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บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จ ากดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี  2556 

วันที่ 23 เมษายน 2556 
------------------------------------------------------------------------ 

 
ประชมุ ณ  ห้องกฤษณา  โรงแรมสวิสโฮเต็ล  เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ  มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ

ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุแทน รวมจํานวน  53 ราย นบัจํานวนหุ้นได้  303,427,845  หุ้น คิด
เป็นอตัราร้อยละ 76  ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท ซึง่เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดของบริษัท (หุ้น
ทัง้หมดของบริษัทมจํีานวนรวมทัง้สิน้ 400,000,000  หุ้น)  ครบเป็นองค์ประชมุ   นายศราวธุ  จินต์วฒุิ  ประธานกรรมการ  
เป็นประธานที่ประชมุ  นางสาว วไิลพร    บตุรดา   เลขานกุารบริษัท  เป็นผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 

เร่ิมประชมุ เวลา 14 : 10 น. 
 นายศราวธุ  จินต์วฒุิ  ประธานกรรมการ  กลา่วเปิดประชมุและได้มอบให้  นายกมล  จนัทิมา  รองประธาน
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานดาํเนินการประชมุ 
 นายกมล  จนัทิมา  รองประธานกรรมการ   ประธานดาํเนินการประชมุ ได้ชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบกอ่นท่ีจะเร่ิมประชมุ
ตามระเบียบวาระการประชมุ  ดงันี ้                     
1. บริษัทมีกรรมการ รวม 7  คน มาเข้าร่วมประชมุทัง้หมด  7 คนดงันี ้
 (1) นายศราวธุ  จินต์วฒุ ิ  ประธานกรรมการ 
 (2) นายกมล  จนัทิมา  รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 (3) รศ.ดร.วิสทุธ์ิ  ฐิติรุ่งเรือง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
 (4) นายประทีป  บปุผาอินทร์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
 (5) นายวิทยา  จกัรเพ็ชร  กรรมการผู้จดัการ 
 (6) นายสงา่  วนาสนิชยั กรรมการ 
 (7)นางทิพย์วรรณ    จกัรเพ็ชร   กรรมการ 
  
ผู้ เข้าร่วมประชมุอื่นๆ  มดีงันี ้
 1.  นางภริตา     จินาพกุ   ผู้จดัการฝ่ายการเงินและบญัชี  
 2.  นายวิรัตน์    เลศิไชยงค์พานชิ ทนายความอิสระ  

สาํนกังานกฏหมาย A C T เข้าร่วมตรวจสอบการตรวจนบัคะแนน             
 3.  นางสาววิไลพร   บตุรดา   เลขานกุารบริษัท 
              4. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบญัชี   สาํนกังานสอบบญัชี  ดี ไอ เอ   
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2. เพื่อความเข้าใจทีถ่กูต้องตรงกนัในการลงมตใินแตล่ะระเบยีบวาระการประชมุ  นายกมล  จนัทิมา   รองประธานกรรมการ  
ประธานดําเนินการประชมุ ได้ชีแ้จงแนวทางและวิธีการลงคะแนนเสยีงตอ่ที่ประชมุเพื่อทราบ ดงันี ้ 

2.1 ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่มคีะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือ 
2.2 ก่อนที่จะออกเสยีงลงคะแนน   ประธานดําเนินการประชมุจะถามความเห็นของผู้ ถือหุ้นในแตล่ะระเบียบ

วาระการประชมุวา่จะแสดงความเห็น  “ ไมเ่ห็นด้วย”   “งดออกเสยีง” หรือ  
 “ เห็นด้วย” ตามลาํดบั 

2.3 ในกรณีที่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะรายใดแสดงความคดิเห็นคดัค้าน  “ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออก
เสยีง”  (ยกเว้นการงดออกเสยีงของผู้มีสว่นได้เสยี) ให้ถือวา่ที่ประชมุ “เห็นด้วย” หรือ “ อนมุตัิเป็นเอกฉนัท์”   

2.4 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะจะได้รับบตัรลงคะแนนจากเจ้าหน้าที่ในตอนท่ีลงทะเบียน 
ในกรณีที่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะรายใดทีจ่ะแสดงความคิดเห็นคดัค้าน  “ไมเ่ห็นด้วย”หรือ  “งดออก
เสยีง”  จะต้องออกเสยีงลงมตใินบตัรลงคะแนน   แล้วสง่บตัรลงคะแนนให้เจ้าหน้าทีเ่พื่อรวบรวมคะแนน  
บริษัทจะนําคะแนนเสยีงที่ “ไมเ่ห็นด้วย”   และ  “งดออกเสยีง”  ดงักลา่วไปหกัออกจากจํานวนเสยีงทัง้หมด
ที่เข้าร่วมประชมุ   จํานวนเสยีงทีเ่หลอืจะถือเป็นคะแนนเสยีงที่ลงคะแนน “เห็นด้วย”  ในวาระนัน้ๆ   และถ้า
มีคะแนนเสยีงที่ “เห็นด้วย”  มีจํานวนมากกวา่ตามทีก่ฏหมายกําหนดในแตล่ะวาระให้ถือวา่ที่ประชมุ  
“อนมุตั”ิ   

3. นายกมล  จนัทิมา   รองประธานกรรมการ ประธานดาํเนินการประชมุ ได้ขอความร่วมมือผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะซกัถามหรือ
เสนอความเห็นในระเบยีบวาระการประชมุใด  ขอให้แจ้งช่ือและนามสกลุด้วยทกุครัง้  ทัง้นีเ้พื่อบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุ 
ประธานดําเนินการประชมุโดยเร่ิมการประชมุตามระเบยีบวาระ ดงัตอ่ไปนี ้

 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2554 

นายกมล  จันทิมา   รองประธานกรรมการ  ประธานดําเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรอง
รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  2555  ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2555 รายละเอียดปรากฏตามสําเนา
รายงานการประชมุที่บริษัทได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว   

มติ : ที่ประชุมได้พจิารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2555 
ตามที่เสนอ 
 (เห็นด้วย  303,427,845  เสยีง    ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง      งดออกเสยีง 0  เสยีง) 
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วาระที่ 2   พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท ปี 2555 
    นายกมล  จนัทิมา  รองประธานกรรมการ ประธานดําเนินการประชมุ  ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาและรับรอง
รายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการดําเนินงานของบริษัท ปี  2555  ซึง่สรุปผลการดาํเนินงานของบริษัทในปี 
2555  โดยสรุปคือ บริษัทมีรายได้จากการขายจํานวน 140.96  ล้านบาท  มีรายได้รวมจํานวน  147.81   ล้านบาท และมีผล
การดาํเนินงานขาดทนุสทุธิ   จํานวน  6.78 ล้านบาท รายละเอยีดปรากฏในรายงานประจําปี 2555  ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุ
ทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว  
 มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัผลการ
ด าเนินงานของบริษัทปี 2555 ตามที่เสนอ 
 (เห็นด้วย   303,427,845    เสยีง    ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง      งดออกเสยีง 0  เสยีง) 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัตงิบดุล และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2555 
 นายกมล   จนัทิมา  รองประธานกรรมการ  ประธานดําเนินการประชมุ  ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตังิบดลุ
และบญัชีกําไรขาดทนุประจําปี 2555  สิน้สดุวนัท่ี 31  ธนัวาคม 2555  ซึง่ผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ตรวจสอบรับรองแล้ว 
รายละเอียดงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุประจําปี 2555    สิน้สดุวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2555    พร้อมทัง้รายงานของผู้สอบบญัชี
และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ปรากฏในรายงานประจําปี 2555  ตามที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ
แล้ว 
 มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิงบดุล`และบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2555  สิน้สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555   ตามที่เสนอ 
 (เห็นด้วย 303,427,845     เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง      งดออกเสยีง 0  เสยีง) 
 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2555  และการงดจ่ายเงนิปันผล 
 นายกมล  จนัทมิา รองประธานกรรมการ ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่าตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน พ.ศ. 
2535 มาตรา 115 ก าหนดใหบ้รษิทัจ่ายเงนิปนัผลจากก าไรสุทธ ิ ตามมาตรา 116 ก าหนดใหบ้รษิทัต้องจดัสรรก าไร
สทุธปิระจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธปิระจ าปีจนกว่าทนุส ารองจะมจี านวนไม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน และตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 38 การจ่ายเงนิปนัผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจาก
ก าไรจะกระท ามไิด ้ในกรณีทีบ่รษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่หา้มมใิหแ้บ่งเงนิปนัผล 

     บรษิทั มนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธขิองงบการเงนิหลงัหกัภาษีเงนิไดน้ิติ
บุคคล  แต่ไม่รวมก าไรหรอืขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัแผนการลงทุน และปจัจยัที่
เกี่ยวขอ้งอื่นๆ โดยคณะกรรมการบรษิัท อาจพจิารณาทบทวน หรอืแก้ไขนโยบายการจ่ายเงนิปนัผลเป็นครัง้คราว
เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกจิของบรษิทั ในอนาคต ความต้องการใชเ้งนิลงทุน และปจัจยัด้านอื่นๆ ที่
เหน็สมควร ทัง้น้ีการจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวจะไม่เกนิก าไรสะสมทีป่รากฏอยู่ในงบการเงนิของบรษิทั 
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 ในรอบปีบญัชสีิน้สุด วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 บริษัท มีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธ ิ6.78 ล้านบาท 
คณะกรรมการบรษิทั จงึมคีวามเหน็สมควรจะเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิการงดจ่ายเงนิปนัผล 
 มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการงดจ่ายเงนิปันผลในปี 2555 
 (เห็นด้วย 303,427,845   เสยีง     ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง      งดออกเสยีง 0  เสยีง) 
 
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
   นายกมล  จนัทิมา  รองประธานกรรมการ  ได้เสนอตอ่ที่ประชมุวา่ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 18 กําหนดวา่ในการ
ประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตาํแหนง่ 1ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ 
ก็ให้ออกจํานวนท่ีใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการท่ีอยูใ่นตําแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ออกจากตาํแหนง่ กรรมการท่ีออกตามวาระ
นีอ้าจถกูเลอืกเข้ามาดาํรงตําแหนง่ใหมก็่ได้ และในปี 2555 นี ้มีกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระจํานวน 3 ราย คือ  
นายศราวธุ   จินต์วฒุ,ิ  รศ.ดร.วิสทุธ์ิ  ฐิติรุ่งเรือง, และ นายสง่า   วนาสนิชยั    

  คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาได้พจิารณาถึงความจําเป็น คณุสมบตัิ ประสบการณ์การ 
ทํางานทัง้ในอดีตและปัจจบุนั รวมทัง้ความรู้ ความสามารถ และการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทของกรรมการทัง้ 3 
ราย แล้วเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ให้กลบัมาดาํรงตาํแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ พร้อมทัง้พิจารณา
แตง่ตัง้ รศ.ดร. วิสทุธ์ิ  ฐิติรุ่งเรือง เป็นกรรมการอิสระ   และเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการโดยการออกเสยีง
ลงคะแนนเป็นรายบคุคล  

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตัง้ กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง  โดยผู้ถอืหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี ้ 

1.  นายศราวธุ  จินตว์ฒิุ  
     (เห็นด้วย  303,427,845      เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง      งดออกเสยีง 0  เสยีง) 
 2.  รศ.ดร.วิสทุธ์ิ  ฐิติรุง่เรอืง  
    (เห็นด้วย  303,427,845       เสยีง   ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง      งดออกเสยีง 0  เสยีง) 
 3.  นายสง่า  วนาสินชยั  
 (เห็นด้วย  303,427,845      เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง      งดออกเสยีง 0  เสยีง) 
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วาระที่ 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี  2556 
   นายกมล   จนัทิมา รองประธานกรรมการฯ    ได้เสนอตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนได้

พิจารณาขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทแล้วเห็นวา่สมควรกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการตาม
หลกัเกณฑ์เดิม  ซึง่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555   ได้อนมุตัิไว้ ดงันี ้ 

1. คา่เบีย้ประชมุกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการ
กําหนดคา่ตอบแทน ในอตัราครัง้ละ 10,000 บาท และในอตัราครัง้ละ 15,000 บาท สาํหรับประธาน
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรรหา และ
ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

2. คา่พาหนะเดินทางสาํหรับกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการตรวจสอบ ท่ีได้รับมอบหมาย
ให้เข้ามาปฏิบตัิหน้าที่ ที่สาํนกังานหรือโรงงานเป็นประจํา ในอตัราเดือนละ 30,000 บาท  

3. สาํหรับคา่ตอบแทนหรือสวดัดิการอื่นๆ ให้กําหนดตามความเหมาะสมตามผลประกอบการของบริษัท 
ทัง้นีค้า่ตอบแทนที่กําหนดตามข้อ  1, 2 และ 3  เมื่อรวมกนัแล้วในรอบปีให้จ่ายได้ภายในวงเงินไมเ่กิน 
4,000,000 บาท  
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิให้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตาม
รายละเอียดที่เสนอ 

                (เห็นด้วย 303,427,845     เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง      งดออกเสยีง 0  เสยีง) 
 
วาระที่ 7   พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชปีระจ าปี 2556 และก าหนดค่าตอบแทน 

นายกมล   จนัทมิา  รองประธานกรรมการ ไดเ้สนอต่อทีป่ระชมุว่าคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณา
เหน็ชอบตาม ขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบใหแ้ต่งตัง้ นางสาวสมจนิตนา  พลหริญัรตัน์   ผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาตเลขที ่ 5599   และ/หรอื นางวไิลรตัน์ โรจน์นครนิทร ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 3104 และ/หรอื   นาง
สวุมิล   กฤตยาเกยีรณ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่ 2982  แห่งส านกังานสอบบญัช ี  ด ีไอ เอ  เป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษิทั ประจ าปี 2556  และก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2556 เป็นจ านวนรวม  795,000 บาท (เจด็แสนเกา้หมื่น
หา้พนับาทถว้น) สงูขึน้จ านวน 15,000 บาท เมื่อเทยีบกบัปี 2555 ซึง่ก าหนดค่าสอบบญัช ีจ านวน 780,000 บาท  ค่า
สอบบญัชทีีส่งูขึน้เนื่องจากมปีรมิาณงานเพิม่ขึน้ เช่นมกีารเปลีย่นแปลงมาตรฐานบญัชหีลายฉบบั ทัง้นี้ผูส้อบบญัชรีาย
ทีเ่สนอ ไม่มคีวามสมัพนัธแ์ละไม่มสีว่นไดเ้สยีกบับรษิทั/บรษิทัยอ่ย/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าว 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติตามที่เสนอ  
   (เห็นด้วย 303,427,845     เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย 0  เสยีง      งดออกเสยีง 0  เสยีง) 
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วาระที่ 8 เร่ืองอื่นๆ  (ถ้ามี) 

นายกมล   จนัทิมา  รองประธานกรรมการ  ประธานดําเนินการประชมุ ได้ชีแ้จงวา่ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะ
ขอให้ที่ประชมุพจิารณาเร่ืองอื่นๆนอกจากที่กําหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุ จะต้องปฏิบตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายบริษัท
มหาชน จํากดั มาตรา 105 วรรคสอง กลา่วโดยสรุปคือผู้ถือหุ้นมีจํานวนรวมกนัไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหุ้นท่ี
จําหนา่ยได้ทัง้หมดจะขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุก็ได้    ในการประชมุ
ครัง้นีย้งัไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอให้พิจารณาเร่ืองอื่นเพิ่มเติม  อยา่งไรก็ตามถ้าผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามกิจการของ
บริษัท หรือเสนอความเห็นในเร่ืองใดขอให้สอบถามหรือเสนอความคิดเห็นได้ 

ได้มีผู้ ถือหุ้นซกัถามในท่ีประชมุ ดงันี ้
คําถาม : นายประเสริฐ  ศรีมานะสวุรรณ   ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามในท่ีประชมุวา่ ผลการดําเนินงานในปี 2555 บริษัท มีผล
ขาดทนุสทุธิ 6.78  มาจากสาเหตใุด ? 
คําตอบ : นายวิทยา จกัรเพช็ร  ได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ สาเหตสุาํคญัที่ทําให้บริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทนุในปี 2555 
เนื่องจาก บริษัทมีรายได้จากการขายลดลงในขณะท่ีมต้ีนทนุคงทีส่งู ซึง่นอกจากนีก้ารขาดบคุคลากรที่มีประสบการณ์ด้าน
การขายสนิค้าในอตุสาหกรรมสารกึ่งตวันําก็เป็นสาเหตทุี่สาํคญัอกีประการหนึง่ที่ทําให้รายได้จากการขายไมเ่พิม่ขึน้ 
 
คําถาม :  นายวศิิษฎ์  แซจ๋ิ่ว ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามถึงรายละเอียดการเข้าร่วมประมลูกบัการรถไฟแหง่ประเทศไทย  
คําตอบ : นายวิทยา   จกัรเพ็ชร กรรมการผู้จดัการ ได้ชีแ้จงวา่  บริษัท ได้จดัตัง้กิจการร่วมค้า EIC Zhongche เพื่อเข้าร่วม
การประมลูกบัการรถไฟแหง่ประเทศไทย สองโครงการ คือ :  1) โครงการประมลูหวัรถจกัร   จํานวน 20 หวั 20  COMPLETE 
AC-AC  DIESEL ELECTRIC  LOCOMOTIVES  มลูคา่โครงการ 3,300 ล้านบาท นัน้ ผลการเปิดซองข้อเสนอด้านราคา
ปรากฏวา่  บริษัท Santi  Forestry  Group  ตวัแทนผู้ผลติจาก China  South Railway เป็นผู้ชนะการประมลูโดยเสนอราคา
ตํ่าสดุ จํานวน 1,916.6 ล้านบาท   บริษัท EIC  ZCHONGCHE   JOINT VENTURE  ตวัแทนผู้ผลติจาก CSR Ziyang 
Co.,Ltd เสนอราคา  2,483.2 ล้านบาท และ บริษัท China CNR Corporation  เสนอ 2,259.2  ล้านบาท และ 2) โครงการ
ประมลูโบกี ้จ านวน 308 โบกี ้308 Complete Bogie Container Flat Wagons  มลูค่าโครงการ 770 ลา้นบาท ซึง่ยงัไม่มี
ความคบืหน้า  
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 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือเสนอความเห็นใดๆ เพิ่มเตมิ 
 นายกมล   จนัทิมา  รองประธานกรรมการ   กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้สละเวลามาร่วมประชมุและได้ขอให้ประธาน
บริษัทกลา่วปิดประชมุ 
 นายศราวธุ    จินต์วฒุิ ประธานกรรมการได้กลา่วปิดประชมุ  
    ปิดประชมุเวลา  15:00  น. 
                             
              
    ลงช่ือ  

(นายศราวธุ  จินต์วฒุิ)           
                                      ประธานคณะกรรมการบริษัท 
     
 

    ลงช่ือ    
       (นางสาววิไลพร  บตุรดา ) 
                                                                            ผู้บนัทกึการประชมุ 


