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บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2556
วันที่ 23 เมษายน 2556
-----------------------------------------------------------------------ประชุม ณ ห้ องกฤษณา โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอคองคอร์ ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุม
ด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่วมประชุมแทน รวมจํานวน 53 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 303,427,845 หุ้น คิด
เป็ นอัตราร้ อยละ 76 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท ซึง่ เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัท (หุ้น
ทังหมดของบริ
้
ษัทมีจํานวนรวมทังสิ
้ ้น 400,000,000 หุ้น) ครบเป็ นองค์ประชุม นายศราวุธ จินต์วฒ
ุ ิ ประธานกรรมการ
เป็ นประธานที่ประชุม นางสาว วิไลพร บุตรดา เลขานุการบริษัท เป็ นผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
เริ่ มประชุม เวลา 14 : 10 น.
นายศราวุธ จินต์วฒ
ุ ิ ประธานกรรมการ กล่าวเปิ ดประชุมและได้ มอบให้ นายกมล จันทิมา รองประธาน
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นประธานดําเนินการประชุม
นายกมล จันทิมา รองประธานกรรมการ ประธานดําเนินการประชุม ได้ ชี ้แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบก่อนที่จะเริ่ มประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
1. บริ ษัทมีกรรมการ รวม 7 คน มาเข้ าร่วมประชุมทังหมด
้
7 คนดังนี ้
(1) นายศราวุธ
จินต์วฒ
ุ ิ
ประธานกรรมการ
(2) นายกมล
จันทิมา
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
(3) รศ.ดร.วิสทุ ธิ์
ฐิ ติรุ่งเรื อง
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
(4) นายประทีป
บุปผาอินทร์
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
(5) นายวิทยา
จักรเพ็ชร
กรรมการผู้จดั การ
(6) นายสง่า
วนาสินชัย
กรรมการ
(7)นางทิพย์วรรณ
จักรเพ็ชร
กรรมการ
ผู้เข้ าร่วมประชุมอื่นๆ มีดงั นี ้
1. นางภริ ตา
2. นายวิรัตน์
3. นางสาววิไลพร
4. นางสาวสมจินตนา

จินาพุก
ผู้จดั การฝ่ ายการเงินและบัญชี
เลิศไชยงค์พานิช ทนายความอิสระ
สํานักงานกฏหมาย A C T เข้ าร่วมตรวจสอบการตรวจนับคะแนน
บุตรดา
เลขานุการบริษัท
พลหิรัญรัตน์
ผู้สอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
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2. เพื่อความเข้ าใจทีถ่ กู ต้ องตรงกันในการลงมติในแต่ละระเบียบวาระการประชุม นายกมล จันทิมา รองประธานกรรมการ
ประธานดําเนินการประชุม ได้ ชี ้แจงแนวทางและวิธีการลงคะแนนเสียงต่อที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี ้
2.1
ผู้ถือหุ้นรายหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถือ
2.2
ก่อนที่จะออกเสียงลงคะแนน ประธานดําเนินการประชุมจะถามความเห็นของผู้ถือหุ้นในแต่ละระเบียบ
วาระการประชุมว่าจะแสดงความเห็น “ ไม่เห็นด้ วย” “งดออกเสียง” หรื อ
“ เห็นด้ วย” ตามลําดับ
2.3
ในกรณีที่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะรายใดแสดงความคิดเห็นคัดค้ าน “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออก
เสียง” (ยกเว้ นการงดออกเสียงของผู้มีสว่ นได้ เสีย) ให้ ถือว่าที่ประชุม “เห็นด้ วย” หรื อ “ อนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์”
2.4
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะจะได้ รับบัตรลงคะแนนจากเจ้ าหน้ าที่ในตอนที่ลงทะเบียน
ในกรณีที่มีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะรายใดทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นคัดค้ าน “ไม่เห็นด้ วย”หรื อ “งดออก
เสียง” จะต้ องออกเสียงลงมติในบัตรลงคะแนน แล้ วส่งบัตรลงคะแนนให้ เจ้ าหน้ าทีเ่ พื่อรวบรวมคะแนน
บริ ษัทจะนําคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้ วย” และ “งดออกเสียง” ดังกล่าวไปหักออกจากจํานวนเสียงทังหมด
้
ที่เข้ าร่วมประชุม จํานวนเสียงทีเ่ หลือจะถือเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน “เห็นด้ วย” ในวาระนันๆ
้ และถ้ า
มีคะแนนเสียงที่ “เห็นด้ วย” มีจํานวนมากกว่าตามทีก่ ฏหมายกําหนดในแต่ละวาระให้ ถือว่าที่ประชุม
“อนุมตั ”ิ
3. นายกมล จันทิมา รองประธานกรรมการ ประธานดําเนินการประชุม ได้ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามหรื อ
เสนอความเห็นในระเบียบวาระการประชุมใด ขอให้ แจ้ งชื่อและนามสกุลด้ วยทุกครัง้ ทังนี
้ ้เพื่อบันทึกไว้ ในรายงานการประชุม
ประธานดําเนินการประชุมโดยเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2554
นายกมล จันทิมา รองประธานกรรมการ ประธานดําเนินการประชุม ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและรับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 รายละเอียดปรากฏตามสําเนา
รายงานการประชุมที่บริ ษัทได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
มติ : ที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2555
ตามที่เสนอ
(เห็นด้ วย 303,427,845 เสียง ไม่เห็นด้ วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัท ปี 2555
นายกมล จันทิมา รองประธานกรรมการ ประธานดําเนินการประชุม ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและรับรอง
รายงานของคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริ ษัท ปี 2555 ซึง่ สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทในปี
2555 โดยสรุปคือ บริ ษัทมีรายได้ จากการขายจํานวน 140.96 ล้ านบาท มีรายได้ รวมจํานวน 147.81 ล้ านบาท และมีผล
การดําเนินงานขาดทุนสุทธิ จํานวน 6.78 ล้ านบาท รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2555 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุก
ท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์ รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการ
ดาเนินงานของบริษัทปี 2555 ตามที่เสนอ
(เห็นด้ วย 303,427,845 เสียง ไม่เห็นด้ วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บดุล และบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2555
นายกมล จันทิมา รองประธานกรรมการ ประธานดําเนินการประชุม ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั งิ บดุล
และบัญชีกําไรขาดทุนประจําปี 2555 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึง่ ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ ตรวจสอบรับรองแล้ ว
รายละเอียดงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปี 2555 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 พร้ อมทังรายงานของผู
้
้ สอบบัญชี
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปรากฏในรายงานประจําปี 2555 ตามที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
แล้ ว
มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิงบดุล`และบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2555 สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่เสนอ
(เห็นด้ วย 303,427,845 เสียง ไม่เห็นด้ วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2555 และการงดจ่ ายเงินปั นผล
นายกมล จันทิมา รองประธานกรรมการ ได้ชแ้ี จงต่อทีป่ ระชุมว่าตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน พ.ศ.
2535 มาตรา 115 กาหนดให้บริษทั จ่ายเงินปนั ผลจากกาไรสุทธิ ตามมาตรา 116 กาหนดให้บริษทั ต้องจัดสรรกาไร
สุทธิประจาปี สว่ นหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี จนกว่าทุนสารองจะมีจานวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 38 การจ่ายเงินปนั ผลจากเงินประเภทอื่นนอกจาก
กาไรจะกระทามิได้ ในกรณีทบ่ี ริษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่หา้ มมิให้แบ่งเงินปนั ผล
บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิของงบการเงินหลังหักภาษีเงินได้นิติ
บุคคล แต่ไม่รวมกาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั แผนการลงทุน และปจั จัยที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาทบทวน หรือแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลเป็ นครัง้ คราว
เพื่อให้เป็ นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษทั ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุน และปจั จัยด้านอื่นๆ ที่
เห็นสมควร ทัง้ นี้การจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าวจะไม่เกินกาไรสะสมทีป่ รากฏอยู่ในงบการเงินของบริษทั
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ในรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท มีผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิ 6.78 ล้านบาท
คณะกรรมการบริษทั จึงมีความเห็นสมควรจะเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปนั ผล
มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิการงดจ่ ายเงินปั นผลในปี 2555
(เห็นด้ วย 303,427,845 เสียง ไม่เห็นด้ วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
นายกมล จันทิมา รองประธานกรรมการ ได้ เสนอต่อที่ประชุมว่าตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 18 กําหนดว่าในการ
ประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่ง 1ใน 3 ถ้ าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ ออกจํานวนที่ใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระ
นี ้อาจถูกเลือกเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ และในปี 2555 นี ้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ราย คือ
นายศราวุธ จินต์วฒ
ุ ,ิ รศ.ดร.วิสทุ ธิ์ ฐิ ติรุ่งเรื อง, และ นายสง่า วนาสินชัย
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาได้ พจิ ารณาถึงความจําเป็ น คุณสมบัติ ประสบการณ์การ
ทํางานทังในอดี
้
ตและปั จจุบนั รวมทังความรู
้
้ ความสามารถ และการเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทของกรรมการทัง้ 3
ราย แล้ วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังให้
้ กลับมาดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ พร้ อมทังพิ
้ จารณา
แต่งตัง้ รศ.ดร. วิสทุ ธิ์ ฐิ ติรุ่งเรื อง เป็ นกรรมการอิสระ และเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการโดยการออกเสี
้
ยง
ลงคะแนนเป็ นรายบุคคล
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์ ให้ แต่ งตัง้ กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ
กลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถอื หุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็ นรายบุคคล ดังนี ้
1. นายศราวุธ
จิ นต์วฒ
ุ ิ
(เห็นด้ วย 303,427,845 เสียง ไม่เห็นด้ วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)
2. รศ.ดร.วิ สทุ ธิ์
ฐิ ติรงุ่ เรือง
(เห็นด้ วย 303,427,845 เสียง ไม่เห็นด้ วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)
3. นายสง่า
วนาสิ นชัย
(เห็นด้ วย 303,427,845 เสียง ไม่เห็นด้ วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)
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วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2556
นายกมล จันทิมา รองประธานกรรมการฯ ได้ เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้
พิจารณาขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทแล้ วเห็นว่าสมควรกําหนดค่าตอบแทนกรรมการตาม
หลักเกณฑ์เดิม ซึง่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ได้ อนุมตั ิไว้ ดังนี ้
1. ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการบริ ษัท กรรมการบริ หาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน ในอัตราครัง้ ละ 10,000 บาท และในอัตราครัง้ ละ 15,000 บาท สําหรับประธาน
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริ หาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรรหา และ
ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
2. ค่าพาหนะเดินทางสําหรับกรรมการบริ ษัท กรรมการบริ หาร และกรรมการตรวจสอบ ที่ได้ รับมอบหมาย
ให้ เข้ ามาปฏิบตั ิหน้ าที่ ที่สาํ นักงานหรื อโรงงานเป็ นประจํา ในอัตราเดือนละ 30,000 บาท
3. สําหรับค่าตอบแทนหรื อสวัดดิการอื่นๆ ให้ กําหนดตามความเหมาะสมตามผลประกอบการของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ค่าตอบแทนที่กําหนดตามข้ อ 1, 2 และ 3 เมื่อรวมกันแล้ วในรอบปี ให้ จ่ายได้ ภายในวงเงินไม่เกิน
4,000,000 บาท
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิให้ กาหนดค่ าตอบแทนกรรมการตาม
รายละเอียดที่เสนอ
(เห็นด้ วย 303,427,845 เสียง ไม่เห็นด้ วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)
วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีประจาปี 2556 และกาหนดค่ าตอบแทน
นายกมล จันทิมา รองประธานกรรมการ ได้เสนอต่อทีป่ ระชุมว่าคณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณา
เห็นชอบตาม ข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้แต่งตัง้ นางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์ ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3104 และ/หรือ นาง
สุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 2982 แห่งสานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั ประจาปี 2556 และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2556 เป็ นจานวนรวม 795,000 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน) สูงขึน้ จานวน 15,000 บาท เมื่อเทียบกับปี 2555 ซึง่ กาหนดค่าสอบบัญชี จานวน 780,000 บาท ค่า
สอบบัญชีทส่ี งู ขึน้ เนื่องจากมีปริมาณงานเพิม่ ขึน้ เช่นมีการเปลีย่ นแปลงมาตรฐานบัญชีหลายฉบับ ทัง้ นี้ผสู้ อบบัญชีราย
ทีเ่ สนอ ไม่มคี วามสัมพันธ์และไม่มสี ว่ นได้เสียกับบริษทั /บริษทั ย่อย/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผู้ทเ่ี กีย่ วข้องกับ
บุคคลดังกล่าว
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติตามที่เสนอ
(เห็นด้ วย 303,427,845 เสียง ไม่เห็นด้ วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)
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วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
นายกมล จันทิมา รองประธานกรรมการ ประธานดําเนินการประชุม ได้ ชี ้แจงว่าในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะ
ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นๆนอกจากที่กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม จะต้ องปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามกฎหมายบริษัท
มหาชน จํากัด มาตรา 105 วรรคสอง กล่าวโดยสรุปคือผู้ถือหุ้นมีจํานวนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้ ทงหมดจะขอให้
ั้
ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมก็ได้ ในการประชุม
ครัง้ นี ้ยังไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอให้ พิจารณาเรื่ องอื่นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามถ้ าผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามกิจการของ
บริ ษัท หรื อเสนอความเห็นในเรื่ องใดขอให้ สอบถามหรื อเสนอความคิดเห็นได้
ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามในที่ประชุม ดังนี ้
คําถาม : นายประเสริ ฐ ศรี มานะสุวรรณ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามในที่ประชุมว่า ผลการดําเนินงานในปี 2555 บริ ษัท มีผล
ขาดทุนสุทธิ 6.78 มาจากสาเหตุใด ?
คําตอบ : นายวิทยา จักรเพ็ชร ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า สาเหตุสาํ คัญที่ทําให้ บริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุนในปี 2555
เนื่องจาก บริ ษัทมีรายได้ จากการขายลดลงในขณะที่มตี ้ นทุนคงทีส่ งู ซึง่ นอกจากนี ้การขาดบุคคลากรที่มีประสบการณ์ด้าน
การขายสินค้ าในอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนําก็เป็ นสาเหตุที่สาํ คัญอีกประการหนึง่ ที่ทาํ ให้ รายได้ จากการขายไม่เพิม่ ขึ ้น
คําถาม : นายวิศิษฎ์ แซ่จิ๋ว ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามถึงรายละเอียดการเข้ าร่วมประมูลกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
คําตอบ : นายวิทยา จักรเพ็ชร กรรมการผู้จดั การ ได้ ชี ้แจงว่า บริ ษัท ได้ จดั ตังกิ
้ จการร่วมค้ า EIC Zhongche เพื่อเข้ าร่วม
การประมูลกับการรถไฟแห่งประเทศไทย สองโครงการ คือ : 1) โครงการประมูลหัวรถจักร จํานวน 20 หัว 20 COMPLETE
AC-AC DIESEL ELECTRIC LOCOMOTIVES มูลค่าโครงการ 3,300 ล้ านบาท นัน้ ผลการเปิ ดซองข้ อเสนอด้ านราคา
ปรากฏว่า บริ ษัท Santi Forestry Group ตัวแทนผู้ผลิตจาก China South Railway เป็ นผู้ชนะการประมูลโดยเสนอราคา
ตํ่าสุด จํานวน 1,916.6 ล้ านบาท บริ ษัท EIC ZCHONGCHE JOINT VENTURE ตัวแทนผู้ผลิตจาก CSR Ziyang
Co.,Ltd เสนอราคา 2,483.2 ล้ านบาท และ บริ ษัท China CNR Corporation เสนอ 2,259.2 ล้ านบาท และ 2) โครงการ
ประมูลโบกี้ จานวน 308 โบกี้ 308 Complete Bogie Container Flat Wagons มูลค่าโครงการ 770 ล้านบาท ซึง่ ยังไม่มี
ความคืบหน้า
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ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามหรื อเสนอความเห็นใดๆ เพิ่มเติม
นายกมล จันทิมา รองประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ สละเวลามาร่วมประชุมและได้ ขอให้ ประธาน
บริ ษัทกล่าวปิ ดประชุม
นายศราวุธ จินต์วฒ
ุ ิ ประธานกรรมการได้ กล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 15:00 น.

ลงชื่อ
(นายศราวุธ จินต์วฒ
ุ ิ)
ประธานคณะกรรมการบริษัท

ลงชื่อ
(นางสาววิไลพร บุตรดา )
ผู้บนั ทึกการประชุม
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