
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป 2552     1 
วันที่  28  เมษายน   2552 

 
 
 
 

 
  
 

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

กรรมการที่ไมเขารวมประชุม 
1. คุณแอนโทนี่ ฟาคลัว แมคโดนัลด         ติดภารกิจ 

ผูเขารวมประชุม 
         1.     คุณศักดิ์ชัย คมกฤส เลขานุการบริษัท 
 2.     คุณลิขิต เลาบวรเศรษฐี ผูชวยผูจัดการทั่วไป ฝายบัญชีและการเงิน 

3.     คุณขวัญชัย ชวยศรียัง ผูสอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
4. คุณฐิตินันท กําภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท ธรรมนิติและทรูธ จํากัด 
5. คุณปญญา พิชญดํารง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท ธรรมนิติและทรูธ จํากัด 
6. คุณสุดารี เลิศสวัสดิ์วิชา ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท ธรรมนิติและทรูธ จํากัด 
7. คุณบัณฑิต   ศิริสวัสดิ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอเค แอนด เอ ที่ปรึกษากฏหมาย จํากัด  
 

เริ่มประชุมเวลา 14.30 น. 
  

 ดร. ปราณี  เผอิญโชค ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม  แถลงวา ในการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ประจําป 
2552 มีผูถือหุนของบริษัทมาเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจํานวน 62 ราย นับเปนจํานวนหุนได 427,337,761 
หุน จากจํานวนหุนทั้งหมด 501,589,497 หุน คิดเปนรอยละ 85.20 ของจํานวนหุนทั้งหมด ซึ่งครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของ
บริษัทแลว ประธานจึงกลาวเปดการประชุมและมอบหมายใหคุณศักดิ์ชัย คมกฤส เลขานุการบริษัท เปนผูชวยประธานในการดําเนิน
การประชุมตอไป 

คุณศักดิ์ชัย คมกฤส ไดแนะนําใหผูถือหุนไดรูจักกรรมการบริษัท ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และที่
ปรึกษากฎหมาย ซึ่งทําหนาที่เปนคนกลางในการตรวจสอบผลการนับคะแนนเสียงในแตละวาระ จากนั้นไดช้ีแจงวิธีการออกเสียงลง
คะแนนของผูถือหุนดังนี้  

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ประจําป 2552 
บริษัท ไทยรุงยูเนี่ยนคาร จํากัด (มหาชน) 
วันที่ 28 เมษายน 2552  เวลา 14.30 น. 

ณ หองประชุมพรอมเพรียง สํานักงานใหญของบริษัท 
เลขที่  28/6 หมู 1 ซ. เพชรเกษม 81 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
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- ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน เทากับจํานวนหุนที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยสามารถออก
เสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงเพียงอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น ยกเวนผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและ
แตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูดูแลหุนเทานั้นที่สามารถแบงแยกการลงคะแนนเสียงได  

- กรณีที่ผูถือหุนมีสวนไดเสียในเรื่องใด จะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการ  

- การลงมติวาระตาง ๆ จะตองไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเวนแตในวาระที่ 8 การขอแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 3 ของบริษัท และวาระที่ 9 การขออนุมัติ
การซื้อที่ดินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งจะตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน  

- การลงมติแตละวาระ ขอใหทุกทานลงมติ พรอมลงนามกํากับไวในบัตรลงคะแนนที่ทุกทานไดรับ ณ ตอนลงทะเบียน 
และยกมือเพื่อสงบัตรลงคะแนนใหกับเจาหนาที่ทีละวาระ 

- เจาหนาที่จะนําคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียง หักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดวยในวาระนั้น ๆ  

- ในวาระแตงตั้งกรรมการ จะมีการลงมติแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล และขอใหผูถือหุนทุกทานสงบัตรลงคะแนน 
โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียงกอน และจะเก็บบัตรลงคะแนนของผูที่เห็นดวยทั้งหมด
อีกครั้ง โดยจะใหลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทีละบุคคล ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามแนวทางการจัดการประชุมผูถือหุนที่ดี 

ทั้งนี้กอนการลงมติในแตละวาระ จะเปดโอกาสใหผูเขาประชุมไดซักถามในประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระนั้น ๆ ตามความ
เหมาะสม โดยขอใหผูถือหุน กรุณาแจงช่ือ-นามสกุลใหที่ประชุมทราบกอนการซักถามหรือแสดงความเห็นดวยทุกครั้ง หลังจากนั้น
คุณศักดิ์ชัย คมกฤส จึงนําเสนอรายละเอียดในแตละวาระใหผูถือหุนทราบ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 
  

วาระที่  1     พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551  ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 29 เมษายน 2551 
 คุณศักดิ์ชัย คมกฤส   ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551  ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551  ซึ่งอยูในหนา 11-17 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนที่บริษัทไดจัดสงใหผูถือหุน
พิจารณาลวงหนาแลว 
 

มติท่ีประชุม     ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมดังกลาววาถูกตอง ดวยคะแนนเสียงดังนี้  
เห็นดวย 427,337,761 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย -0- เสียง  คิดเปนรอยละ 0.00 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเปนรอยละ 0.00 

 

วาระที่  2     พิจารณาและรับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปท่ีผานมา 
คุณศักดิ์ชัย คมกฤส   ไดสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา โดยแบงเปนลักษณะธุรกิจ และโครง

สรางของกลุมบริษัท, ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต, ผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2551 และแนวทางดําเนิน
งานของบริษัทเพื่อรับมือในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ จากนั้นจึงขอใหที่ประชุมรับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผล
การดําเนินงานของบริษัท และรายงานประจําป 2551  
Q:  คุณฐิวิพัขร มโนไพโรจน ผูถือหุนสอบถามวา ในปที่ผานมาบริษัทมีรายไดจากการสงออกมากนอยเพียงใด 
A:  คุณสมพงษ เผอิญโชค กรรมการผูจัดการ ช้ีแจงวา ในป 2551 รายไดสวนใหญของบริษัทเปนการขายในประเทศ 

โดยมีการสงออกจิ๊กไปยังประเทศจีนมูลคา 271 ลานบาท   
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มติท่ีประชุม     ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานของคณะกรรมการ และรายงานประจําป 2551 ดวยคะแนน
เสียงดังนี้    

เห็นดวย 427,337,761 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย -0- เสียง  คิดเปนรอยละ 0.00 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเปนรอยละ 0.00 

 

วาระที่  3      พิจารณารับรองและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับป 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 
คุณศักดิ์ชัย คมกฤส ขอใหที่ประชุมพิจารณางบดุล และงบกําไรขาดทุน สําหรับป 2551 สิ้นสุด ณ  วันที่ 31 

ธันวาคม 2551 รายละเอียดตามที่ระบุอยูในหัวของบการเงิน หนา 49-51 ในรายงานประจําปของบริษัท ที่ไดจัดสงใหผู
ถือหุนพิจารณาลวงหนาแลว  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทดังกลาว 

 

มติท่ีประชุม       ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทประจําป 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2551  ดวยคะแนนเสียงดังนี้           

เห็นดวย 427,337,761 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย -0- เสียง  คิดเปนรอยละ 0.00 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเปนรอยละ 0.00 

 

วาระที่  4     พิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผล ประจําป 2551 
 คุณศักดิ์ชัย คมกฤส แจงใหที่ประชุมทราบวา บริษัทฯ มีนโยบายในการจายเงินปนผล ในอัตราประมาณรอยละ 40 
ของกําไรหลังหักภาษีในแตละปของงบการเงินรวม โดยจายในปถัดไป อยางไรก็ตาม การพิจารณาจายเงินปนผลดัง
กลาว จะขึ้นอยูกับกระแสเงินสด และภาระการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจําเปนและความเหมาะ
สมอื่น ๆ ในอนาคต แตเนื่องจากผลการดําเนินงานในรอบป 2551 ที่ผานมา บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 
ประกอบกับบริษัทฯ มีแผนงานที่ตองใชเงินลงทุนในป 2552 ดังนั้นจึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงด
จายเงินปนผล ประจําป 2551 

 

Q:  คุณฐิวิพัขร มโนไพโรจน ผูถือหุนสอบถามวาในหนังสือเชิญประชุมหนา 2 วาระที่ 4 เรื่องเงินปนผลนั้น ในสวน
ของตารางแสดงกําไร (ขาดทุน) สุทธิปที่ผานมา หัวตารางพิมพไววาป 2550 และ 2549 ขอมูลถูกตองหรือไม 

A:  คุณศักดิ์ชัย คมกฤส เลขานุการบริษัท ขออภัยผูถือหุน และชี้แจงวา เปนความผิดพลาดในการจัดพิมพปพ.ศ. ที่หัว
ตารางผิด ซึ่งที่ถูกตอง คือ ป 2551 และ 2550 สวนขอมูลในตารางถูกตองแลว   

Q:  คุณฐิวิพัขร มโนไพโรจน ผูถือหุนสอบถามวา บริษัทขาดทุนมาตั้งแตป 2549 และงดจายเงินปนผลมา 3 ปติดตอ
กันแลว ทั้ง ๆ ที่ผลขาดทุนของบริษัทก็เล็กนอยเพียงแค 0.02 บาทตอหุน และยังมีกําไรสะสมอยูจํานวนมาก จึง
อยากเสนอใหพิจารณาจัดสรรกําไรสะสมมาจายเปนเงินปนผลใหผูถือหุนบาง 

A: คุณสมพงษ เผอิญโชค กรรมการผูจัดการ ช้ีแจงวา เดิมทีฝายบริหารตั้งใจวาป 2551 บริษัทจะมีกําไรสุทธิและ
สามารถจายเงินปนผลใหผูถือหุนได โดยผลการดําเนินงาน 2 ไตรมาสแรกก็มีกําไร แตเมื่อเจอภาวะราคาน้ํามันผัน
ผวนในไตรมาส 3 และวิกฤตเศรษฐกิจโลกในไตรมาส 4 จึงทําใหผลประกอบการของบริษัทกลับเปนผลขาดทุน
อีก และคาดการณวาสถานการณเศรษฐกิจจะยังไมดีขึ้นภายใน 2-3 ปนี้ ดังนั้นสิ่งที่บริษัทตองทําคือการลดคาใช
จายใหไดมากที่สุด ที่ผานมาบริษัทไดปรับลดขนาดองคกร โดยลดจํานวนพนักงานไปประมาณ 300 คน ลดเงิน
เดือนระดับกรรมการ 20% รวมทั้งการลดเงินเดือนผูบริหาร พนักงาน ลดวันทํางาน และจะตองใชเงินที่มีอยูใหเกิด
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ประโยชนสูงสุด บริษัทจึงไดนําเสนอเรื่องการซื้อที่ดิน ในวาระที่ 9 ซึ่งจะทําใหบริษัทลดคาใชจายได ตลอดจน
พยายามหาธุรกิจใหม ๆ เพื่อใหผลประกอบการดีขึ้น และทําใหราคาหุนสะทอนมูลคาที่แทจริงได 

 

มติท่ีประชุม       ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหงดจายเงินปนผล ประจําป 2551 ดวยคะแนนเสียงดังนี้   

เห็นดวย 427,337,861 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย -0- เสียง  คิดเปนรอยละ 0.00 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเปนรอยละ 0.00 

 หมายเหต ุในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้น 100 หุน หลังจากเปดการประชุมไปแลว 
 

วาระที่  5     พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน ประจําป 2552 
   คุณศักดิ์ชัย คมกฤส  แจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจากสถานการณเศรษฐกิจทั่วโลกไมดีนัก ทางบริษัทจึงมี

นโยบายลดตนทุนและคาใชจายทุกหมวด ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงไดหาขอมูลผูสอบบัญชีจากหลาย ๆ แหงมาเปรียบ
เทียบกัน และเห็นวาควรเสนอผูถือหุนพิจารณาเปลี่ยนผูสอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปน
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เนื่องจากสามารถลดคาสอบบัญชีไดถึง 28% เมื่อเทียบกับปกอน รวมทั้งสามารถคง
อัตราคาสอบบัญชีนี้ไว 3 ปดวย ดังนั้นจึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชี จํานวน 4 ทาน ดังนี้ 

(1) นายอธิพงศ  อธิพงศสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500  และ/หรือ  
(2) นายประวิทย  วิวรรณธนานุตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4917  และ/หรือ   
(3) นายบรรจง  พิชญประสาธน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7147  และ/หรือ   
(4) นายวิชัย  รุจิตานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054   
ผูสอบบัญชีแหงบริษัท  เอเอ็นเอส  ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2552  และกําหนดคาตอบแทนให

แกผูสอบบัญชีภายในวงเงิน 570,000.- บาทตอป  
ทั้งนี้ผูสอบบัญชีทั้ง 4 ทานขางตน ไมมีความสัมพันธ และ/หรือมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือ

หุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทแตงตั้งผูสอบบัญชี 4 ทานตามรายชื่อขางตน ผูสอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็น
เอส  ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2552 และกําหนดคาตอบแทนใหแกผูสอบ
บัญชีภายในวงเงินไมเกิน 570,000 บาทตอป ดวยคะแนนเสียงดังนี้     

เห็นดวย 427,337,861 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย -0- เสียง  คิดเปนรอยละ 0.00 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเปนรอยละ 0.00 

 

วาระที่  6     พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ 

    คุณศักดิ์ชัย คมกฤส แถลงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับขอ 18 ของบริษัทฯ กําหนดไววาในการประชุมสามัญ
ประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบง
ออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกลเคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนาน
ที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง และกรรมการที่ออกจากตําแหนงไปนั้นอาจเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได ปจจุบันบริษัทฯ 
มีกรรมการ 9 ทาน ซึ่งกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้มี 3 ทาน ไดแก 
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   1. คุณปราณี เผอิญโชค   ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
   2. คุณปรีชา อรรถวิภัชน  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
       และประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน  
   3.  คุณแอนโทนี่ ฟาคลัว แมคโดนัลด  กรรมการ 

คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นควรนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหแตงตั้งคุณปราณี เผอิญโชค, 
คุณปรีชา อรรถวิภัชน และคุณแอนโทนี่ ฟาคลัว แมคโดนัลด กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก
กรรมการทั้ง 3 ทาน เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ อันเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทเปนอยางมาก โดย
รายละเอียดประวัติกรรมการและจํานวนครั้งในการเขารวมประชุมของกรรมการทั้ง 3 ทานนี้ไดสงใหผูถือหุนทุกทาน
พรอมหนังสือเชิญประชุมแลว (ตามสิ่งที่สงมาดวย 4 หนา 18-19 ในหนังสือเชิญประชุม)  

ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามแนวทางการจัดประชุมผูถือหุนที่ดี จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติแตงตั้งคณะ
กรรมการบริษัทแยกตามรายบุคคล และขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผูถือหุนทุกทาน 
 

6.1 ใหแตงตั้งคุณปราณี  เผอิญโชค กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
       มติท่ีประชุม    ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหแตงตั้งคุณปราณี เผอิญโชค กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระ

หนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังนี้  
เห็นดวย 427,337,861 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย -0- เสียง  คิดเปนรอยละ 0.00 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเปนรอยละ 0.00 

 

6.2 ใหแตงตั้งคุณปรีชา อรรถวิภัชน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
มติท่ีประชุม    ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหแตงตั้งคุณปรีชา อรรถวิภัชน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีก

วาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังนี้   

เห็นดวย 427,337,861 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย -0- เสียง  คิดเปนรอยละ 0.00 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเปนรอยละ 0.00 

 

6.3 ใหแตงตั้งคุณแอนโทนี่ ฟาคลัว แมคโดนัลด กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
มติท่ีประชุม    ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหแตงตั้งคุณแอนโทนี่ ฟาคลัว แมคโดนัลด กลับเขาดํารงตําแหนง

กรรมการอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังนี้   

เห็นดวย 427,337,861 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย -0- เสียง  คิดเปนรอยละ 0.00 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเปนรอยละ 0.00 

 

วาระที่  7     พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2552 
  คุณศักดิ์ชัย คมกฤส  แถลงตอที่ประชุมวาเนื่องจากการจายคาตอบแทนใหคณะกรรมการจะตองไดรับอนุมัติจากที่

ประชุมผูถือหุนกอนตามขอบังคับขอ 16 ของบริษัท ซึ่งคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการ
บริษัทไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการใหเหมาะสมกับขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงกับคาตอบแทน
ของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแลว จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 
2552 ดังนี้ 
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1)  คาตอบแทนประจําป เปนวงเงินรวม 2,000,000 บาทตอป  
                       ทั้งนี้การจายคาตอบแทนประจําปใหคณะกรรมการแตละทาน ใหคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน

เปนผูพิจารณา และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยจายในปถัดไป (ป 2553) 
2) คาตอบแทนรายเดือน สําหรับ 

2.1) ประธานกรรมการ   15,000 บาท/เดือน  
2.2) กรรมการ (8 ทาน) ทานละ      10,000 บาท/เดือน  
2.3) ประธานกรรมการตรวจสอบ  20,000 บาท/เดือน 
ทั้งนี้ใหเริ่มมีผลต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2552 เปนตนไป 

3) คาเบี้ยประชุม  
3.1) การประชุมประจําไตรมาส  10,000 บาท/ทาน/ครั้งที่เขารวมประชุม  
3.2) การประชุมวาระพิเศษ 10,000 บาท/ทาน/ครั้งที่เขารวมประชุม  

สําหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดยอย ที่จัดเปนวาระ
พิเศษ นอกเหนือจากการประชุมประจําไตรมาส ทั้งนี้ไมรวมถึงผูที่เปนฝายจัดการ ไดแกกรรมการผูจัด
การลงมา และไมรวมถึงการมีมติเวียน 

คุณศักดิ์ชัย คมกฤส  แถลงตอที่ประชุมวาในวาระนี้มีกรรมการบรษิัทที่เปนผูถือหุน จึงไมมีสิทธิออกเสียงในวาระ
นี้รวมจํานวน 352,307,562 เสียง และขอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้ 

 

Q:  คุณฐิวิพัขร มโนไพโรจน ผูถือหุน สอบถามวา คําวาคาตอบแทนประจําป 2 ลานบาทนั้น มีความหมายเหมือนหรือ
ตางจากคาบําเหน็จ หรือโบนัส หรือไม อยางไร 

A:  คุณสมพงษ เผอิญโชค กรรมการผูจัดการ ช้ีแจงวา คาตอบแทนประจําป ก็มีความหมายเหมือนกับคาบําเหน็จ หรือ
โบนัสเชนกัน โดยในป 2551 ผูถือหุนอนุมัติใหจาย 4 ลานบาท แตบริษัทไดพิจารณาจายจริงเพียง 1.11 ลานบาท
เทานั้น ดังนั้นในป 2552 จึงขออนุมัติจากผูถือหุนไว 2 ลานบาทกอน 

Q:  คุณฐิวิพัขร มโนไพโรจน ผูถือหุน สอบถามวา ในป 2551 ไดมีการจายโบนัสใหพนักงานหรือไม อัตราเทาใด 
A:  คุณสมพงษ เผอิญโชค กรรมการผูจัดการ ช้ีแจงวา ป 2551 ไดจายโบนัสใหพนักงานในอัตรา 0.80 เดือน  
 

มติท่ีประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2552  ตามรายละเอียดที่ไดเสนอขาง
ตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้  

เห็นดวย 74,980,299 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย -0- เสียง  คิดเปนรอยละ 0.00 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเปนรอยละ 0.00 

 

วาระที่ 8   พิจารณาการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 3 ของบริษัท 
คุณศักดิ์ชัย คมกฤส แจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ

ขอ 3 ของบริษัท โดยการเพิ่มวัตถุประสงคของบริษัทอีก 3 ขอ (จากเดิม 32 ขอ) เพื่อใหบริษัทฯ มีโอกาสขยายธุรกิจไป
ยังผลิตภัณฑอื่น เพื่อเพิ่มรายไดใหแกบริษัทในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้  
ขอ 33 ประกอบกิจการผลิต จําหนาย ประกอบติดตั้ง ซอมแซม บํารุงรักษา รวมทั้งสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ 

และนําเขามาจําหนายในประเทศ ซึ่งสินคาถังกาซทุกชนิด ทุกประเภท รวมถึงอุปกรณ อะไหล เครื่องมือ เครื่อง
ใชในการติดตั้งทุกชนดิทุกประเภท ตลอดจนการรับติดตั้งสวนควบระบบกาซรถยนต NGV และ LPG หรือกาซ
ธรรมชาติอื่น ๆ ทุกชนิดใหกับรถยนต และยานพาหนะทุกประเภท 
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ขอ 34 ประกอบกิจการผลิต ประกอบติดตั้ง ซื้อ ขาย ใหเชา ใหเชาซื้อ แลกเปลี่ยน รวมท้ังสงออกไปจําหนายยังตาง
ประเทศ และสั่งเขามาจําหนายภายในประเทศ รถไฟราง รถไฟฟาราง รถไฟฟาขนสงมวลชน รถจักรดีเซลไฟ
ฟาทุกชนิด รถไฟสงสินคาทุกชนิด รถดีเซลรางทุกชนิด รถไฟโดยสารทุกชนิด พรอมอุปกรณรถจักร และลอ
เลื่อนของรถไฟทุกชนิด ตลอดจนการซอมแซมบํารุงรักษารถดังกลาว  

ขอ 35 ประกอบกิจการผลิต จําหนาย ประกอบติดตั้ง ซอมแซม ใหบริการซอม บํารุงรักษา รวมทั้งสงออกไปจําหนายยัง
ตางประเทศ และสั่งเขามาจําหนายภายในประเทศซึ่งรถยนตและยานพาหนะทุกชนิดทุกประเภท  ตลอดจนการ
เขารวมประมูลงานในหนวยงานราชการ หรือ เอกชนใดๆ ซึ่งรถยนต หรือ ยานพาหนะทุกชนิดทุกประเภท รวม
ทั้งรถยนตและยานพาหนะทางทหารที่ใชในงานราชการ การรบ และชวยรบอื่น ๆ อันเปนยุทธภัณฑและยุทธ
ปจจัยตาง ๆ ทางทหาร หรือ ตํารวจ หรือ หนวยงานความมั่นคงอื่น ๆ เมื่อไดรับอนุญาต ตลอดจนหนวยงานปก
ครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคกรระหวางประเทศ  ทุกองคกร 

ทั้งนี้การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท จะตองไดรับมติจากที่ประชุมผูถือหุน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสีข่องจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

มติท่ีประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 3 ของบริษัท ตามรายละเอียดที่นําเสนอ
ขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้  

เห็นดวย 427,337,861 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย -0- เสียง  คิดเปนรอยละ 0.00 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเปนรอยละ 0.00 

 

วาระที่  9  การซื้อท่ีดินจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน 
คุณศักดิ์ชัย แจงใหที่ประชุมทราบวาเนื่องจากที่ต้ังอาคารโรงงาน และสํานักงานใหญของบริษัทปจจุบัน ต้ังอยู

บนที่ดิน 2 สวน คือที่ดินที่เปนของบริษัท และที่ดินที่เชาจากบุคคลเกี่ยวโยงกัน ซึ่งเดิมไดทําเปนสัญญาเชาระยะยาว 10 
ปและหมดสัญญาไปเมื่อป 2546 หลังจากนั้นไดทําสัญญาเชาแบบปตอปมาระยะหนึ่ง ซึ่งฝายจัดการ และคณะกรรมการ
เห็นวาการทําสัญญาแบบปตอปนี้มีความเสี่ยง ประกอบกับบริษัทมีความจําเปนตองใชที่ดินแปลงนี้เพื่อประกอบกิจการ
การตอไป หากสามารถซื้อที่ดินนี้ไดก็จะทําใหที่ดินทั้งหมดรวมเปนผืนเดียวกัน มีมูลคาสูงขึ้น และยังสามารถใช
ประโยชนจากโรงงานเครื่องจักรตาง ๆ ที่ลงทุนไปแลวไดตลอดไป นอกจากนี้ยังสามารถลดคาใชจายจากการเชาไดถึง
ปละ 24 ลานบาท และเปนการลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจบนพื้นที่เชาซึ่งมีสัญญาระยะสั้นเพียงปตอป หากเจา
ของที่ดินขายที่ดินใหกับบุคคลอื่น หรือประสพปญหาทางการเงิน หรือไมสามารถใหเชาที่ดินนี้ไดในอนาคต ดังนั้น 
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรใหนําเสนอผูถือหุนพิจารณาการซื้อที่ดินจํานวน 6 โฉนด พ้ืนที่รวม 40 ไร 1 งาน 26  
ตารางวา จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ลําดับที่ โฉนดเลขที่ เลขท่ีดิน หนาสํารวจ เนื้อท่ี ผูถือกรรมสิทธ์ิ 
    ไร งาน ตรว.  
1 1874 62 251 4 3 57 นางปราณี เผอิญโชค 
2 3245 197 303 12 3 21 นางปราณี เผอิญโชค 

3 33958 2 3845 1 3 26 นางปราณี เผอิญโชค 

4 51506 61 6428 3 3 92 นางปราณี เผอิญโชค 

5 94126 60 13269 3 3 86 นางปราณี เผอิญโชค 

6 94127 1 13268 12 3 44 นายสมพงษ, น.ส. แกวใจ 
และนายวุฒิชัย เผอิญโชค 

รวมทั้งสิ้น 40 1 26 

 หมายเหตุ ที่ดินทุกแปลงขางตน ไมติดภาระผูกพันตาง ๆ และไมติดภาระจํานองใด ๆ 

- มูลคารวมของสิ่งตอบแทน : 409,076,752 บาท ประกอบดวย 
1) คาที่ดิน 403,150,000 บาท  
2) คาธรรมเนียมการโอนที่ดิน 2% (ของราคาประเมินกรมที่ดิน) 3,911,002 บาท ผูซื้อเปนผูชําระ 
3)  คาอากรแสตมป 0.5% (ของราคาประเมินกรมที่ดิน หรือราคาซื้อขายที่สูงกวา) 2,015,750 บาท ผูซื้อเปนผูชําระ 

- เงื่อนไขการชําระเงิน : ชําระงวดเดียว ภายในป 2552  
สําหรับรายละเอียดอื่น ๆ ของรายการนั้นปรากฏในสิ่งที่สงมาดวย 5 “สารสนเทศรายการซื้อที่ดินจากบุคคลที่เกี่ยว

โยงกัน” ซึ่งไดสงใหผูถือหุนพิจารณาลวงหนาแลว  
ทั้งนี้การซื้อที่ดินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จะตองไดรับมติจากที่ประชุมผูถือหุน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสาม

ในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และในวาระนี้มีกลุมเผอิญโชค ซึ่งเปนผูมี
สวนไดเสีย และไมมีสิทธิออกเสียง 6 ทาน รวมจํานวน 352,052,550 เสียง จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 

 

Q:  คุณพีรวัฒน เศรษฐพานิช ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถาม 2 ประเด็นดังนี้ 
1. เหตุใดบริษัทจึงตองซื้อที่ดินโดยจายเงินพรอมกันงวดเดียว สามารถทยอยจายเงินเปนงวด ๆ ไดหรือไม 
2. บริษัทมีความจําเปนเรงดวนอยางไร จึงตองเสนอเรื่องซื้อที่ดินในขณะนี้ 

A:  คุณสุเวทย ธีรวชิรกุล กรรมการอิสระ ช้ีแจงวา จากงบการเงินจะเห็นวาบริษัทมีเงินฝาก เงินลงทุนระยะสั้นอยู
ประมาณ 700 ลานบาท ซึ่งปจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ํามาก หากเทียบกับคาเชาที่ประหยัดได ดังนั้นการนําเงิน
ที่มีอยูไปซื้อที่ดิน จึงไดผลตอบแทนดีกวา  

A:  คุณปรีชา อรรถวิภัชน ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงเพิ่มเติมวา ปกติการทําสัญญาเชามักจะระบุในสัญญาวา
เมื่อหมดสัญญาเชาจะตองยกอาคารใหเจาของที่ดิน หรือตองรื้อถอนอาคารออกไป แตสัญญาที่เรามีอยูนี้ก็มิไดระบุ
ไวเชนนั้น อีกประเด็นหนึ่งคืออาคารโรงงานตาง ๆ สวนใหญต้ังอยูบนพื้นที่เชา และเปนสัญญาระยะสั้นเพียง 1 ป
จึงมีความเสี่ยงมาก หากไมซื้อที่ดินดังกลาว อาคารที่เรามีอยูก็ไมสามารถนําไปใชเปนหลักทรัพยค้ําประกันได 
เพราะ การนําอาคารไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันกับธนาคาร จะตองมีอายุสัญญาเชา 30 ปขึ้นไป  

A:  คุณสมพงษ เผอิญโชค กรรมการผูจัดการ ช้ีแจงเพิ่มเติมวา ราคาที่ดินซึ่งผูประเมินราคาอิสระประเมินไว เสมือน
เปนที่ดินดิบที่ยังไมไดถม แตในความเปนจริงที่ดินนี้พัฒนาแลว มีอาคาร สาธารณูปโภคครบถวนแลว ราคา
ประเมินดังกลาวจึงคอนขางต่ํากวาความเปนจริง ทั้งนี้บริษัทไดประเมินทางเลือกตาง ๆ แลวเห็นวาการซื้อที่ดินนี้
จะไดประโยชนมากกวา และขณะนี้เปนจังหวะการลงทุนที่ดี จะทําใหทรัพยสินของบริษัทมีมูลคาสูงขึ้น สามารถ



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป 2552     9 
วันที่  28  เมษายน   2552 

นําไปจํานองกับธนาคารไดหากบริษัทตองการใชเงิน และสามารถลดคาเชาไดทันที ไดผลตอบแทนจากการลงทุน
ดีกวาการนําเงินไปฝากธนาคาร หรือลงทุนอยางอื่น ทั้งนี้รายละเอียดตาง ๆ สามารถดูไดจากรายงานความเห็นของ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  

Q:  คุณพีรวัฒน เศรษฐพานิช ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามวา จากรายงานของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ ซึ่งระบุวา “TRU จายชําระเงินสดเปนจํานวนเงินที่สูงเพื่อชําระคาที่ดินที่จะทํารายการ สงผลให
บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนลดลง ซึ่งอาจเพิ่มความเปนไปไดที่บริษัทฯ ตองกูระยะสั้นจากวงเงินที่มีอยู สงผลให
เกิดภาระดอกเบี้ยจายที่สูงขึ้น” ทางบริษัทฯ ไดพิจารณาในประเด็นดังกลาวแลวหรือไม อยางไร 

A:  คุณศักดิ์ชัย คมกฤส เลขานุการบริษัท ช้ีแจงเพิ่มเติมวา หากบริษัททยอยจายเงินแลว จะมีผลตอการโอนที่ดินดวย 
เพราะไมสามารถโอนที่ดินพรอมกันทั้งหมดได 

A: คุณสมพงษ เผอิญโชค กรรมการผูจัดการ ช้ีแจงวา ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดใหบริษัทจัดทําขอมูล
ประมาณการรายได และประมาณการเงินสด 5 ปไวแลว เพื่อประเมินวาบริษัทมีความสามารถในการซื้อที่ดินดัง
กลาวหรือไม ตลอดจนขอดี-ขอเสียของการเขาทํารายการดังกลาวไวครบถวนทุกประเด็นอยูในสารสนเทศรายการ
เกี่ยวโยงกันแลว 

A:  คุณสุเวทย ธีรวชิรกุล กรรมการอิสระ ช้ีแจงวา บริษัทฯ มีเงินสดอยูประมาณ 600 กวาลานบาท หากซื้อที่ดินไป 
400 กวาลานบาท ยังเหลือเงินอีก 200 กวาลานบาท เพียงพอตอเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และตั้งแตอดีตมา
บริษัทฯ ยังไมเคยกูเงินสูงถึง 200 ลานบาทเลย ดังนั้นจึงไมกังวลในประเด็นนี้ และการซื้อที่ดินนี้ จะสามารถลดคา
เชาไดทันที คิดเปนผลตอบแทนจากการลงทุน 5.85% (คาเชาที่ประหยัดได 24 ลานบาท จากเงินลงทุน 410 ลาน
บาท) สูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไปแนนอน 

Q:  คุณฐิวิพัขร มโนไพโรจน ผูถือหุน ใหความเห็นวา จากขอมูลที่นําเสนอทั้งหมดนั้น ตนก็เห็นดวยกับบริษัทที่จะลง
ทุนซื้อที่ดินในขณะนี้ และขอสอบถามวา นอกจากที่ดินที่นําเสนอนี้แลว ยังมีที่ดินสวนใดที่บริษัทเชาอยู และจะ
ตองซื้อเพิ่มเติมอีกหรือไม   

A:  คุณสมพงษ เผอิญโชค กรรมการผูจัดการ ช้ีแจงวา ในสวนของโรงงานนี้มีเพียงที่ดินผืนนี้เทานั้นที่เชาอยู หากซื้อที่
ดินดังกลาวแลว ก็จะทําใหที่ดินของบริษัททั้งหมดเปนผืนเดียวกัน  

Q:  คุณประสิทธิ์ วิจิตรวรรณา ผูถือหุน สอบถามวา กรมที่ดินประเมินราคาที่ดินดังกลาวไวเทาใด และเห็นดวยหาก
ซื้อที่ดินแลวจะสามารถลดภาระคาเชาได แตจากขอมูลที่บริษัทช้ีแจงมาวา เมื่อซื้อที่ดินนี้จะทําใหเปนที่ดินผืนเดียว
กันแลว อนาคตจะทําใหมูลคาที่ดินสูงขึ้นนั้น ตนเห็นวา บริษัททําธุรกิจผลิตรถยนต ไมใชอสังหาริมทรัพย จึงไม
ควรมุงหวังราคาที่ดินที่สูงขึ้น 

A:  คุณสมพงษ เผอิญโชค กรรมการผูจัดการ ช้ีแจงวา ราคาประเมินของกรมที่ดินแตละโฉนดราคาไมเทากัน สามารถ
ดูไดจากรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระหนา 27 สําหรับประเด็นเรื่องมูลคาที่ดินนั้น บริษัทหมายถึง หาก
ทรัพยสินของบริษัทมีมูลคาสูงขึ้น ก็สามารถนําไปค้ําประกันเงินกู หรือทําประโยชนอยางอื่นที่มีมูลคาสูงขึ้นได  

 

มติท่ีประชุม    มีมติอนุมัติใหซื้อที่ดินจํานวน 40 ไร 1 งาน 26 ตารางวา ซึ่งเปนที่ต้ังอาคารโรงงาน และสํานักงาน
ใหญในปจจุบันของบริษัทฯ จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (“กลุมเผอิญโชค”) ในมูลคารวม 409,076,752 
บาท โดยชําระเงินงวดเดียว ภายในป 2552   ตามรายละเอียดที่ไดเสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงดังนี้  

เห็นดวย 75,285,311 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย -0- เสียง  คิดเปนรอยละ 0.00 
งดออกเสียง -0- เสียง  คิดเปนรอยละ 0.00 



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป 2552     10 
วันที่  28  เมษายน   2552 

วาระที่  10    วาระอื่น ๆ 
  คุณศักดิ์ชัย คมกฤส แจงใหที่ประชุมวาในวาระนี้ ทางบริษัทฯ ขอแจงใหที่ประชุมทราบ 2 เรื่องดังนี้ 

1. ผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน ป 2551 
บริษัทไดคะแนนประเมินอยูในเกณฑ “ดีเยี่ยม” (ชวงคะแนน > 90 คะแนน) ในขณะที่คะแนนเฉลี่ยของ

บริษัทจดทะเบียนโดยรวมอยูที่ 82 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยของบริษัทในกลุม SET 50 อยูที่ 97 คะแนน 
2. ผลประเมินการกํากับดูแลกิจการ ป 2551 

บริษัทฯ ไดคะแนนประเมินอยูในเกณฑ “ดี” (79 คะแนน) ในขณะที่คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน
โดยรวมอยูที่ 75 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยของบริษัทในกลุม SET 100 อยูที่ 83 คะแนน 

 

  คุณศักดิ์ชัย คมกฤส แจงตอที่ประชุมวา ขณะนี้ทางบริษัทไดดําเนินการประชุมมาครบทุกวาระแลว หากผูถือหุน
ทานใดมีขอซักถาม หรือขอเสนอแนะอื่นใด ก็ขอเชิญแสดงความคิดเห็นได 

คุณฐิวิพัขร มโนไพโรจน ผูถือหุน แสดงความเห็นวา หากกรรมการทานใดพอมีเวลา ขอแนะนําใหเขารวมอบรม
หลักสูตรอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ทางตลาดหลักทรัพยฯ จัดขึ้น ก็จะเปนประโยชนตอการบริหารงานของ
บริษัทตอไป 

คุณศักดิ์ชัย คมกฤส แจงวา เมื่อไมมีผูใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแลว ขอเรียนเชิญทานประธานกรรมการ กลาว
ปดการประชุม  

คุณปราณี เผอิญโชค ประธานกรรมการ กลาววาการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ นั้น คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา
อยางระมัดระวังมาก เรื่องการลดจํานวนพนักงานเปนสิ่งที่บริษัทไมอยากทํา แตดวยภาวะเศรษฐกิจเชนนี้ จึงมีความจํา
เปนตองทํา เพื่ออนาคตของบริษัท อยางไรก็ตาม ตองขอขอบคุณผูถือหุนทุกทาน ที่สละเวลามาเขารวมประชุม และให
คําแนะนําตาง ๆ แกบริษัท จากนั้นจึงกลาวปดประชุม 

 

ปดประชุมเวลา 16.45 น. 

         อนึ่งหลังการเปดประชุมสามัญผูถือหุนในเวลา 14.30 น. แลวไดมีผูถือหุนมาลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมเพิ่มขึ้น โดยที่จํานวน
ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเปน 63 ทาน นับจํานวนหุนได 427,337,861 หุน คิดเปนรอยละ 
85.20 
                                       
          
 

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

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


