
 

  

 

 

 
 

 หนังสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุ้น  

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
วนัพฤหสับดทีี ่18 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.  

ลงทะเบยีนตัง้แต่เวลา 12.30 น.  
ณ  หอ้งประชุม A อาคารเอน็จเินียริง่ ของบรษิทั  

เลขที ่239 ถนนหว้ยโปง่-หนองบอน ต าบลหว้ยโปง่ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพือ่ความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถื้อหุ้นหรือผูร้บัมอบฉันทะทีม่าร่วมประชุม  
โปรดน าแบบฟอรม์หนังสือเชิญประชุม ซึง่พิมพบ์ารโ์ค้ด หรือหนังสือมอบฉันทะ  
และบตัรประจ าตวัประชาชน หรือเอกสารแสดงตนทีท่างราชการออกให้มาแสดง  

เพือ่ยืนยนัตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย  

(บริษทัฯ ขออนุญาตงดแจกของช าร่วย)



 

  

 

 

 

สารบญั 
        หน้าท่ี  

หนงัสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562  
 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วยพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562  
 

ล าดบัที ่1  ส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 2/2561           11 - 17 
    ประชุมเมือ่วนัศุกรท์ี่ 5 ตุลาคม 2561  

ล าดบัที ่2   รายงานประจ าปี 2561 พรอ้มแสดงฐานะการเงนิและบญัชกี าไรขาดทุนในรปูแบบ  - 
QR code 

ล าดบัที ่3   ประวตักิรรมการทีเ่สนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ    18 - 21 
ล าดบัที ่4   ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้                                    22 - 26 
ล าดบัที ่5   ขอ้มลูกรรมการอสิระทีย่งัด ารงต าแหน่ง เพื่อการรบัมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้            27    
ล าดบัที ่6   ขัน้ตอนการลงทะเบยีน วธิกีารมอบฉนัทะ และการออกเสยีงลงคะแนน                  28 - 30 
ล าดบัที ่7   แบบฟอรม์การลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุม         - 
ล าดบัที ่8   แผนทีต่ ัง้การจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้              31 - 32 
ล าดบัที ่9   แบบฟอรม์ขอ รายงานประจ าปี 2561             33 
ล าดบัที ่10  หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. )               - 

      ตามทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนด 
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เลขที ่AGM-001-2562 
                          
                          วนัที ่4 เมษายน 2562  

เรือ่ง      ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 
เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้ บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2561 เมื่อวนัที ่5 ตุลาคม 2561 

2. รายงานประจ าปี 2561 พรอ้มแสดงฐานะการเงนิและบญัชกี าไรขาดทุนในรปูแบบ QR 
code 

3. ประวตักิรรมการทีเ่สนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  

4. ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้  

5. ขอ้มลูกรรมการอสิระทีย่งัด ารงต าแหน่ง เพื่อการรบัมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้  

6. ขัน้ตอนการลงทะเบยีน วธิกีารมอบฉันทะ และการออกเสยีงลงคะแนน  

7. แบบฟอรม์การลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุม  

8. แผนทีต่ ัง้การจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้  

9. แบบฟอรม์ขอรายงานประจ าปี 2561  

10. หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)  

ตามทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนด 
 

ดว้ยคณะกรรมการบรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เหน็สมควรใหจ้ดัการประชุม
สามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในวนัพฤหสับดทีี่ 18 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม A 
อาคารเอ็นจเินียริง่ ของบรษิทั เลขที่ 239 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง 
จงัหวดัระยอง 21150 โดยวาระการประชุมมดีงันี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 5 
ตลุาคม   2561  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : บรษิทัฯ จดัการประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวนัศุกรท์ี่ 5 ตุลาคม 
2561 มสี าเนารายงานการประชุมโดยมรีายละเอยีดปรากฏตาม (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 1)  

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอผูถ้อืหุน้เพื่อรบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้
ครัง้ที ่2/2561 เมื่อวนัศุกรท์ี ่5 ตุลาคม 2561 ซึง่คณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็ว่าไดม้กีารบนัทกึการประชุม
ไวอ้ยา่งครบถว้น และถูกตอ้งแลว้   
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การลงมติ : วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 2  รบัทราบรายงานกิจการประจ าปี 2561  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อบงัคบัของบรษิัทฯ ข้อ 35 (1) ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 
“พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการด าเนินการของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา” โดย
คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดส้รปุผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี 2561 โดยมรีายละเอยีดปรากฏอยู่
ในรายงานประจ าปี 2561 ทีส่่งมาพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมนี้  
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอผู้ถอืหุ้นเพื่อรบัทราบผลการด าเนินงาน และรายงาน
ประจ าปี 2561 รายละเอยีดตามทีป่รากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2561 โดยมรีายละเอยีดปรากฏตาม  
(ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2)  
 

การลงมติ : ระเบยีบวาระนี้ไม่ต้องได้รบัการลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุ้น เนื่องจากเป็นระเบยีบวาระเพื่อ
ทราบ 
 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส าหรบัรอบบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  
 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล : มาตรา 112 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  
ที่ก าหนดให้ ”คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารท างบดุล และบญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิ้นรอบปีบญัชขีอง
บรษิัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพจิารณาอนุมตัิ” และข้อบงัคบัของ
บรษิทัฯ ขอ้ 36 (2) ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี “พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิ 
และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของรอบปีบญัชทีีผ่่านมา” โดยมรีายละเอยีดผลการด าเนินงานปรากฏอยู่ใน
รายงานประจ าปี 2561 ตาม QR code ในแบบฟอรม์หนงัสอืเชญิประชุม 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นอนุมตัิงบการเงนิรวมของ
บรษิทัและบรษิทัย่อย และงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวม
และเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมและเฉพาะกิจการ งบ
แสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและเฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิสดรวมและเฉพาะกจิการ
ส าหรบัรอบบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด และได้ผ่านการสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมตัขิองคณะกรรมการบรษิทัฯ แล้ว ทัง้นี้ฐานะการเงนิ และผล
การด าเนินงานของบรษิทัฯ ส าหรบัปี 2561 สรปุสาระส าคญัดงันี้ 
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ตารางสรปุงบการเงินของบริษทั  
         หน่วย : ลา้นบาท (ยกเวน้ก าไรต่อหุน้) 

งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
รวมสนิทรพัย ์ 1,149.76 1,184.72 
รวมหน้ีสนิ 988.16 1,032.79 
ทุนจดทะเบยีนออกจ าหน่ายและช าระแลว้ 100.00 100.00 
รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ 157.85 151.93 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
รวมรายได ้ 1,389.87 1,392.51 
ก าไรสุทธสิ าหรบัปีส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 52.98 49.84 
ก าไรต่อหุน้ของบรษิทัใหญ่ (บาทต่อหุน้) 0.26 0.25 

 
รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code ใน
แบบฟอรม์หนงัสอืเชญิประชุม 
 

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไร และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  ตามนโยบายจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัฯ ก าหนดให้จ่ายเงนิปนัผลไม่ต ่ากว่า

รอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษนีิตบิุคคลและหลงัหกัเงนิส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามทีก่ฎหมาย

และบรษิทัฯ ได้ก าหนดไว้จากงบการเงนิเฉพาะกิจการและการจ่ายเงนิปนัผลนัน้ไม่มผีลกระทบต่อการ

ด าเนินงานตามปกติของบรษิัทฯ อย่างมนีัยส าคญั  ทัง้นี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญตัิบรษิัท

มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบับรษิทัฯ ขอ้ 44 ไดก้ าหนดว่า “การจา่ยเงนิปนัผลใหก้ระท าภายใน 

(1) เดอืนนบัแต่วนัทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ หรอืคณะกรรมการลงมตแิลว้แต่กรณ ีทัง้นี้ ใหแ้จง้เป็นหนังสอืไปยงั

ผูถ้อืหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงนิปนัผลนัน้ในหนังสอืพมิพเ์ป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า

สาม (3) วันด้วย” นอกจากนี้มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ

ขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 45 ซึง่ก าหนดว่า “บรษิทัต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารอง

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละห้า (5) ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัด้วยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุน

ส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิ (10) ของทุนจดทะเบยีน”  

 ในปี 2561 บรษิทัฯ มกี าไรสุทธจิากงบการเงนิเฉพาะกิจการ จ านวน 49.84 ล้านบาท โดยไม่มี

ยอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึเหน็สมควรพจิารณาจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้

ละ 0.10 บาท รวมเป็นเงนิปนัผลทัง้สิ้น 28.00 ล้านบาท (ก่อนหกัภาษี ณ ที่จ่าย) คดิเป็นรอ้ยละ 56.19 
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ของก าไรสุทธขิองงบการเงนิเฉพาะกจิการ ซึง่เป็นไปตามนโยบายบรษิทัฯ โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ ได้

อนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลจากการประชุมครัง้ที ่2/2562 เมื่อวนัองัคารที่ 26 กุมภาพนัธ ์2562 โดยเป็นการ

จา่ยเงนิปนัผลส าหรบัรอบระยะเวลา วนัที ่1 เมษายน 2561 – วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

ทัง้นี้บรษิัทฯ ได้จดัสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ไว้เป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายไมน้่อยกว่า รอ้ยละหา้ (5) เป็นจ านวนเงนิ 2,491,756 บาท 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นอนุมตัิจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปี 2561 และการจา่ยเงนิปนัผล ส าหรบัรอบระยะเวลา วนัที ่1 เมษายน 2561 – 31 ธนัวาคม 2561 
ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเงนิปนัผลทัง้หมด 28.00 ล้านบาท (ก่อนหกัภาษี ณ ที่จ่าย) โดยก าหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรบัเงินปนัผล (Record Date for Dividend) ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 และ
ก าหนดจา่ยเงนิปนัผลในวนัศุกรท์ี ่17 พฤษภาคม 2562  
 

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 
15 ก าหนดให ้“ในการประชุมผูถ้อืหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) 
ถ้าจ านวนกรรมการ ที่จะออกแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกบัส่วน
หนึ่งในสาม (1/3) กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ใหใ้ช้
วธิจีบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจถูกเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่กไ็ด้” และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 
ขอ้ 14 ก าหนดใหท้ี่ประชุมสามญัประจ าปี “พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระ” ในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปีในครัง้นี้ มกีรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 
ท่าน ไดแ้ก่ 
 

1. นายณรงคฤ์ทธิ ์ถาวรวศิษิฐพร กรรมการอสิระ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 

2. นายประเสรฐิ ตรวีรีานุวฒัน์ กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 

3. นายสมชยั กา้นบวัแกว้ กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสีย่ง  

 และประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
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ความเหน็ของคณะกรรมการ : (ซึง่ไม่รวมกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยี) เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้แต่งตัง้กรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายณรงคฤ์ทธิ ์ถาวรวศิษิฐพร นาย
ประเสรฐิ ตรวีรีานุวฒัน์ และนายสมชยั ก้านบวัแก้ว กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง โดย
คณะกรรมการบรษิัทฯ มคีวามเหน็ว่า บุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลที่มคีุณวุฒิ ความรู ้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ และเป็นผู้ที่ปฏบิตัหิน้าที่ด้วยความ
รบัผดิชอบ มคีวามระมดัระวงั และซื่อสตัยส์ุจรติ ตลอดจนเป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นตามพระราชบญัญตัิ
บรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 โดยมรีายละเอยีดประวตัแิละผลงานโดยมรีายละเอยีดปรากฏตาม (ส่ิงท่ี
ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 3) 

 

ข้อมลูการถือหุ้นของกรรมการท่ีเสนอช่ือในครัง้น้ี 
 

 

รายช่ือผูท่ี้ได้รบัการเสนอช่ือ 
เป็นกรรมการ 

 

จ านวนหุ้น 
 

สิทธิในการออกเสียง 

 

นายณรงคฤ์ทธิ ์ถาวรวศิษิฐพร 

 

- 

 

- 

 

นายประเสรฐิ ตรวีรีานุวฒัน์ 

 

2,589,659 

 

2,589,659 

 

นายสมชยั กา้นบวัแกว้ 
 

200 
 

200 
 

การลงมติ : วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรรมการ ประจ าปี 2562  

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนดให้ 
“หา้มมใิหบ้รษิทัจ่ายเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นใดแก่กรรมการ เวน้แต่เป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบรษิทั” 
และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 16 ก าหนดให ้“กรรมการมสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนจากบรษิทัในรูปของเงนิ
รางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น”  
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้อนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ 
ประจ าปี 2562 เป็นค่าเบี้ยประชุม เป็นจ านวนเงนิ ไม่เกนิ 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
โดยค านึงถงึความเหมาะสมเกี่ยวกบัประเภทธุรกจิและความเกี่ยวโยงกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ  
ซึง่สอดคลอ้งกบัสภาวะโดยทัว่ไปของตลาด และอุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมถงึความเหมาะสมกบัการท า
หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีดดงันี้  
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ตารางเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีท่ีผ่านมา 

ในปี 2561 บรษิทัฯ ไดจ้่ายค่าตอบแทนจรงิใหแ้ก่กรรมการบรษิทั โดยจา่ยเป็นค่าเบีย้ประชุม รวมเป็นเงนิ
ทัง้สิน้ 1,190,000 บาท รายละเอยีดดงันี้ 

หมายเหตุ: *นายยอง ชอล ชอย (Mr.Yeong Cheol Choi) ลาออกจากการเป็นกรรมการบรษิทั โดยแต่งตัง้ นายเจรญิชยั อ านาจสมบูรณ์สุข เป็น

กรรมการบรษิทัทดแทนกรรมการทีล่าออก ซึง่ผ่านการพจิารณาตามมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2561 เมือ่วนัที ่5 ตุลาคม 2561 แลว้ 

 

การลงมติ : วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถอืหุน้ซึง่มาประชุม 

 
 

 
 

คณะกรรมการ 

ปี 2562  (ปีท่ีเสนอ) ปี 2561 

 
ค่าเบีย้ประชุม 
ต่อครัง้ / คน 

 

 
ค่าเบีย้ประชุม 
ต่อครัง้ / คน 

 

ประธานกรรมการบรษิทั 
 

15,000 
 

15,000 
 

     กรรมการบรษิทั 
 

12,000 
 

12,000 
 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

12,500 
 

12,500 
 

     กรรมการตรวจสอบ 
 

10,000 
 

10,000 
 

ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 

12,500 
 

12,500 
 

     กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 

10,000 
 

10,000 

ช่ือ-สกลุ ปี 2560 ปี 2561 
1.นายณรงคฤ์ทธิ ์ ถาวรวศิษิฐพร 10,000.00      230,000.00 
2.นายสุทธ ิ ธรรมอ านวยสุข 12,500.00 205,500.00 
3.นายยิง่ยง  เตชะรุง่นิรนัดร ์ 10,000.00 190,000.00 
4.นายซุง ซกิ ฮอง (Mr.Chung Sik Hong) - 120,000.00 
5.นายยอง ชอล ชอย (Mr.Yeong Cheol Choi)* - 36,000.00 
6.นางสาวนิตา  ตรวีรีานุวฒัน์ - 120,000.00 
7.นายประเสรฐิ  ตรวีรีานุวฒัน์ - 120,000.00 
8.นายสมชยั  กา้นบวัแกว้ - 132,500.00 
9.นางสาวกาญจนา  รมิพณิชยกจิ - 12,000.00 
10.นายเจรญิชยั  อ านาจสมบรูณ์สุข - 24,000.00 
รวม 32,500.00 1,190,000.00 
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วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี
ประจ าปี 2562 

 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล : ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดให ้“ที่
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทัทุกปี ใน
การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีกไ็ด้” และมาตรา 121 ก าหนดให ้“ผูส้อบบญัชตี้อง
ไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง หรอืผูด้ ารงต าแหน่งหน้าทีใ่ดๆ ของบรษิทั” และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 
ข้อ 42 ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชีของ
บริษัททุกปี ในการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี จะแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็น
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท ทัง้นี้  บริษัทต้องจดัให้มีการ
หมุนเวยีนผู้สอบบญัชตีามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
และ/หรอืกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อพจิารณาเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้มมีต ิแต่งตัง้ใหน้ายบุญเลศิ กมลชนกกุล 
ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต เลขที่ 5339  และ นายขจรเกยีรต ิอรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 
3445  และนายชาญชยั ชยัประสทิธิ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่3760 ในนามบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์
คูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั  เป็นผู้สอบบญัชขีองกลุ่มบรษิทัและบรษิัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการ
ตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัและในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งต้น
ไม่สามารถปฎบิตังิานได ้ใหบ้รษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คูเปอรส์  เอบเีอเอส  จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาตอื่นของบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั แทนได้ 

นอกจากนัน้เมือ่ไดพ้จิารณาเปรยีบเทยีบปรมิาณงาน และอตัราค่าสอบบญัชใีนระดบัเดยีวกนัแลว้
เหน็ว่า บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอร ์เอบเีอเอส จ ากดั มคี่าสอบบญัชทีีเ่หมาะสม โดยก าหนดใหผู้ส้อบ
บญัชคีนหนึ่งต่อไปนี้ หรอืผู้สอบบญัชที่านอื่นที่ส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความเหน็ชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชี
จากบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอร์ เอบเีอเอส จ ากดั เป็นผูท้ าการตรวจสอบ และแสดงความเหน็ต่องบ
การเงนิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย และลงนามในรายงานการสอบบญัชดีงันี้ 

 
 

ช่ือผูส้อบบญัชี 
 

เลขทะเบียนใบอนุญาต 
 

จ านวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทั   

นายบุญเลศิ กมลชนกกุล 
 

5339 

 

1 
 
 

นายขจรเกยีรต ิอรณุไพโรจน์กุล 

 

3445 
 

3 
  

นายชาญชยั ชยัประสทิธิ ์
 

3760 
 

2 
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ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีบริษทั ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์เูปอร ์เอบีเอเอส จ ากดั ในปีท่ีผา่นมา 

บริษทั 
ค่าสอบบญัชี 

ปี 2561 ปี 2560 
บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 2,880,000 2,500,000 
บรษิทัยอ่ย (1 บรษิทั) 370,000 350,000 

รวม 3,250,000 2,850,000 

* ค่าใชจ้า่ยดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ทีเ่กดิขึน้จรงิระหว่างการปฏบิตังิาน 
 

ทัง้นี้บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอร์ เอบเีอเอส จ ากดั และผูส้อบบญัชทีีเ่สนอแต่งตัง้ทัง้ 3 ท่าน 
ไม่มคีวามสมัพนัธ์ และ/หรอื ไม่มสี่วนไดเ้สยีกบับรษิทัฯ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถอืหุ้นของบรษิทัฯ จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบ และ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ  และเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2562 โดยมคี่าสอบบญัชเีป็นจ านวนเงนิดงันี้ บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน) จ านวนเงนิ 3,240,000 บาท และบรษิทัย่อย (1 บรษิทั) จ านวนเงนิ 460,000 บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 3,700,000 บาทถว้น ซึง่ไมร่วมค่าใชจ้า่ยเบด็เตลด็ทีเ่กดิขึน้จรงิระหว่างการปฏบิตังิาน 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ :   

คณะกรรมการบรษิัทฯ มมีติแต่งตัง้ให้นายบุญเลศิ กมลชนกกุล ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต เลขที่ 
5339  และ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 3445  และนายชาญชยั ชยั
ประสิทธิ ์ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต เลขที่ 3760 ในนามบรษิัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากดั  เป็นผู้สอบบญัชขีองกลุ่มบรษิทัและบรษิทัโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถ
ปฎบิตังิานได ้ใหบ้รษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คูเปอรส์  เอบเีอเอส  จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่น
ของบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั แทนได้ โดยมคี่าสอบบญัชเีป็นจ านวนเงนิดงันี้ 
บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จ านวนเงนิ 3,240,000 บาท และบรษิทัยอ่ย (1 บรษิทั) 
จ านวนเงนิ 460,000 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 3,700,000 บาทถว้น ซึง่ไมร่วมค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ทีเ่กดิขึน้
จรงิระหว่างการปฏบิตังิาน 

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 8  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 
ก าหนดให้ “ผู้ถือหุ้นซึ่งมหีุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะ
ขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรือ่งอื่นนอกจากทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืนดัประชุมอกีกไ็ด้”  
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะเสนอให้
ทีป่ระชุมพจิารณาเรือ่งอื่น ๆ นอกเหนือจากทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ ก าหนดไวใ้นการประชุมครัง้นี้  
จงึขอเรยีนเชิญท่านผู้ถือหุ้นบรษิัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมในวัน
พฤหสับดทีี่ 18 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ  ห้องประชุม A อาคารเอ็นจเินียริง่ ของบรษิทั เลขที่ 
239 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21150 และเพื่อให้การ
ลงทะเบยีนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกรวดเรว็ บรษิัทฯ จะจดัให้มกีารลงทะเบยีนผู้เข้าร่วมประชุม
ตัง้แต่เวลา 12.30 น. เป็นตน้ไป  

บรษิัทฯ ได้เผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ฉบบันี้ รายงานประจ าปี 
2561 พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอรม์หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ 
ค. ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั ที ่www.caz.co.th  

ผูถ้อืหุน้ทีม่าร่วมประชุมดว้ยตนเอง กรุณาถอืบตัรประจ าตวัประชาชนมาแสดง ส่วนผูถ้อืหุน้ท่าน
ใดไม่สามารถเขา้ประชุมด้วยตนเองได้ บรษิทัได้เผยแพร่หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทัว่ไปซึ่งเป็น
แบบที่ง่ายไม่ซบัซ้อน) แบบ ข. และแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ
และแต่งตัง้ให้ บรษิัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั) (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย หมายเลข 10 ) 
พรอ้มอากรแสตมป์ 20 บาท ไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดใชไ้ดต้ามความ
เหมาะสมดว้ย พรอ้มแนบเอกสารหรอืหลกัฐาน แสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้
รว่มประชุม และน ามามอบใหท้ีป่ระชุมก่อนเริม่การประชุม  

ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นชาวต่างประเทศและแต่งตัง้ให้บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดูแลหุ้น สามารถใช้หนังสอืมอบฉันทะได้ทัง้แบบ ก. หรอืแบบ ข. หรอื
แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดกไ็ด ้(หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถตดิต่อขอรบัไดท้ีเ่ลขานุการบรษิทั หรอื
ดาวน์โหลดแบบฟอรม์จากเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ไดท้ี ่www.caz.co.th)  

ทัง้นี้บรษิทัฯ ขอแนะน าใหใ้ชห้นังสอืมอบฉันทะตามแบบ ข. ซึง่เป็นแบบทีก่ าหนดรายการต่าง ๆ 
ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีด ชดัเจน ตายตวั  

ผู้ถอืหุ้นที่มคีวามประสงค์จะมอบฉันทะให้กบักรรมการอสิระท่านใดท่านหนึ่งของบรษิัทฯ  เป็น
ผู้รบัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน บรษิทัฯ มกีรรมการอสิระที่สามารถรบัมอบ
ฉนัทะจากท่านไดด้งันี้  

 

(1) นายสุทธ ิธรรมอ านวยสุข     ด ารงต าแหน่ง กรรมการอสิระ  
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โปรดดรูายละเอยีดของกรรมการอสิระทีเ่ป็นผูร้บัมอบฉนัทะตาม ( ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 5)  
 

ในกรณทีีท่่านมคีวามประสงคท์ีจ่ะมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัเขา้รว่มประชุมและออก
เสยีงแทนท่าน ขอใหท้่านผูถ้อืหุน้ส่งหนงัสอืมอบฉันทะพรอ้มส าเนาบตัรประชาชนของท่านทีล่งลายมอืชื่อ 
กลบัมาทีบ่รษิทัล่วงหน้าก่อนวนัประชุม  

ผู้ถอืหุ้นที่ต้องการได้รบัหนังสอืรายงานประจ าปี 2561 ในลกัษณะรูปเล่ม กรุณากรอกขอ้มูลใน
แบบฟอรม์ขอรายงานประจ าปี 2562 (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 9) ใหบ้รษิทัในวนัประชุม หรอืส่งโทรสาร
แบบฟอรม์มาที ่038-606-166 หรอืส่งอเีมลมาทีเ่ลขานุการบรษิทั nattiya.p@caz.co.th 

บรษิัทฯ ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบตัิตามเงื่อนไข  และวิธีการลงทะเบียน
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ การมอบฉันทะ และการออกเสยีงลงคะแนนดงัทีก่ าหนดในเอกสาร (ส่ิงท่ีส่งมา
ด้วยล าดบัท่ี 6) และเพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการลงทะเบยีน โปรดน าหนงัสอืนดัประชุม แบบฟอรม์ 
 

การลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมมาแสดงเพื่อยนืยนัตนในการเขา้ร่วมประชุมดว้ย (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย
ล าดบัท่ี 7)  

ทัง้นี้เพื่อใหท้่านผูถ้อืหุน้ไดร้บัประโยชน์สงูสุดจากการประชุม รวมทัง้เป็นการรกัษาสทิธปิระโยชน์
ของท่านอย่างเตม็ที่ หากท่านมคี าถามทีต่้องการให้ชี้แจงในประเดน็ของระเบยีบวาระที่น าเสนอในครัง้นี้ 
สามารถส่งค าถามล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ  โดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่เลขานุการบริษัท 
nattiya.p@caz.co.th หรอืโทรสารหมายเลข 038-606-166 

นอกจากนัน้เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกบริษัทฯ ได้จดัท าแผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุสามญัผู้
ถือหุ้น (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 8) 

                                                                               

                ขอแสดงความนบัถอื  

                                                                                           
         นายณรงคฤ์ทธิ ์ถาวรวศิษิฐพร 

        ประธานกรรมการ 

 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี่ : นางสาวณฐัฐยิา จารสุมบตั ิ

เลขานุการบรษิทั โทร.038-606-242 ต่อ 336  
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    ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1    

 

 รายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 2/2561 

ของ 

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

____________________________________________________________________________ 

เวลาและสถานท่ี 
 

 ประชุมเมื่อวนัที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบรษิัท เลขที่ 239 ถ.ห้วย
โปง่-หนองบอน ต าบลหว้ยโปง่ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21150 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดบัที ่ รายชื่อผูถ้อืหุน้ จ านวนหุน้ (หุน้) 

1 นายซุง ซกิ ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) 31,418,800 

2 นายยอง ชอล ชอย (Mr. Yeong Cheol Choi) 13,675,200 

3 นายหวงั ยอบ จ ี(Mr. Wang Youp Jhee) 14,560,400 

4 นายบมู วุค คว๊าก (Mr. Bum Wook Kwak) 11,353,000 

5 นายสนัต ิอ ่าสวสัดิ ์ 10,813,800 

6 นายควง จุน ย ู(Mr. Kyung Jun Yu) 2,600,000 

7 นายจอง ฮยอก คมิ (Mr. Jong Hyuk Kim) 3,371,800 

8 บรษิทั ทาคนูิ (ประเทศไทย) จ ากดั 102,599,000 

9 นางสาวกาญจนา รมิพณชิยกจิ 200 

10 นางสาวนิตา ตรวีรานุวฒัน์ 200 

11 นายประเสรฐิ ตรวีรานุวฒัน์ 200 

12 นายสมชยั กา้นบวัแกว้ 200 

13 นางฐติมิา ธนาปกจิ 200 
 

รวม 190,393,000 
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ผูถื้อหุ้นของบริษทัเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จ านวน 13 ท่าน  

เริม่ประชุม  

  นายณรงฤทธิ ์ถาวรวิศิษฐพร ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 

ประธานฯ แถลงว่ามผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 13 ท่าน นับจ านวน

หุน้ได ้190,393,000 หุน้ (ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัม ี15 คน จ านวนหุน้ทัง้สิน้ 200,000,000 หุน้) ครบเป็นองค์

ประชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 33 ซึง่ก าหนดใหม้ผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถ้าม)ี มา

ประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย

ทัง้หมด หรอืมผีู้ถอืหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถอืหุน้มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถอืหุน้

ทัง้หมดและต้องมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะเป็น

องคป์ระชุม) จงึกล่าวเปิดการประชุม 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครัง้ท่ี 1/2561 

  ประธานฯ ทีป่ระชุมฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถอื

หุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวนัที่ 24 สิงหาคม 2561 ตามรายละเอียดในส าเนารายงานการ

ประชุมทีไ่ดส้่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมครัง้นี้ (สิง่ทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่1) 

มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนรบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2561 ซึง่ไดป้ระชุมไปเมือ่
วนัที ่24 สงิหาคม 2561 
 
มติท่ีประชุม                จ านวนเสียง            คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียง 
                ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 
                และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เหน็ดว้ย     190,393,000         100 
ไมเ่หน็ดว้ย         -           - 
งดออกเสยีง         -           - 
รวม       190,393,000                      100 
 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมจ านวนกรรมการบริษทั จาก 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน 
 

  ประธานฯ ไดเ้สนอต่อทีป่ระชุมว่าเพื่อใหส้อดคลอ้งต่อการบรหิารและมรีะบบการจดัการที่
ด ีเหน็สมควรใหเ้พิม่จ านวนกรรมการบรษิทัจาก 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน โดยขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาแต่งตัง้
นางสาวกาญจนา รมิพณิชยกจิ เขา้เป็นกรรมการบรษิทัเพิม่เตมิ ซึ่งเป็นผู้มคีวามรูค้วามสามารถ และมี
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คุณสมบตัคิรบถ้วนที่จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิัท ซึ่งผ่านการพจิารณาตามมตคิณะกรรมการ
บรษิทั ครัง้ที ่8/2561 เมือ่วนัที ่17 กนัยายน 2561 แลว้ (โดยมคีุณสมบตัขิองกรรมการ สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2) 
 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มมีติด้วยคะแนนเสยีงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนอนุมตักิารเพิม่จ านวนกรรมการบรษิทั จาก 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน  

 

มติท่ีประชุม                จ านวนเสียง            คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียง 
                ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 
                และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เหน็ดว้ย     190,393,000         100 
ไมเ่หน็ดว้ย         -           - 
งดออกเสยีง         -           - 
รวม       190,393,000                      100 
 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการใหม่และรบัทราบการลาออกของกรรมการ 
 

  ประธานฯ แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า นายยอง ชอล ชอย ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ
บรษิทั โดยให้มผีลทนัท ีเมื่อมตทิี่ประชุมผู้ถอืหุ้นพจิารณาอนุมตั ิประธานฯ จงึขอให้ที่ประชุมพจิารณา
แต่งตัง้นายเจรญิชยั อ านาจสมบูรณ์สุข เป็นกรรมการบรษิัทและทดแทนกรรมการที่ลาออก เพื่อให้มี
อ านาจครอบคลุมการบรหิารและมจี านวนกรรมการเพยีงพอ ซึง่ผ่านการพจิารณาตามมตคิณะกรรมการ
บรษิทั ครัง้ที ่8/2561 เมือ่วนัที ่17 กนัยายน 2561 แลว้ (โดยมคีุณสมบตัขิองกรรมการ สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2) 
 

  ทัง้นี้  โดยสรปุกรรมการของบรษิทั มจี านวน 9 ท่าน ดงันี้  
 

รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นายณรงคฤ์ทธิ ์ถาวรวศิษิฐพร ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
2. นายสุทธ ิธรรมอ านวยสุข ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
3. นายยิง่ยง เตชะรุง่นิรนัดร ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
4. นาย ซุง ซกิ ฮอง ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการ / กรรมการ

ผูจ้ดัการ 
5. นายประเสรฐิ ตรวีรีานุวฒัน์ กรรมการ 
6. นางสาวนิตา ตรวีรีานุวฒัน์ กรรมการ 
7. นายสมชยั  กา้นบวัแกว้ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน / 

กรรมการ 
8. นางสาวกาญจนา รมิพณิชยกจิ กรรมการ 
9. นายเจรญิชยั อ านาจสมบูรณ์สุข กรรมการ 
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มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มมีติด้วยคะแนนเสยีงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตัง้กรรมการใหม่และรับทราบการลาออกของ
กรรมการ  

 

มติท่ีประชุม                จ านวนเสียง            คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียง 
                ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 
                และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เหน็ดว้ย     190,393,000         100 
ไมเ่หน็ดว้ย         -           - 
งดออกเสยีง         -           - 
รวม       190,393,000                      100 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขหนังสือรบัรองบริษทั ตามข้อ 2. และข้อ 3. เป็นดงัน้ี 
 “ขอ้ 2. จ านวนกรรมการของบรษิทั ม ี8 ท่าน เป็น จ านวนกรรมการของบรษิทั ม ี9 ท่าน” 
 

  ประธานฯ ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุม จากการประชุมคณะกรรมการบรษิทัทีป่ระชุมซึง่ได้มกีาร
อนุมตักิารเพิม่จ านวนกรรมการบรษิทั จาก 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน และจะตอ้งด าเนินการแกไ้ขหนงัสอืรบัรอง
บรษิทักบักระทรวงพาณิชย ์จงึเหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมพจิารณาแก้ไขเพิม่เตมิจ านวนกรรมการในหนังสอื
รบัรองบรษิทัและแก้ไขอ านาจลงลายมอืชื่อแทนบรษิทัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิและใหค้ล่องตวั
ต่อการบรหิารจดัการทีด่ ีรายละเอยีดดงันี้ 
 

“ข้อ 2. จ านวนกรรมการบริษทั” 
ข้อความเดิม ข้อความน าเสนอเพ่ือแก้ไข 

กรรมการของบรษิทัมจี านวน 8 ท่าน กรรมการของบรษิทัมจี านวน 9 ท่าน 

 
“ข้อ 3. อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั” 

ข้อความเดิม ข้อความน าเสนอเพ่ือแก้ไข 

ชื่อและจ านวนกรรมการ ซึง่มอี านาจลงลายมอืชื่อ

แทนบรษิทั คอื นายซุง ซกิ ฮอง หรอืนายยอง 

ชอล ชอย ลงลายมอืชื่อรว่มกบันายสมชยั กา้นบวั

แกว้ หรอืนางสาว   นิตา ตรวีรีานุวฒัน์ และ

ประทบัตราส าคญัของบรษิทั 

ชื่อและจ านวนกรรมการ ซึง่มอี านาจลงลายมอืชื่อ

แทนบรษิทั คอื นายซุง ซกิ ฮอง ลงลายมอืชื่อ

รว่มกบันายสมชยั กา้นบวัแกว้ หรอืนางสาวนิตา 

ตรวีรีานุวฒัน์ และประทบัตราส าคญัของบรษิทั 
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มมีติด้วยคะแนนเสยีงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสยีงลงคะแนนอนุมตัิการแก้ไขหนังสอืรบัรองบรษิัท ม ี8 ท่าน เป็นจ านวน
กรรมการของบรษิทั ม ี9 ท่าน และอ านาจการลงลายมอืชื่อแทนบรษิทั ตามทีเ่สนอ 

 

มติท่ีประชุม                จ านวนเสียง            คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียง 
                ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 
                และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เหน็ดว้ย     190,393,000         100 
ไมเ่หน็ดว้ย         -           - 
งดออกเสยีง         -           - 
รวม       190,393,000                      100  
 

วาระท่ี 5 พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 3. เร่ืองวตัถปุระสงคข์องบริษทั

เป็นดงัน้ี 

 “ข้อ 3. วตัถปุระสงคข์องบริษทัมีจ านวน 40 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 

 ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ
ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การรบัหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน การเปิดเผยสารสนเทศ 
และการเพิกถอนหลกัทรพัย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลกัทรพัย์เอ็มเอไอ” พ.ศ.2560 (“ข้อบงัคบัตลาด
หลกัทรพัย”์) ประกอบกบัขอ้คดิเหน็ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยต่อเอกสารประกอบการยื่นแบบ
ค าขอให้รบัหลกัทรพัย์ของบริษัทเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์เอ็มเอไอ (mai) จึง
เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมพจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทั โดยการแกไ้ขขอ้ความ ขอ้ 35. อนั
ไดแ้ก่ กจิการรบัเหมาก่อสรา้งและใหบ้รกิารงานดา้นวศิวกรรม การจดัหาและบรหิารงานก่อสรา้งและซ่อม
บ ารงุ ตลอดจนการผลติ จ าหน่ายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม และถงัแรงดนัขนาดเลก็และใหญ่จงึเหน็สมควรให้
ทีป่ระชุมพจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทัดงันี้ 
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“ข้อ 35.” 
วตัถปุระสงคเ์ดิม วตัถปุระสงคท่ี์น าเสนอเพ่ือแก้ไข 

ข้อ 35 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่ายน ้ ามันและ

ก๊าซ ปิโตรเคมี สารเคมี เครื่องจกัร เครื่องยนต์ 

เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่อง

ก าเนิด และเครือ่งใชไ้ฟฟ้า ตูเ้ยน็ เครือ่งปรบัอากาศ 

พดัลม หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า เตารดีไฟฟ้า เครือ่งสบูน ้า 

เครื่องท าความรอ้น เครื่องท าความเยน็ เครื่องครวั 

เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง 

เครือ่งสุขภณัฑ ์เครือ่งเคหภณัฑ ์เครือ่งเฟอรน์ิเจอร ์

อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา ถงัขนาดใหญ่ส าหรบั

บรรจุน ้าหรอืก๊าซ รวมทัง้อะไหล่และอุปกรณ์ของ

สนิคา้ดงักล่าวขา้งตน้ 

ข้อ 35 ประกอบกิจการผลิต จ าหน่ายผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียม สารเคมี  เครื่องจักร เครื่องยนต์ 

เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่อง

ก าเนิดไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เช่น ตู้เย็น 

พดัลม เครือ่งปรบัอากาศ เตารดีไฟฟ้า  หมอ้หุงขา้ว

ไฟฟ้า เครื่องท าความรอ้น เครื่องท าความเยน็และ

เครื่องสูบน ้ าไฟฟ้าเป็นต้น ผลิตและจ าหน่าย 

เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่อง

ทองเหลอืง เครื่องสุขภณัฑ ์เครื่องเคหภณัฑ ์เครื่อง

เฟอรนิ์เจอร ์อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา อุปกรณ์

ก่อสรา้ง และถงัแรงดนัขนาดเลก็และใหญ่ รวมทัง้

อะไหล่และอุปกรณ์ของสนิคา้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 จากขอ้ความขา้งต้น ประธานฯ จงึเหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมพจิารณาแก้ไขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์
สนธ ิขอ้ 3. เรือ่งวตัถุประสงคข์องบรษิทัเป็นดงันี้  
 

 “ข้อ 3. วตัถปุระสงคข์องบริษทัมีจ านวน 40 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ท่ีแนบ” 
 รายละเอยีดปรากฎตามร่างวตัถุประสงค์ ฉบบัที่น าเสนอเพื่อแก้ไขที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถอืหุ้นทุกท่าน
แลว้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมครัง้นี้ (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 3) 
 

 ประธานฯ ไดส้อบถามทีป่ระชุมว่าทีป่ระชุมมคี าถามทีต่อ้งการจะซกัถามเพิม่เตมิหรอืไม ่
 

 เมื่อไม่มคี าถามแล้ว จงึขอให้ที่ประชุมพจิารณาแก้ไขเพิม่เติมหนังสอืบรคิณห์สนธ ิขอ้ 3. เรื่อง
วตัถุประสงคข์องบรษิทัตามทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้  
 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มมีติด้วยคะแนนเสยีงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่อง
วตัถุประสงคข์องบรษิทัเป็นดงันี้ 

 

  “ข้อ 3. วตัถปุระสงคข์องบริษทัมีจ านวน 40 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ท่ี
แนบ” 
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  ตามทีป่ระธานฯ เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ (จ านวนเสยีงของผูถ้อืหุ้นทีเ่ขา้
รว่มประชุมทัง้สิน้ 190,393,000 เสยีง) 
 

มติท่ีประชุม                จ านวนเสียง            คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียง 
                ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 
                และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เหน็ดว้ย     190,393,000         100 
ไมเ่หน็ดว้ย         -           - 
งดออกเสยีง         -           - 
รวม       190,393,000                      100  
 
วาระท่ี 6  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

- ไมม่ ี
 
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.  
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 

ประวติักรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ และได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

 

                นายณรงคฤ์ทธ์ิ ถาวรวิศิษฐพร 

 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้ 

- ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอสิระ / กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

อายุ - 67 ปี 
 

 
 
ประวติัการศึกษา 
 

- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์(วศิวกรรมไฟฟ้า) เกยีรตนิิยมอนัดบั 2 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิการเงนิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
- Post Graduate Diploma – Electrical Power Generation and 

Distribution System, The Norwegian Institute of Technology, 
University of Trondheim, Norway  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP)  รุน่ที ่166/2555  
- สมาชกิสภาวศิวกร สามญัวศิวกรไฟฟ้าก าลงั สฟก 1489 

 
 
 
 
 
ประวติัการท างาน 
 
 
 
 

- 2527 – 2555 : ผูช้่วยกรรมการอ านวยการ ดา้นโรงกลัน่ บรษิทั ไทย
ออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
- 2559 – ปจัจุบนั : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน บรษิทั ดาคอน อนิส
เป็คชัน่ เทคโนโลยสี ์จ ากดั 
- 2560 – ปจัจุบนั : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน บรษิัท ซ ีเอ 
แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
- 2561 – ปจัจุบนั : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการ
ตรวจสอบ  บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จ ากดั (มหาชน) 
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- 2561 – ปจัจุบนั : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ บรษิทั เอสซที ีคอนกรตีโปรดกัท ์จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์  

 
-ไมมี่- 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

2 ปี 

จ านวนครัง้ในการเข้าร่วม
ประชุม  
ในรอบปี 2561  

1. เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรษิทั 10/10 ครัง้  
2. เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครัง้  
3. เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 1/1 
ครัง้  
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ประวติักรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ และได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

 

                นายประเสริฐ ตรีวีรานุวฒัน์ 
 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้ - กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 

อาย ุ
 

- 58 ปี 
 

ประวติัการศึกษา - มศ.5 โรงเรยีนบดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสนี) 
 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  รุ่นที ่103/2556 
 
 
 
 
 
 
 
ประวติัการท างาน 
 
 
 
 
 

- 2550 – ปจัจุบนั : ประธานกรรมการบรหิาร / ประธานกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง / ประธานกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน่ / 
กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ
ผูจ้ดัการ / รกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการฝา่ยพฒันาธุรกจิ / รกัษาการ
รองกรรมการผู้จ ัดการฝ่ายธุรกิจแก๊สและพลังงาน  /  รักษาการรอง
กรรมการผู้จดัการฝ่ายธุรกิจก่อสร้างน ้ามนัและแก๊ส  / รกัษาการรอง
กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายธุรกจิก่อสรา้งทัว่ไป  และรกัษาการรองกรรมการ
ผูจ้ดัการฝา่ยพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
บรษิทั ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 

- 2559 – ปจัจุบนั : กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารใน
กิจการอ่ืนท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์  

 
-ไม่ม-ี 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ปี 
จ านวนครัง้ในการเข้ารว่มประชุม  
ในรอบปี 2561  

 

1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั 10/10 ครัง้  
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ประวติักรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ และได้รบัการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

 

                     นายสมชยั ก้านบวัแก้ว 

 
ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้ 

- กรรมการ (มอี านาจลงนามผกูพนับรษิทั) / กรรมการบรหิาร / 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง / ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 

 

อาย ุ
 

- 70 ปี 
 

 
ประวติัการศึกษา 

- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร(์วศิวกรรมเครื่องกล) มหาวทิยาลยัศรปีทุม 
- ปรญิญาตร ีสาขาอุสาหการ วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา 

 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  รุ่นที ่129/2559 
 
 
 
 
 
ประวติัการท างาน 
 
 
 
 

 

- 2558 – ปจัจุบนั : กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
/ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน บรษิทั ซ ีเอ แซด 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

- 2558 – ปจัจุบนั : กรรมการ บรษิทั ทาคนูิ (ประเทศไทย) จ ากดั  
-  2558 – ปจัจุบนั : กรรมการ บรษิทั จแีก๊ส โลจสีตกิส ์จ ากดั 
- 2558 – ปจัจุบนั : กรรมการ บรษิทั ราชพฤกษว์ศิวกรรม จ ากดั  
- 2559 – ปจัจุบนั : กรรมการ / กรรมการบรหิาร บรษิทั ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั 

(มหาชน) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ /
ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์  

 
-ไมม่-ี 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

3 ปี 
จ านวนครัง้ในการเข้ารว่มประชุม  
ในรอบปี 2561  

 

1. เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษิทั 10/10 ครัง้  
2. เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 1/1 ครัง้ 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4  

ข้อบงัคบัของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

หมวดท่ี 4  คณะกรรมการ 
 
      ขอ้ 13. คณะกรรมการของบรษิัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการที่เป็น
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามจ านวนที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัยก์ าหนด และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ต้องมถีิน่ที่อยู่ใน
ราชอาณาจกัร และกรรมการของบรษิทัจะตอ้งเป็นผูม้คีุณสมบตัติามทีก่ฎหมายก าหนดและขอ้บงัคบันี้ก าหนด  
 

หา้มมใิหก้รรมการประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของ
บรษิทั หรอืเขา้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรอืเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรบัผดิในห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
หรอืเป็นกรรมการของบรษิทัจ ากดัหรอืบรษิทัมหาชนจ ากดัอื่นทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและ
เป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทั ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืประโยชน์ของผูอ้ื่นกต็าม เวน้
แต่จะไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้กรรมการนัน้ 

 

ในการด าเนินกจิการของบรษิทั กรรมการและผูบ้รหิารตอ้งปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ  
ความระมดัระวงั รกัษาผลประโยชน์ของบรษิัท และความซื่อสตัย์สุจรติ รวมทัง้ต้องปฏบิตัิให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั และมตคิณะกรรมการ ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
 
  ใหก้รรมการแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยมชิกัชา้ในกรณีทีก่รรมการมสี่วนได้เสยีไมว่่าโดยตรงหรอื
โดยอ้อมในสญัญาใดๆ ที่บรษิทัท าขึ้นระหว่างรอบปีบญัช ีหรอืถอืหุ้นหรอืหุ้นกู้ในบรษิัทและบรษิทัในเครอื  
โดยระบุจ านวนทัง้หมดทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลงในระหว่างรอบปีบญัช ี
 

ขอ้ 14. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการโดยใชเ้สยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 
 

(1) ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่ง (1) หุน้ต่อหนึ่ง (1) เสยีง  
 

(2) ใหผู้ถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลไป 
 
 (3) บุคคลซึ่งได้รบัคะแนนเสยีงข้างมากสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รบัการเลอืกตัง้
เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้
ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผู้
ออกเสยีงชีข้าด  
 
 ขอ้ 15. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้า
จ านวนกรรมการทีจ่ะออกแบ่งออกใหต้รงเป็นสาม (3) ส่วนไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งใน
สาม (1/3) 
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กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทนัน้ให้ใช้วิธี 
จบัสลากกนัว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนัน้เป็นผู้ออกจาก
ต าแหน่ง กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจถูกเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหมก่ไ็ด้ 

 
ขอ้ 16. กรรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัในรปูของเงนิรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส 

หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบัหรอืตามที่ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นจะพจิารณาและลงมติด้วย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม  (2/3)  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุม ซึง่อาจก าหนด
เป็นจ านวนแน่นอนหรอืวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรอืจะใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าจะ
มกีารเปลีย่นแปลงกไ็ด ้และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้ง และสวสัดกิารต่างๆ ตามระเบยีบของบรษิทั  
                 

หมวดท่ี 5 การประชุมผูถ้ือหุ้น 
 
      ขอ้ 30. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี ่(4) 
เดอืน นบัแต่วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 
 
 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรยีกว่าการประชุมวสิามญั คณะกรรมการจะ
เรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมือ่ใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเหน็สมควร หรอืผูถ้อืหุน้คนหนึ่งหรอืหลายคน
ซึง่มหีุน้นับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิ (10) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ชื่อกนัท าหนังสอื
ขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมือ่ใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุเรือ่งและเหตุผลในการ
ทีข่อใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณเีช่นนี้ คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารประชุมผู้
ถอืหุน้ภายในสีส่บิหา้ (45) วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้น
ทัง้หลายซึ่งเข้าชื่อกนัหรอืผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรยีกประชุมเองก็ได้
ภายในสีส่บิหา้ (45) วนั นบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณเีช่นนี้ ใหถ้อืว่าเป็นการประชุม
ผูถ้อืหุน้ทีค่ณะกรรมการเรยีกประชุม โดยบรษิทัต้องรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นทีเ่กดิจากการจดัให้มกีาร
ประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร   

ในกรณทีีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสามครัง้ใด
จ านวน ผูถ้อืหุน้ซึง่มารว่มประชุมไมค่รบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 33 ผูถ้อืหุน้ตามวรรคสามตอ้ง
รว่มกนัรบัผดิชอบชดใชค้่าใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั 
 
      ขอ้ 31. ในการเรยีกประชุมผู้ถอืหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสอืนัดประชุม ระบุสถานที่ วนั 
เวลา ระเบยีบวาระการประชุม และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุม พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุว่า
เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิหรอืเพื่อพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดงักล่าวและจดัส่งให้ผูถ้อืหุ้นและนายทะเบยีนทราบ ไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค า
บอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสอืพมิพต์ดิต่อกนัไมน้่อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมไมน้่อยกว่าสาม (3) วนั 
 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจดัประชุมได้ ณ ท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบรษิัท หรอื
จงัหวดัอื่นทัว่ราชอาณาจกัร หรอืสถานทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร 
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      ขอ้ 32. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้อาจมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสยีงแทนตนใน
การประชุมก็ได้ หนังสอืมอบฉันทะจะต้องลงวนัที่และลายมอืชื่อของผู้ถอืหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไป
ตามแบบทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
 

หนงัสอืมอบฉนัทะนี้จะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรอืผูท้ีป่ระธานก าหนด ณ ทีป่ระชุมก่อนผูร้บั
มอบฉนัทะเขา้ประชุม 

 
      ขอ้ 33. ในการประชุมผู้ถอืหุ้น ต้องมผีู้ถอืหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อย
กว่ายีส่บิห้า (25) คน และต้องมหีุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมด หรอืมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้มาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง (1/2) ของจ านวนผูถ้อืหุน้
ทัง้หมดและต้องมหีุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะ
เป็นองคป์ระชุม 

 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวน 
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนัดเพราะ
ผูถ้อืหุน้รอ้งขอการประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผูถ้อืหุ้นนัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผู้ถอืหุ้น
รอ้งขอใหน้ดัประชุมใหม ่และใหส้่งหนงัสอืนดัประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการ
ประชุมครัง้หลงันี้ไมบ่งัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 

ในการประชุมผู้ถอืหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มปีระธานกรรมการหรอื
ประธานกรรมการมไิดม้าเขา้ประชุม ถ้ามรีองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี
รองประธานกรรมการ หรอืมแีต่ไม่อาจปฏบิตัหิน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลอืกตัง้ผู้ถอืหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วม
ประชุมเป็นประธานในทีป่ระชุม 

 

 ขอ้ 34. ในการออกเสยีงลงคะแนนใหหุ้น้หนึ่ง (1) หุน้มเีสยีงหนึ่ง (1) เสยีง ซึง่ผูถ้อืหุน้คนใดมสี่วนได้
เสยีเป็นพเิศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ เว้นแต่เป็นการออกเสยีง
เลอืกตัง้กรรมการ และมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้นัน้ ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 
 
                (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถา้มคีะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 
 
                (2) ในกรณีดงัต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคล
อื่น 

(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่นหรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
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(ค) การท า แก้ไข หรอืเลกิสญัญาเกี่ยวกบัการให้เช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมด
หรือบางส่วนที่ส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของ
บริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไร
ขาดทุนกนั          

(ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบั                  
(จ) การเพิม่หรอืลดทุนของบรษิทัหรอืการออกหุน้กู้                     
(ฉ) การควบหรอืเลกิบรษิทั 
 
(ช) การปรบัโครงสรา้งหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อช าระหนี้แก่เจา้หนี้ตามโครงการ

แปลงหนี้เป็นทุน 
(ซ) กรณีอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย ์
  การออกเสยีงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถอืหุน้ไม่น้อยกว่าหา้ (5) คนรอ้งขอ
ก่อนทีจ่ะมกีารลงคะแนนและที่ประชุมมมีตเิหน็ชอบใหล้งคะแนนลบักใ็หล้งคะแนนลบั ส่วนวธิกีารออกเสยีง
ลงคะแนนลบันัน้ใหเ้ป็นไปตามทีป่ระธานในทีป่ระชุมก าหนด 
 

ขอ้ 35. กจิการอนัทีป่ระชุมสามญัประจ าปีพงึกระท ามดีงันี้ 
                

(1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอต่อทีป่ระชุมแสดงถงึผลการ
ด าเนินการของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 

 
(2)   พจิารณาและอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของ

รอบปีบญัชทีีผ่่านมา 
                

(3)   พจิารณาจดัสรรเงนิก าไร การจา่ยเงนิปนัผล และจดัสรรเงนิไวเ้ป็นทุนส ารอง 
 

(4)   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและก าหนด
ค่าตอบแทน 

 
                 (5)   พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทน 
                

(6)        กจิการอื่น ๆ 
 

 ขอ้ 36. ในกรณีทีบ่รษิทัหรอืบรษิทัย่อยตกลงเขา้ท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั หรอืรายการเกี่ยวกบัการ
ได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัยข์องบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยตามความหมายและหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่ใช้บงัคบักบัการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิัทจด
ทะเบยีน หรอืการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ของบรษิทัจดทะเบยีน แลว้แต่กรณี ใหบ้รษิทัปฏบิตัติาม
หลกัเกณฑ ์และวธิกีารตามทีก่ฎหมายดงักล่าวก าหนดไวใ้นเรือ่งนัน้ๆ ดว้ย 

ขอ้ 37. ประธานที่ประชุมผู้ถอืหุ้นมหีน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบั
ของบรษิัทว่าด้วยการประชุม (ถ้าม)ี และให้การประชุมด าเนินไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ใน
หนังสอืนัดประชุม เวน้แต่ทีป่ระชุมจะมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุมใหเ้ปลีย่นล าดบัระเบยีบวาระ 
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เมือ่ทีป่ระชุมพจิารณาเรือ่งตามล าดบัระเบยีบวาระเสรจ็แลว้ ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า
หนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องอื่นนอกจากทีก่ าหนดไวใ้น
หนงัสอืนดัประชุมอกีกไ็ด ้

ในกรณีทีท่ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องตามล าดบัระเบยีบวาระ และ/หรอื เรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เสนอไม่เสรจ็ (แลว้แต่
กรณี) และจ าเป็นต้องเลื่อนการพจิารณา ใหท้ีป่ระชุมก าหนดสถานที ่วนั และเวลาทีจ่ะประชุมครัง้ต่อไป และ
ให้คณะกรรมการส่งหนังสอืนัดประชุม ระบุสถานที่ วนั เวลา และระเบยีบวาระการประชุมไปยงัผู้ถอืหุ้นไม่
น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพ์ตดิต่อกนัไม่น้อย
กว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมไมน้่อยกว่าสาม (3) วนัดว้ย 

ขอ้ 44. ห้ามมใิห้จ่ายเงินปนัผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บรษิัทยงัมียอด
ขาดทุนสะสมอยูห่า้มมใิหจ้่ายเงนิปนัผล   
 
                เวน้แต่เป็นกรณีของหุน้บุรมิสทิธทิีข่อ้บงัคบัระบุไวเ้ป็นการอื่น  เงนิปนัผลใหจ้่ายตามจ านวน
หุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั 
 

การจา่ยเงนิปนัผลตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
 
                คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถอืหุ้นได้เป็นครัง้คราว ในเมื่อเหน็ว่า
บรษิทัมผีลก าไรสมควรพอทีจ่ะท าเช่นนัน้ และรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป  
 
                การจ่ายเงินปนัผล ให้กระท าภายในหน่ึง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ
คณะกรรมการ ลงมติแล้วแต่กรณี ทัง้นี้ ให้แจ้งเป็นหนังสอืไปยงัผู้ถอืหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการ
จา่ยเงนิปนัผลนัน้ในหนงัสอืพมิพเ์ป็นเวลาตดิต่อกนัไมน้่อยกว่าสาม (3) วนัดว้ย  

 
มใิห้คดิดอกเบี้ยแก่บรษิทัหากการจ่ายเงนิปนัผลนัน้ได้กระท าภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมาย

ก าหนด 
 

      ขอ้ 45. บรษิัทต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5%) 
ของก าไรสุทธปิระจ าปี หกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่า
รอ้ยละสบิ (10%) ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5  
 

ข้อมลูเก่ียวกบักรรมการท่ีเป็นตวัแทนรบัมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ผูถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองได้ สามารถทีจ่ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ

เขา้รว่มประชุมแทนโดยมรีายชื่อดงัต่อไปนี้ 

 

 

ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธ ิธรรมอ านวยสุข 
- ต าแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอสิระ /กรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 
 

อายุ : 72 ปี  
 

ทีอ่ยู ่: 155/98 หมูท่ี ่10 ต าบลสุรศกัดิ ์ 
อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี20110 
 

ส่วนไดเ้สยีในการพจิารณาวาระการประชุม : -ไมม่-ี 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 6  
ขัน้ตอนการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน  
การลงทะเบยีนผู้เขา้ร่วมประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 ของบรษิัท ซ ีเอ แซด (ประเทศ

ไทย) จ ากดั(มหาชน) ก าหนดให้มกีารตรวจสอบเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุ้นหรอืผู้แทน
ของผู้ถอืหุ้นที่มสีทิธเิขา้ร่วมประชุม และเพื่อความสะดวกในการลงทะเบยีน ผู้ถอืหุ้นหรอืผู้แทนผู้ถอืหุน้ 
(ผู้รบัมอบฉันทะ) ที่จะมาเข้าร่วมประชุม โปรดน าแบบฟอร์มที่ม ีQR code ในหนังสือนัดประชุม ใบ
ลงทะเบยีน หรอืหนงัสอืมอบฉนัทะ และบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืเอกสารแสดงตนทีร่าชการออกใหม้า
แสดง เพื่อยนืยนัตนในการเขา้รว่มประชุมดว้ย  

ทัง้นี้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะผ่อนผนัการยื่นแสดงเอกสารหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอื
ผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชุมแต่ละรายตามทีบ่รษิทัฯ จะพจิารณาเหน็เหมาะสม  

 

1) เอกสารท่ีผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม  
 

ผูถ้ือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดา  
1. กรณีผูถ้ือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารทีส่่วนราชการออกใหท้ีย่งัไมห่มดอายุ เช่น บตัร
ประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบขบัขี ่หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
หากม ีการเปลีย่นแปลงชื่อ-นามสกุล ใหย้ืน่หลกัฐานประกอบดว้ย  
2. กรณีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ใหแ้สดงเอกสารและหลกัฐานดงันี้  

2.1 หนังสอืมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพรอ้มหนังสอืนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอก
ข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมอืชื่อผู้ถอืหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) และผู้รบัมอบฉันทะ พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 20 บาท และ ขดีฆา่ลงวนัทีท่ีท่ าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักล่าว  

2.2 ส าเนาเอกสารของผูถ้อืหุน้ (ผูม้อบฉันทะ) ทีส่่วนราชการออกให้ โดยมรีายละเอยีดตามขอ้ 1 
และ ผูถ้อืหุน้ (ผูม้อบฉนัทะ) ไดล้งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

2.3 ส าเนาเอกสารของผูร้บัมอบฉนัทะทีส่่วนราชการออกให้ โดยมรีายละเอยีดตามขอ้ 1 และผูร้บั
มอบฉนัทะไดล้งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  
 

ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคล  
1. กรณีผูถ้ือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

1.1 แสดงเอกสารทีส่่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิตบิุคคล เช่นเดยีวกบักรณบีุคคลธรรมดา  

ตามขอ้ 1  
1.2 ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล ออกให้ไม่เกนิ 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้กระทรวงพาณชิย ์ซึง่มขีอ้ความใหเ้หน็ว่า ผูแ้ทนนิตบิุคคล ซึง่เป็นผูเ้ขา้รว่มประชุม มอี านาจกระท า
การแทนนิตบิุคคล ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ)  
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2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  
 

2.1 หนังสอืมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพรอ้มหนังสอืนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอก
ขอ้ความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมอืชอืของผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบฉันทะ และผูร้บั
มอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และขดีฆา่ลงวนัทีท่ีท่ าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักล่าว  

2.2 ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล ออกให้ไม่เกนิ 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมขี้อความให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุม มอี านาจ
กระท าการแทนนิตบิุคคล ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ)  

2.3 ส าเนาเอกสารทีส่่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ) เช่นเดยีวกบักรณบีุคคล
ธรรมดา ขอ้ 1 ซึง่เป็นผูม้อบฉนัทะและลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

2.4 ส าเนาเอกสารทีส่่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉันทะ เช่นเดยีวกบักรณบีุคคลธรรมดาขอ้ 1 
และผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

 

3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ และแต่งตัง้บริษทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั (TSD) เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุ้น  

 

3.1 ใหเ้ตรยีมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดยีวกบักรณนีิตบิุคคล ขอ้ 1 หรอื 2  
3.2 ในกรณีผู้ถอืหุน้ที่เป็นชาวต่างประเทศมอบให้บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 

จ ากดั (TSD) เป็นผูล้งนามหนงัสอืมอบฉนัทะแทน ตอ้งส่งหลกัฐานต่อไปนี้เพิม่เตมิ  
1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนชาวต่างประเทศให้บริษัท ศูนย์รบัฝาก

หลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน พร้อมปิด
อากรแสตมป์ 20 บาท และขดีฆา่ ลงวนัทีท่ีท่ าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักล่าว  
 2) หนังสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ บรษิทั 
ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD)  
 

ทัง้นี้เอกสารทีม่ตี้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปลเป็นภาษาไทยแนบมาพรอ้มด้วย 
และใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนนิตบิุคคลนัน้รบัรองความถูกตอ้งของค าแปล 

  

2) วิธีการมอบฉันทะ  
บรษิทัฯ ไดแ้นบหนงัสอืมอบฉันทะจ านวน 3 แบบ คอื แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ของผูถ้อืหุน้

แต่ละรายตามแบบทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไวจ้ านวน 3 แบบ ตามประกาศ
กรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรือ่ง ก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550 ดงันี้  
- แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไป ซึง่เป็นแบบทีง่า่ยไมซ่บัซอ้น  
- แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวั  
- แบบ ค. เป็นแบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนชาวต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้บรษิทั ศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้  
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ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมของบริษทัฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดย
ด าเนินการดงัน้ี  

1. เลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดงันี้  
1.1 ผูถ้อืหุน้ทัว่ไปจะเลอืกใช้หนังสอืมอบฉันทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใด
แบบหนึ่งเท่านัน้  
1.2 ผูถ้อืหุน้ทีป่รากฏชื่อตามสมุดทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างชาวต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ 
บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ จะ
เลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งไดจ้ากทัง้ 3 แบบ (แบบ ก. หรอื แบบ ข. หรอื 
แบบ ค.)  

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น  หรอืเลือกมอบฉันทะให้
กรรมการอสิระของบรษิทัคนใดคนหนึ่ง โดยใหร้ะบุชื่อพรอ้มรายละเอยีดของบุคคลที่ผูถ้อืหุ้นประสงค์จะ
มอบฉันทะ หรอืกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอสิระ ตามทีบ่รษิทัระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะโดยเลอืก
เพยีงท่านเดยีวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชุมดงักล่าว  

3. ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขดีฆา่ลงวนัทีท่ีท่ าหนงัสอืมอบฉันทะดงักล่าวเพื่อให้
ถูกตอ้งและ มผีลผกูพนัตามกฎหมาย ทัง้นี้บรษิทัไดอ้ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บั
มอบฉนัทะทีม่าลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุม  

4. ส่งหนังสอืมอบฉันทะใส่ซองส่งมายงัที่ส านักงานเลขานุการบรษิัทก่อนวนัพุธที่ 10 เมษายน 
2562 หรอืก่อนเวลาเริม่การประชุมอย่างน้อยครึง่ชัว่โมง เพื่อใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ไดม้เีวลาตรวจสอบ
เอกสารและใหท้นัเวลาเริม่ประชุม  
 

ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉันทะใหผู้้รบัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยก
การลงคะแนนเสยีงได้ และผูถ้อืหุน้จะต้องมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอือยู่ โดยไม่สามารถจะมอบ
ฉันทะเพยีงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนที่ตนถอือยู่ได้ เว้นแต่เป็น บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั (TSD) ทีผู่ถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูล้งทุนชาวต่างประเทศและแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ ตาม
หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค  

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  
บรษิัทจะเริม่รบัลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริม่การประชุมไม่น้อยกว่า  1 ชัว่โมง หรอื 
ตัง้แต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ในวนัพฤหสับดทีี่ 18 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ  ห้องประชุม A 
อาคารเอ็นจเินียริง่ ของบรษิทั เลขที่ 239 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง 
จงัหวดัระยอง 21150  ตามแผนทีส่ถานทีจ่ดัประชุมในหนงัสอืนดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562  
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(ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 8) 
 

ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562  
บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

                                           วนัพฤหสับดีท่ี 18 เมษายน 2562 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้ถอืหุน้ บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 

ลงทะเบยีนเริม่เวลา 12.30 – 13.30 น. 

 

ลงทะเบียนเร่ิมเวลา 

ลงทะเบียนเร่ิมเวลา 

ลงทะเบียนเร่ิมเวลา 

มาดว้ยตนเอง ผูร้บัมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบยีน  

 

โต๊ะลงทะเบยีน  

แสดงบตัรประประชาชน และ

แบบฟอรม์ลงทะเบยีน ซึง่พมิพบ์าร์

โคด 

 

 

 

แสดงบตัรประชาชน ของผูม้อบฉนัทะ และบตัร

ประชาชนของผูร้บัมอบฉนัทะ  

- แสดงแบบฟอรม์ลงทะเบยีนซึง่พมิพบ์ารโ์คด 

- หนงัสอืมอบฉนัทะ และเอกสารมอบฉนัทะ 

 

 

 

ตรวจหนงัสอืมอบฉนัทะ และเอกสารประกอบ 

 

 

 

กรณีมอบฉันทะตามแบบ ข. หรอื แบบ. ค ทีผู่ถ้อื

หุน้ระบุความประสงคใ์นการออกเสยีง  ลงคะแนน

แต่ละวาระอย่างชดัเจนแลว้ จะไม่ไดร้บับตัร 

 

 

ลงนามในใบลงทะเบยีน 

รบับตัรลงคะแนน 

เขา้หอ้งประชุม 

ประธานกล่าวเปิดการประชมุเวลา 13.30 

น. 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามล าดบั 

กรณีทีม่ผีูถ้อืหุน้ไม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีงใน

วาระใดๆ ใหย้กมอืและสง่บตัรคะแนน 

 

เจา้หน้าทีเ่กบ็บตัรลงคะแนนเฉพาะผูท้ีไ่ม่เหน็ดว้ย
หรอืงดออกเสยีง และสรุปผลการลงคะแนน  

งดออกเสยีง และสรุปผลการลงคะแนน 

ประธานหรอืผูไ้ดร้บัมอบหมาย

กล่าวสรุปผลการลงคะแนนเสยีง  



 

  

32 

 

 
แผนท่ีบริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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บรษิทัฯ ไดจ้ดัเตรยีมรถตูโ้ดยสารเพื่อการเดนิทางมาเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ณ ส านกังาน

ของบรษิทัฯ จงัหวดัระยอง  โดยมจีุดรบั - ส่ง 1 จุด (ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) โดยสามารถมาขึน้รถตูโ้ดยสาร

ไดต้ัง้แต่เวลา 8.15 น. - 9.15 น. 

บริษัทฯ ใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มคีวามประสงค์จะเข้าร่วมเดินทางโดยรถตู้ของบริษัทเพื่อร่วมประชุมดงักล่าว 

โปรดแจ้งการตอบรบัเข้าร่วมเดินทางโดยรถตู้ของบริษทัมายงั (email : nattiya.p@caz.co.th) ภายในวนัพธุท่ี 10 

เมษายน 2562 เพื่อบรษิทัจะไดด้ าเนินการจดัเตรยีมรถตูโ้ดยสารต่อไป 

 

(ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 9) 
  

แบบฟอรม์ขอรายงานประจ าปี 2561 
 

กรณุาส่งรายงานประจ าปี 2561 ในลกัษณะรปูเล่ม  
 
ฉบบัภาษาไทย  จ านวน ......... เล่ม  
 

ฉบบัภาษาองักฤษ จ านวน ......... เล่ม  
 
มาที ่ชื่อผูถ้อืหุน้.......................................................................จ านวนหุน้ทีถ่อื.................................หุน้  
 
บา้นเลขที.่...........................................อาคาร........................................ชัน้...........เลขที…่……………..  
 
ถนน............................................ต าบล / แขวง..................................................................................... 
 
อ าเภอ / เขต.................................จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย.์................................  
 
เบอรโ์ทรทีส่ามารถตดิต่อได.้.................................................................................................................. 
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