
 

  

 

 

 
 

 หนังสือเชิญประชมุวิสามญัผูถ้ือหุ้น  

ครัง้ท่ี 

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
วนัจนัทรท์ี ่1 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น.  

ลงทะเบยีนตัง้แต่เวลา 12.30 น.  
ณ  หอ้งประชุม A อาคารเอน็จเินียริง่ ของบรษิทั  

เลขที ่239 ถนนหว้ยโปง่-หนองบอน ต าบลหว้ยโปง่ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพือ่ความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถื้อหุ้นหรือผูร้บัมอบฉันทะทีม่าร่วมประชุม  
                        โปรดน าแบบฟอรม์หนังสือเชิญประชุม หรือหนังสือมอบฉันทะ  
และบตัรประจ าตวัประชาชน หรือเอกสารแสดงตนทีท่างราชการออกให้มาแสดง  

                                                                         เพือ่ยืนยนัตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย  
                                                                          (บริษทัฯ ขออนุญาตงดแจกของช าร่วย)



 

  

 

 

 

สารบญั 
        หน้าท่ี  

หนงัสอืเชญิประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562  
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยพร้อมหนังสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562  
 

ล าดบัที ่1 ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562                              5 - 17          

     ประชุมเมือ่วนัพฤหสับดทีี ่18 เมษายน 2562  
 

ล าดบัที ่2   ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้                            18 - 20 
 

ล าดบัที ่3    ขอ้มลูกรรมการอสิระทีย่งัด ารงต าแหน่ง เพื่อการรบัมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้          21    
        

ล าดบัที ่4    ขัน้ตอนการลงทะเบยีน วธิกีารมอบฉนัทะ และการออกเสยีงลงคะแนน          22 - 24     

 

ล าดบัที ่5    แผนทีต่ ัง้การจดัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้                                                     25 
            

ล าดบัที ่6   หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)              - 

       ตามทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนด 
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เลขที ่EGM-001-2562 

                          

                            วนัที ่21 มถุินายน 2562  

เรื่อง       ขอเชญิประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562 

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

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที ่18 เมษายน 2562 

2. ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้  

3. ขอ้มลูกรรมการอสิระทีย่งัด ารงต าแหน่ง เพื่อการรบัมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้  

4. ขัน้ตอนการลงทะเบยีน วธิกีารมอบฉนัทะ และการออกเสยีงลงคะแนน   

5. แผนทีต่ัง้การจดัประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้  

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

ตามทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณชิยก์ าหนด 
 

ด้วยคณะกรรมการบรษิัท ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เหน็สมควรให้จดัการประชุม
วสิามญัผู้ถอืหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 ในวนัจนัทรท์ี่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม A อาคารเอน็จเินียริง่ 
ของบรษิทั เลขที ่239 ถนนหว้ยโป่ง-หนองบอน ต าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21150 โดยวาระการ
ประชุมมดีงันี้ 

 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 18 เมษายน 2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : บรษิทัฯ จดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 เมื่อวนัพฤหสับดทีี ่18 เมษายน 2562 มี
ส าเนารายงานการประชุมโดยมรีายละเอยีดปรากฏตาม (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 1)  

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอผูถ้อืหุน้เพื่อรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 
เมื่อวนัพฤหสับดทีี ่18 เมษายน 2562 ซึง่คณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็ว่าไดม้กีารบนัทกึการประชุมไวอ้ย่างครบถว้น และ
ถูกตอ้งแลว้   

 

การลงมติ : วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมติัแจ้งเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคข์องการใช้เงินเพ่ิมทุนจากการเสนอขายหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ  

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ทัง้นี้เพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขอ

อนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ ขอ้ 38 (6) (ก) หากมกีารเปลีย่นแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิตามที่

ระบุไวใ้นค าขออนุญาตหรอืแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนังสอืชีช้วน จะต้องไดร้บัมตอินุมตัิ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงโดยไม่มเีสยีง

คดัคา้นตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 
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 โดยมตคิณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็ควรใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

1. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  มี

รายละเอยีดตามตารางต่อไปนี้ 

 

วตัถปุระสงคใ์นการใช้เงิน IPO  

ตามหนังสือช้ีชวน 

 

จ านวนเงินโดยประมาณ 

(ล้านบาท) 

 

ระยะเวลาท่ีใช้เงินโดยประมาณ 

1. ใชเ้ป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัแก่ธนาคาร1 100.00 อยู่ในระหว่างการด าเนินการของ

ธนาคาร2  

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 ้าประกนัแทนสนิทรพัยข์องกลุ่ม TAKUNI ทีใ่ชค้ ้าประกนัอยู่ ณ ปจัจุบนั และปลดสนิทรพัยข์องกลุ่มทาคนูิ

ดงักล่าวออก 

2. การซือ้ทีด่นิ อาคาร โรงงาน เพื่อน ามาเป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัแก่ธนาคาร มมีลูค่าไม่เกนิ 100 ลา้นบาท โดย

ก าหนดใหด้ าเนินการทนัททีีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  

3. เหตุผลและความจ าเป็น จากความต้องการใชพ้ืน้ทีใ่ชส้อยเพื่อรองรับงานโครงการรบัเหมาก่อสรา้งในอนาคต โดย 

Backlog ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2562 มมีูลค่า 2,133.33 ล้านบาท ท าให้บรษิัทต้องด าเนินการเช่าที่ดนิในพื้นที่บริเวณ

ใกลเ้คยีงเพิม่เตมิ คณะกรรมการบรษิทัจงึมคีวามเหน็ร่วมกนัว่า บรษิทัควรจะลงทุนซือ้ทีด่นิ อาคาร โรงงาน ในจงัหวดั

ระยองเพิม่เตมิ เพื่อเป็นการลดตน้ทุนค่าเช่าพืน้ทีใ่นระยะยาว รวมทัง้จะช่วยเพิม่ก าลงัการผลติ ตลอดจนเพิม่โอกาสทาง

 

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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ธุรกจิของบรษิทัในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ยงัสามารถน าทีด่นิทีซ่ือ้ใหม่ดงักล่าวไปเป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัแก่ธนาคาร

แทนสนิทรพัยข์องกลุ่ม TAKUNI ในปจัจุบนัไดอ้กีดว้ย 

4. บริษัทมีแผนใช้เงินเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร โรงงาน ทันทีภายหลังที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลง

วตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิเพิม่ทุนขา้งต้น ทัง้นี้ หากปรากฎว่าการเจรจาการซือ้ทีด่นิ อาคาร โรงงานของบรษิทักบัผูข้ายไม่

ส าเร็จด้วยเหตุผลของผู้ขาย บริษัทจะยงัคงวตัถุประสงค์การใช้เงินเพิม่ทุนตามเดิมที่เคยขออนุญาตไว้ในแบบแสดง

รายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย์และหนังสอืชี้ชวน คอืน าเงนิเพิม่ทุนจ านวนประมาณ 100 ล้านบาท มาใช้เป็น

หลกัทรพัยค์ ้าประกนัแก่ธนาคารเพื่อแทนสนิทรพัยข์องกลุ่ม TAKUNI ทีใ่ชค้ ้าประกนัอยู่ ณ ปจัจุบนั และปลดสนิทรพัย์

ของกลุ่ม TAKUNI ออกไป 

5. บรษิทัคาดว่าการเปลีย่นแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิเพิม่ทุนดงักล่าวไม่มผีลกระทบต่อการประกอบธุรกจิ  หรอืต่อ
ประมาณการใดๆ ที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลอนัเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์การใช้เงินที่
เปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลู 

ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็ควรใหเ้สนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิารเปลีย่นแปลงวตัถุประสงคข์องการใชเ้งนิ
เพิม่ทุนจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ 
 
 

การลงมติ : ระเบยีบวาระนี้ จะต้องไดร้บัมตอินุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้อื
หุ้นที่มาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงโดยไม่มีเสยีงคดัค้านตัง้แต่ร้อยละ 10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 
 

วาระท่ี 3  เรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 ก าหนดให ้“ผูถ้อืหุน้
ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องอื่นนอกจาก
ทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมอกีกไ็ด”้  
 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุม
พจิารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ ก าหนดไวใ้นการประชุมครัง้นี้  
จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เขา้ร่วมประชุมในวนัจนัทรท์ี ่1 กรกฎาคม 
2562 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม A อาคารเอน็จเินียริง่ ของบรษิทั เลขที ่239 ถนนหว้ยโป่ง-หนองบอน ต าบลหว้ย
โป่ง อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21150 และเพื่อใหก้ารลงทะเบยีนเพื่อเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้สะดวกรวดเรว็ บรษิทัฯ 
จะจดัใหม้กีารลงทะเบยีนผูเ้ขา้ร่วมประชุมตัง้แต่เวลา 12.30 น. เป็นตน้ไป  
 

บรษิทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสอืเชญิประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562 ฉบบันี้ และแบบฟอรม์หนงัสอืมอบฉนัทะ
แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั ที ่www.caz.co.th  

 

ผูถ้อืหุน้ทีม่าร่วมประชุมดว้ยตนเอง กรุณาถอืบตัรประจ าตวัประชาชนมาแสดง ส่วนผูถ้อืหุน้ท่านใดไม่สามารถ
เขา้ประชุมดว้ยตนเองได้ บรษิทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ก. (แบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบทีง่่ายไม่ซบัซอ้น) แบบ 
ข. และแบบ ค. (แบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนชาวต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั) (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย หมายเลข 6) พรอ้มอากรแสตมป์ 20 บาท ไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ เพื่อใหผู้้
ถอืหุน้สามารถดาวน์โหลดใชไ้ดต้ามความเหมาะสมดว้ย พรอ้มแนบเอกสารหรอืหลกัฐาน แสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอื
ผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุม และน ามามอบใหท้ีป่ระชุมก่อนเริม่การประชุม  

 

ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นชาวต่างประเทศและแต่งตัง้ให้บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ในประเทศ
ไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ สามารถใชห้นงัสอืมอบฉนัทะไดท้ัง้แบบ ก. หรอืแบบ ข. หรอืแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดกไ็ด ้

http://www.caz.co.th/
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(หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถตดิต่อขอรบัไดท้ีเ่ลขานุการบรษิทั หรอืดาวน์โหลดแบบฟอรม์จากเวบ็ไซตข์องบรษิทั
ฯ ไดท้ี ่www.caz.co.th)  

 

ทัง้นี้บรษิทัฯ ขอแนะน าใหใ้ชห้นงัสอืมอบฉนัทะตามแบบ ข. ซึง่เป็นแบบทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะ
ทีล่ะเอยีด ชดัเจน ตายตวั  

 

ผูถ้อืหุน้ทีม่คีวามประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้บักรรมการอสิระท่านใดท่านหนึ่งของบรษิทัฯ  เป็นผูร้บัมอบฉันทะ
เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน บรษิทัฯ มกีรรมการอสิระทีส่ามารถรบัมอบฉนัทะจากท่านไดด้งันี้  

 

(1) นายสทุธ ิธรรมอ านวยสขุ     ด ารงต าแหน่ง กรรมการอสิระ  
 

โปรดดรูายละเอยีดของกรรมการอสิระทีเ่ป็นผูร้บัมอบฉนัทะตาม ( ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 3)  
 

ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคท์ีจ่ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงแทนทา่น 
ขอใหท้่านผูถ้ือหุน้ส่งหนังสอืมอบฉันทะพร้อมส าเนาบตัรประชาชนของท่านที่ลงลายมอืชื่อ กลบัมาทีบ่รษิทัฯ ล่วงหน้า
ก่อนวนัประชุม  

 

บรษิทัฯ ใคร่ขอใหท้่านผูถ้อืหุน้ไดโ้ปรดทราบและปฏบิตัติามเงื่อนไข และวธิกีารลงทะเบยีนผูเ้ขา้ร่วมประชุมผู้
ถอืหุน้ การมอบฉนัทะ และการออกเสยีงลงคะแนนดงัทีก่ าหนดในเอกสาร (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 4)  
 

 

ทัง้นี้เพื่อใหท้่านผูถ้อืหุน้ไดร้บัประโยชน์สงูสดุจากการประชุม รวมทัง้เป็นการรกัษาสทิธปิระโยชน์ของท่านอย่าง
เตม็ที ่หากท่านมคี าถามทีต่อ้งการใหช้ีแ้จงในประเดน็ของระเบยีบวาระทีน่ าเสนอในครัง้นี้ สามารถสง่ค าถามล่วงหน้ามา
ที่บริษัทฯ  โดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่เลขานุการบริษัท  nattiya.p@caz.co.th หรือโทรสารหมายเลข             
038-606-166 

 

นอกจากนัน้เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกบรษิัทฯ ได้จดัท าแผนที่สถานที่จดัการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น      

(ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 5) 

                                                                               

                      ขอแสดงความนบัถอื  

                                                                                           
                 นายณรงคฤ์ทธิ ์ถาวรวศิษิฐพร 

           ประธานกรรมการ 

 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่:  นางสาวณฐัฐยิา จารุสมบตั ิ

เลขานุการบรษิทั โทร.038-606-242 ต่อ 336  

 

 

 

 

http://www.caz.co.th/
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  ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1    

 

 รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2562 

ของ 

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

____________________________________________________________________________ 

เวลาและสถานท่ี 
 

ประชุมเมื่อวนัที ่18 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ  หอ้งประชุม A อาคารเอน็จเินียริง่ ของบรษิทัฯ เลขที ่239 ถนน
หว้ยโปง่-หนองบอน ต าบลหว้ยโปง่ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21150 
 

ผูถื้อหุ้นของบริษทัเข้ารว่มประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จ านวน 29 ท่าน  

เริม่ประชุม  

นายณรงคฤ์ทธ์ิ ถาวรวิศิษฐพร ประธานกรรมการ ท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุม ประธานกล่าวเปิดการ
ประชุมและแจง้ต่อทีป่ระชุมว่า ขณะทีเ่ริม่การประชุมมผีูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง 25 ราย รบัมอบฉนัทะจ านวน 4 ราย 
นบัรวมจ านวนผูถ้อืหุน้ 29 ราย รวมจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 207,758,047 หุน้คดิเป็นรอ้ยละ 74.1993 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ครบเป็นองคป์ระชุม ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

นางสาวณัฐฐิยา จารุสมบติั  เลขานุการบริษทั ท าหน้าที่เลขานุการทีป่ระชุม และนายยุทธนา กาญจนา
รมย ์ท าหน้าทีเ่ป็นผูด้ าเนินรายการประชุม โดยนายยุทธนา กาญจนารมย ์ไดแ้นะน าคณะกรรมการบรษิทั คณะผูบ้รหิาร 
ทีป่รกึษาทางกฎหมาย ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ตวัแทนอสิระซึง่เป็นผูแ้ทนในการนบัคะแนน ทีเ่ขา้ร่วมประชุมดงันี้ 

 

กรรมการบริษทัท่ีเขา้รว่มประชุม  
 

1. นายณรงคฤ์ทธิ ์ถาวรวศิษิฐพร  กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / 
                                        กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 

2. นายสทุธ ิธรรมอ านวยสขุ            กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
                                        กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 

3. นายยิง่ยง เตชะรุ่งนิรนัดร ์           กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
 

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

5. นายประเสรฐิ ตรวีรีานุวฒัน์          กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 

6. นางสาวนิตา ตรวีรีานุวฒัน์              กรรมการ / กรรมการบรหิาร 
 

7. นายสมชยั กา้นบวัแกว้               กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / 
ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 8. นางสาวกาญจนา รมิพณิชยกจิ         กรรมการ  
 9. นายเจรญิชยั อ านาจสมบรูณ์สขุ      กรรมการ  
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ทัง้นี้กรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชมุในครัง้นี้คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของกรรมการทัง้หมดของบรษิทัฯ 
 

คณะผูบ้ริหาร 
1. นาย ยอง ชอล ชอย   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานปฏบิตักิาร 

                                   ผูจ้ดัการฝา่ยวศิวกรรมและการจดัซือ้จดัหา (รกัษาการ) 
 

2. นางสาวพรธภิสัร ์ขนัธวีทิย ์                ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชแีละการเงนิ 
 

3. นางวมิล เวหะรตัน์                      ผูจ้ดัการสายงานสนบัสนุน 
 

4. นาย หวงั ยอบ จ ี                          ผูจ้ดัการฝา่ยก่อสรา้ง   
                        
5. นาย บมู บุ๊ค คว๊าก                        ผูจ้ดัการฝา่ยโรงงาน 
 

ท่ีปรกึษาทางกฎหมาย 
นางสาวพณัณิตา จนัทรต๊์ะ และ นายธติณิฏัฐ ์ปรดีพิานจิวภิา จากบรษิทั ทีป่รกึษากฎหมายกรงุเทพ จ ากดั (B.L.C.)  
 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
นางณฐพร  พนัธุอ์ุดม  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต จากบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 

ตวัแทนอิสระซ่ึงเป็นผูแ้ทนในการนับคะแนน 
บรษิทั ออนไลน์แอสเซท็ จ ากดั 

 

ตวัแทนผูถ้ือหุ้นเพื่อเป็นสกัขีพยานในการนับคะแนน 
นางสาวกนกวรรณ ทองครุธ ท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมสงัเกตการณ์  และเป็นสกัขพียานในการนบัคะแนน 

 

ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
นายพเิชษฐ ์อสิโร 
 

ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้ าเนินรายการประชุม ชีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกบัการประชุม และวธิกีารออกเสยีง
ลงคะแนน ในวาระต่างๆ โดยผู้ด าเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงวธิกีารสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ การออกเสยีง
ลงคะแนน การนบัคะแนน และการประกาศผลคะแนนใหท้ีป่ระชุมไดร้บัทราบ 

ผู้ด าเนินรายการประชุม เรยีนชีแ้จงวธิกีารสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ การออกเสยีงลงคะแนน การนับ
คะแนน และการประกาศผลคะแนน ดงันี้ 

 

การสอบถามหรอืแสดงความเหน็ 
ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะที่มขีอ้สงสยัจะซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็แนะน าตวัโดยแจ้ง ชื่อ -

นามสกุล และแจง้เรื่องทีต่อ้งการสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ โดยการสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็นัน้ ขอใหเ้ป็น
การสอบถามและแสดงความคดิเหน็ตามประเดน็ของวาระการประชุม เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

 

การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง 
 

1. การออกเสยีงลงคะแนนนัน้ ให ้1 หุน้มสีทิธอิอกเสยีงได ้1 เสยีง  
2. ในการประชุมแต่ละวาระนัน้ ท่านตอ้งยื่นบตัรลงคะแนนใหต้รงกบัวาระทีม่กีารเรยีกเกบ็ในแต่ละวาระ  
3. ท่านใด เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีง ให้ท่านกรอกใบลงคะแนนเสยีงที่บรษิทัฯ  จดัให้ พร้อมทัง้ลง

ลายมอืชื่อดว้ยปากกา และมอบใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ  
4. หากท่านท าเครื่องหมายลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง บรษิทัฯ จะถอืว่าเป็นบตัรเสยี  
5. บรษิทัฯ ไดใ้ชร้ะบบ Barcode ในการนบัการออกเสยีงลงคะแนน  
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ในกรณีทีไ่ม่ด าเนินการตามทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งต้นบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านเหน็ชอบกบัมตติามวาระที่ได้น าเสนอ 
ในกรณีผูร้บัมอบฉนัทะทีย่ื่นใบมอบฉนัทะ แบบ ข. ทีผู่ถ้อืหุน้ไดอ้อกเสยีงลงคะแนนมาแลว้  

 
 

ทัง้นี้ เมื่อสิน้สดุการประชุมฯ บรษิทัฯ ขอความกรุณาท่านผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทุกท่าน มอบใบลงคะแนน
ทีเ่หลอืทัง้หมดใหก้บัเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ เพื่อน าคะแนนของท่านไปบนัทึกไวใ้นระบบการนับคะแนน และส าหรบัผูถ้อื
หุน้ทีเ่ป็นชาวต่างชาต ิบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้ล่ีามในการอ านวยความสะดวกกรณีทีม่ขีอ้สงสยัหรอืมคี าถามสามารถตดิต่อได้
ทีน่างสาว ล ีย ูจนิ  

 

เมื่อไม่มผีู้ถือหุ้นมขีอ้สงสยัใดๆ ประธาน จงึเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่บรษิัทฯ ได้จดัส่งหนังสอืเชญิประชุม
ใหก้บัผูถ้อืหุน้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ส านกังาน ก.ล.ต. และกระทรวงพาณิชย ์เป็นการล่วงหน้าซึง่เป็นไปตามกฎหมายแลว้  

 

จึงขอเร่ิมเปิดการประชุมโดยมีระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
 

 

วาระท่ี 1    พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครัง้ท่ี 2/2561 เมื่อวนัท่ี 5 ตลุาคม 2561 
 

 ประธานฯ  ขอให้ที่ประชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวนัที่ 5 
ตุลาคม 2561 โดยเชญิผูด้ าเนินรายการประชุมเป็นผูช้ีแ้จงรายละเอยีดในวาระนี้ต่อทีป่ระชุมเพื่อพจิารณา 

 ผู้ด าเนินรายการประชุม เรยีนชีแ้จงใหท้ีป่ระชุมทราบว่า บรษิทัฯ ไดจ้ดัการประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 
2/2561 เมื่อวนัที ่5 ตุลาคม 2561 จงึขอใหท้ีป่ระชุม รบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว โดยมสี าเนารายงานการประชุม
ตามหนงัสอืเชญิประชุม หน้าที ่11-17 ทีบ่รษิทัไดจ้ดัสง่ใหก้บัท่านเป็นการล่วงหน้าแลว้ เมื่อวนัที ่4 เมษายน 2562  

  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่างๆ เมื่อไม่มผีู้ถือหุน้ท่านใดมขีอ้สอบ
ถามเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุ้นครัง้ที ่2/2561 เมื่อวนัที ่5      
ตุลาคม 2561  ตามรายละเอยีดทีไ่ดน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมดงักล่าวขา้งตน้  

 

มติ ที่ประชุมได้พจิารณาแล้วมมีติรบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวนัที่ 5      
ตุลาคม 2561 

 

โดยทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงันี้ 
 
 

เหน็ดว้ย          207,758,047            เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 ) 
ไม่เหน็ดว้ย              0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 ) 
งดออกเสยีง                 0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 ) 
บตัรเสยี                                 0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 ) 
 

 

วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานกิจการประจ าปี 2561 
 

ผู้ด าเนินรายการประชุม ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 35 (1) ก าหนดใหท้ีป่ระชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีแ่สดงถงึกจิการของบรษิทัฯ ในรอบปีทีผ่่านมา     
 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั เหน็สมควรเสนอผูถ้อืหุน้เพื่อรบัทราบผลการด าเนินงาน และรายงาน
ประจ าปี 2561 รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2561 และผู้ด าเนินรายการประชุมได้กล่าวเชิญ           
นางสาวพรธภิสัร ์ขนัธวีทิย ์ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชแีละการเงนิ รายงานผลการด าเนินงานในปี 2561 ใหท้ี่
ประชุมไดร้บัทราบ 
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 นางสาวพรธิภสัร ์ขนัธีวิทย ์ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชแีละการเงนิ ไดเ้รยีนชีแ้จงต่อทีป่ระชุมถงึ

รายไดแ้ละความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

 

 
 

รายไดจ้ากผลประกอบการของบรษิทัฯ ในปี 2561 บรษิทัฯ มรีายได ้จ านวน 1,387 ลา้นบาท เมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัรายไดต้ัง้แต่เริม่ก่อตัง้บรษิทัฯ ในปี 2557 บรษิทัฯ มอีตัราการเตบิโตอย่างต่อเนื่อง โดยมอีตัราการเตบิโตเฉลีย่คดิเป็น
รอ้ยละ 50.27 ต่อปี  

เหน็ไดว้่าตัง้แต่ปี 2558 – 2561 ความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัมอีตัราก าไรขัน้ตน้เฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละ 
10 - 11 โดยปี 2561 บรษิทัฯ มอีตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 10.52 และมอีตัราก าไรสุทธริอ้ยละ 3.81 ทัง้นี้ อตัราการเตบิโต
ของก าไรขัน้ตน้และก าไรสทุธขิองบรษิทัเพิม่สงูขึน้อย่างต่อเน่ืองเป็นผลจากการเตบิโตของรายไดใ้นทุกๆ ปี ประกอบกบั
ความสามารถในการบรหิารจดัการต้นทุนโครงการและค่าใชจ้่ายในการบรหิารได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยค่าใชจ้่ายใน
การบรหิารส่วนที่เพิม่ขึน้คอืค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวกบัพนักงานเพื่อรองรบังานโครงการที่เพิม่ขึน้ โดยในปี 2561 บรษิัทฯ มี
ก าไรสุทธใินส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ จ านวน 53 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบัปี 2560 ทีม่กี าไรส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่
จ านวน 22.9 ลา้นบาท จะเหน็ไดว้่าบรษิทัฯ มอีตัราการเตบิโตสงูขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 131.44 และหากเปรยีบเทยีบอตัรา
การเตบิโตเฉลีย่ของก าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัตัง้แต่ปี 2558 – 2561 จะเหน็ว่าบรษิทัฯ มอีตัราการเตบิโตเฉลีย่ต่อปี
คดิเป็นรอ้ยละ 40 - 70 ต่อปี  

  

 ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่างๆ เมื่อไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สอบถาม
เพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัทราบรายงานกจิการประจ าปี 2561 ตามรายละเอยีดทีไ่ดน้ าเสนอต่อที่
ประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 
 ผูด้ าเนินรายการประชุม แจง้ต่อทีป่ระชมุว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีงใน
วาระนี้ 
 

 มติ ทีป่ระชมุรบัทราบรายงานกจิการประจ าปี 2561 
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วาระท่ี 3   พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส าหรบัรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ผูด้ าเนินรายการประชุม ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า มาตรา 112 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535  ก าหนดให ้“คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารท างบดุล และบญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิน้รอบปีบญัชขีองบรษิทัเสนอ
ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพจิารณาอนุมตัิ”  

และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 36 (2) ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี “พจิารณาอนุมตังิบดุล และ
บญัชกี าไรขาดทุน”  

 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้อนุมตังิบการเงนิรวมของ
บรษิทัและบรษิทัย่อย และงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัฯ ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและเฉพาะ
กจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561  งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและเฉพาะกจิการ  งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้
ถอืหุน้รวมและเฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิสดรวมและเฉพาะกจิการ ส าหรบัรอบบญัช ีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561  

ซึ่งงบดงักล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต  ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ 

ผูด้ าเนินรายการประชุมไดก้ล่าวเชญิ นางสาวพรธภิสัร ์ขนัธวีทิย ์ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชี

และการเงนิ รายงานงบแสดงฐานะการเงนิ ประจ าปี 2561 โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

 สนิทรพัย์รวมของบรษิัทฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิัทฯ มสีนิทรพัย์รวม จ านวน 1,149.8 ล้านบาท 
แบ่งออกเป็นส่วนของลูกหนี้การค้าร้อยละ 18 รายได้ที่ยงัไม่เรียกช าระร้อยละ 24 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ร้อยละ 32 
สนิทรพัยอ์ื่นรอ้ยละ 14 และสนิคา้คงเหลอืรอ้ยละ 12 และเมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2560 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม จ านวน 
729.1 ล้านบาท สูงเพิ่มขึ้น 423.70 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้จากรายได้ที่ยงัไม่ได้เรยีกช าระที่บรษิัทฯ ได้รบัการว่าจ้าง
เพิ่มขึ้นในปี 2561 และที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทฯ ซื้ออุปกรณ์มาส าหรบัรองรบังานโครงการที่
เกดิขึน้ใหม่ และสนิคา้คงเหลอืทีเ่พิม่ขึน้จากโครงการใหม่ 2 โครงการ สว่นทีล่ดลงคอืในสว่นของเงนิสด ซึง่ลงลดจากการ
จ่ายเงนิปนัผลจ านวน 34.87 ลา้นบาท 
 หนี้สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวม จ านวน 1,149.8 ลา้นบาท แบ่ง
ออกเป็นส่วนของเจ้าหนี้การค้าร้อยละ 25 เงนิรบัล่วงหน้าและรายได้รบัล่วงหน้าค่าก่อสร้างร้อยละ 37  เงนิกู้ยมืจาก
สถาบนัการเงนิรอ้ยละ 21 และส่วนของเจา้ของรอ้ยละ 14 และเมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2560 บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวมจ านวน 
729.1 ล้านบาท ซึ่งส่วนที่สูงขึ้นมาจากหนี้สนิจากส่วนของเจ้าหนี้การค้า จากการซื้อวตัถุดิบต่างๆ เพื่อรองรบังาน
โครงการทีเ่พิม่ขึน้ และเงนิรบัล่วงหน้าและรายไดร้บัล่วงหน้าค่าก่อสรา้งทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัมาจากโครงการใหม่ๆ ซึง่ไดเ้ซน็
สญัญาในระหว่างปี 2561 และสว่นหนี้สนิทีล่ดลงไดแ้ก่เงนิกูย้มืทีไ่ดช้ าระเงนิกูใ้หก้บัสถาบนัการเงนิในระหว่างงวด 
 กระแสเงนิสด ในปี 2561 บรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดที่ได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน จ านวน 33.29 ล้านบาท 
และกระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน จ านวน 73.16 ลา้นบาท ซึง่ใชไ้ปส าหรบัการซือ้อุปกรณ์มาส าหรบังานโครงการ
ใหม่ๆ และกระแสเงนิสดทีใ่ชไ้ปจากกจิกรรมจดัหาเงนิไดม้า จ านวน 16.86 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 กระแส
เงินสดลดลง จ านวน 56.76 ล้านบาท และเมื่อรวมกับเงนิสดต้นปี จ านวน 91.98 ล้านบาท บริษัทฯ จะมีเงินสดและ
รายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี จ านวน 35.22 ลา้นบาท  

 

 ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่างๆ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สอบถาม
เพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี ส าหรบัรอบบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
ตามรายละเอยีดทีไ่ดน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมดงักล่าว 
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ผู้ด าเนินรายการประชุม แจ้งต่อทีป่ระชุมว่า มติในวาระนี้ต้องได้รบัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก 
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หากท่านใดลงคะแนนเสยีงไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง เสรจ็
เรยีบรอ้ยแลว้โปรดยกมอืขึน้เพื่อใหเ้จา้หน้าทีไ่ปรบับตัรลงคะแนน 
 

มติ ทีป่ระชุมมมีตอินุมตังิบการเงนิประจ าปี ส าหรบัรอบบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
 

โดยทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย          207,758,047  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 ) 
ไม่เหน็ดว้ย              0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 ) 
งดออกเสยีง                 0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 ) 
บตัรเสยี                                0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 ) 

 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรประจ าปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล  

 ผู้ด าเนินรายการประชุม ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า จากงบการเงนิเฉพาะกจิการ ส าหรบัปี 2561 บรษิทัฯ มี

ก าไรสทุธ ิจ านวน 49.84 ลา้นบาท โดยไม่มยีอดขาดทุนสะสม บรษิทัฯ จงึสามารถพจิารณาจ่ายเงนิปนัผล ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้

ได ้

ตามมาตรา 115     แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535    

 และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 44 ซึง่ก าหนดว่า  “คณะกรรมการ อาจจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อื

หุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว ในเมื่อเหน็ว่าบรษิทัฯ มผีลก าไรสมควรพอทีจ่ะท าเช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ายเงนิปนัผลแลว้ใหร้ายงานให้

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป”   

ตามมาตรา 116  แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535     

 และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 45 ซึ่งก าหนดว่า “บรษิัทฯ ต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุน

ส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละหา้ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมี

จ านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิของทุนจดทะเบยีน”                                                      

 บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธใินแต่ละปี จากการประชุม
คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2562 ทีป่ระชุมมมีตใิหจ้่ายเงนิปนัผลในอตัราหุน้ละ 0.10 
บาท ส าหรบัรอบระยะเวลา วนัที ่1 เมษายน 2561 – วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 รวมเป็นเงนิปนัผลทัง้สิน้ 28.00 ลา้นบาท 
(ก่อนหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย) คดิเป็นรอ้ยละ 56.19 ซึง่เป็นไปตามนโยบายจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัฯ โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อื
หุ้นที่มีสิทธิรับเงินปนัผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 และก าหนดให้มีการจ่ายเงินปนัผลในวันที่ 17 
พฤษภาคม 2562 โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรก าไรสทุธจิากผลการด าเนินงานประจ าปี ไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ไม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 5 เรยีบรอ้ยแลว้ เป็นจ านวนเงนิ 2,491,756 บาท 
 

ประธาน  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่างๆ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สอบถาม
เพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรประจ าปี 2561 และการจ่ายเงินปนัผล ตาม
รายละเอยีดทีไ่ดน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมดงักล่าวขา้งตน้ 
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ผู้ด าเนินรายการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ต้องได้รบัการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมาก 
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หากท่านใดลงคะแนนเสยีงไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง เสรจ็
เรยีบรอ้ยแลว้โปรดยกมอืขึน้เพื่อใหเ้จา้หน้าทีไ่ปรบับตัรลงคะแนน 

 

มติ    ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปนัผลในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท รวมเงนิปนัผลทัง้หมด 28.00 ลา้นบาท 
(ก่อนหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย) (คดิเป็นรอ้ยละ 56.19 ของก าไรสุทธขิองงบการเงนิเฉพาะกจิการซึง่เป็นไปตามนโยบายบรษิทั
ฯ) และก าหนดจ่ายเงนิปนัผลในวนัศุกรท์ี ่17 พฤษภาคม 2562 

 

โดยทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และออกเสยีง
ลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย          207,758,047  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 ) 
ไม่เหน็ดว้ย              0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 ) 
งดออกเสยีง                 0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 ) 
บตัรเสยี                                 0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 ) 

 

วาระท่ี 5   พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
 ประธานฯ ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า เพื่อเป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล และความโปร่งใส กรรมการทีถู่กเสนอ
ชื่อใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่ง ซึง่ได้แก่ นายณรงคฤ์ทธิ ์ถาวรวศิษิฐพร / นายประเสรฐิ ตรวีรีานุวฒัน์ และนายสมชยั 
กา้นบวัแกว้ ขอออกจากหอ้งประชุมเป็นการชัว่คราว เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผูถ้อืหุน้ไดส้อบถาม และแสดงขอ้คดิเหน็ได้
อย่างเตม็ที ่และเพื่อใหก้ารประชุมด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ประธานไดเ้ชญิ นายสทุธ ิ ธรรมอ านวยสขุ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ท าหน้าทีใ่นการด าเนินการประชุมต่อในวาระนี้แทน โดยกรรมการทัง้ 3 ท่านนี้จะกลบัเขา้มาในทีป่ระชุมอกี
ครัง้เมื่อเสรจ็สิน้การลงคะแนนเสยีงในวาระนี้แลว้ 

 

ผู้ด าเนินรายการประชุม ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ .ศ. 2535 และ
ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 15 ก าหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง
จ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอตัรากรรมการที่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รบัเลือกให้กลบัเข้ามารบัต าแหน่งอีกได้ ” และ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 14 ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัประจ าปี “พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ่้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ” ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีในครัง้นี้ มกีรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน 
ไดแ้ก่  

 

(1) นายณรงคฤ์ทธิ ์ถาวรวศิษิฐพร กรรมการอสิระ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรร
หาและพจิารณาค่าตอบแทน 

(2) นายประเสรฐิ ตรวีรีานุวฒัน์ กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

(3) นายสมชยั กา้นบวัแกว้ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธาน
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรษิทั (ซึง่ไม่รวมกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยี) พจิารณาแลว้ เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ แต่งตัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ ทัง้ 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายณรงคฤ์ทธิ ์ถาวรวศิษิฐพร / นายประเสรฐิ ตรี
วรีานุวฒัน์ และนายสมชยั ก้านบวัแก้ว กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดเดมิและต าแหน่งเดมิ  
ต่อไปอกีวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นบุคคลทีม่คีุณวุฒ ิความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ อนั
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จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นผู้ที่ปฏบิตัหิน้าทีด่้วยความระมดัระวงั ซื่อสตัย์สุจรติ และมคีวาม
รบัผดิชอบตลอดจนเป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535    

 

กรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อในครัง้นี้ ไม่ไดด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผูบ้รหิาร ในกจิการทีเ่ป็นคู่แขง่ทาง
ธุรกจิหรอื กจิการที่อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการ
บรษิทัแลว้ว่ามคีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมกบัการประกอบกจิการของบรษิทัฯ 

 

จ านวนปีในการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 
 

 
   
นายสุทธิ ธรรมอ านวยสุข ผูด้  าเนินการแทนประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามรายละเอยีดและขอ้

สงสยัต่างๆ  เมื่อไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สอบถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทน
กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ ตามรายละเอยีดทีไ่ดน้ าเสนอต่อทีป่ระชมุดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ผู้ด าเนินรายการประชุม แจ้งต่อท่านผู้ถอืหุน้ว่ามตใินวาระนี้ ต้องได้รบัการอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมาก
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 5.1  การแต่งตัง้นายณรงค์ฤทธ์ิ ถาวรวิศิษฐพร กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ใน
ต าแหน่งเดิม ได้รบัคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้น ดงัน้ี 

 

เหน็ดว้ย          207,758,047  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 ) 
ไม่เหน็ดว้ย              0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 ) 
งดออกเสยีง                 0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ        0.0000 ) 
บตัรเสยี                                 0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ        0.0000 ) 
 

ดงันัน้วาระนี้ถอืว่า นายณรงคฤ์ทธ์ิ ถาวรวิศิษฐพร ไดร้บัอนุมตั ิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
 

วาระท่ี 5.2 การแต่งตัง้นายประเสริฐ ตรีวีรานุวฒัน์ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั ในต าแหน่ง
เดิม ได้รบัคะแนนเสียงจากผูถ้ือหุ้น ดงัน้ี 

 

เหน็ดว้ย          205,168,388  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ 98.7535 ) 
ไม่เหน็ดว้ย              0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 ) 
งดออกเสยีง             2,589,659  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ      1.2465 ) 
บตัรเสยี                                 0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ      0.0000 ) 

 

หมายเหต:ุ นายประเสรฐิ ตรวีรีานุวฒัน์ ถอืหุน้จ านวน 2,589,659 หุน้ และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาลทีด่ี และ
เพื่อความโปร่งใส นายประเสรฐิ ตรวีรีานุวฒัน์ จงึไดง้ดออกเสยีงในวาระนี้ 
 

ดงันัน้วาระนี้ถือว่า นายประเสริฐ ตรีวีรานุวฒัน์ ได้รบัอนุมตัิ ด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 5.3 การแต่งตัง้นายสมชยั ก้านบวัแก้ว กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั ในต าแหน่งเดิม  
ได้รบัคะแนนเสียงจากผูถ้ือหุ้น ดงัน้ี 

 

เหน็ดว้ย          207,757,847  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ 99.9999 ) 
ไม่เหน็ดว้ย              0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 ) 
งดออกเสยีง                     200  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ      0.0001 ) 
บตัรเสยี                                 0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ      0.0000 ) 

 

หมายเหตุ: นายสมชยั กา้นบวัแกว้ ถอืหุน้จ านวน 200 หุน้ และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาลทีด่ี และเพื่อความ
โปร่งใส นายสมชยั กา้นบวัแกว้ จงึไดง้ดออกเสยีงในวาระนี้ 
 

ดงันัน้วาระนี้ถอืว่า นายสมชยั ก้านบวัแก้ว ไดร้บัอนุมตั ิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชุม  
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

มติ   ทีป่ระชุมมมีตแิต่งตัง้กรรมการทัง้สามท่านทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระขา้งตน้ทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อกลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง โดยทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน  

 
 

วาระท่ี 6   พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรรมการ ประจ าปี 2562 
    นายสุทธิ ธรรมอ านวยสุข ได้เชิญนายณรงค์ฤทธิ ์ถาวรวิศิษฐพร นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์  และ          

นายสมชยั ก้านบวัแก้ว กลบัเขา้มาในทีป่ระชุม โดยนายณรงค์ฤทธิ ์ถาวรวศิษิฐพร ในฐานะประธานฯ ขอให้ที่ประชุม
พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรรมการ ประจ าปี 2562 และเชญิผูด้ าเนินรายการประชุม เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอยีดในวาระนี้
ต่อทีป่ระชุมเพื่อพจิารณา 

 

ผู้ด าเนินรายการประชุม เรยีนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 มาตรา 90 ก าหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรพัย์สนิอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตาม

ขอ้บงัคบัของบรษิทั” และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 16 ก าหนดให ้“กรรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัฯ ในรูป

ของเงนิรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น”  

ในปี 2561 ปีทีผ่่านมา มกีารจ่ายเบีย้ประชุมกรรมการทัง้หมดจ านวน 10 ท่าน รวมเป็นจ านวนเงนิ 1,190,000 

บาทถว้น โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการ ประจ าปี 2562 เป็นค่าเบี้ยประชุม เป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านหา้แสนบาทถ้วน) โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกบัประเภทธุรกจิและความเกี่ยวโยงกบัผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ซึ่งสอดคล้องกบั
สภาวะโดยทัว่ไปของตลาด และอุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมถงึความเหมาะสมกบัการท าหน้าที่ และความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการบรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

S 

 

 

 
 

ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่างๆ เมื่อไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สอบ
ถามเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรรมการ ประจ าปี 2562 ตามรายละเอยีดทีไ่ด้
น าเสนอต่อทีป่ระชุมดงักล่าวขา้งตน้ 

ผูด้ าเนินรายการประชุม ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า มตใินวาระนี้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนไม่น้อยกวา่ 2 
ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม หากท่านใดลงคะแนนเสยีงไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง เ สรจ็
เรยีบรอ้ยแลว้โปรดยกมอืขึน้เพื่อใหเ้จา้หน้าทีไ่ปรบับตัรลงคะแนน 

 

มติ    ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัคิ่าตอบแทนกรรรมการ ประจ าปี 2562 เป็นค่าเบีย้ประชุม เป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 
1,500,000 บาท (หนึ่งลา้นหา้แสนบาทถว้น)   
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โดยทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงมากกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
หุน้ซึง่มาประชุม ดงันี้ 

เหน็ดว้ย          207,758,047  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 ) 
ไม่เหน็ดว้ย              0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 ) 
งดออกเสยีง                 0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 ) 
บตัรเสยี                                 0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 ) 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2561 
ผู้ด าเนินรายการประชุม เรยีนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั พ .ศ. 

2535 มาตรา 120 ก าหนดให ้“ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชี
ของบรษิทัฯ ทุกปีในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีกไ็ด้” และมาตรา 121 ก าหนดให ้“ผูส้อบ 

บญัชตีอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรอืผูด้ ารงต าแหน่งหน้าทีใ่ดๆ ของบรษิทั” และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 42 
ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัประจ าปี “พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัช”ี 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดพ้จิารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาเสนอทีป่ระชุมสามญั
ผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ ผู้สอบบญัชจีากบรษิัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาสค์ูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชขีองกลุ่มบริษัท 
ประจ าปี 2562 โดยแต่งตัง้ใหน้ายบญุเลศิ กมลชนกกุล* ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่5339  และนายขจรเกยีรต ิอรุณไพ
โรจนกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3445 และนายชาญชยั ชยัประสทิธิ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่3760 เป็นผูส้อบ
บญัชีของกลุ่มบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของกลุ่มบรษิัท 
เน่ืองจากคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั มมีาตรฐาน และมี
ความเชีย่วชาญในการสอบบญัชรีวมทัง้ยงัสามารถใหค้ าแนะน าใหค้ าปรกึษาในเรื่องเกีย่วกบัการบญัช ีภาษีอากร และ
ระบบการควบคุมภายใน จงึเหน็ควรเสนอคณะกรรมการบรษิทั เพื่อก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี โดยมคี่าสอบบญัชี
เป็นจ านวนเงนิดงันี้ บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จ านวนเงนิ 3,240,000 บาท และ บรษิทั เจเคอซี ี
จ ากดั จ านวนเงิน 460,000 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิ้น 3,700,000 บาท ซึ่งอตัรานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่
เกดิขึน้จรงิระหว่างการปฏบิตังิาน โดยตารางเปรยีบเทยีบราคาค่าสอบบญัชสี าหรบัปี 2561 – 2562 มดีงันี้  

 

 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบรษิัท ได้พจิารณาแล้ว เหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้อนุมตัแิต่งตัง้นายบุญเลศิ กมลชนกกุล* ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่5339  และนายขจรเกยีรต ิอรุณไพ
โรจนกุล ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3445 และนายชาญชยั ชยัประสทิธิ ์ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต เลขที่ 3760 ในนาม
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองกลุ่มบรษิทั โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้ าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบญัชีเป็นจ านวนเงินดงันี้  บริษัท ซี เอ แซด 
(ประเทศไทย) จ ากดั จ านวนเงนิ 3,240,000 บาท และ บรษิัท เจเคอซี ีจ ากดั จ านวนเงนิ 460,000 บาท รวมเป็นเงนิ
ทัง้สิน้ 3,700,000 บาทถว้น ซึง่ไม่รวมค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ทีเ่กดิขึน้จรงิระหว่างการปฏบิตังิาน 
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 ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่างๆ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สอบถาม
เพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าตอบแทนขอผูส้อบบญัช ีประจ าปี 
2562 

 ผู้ด าเนินรายการประชุม ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่ามติในวาระนี้ ต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก  
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หากท่านใดลงคะแนนเสยีงไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงเสรจ็
เรยีบรอ้ยแลว้โปรดยกมอืขึน้เพื่อใหเ้จา้หน้าทีไ่ปรบับตัรลงคะแนน 
 

 มติ   ทีป่ระชุมมมีตแิต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2562 โดยนายบุญเลศิ 
กมลชนกกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่5339 และนายขจรเกยีรต ิอรุณไพโรจนกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3445  
และนายชาญชยั ชยัประสทิธิ ์ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต เลขที่ 3760 และ/หรอืผู้สอบบญัชที่านอื่นที่ส านักงาน ก.ล.ต. ให้
ความเหน็ชอบ ในนามบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองกลุ่มบรษิทัฯ โดยใหค้นใด
คนหนึ่งเป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของกลุ่มบรษิทั โดยมคี่าสอบบญัชเีป็นจ านวนเงินดงันี้ 
บรษิัท ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั จ านวนเงนิ 3,240,000 บาท และ บรษิัท เจเคอซี ีจ ากดั จ านวนเงนิ 460,000 
บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 3,700,000 บาทถว้น ซึง่ไม่รวมค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ทีเ่กดิขึน้จรงิระหว่างการปฏบิตังิาน 

 

 

โดยทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย          207,758,047  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 ) 
ไม่เหน็ดว้ย              0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 ) 
งดออกเสยีง                 0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 ) 
บตัรเสยี                                 0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 ) 
 

*หมายเหต:ุ อา้งองิจากมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2562 เมื่อวนัองัคารที ่26 กุมภาพนัธ ์2562 ไดอ้นุมตัิ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีนางอนุทยั ภูมสิุรกุล ไปแลว้นัน้ ภายหลงั ทางบรษิทั ไพรซ์วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอร ์เอบเีอเอส จ ากดั ได้
ท าการปรบัเปลีย่นโครงสรา้งภายใน จงึเรยีนขอแจง้เปลีย่นผูส้อบบญัช ีจาก นางอนุทยั ภูมสิรุกุล เลขทะเบยีนใบอนุญาต 
เลขที ่3873 เป็น นายบุญเลศิ กมลชนกกุล เลขทะเบยีนใบอนุญาต เลขที ่5339 แทน 
 

วาระท่ี 8    เรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณท่านผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีไ่ดส้อบถามขอ้มูลของบรษิทัฯ และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้
ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่างๆ เพิม่เตมิ 

ผู้ด าเนินรายการประชุม  ได้เรยีนชี้แจงทีป่ระชุมว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
มาตรา 105 วรรค 2 ก าหนดให ้“ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 
จะขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องอื่นนอกจากทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมอกีกไ็ด้” 

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุม
พจิารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ ก าหนดไวใ้นการประชุมครัง้นี้ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาเสนอวาระเรื่องอื่นๆ หรอืซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่างๆ   

ผู้ด าเนินรายการประชุม จงึแจ้งต่อที่ประชุมว่า หลงัจากการประชุมในครัง้นี้ หากท่านผูถ้ือหุน้มขีอ้สงสยั

ซกัถามหรอืต้องการแสดงความคดิเหน็ในเรื่องอื่นๆ ท่านสามารถตดิต่อเขา้มายงัเลขานุการบรษิทั โทร 038-606-242 
หรอืตดิต่อมายงันกัลงทุนสมัพนัธท์ี ่e-mail address info@caz.co.th หรอื www.caz.co.th หน้าส าหรบันกัลงทุน 

ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่างๆ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สอบ
ถาม ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีไ่ดเ้สยีสละเวลามาร่วมประชุมในวนัน้ี และปิดการประชุม 

mailto:info@caz.co.th
http://www.caz.co.th/
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ปิดประชุมเวลา 14.30 น.  
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2  

ข้อบงัคบัของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

หมวดท่ี 5 การประชุมผูถ้ือหุ้น 
 
      ขอ้ 30. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี ่(4) เดอืน นบัแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 
 

 การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากทีก่ล่าวแลว้ ใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั คณะกรรมการจะเรยีกประชุมผูถ้อื
หุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร หรอืผูถ้อืหุน้คนหนึ่งหรอืหลายคนซึง่มหีุน้นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า
รอ้ยละสบิ (10) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ชื่อกนัท าหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการ
ประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการทีข่อใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณี
เช่นนี้ คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายในสีส่บิหา้ (45) วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 

 ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ชื่อกนั
หรอืผู้ถือหุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชุมเองกไ็ดภ้ายในสีส่บิหา้ (45) วนั นับแต่วนัครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ใหถ้อืว่าเป็นการประชุมผูถ้อืหุน้ทีค่ณะกรรมการเรยีกประชุม โดยบรษิทัต้อง
รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร   

ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสามครัง้ใดจ านวน ผูถ้อืหุน้ซึง่
มาร่วมประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 33 ผูถ้อืหุน้ตามวรรคสามตอ้งร่วมกนัรบัผดิชอบชดใชค้่าใชจ้่ายที่
เกดิจากการจดัใหม้กีารประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั 
 
      ขอ้ 31. ในการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสอืนัดประชุม ระบุสถานที ่วนั เวลา ระเบยีบ
วาระการประชุม และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุม พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องทีจ่ะเสนอเพื่อทราบ 
เพื่ออนุมตัหิรอืเพื่อพจิารณา รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าวและจดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบ  
ไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพต์ดิต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั
ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั 
 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจดัประชุมได้ ณ ท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัอื่นทัว่
ราชอาณาจกัร หรอืสถานทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร 
 
      ขอ้ 32. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้อาจมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสยีงแทนตนในการประชุมก็
ได ้หนงัสอืมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัทีแ่ละลายมอืชื่อของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะและจะตอ้งเป็นไปตามแบบทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
 

หนงัสอืมอบฉนัทะนี้จะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรอืผูท้ีป่ระธานก าหนด ณ ทีป่ระชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้
ประชุม 

 
      ขอ้ 33. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ต้องมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้ (25) 
คน และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบ
ฉนัทะจากผูถ้อืหุน้มาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง (1/2) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมดและต้องมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 
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ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวน ผูถ้อืหุน้ซึง่มาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอการประชุมเป็นอนั
ระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้มใิช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสอืนัด
ประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี้ไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธาน

กรรมการมไิดม้าเขา้ประชุม ถ้ามรีองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการ 

หรอืมแีต่ไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้กใ็หท้ีป่ระชุมเลอืกตัง้ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งซึง่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นประธานในทีป่ระชุม 

 ขอ้ 34. ในการออกเสยีงลงคะแนนใหหุ้น้หนึ่ง (1) หุน้มเีสยีงหนึ่ง (1) เสยีง ซึง่ผูถ้อืหุน้คนใดมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ

ในเรื่องใด ผูถ้อืหุน้คนนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ เวน้แต่เป็นการออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ และมตขิองที่

ประชุมผูถ้อืหุน้นัน้ ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

                 

(1) ในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

 

                (2) ในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือ

หุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 

(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่นหรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 

(ค) การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วน

ทีส่ าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการรวมกจิการกบั

บุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั          

(ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบั                  

(จ) การเพิม่หรอืลดทุนของบรษิทัหรอืการออกหุน้กู ้                    
(ฉ) การควบหรอืเลกิบรษิทั 
(ช) การปรบัโครงสรา้งหนี้ โดยการออกหุน้ใหม่ เพื่อช าระหนี้แก่เจา้หนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็น

ทุน 
(ซ) กรณีอื่นใดตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 

  การออกเสยีงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถ้อืหุน้ไมน้่อยกว่าหา้ (5) คนรอ้งขอก่อนทีจ่ะมกีาร
ลงคะแนนและทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหล้งคะแนนลบักใ็หล้งคะแนนลบั สว่นวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนลบันัน้ใหเ้ป็นไปตามที่
ประธานในทีป่ระชุมก าหนด 
 
 

ขอ้ 37. ประธานที่ประชุมผู้ถือหุน้มหีน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทัว่า
ดว้ยการประชุม (ถา้ม)ี และใหก้ารประชุมด าเนินไปตามล าดบัระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืนัดประชุม เวน้แต่ทีป่ระชุม
จะมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมใหเ้ปลีย่นล าดบัระเบยีบวาระ 
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เมื่อทีป่ระชุมพจิารณาเรื่องตามล าดบัระเบยีบวาระเสรจ็แลว้ ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
(1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องอื่นนอกจากทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมอกีกไ็ด ้

ในกรณีที่ที่ประชุมพจิารณาเรื่องตามล าดบัระเบยีบวาระ และ/หรอื เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสรจ็ (แล้วแต่กรณี) และ
จ าเป็นตอ้งเลื่อนการพจิารณา ใหท้ีป่ระชุมก าหนดสถานที ่วนั และเวลาทีจ่ะประชุมครัง้ต่อไป และใหค้ณะกรรมการสง่หนงัสอื
นัดประชุม ระบุสถานที ่วนั เวลา และระเบยีบวาระการประชุมไปยงัผูถ้ือหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม และให้
โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสอืพมิพต์ดิต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัดว้ย 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3  
 

ข้อมลูเก่ียวกบักรรมการท่ีเป็นตวัแทนรบัมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้สามารถทีจ่ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระเขา้ร่วม

ประชุมแทนโดยมรีายชื่อดงัต่อไปนี้ 

 
 

 

ชื่อ-นามสกุล : นายสทุธ ิธรรมอ านวยสขุ 
- ต าแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ

อสิระ /กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 

อาย ุ: 72 ปี  
 

ทีอ่ยู ่: 155/98 หมู่ที ่10 ต าบลสรุศกัดิ ์ 
อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี20110 
 

สว่นไดเ้สยีในการพจิารณาวาระการประชุม : -ไม่ม-ี 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4  
ขัน้ตอนการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน  
การลงทะเบยีนผู้เขา้ร่วมประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ของบรษิัท ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั

(มหาชน) ก าหนดใหม้กีารตรวจสอบเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วม
ประชุม และเพื่อความสะดวกในการลงทะเบยีน ผู้ถือหุ้นหรอืผู้แทนผู้ถือหุ้น (ผู้รบัมอบฉันทะ) ที่จะมาเขา้ร่วมประชุม 
โปรดน าแบบฟอรม์หนังสอืนัดประชุม ใบลงทะเบยีน หรอืหนังสอืมอบฉันทะ และบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืเอกสาร
แสดงตนทีร่าชการออกใหม้าแสดง เพื่อยนืยนัตนในการเขา้ร่วมประชุมดว้ย  

ทัง้นี้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะผ่อนผนัการยื่นแสดงเอกสารหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผู้
ถอืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมแต่ละรายตามทีบ่รษิทัฯ จะพจิารณาเหน็เหมาะสม  

 

1) เอกสารท่ีผูเ้ขา้รว่มประชมุจะต้องแสดงก่อนเข้าประชมุ  
 

ผูถ้ือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา  
1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตัว
ประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบขบัขี ่หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หากมกีารเปลี่ยนแปลง 
ชื่อ-นามสกุล ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย  
2. กรณีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเข้ารว่มประชุม ใหแ้สดงเอกสารและหลกัฐานดงันี้  

2.1 หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีส่ง่มาพรอ้มหนงัสอืนดัประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมอืชื่อผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) และผู้รบัมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และ ขดีฆ่าลง
วนัทีท่ีท่ าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักล่าว  

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

2.3 ส าเนาเอกสารของผูร้บัมอบฉนัทะทีส่ว่นราชการออกให ้โดยมรีายละเอยีดตามขอ้ 1 และผูร้บัมอบฉนัทะได้
ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  
 

ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล  
 

1. กรณีผูถ้ือหุ้น (กรรมการ) เข้ารว่มประชุมด้วยตนเอง  
1.1 แสดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิตบิุคคล เช่นเดยีวกบักรณีบุคคลธรรมดา ตามขอ้ 1  
1.2 ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล ออกใหไ้ม่เกนิ 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกจิการคา้กระทรวง

พาณิชย ์ซึง่มขีอ้ความใหเ้หน็ว่า ผูแ้ทนนิตบิุคคล ซึง่เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุม มอี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคล ซึง่เป็นผูถ้อื
หุน้ พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ)  

 

2. กรณีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเข้ารว่มประชมุ  
 

2.1 หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีส่ง่มาพรอ้มหนงัสอืนดัประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมอืชอืของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รบัมอบฉันทะ พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 20 บาท และขดีฆา่ลงวนัทีท่ีท่ าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักล่าว  

2.2 ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล ออกใหไ้ม่เกนิ 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์ซึง่มขีอ้ความใหเ้หน็ว่า ผูแ้ทนนิตบิุคคล ซึง่เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุม มอี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคล ซึง่เป็นผูถ้อื
หุน้ พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ)  

2.3 ส าเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ) เช่นเดยีวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ 1 
ซึง่เป็นผูม้อบฉนัทะและลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  
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2.4 ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รบัมอบฉันทะ เช่นเดยีวกบักรณีบุคคลธรรมดาขอ้ 1 และผู้รบั
มอบฉนัทะไดล้งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

 

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

 

3.1 ใหเ้ตรยีมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดยีวกบักรณีนิตบิุคคล ขอ้ 1 หรอื 2  
3.2 ในกรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นชาวต่างประเทศมอบให้บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) 

เป็นผูล้งนามหนงัสอืมอบฉนัทะแทน ตอ้งสง่หลกัฐานต่อไปนี้เพิม่เตมิ  
1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนชาวต่างประเทศให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และขดี
ฆา่ ลงวนัทีท่ีท่ าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักล่าว  
 2) หนังสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ  บรษิทั ศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD)  
 

ทัง้นี้เอกสารทีม่ตีน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาไทยแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถ้อืหุน้
หรอืผูแ้ทนนิตบิุคคลนัน้รบัรองความถูกตอ้งของค าแปล 

  

2) วิธีการมอบฉันทะ  
บรษิทัฯ ไดแ้นบหนงัสอืมอบฉนัทะจ านวน 3 แบบ คอื แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ของผูถ้อืหุน้แต่ละรายตาม

แบบทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไวจ้ านวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรื่อง 
ก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550 ดงันี้  
- แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไป ซึง่เป็นแบบทีง่่ายไม่ซบัซอ้น  
- แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวั  
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนชาวต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ บรษิัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้  

 

ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเข้ารว่มประชมุของบริษทัฯ ไดด้้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยด าเนินการดงัน้ี  
1. เลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดงันี้  

1.1 ผู้ถือหุ้นทัว่ไปจะเลือกใช้หนังสอืมอบฉันทะได้เฉพาะ  แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง
เท่านัน้  
1.2 ผูถ้อืหุน้ทีป่รากฏชื่อตามสมุดทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างชาวต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้บรษิทั ศูนย์
รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) เป็นผู้รบัฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสอืมอบ
ฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งไดจ้ากทัง้ 3 แบบ (แบบ ก. หรอื แบบ ข. หรอื แบบ ค.)  

2. มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ หรอืเลอืกมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของ
บรษิทัคนใดคนหนึ่ง โดยใหร้ะบุชื่อพรอ้มรายละเอยีดของบุคคลทีผู่ถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ หรอืกาเครื่องหมายหน้า
ชื่อกรรมการอสิระ ตามทีบ่รษิทัระบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะโดยเลอืกเพยีงท่านเดยีวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้ร่วม
ประชุมดงักล่าว  

3. ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขดีฆา่ลงวนัทีท่ีท่ าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักล่าวเพื่อใหถู้กตอ้งและ มี
ผลผูกพนัตามกฎหมาย ทัง้นี้บรษิทัไดอ้ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะทีม่าลงทะเบยีน
เขา้ร่วมประชุม  
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4. ส่งหนังสอืมอบฉนัทะใส่ซองส่งมายงัทีส่ านักงานเลขานุการบรษิทัก่อนวนัพุธที ่26 มถุินายน 2562 หรอืก่อน
เวลาเริม่การประชุมอย่างน้อยครึง่ชัว่โมง เพื่อให้เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ได้มเีวลาตรวจสอบเอกสารและใหท้นัเวลาเริม่
ประชุม  
 

ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้โดยมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนน
เสยีงได ้และผูถ้อืหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอือยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพยีงบางส่วนน้อยกว่า
จ านวนทีต่นถอือยู่ได้ เวน้แต่เป็น บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) ทีผู่ถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูล้งทุน
ชาวต่างประเทศและแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค  

1. การลงทะเบียนเข้ารว่มประชุม  
บรษิทัจะเริม่รบัลงทะเบยีนการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ก่อนเริม่การประชุมไม่น้อยกว่า  1 ชัว่โมง หรอื ตัง้แต่เวลา 12.30 
น. เป็นต้นไป ในวนัจนัทรท์ี ่1 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ  หอ้งประชุม A อาคารเอน็จเินียริง่ ของบรษิทั เลขที ่
239 ถนนหว้ยโป่ง-หนองบอน ต าบลหว้ยโปง่ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21150  ตามแผนทีส่ถานทีจ่ดัประชุมใน
หนงัสอืนดัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562  
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 5 
 

              ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 
บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

                                          ในวนัจนัทรท่ี์ 1 กรกฎาคม 2562 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ผู้ถอืหุน้ บรษิทั ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 

ลงทะเบยีนเริม่เวลา 12.30 – 13.30 น. 

 

ลงทะเบียนเร่ิมเวลา 

ลงทะเบียนเร่ิมเวลา 

ลงทะเบียนเร่ิมเวลา 

มาดว้ยตนเอง ผูร้บัมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบยีน  

 

โต๊ะลงทะเบยีน  

 

แสดงบตัรประประชาชน 

 

 

 

แสดงบตัรประชาชน ของผูม้อบฉนัทะ และบตัร

ประชาชนของผูร้บัมอบฉนัทะ  

- หนงัสอืมอบฉนัทะ และเอกสารมอบฉนัทะ 

 

 

 
ตรวจหนงัสอืมอบฉนัทะ และเอกสารประกอบ 

 

 

 

กรณีมอบฉันทะตามแบบ ข. หรอื แบบ. ค ทีผู่ถ้อื

หุน้ระบุความประสงคใ์นการออกเสยีง  ลงคะแนน

แต่ละวาระอย่างชดัเจนแลว้ จะไม่ไดร้บับตัร 

 

 

ลงนามในใบลงทะเบยีน 

รบับตัรลงคะแนน 

เขา้หอ้งประชุม 

ประธานกล่าวเปิดการประชมุเวลา 13.30 

น. 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามล าดบั 

กรณีทีม่ผีูถ้อืหุน้ไม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีงใน

วาระใดๆ ใหย้กมอืและสง่บตัรคะแนน 

 

เจา้หน้าทีเ่กบ็บตัรลงคะแนนเฉพาะผูท้ีไ่ม่เหน็ดว้ย
หรอืงดออกเสยีง และสรุปผลการลงคะแนน  

งดออกเสยีง และสรุปผลการลงคะแนน 

ประธานหรอืผูไ้ดร้บัมอบหมาย

กล่าวสรุปผลการลงคะแนนเสยีง  
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แผนท่ีบริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

 
 
 

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมรถตู้โดยสารเพื่อการเดินทางมาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ณ 

ส านกังานของบรษิทัฯ จงัหวดัระยอง  โดยมจีุดรบั - สง่ 1 จุด (ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) โดยสามารถมาขึน้รถตู้

โดยสารไดต้ัง้แต่เวลา 8.15 น. - 9.15 น. (รถตูจ้ะจอดรอบรเิวณใกลเ้คยีงกบัโรงอาหารชัน้ 1) 

บริษัทฯ ใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มคีวามประสงค์จะเข้าร่วมเดินทางโดยรถตู้ของบริษัทเพื่อร่วมประชุมดงักล่าว  

โปรดแจ้งการตอบรบัเข้าร่วมเดินทางโดยรถตู้ของบริษทัมายงั (email : nattiya.p@caz.co.th) ภายในวนัพธุท่ี 26 

มิถนุายน 2562 เพื่อบรษิทัจะไดด้ าเนินการจดัเตรยีมรถตูโ้ดยสารต่อไป 
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