
 

  

 

 

 
 

 หนังสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุ้น  

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
วนัพฤหสับดทีี ่14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น.  

ลงทะเบยีนตัง้แต่เวลา 12.30 น.  
ณ  หอ้งประชุม A อาคารเอน็จเินียริง่ ของบรษิทั  

เลขที ่239 ถนนหว้ยโปง่-หนองบอน ต าบลหว้ยโปง่  
อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพือ่ความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถื้อหุ้นหรอืผูร้บัมอบฉันทะทีม่ารว่มประชมุ 
โปรดน าแบบฟอรม์หนังสือเชิญประชุม ซึง่พิมพบ์ารโ์ค้ด หรือหนังสือมอบฉันทะ 

และบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืเอกสารแสดงตนทีท่างราชการออกให้มาแสดง 
เพือ่ยืนยนัตนในการเขา้รว่มประชมุด้วย 

 
(บรษิทัฯ ของดการมอบของช าร่วยในวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ เพือ่ความโปร่งใส 

และสอดคลอ้งกบัแนวทางทีห่น่วยงานก ากบัดแูลไดร้ณรงค ์

ใหง้ด/เลกิแจกของช าร่วยในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้) 



 

  

 

 

เรือ่ง การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี  2563 

เรยีน ผูถ้อืหุน้  บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

ตามที ่บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ไดก้ าหนดใหจ้ดัการประชุม
สามญัผูถ้อืหุ้น ประจ าปี 2563 ในวนัพฤหสับดทีี ่14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม A 
อาคารเอ็นจเินียริง่ ของบรษิทั เลขที่ 239 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง 
จงัหวดัระยอง 21150 นัน้ 

โปรดทราบ  ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บรษิัทฯ 
สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพจิารณามอบฉันทะให้ นายนท ีทบัมณี กรรมการอิสระของบรษิัทฯ แทนการเข้า
ประชุมด้วยตนเอง (รายละเอยีดตามที่แจ้งไว้ในหนังสอืเชญิประชุม) อย่างไรก็ตาม ในกรณีผู้ถอืหุ้นมา
ประชุมดว้ยตนเอง บรษิทัฯ ขอใหผู้ถ้อืหุน้ปฏบิตัติามค าแนะน าการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรือ่ง
การป้องกนัควบคุมโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ดงัต่อไปนี้อยา่งเครง่ครดั 

 ค าแนะน าส าหรบัผูเ้ข้าร่วมประชุมผูถื้อหุ้น 

1. ควรงดเข้าร่วมกิจกรรม หากตนเองมอีาการป่วยมไีข้หรอืมอีาการของโรคระบบทางเดนิ
หายใจ อาทเิช่น ไอ เจบ็คอ จาม มนี ้ามกู หายใจเหนื่อยหอบ  

2. ก่อนเขา้รว่มกจิกรรม ควรจดัเตรยีมหน้ากากอนามยัและแอลกอฮอลเ์จล ส าหรบัใชข้องตนเอง
ให้เพียงพอ และควรปฏิบตัิตามหลักสุขอนามยั เช่น ล้างมอืบ่อย  ๆ ด้วยน ้าและสบู่หรือ
แอลกอฮอลเ์จล การสวมใส่หน้ากากอนามยั 

3. หากพบว่าตนเองป่วยหรอืเริม่ป่วย ควรติดต่อขอรบัการตรวจรกัษาตามขัน้ตอน และหาก
อาการปว่ยนัน้เขา้ไดก้บัโรคในระบบทางเดนิหายใจควรงดเขา้กจิกรรมทนัท ี

4. หากสงัเกตเห็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมมอีาการ ไข้ ไอ จาม มนี ้ามูก ผดิปกติ ควรแนะน าให้ผู้มี
อาการตดิต่อเจา้หน้าที ่ณ จดุคดักรองทนัท ี  

5. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้มอีาการป่วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ผู้ป่ายที่มอีาการโรคระบบ
ทางเดนิหายใจทีไ่มป้่องกนัตวัเอง 

ทัง้นี้  เพื่อความปลอดภยัของทุกท่าน บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีระบวนการการคดักรองโดยการตรวจวดั

อุณหภูมริ่างกายของผูม้าประชุมทุกท่านก่อนเขา้ประชุม และบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ให้ผู้มีไข้สูงเกิน 

37.5 องศา เข้าร่วมประชุม 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนับถอื 

(นายซุง ซกิ ฮอง) 

กรรมการผูจ้กัาร 



 

  

 

 

สารบญั 

       หน้าท่ี  
หนงัสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563  
 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วยพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  
 

ล าดบัที ่1   ส าเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 1/2562          12 - 24         

     ประชุมเมือ่วนัจนัทรท์ี ่1 กรกฎาคม 2562  
ล าดบัที ่2   รายงานประจ าปี 2562 พรอ้มส าเนางบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุน  - 
 เบด็เสรจ็ (งบดุลและงบก าไรขาดทุน) และรายงานของผูส้อบบญัช ี 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ในรปูแบบ QR code 
ล าดบัที ่3   ประวตักิรรมการทีเ่สนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ   25 - 27     
ล าดบัที ่4   ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้                                   28 - 32                              
ล าดบัที ่5   ขอ้มลูกรรมการอสิระทีย่งัด ารงต าแหน่ง เพื่อการรบัมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้           33   
ล าดบัที ่6   ขัน้ตอนการลงทะเบยีน วธิกีารมอบฉนัทะ และการออกเสยีงลงคะแนน                 34 - 36 
ล าดบัที ่7   แบบฟอรม์การลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุม                 - 
ล าดบัที ่8   แผนทีต่ ัง้การจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้                                                37 - 38        
ล าดบัที ่9   แบบฟอรม์ขอรายงานประจ าปี 2562                      39 
ล าดบัที ่10 หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ในรปูแบบ QR code   - 

     ตามทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนด 
  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

  

1 

 

                          
                        วนัที ่5 พฤษภาคม 2563  

เรือ่ง      ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 

เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้ บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2562 เมื่อวนัที ่1 กรกฎาคม 2562 

2. รายงานประจ าปี 2562 พรอ้มส าเนางบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุน 
เบด็เสรจ็ (งบดุลและงบก าไรขาดทุน) และรายงานของผูส้อบบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2562 ในรปูแบบ QR code ทีป่รากฎในแบบฟอรม์หนงัสอืเชญิประชุม 

3. ประวตักิรรมการทีเ่สนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  

4. ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้  

5. ขอ้มลูกรรมการอสิระทีย่งัด ารงต าแหน่ง เพื่อการรบัมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้  

6. ขัน้ตอนการลงทะเบยีน วธิกีารมอบฉันทะ และการออกเสยีงลงคะแนน  

7. แบบฟอรม์การลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุม  

8. แผนทีต่ ัง้การจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้  

9. แบบฟอรม์ขอรายงานประจ าปี 2562  

10. หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ในรปูแบบ QR code 

ตามทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนด 
 

 ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากัด  (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
เหน็สมควรใหจ้ดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 ในวนัพฤหสับดทีี ่14 พฤษภาคม 2563 เวลา 
13.30 น. ณ ห้องประชุม A อาคารเอ็นจเินียริง่ ของบรษิทั เลขที่ 239 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ต าบล
หว้ยโปง่ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21150 โดยวาระการประชุมมดีงันี้ 
 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2562 เมื่อวนัท่ี 1 
กรกฎาคม 2562  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 
กรกฎาคม 2562 มสี าเนารายงานการประชุมโดยมรีายละเอยีดปรากฏตาม (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 1)  

 



 

  

2 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอผูถ้อืหุน้เพื่อรบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้
ครัง้ที ่1/2562 เมื่อวนัเมื่อวนัจนัทรท์ี่ 1 กรกฎาคม 2562 ซึง่คณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็ว่าไดม้กีารบนัทกึ
การประชุมไวอ้ยา่งครบถว้น และถูกตอ้งแลว้   

 

การลงมติ : วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 2  รบัทราบรายงานกิจการประจ าปี 2562  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อบงัคบัของบรษิัทฯ ข้อ 35 (1) ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 
“พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการด าเนินการของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา” โดย
คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดส้รปุผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี 2562 โดยมรีายละเอยีดปรากฏอยู่
ในรายงานประจ าปี 2562 ทีส่่งมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุมนี้ (ตาม QR code ในแบบฟอรม์หนังสอืเชญิ
ประชุม) 
 

 ทัง้นี้ บรษิทัฯ ตระหนักถงึความส าคญัในการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่มาตลอด โดย
เน้นบรหิารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มจีรยิธรรม ยดึมัน่ในหลกัการการก ากบัดูแลกิจการ และ
ปฏบิตัติามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการป้องกนัและต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ การให้หรอืรบัสนิบนกบั
เจ้าหน้าที่ของรฐัหรอืภาคเอกชน โดยบรษิัทฯ ได้ก าหนดโครงสร้างองค์กรให้มกีารแบ่งหน้าที่ความ
รบัผดิชอบ กระบวนการท างาน และสายการบงัคบับญัชาในแต่ละหน่วยงานให้มคีวามชดัเจน เพื่อให้มี
การถ่วงดุลอ านาจและมคีวามรดักุมในการตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม โดย บรษิทัฯ ไดก้ าหนด
นโยบายการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนัเพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตัิ ให้แก่ กรรมการ ผู้บรหิาร และ
พนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 
 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอผู้ถอืหุ้นเพื่อรบัทราบผลการด าเนินงาน และรายงาน
ประจ าปี 2562 รายละเอยีดตามทีป่รากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2562  
 

การลงมติ : ระเบยีบวาระนี้ไม่ต้องได้รบัการลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุ้น เนื่องจากเป็นระเบยีบวาระเพื่อ
ทราบ 
 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส าหรบัรอบบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : มาตรา 112 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ทีก่ าหนดให้ 
“คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารท างบดุล และบญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิน้รอบปีบญัชขีองบรษิทัเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถอืหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพจิารณาอนุมตัิ” และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 36 (2) 
ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี “พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสรจ็ของรอบปีบญัชทีี่ผ่านมา” โดยมรีายละเอียดผลการด าเนินงานปรากฏอยู่ในรายงานประจ า ปี 
2562 ตาม QR code ในแบบฟอรม์หนงัสอืเชญิประชุม 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นอนุมตัิงบการเงนิรวมของ
บรษิทัและบรษิทัย่อย และงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวม
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และเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมและเฉพาะกิจการ งบ
แสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและเฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิสดรวมและเฉพาะกจิการ
ส าหรบัรอบบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ซึง่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด และได้ผ่านการสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมตัขิองคณะกรรมการบรษิทัฯ แล้ว ทัง้นี้ฐานะการเงนิ และผล
การด าเนินงานของบรษิทัฯ ส าหรบัปี 2562 สรปุสาระส าคญัดงันี้ 
 

 

ตารางสรปุงบการเงินของบริษทั  
        หน่วย : ลา้นบาท (ยกเวน้ก าไรต่อหุน้) 

งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
รวมสนิทรพัย ์ 1,487.60 1,591.04 
รวมหน้ีสนิ 993.33 1,100.01 
ทุนจดทะเบยีนออกจ าหน่ายและช าระแลว้ 140.00 140.00 
รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ 491.02 491.03 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
รวมรายได ้ 2,040.65 2,048.92 
ก าไรสุทธสิ าหรบัปีส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 75.46 81.28 
ก าไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.27 0.29 

 

 

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 4  รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  ตามนโยบายจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัฯ ก าหนดให้จ่ายเงนิปนัผลไม่ต ่ากว่า

รอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษีนิตบิุคคลและหลงัหกัเงนิส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามทีก่ฎหมาย

และบรษิทัฯ ได้ก าหนดไว้จากงบการเงนิเฉพาะกิจการและการจ่ายเงนิปนัผลนัน้ไม่มผีลกระทบต่อการ

ด าเนินงานตามปกตขิองบรษิทัฯ อยา่งมนียัส าคญั ทัง้น้ี การจา่ยเงนิปนัผลดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลง

ไดข้ึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิ สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกจิ ความจ าเป็นและความ

เหมาะสมอื่นใดในอนาคตของบรษิทั และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 รวมถงึขอ้บงัคบับรษิทัฯ ขอ้ 44 ไดก้ าหนดว่า “การจ่ายเงนิปนัผลใหก้ระท าภายใน (1) เดอืนนับแต่

วนัทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ หรอืคณะกรรมการลงมตแิลว้แต่กรณ ีทัง้นี้ ใหแ้จง้เป็นหนงัสอืไปยงัผูถ้อืหุน้ และให้

โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงนิปนัผลนัน้ในหนังสอืพมิพเ์ป็นเวลาตดิต่อกนัไมน้่อยกว่าสาม (3) วนัดว้ย” 

นอกจากนี้มาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 45 



 

  

4 

 

ซึ่งก าหนดว่า “บรษิทัต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า  (5) 

ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อย

กว่ารอ้ยละสบิ (10) ของทุนจดทะเบยีน”  

  ในปี 2562 บรษิัทฯ มกี าไรสุทธจิากงบการเงนิเฉพาะกิจการ จ านวน 81.28 ล้านบาท 

โดยไมม่ยีอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึเหน็สมควรจ่ายเงนิปนัผลประจ าปีจากก าไรสุทธขิอง

บรษิทัส าหรบังวดปีสิน้สุด วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.1071 บาท รวมเป็นเงนิ

ปนัผลทัง้สิน้ 30.00 ลา้นบาท (ก่อนหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย) คดิเป็นรอ้ยละ 36.91 ของก าไรสุทธขิองงบการเงนิ

เฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ จะรกัษาเงนิสดไว้บางส่วนเพื่อเป็นเงนิทุน

หมนุเวยีนของบรษิทัฯ  

 อย่างไรก็ตาม จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโครโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ที่

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2563 เมือ่วนัจนัทรท์ี ่6 เมษายน 2563 ไดม้มีตอินุมตัจิา่ยเงนิปนัผล

ระหว่างกาลแทนการจ่ายเงนิปนัผลประจ าปีจากก าไรสุทธขิองบรษิทัส าหรบัปีสิ้นสุด วนัที่ 31 ธนัวาคม 

2562 ในอตัราหุน้ละ 0.1071 บาท คดิเป็นเงนิ 30 ลา้นบาท เพื่อเป็นการลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึ้นกบัผู้

ถอืหุน้จากการเลื่อนประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจากทีก่ าหนดไวเ้ดมิในวนัที ่23 เมษายน 2562 ทัง้นี้ 

การจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวจะจ่ายจากก าไรสุทธขิองปีทีผ่่านและเสยีภาษเีงนิได้นิตบิุคคลในอตัรารอ้ยละ 

20 แล้ว การจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลดงักล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถอืหุ้นเฉพาะผู้มสีทิธไิด้รบัเงนิปนัผลตามวนั

ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรบัเงินปนัผล (Record Date) เดิม คือวันที่ 16 มีนาคม 2563 โดยจะ

ก าหนดจ่ายเงนิปนัผลในวนัองัคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 และคณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายเงนิปนัผล

ประจ าปี 2562 อกี 

ตารางเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล ในปีท่ีผา่นมา 

ผลประกอบการ จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

อตัราจ่ายปันผล 
(บาทต่อหุ้น) 

หมายเหตุ 

1 เม.ย. 61 – 31 ธ.ค. 61 280,000,000 0.10 บาท  

1 ม.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62 280,000,000 0.1071 บาท สัดส่วนการจ่ายเงินปนัผลต ่ ากว่า

นโยบายการจ่ายเงนิปนัผล ทัง้น้ี เพื่อ

เป็นเงนิทุนหมนุเวยีนของบรษิทัฯ 
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 ทัง้นี้บรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรก าไรสุทธจิากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ไวเ้ป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมายไมน้่อยกว่า รอ้ยละหา้ (5) เป็นจ านวนเงนิ 4,064,079 บาท  
 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ รบัทราบการจ่ายเงนิปนัผล
ระหว่างกาล โดยมกี าหนดจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลในวนัองัคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 ในอตัราหุ้นละ 
0.1071 บาท รวมเงนิปนัผลทัง้หมด 30.00 ล้านบาท และไม่มกีารเสนอจ่ายเงนิปนัผลส าหรบัผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2562 เพิม่เตมิอกี 
 

การลงมติ : ระเบยีบวาระนี้ไม่ต้องได้รบัการลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุ้น เนื่องจากเป็นระเบยีบวาระเพื่อ
ทราบ 
 

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 ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจถูกเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่กไ็ด้” และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 
ขอ้ 14 ก าหนดใหท้ี่ประชุมสามญัประจ าปี “พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระ” ในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปีในครัง้นี้ มกีรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 
ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายยิง่ยง เตชะรุง่นิรนัดร ์  ด ารงต าแหน่ง กรรมการอสิระ / กรรมการ  
   ตรวจสอบ 
 

2. นางสาวนิตา ตรวีรีานุวฒัน์        ด ารงต าแหน่ง กรรมการบรษิทั /  กรรมการบรหิาร 
 

  

3.   นายซุง ซกิ ฮอง        ด ารงต าแหน่ง กรรมการบรษิทั / ประธาน 
  กรรมการบรหิาร / กรรมการผูจ้ดัการ /  
  ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ : (ซึง่ไม่รวมกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยี) เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญั
ผู้ถือหุ้นแต่งตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  3 ท่าน ได้แก่ นายยิ่งยง  เตชะรุ่งนิร ันดร์         
นางสาวนิตา ตรวีรีานุวฒัน์ และนายซุง ซกิ ฮอง กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง โดย
คณะกรรมการบรษิัทฯ มคีวามเหน็ว่า บุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลที่มคีุณวุฒิ ความรู ้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ และเป็นผู้ที่ปฏบิตัหิน้าที่ด้วยความ
รบัผดิชอบ มคีวามระมดัระวงั และซื่อสตัยส์ุจรติ ตลอดจนเป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นตามพระราชบญัญตัิ
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บรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 โดยมรีายละเอยีดประวตัแิละผลงานโดยมรีายละเอยีดปรากฏตาม (ส่ิงท่ี
ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 3) 
นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลทีเ่หน็ว่ามคีุณสมบตัเิหมาะสมและไม่มลีกัษณะ
ต้องหา้มเพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑท์ีไ่ดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ  
ตัง้แต่วนัที ่29 พฤศจกิายน 2562 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2563 แต่ไมม่ผีูใ้ดเสนอรายชื่อเขา้มา 

 

ข้อมลูการถือหุ้นของกรรมการท่ีเสนอช่ือในครัง้น้ี 
 

 

รายช่ือผูท่ี้ได้รบัการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 
 

จ านวนหุ้น 
 

สิทธิในการออกเสียง 
 

นายยิง่ยง เตชะรุง่นิรนัดร ์
- - 

 

นางสาวนิตา ตรวีรีานุวฒัน์ 3,052,400 3,052,400 
นายซุง ซกิ ฮอง 31,418,800 31,418,800 

การลงมติ : วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรรมการ ประจ าปี 2563  
 

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 2563 เป็นค่าเบี้ยประชุม เป็นจ านวนเงิน ไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดย
ค านึงถงึความเหมาะสมเกี่ยวกบัประเภทธุรกจิและความเกี่ยวโยงกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ  ซึ่ง
สอดคล้องกบัสภาวะโดยทัว่ไปของตลาด และอุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัการท า
หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีดดงันี้  
 
 

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีท่ีผ่านมา 

 
คณะกรรมการ 

ปี 2563  
(ปีท่ีเสนอ) 

ค่าตอบแทนราย
เดือน / คน 

ปี 2563              
(ปีท่ีเสนอ) 

ค่าเบีย้ประชมุต่อ
ครัง้ / คน 

ปี 2562 
ค่าเบีย้ประชมุต่อ

ครัง้ / คน 

ประธานกรรมการบรษิทั 35,000 -ไมม่-ี 15,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 -ไมม่-ี 12,500 
กรรมการอสิระ 25,000 -ไมม่-ี 10,000 
ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน -ไมม่-ี 12,500 12,500 
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ในปี 2562 บรษิทัฯ ไดจ้า่ยค่าตอบแทนจรงิใหแ้ก่กรรมการบรษิทั โดยจา่ยเป็นค่าเบีย้ประชุม รวมเป็นเงนิ
ทัง้สิน้ 894,000 บาท รายละเอยีดดงันี้ 

หมายเหตุ : ¹ นายยอง ชอล ชอย (Mr. Yeong Cheol Choi) ลาออกจากการเป็นกรรมการบรษิทั โดยแต่งตัง้ นายเจรญิชยั อานาจสมบูรณ์สุข 

เป็นกรรมการบรษิทัทดแทนกรรมการทีล่าออก ซึง่ผ่านการพจิารณาตามมติทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2561 เมือ่วนัที ่5 
ตุลาคม 2561 แลว้ 

² ไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ของบรษิทั โดยมผีลบงัคบัตัง้แต่ วนัที ่15 สงิหาคม 2562 
 

การลงมติ : วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถอืหุน้ซึง่มาประชุม 
 

 

  

 
คณะกรรมการ 

ปี 2563  
(ปีท่ีเสนอ) 

ค่าตอบแทนราย
เดือน / คน 

ปี 2563              
(ปีท่ีเสนอ) 

ค่าเบีย้ประชมุต่อ
ครัง้ / คน 

ปี 2562 
ค่าเบีย้ประชมุต่อ

ครัง้ / คน 

กรรมการบรษิทั  -ไมม่-ี 12,000 12,000 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน -ไมม่-ี -ไมม่-ี 10,000 

ช่ือ-สกลุ ปี 2561 ปี 2562 
1.นายณรงคฤ์ทธิ ์ถาวรวศิษิฐพร 230,000.00 

 

185,000.00 
 

2.นายสุทธ ิธรรมอ านวยสุข2 205,500.00 
 

132,000.00 
 

3.นายยิง่ยง เตชะรุง่นิรนัดร ์ 190,000.00 144,000.00 
 

4.นายยอง ชอล ชอย  (Mr. Yeong Cheol Choi)¹ 36,000 - 

5.นายซุง ซกิ ฮอง (Mr. Chung Sik Hong) 120,000.00 48,000.00 
 

6.นางสาวนิตา ตรวีรีานุวฒัน์ 120,000.00 84,000.00 
 

7.นายประเสรฐิ ตรวีรีานุวฒัน์ 120,000.00 84,000.00 
 

8.นายสมชยั ก้านบวัแกว้ 132,500.00 109,000.00 
 

9.นางสาวกาญจนา รมิพณิชยกจิ 12,000.00 72,000.00 
 

10.นายเจรญิชยั อ านาจสมบรูณ์สุข 24,000.00 36,000.00 
 

รวม 1,190,000.00 894,000.00 
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วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี
ประจ าปี 2563 

 

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 าแหน่งหน้าทีใ่ด ๆ ของบรษิทั” และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 
ข้อ 42 ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชีของ
บริษัททุกปี ในการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี จะแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็น
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรอืผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบรษิัท ทัง้นี้ บรษิัทต้องจดัให้มีการ
หมุนเวยีนผู้สอบบญัชตีามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
และ/หรอืกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นมมีติ แต่งตัง้ให้นางสาววภิาวรรณ      
ปทัวนัวเิวก ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต เลขที่ 4795  และ นางสาวบงกช อ ่าเสงีย่ม ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต
เลขที ่3684  และนางสาวมารษิา ธราธรบรรพกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่5752 ในนาม บรษิทั เค
พเีอ็มจ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั  เป็นผู้สอบบญัชขีองกลุ่มบรษิทัและบรษิทัฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็น
ผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษิัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต
ดงักล่าวขา้งตน้ไมส่ามารถปฎบิตังิานได ้ให้ บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตอื่นของ บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั แทนได ้

 นอกจากนัน้เมื่อได้พจิารณาเปรยีบเทียบปรมิาณงาน และอตัราค่าสอบบญัชใีนระดับ
เดยีวกนัแลว้เหน็ว่า บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั มคี่าสอบบญัชทีีเ่หมาะสม โดยก าหนดให้
ผู้สอบบญัชคีนหนึ่งต่อไปนี้ หรอืผู้สอบบญัชที่านอื่นที่ส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความเหน็ชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบ
บญัชจีากบรษิทั เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผู้ท าการตรวจสอบ และแสดงความเหน็ต่องบ
การเงนิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย และลงนามในรายงานการสอบบญัชดีงันี้ 

 

 

ช่ือผูส้อบบญัชี 
 

เลขทะเบียนใบอนุญาต 
 

จ านวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทั 

นางสาววภิาวรรณ ปทัวนัวเิวก 4795 
 

- 
นางสาวบงกช อ ่าเสงีย่ม 3684 

 

- 

 นางสาวมารษิา ธราธรบรรพกุล 5752 
 

- 
 

 

 



 

  

9 

 

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีกบับริษทั ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดัในปีท่ีผ่านมา 

บริษทั 
ค่าสอบบญัชี 

ปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2562 
บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 2,800,000 3,240,000 
บรษิทัยอ่ย (1 บรษิทั) 400,000 460,000 

รวม 3,200,000 3,700,000 

* ค่าใชจ้า่ยดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ทีเ่กดิขึน้จรงิระหว่างการปฏบิตังิาน 
   

 ทัง้นี้ บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั และผูส้อบบญัชทีีเ่สนอแต่งตัง้ทัง้ 3 ท่าน 
ไม่มคีวามสมัพนัธ์ และ/หรอื ไม่มสี่วนไดเ้สยีกบับรษิทัฯ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถอืหุ้นของบรษิทัฯ จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบ และ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ  และเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2563 โดยมคี่าสอบบญัชเีป็นจ านวนเงนิดงันี้ บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน) จ านวนเงนิ 2,800,000 บาท และบรษิทัย่อย (1 บรษิทั) จ านวนเงนิ 400,000 บาท 
รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 3,200,000 บาทถว้น ซึง่ไมร่วมค่าใชจ้า่ยเบด็เตลด็ทีเ่กดิขึน้จรงิระหว่างการปฏบิตังิาน 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตแิต่งตัง้ให้นางสาววภิาวรรณ ปทัวนัวเิวก 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4795  และ นางสาวบงกช อ ่าเสงีย่ม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3684 และ

นางสาวมารษิา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต เลขที่ 5752 ในนาม บรษิทั เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย 

สอบบญัช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองกลุ่มบรษิทัและบรษิทัฯ โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้ าการตรวจสอบ

และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทและในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวข้างต้นไม่

สามารถปฎบิตังิานได ้ให ้บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นของ 

บรษิทั เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั แทนได้ โดยมคี่าสอบบญัชเีป็นจ านวนเงนิดงันี้ บรษิทั ซ ีเอ 

แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จ านวนเงนิ 2,800,000 บาท และบรษิทัย่อย (1 บรษิทั) จ านวนเงนิ 

400,000 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 3,200,000 บาทถ้วน ซึง่ไม่รวมค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ทีเ่กดิขึน้จรงิระหว่าง

การปฏบิตังิาน 

การลงมติ : วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนน 

 

 



 

  

10 

 

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  
 

 จงึขอเรยีนเชญิท่านผู้ถอืหุ้นบรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เขา้ร่วม
ประชุมในวนัพฤหสับดทีี ่14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม A อาคารเอน็จเินียริง่ ของ
บรษิทั เลขที ่239 ถนนหว้ยโปง่-หนองบอน ต าบลหว้ยโปง่ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21150 และ
เพื่อใหก้ารลงทะเบยีนเพื่อเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้สะดวกรวดเรว็ บรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารลงทะเบยีนผูเ้ข้าร่วม
ประชุมตัง้แต่เวลา 12.30 น. เป็นตน้ไป 

 
 

 

 บรษิัทฯ ได้เผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ฉบบันี้ รายงาน
ประจ าปี 2562 พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอรม์หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. 
และแบบ ค. ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั ที ่www.caz.co.th 

 

 ผูถ้อืหุน้ทีม่าร่วมประชุมดว้ยตนเอง กรุณาถอืบตัรประจ าตวัประชาชนมาแสดง ส่วนผูถ้อื
หุน้ท่านใดไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเองได้ บรษิทัไดเ้ผยแพร่หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทัว่ไป
ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) แบบ ข. และแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนชาว
ต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ บริษัท ศูนย์รบัฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ) (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 
หมายเลข 10) พรอ้มอากรแสตมป์ 20 บาท ไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลด
ใชไ้ดต้ามความเหมาะสมดว้ย พรอ้มแนบเอกสารหรอืหลกัฐาน แสดงความเป็นผูถ้อืหุ้นหรอืผูแ้ทนของผู้
ถอืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชุม และน ามามอบใหท้ีป่ระชุมก่อนเริม่การประชุม  

 

 ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศและแต่งตัง้ให้บรษิัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดูแลหุ้น สามารถใช้หนังสอืมอบฉันทะได้ทัง้แบบ ก. หรอื
แบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ (หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับได้ที่
เลขานุการบรษิทั หรอืดาวน์โหลดแบบฟอรม์จากเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ไดท้ี ่www.caz.co.th)  

  

 ทัง้นี้บริษัทฯ ขอแนะน าให้ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ก าหนด
รายการต่าง ๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีด ชดัเจน ตายตวั  

  

 ผูถ้อืหุน้ทีม่คีวามประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอสิระท่านใดท่านหนึ่งของบรษิทัฯ 
เป็นผู้รบัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน บรษิทัฯ มกีรรมการอสิระที่สามารถรบั
มอบฉนัทะจากท่านไดด้งันี้  

 

 (1) นายนท ีทบัมณ ี  ด ารงต าแหน่ง กรรมการอสิระ  
 

http://www.caz.co.th/
http://www.caz.co.th/
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โปรดดรูายละเอยีดของกรรมการอสิระทีเ่ป็นผูร้บัมอบฉนัทะตาม ( ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 5)  
 

 

 ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคท์ีจ่ะมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัเขา้ร่วมประชุม
และออกเสยีงแทนท่าน ขอใหท้่านผูถ้อืหุน้ส่งหนังสอืมอบฉันทะพรอ้มส าเนาบตัรประชาชนของท่านที่ลง
ลายมอืชื่อ กลบัมาทีบ่รษิทัล่วงหน้าก่อนวนัประชุม  

 

 ผู้ถือหุ้นที่ต้องการได้รบัหนังสอืรายงานประจ าปี 2562 ในลกัษณะรูปเล่ม กรุณากรอก
ขอ้มลูในแบบฟอรม์ขอรายงานประจ าปี 2562 (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 9) ใหบ้รษิทัในวนัประชุม หรอืส่ง
โทรสารแบบฟอรม์มาที ่038-606-166 หรอืส่งอเีมลมาทีเ่ลขานุการบรษิทั nattiya.p@caz.co.th 

 

 บริษัทฯ ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไข  และวิธีการ
ลงทะเบยีนผู้เขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสยีงลงคะแนนดงัทีก่ าหนดในเอกสาร 
(ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 6) และเพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการลงทะเบยีน โปรดน าหนังสอืนัดประชุม 
แบบฟอรม์การลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมมาแสดง เพื่อยนืยนัตนในการเขา้ร่วมประชุมดว้ย (ส่ิงท่ีส่งมา
ด้วยล าดบัท่ี 7) 

 

 ทัง้นี้เพื่อใหท้่านผูถ้อืหุน้ไดร้บัประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทัง้เป็นการรกัษาสทิธิ
ประโยชน์ของท่านอยา่งเตม็ที ่หากท่านมคี าถามทีต่อ้งการใหช้ีแ้จงในประเดน็ของระเบยีบวาระทีน่ าเสนอ
ในครัง้นี้ สามารถส่งค าถามล่วงหน้ามาที่บรษิัทฯ โดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่เลขานุการบรษิทั 
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  

mailto:nattiya.p@caz.co.th
mailto:nattiya.p@caz.co.th
mailto:nattiya.p@caz.co.th
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         ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 1    

 

 รายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 

ของ 

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

____________________________________________________________________________ 

เวลาและสถานท่ี 
 

 ประชุมเมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม 2562  เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมของบรษิทั เลขที ่239 ถ.หว้ย
โปง่-หนองบอน ต าบลหว้ยโปง่ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21150 
 

นายณรงคฤ์ทธ์ิ ถาวรวิศิษฐพร ประธานกรรมการ ท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุม ประธาน
กล่าวเปิดการประชุมและแจง้ต่อทีป่ระชุมว่า ขณะทีเ่ริม่การประชุมมผีูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง 46 ราย 
รบัมอบฉันทะจ านวน 8 ราย นับรวมจ านวนผู้ถอืหุ้น 54 ราย รวมจ านวนหุ้นทัง้สิ้น 203,675,620 หุน้คดิ
เป็นร้อยละ 72.7400 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบรษิัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

นางสาวณัฐฐิยา จารสุมบติั  เลขานุการบริษทั ท าหน้าทีเ่ลขานุการทีป่ระชุม และนายยุทธนา 
กาญจนารมย์ ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินรายการประชุม โดยนายยุทธนา กาญจนารมย์ ได้แนะน า
คณะกรรมการบรษิทั คณะผูบ้รหิาร ทีป่รกึษาทางกฎหมาย ทีป่รกึษาดา้นการเงนิ ทีเ่ขา้รว่มประชุมดงันี้ 

 

กรรมการบริษทัท่ีเข้าร่วมประชุม จ านวน 7 ท่าน จากจ านวนกรรมการ 9 ท่าน 
 

1. นายณรงคฤ์ทธิ ์ถาวรวศิษิฐพร กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / 
                                       กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 

2. นายสุทธ ิธรรมอ านวยสุข           กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
                                     กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 

3. นายยิง่ยง เตชะรุง่นิรนัดร ์           กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
 

4. นายซุง ซกิ ฮอง                       กรรมการ (ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร) / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร /  
                                       ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง /                                                  
                                                 

5. นายประเสรฐิ ตรวีรีานุวฒัน์         กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 

6. นางสาวนิตา ตรวีรีานุวฒัน์              กรรมการ / กรรมการบรหิาร 
 

7. นางสาวกาญจนา รมิพณิชยกจิ         กรรมการ  
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กรรมการบริษทัท่ีไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายสมชยั กา้นบวัแกว้              กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / 
ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

2. นายเจรญิชยั อ านาจสมบรูณ์สุข      กรรมการ 
 

ทัง้นี้กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชุมในครัง้นี้คดิเป็นรอ้ยละ 77.78 ของกรรมการทัง้หมดของบรษิทัฯ 
 
 

ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย 
นางสาวพณัณติา จนัทรต๊์ะ และ นายธติณิฏัฐ ์ปรดีพิานิจวภิา จาก บรษิทั ทีป่รกึษากฎหมายกรงุเทพ 
จ ากดั (B.L.C.)  
 

ท่ีปรึกษาด้านการเงิน 
คุณปิยะภา จงเสถยีร จาก บรษิทั เอส 14 แอดไวเซอรี ่จ ากดั 
 

ตวัแทนผูถ้ือหุ้นเพ่ือเป็นสกัขีพยานในการนับคะแนน 
นายไพรชั โล่ด ารงรตัน์ ท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมสงัเกตการณ์  และเป็นสกัขพียานในการนบั
คะแนน 

 

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ด าเนินรายการประชุม ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกบัการประชุม และ
วธิกีารออกเสยีงลงคะแนน ในวาระต่าง ๆ โดยผูด้ าเนินรายการประชุม ไดช้ีแ้จงวธิกีารสอบถามหรอืแสดง
ความคดิเหน็ การออกเสยีงลงคะแนน การนบัคะแนน และการประกาศผลคะแนนใหท้ีป่ระชุมไดร้บัทราบ 

ผู้ด าเนินรายการประชุม เรยีนชี้แจงวิธีการสอบถามหรอืแสดงความคิดเห็น การออกเสียง
ลงคะแนน การนบัคะแนน และการประกาศผลคะแนน ดงันี้ 

 

การสอบถามหรือแสดงความเหน็ 
ขอให้ท่านผู้ถอืหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะที่มขีอ้สงสยัจะซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็นแนะน าตวั

โดยแจง้ ชื่อ-นามสกุล และแจง้เรือ่งทีต่อ้งการสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ โดยการสอบถามหรอืแสดง
ความคดิเหน็นัน้ ขอใหเ้ป็นการสอบถามและแสดงความคดิเหน็ตามประเดน็ของวาระการประชุม เพื่อให้
การประชุมเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง 
 

1. การออกเสยีงลงคะแนนนัน้ ให ้1 หุน้มสีทิธอิอกเสยีงได ้1 เสยีง  
2. ท่านใด เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีง ให้ท่านกรอกใบลงคะแนนเสยีงที่บรษิทัฯ  จดัให้ 

พรอ้มทัง้ลงลายมอืชื่อดว้ยปากกา และมอบใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ  
3. หากท่านท าเครือ่งหมายลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง บรษิทัฯ จะถอืว่าเป็นบตัรเสยี  
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ในกรณีที่ท่านไม่ด าเนินการตามที่กล่าวมาแล้วขา้งต้น  บรษิทัฯ จะถอืว่าท่านเหน็ชอบกบัวาระที่ได้

น าเสนอ  และในกรณีผูร้บัมอบฉันทะทีย่ ื่นใบมอบฉันทะ แบบ ข. ทีผู่ถ้อืหุน้ไดอ้อกเสยีงลงคะแนนมาแลว้ 

บรษิทัฯ ไดน้ าคะแนนเสยีงไปบนัทกึไวใ้นระบบตามวาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุ้นมขีอ้สงสยัใด ๆ ประธาน จงึเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามทีบ่รษิทัฯ ไดจ้ดัส่งหนังสอื
เชญิประชุมใหก้บัผูถ้อืหุ้น ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ส านักงาน ก.ล.ต. และกระทรวงพาณิชย ์เป็นการล่วงหน้า
ซึง่เป็นไปตามกฎหมายแลว้ จึงขอเร่ิมเปิดการประชุมโดยมีระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

 

วาระท่ี 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 18 เมษายน 
2562 

 

 ประธานฯ  ขอให้ที่ประชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 
เมือ่วนัที ่18 เมษายน 2562 โดยเชญิผูด้ าเนินรายการประชุมเป็นผูช้ีแ้จงรายละเอยีดในวาระน้ีต่อทีป่ระชุม
เพื่อพจิารณา 

 ผูด้ าเนินรายการประชุม เรยีนชีแ้จงใหท้ีป่ระชุมทราบว่า บรษิทัฯ ไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถ้อื 
ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที ่18 เมษายน 2562 จงึขอใหท้ีป่ระชุม รบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว โดยมี
ส าเนารายงานการประชุมตามหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 5-17 ที่บรษิัทได้จดัส่งให้กับท่านเป็นการ
ล่วงหน้าแลว้ เมือ่วนัที ่21 มถุินายน 2562  

 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่าง ๆ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่าน
ใดมขีอ้สอบถามเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น 
ประจ าปี 2562 เมือ่วนัที ่18 เมษายน 2562 ตามรายละเอยีดทีไ่ดน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมดงักล่าวขา้งตน้  

 

มติ ที่ประชุมได้พจิารณาแล้วมมีติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 
เมือ่วนัที ่18 เมษายน 2562 

โดยทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 
 

เหน็ดว้ย           203,675,620           เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 ) 
ไมเ่หน็ดว้ย          0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 ) 
งดออกเสยีง                       0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 ) 
บตัรเสยี                                  0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 ) 

 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัแจ้งเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคข์องการใช้เงินเพ่ิมทุนจากการเสนอขาย
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 
 

 ผู้ด าเนินรายการประชุม ทัง้นี้เพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 
39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 38 (6) (ก) หากมีการ
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เปลีย่นแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิตามที่ระบุไวใ้นค าขออนุญาตหรอืแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอ
ขายหลกัทรพัยแ์ละหนงัสอืชีช้วน จะตอ้งไดร้บัมตอินุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 
3 ใน 4 ของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงโดยไม่มเีสยีงคดัค้านตัง้แต่ร้อยละ 10 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง    

 นางสาวพรธิภสัร ์ขนัธีวิทย ์ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชแีละการเงนิ ไดเ้รยีนชีแ้จง
ต่อทีป่ระชุม จากมตคิณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็ควรใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้น ดงันี้ 
1. อนุมตักิารเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์ของการใช้เงนิเพิม่ทุนจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนของ

บรษิทั มรีายละเอยีดตามตารางต่อไปนี้ 

วตัถปุระสงคใ์นการใช้เงิน IPO  

ตามหนังสือช้ีชวน 

จ านวนเงินโดยประมาณ 

(ล้านบาท) 

ระยะเวลาท่ีใช้เงินโดยประมาณ 

1. ใชเ้ป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัแก่ธนาคาร1 100.00 อยู่ในระหว่างการด าเนินการของธนาคาร2  

2. เงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการ 152.72 ภายในปี 2562 

3. ลงทุนซือ้อุปกรณ์เพื่อใชใ้นการประกอบธุรกจิ 40.00 ภายในปี 2562 

รวม 292.72  

หมายเหตุ:  1ใชเ้ป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัแทนสนิทรพัยข์องกลุ่มทาคนูิทีใ่ชค้ ้าประกนัอยู่ในปจัจุบนัและปลดสนิทรพัยข์องกลุม่ทาคนูิดงักล่าว
ออก /  2ตามหนงัสอืชี้ชวน ระยะเวลาในการด าเนินการ มกราคม – กุมภาพนัธ ์2562 

 

หมายเหตุ* : ใชเ้ป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัแทนสนิทรพัยข์องกลุ่มทาคนูิทีใ่ชค้ ้าประกนัอยู ่ณ ปจัจุบนั และปลดสนิทรพัยข์องกลุ่มทาคนูิดงักล่าว

ออก 

 

 

 

วตัถปุระสงคก์ารใช้เงินใหม่ท่ีจะเปล่ียนแปลง 

 

จ านวนเงินท่ีใช้ (ล้านบาท) 

 

ระยะเวลาท่ีใช้เงินโดยประมาณ 

1. ซือ้ทีด่นิอาคารโรงงานเพื่อน ามาเป็นหลกัทรพัย์
ค ้าประกนัแก่ธนาคาร* 

ไม่เกนิ 100.00  ทนัทหีลงัผูถ้อืหุน้อนุมตั ิ

2. เงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการ 152.70 ภายในปี 2562 

3. ลงทุนซือ้อุปกรณ์เพื่อใชใ้นการประกอบธุรกจิ 40.00 ภายในปี 2562 

รวม 292.70  
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2. การซือ้ทีด่นิ อาคาร โรงงาน เพื่อน ามาเป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัแก่ธนาคาร มมีลูค่าไมเ่กนิ 100 ลา้น

บาท โดยก าหนดใหด้ าเนินการทนัททีีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  

3. เหตุผลและความจ าเป็น  

- เพิม่พืน้ทีก่ารท างาน เพื่อรองรบังานโครงการรบัเหมาก่อสรา้งในอนาคต (โดย Backlog ณ วนัที ่

31 มนีาคม 2562 มมีลูค่า 2,133.33 ลา้นบาท)    

- เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าเช่าพืน้ทีใ่นระยะยาว  

- เพิม่ก าลงัการผลติ ตลอดจนเพิม่โอกาสทางธุรกจิของบรษิทัในอนาคตต่อไป  

- น าทีด่นิทีซ่ือ้ใหมด่งักล่าวไปเป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัแก่ธนาคารแทนสนิทรพัยข์องกลุ่มทาคูนิใน

ปจัจบุนั 

4. ภายหลงัที่ประชุมผู้ถือหุ้นมมีติอนุมตัิการเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์การใช้เงนิเพิ่มทุนข้างต้น หาก
ปรากฎว่าการเจรจาการซื้อฯ ของบริษัทกับผู้ขายไม่ส าเร็จด้วยเหตุผลของผู้ขาย บริษัทจะยังคง
วตัถุประสงค์การใช้เงนิเพิ่มทุนตามเดิมที่เคยขออนุญาตไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการ เสนอขาย
หลกัทรพัยแ์ละหนงัสอืชีช้วน 

5. บรษิทัคาดว่าการเปลีย่นแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิเพิม่ทุนดงักล่าวไม่มผีลกระทบต่อการประกอบ
ธุรกจิ หรอืต่อประมาณการใด ๆ ทีไ่ดเ้ปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูอนัเนื่องจากการเปลีย่นแปลง
วตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิทีเ่ปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลู 

 
 
 

รายละเอียดทรพัยสิ์น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าของทรพัยสิ์น ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

ประเภททรพัยสิ์น โรงงาน 

เน้ือท่ี  79 ไร่ 47 ตร.ว (31,647 ตร.ว. โฉนดเลขที:่ น.ส. 3ก. 68, 226, 1228, 1278, 12) 

ท่ีตัง้  480 หมู่ 1 ถ.บา้นบงึ-บา้นค่าย ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
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 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการ
เปลีย่นแปลงวตัถุประสงคข์องการใชเ้งนิเพิม่ทุนจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาเสนอวาระเรือ่งอื่น ๆ หรอืซกัถามรายละเอยีดและขอ้
สงสยัต่าง ๆ 

ผู้ด าเนินรายการประชุม แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า มตใินวาระนี้จะต้องไดร้บัมตอินุมตัจิากทีป่ระชุม
ผู้ถอืหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงโดยไม่มเีสยีง
คดัคา้นตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง    
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นายชาญณรงค ์ไกรศรีสิริกลุ – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากตารางเปรยีบเทยีบวตัถุประสงคเ์ดมิ 292.72 
ลา้นบาท กบัวตัถุประสงคใ์หม่ 292.70 ลา้นบาท ของการใช้เงินเพิ่มทนุจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ จะเห็นวา่ผลรวมหายไป 0.02 ไมท่ราบว่ามนียัส าคญัอะไรหรอืไม่ 

นางสาวพรธิภสัร ์ขนัธีวิทย ์ – ผูช่้วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีการเงิน ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า 
จากตารางวตัถุประสงคเ์ดมิ เป็นค่าใชจ้า่ยโดยประมาณทีบ่รษิทัฯ ไดช้ีแ้จงไวใ้นหนงัสอืชีช้วน ซึง่ตวัเลขจะ
ต่างกบัตารางวตัถุประสงคใ์หมป่ระมาณ 200,000 บาท ซึง่จะเป็นราคาค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 

นายชาญณรงค ์ไกรศรีสิริกลุ – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อ้างองิจากขอ้ที่ 4 หากปรากฎว่าการเจรจาการ
ซื้อฯ ของบรษิัทกบัผู้ขายไม่ส าเรจ็ ด้วยเหตุผลของผู้ขาย ที่เขยีนไว้แบบนี้หมายความว่าการเจรจาไม่
ราบรืน่หรอืว่าอยา่งไร พอจะบอกไดห้รอืไมว่่าการด าเนินการถงึขัน้ตอนไหนแลว้ 
 

นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า ตอนนี้บรษิทัฯ ยงั
ไม่ได้วางเงนิมดัจ ากบัธนาคาร เนื่องจากรอผลอนุมตัิจากการประชุมผู้ถอืหุ้นในครัง้นี้ก่อน และถ้าหาก
ได้รบัการอนุมตัิเรยีบร้อยแล้ว บรษิัทฯ จะรบีด าเนินการวางมดัจ าให้แล้วเสร็จภายในอาทิตย์นี้ และ
เน่ืองจากครัง้แรกทีบ่รษิทัฯ ไดม้กีารเจรจากบัทางธนาคาร คอืเดอืนพฤษภาคมทีผ่่านมา ซึง่ ณ ปจัจุบนัน้ี 
บรษิทัฯ ไม่ทราบว่ามผีูใ้ดสนใจทีด่นิแปลงดงักล่าวนี้หรอืไม่ บรษิทัฯ จงึไดเ้ขยีนรายละเอยีดส่วนตรงนี้ไว้
เผื่อกรณทีีธ่นาคารไดต้กลงขายทรพัยส์นิดงักล่าวออกไปแลว้  

นายชาญณรงค ์ไกรศรีสิริกลุ – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หลงัจากที่ทางเจา้หน้าที่ได้ไปดูที่ดนิอาคารแลว้ 
พอจะบอกได้หรอืไม่ว่าความเก่าใหม่ของที่ดนิและอาคารดงักล่าว จะต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการปรบัปรุง
เพิม่เตมิอยา่งไรบา้ง และอาคารอื่น ๆ ยงัสามารถใชง้านไดอ้ยูห่รอืไม่ 

นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า อาคารเป็นอาคาร
เก่าเกอืบ 20 ปี และลา้งมา 5 ปี แต่ทีบ่รษิทัฯ ตอ้งการทีด่นินี้ เนื่องจากบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาราคาทีด่นิที่มี
จ านวน 79 ไร่ และราคาซื้อไม่เกนิ 100 ล้านบาท ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณไร่ละ 1.2 ล้านบาท และราคานี้
ไดม้าพรอ้มอาคารดว้ย ซึง่ถอืว่าเป็นราคาทีค่่อนขา้งถูกมาก โดยถา้บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ไปปรบัปรงุ กค็าดว่าจะ
มคี่าใชจ้า่ยประมาณ 20-30 ลา้นบาท โดยตวัโครงสรา้งอาคาร และโรงงานยงัสามารถใชง้านไดอ้ยู ่แต่ตอ้ง
ปรบัปรงุในส่วนระบบ น ้า ไฟ ทีข่าดไปแลว้ ท าความสะอาด และตดิตัง้ทาวเวอรเ์ครนเพิม่เตมิ 

นายชาญณรงค ์ไกรศรีสิริกลุ – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทีบ่รษิทัฯ มโีรงอาหารและสถานทีน่ันทนาการให้
พนกังานและเพยีงพอหรอืไม่ 
นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บรษิัทฯ มโีรง
อาหารอยู่ทางดา้นขา้งของตกึทีป่ระชุมอยู่นี้ พรอ้มทัง้มสีหกรณ์รา้นคา้เลก็ ๆ ซึง่ถอืว่าเพยีงพอต่อจ านวน
พนกังานทีม่อียูใ่นปจัจบุนั 
 

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ ์– ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทีด่นิอาคารทีบ่รษิทัฯ จะซือ้นี้มคีวามสามารถที่
จะรบังานไดอ้กีประมาณกี่ตนั และจาก Backlog ตอนนี้ บรษิทัฯ คาดการณ์ไวว้่าจะยงัสามารถรบังานได้
อกีหรอืไม ่

https://www.google.com/search?q=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjevPTT3pXjAhUWT48KHfJTAUcQkeECCCsoAA
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นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า จากเน้ือทีป่จัจุบนั
ของบรษิทัฯ ทีม่จี านวน 100 ไร ่และพืน้ทีใ่หม่จ านวน 79 ไร ่บรษิทัฯ คาดการณ์ว่าจะสามารถเพิม่จ านวน
อตัราการผลติไดอ้กีประมาณ 50% จาก ณ ปจัจุบนั และในส่วนของ Backlog ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 
มมีลูค่าประมาณ 2,100 ลา้นบาท ซึง่ปีนี้จะมงีานใหญ่ทีเ่ขา้มา เช่น งาน PTT LNG ทีม่สีรา้งสถานีรบัจ่าย
ก๊าซธรรมชาตเิหลว (LNG Receiving Terminal Project)และงาน Thai Oil ทีส่รา้งโรงกลัน่ ซึง่บรษิทัฯ ก็
คาดว่าจะได้รบังานมาบางส่วน ซึ่งถ้าได้รบังานว่าจา้งมา ส าหรบัที่ดนิและอาคารใหม่นี้กส็ามารถรองรบั
ก าลงัการผลติไดอ้ยา่งเพยีงพอ 
 

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ ์– ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า แนวโน้มของโครงการ PTT LNG และ Thai Oil 
เป็นอยา่งไรบา้ง และบรษิทัฯ ไดน้ าเสนอไปจ านวนกีต่นั 
นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อผู้ถอืหุ้นว่า ส าหรบัโครงการ 
PTT LNG จะรูผ้ลภายในไตรมาส 2/2562 นี้ ส่วนโครงการ Thai Oil ทาง Partner หลกั ได ้Award สญัญา
มาเรยีบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการแจกจ่ายงานให้กบั Subcontractor ซึ่งบรษิัทฯ คาดการณ์ไว้ว่าจะ
ไดร้บังานภายในไตรมาส 4/2562 หรอืไมเ่กนิไตรมาส 1/2563  
 

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ ์– ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บรษิทัฯ ได้เสนอไปจ านวนทัง้สิ้นกี่ตนั และ ณ 
ปจัจบุนั บรษิทัฯ มกี าลงัการผลติสงูสุดกีต่นั 

นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า บรษิทัฯ ไดเ้สนอ
กบัทาง Thai Oil จ านวน 10,000 ตนั จากจ านวนงานทัง้สิ้น 20,000 ตนั ซึ่งปจัจุบนับรษิทัฯ มกี าลงัการ
ผลิตสูงสุดอยู่ที่ 10,000 ตัน และถ้าบรษิัทฯ ซื้อที่ดินอาคารใหม่ จะสามารเพิ่มก าลงัการผลิตได้เป็น 
15,000 ตนั 
 

นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผู้รบัมอบฉันทะแทน นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า จากงบก าไร
ขาดทุนในไตรมาส 1/2562 ทีอ่อกมาจะเหน็ไดว้่าต ่ากว่าในไตรมาส 1/2561 เป็นเพราะสาเหตุใด 

นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า รายไดข้องบรษิทัฯ 
ในไตรมาส 1/2561 มรีายได้รวม คดิเป็น 374.5 ล้านบาท และในไตรมาส 1/2562 มรีายได้รวม คดิเป็น 
414.3 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 10.6 
 

นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผูร้บัมอบฉันทะแทน นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า ส าหรบัไตรมาส 
2 และ 3 ปี 2562 จะช่วยใหก้ าไรสุทธขิองบรษิทัฯ เพิม่ขึน้มากกว่าปีก่อนหน้านี้หรอืไม่ 

นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า ไดม้ากกว่า 
 

นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผู้รบัมอบฉันทะแทน นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า งานทีบ่รษิัทฯ 
รบัจาก Owner ทีม่ขีนาดใหญ่ กบังานทีร่บัเองแต่มขีนาดเลก็ แบบไหนไดก้ าไรมากกว่ากนั 
นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อผู้ถอืหุ้นว่า ใกล้เคยีงกนัแต่
งานทีร่บัเองโดยตรงจะสามารถจดัการเรือ่งคนและเวลาไดด้กีว่า  
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นายชาญณรงค ์ไกรศรีสิริกลุ – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามทีแ่จง้ไวว้่า จะน าเงนิเพิม่ทุนจ านวนประมาณ 
100 ลา้นบาท มาใชเ้ป็นหลกัทรพัยค์า้ประกนัแก่ธนาคารเพื่อแทนสนิทรพัยข์องกลุ่มทาคนูิ ไม่ทราบว่ามี
เหตุผล และมผีลด ีผลเสยี อยา่งไรบา้ง  

 

นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า เน่ืองจากปจัจุบนั
ทัง้กลุ่มบรษิทั ทาคูนิ และ ซ ีเอ แซด  ไดใ้ชท้รพัยส์นิของทาคูนิในการท าวงเงนิค ้าประกนั ซึง่ในช่วงที ่ซ ี
เอ แซด เขา้ตลาด บรษิทัฯ จะต้องสามารถยนืไดด้ว้ยตนเอง ดงันัน้ เงนิทีไ่ดม้าจากการระดมทุนส่วนนึง 
จ านวน 100 ล้านบาท จงึต้องน าไปเป็นหลกัทรพัย์ค ้าประกนัแก่ธนาคารแทนสนิทรพัย์ของกลุ่มทาคูนิ 
และภายหลงัจากทีบ่รษิทัฯ ไดม้าเจอทีด่นิผนืดงักล่าวนี้ คณะกรรมการไดร้่วมกนัพจิารณาและเลง็เหน็ว่า 
เงนิจ านวน 100 ลา้นบาท นี้ ถ้าฝากไวก้จ็ะไดด้อกเบีย้เพยีงรอ้ยละ 1-2 ต่อปี เท่านัน้ เมื่อเทยีบกบัทีด่นิที่
มมีลูค่าเพิม่ขึน้เรื่อย ๆ แลว้ ถอืว่าดกีว่าเอาเงนิสดไปฝากไวเ้ป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนักบัธนาคาร ดงันัน้ 
บรษิทัฯ จงึไดข้อเปลีย่นแปลงวตัถุประสงคเ์พื่อมาซือ้ทีด่นิดงักล่าว 
 

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ ์– ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทาคูนิจะน าทรพัยส์นิที่ปลดออกดงักล่าวไปท า
อยา่งอื่นใช่หรอืไม่ 

นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า ไมใ่ช่ เนื่องจากทา
คูนิมทีรพัยส์นิและใช้เองไม่ถงึครึง่ของทรพัยส์นิที่มอียู่ ในอดตีทาคูนิจงึได้ให้ทาง ซ ีเอ แซด มาร่วมใช้
ดว้ย แต่ความจ าเป็นที่ ซ ีเอ แซด จะต้องสามารถยนืไดด้ว้ยตนเองนัน้ จงึไดแ้ยกทรพัยส์นิระหว่าง ซ ีเอ 
แซด และ ทาคนูิ  

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หมายก าหนดการในการซื้อที่ดนินี้จะต้องจบ
เมือ่ไหร ่
นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า บรษิทัฯ ต้องการ
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 1-2 เดอืนน้ี 

นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นต่อว่า หากกรณีที่มี
บุคคลอื่นเสนอราคาให้กับธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อการซื้อที่ดินผืนดงักล่าวนี้ สูงกว่า 100 ล้านบาท 
บรษิทัฯ จะขอด าเนินการหาที่ดนิผนือื่นเพิม่เตมิ ที่มรีาคาและประสทิธภิาพเท่าเทยีมกนั เพื่อน ามาเป็น
หลกัค ้าประกนัแทนดงัเดมิ จะไมไ่ดเ้ปลีย่นกลบัไปเป็นเงนิสดแต่อยา่งใด 
นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผู้รบัมอบฉันทะแทน นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า ทางธนาคารฯ 
ใหเ้วลากีว่นักบับรษิทัฯ ในการซือ้ ก่อนทีจ่ะมบีุคคลอื่นมาซือ้ 

นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า บรษิทัฯ ไดเ้ริม่คุย
กบัธนาคารฯเมือ่ช่วงเดอืนพฤษภาคมทีผ่่านมา โดยบรษิทัฯ ไดพ้ยายามอธบิายใหท้างธนาคารฯ เขา้ใจอยู่
ตลอดว่า บรษิทัฯ อยู่ในระหว่างขัน้ตอนรอการอนุมตัจิากการประชุมผูถ้อืหุน้อยู่ และหากไดร้บัการอนุมตัิ
เมือ่ไหร ่บรษิทัฯ จะรบีด าเนินการแจง้ธนาคารฯ และวางมดัจ าใหท้นัท ี 
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นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผูร้บัมอบฉันทะแทน นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า บรษิทัฯ ไดเ้ชค็
ราคาประเมนิหรอืไมว่่าราคาเท่าไหร ่และบรษิทัฯ ซือ้ต ่ากว่าราคาประเมนิหรอืไม่ 

นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า ราคาประเมนิอย่าง
ต ่าอยูท่ี ่140 ลา้นบาท แต่บรษิทัฯ สามารถซือ้ไดใ้นราคาไมเ่กนิ 100 ลา้นบาท 

 

 มติ    ที่ประชุมมมีตอินุมตักิารเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์ของการใช้เงนิเพิม่ทุนจากการเสนอ
ขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ตามทีเ่สนอทุกประการ 

โดยที่ประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้นได้มมีตริบัรองด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถอืหุน้
ที่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงโดยไม่มเีสยีงคดัคา้นตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
หุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง ดงันี้ 
 

 
เหน็ดว้ย          203,675,620            เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 ) 
ไมเ่หน็ดว้ย               0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 ) 
งดออกเสยีง                    0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 ) 
บตัรเสยี                               0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 ) 

 

วาระท่ี 3    เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สอบถามข้อมูลของบรษิัทฯ และเปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่างๆ เพิม่เตมิ 

 

ผู้ด าเนินรายการประชุม  ไดเ้รยีนชีแ้จงที่ประชุมว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 ก าหนดให ้“ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
หุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรือ่งอื่นนอกจากทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืนดัประชุมอกีก็
ได”้ 

คณะกรรมการบริษทั เหน็สมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะเสนอให้
ทีป่ระชุมพจิารณาเรือ่งอื่น ๆ นอกเหนือจากทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ ก าหนดไวใ้นการประชุมครัง้นี้ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาเสนอวาระเรือ่งอื่น ๆ หรอืซกัถามรายละเอยีดและขอ้
สงสยัต่าง ๆ   

 

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บรษิัทฯ สามารถเผยแพร่ข่าวการได้รบังาน 
พรอ้มทัง้รายละเอยีดของโครงการผ่านทางเวปไซทข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดห้รอืไม่ 

นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ได้
เผยแพร่ข่าวผ่านทางเวปไซทข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ เป็นปกตอิยู่แลว้ โดยบรษิทัฯ จะท าการแจง้ข่าวเมื่อ
มูลค่ารวมของแต่ละโครงการได้ 100 ล้านบาท ขึน้ไป เนื่องจากหลกัของการแจ้งข่าว ข่าวนัน้จะต้องมี
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สาระส าคญัต่อรายได ้และในการแจง้ขา่วแต่ละครัง้ บรษิทัฯ ไดร้ะบุระยะเวลาของสญัญาอยูใ่นรายละเอยีด
แลว้เช่นกนั  
นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผู้รบัมอบฉันทะแทน นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า เนื่องจาก ณ 
ปจัจุบนั ค่าเงนิบาท ค่อนขา้งแขง็ตวั บรษิทัฯ ไดเ้ปรยีบหรอืเสยีเปรยีบอย่างไร และบรษิทัฯ ไดท้ าสญัญา
ก่อนหน้านี้ไวห้รอืไม ่ว่าใหผ้นัแปรไปตามภาวะของตลาด 

นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า ส าหรบังานเก่าที่
ผ่านการประมลูไปแลว้นัน้ บรษิทัฯ กไ็มต่อ้งปรบัลดอะไรแลว้ แต่ถา้ส าหรบังานทีป่ระมลูใหม ่กลุ่มบรษิทัที่
รว่มประมลูพรอ้มกนั กจ็ะลดลงมาเท่ากนัอยูแ่ลว้เช่นกนั 

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ ์– ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โดยปกตหิลงัจาก Award งานแลว้ บรษิทัฯ ได้
ลอ็คราคาเหลก็ไวห้รอืไม่ 
นางสาวพรธิภสัร ์ขนัธีวิทย ์ – ผูช่้วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีการเงิน ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า 
บรษิทัฯ ไดคุ้ยกบัทาง Supplier ไวโ้ดยการประมาณราคา และภายหลงัจากทีไ่ด ้Award แลว้ กจ็ะเริม่คุย
กบัลกูคา้ตามสเปคอกีครัง้ ซึง่ราคาทีไ่ดก้นัไว ้กย็งัคงอยูใ่นกรอบทีต่ ัง้ไว ้ 
นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ถ้าเป็นเหล็กที่
น าเขา้ บรษิทัฯ จะไมเ่คยลอ็คราคา แต่จะเผื่อราคาไวส้ าหรบัช่วงทีเ่หลก็ขึน้ราคา ประมาณ 10-15% 

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ ์– ผูถ้ือหุ้น สอบถามว่า ปกตเิหลก็ทีใ่ช ้เป็นเหลก็ในประเทศ หรอืเหลก็ที่
น าเขา้ 
นางสาวพรธิภสัร ์ขนัธีวิทย ์ – ผูช่้วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีการเงิน ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า 
ถา้เป็นสเปคพเิศษทีร่ะบุไวใ้นสญัญาจะสัง่เป็นเหลก็ทีน่ าเขา้ แต่ถา้เป็นสเปคธรรมดาทัว่ไปกจ็ะเป็นเหลก็ที่
ส ัง่จากภายในประเทศ 
 

นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผู้รบัมอบฉันทะแทน นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า ปกตเิวลารบั
เงนิเป็นงวด ๆ โดยเฉลีย่แลว้ งวดใดไดร้บัเงนิมากทีสุ่ด 

นางสาวพรธิภสัร ์ขนัธีวิทย ์ – ผูช่้วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีการเงิน ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า 
จะเป็นช่วง   1-2 งวดทีท่ าจดัซือ้จดัจา้ง  
นายประเสริฐ ตรีวีรานุวฒัน์  –  กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง ได้
ชีแ้จงเพิม่เตมิว่า ยกตวัอย่างเช่น ช่วงเวลาทีบ่รษิทัฯ ไดร้บังานเขา้มา โดยในระยะเวลา 12 เดอืน เดอืน
มกราคมมเีหลก็เขา้มามมีลูค่า 100 บาท Owner ท าการจ่ายเงนิมา 100 บาท แต่บรษิทัฯ ไม่สามารถน า
เงนิ 100 บาท ไปลงบญัชวี่าเรารบัรูร้ายไดไ้ดท้ัง้จ านวน เนื่องจากมาตรฐานบญัชฉีบบัใหม่ระบุว่า บรษิทัฯ 
ไมส่ามารถรบัรูร้ายไดไ้ด ้จนกว่าบรษิทัฯ จะมกีารส่งมอบงานชิน้นัน้ถงึมอืลกูคา้เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงเพิม่เติมว่า ก่อนหน้านี้ มขี่าว
ออกมาว่า บรษิทัฯ ขาดสภาพคล่อง เพราะบริษทัฯ มหีนี้จ านวนมาก แต่ในความเป็นจรงิ หนี้สนิดงักล่าว
เป็นเงนิรายได้รบัล่วงหน้า ที่ได้รบัตามเงื่อนไขของสญัญา โดยที่บรษิทัฯ ยงัไม่สามารถบนัทกึรายไดไ้ด้ 
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ท าให้เงนิทัง้ก้อนนี้กลายเป็นหนี้สนิทางบญัช ีซึ่งความเป็นจรงิแล้ว หนี้ก้อนนี้จะแปลงมาเป็นรายได้ใน
วนัทีบ่รษิทัฯ ไดส้่งมอบงานตามเปอรเ์ซน็ต์งานทีเ่สรจ็ใหก้บัลูกคา้ ไม่ใช่หนี้ทีเ่กดิจากการทีบ่รษิทัฯ ไปกู้
ธนาคาร หรอืกูย้มืทีอ่ื่นมา  

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ ์– ผูถ้ือหุ้น สอบถามว่า จาก Margin ของบรษิทัคู่แขง่อยา่งบรษิทั STP&I 
ทีท่ างานก่อสรา้งโมดลู จะเหน็ไดว้่าม ีMargin ทีด่มีาก และบรษิทัฯ ของเรามแีผนว่าจะซือ้ทีด่นิ ท าเล เพื่อ
จะสรา้งโมดลูแบบคู่แขง่บา้งหรอืไม่ 
 

 นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ว่า ณ ปจัจบุนั บรษิทั
ฯ สามารถท างานโมดูลได้ที่ Shop fabrication เลย เนื่องจากเป็นตลาดภายในประเทศ แต่ทางบรษิัท 
STP&I  ท าโมดลูเพื่อส่งออก ซึง่ถอืว่าเป็นตลาดทีแ่ตกต่างกนักบับรษิทัฯ ของเรา 
นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผูร้บัมอบฉันทะแทน นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า อตัราก าไรสุทธิ
ของบรษิทัฯ ลดลงเรื่อย ๆ เนื่องจากอุตสากรรมนี้มกีารแข่งขนักนัค่อนขา้งสูง และในไตรมาส 1/2562 มี
อตัราก าไรสุทธ ิคดิเป็นรอ้ยละ 4.61 บรษิทัฯ คดิว่าน้อยไปหรอืไม่ส าหรบัอุตสาหกรรมที่มกีารลงทุนสูง
เช่นน้ี  

นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อผู้ถอืหุ้นว่า อ้างองิจากสไลด์
ผลประกอบการทางการเงนิ จะเหน็ไดว้่า ตัง้แต่เปิดบรษิทัฯ มา บรษิทัฯ มอีตัราก าไรสุทธ ิคดิเป็นรอ้ยละ 
1 และค่อย ๆ เพิม่ขึน้มาเรื่อย ๆ จนล่าสุดในไตรมาส 1/2562 รอ้ยละ 4.61 และบรษิทัฯ คดิว่าจะสามารถ
รกัษาอตัราการเตบิโตนี้ไวไ้ด ้ซึง่ถอืว่าไมน้่อยไปเมือ่เปรยีบเทยีบกบัธุรกจิประเภทเดยีวกนั 
 

นายนิรนัดร ์พงษ์กล า่ สอบถามว่า คู่แขง่ขนัหลกัของบรษิทัฯ มใีครบา้ง  

นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า กลุ่มบริษัท 
ประกอบธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งให้ลูกค้าในอุตสาหกรรมน ้ามนั ก๊าซ และปิโตรเคม ีโดยลกัษณะงานและ
การบรกิารของบรษิทัฯ แบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ 1. งานบรกิารรบัเหมาก่อสรา้งแบบครบวงจร 
ซึ่งมบีรษิทัฯ ที่ท างานประเภทเดยีวกนั คอื ทอีารซ์ ีคอนสตรคัชัน่ และ บรษิทัททีซีแีอล 2. งานบรกิาร
รบัเหมาก่อสรา้งตดิตัง้โครงสร้างและระบบ บรษิทัฯ ที่ท างานประเภทเดยีวกนั คอื บรษิทัศรรีาชาคอน
สตรคัชัน่ และบรษิทั BJCHI 3. งานบรกิารงานด้านวศิวกรรมโยธาและอาคาร บรษิทัที่ท างานประเภท
เดยีวกนั คอื บรษิทัอติาเลยีนไทย, นวรตัน์ และครสิเตยีนีและนีลเสน็ 4. บรกิารผลติ ประกอบ และบรกิาร
อื่น ซึง่มบีรษิทัฯ ทีท่ างานประเภทเดยีวกนั คอื บรษิทั BJCHI 

นายนิรนัดร ์พงษ์กล า่ สอบถามว่า Margin แต่ละงาน แต่ละคู่แขง่ ใกลเ้คยีงกนัหรอืไม่ 

นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ – กรรมการ / กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ใกล้เคียงกัน 
บรษิทัฯ ไดต้ัง้เป้า Margin ไวท้ี ่10-11% ส าหรบัทุกโครงการอยูแ่ลว้ 

 

ผูด้ าเนินรายการประชุม จงึแจง้ต่อทีป่ระชุมว่า หลงัจากการประชุมในครัง้นี้ หากท่านผูถ้อืหุน้
มขีอ้สงสยัซกัถามหรอืต้องการแสดงความคดิเหน็ในเรื่องอื่น ๆ ท่านสามารถตดิต่อเขา้มายงัเลขานุการ
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บริษัท โทร 038-606-242 หรือติดต่อมายงันักลงทุนสัมพันธ์ที่ e-mail address info@caz.co.th หรือ 
www.caz.co.th หน้าส าหรบันกัลงทุน 

ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่าง ๆ เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่าน
ใดมขีอ้สอบถาม ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถอืหุ้นทุกท่านที่ได้เสยีสละเวลามาร่วมประชุมในวนันี้ 
และปิดการประชุม 

 
 
  ปิดประชุมเวลา   14.45  น. 
 
 

                                                                            
                   ลงชื่อ...............................................................  ประธานทีป่ระชมุ  

                          (นายณรงคฤ์ทธ์ิ ถาวรวิศิษฐพร) ประธานกรรมการ 

 
 

                                                                                                                                                              
ลงชื่อ................................................................. เลขานุการทีป่ระชุม  

                                           (นางสาวณัฐฐิยา จารสุมบติั) เลขานุการบริษทั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@caz.co.th
http://www.caz.co.th/
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         ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 3 

 

                นายย่ิงยง เตชะรุ่งนิรนัดร ์

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้ - กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ  

อายุ 40 ปี 

ประวติัการศึกษา - ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาตร ์
- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ (MBA) University of 
Connecticut, USA 

- วุฒบิตัร Certified Public Accountant (CPA) 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่

145/2561 
- หลกัสตูร National Director Conference 2019 

ประวติัการท างาน 

 

 

 

- 2554 – ปจัจุบนั : ผูจ้ดัการทัว่ไป / ผูจ้ดัการฝา่ยขาย 
บรษิทั ทองเหลอืงไทย จ ากดั 

- 2560 – ปจัจุบนั : กรรมการ บรษิทั กลางเก่ากลางใหม่ 
จ ากดั 

- 2560 – ปจัจุบนั : กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารใน
กิจการอ่ืนท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์  

 

-ไมม่-ี 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี 

จ านวนครัง้ในการเข้าร่วมประชุม  
ในรอบปี 2562  

1. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั 7/7 ครัง้  
2. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครัง้  
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               นางสาวนิตา ตรีวีรานุวฒัน์ 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้ - กรรมการ / กรรมการบรหิาร  

อาย ุ 33 ปี 

ประวติัการศึกษา - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์(วศิวกรรมเครื่องกล)มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์/ 
University of Nottingham  

- ปรญิญาตร ีบญัช ีมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 
- ปรญิญาโท บรหิารการเงนิ Queen Mary, University of London 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  รุ่นที ่100/2556 
- หลกัสตูร Director Certify Program (DCP) รุ่นที ่208/2558 
- หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 53/2558 

 

 

ประวติัการท างาน 

 

- 2554 – ปจัจุบนั : กรรมการ / กรรมการบรหิาร / รองกรรมการผูจ้ดัการฝา่ย   
บรหิารงานทัว่ไป / รกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยากรบุคคล  
บรษิทั ทาคนูิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

- 2557 – ปจัจุบนั : กรรมการ / รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ทาคนูิ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

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

- 2560 – ปจัจุบนั : กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ทาคนูิ แลนด ์จ ากดั 
- 2562 – ปจัจุบนั : กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ทาคนูิ เทรดดิง้ จ ากดั 
- 2562 – ปจัจุบนั : กรรมการ บรษิทั เซอรแ์มช จ ากดั 
- 2562 – ปจัจุบนั : กรรมการ บรษิทั ซอรบ์ เอนจเินียริง่ จ ากดั 
- 2562 – ปจัจุบนั : กรรมการ บรษิทั เอก็ซแ์ซคท ์เรยีลเอสเตท จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารใน
กิจการอ่ืนท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์  

 

-ไม่ม-ี 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี 

จ านวนครัง้ในการเข้ารว่มประชุม  
ในรอบปี 2562  

เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษิทั 7/7 ครัง้  
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                    นายซุง ซิก ฮอง  
 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้ 
- กรรมการ (มอี านาจลงนามผกูพนับรษิทั) / ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการ
ผูจ้ดัการ / ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

อายุ 61 ปี 

ประวติัการศึกษา - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์(วศิวกรรมเครื่องกล) Ajou University, Korea 

 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  รุ่นที ่129/2559 

 

 

ประวติัการท างาน 

 

 

 
- 2527 – 2530 : วศิวกรดา้นวางระบบท่อ บรษิทั Hyundai Engineering 
- 2530 – 2547 : หวัหน้าทมีวศิวกรวางระบบท่อ / ผูจ้ดัการฝา่ยก่อสรา้ง / ผูจ้ดัการ
โครงการ บรษิทั SK Engineering & Construction 

- 2547 – 2556 : กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไทย ว ูร ีเอน็จเินียริง่ จ ากดั 
- 2557 – ปจัจุบนั : กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / กรรมการผูจ้ดัการ / 
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/

ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์  

 

-ไม่ม-ี 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี 

จ านวนครัง้ในการเข้าร่วมประชุม  

ในรอบปี 2562  

เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษิทั 4/7 ครัง้  
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 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 ากดัอื่นทีป่ระกอบกจิการอนัมีสภาพอย่างเดยีวกนัและ
เป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทั ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืประโยชน์ของผูอ้ื่นกต็าม เวน้
แต่จะไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้กรรมการนัน้ 

ในการด าเนินกจิการของบรษิทั กรรมการและผูบ้รหิารตอ้งปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ  
ความระมดัระวงั รกัษาผลประโยชน์ของบรษิัท และความซื่อสตัย์สุจรติ รวมทัง้ต้องปฏบิตัิให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั และมตคิณะกรรมการ ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
 
  ใหก้รรมการแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยมชิกัชา้ในกรณีทีก่รรมการมสี่วนไดเ้สยีไมว่่าโดยตรงหรอื
โดยอ้อมในสญัญาใด ๆ ที่บรษิทัท าขึน้ระหว่างรอบปีบญัช ีหรอืถอืหุ้นหรอืหุ้นกู้ในบรษิทัและบรษิทัในเครอื  
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 ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนัน้เป็นผู้ออกจาก
ต าแหน่ง กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจถูกเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหมก่ไ็ด้ 

 
ขอ้ 16. กรรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัในรปูของเงนิรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส 

หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบัหรอืตามที่ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นจะพจิารณาและลงมติด้วย
คะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที่มาประชุม ซึง่อาจก าหนดเป็น
จ านวนแน่นอนหรอืวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรอืจะใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าจะมี
การเปลีย่นแปลงกไ็ด ้และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้ง และสวสัดกิารต่าง ๆ 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 

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้น
ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกนัหรอืผู้ถอืหุ้นคนอื่น ๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรยีกประชุมเองก็ได้
ภายในสีส่บิหา้ (45) วนั นบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณเีช่นนี้ ใหถ้อืว่าเป็นการประชุม
ผูถ้อืหุน้ทีค่ณะกรรมการเรยีกประชุม โดยบรษิทัต้องรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นทีเ่กดิจากการจดัให้มกีาร
ประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร   

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใด
จ านวน ผูถ้อืหุน้ซึง่มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 33 ผูถ้อืหุน้ตามวรรคสามต้อง
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 าหนดไวใ้นเรือ่งนัน้ ๆ ดว้ย 

ขอ้ 37. ประธานที่ประชุมผู้ถอืหุ้นมหีน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบั
ของบรษิัทว่าด้วยการประชุม (ถ้าม)ี และให้การประชุมด าเนินไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ใน
หนังสอืนัดประชุม เวน้แต่ทีป่ระชุมจะมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุมใหเ้ปลีย่นล าดบัระเบยีบวาระ 

เมือ่ทีป่ระชุมพจิารณาเรือ่งตามล าดบัระเบยีบวาระเสรจ็แลว้ ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องอื่นนอกจากทีก่ าหนดไวใ้น
หนงัสอืนดัประชุมอกีกไ็ด ้



 

  

32 

 

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

ขอ้ 44. ห้ามมใิห้จ่ายเงินปนัผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บรษิัทยงัมียอด
ขาดทุนสะสมอยูห่า้มมใิหจ้่ายเงนิปนัผล   
 
                เวน้แต่เป็นกรณีของหุน้บุรมิสทิธทิีข่อ้บงัคบัระบุไวเ้ป็นการอื่น  เงนิปนัผลใหจ้่ายตามจ านวน
หุน้ หุน้ละเท่า ๆ 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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ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 5  
 

ข้อมลูเก่ียวกบักรรมการท่ีเป็นตวัแทนรบัมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ผูถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองได้ สามารถทีจ่ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ

เขา้รว่มประชุมแทนโดยมรีายชื่อดงัต่อไปนี้ 

 

             

 

 

ชื่อ-นามสกุล : นายนท ีทบัมณี 
- ต าแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
อสิระ /กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 

อายุ : 61 ปี  
 
ที่อยู่ : 8/4 ซอยกรุงเทพกรฑีา 7 แยก 4 แขวงหวัหมาก 
เขตบางกะปิ จงัหวดักรงุเทพมหานคร 10240 
ส่วนไดเ้สยีในการพจิารณาวาระการประชุม : -ไมม่-ี 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 6  
 

ขัน้ตอนการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
การลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ า ปี  2563 ของบริษัท  ซี เอ แซด         

(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ก าหนดให้มกีารตรวจสอบเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถอืหุน้
หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชุม และเพื่อความสะดวกในการลงทะเบยีน ผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทน
ผูถ้อืหุน้ (ผูร้บัมอบฉันทะ) ทีจ่ะมาเขา้ร่วมประชุม โปรดน าแบบฟอรม์ทีม่ ีQR code ในหนังสอืนัดประชุม 
ใบลงทะเบยีน หรอืหนงัสอืมอบฉนัทะ และบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืเอกสารแสดงตนทีร่าชการออกให้
มาแสดง 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 หนังสอืมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสอืนัดประชุม (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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1. 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  

 

2. 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 าหนดรายการต่าง ๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวั  
- แบบ ค. เป็นแบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนชาวต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้บรษิทั ศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้  
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ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ 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. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองส่งมายังที่ส านักงานเลขานุการบริษัท ก่อนวันจันทร์ที่ 11 
พฤษภาคม 2563 หรอืก่อนเวลาเริม่การประชุมอย่างน้อยครึง่ชัว่โมง เพื่อให้เจา้หน้าที่ของบรษิทัฯ ได้มี
เวลาตรวจสอบเอกสารและใหท้นัเวลาเริม่ประชุม  
 

ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉันทะใหผู้้รบัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยก
การลงคะแนนเสยีงได้ และผูถ้อืหุน้จะต้องมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอือยู่ โดยไม่สามารถจะมอบ
ฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น บริษัท ศูนย์ร ับฝากหลักทรัพย์       
(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) ทีผู่ถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูล้งทุนชาวต่างประเทศและแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดูแล
หุน้ ตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค  

3) การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  
บรษิัทจะเริม่รบัลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริม่การประชุมไม่น้อยกว่า  1 ชัว่โมง หรอื 
ตัง้แต่เวลา 12.30 น. เป็นตน้ไป ในวนัพฤหสับดทีี ่14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม A 
อาคารเอ็นจเินียริง่ ของบรษิทั เลขที่ 239 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง 
จงัหวดัระยอง 21150 ตามแผนทีส่ถานทีจ่ดัประชุมในหนงัสอืนดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563  
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 8 
 

ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563  
บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

                                           วนัพฤหสับดีท่ี 14 พฤษภาคม 2563 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ถอืหุน้ บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 

ลงทะเบยีนเริม่เวลา 12.30 – 13.30 น. 

 

ลงทะเบียนเร่ิมเวลา 

ลงทะเบียนเร่ิมเวลา 

ลงทะเบียนเร่ิมเวลา 

มาดว้ยตนเอง ผูร้บัมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบยีน  

 

โต๊ะลงทะเบยีน  

แสดงบตัรประประชาชน และแบบฟอรม์

ลงทะเบยีน ซึง่พมิพบ์ารโ์คด 

 

 

 

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

วาระใด ๆ ใหย้กมอืและสง่บตัรคะแนน 

 

เจา้หน้าทีเ่กบ็บตัรลงคะแนนเฉพาะผูท้ีไ่ม่เหน็ดว้ย
หรอืงดออกเสยีง และสรุปผลการลงคะแนน  

งดออกเสยีง และสรุปผลการลงคะแนน 

ประธานหรอืผูไ้ดร้บัมอบหมาย

กล่าวสรุปผลการลงคะแนนเสยีง  
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แผนท่ีบริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 9 
  

แบบฟอรม์ขอรายงานประจ าปี 2562 
 

กรณุาส่งรายงานประจ าปี 2562 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.้.................................................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

          ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 10 

 

แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายไม่ซบัซอ้น) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื่อง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 
 

เขยีนท่ี............................................................................ 

  

วนัท่ี............เดือน........................ พ.ศ............................ 
 

(1) ขา้พเจา้..............................................................................สญัชาติ .................................

อยูบ่า้นเลขท่ี ...............ถนน ......................... ต าบล/แขวง .............................อ าเภอ/เขต........................ 

จงัหวดั .................................. รหสัไปรษณีย ์....................... 
 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ................................บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน)............................................... 

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม ..............................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .............................เสียง ดงัน้ี 

หุน้สามญั ..................................................หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ......................................เสียง 

หุน้บุริมสิทธิ ...............................................หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ......................................เสียง 
 

(3) ขอมอบฉนัทะใหบ้ริษทั  

  

   นายนที ทบัมณี  อายุ  61  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี      8/4 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4 แขวงหวัหมาก

เขตบางกะปิ   จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10240 หรือ 

 
 

  ........................................................ อายุ .............. ปี อยูบ่า้นเลขท่ี ............................

ซอย ........................ ต าบล/แขวง ........................อ าเภอ/เขต ........................ จงัหวดั ...........................

รหสัไปรษณีย ์........................หรือ 
 

  ........................................................ อายุ .............. ปี อยูบ่า้นเลขท่ี ..............................

ซอย ........................ ต าบล/แขวง ........................อ าเภอ/เขต ........................ จังหวัด ........................

รหสัไปรษณีย.์....................... 
 

 

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้  ในการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัพฤหสับดีท่ี 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม A อาคารเอ็นจิเนียร่ิง ของ

บริษัท เลขท่ี 239 ถนนหว้ยโป่ง-หนองบอน ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21150 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั 

เวลาและสถานท่ีอื่นดว้ย กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมน้ัน ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

 

       ลงช่ือ ............................................. ผูม้อบฉนัทะ 
 

            (............................................. ) 

 

       ลงช่ือ ............................................. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 

            (............................................. ) 

หมายเหต ุ

ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้ับ

มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้ และตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้งของผูม้อบฉนัทะและผูร้บั

มอบฉนัทะมาพรอ้มกบัหนังสือมอบฉนัทะดว้ย 



 มอบฉันทะแบบ ข /  หน้า 1 ของจ านวน 4 หน้า 

 

 แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 

 (แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตวั) 

ทำ้ยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้  เรื่อง  ก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 

 

เขยีนท่ี........................................................................ 

วนัท่ี............เดือน ........................... พ.ศ........................ 
 

  

 

(1) ขา้พเจา้................................................................................สญัชาติ ..............................

อยูบ่า้นเลขท่ี ...............ถนน ......................... ต าบล/แขวง .......................อ าเภอ/เขต............................. 

จงัหวดั ................................... รหสัไปรษณีย ์....................... 
 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ................................บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน)............................................. 

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม ...............................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ..........................เสียง ดงัน้ี 

หุน้สามญั ...................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ....................................เสียง 

หุน้บุริมสิทธิ ...............................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .....................................เสียง 
 

(3) ขอมอบฉนัทะใหบ้ริษทั  

  

   นำยนที ทบัมณี  อายุ  61  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี      8/4 ซอยกรุงเทพกรีฑำ 7 แยก 4 แขวง

หวัหมำกเขตบำงกะปิ   จงัหวดั กรุงเทพมหำนคร รหสัไปรษณีย ์10240  หรือ 

 
 

  ........................................................ อายุ .............. ปี อยูบ่า้นเลขท่ี ...........................

ซอย ........................ ต าบล/แขวง ........................อ าเภอ/เขต ........................ จงัหวดั .........................

รหสัไปรษณีย ์........................หรือ 
 

  ........................................................ อายุ .............. ปี อยูบ่า้นเลขท่ี ...........................

ซอย ........................ ต าบล/แขวง ........................อ าเภอ/เขต ........................ จงัหวดั ........................

รหสัไปรษณีย.์....................... 
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุม           

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัพฤหสับดีท่ี 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม A อาคารเอ็นจิเนียร่ิง ของ

บริษัท เลขท่ี 239 ถนนหว้ยโป่ง-หนองบอน ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21150 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไป ในวนั 

เวลาและสถานท่ีอื่นดว้ย  

 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั้งน้ี ดงัน้ี 

 

วำระที่ 1 พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 1/2562 

 เม่ือวนัจนัทรท์ี่ 1 กรกฎำคม 2562 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 

     วำระที่  2 รบัทรำบรำยงำนกิจกำรประจ  ำปี 2562 

 

 

 



 มอบฉันทะแบบ ข /  หน้า 2 ของจ านวน 4 หน้า 

 

 วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมตัิงบกำรเงินประจ  ำปี ส ำหรบัรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง      บตัรเสีย 
 

 วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมตัิกำรจดัสรรก ำไรประจ  ำปี 2562 และกำรจำ่ยเงินปันผล 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง      บตัรเสีย 
 

 วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมตัิแตง่ตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

    เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 

                  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

   1.นายยิง่ยง เตชะรุ่งนิรนัดร ์

    เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง      บตัรเสีย 

   2.นางสาวนิตา ตรีวรีานุวฒัน์ 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

   3.นายซุง ซิก ฮอง  

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 
 

 วำระที่ 6    พิจำรณำอนุมตัิค่ำตอบแทนกรรรมกำร ประจ  ำปี 2563 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 
 

 วำระที่ 7    พิจำรณำอนุมตัิแตง่ตั้งผูส้อบบญัชี และก ำหนดค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ  ำปี 2563 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 

          วำระที่ 8  เรื่องอ่ืนๆ (ถำ้มี)  

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถื้อว่าการ

ลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม

ขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 



 มอบฉันทะแบบ ข /  หน้า 3 ของจ านวน 4 หน้า 

 

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือ

มอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

 

 

 

 ลงช่ือ ...................................................... ผูม้อบฉนัทะ 
 

(.......................................................) 

 

 ลงช่ือ ................................................... ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 

(.......................................................) 

 

 

 

 

 

หมำยเหต ุ

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีท่ีมวีาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อ

แบบหนังสือมอบฉนัทะตามแบบ 

 

 

 

 



 มอบฉันทะแบบ ข /  หน้า 4 ของจ านวน 4 หน้า 

 

    ใบประจ  ำตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ  บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ  ำกดั (มหำชน) 

 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัพฤหสับดีท่ี 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม A 

อาคารเอ็นจิเนียร่ิง ของบริษัท เลขท่ี 239 ถนนหว้ยโป่ง-หนองบอนต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21150 หรือ

ท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนัเวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

 

วำระที.่................เรื่อง ....................................................................................................... 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 

วำระที.่................เรื่อง ....................................................................................................... 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 

วำระที.่................เรื่อง ....................................................................................................... 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 

วำระที.่................เรื่อง ....................................................................................................... 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 

วำระที.่................เรื่อง ....................................................................................................... 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 

วำระที ่.................  เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 

 ช่ือกรรมการ ................................................................................... 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 ช่ือกรรมการ ................................................................................... 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 ช่ือกรรมการ ................................................................................... 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 ช่ือกรรมการ ................................................................................... 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 ช่ือกรรมการ ................................................................................... 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 



มอบฉันทะแบบ ค / หน้า 1 ของจ านวน 4 หน้า 

 

 

แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค.  

(แบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนชาวตา่งประเทศและแตง่ตั้งให ้

  ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั (TSD) เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้)  

พฒันาธุรกิจการคา้  เรื่อง  ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 

 

เขยีนท่ี ....................................................................................................... 
    

วนัท่ี ...................... เดือน ................................ พ.ศ. ................................ 

                                                                                          

(1) ขา้พเจา้ ........................................................................................................................... สญัชาติ ................................ 

         

อยูบ่า้นเลขท่ี…………………………………………..ถนน........................................ต าบล/แขวง.................................................................................... 

อ าเภอ/เขต.............................................................จงัหวดั............................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 

        

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้(TSD)ใหก้บั..................................................................................................... 

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)(“บริษัทฯ”)  

 โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม .......................................... หุน้   และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................... เสียง ดงัน้ี 

  หุน้สามญั................................................................... หุน้    และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................... เสียง 

 หุน้บุริมสิทธิ .................................................................หุน้   และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั....................... เสียง 

 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้

 

   นายนที ทบัมณี  อายุ  61  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี      8/4 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แยก 4 แขวงหวัหมาก

เขตบางกะปิ   จงัหวดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10240 หรือ 

 

 

  ........................................................ อายุ .............. ปี อยูบ่า้นเลขท่ี ...........................

ซอย ........................ ต าบล/แขวง ........................อ าเภอ/เขต ........................ จงัหวดั .........................

รหสัไปรษณีย ์........................หรือ 
 

  ........................................................ อายุ .............. ปี อยูบ่า้นเลขท่ี ...........................

ซอย ........................ ต าบล/แขวง ........................อ าเภอ/เขต ........................ จงัหวดั ........................

รหสัไปรษณีย.์....................... 

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุม           

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัพฤหสับดีท่ี 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม A อาคารเอ็นจิเนียร่ิง ของ

บริษัท เลขท่ี 239 ถนนหว้ยโป่ง-หนองบอน ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21150 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไป ในวนั 

เวลาและสถานท่ีอื่นดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 



มอบฉันทะแบบ ค / หน้า 2 ของจ านวน 4 หน้า 

 

(3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งน้ี ดงัน้ี 

   มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

   มอบฉนัทะบางส่วน  คือ 

   หุน้สามญั …………………………..…………. หุน้      และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได…้……………………………. เสียง 

 หุน้บุริมสิทธิ ……………………..………….  หุน้      และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได…้……………………………. เสียง 
                 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด............................................เสียง 

 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั้งน้ี ดงัน้ี 

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 1/2562 

 เม่ือวนัจนัทรท์ี่ 1 กรกฎาคม 2562 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง     

 

     วาระที่  2 รบัทราบรายงานกิจการประจ  าปี 2562 

 

 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ  าปี ส  าหรบัรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง     

 

 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรประจ  าปี 2562 และการจา่ยเงินปันผล 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง     

 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิแตง่ตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

    เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง     

 

                  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

   1.นายยิง่ยง เตชะรุ่งนิรนัดร ์

    เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง     

   2.นางสาวนิตา ตรีวรีานุวฒัน์ 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง     

   3.นายซุง ซิก ฮอง   

      เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย           งดออกเสียง     

 

 

 

 

 

 



มอบฉันทะแบบ ค / หน้า 3 ของจ านวน 4 หน้า 

 

 วาระที่ 6    พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรรมการ ประจ  าปี 2563 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 วาระที่ 7    พิจารณาอนุมตัิแตง่ตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ  าปี 2563 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง     

          วาระที่ 8  เรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี)  

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถื้อว่าการ

ลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม

ขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือ

มอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

 ลงช่ือ ...................................................... ผูม้อบฉนัทะ 
 

(.......................................................) 
 

 ลงช่ือ ................................................... ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 

(.......................................................) 
หมายเหตุ 

 

1.หนังสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนผูล้งทุนชาวต่างประเทศและแต่งตั้งใหศ้นูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่าน้ัน 

2.หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนังสือมอบฉนัทะ คือ 

1.หนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหศ้นูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่าน้ันเป็น

ผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉนัทะแทน 

2.หนังสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนังสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกิจศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) 

เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่าน้ัน 

3.ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4.วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

  5.ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจาต่อแบบหนังสือมอบ

ฉนัทะตามแบบ ค. ตามแบบ 

 

 

 

 

 

 

 



มอบฉันทะแบบ ค / หน้า 4 ของจ านวน 4 หน้า 

 

 

ใบประจ  าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ค. 

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

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ประจ าปี 2563 ในวันพฤหัสบดีท่ี 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม A อาคารเอ็นจิเนียร่ิง ของบริษัท 

เลขท่ี 239 ถนนหว้ยโป่ง-หนองบอน ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21150 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนัเวลา และ

สถานท่ีอื่นดว้ย 

 

วาระที.่................เรื่อง ....................................................................................................... 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 

วาระที.่................เรื่อง ....................................................................................................... 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 

วาระที.่................เรื่อง ....................................................................................................... 

 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 

วาระที.่................เรื่อง ....................................................................................................... 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง     

วาระที.่................เรื่อง ....................................................................................................... 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง     

 

วาระที ่.................  เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 

 ช่ือกรรมการ ................................................................................... 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 ช่ือกรรมการ ................................................................................... 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 ช่ือกรรมการ ................................................................................... 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 ช่ือกรรมการ ................................................................................... 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย 

 ช่ือกรรมการ ................................................................................... 

    เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง      บตัรเสีย   

   


