง  ซึ่งผูถือหุนมอบอํานาจใหกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาสรรหา 
 

วาระที่  7     พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2550 
  คุณวิรัชน กุลศรี  แถลงตอที่ประชุมวาเนื่องจากการจายคาตอบแทนใหคณะกรรมการจะตองไดรับอนุมัติจากที่

ประชุมผูถือหุนกอน ซึ่งคณะกรรมการไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ ตามขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน ซึ่งไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการใหเหมาะสมกับขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ และเทียบ
เคียงกับคาตอบแทนของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแลว จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติคาตอบแทน
กรรมการ ประจําป 2550 ดังนี้ 
 ขออนุมัติ ผูถือหุนอนุมัติ จายจริง  
 ป 2550 ป 2549 ป 2549  
คาบําเหน็จกรรมการบริษัท รวม 5,000,000 8,000,000 1,040,000 บาทตอป 
คาบําเหน็จกรรมการตรวจสอบ รวม 1,000,000 1,000,000 960,000 บาทตอป 
คาเบี้ยประชุม ประจําไตรมาส ทานละ 30,000 30,000 30,000 บาทตอคร้ังที่เขารวมประชุม 
คาเบี้ยประชุม (วาระพิเศษ) ทานละ 10,000 10,000 - บาทตอคร้ังที่เขารวมประชุม 
  

คุณสุพจน เดชะเทศ ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน สอบถามวาในป 2549  มีการขออนุมัติคาตอบแทนกรรมการไว
เปนจํานวนมาก แตเหตุใดจึงมีการจายจริงนอยกวาจํานวนที่ขออนุมัติไว 

คุณสมพงษ  เผอิญโชค กรรมการผูจัดการ ช้ีแจงวา ในการขออนุมัติคาตอบแทนกรรมการ บริษัทจะตองขออนุมัติ
จากที่ประชุมผูถือหุนไวลวงหนากอน ซึ่งในป 2549 บริษัทคาดวาจะมีผลการดําเนินงานนาจะอยูในเกณฑดีเมื่อเทียบ
กับป 2548 จึงไดขออนุมัติวงเงินไวใกลเคียงกับป 2548 แตเมื่อผลการดําเนินงานออกมาไมดีตามที่คาดหมายไว คณะ
กรรมการบริษัท จึงไดพิจารณาจายจริงต่ํากวาที่ขอวงเงินไว รวมถึงในป 2550 ซึ่งบริษัทไดขออนุมัติใหมีการกําหนดคา
ตอบแทนกรรมการอยูที่ 5 ลานบาท ลดลงจากป 2549 ซึ่งกําหนดเปนกรอบไวกอน สวนการพิจารณาคาตอบแทนจริง 
จะตองผานการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน โดยทําการเทียบเคียงขอมูลกับบริษัทในอุตสาห
กรรมเดียวกัน และภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ กอน  
 คุณสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ผูถือหุน กลาววา ผูถือหุนจะคอยเปนกําลังใจและใหโอกาสคณะกรรมการในการบริหาร
บริษัทตอไป พรอมกับคาดหวังวาในป 2550 นี้ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ จะมีกําไรและสามารถจายเงินปนผลให
แกผูถือหุนได และขอฝากใหคณะกรรมการชวยพิจารณาทบทวนระบบการบริหารจัดการของบริษัทวา จะตองปรับ
ปรุงแกไขสิ่งใด เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนหรือยุทธศาสตรที่ต้ังไวหรือไม อยางไร เพื่อทําใหบริษัทเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นไป 

คุณวิรัชน กุลศรี  แถลงตอที่ประชุมวาในวาระนี้มีกรรมการบริษัทที่เปนผูถือหุน จึงไมมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
รวมจํานวน 321,103,750 เสียง และขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้ 
 



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป 2550     9 
วันที่  25  เมษายน   2550 

มติท่ีประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2550  ตามรายละเอียดที่ไดเสนอขาง
ตนทุกประการ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นดวย 20,061,072 เสียง คิดเปนรอยละ 99.27 ไมเห็นดวย 
147,150 เสียง คิดเปนรอยละ 0.73  

 

วาระที่  8    วาระอื่น ๆ 
  คุณวิรัชน กุลศรี แจงตอที่ประชุมวา ขณะนี้ทางบริษัทไดดําเนินการประชุมมาครบทุกวาระแลว หากผูถือหุนทาน

ใดมีขอซักถาม หรือขอเสนอแนะอื่นใด ก็ขอเชิญแสดงความคิดเห็นได 
คุณพิสิฎฐโชติ  ไพโรจนธนา ผูถือหุน สอบถามวา จากหมายเหตุงบการเงินขอ 6 ซึ่งบริษัทมีเงินลงทุนช่ัวคราวใน

พันธบัตรของธนาคารแหงประเทศไทย 212.80 ลานบาทนั้น อยากทราบรายละเอียดวามีอายุก่ีป จะครบกําหนดอายุเมื่อ
ใด อัตราดอกเบี้ยเทาไร และขอชมเชยคณะกรรมการบริษัทวามีวิสัยทัศนในการบริหารเงินที่ดี นอกจากจะเปนการหา
ผลประโยชนใหบริษัทแลว ยังเปนประโยชนตอประเทศชาติดวย 

  คุณสมบัติ  บุญเรือง  ผูชวยผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน ช้ีแจงวา เงินลงทุนดังกลาว เปนพันธบัตรระยะสั้น อายุ 3 
เดือน- 1 ป ซึ่งจะครบกําหนดอายุในปนี้ทั้งหมด และมีผลตอบแทนอยูระหวาง 4-5%   

คุณปราณี  เผอิญโชค ประธานกรรมการ กลาววา รูสึกดีใจที่การประชุมครั้งนี้ผูถือหุนทุกทานไดใหความสนใจใน
รายละเอียดเปนอยางมาก พรอมทั้งไดใหแนวคิดในทุกแงมุม เพื่อใหผูบริหารนําไปใชในการบริหารบริษัทตอไป และ
ขอขอบคุณทุกทานที่สละเวลามาเขารวมประชุมครั้งนี้ ทางบริษัทจะเพิ่มความระมัดระวังในการบริหารมากยิ่งขึ้น และ
จะพยายามทําใหดีที่สุด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน และขอปดการประชุมในครั้งนี้ 

 

ปดประชุมเวลา 16.45 น. 
 

อนึ่งหลังการเปดประชุมสามัญผูถือหุนในเวลา 14.25 น. แลวไดมีผูถือหุนมาลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมเพิ่มขึ้น โดยที่
จํานวนผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเปน 32 ทาน นับจํานวนหุนได 341,311,972 หุน คิดเปนรอย
ละ 68.05 
                                                            
 
          
 

                               ลงช่ือ……………………………………...ประธานที่ประชุม 
        (นางปราณี   เผอิญโชค) 

                                ประธานกรรมการ 
 
          ผูบันทึกรายงานการประชุม                               รับรองรายงานการประชุม 
                 
 
ลงช่ือ................................................   ลงช่ือ........................................................... 
              (นายศักดิ์ชัย   คมกฤส)                  (นายสมพงษ   เผอิญโชค) 
            เลขานุการคณะกรรมการ                                                      กรรมการผูจัดการ 


