หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น

ครัง้ ที่
บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
วันจันทร์ท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น.
ลงทะเบียนตัง้ แต่เวลา 12.30 น.
ณ ห้องประชุม A อาคารเอ็นจิเนียริง่ ของบริษทั
เลขที่ 239 ถนนห้วยโปง่ -หนองบอน ตาบลห้วยโปง่ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

เพือ่ ความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถ้ ือหุ้นหรือผูร้ บั มอบฉันทะทีม่ าร่วมประชุม
โปรดนาแบบฟอร์มหนังสือเชิ ญประชุม หรือหนังสือมอบฉันทะ
และบัตรประจาตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนทีท่ างราชการออกให้มาแสดง
เพือ่ ยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย
(บริ ษทั ฯ ขออนุญาตงดแจกของชาร่วย)

สารบัญ
หน้ าที่
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2562
สิ่ งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือเชิ ญประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562
ลาดับที่ 1

สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562
ประชุมเมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี 18 เมษายน 2562

5 - 17

ลาดับที่ 2

ข้อบังคับของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้

18 - 20

ลาดับที่ 3

ข้อมูลกรรมการอิสระทีย่ งั ดารงตาแหน่ ง เพื่อการรับมอบอานาจจากผูถ้ อื หุน้

ลาดับที่ 4

ขัน้ ตอนการลงทะเบียน วิธกี ารมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

ลาดับที่ 5

แผนทีต่ งั ้ การจัดประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้

25

ลาดับที่ 6

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
ตามทีก่ รมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กาหนด

-

21
22 - 24

เลขที่ EGM-001-2562
วันที่ 21 มิถุนายน 2562
เรื่อง
เรียน

ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2562
ท่านผูถ้ อื หุน้ บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562
2. ข้อบังคับของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
3. ข้อมูลกรรมการอิสระทีย่ งั ดารงตาแหน่ง เพื่อการรับมอบอานาจจากผูถ้ อื หุน้
4. ขัน้ ตอนการลงทะเบียน วิธกี ารมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
5. แผนทีต่ งั ้ การจัดประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้
6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
ตามทีก่ รมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กาหนด
ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เห็นสมควรให้จดั การประชุม
วิสามัญผู้ถอื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 ในวันจันทร์ท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม A อาคารเอ็นจิเนียริง่
ของบริษทั เลขที่ 239 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ตาบลห้วยโป่ง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 โดยวาระการ
ประชุมมีดงั นี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : บริษทั ฯ จัดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 18 เมษายน 2562 มี
สาเนารายงานการประชุมโดยมีรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1)
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผูถ้ อื หุน้ เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 18 เมษายน 2562 ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นว่าได้มกี ารบันทึกการประชุมไว้อย่างครบถ้วน และ
ถูกต้องแล้ว
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2

พิ จารณาอนุมตั ิ แจ้งเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิ นเพิ่ มทุนจากการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษทั ฯ

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : ทัง้ นี้เพื่อเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขอ
อนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ ข้อ 38 (6) (ก) หากมีการเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามที่
ระบุไว้ในคาขออนุ ญาตหรือแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วน จะต้องได้รบั มติอนุ มตั ิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงโดยไม่มเี สียง
คัดค้านตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง

1

โดยมติคณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นควรให้เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
1. อนุ ม ัติก ารเปลี่ย นแปลงวัต ถุ ป ระสงค์ข องการใช้เ งิน เพิ่ม ทุ น จากการเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ของบริษัท มี
รายละเอียดตามตารางต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ในการใช้เงิ น IPO

จานวนเงิ นโดยประมาณ

ตามหนังสือชี้ชวน

(ล้านบาท)

ระยะเวลาที่ใช้เงิ นโดยประมาณ

1. ใช้เป็ นหลักทรัพย์ค้าประกันแก่ธนาคาร1

100.00 อยู่ในระหว่างการดาเนินการของ
ธนาคาร2

2. เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

152.72

ภายในปี 2562

40.00

ภายในปี 2562

3. ลงทุนซือ้ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ
รวม

292.72

ั บนั และปลดสินทรัพย์ของกลุม่ ทาคูนิดงั กล่าว
หมายเหตุ: 1ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันแทนสินทรัพย์ของกลุ่มทาคูนิทใี ่ ช้ค้ าประกันอยู่ในปจจุ
2
ออก / ตามหนังสือชี้ชวน ระยะเวลาในการดาเนินการ มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562

วัตถุประสงค์การใช้เงิ นใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลง
1. ซือ้ ทีด่ นิ อาคารโรงงานเพื่อนามาเป็ นหลักทรัพย์
ค้าประกันแก่ธนาคาร*
2. เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
3. ลงทุนซือ้ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ
รวม

จานวนเงิ นที่ใช้ (ล้านบาท)
ไม่เกิน 100.00

ระยะเวลาที่ใช้เงิ นโดยประมาณ
ทันทีหลังผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ิ

152.70

ภายในปี 2562

40.00

ภายในปี 2562

292.70

หมายเหตุ* : ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้าประกันแทนสินทรัพย์ของกลุ่ม TAKUNI ทีใ่ ช้ค้าประกันอยู่ ณ ปจั จุบนั และปลดสินทรัพย์ของกลุ่มทาคูนิ
ดังกล่าวออก

2. การซือ้ ทีด่ นิ อาคาร โรงงาน เพื่อนามาเป็ นหลักทรัพย์ค้าประกันแก่ธนาคาร มีมลู ค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท โดย
กาหนดให้ดาเนินการทันทีทไ่ี ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
3. เหตุผลและความจาเป็ น จากความต้องการใช้พน้ื ทีใ่ ช้สอยเพื่อรองรับงานโครงการรับเหมาก่อสร้างในอนาคต โดย
Backlog ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีมูลค่า 2,133.33 ล้านบาท ทาให้บริษัทต้องดาเนินการเช่าที่ดนิ ในพื้นที่บ ริเวณ
ใกล้เคียงเพิม่ เติม คณะกรรมการบริษทั จึงมีความเห็นร่วมกันว่า บริษทั ควรจะลงทุนซือ้ ทีด่ นิ อาคาร โรงงาน ในจังหวัด
ระยองเพิม่ เติม เพื่อเป็ นการลดต้นทุนค่าเช่าพืน้ ทีใ่ นระยะยาว รวมทัง้ จะช่วยเพิม่ กาลังการผลิต ตลอดจนเพิม่ โอกาสทาง
2

ธุรกิจของบริษทั ในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ยงั สามารถนาทีด่ นิ ทีซ่ อ้ื ใหม่ดงั กล่าวไปเป็ นหลักทรัพย์ค้าประกันแก่ธนาคาร
แทนสินทรัพย์ของกลุ่ม TAKUNI ในปจั จุบนั ได้อกี ด้วย
4. บริษัท มีแ ผนใช้เ งิน เพื่อ ซื้อ ที่ดิน อาคาร โรงงาน ทัน ทีภ ายหลัง ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น มีม ติอ นุ ม ัติก ารเปลี่ย นแปลง
วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิม่ ทุนข้างต้น ทัง้ นี้ หากปรากฎว่าการเจรจาการซือ้ ทีด่ นิ อาคาร โรงงานของบริษทั กับผูข้ ายไม่
สาเร็จด้วยเหตุผลของผู้ขาย บริษัทจะยังคงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิม่ ทุนตามเดิมที่เคยขออนุ ญาตไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน คือนาเงินเพิม่ ทุนจานวนประมาณ 100 ล้านบาท มาใช้เป็ น
หลักทรัพย์ค้าประกันแก่ธนาคารเพื่อแทนสินทรัพย์ของกลุ่ม TAKUNI ทีใ่ ช้ค้าประกันอยู่ ณ ปจั จุบนั และปลดสินทรัพย์
ของกลุ่ม TAKUNI ออกไป
5. บริษทั คาดว่าการเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิม่ ทุนดังกล่าวไม่มผี ลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ หรือต่อ
ประมาณการใดๆ ที่ได้เปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่
เปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรให้เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั กิ ารเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน
เพิม่ ทุนจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ
การลงมติ : ระเบียบวาระนี้ จะต้องได้รบั มติอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ อื
หุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงโดยไม่มีเสียงคัดค้านตัง้ แต่ร้อยละ 10 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
วาระที่ 3
เรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 กาหนดให้ “ผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด จะขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจาก
ทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เ พื่อ เปิ ดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ท่ีป ระชุ ม
พิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ กาหนดไว้ในการประชุมครัง้ นี้
จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ อื หุน้ บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ท่ี 1 กรกฎาคม
2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม A อาคารเอ็นจิเนียริง่ ของบริษทั เลขที่ 239 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ตาบลห้วย
โป่ง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ สะดวกรวดเร็ว บริษทั ฯ
จะจัดให้มกี ารลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่วมประชุมตัง้ แต่เวลา 12.30 น. เป็ นต้นไป
บริษทั ฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 ฉบับนี้ และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.caz.co.th
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาถือบัตรประจาตัวประชาชนมาแสดง ส่วนผูถ้ อื หุน้ ท่านใดไม่สามารถ
เข้าประชุมด้วยตนเองได้ บริษทั ฯ ได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทัวไปซึ
่ ง่ เป็ นแบบทีง่ ่ายไม่ซบั ซ้อน) แบบ
ข. และแบบ ค. (แบบทีใ่ ช้เฉพาะกรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นผูล้ งทุน ชาวต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด) (สิ่ งที่ ส่งมาด้วย หมายเลข 6) พร้อมอากรแสตมป์ 20 บาท ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพื่อให้ผู้
ถือหุน้ สามารถดาวน์โหลดใช้ได้ตามความเหมาะสมด้วย พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐาน แสดงความเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือ
ผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุม และนามามอบให้ทป่ี ระชุมก่อนเริม่ การประชุม
ผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นชาวต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ในประเทศ
ไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทงั ้ แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้
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(หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับได้ทเ่ี ลขานุการบริษทั หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของบริษทั
ฯ ได้ท่ี www.caz.co.th)
ทัง้ นี้บริษทั ฯ ขอแนะนาให้ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ซึง่ เป็ นแบบทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ ะมอบฉันทะ
ทีล่ ะเอียด ชัดเจน ตายตัว
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษทั ฯ เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษทั ฯ มีกรรมการอิสระทีส่ ามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ดงั นี้
(1) นายสุทธิ ธรรมอานวยสุข

ดารงตาแหน่ง กรรมการอิสระ

โปรดดูรายละเอียดของกรรมการอิสระทีเ่ ป็ นผูร้ บั มอบฉันทะตาม ( สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3)
ในกรณีทท่ี ่านมีความประสงค์ทจ่ี ะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน
ขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสาเนาบัตรประชาชนของท่านที่ลงลายมือชื่อ กลับมาทีบ่ ริษทั ฯ ล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม
บริษทั ฯ ใคร่ขอให้ท่านผูถ้ อื หุน้ ได้โปรดทราบและปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข และวิธกี ารลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่วมประชุมผู้
ถือหุน้ การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนดังทีก่ าหนดในเอกสาร (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4)
ทัง้ นี้เพื่อให้ท่านผูถ้ อื หุน้ ได้รบั ประโยชน์สงู สุดจากการประชุม รวมทัง้ เป็ นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่าง
เต็มที่ หากท่านมีคาถามทีต่ อ้ งการให้ชแ้ี จงในประเด็นของระเบียบวาระทีน่ าเสนอในครัง้ นี้ สามารถส่งคาถามล่วงหน้ามา
ที่ บ ริ ษั ท ฯ โดยใช้ จ ดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าที่ เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท nattiya.p@caz.co.th หรื อ โทรสารหมายเลข
038-606-166
นอกจากนัน้ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกบริษัทฯ ได้จดั ทาแผนที่สถานที่จดั การประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น
(สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5)
ขอแสดงความนับถือ

นายณรงค์ฤทธิ ์ ถาวรวิศษิ ฐพร
ประธานกรรมการ
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี : นางสาวณัฐฐิยา จารุสมบัติ
เลขานุการบริษทั โทร.038-606-242 ต่อ 336
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2562
ของ

บริ ษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
____________________________________________________________________________
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม A อาคารเอ็นจิเนียริง่ ของบริษทั ฯ เลขที่ 239 ถนน
ห้วยโปง่ -หนองบอน ตาบลห้วยโปง่ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ผูถ้ ือหุ้นของบริษทั เข้าร่วมประชุมทัง้ ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จานวน 29 ท่าน
เริม่ ประชุม
นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิ ศิษฐพร ประธานกรรมการ ทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานในทีป่ ระชุม ประธานกล่าวเปิ ดการ
ประชุมและแจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ขณะทีเ่ ริม่ การประชุมมีผถู้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง 25 ราย รับมอบฉันทะจานวน 4 ราย
นับรวมจานวนผูถ้ อื หุน้ 29 ราย รวมจานวนหุน้ ทัง้ สิน้ 207,758,047 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 74.1993 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่าย
ได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ครบเป็ นองค์ประชุม ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั ฯ
นางสาวณัฐฐิ ยา จารุสมบัติ เลขานุการบริ ษทั ทาหน้าที่เลขานุ การทีป่ ระชุม และนายยุทธนา กาญจนา
รมย์ ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูด้ าเนินรายการประชุม โดยนายยุทธนา กาญจนารมย์ ได้แนะนาคณะกรรมการบริษทั คณะผูบ้ ริหาร
ทีป่ รึกษาทางกฎหมาย ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ตัวแทนอิสระซึง่ เป็ นผูแ้ ทนในการนับคะแนน ทีเ่ ข้าร่วมประชุมดังนี้
กรรมการบริษทั ที่เข้าร่วมประชุม
1. นายณรงค์ฤทธิ ์ ถาวรวิศษิ ฐพร

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายสุทธิ ธรรมอานวยสุข

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายยิง่ ยง เตชะรุ่งนิรนั ดร์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

4. นายซุง ซิก ฮอง

กรรมการ (ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร) / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร /
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง /

5. นายประเสริฐ ตรีวรี านุวฒ
ั น์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ ง

6. นางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์

กรรมการ / กรรมการบริหาร

7. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ ง /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ

8. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
9. นายเจริญชัย อานาจสมบูรณ์สขุ
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ทัง้ นี้กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมในครัง้ นี้คดิ เป็ นร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้ หมดของบริษทั ฯ
คณะผูบ้ ริหาร
1. นาย ยอง ชอล ชอย

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานปฏิบตั กิ าร
ผูจ้ ดั การฝา่ ยวิศวกรรมและการจัดซือ้ จัดหา (รักษาการ)

2. นางสาวพรธิภสั ร์ ขันธีวทิ ย์

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชีและการเงิน

3. นางวิมล เวหะรัตน์

ผูจ้ ดั การสายงานสนับสนุน

4. นาย หวัง ยอบ จี

ผูจ้ ดั การฝา่ ยก่อสร้าง

5. นาย บูม บุ๊ค คว๊าก

ผูจ้ ดั การฝา่ ยโรงงาน

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
นางสาวพัณณิตา จันทร์ต๊ะ และ นายธิตณ
ิ ฏั ฐ์ ปรีดพิ านิจวิภา จากบริษทั ทีป่ รึกษากฎหมายกรุงเทพ จากัด (B.L.C.)
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
นางณฐพร พันธุอ์ ุดม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต จากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
ตัวแทนอิ สระซึ่งเป็ นผูแ้ ทนในการนับคะแนน
บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จากัด
ตัวแทนผูถ้ ือหุ้นเพื่อเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน
นางสาวกนกวรรณ ทองครุธ ทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวแทนผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมสังเกตการณ์ และเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน
ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
นายพิเชษฐ์ อิสโร
ประธานฯ มอบหมายให้ผดู้ าเนินรายการประชุม ชีแ้ จงรายละเอียดเกีย่ วกับการประชุม และวิธกี ารออกเสียง
ลงคะแนน ในวาระต่างๆ โดยผู้ดาเนินรายการประชุม ได้ช้แี จงวิธกี ารสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การออกเสียง
ลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนนให้ทป่ี ระชุมได้รบั ทราบ
ผู้ดาเนิ นรายการประชุม เรียนชีแ้ จงวิธกี ารสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การออกเสียงลงคะแนน การนับ
คะแนน และการประกาศผลคะแนน ดังนี้
การสอบถามหรือแสดงความเห็น
ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะที่มขี อ้ สงสัยจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแนะนาตัวโดยแจ้ง ชื่อ นามสกุล และแจ้งเรื่องทีต่ อ้ งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นนัน้ ขอให้เป็ น
การสอบถามและแสดงความคิดเห็นตามประเด็นของวาระการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง
1. การออกเสียงลงคะแนนนัน้ ให้ 1 หุน้ มีสทิ ธิออกเสียงได้ 1 เสียง
2. ในการประชุมแต่ละวาระนัน้ ท่านต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้ตรงกับวาระทีม่ กี ารเรียกเก็บในแต่ละวาระ
3. ท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ท่านกรอกใบลงคะแนนเสียงที่บริษทั ฯ จัดให้ พร้อมทัง้ ลง
ลายมือชื่อด้วยปากกา และมอบให้เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ
4. หากท่านทาเครื่องหมายลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง บริษทั ฯ จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย
5. บริษทั ฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการนับการออกเสียงลงคะแนน
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ในกรณีทไ่ี ม่ดาเนินการตามทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้นบริษทั ฯ จะถือว่าท่านเห็นชอบกับมติตามวาระที่ได้นาเสนอ
ในกรณีผรู้ บั มอบฉันทะทีย่ ่นื ใบมอบฉันทะ แบบ ข. ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ได้ออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว
ทัง้ นี้ เมื่อสิน้ สุดการประชุมฯ บริษทั ฯ ขอความกรุณาท่านผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทุกท่าน มอบใบลงคะแนน
ทีเ่ หลือทัง้ หมดให้กบั เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ เพื่อนาคะแนนของท่านไปบันทึ กไว้ในระบบการนับคะแนน และสาหรับผูถ้ อื
หุน้ ทีเ่ ป็ นชาวต่างชาติ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มลี ่ามในการอานวยความสะดวกกรณีทม่ี ขี อ้ สงสัยหรือมีคาถามสามารถติดต่อได้
ทีน่ างสาว ลี ยู จิน
เมื่อไม่มผี ู้ถือหุ้นมีขอ้ สงสัยใดๆ ประธาน จึงเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุม
ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สานักงาน ก.ล.ต. และกระทรวงพาณิชย์ เป็ นการล่วงหน้าซึง่ เป็ นไปตามกฎหมายแล้ว
จึงขอเริ่มเปิ ดการประชุมโดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมวิ สามัญผูถ้ ือหุ้นครังที
้ ่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561
ประธานฯ ขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5
ตุลาคม 2561 โดยเชิญผูด้ าเนินรายการประชุมเป็ นผูช้ แ้ี จงรายละเอียดในวาระนี้ต่อทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณา
ผู้ดาเนิ นรายการประชุม เรียนชีแ้ จงให้ทป่ี ระชุมทราบว่า บริษทั ฯ ได้จดั การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่
2/2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 จึงขอให้ทป่ี ระชุม รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีสาเนารายงานการประชุม
ตามหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 11-17 ทีบ่ ริษทั ได้จดั ส่งให้กบั ท่านเป็ นการล่วงหน้าแล้ว เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มผี ู้ถือหุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบ
ถามเพิม่ เติม ประธานจึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุ้ นครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5
ตุลาคม 2561 ตามรายละเอียดทีไ่ ด้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมดังกล่าวข้างต้น
มติ
ตุลาคม 2561

ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้วมีมติรบั รองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5

โดยทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติรบั รองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

207,758,047
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

( คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 )
( คิดเป็ นร้อยละ
0.0000 )
( คิดเป็ นร้อยละ
0.0000 )
( คิดเป็ นร้อยละ
0.0000 )

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิ จการประจาปี 2561
ผู้ดาเนิ นรายการประชุม ได้ชแ้ี จงต่อทีป่ ระชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 35 (1) กาหนดให้ทป่ี ระชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีแ่ สดงถึงกิจการของบริษทั ฯ ในรอบปี ทผ่ี ่านมา
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอผูถ้ อื หุน้ เพื่อรับทราบผลการดาเนินงาน และรายงาน
ประจ าปี 2561 รายละเอีย ดตามที่ป รากฏอยู่ใ นรายงานประจ าปี 2561 และผู้ดาเนิ น รายการประชุ ม ได้ก ล่ า วเชิญ
นางสาวพรธิภสั ร์ ขันธีวทิ ย์ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชีและการเงิน รายงานผลการดาเนินงานในปี 2561 ให้ท่ี
ประชุมได้รบั ทราบ
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นางสาวพรธิ ภสั ร์ ขันธี วิทย์ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชีและการเงิน ได้เรียนชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมถึง
รายได้และความสามารถในการทากาไรของบริษทั ฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายได้จากผลประกอบการของบริษทั ฯ ในปี 2561 บริษทั ฯ มีรายได้ จานวน 1,387 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ
กับรายได้ตงั ้ แต่เริม่ ก่อตัง้ บริษทั ฯ ในปี 2557 บริษทั ฯ มีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ คิดเป็น
ร้อยละ 50.27 ต่อปี
เห็นได้ว่าตัง้ แต่ปี 2558 – 2561 ความสามารถในการทากาไรของบริษทั มีอตั รากาไรขัน้ ต้นเฉลีย่ คิดเป็ นร้อยละ
10 - 11 โดยปี 2561 บริษทั ฯ มีอตั รากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 10.52 และมีอตั รากาไรสุทธิรอ้ ยละ 3.81 ทัง้ นี้ อัตราการเติบโต
ของกาไรขัน้ ต้นและกาไรสุทธิของบริษทั เพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่องเป็ นผลจากการเติบโตของรายได้ในทุกๆ ปี ประกอบกับ
ความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนโครงการและค่าใช้จ่ายในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค่าใช้จ่ายใน
การบริหารส่วนที่เพิม่ ขึน้ คือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานเพื่อรองรับงานโครงการที่เพิม่ ขึน้ โดยในปี 2561 บริษัทฯ มี
กาไรสุทธิในส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ จานวน 53 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 ทีม่ กี าไรส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
จานวน 22.9 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าบริษทั ฯ มีอตั ราการเติบโตสูงขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 131.44 และหากเปรียบเทียบอัตรา
การเติบโตเฉลีย่ ของกาไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของบริษทั ตัง้ แต่ปี 2558 – 2561 จะเห็นว่าบริษทั ฯ มีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ ต่อปี
คิดเป็ นร้อยละ 40 - 70 ต่อปี
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบถาม
เพิม่ เติม ประธานจึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับทราบรายงานกิจการประจาปี 2561 ตามรายละเอียดทีไ่ ด้นาเสนอต่อที่
ประชุมดังกล่าวข้างต้น
ผูด้ าเนิ นรายการประชุม แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มกี ารลงคะแนนเสียงใน
วาระนี้
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบรายงานกิจการประจาปี 2561
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วาระที่ 3 พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นประจาปี สาหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ผูด้ าเนิ นรายการประชุม ได้ชแ้ี จงต่อทีป่ ระชุมว่า มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.
2535 กาหนดให้ “คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารทางบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิน้ รอบปี บญ
ั ชีของบริษทั เสนอ
ต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ”
และข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 36 (2) กาหนดให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี “พิจารณาอนุ มตั งิ บดุล และ
บัญชีกาไรขาดทุน”
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั งิ บการเงินรวมของ
บริษทั และบริษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ฯ ซึง่ ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะ
กิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผู้
ถือหุน้ รวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สาหรับรอบบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซึ่งงบดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั เรียบร้อยแล้ว
ผูด้ าเนิ นรายการประชุมได้กล่าวเชิญ นางสาวพรธิภสั ร์ ขันธีวทิ ย์ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชี
และการเงิน รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจาปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสนิ ทรัพย์รวม จานวน 1,149.8 ล้านบาท
แบ่งออกเป็ นส่วนของลูกหนี้การค้าร้อยละ 18 รายได้ท่ยี งั ไม่เรียกชาระร้อยละ 24 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ร้อยละ 32
สินทรัพย์อ่นื ร้อยละ 14 และสินค้าคงเหลือร้อยละ 12 และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวม จานวน
729.1 ล้านบาท สูงเพิ่มขึ้น 423.70 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้ จากรายได้ท่ยี งั ไม่ได้เรียกชาระที่บริษัทฯ ได้รบั การว่าจ้าง
เพิ่มขึ้นในปี 2561 และที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทฯ ซื้ออุปกรณ์ มาสาหรับ รองรับงานโครงการที่
เกิดขึน้ ใหม่ และสินค้าคงเหลือทีเ่ พิม่ ขึน้ จากโครงการใหม่ 2 โครงการ ส่วนทีล่ ดลงคือในส่วนของเงินสด ซึง่ ลงลดจากการ
จ่ายเงินปนั ผลจานวน 34.87 ล้านบาท
หนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวม จานวน 1,149.8 ล้านบาท แบ่ง
ออกเป็ นส่วนของเจ้าหนี้การค้าร้อยละ 25 เงินรับล่วงหน้าและรายได้รบั ล่วงหน้าค่าก่อสร้างร้อยละ 37 เงินกู้ยมื จาก
สถาบันการเงินร้อยละ 21 และส่วนของเจ้าของร้อยละ 14 และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวมจานวน
729.1 ล้านบาท ซึ่งส่วนที่สูงขึ้นมาจากหนี้สนิ จากส่วนของเจ้าหนี้การค้า จากการซื้อวัตถุ ดิบต่ างๆ เพื่อรองรับงาน
โครงการทีเ่ พิม่ ขึน้ และเงินรับล่วงหน้าและรายได้รบั ล่วงหน้าค่าก่อสร้างทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั มาจากโครงการใหม่ๆ ซึง่ ได้เซ็น
สัญญาในระหว่างปี 2561 และส่วนหนี้สนิ ทีล่ ดลงได้แก่เงินกูย้ มื ทีไ่ ด้ชาระเงินกูใ้ ห้กบั สถาบันการเงินในระหว่างงวด
กระแสเงินสด ในปี 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน จานวน 33.29 ล้านบาท
และกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จานวน 73.16 ล้านบาท ซึง่ ใช้ไปสาหรับการซือ้ อุปกรณ์มาสาหรับงานโครงการ
ใหม่ๆ และกระแสเงินสดทีใ่ ช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินได้มา จานวน 16.86 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กระแส
เงินสดลดลง จานวน 56.76 ล้านบาท และเมื่อรวมกับเงินสดต้นปี จานวน 91.98 ล้านบาท บริษัทฯ จะมีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี จานวน 35.22 ล้านบาท
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบถาม
เพิม่ เติม ประธานจึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจาปี สาหรับรอบบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ตามรายละเอียดทีไ่ ด้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมดังกล่าว
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ผู้ดาเนิ นรายการประชุม แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า มติในวาระนี้ต้องได้รบั การอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หากท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เสร็จ
เรียบร้อยแล้วโปรดยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าทีไ่ ปรับบัตรลงคะแนน
มติ ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั งิ บการเงินประจาปี สาหรับรอบบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
โดยทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
207,758,047
เสียง ( คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 )
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง ( คิดเป็ นร้อยละ
0.0000 )
งดออกเสียง
0
เสียง ( คิดเป็ นร้อยละ
0.0000 )
บัตรเสีย
0
เสียง ( คิดเป็ นร้อยละ
0.0000 )
พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกาไรประจาปี 2561 และการจ่ายเงิ นปันผล
ผู้ดาเนิ นรายการประชุม ได้ชแ้ี จงต่อทีป่ ระชุมว่า จากงบการเงินเฉพาะกิจการ สาหรับปี 2561 บริษทั ฯ มี
กาไรสุทธิ จานวน 49.84 ล้านบาท โดยไม่มยี อดขาดทุนสะสม บริษทั ฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปนั ผล ให้แก่ผถู้ อื หุน้
ได้
วาระที่ 4

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 44 ซึง่ กาหนดว่า “คณะกรรมการ อาจจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื
หุน้ ได้เป็ นครัง้ คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษทั ฯ มีผลกาไรสมควรพอทีจ่ ะทาเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปนั ผลแล้วให้รายงานให้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป”
ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 ซึ่งกาหนดว่า “บริษัทฯ ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุน
สารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมี
จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน”
บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิในแต่ละปี จากการประชุม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ทีป่ ระชุมมีมติให้จ่ายเงินปนั ผลในอัตราหุน้ ละ 0.10
บาท สาหรับรอบระยะเวลา วันที่ 1 เมษายน 2561 – วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมเป็ นเงินปนั ผลทัง้ สิน้ 28.00 ล้านบาท
(ก่อนหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย) คิดเป็ นร้อยละ 56.19 ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ฯ โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ อื
หุ้น ที่มีส ิท ธิร ับ เงิน ป นั ผล (Record Date) ในวัน ที่ 13 มีน าคม 2562 และก าหนดให้มีก ารจ่ า ยเงิน ป นั ผลในวัน ที่ 17
พฤษภาคม 2562 โดยบริษทั ฯ ได้จดั สรรกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานประจาปี ไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 เรียบร้อยแล้ว เป็ นจานวนเงิน 2,491,756 บาท
ประธาน เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบถาม
เพิ่ม เติม ประธานจึง เสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิก ารจัด สรรก าไรประจ าปี 2561 และการจ่ า ยเงิน ป นั ผล ตาม
รายละเอียดทีไ่ ด้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมดังกล่าวข้างต้น
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ผู้ดาเนิ นรายการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ต้องได้รบั การอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หากท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เสร็จ
เรียบร้อยแล้วโปรดยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าทีไ่ ปรับบัตรลงคะแนน
มติ ทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั จิ ่ายเงินปนั ผลในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท รวมเงินปนั ผลทัง้ หมด 28.00 ล้านบาท
(ก่อนหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย) (คิดเป็ นร้อยละ 56.19 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการซึง่ เป็ นไปตามนโยบายบริษทั
ฯ) และกาหนดจ่ายเงินปนั ผลในวันศุกร์ท่ี 17 พฤษภาคม 2562
โดยทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
207,758,047
เสียง ( คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 )
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง ( คิดเป็ นร้อยละ
0.0000 )
งดออกเสียง
0
เสียง ( คิดเป็ นร้อยละ
0.0000 )
บัตรเสีย
0
เสียง ( คิดเป็ นร้อยละ
0.0000 )
วาระที่ 5 พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ ได้ชแ้ี จงต่อทีป่ ระชุมว่า เพื่อเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส กรรมการทีถ่ ูกเสนอ
ชื่อให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่ ง ซึง่ ได้แก่ นายณรงค์ฤทธิ ์ ถาวรวิศษิ ฐพร / นายประเสริฐ ตรีวรี านุ วฒ
ั น์ และนายสมชัย
ก้านบัวแก้ว ขอออกจากห้องประชุมเป็ นการชัวคราว
่
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ท่านผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นได้
อย่างเต็มที่ และเพื่อให้การประชุมดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง ประธานได้เชิญ นายสุทธิ ธรรมอานวยสุข ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ทาหน้าทีใ่ นการดาเนินการประชุมต่อในวาระนี้แทน โดยกรรมการทัง้ 3 ท่านนี้จะกลับเข้ามาในทีป่ ระชุมอีก
ครัง้ เมื่อเสร็จสิน้ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้แล้ว
ผู้ดาเนิ นรายการประชุม ได้ชแ้ี จงต่อทีป่ ระชุมว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กาหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ ง
จานวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็ นอัตรากรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งอาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่ งอีกได้ ” และ
ข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 14 กาหนดให้ทป่ี ระชุมสามัญประจาปี “พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ่ ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระ” ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ในครัง้ นี้ มีกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน
ได้แก่

(1) นายณรงค์ฤทธิ ์ ถาวรวิศษิ ฐพร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน
(2) นายประเสริฐ ตรีวรี านุวฒ
ั น์

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสีย่ ง

(3) นายสมชัย ก้านบัวแก้ว

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษทั (ซึง่ ไม่รวมกรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสีย) พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผู้
ถือหุน้ แต่งตัง้ กรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่งตามวาระ ทัง้ 3 ท่าน ได้แก่ นายณรงค์ฤทธิ ์ ถาวรวิศษิ ฐพร / นายประเสริฐ ตรี
วีรานุ วฒ
ั น์ และนายสมชัย ก้านบัวแก้ว กลับเข้าดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดเดิมและตาแหน่ งเดิม
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็ นบุคคลทีม่ คี ุณวุฒ ิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อัน
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จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เป็ นผู้ท่ปี ฏิบตั หิ น้าทีด่ ้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และมีความ
รับผิดชอบตลอดจนเป็ นผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
กรรมการทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อในครัง้ นี้ ไม่ได้ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ / ผูบ้ ริหาร ในกิจการทีเ่ ป็ นคู่แข่งทาง
ธุรกิจหรือ กิจการที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้ผ่านกระบวนการกลันกรองของคณะกรรมการ
่
บริษทั แล้วว่ามีคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมกับการประกอบกิจการของบริษทั ฯ
จานวนปี ในการดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการอิ สระ

นายสุทธิ ธรรมอานวยสุข ผูด้ าเนิ นการแทนประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อ
สงสัยต่างๆ เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการแทน
กรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่งตามวาระ ตามรายละเอียดทีไ่ ด้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมดังกล่าวข้างต้น
ผู้ดาเนิ นรายการประชุม แจ้งต่อท่านผู้ถอื หุน้ ว่ามติในวาระนี้ ต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5.1 การแต่ งตัง้ นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิ ศิษฐพร กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษัท ใน
ตาแหน่ งเดิ ม ได้รบั คะแนนเสียงจากผูถ้ ือหุ้น ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

207,758,047
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

( คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 )
( คิดเป็ นร้อยละ
0.0000 )
( คิดเป็ นร้อยละ
0.0000 )
( คิดเป็ นร้อยละ
0.0000 )

ดังนัน้ วาระนี้ถอื ว่า นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิ ศิษฐพร ได้รบั อนุ มตั ิ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา
ประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5.2 การแต่งตัง้ นายประเสริฐ ตรีวีรานุวฒ
ั น์ กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั ในตาแหน่ ง
เดิ ม ได้รบั คะแนนเสียงจากผูถ้ ือหุ้น ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

205,168,388
0
2,589,659
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

( คิดเป็ นร้อยละ 98.7535 )
( คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 )
( คิดเป็ นร้อยละ 1.2465 )
( คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 )

หมายเหตุ: นายประเสริฐ ตรีวรี านุ วฒ
ั น์ ถือหุน้ จานวน 2,589,659 หุน้ และเพื่อให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลทีด่ ี และ
เพื่อความโปร่งใส นายประเสริฐ ตรีวรี านุวฒ
ั น์ จึงได้งดออกเสียงในวาระนี้
ดังนัน้ วาระนี้ถือว่า นายประเสริ ฐ ตรีวีรานุวฒ
ั น์ ได้รบั อนุ มตั ิ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
12

วาระที่ 5.3 การแต่งตัง้ นายสมชัย ก้านบัวแก้ว กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั ในตาแหน่ งเดิ ม
ได้รบั คะแนนเสียงจากผูถ้ ือหุ้น ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

207,757,847
0
200
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

( คิดเป็ นร้อยละ 99.9999 )
( คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 )
( คิดเป็ นร้อยละ 0.0001 )
( คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 )

หมายเหตุ: นายสมชัย ก้านบัวแก้ว ถือหุน้ จานวน 200 หุน้ และเพื่อให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลทีด่ ี และเพื่อความ
โปร่งใส นายสมชัย ก้านบัวแก้ว จึงได้งดออกเสียงในวาระนี้
ดังนัน้ วาระนี้ถอื ว่า นายสมชัย ก้านบัวแก้ว ได้รบั อนุ มตั ิ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ทีป่ ระชุมมีมติแต่งตัง้ กรรมการทัง้ สามท่านทีพ่ น้ จากตาแหน่งตามวาระข้างต้นทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อกลับเข้า
ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรรมการ ประจาปี 2562
นายสุทธิ ธรรมอานวยสุข ได้เ ชิญ นายณรงค์ฤ ทธิ ์ ถาวรวิศิษ ฐพร นายประเสริฐ ตรีวีร านุ ว ัฒ น์ และ
นายสมชัย ก้านบัวแก้ว กลับเข้ามาในทีป่ ระชุม โดยนายณรงค์ฤทธิ ์ ถาวรวิศษิ ฐพร ในฐานะประธานฯ ขอให้ท่ปี ระชุม
พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรรมการ ประจาปี 2562 และเชิญผูด้ าเนินรายการประชุม เป็ นผูช้ แ้ี จงรายละเอียดในวาระนี้
ต่อทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณา
ผู้ดาเนิ นรายการประชุม เรียนชี้แจงให้ท่ปี ระชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 มาตรา 90 กาหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่ เป็ นค่าตอบแทนตาม
ข้อบังคับของบริษทั ” และข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 16 กาหนดให้ “กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั ฯ ในรูป
ของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น”
ในปี 2561 ปี ทผ่ี ่านมา มีการจ่ายเบีย้ ประชุมกรรมการทัง้ หมดจานวน 10 ท่าน รวมเป็ นจานวนเงิน 1,190,000
บาทถ้วน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท เห็น สมควรเสนอให้ท่ีป ระชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น อนุ ม ัติค่ า ตอบแทน
กรรมการ ประจาปี 2562 เป็ นค่าเบี้ยประชุม เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดย
คานึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจและความเกี่ยวโยงกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับ
สภาวะโดยทัวไปของตลาด
่
และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทาหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษทั ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
S

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบ
ถามเพิม่ เติม ประธานจึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรรมการ ประจาปี 2562 ตามรายละเอียดทีไ่ ด้
นาเสนอต่อทีป่ ระชุมดังกล่าวข้างต้น
ผูด้ าเนิ นรายการประชุม ได้ชแ้ี จงต่อทีป่ ระชุมว่า มติในวาระนี้ตอ้ งได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนไม่น้อยกว่า 2
ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมด ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม หากท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เสร็จ
เรียบร้อยแล้วโปรดยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าทีไ่ ปรับบัตรลงคะแนน
มติ ทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรรมการ ประจาปี 2562 เป็ นค่าเบีย้ ประชุม เป็ นจานวนเงินไม่เกิน
1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
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โดยทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ มาประชุม ดังนี้
เห็นด้วย
207,758,047
เสียง ( คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 )
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง ( คิดเป็ นร้อยละ
0.0000 )
งดออกเสียง
0
เสียง ( คิดเป็ นร้อยละ
0.0000 )
บัตรเสีย
0
เสียง ( คิดเป็ นร้อยละ
0.0000 )
วาระที่ 7 พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2561
ผู้ดาเนิ นรายการประชุม เรียนชี้แจงให้ท่ปี ระชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 มาตรา 120 กาหนดให้ “ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
ของบริษทั ฯ ทุกปี ในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี จะแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และมาตรา 121 กาหนดให้ “ผูส้ อบ
บัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ ารงตาแหน่งหน้าทีใ่ ดๆ ของบริษทั ” และข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 42
กาหนดให้ทป่ี ระชุมสามัญประจาปี “พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี”
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พจิ ารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาเสนอทีป่ ระชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท
ประจาปี 2562 โดยแต่งตัง้ ให้นายบุญเลิศ กมลชนกกุล* ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 5339 และนายขจรเกียรติ อรุณไพ
โรจนกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3445 และนายชาญชัย ชัยประสิทธิ ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 3760 เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของกลุ่มบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ กลุ่มบริษัท
เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด มีมาตรฐาน และมี
ความเชีย่ วชาญในการสอบบัญชีรวมทัง้ ยังสามารถให้คาแนะนาให้คาปรึกษาในเรื่องเกีย่ วกับการบัญชี ภาษีอากร และ
ระบบการควบคุมภายใน จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี โดยมีค่าสอบบัญชี
เป็ นจานวนเงินดังนี้ บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) จานวนเงิน 3,240,000 บาท และ บริษทั เจเคอีซี
จากัด จานวนเงิน 460,000 บาท รวมเป็ นจานวนเงินทัง้ สิ้น 3,700,000 บาท ซึ่งอัตรานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่
เกิดขึน้ จริงระหว่างการปฏิบตั งิ าน โดยตารางเปรียบเทียบราคาค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2561 – 2562 มีดงั นี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริษัท ได้พจิ ารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ อนุมตั แิ ต่งตัง้ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล* ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 5339 และนายขจรเกียรติ อรุณไพ
โรจนกุล ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 3445 และนายชาญชัย ชัยประสิทธิ ์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 3760 ในนาม
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของกลุ่มบริษทั โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่ องบการเงินของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงินดังนี้ บริษัท ซี เอ แซด
(ประเทศไทย) จากัด จานวนเงิน 3,240,000 บาท และ บริษัท เจเคอีซี จากัด จานวนเงิน 460,000 บาท รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน้ 3,700,000 บาทถ้วน ซึง่ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทีเ่ กิดขึน้ จริงระหว่างการปฏิบตั งิ าน
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ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบถาม
เพิม่ เติม ประธานจึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนขอผูส้ อบบัญชี ประจาปี
2562
ผู้ดาเนิ นรายการประชุม ได้ชแ้ี จงต่อทีป่ ระชุมว่ามติในวาระนี้ ต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หากท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเสร็จ
เรียบร้อยแล้วโปรดยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าทีไ่ ปรับบัตรลงคะแนน
มติ ทีป่ ระชุมมีมติแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562 โดยนายบุญเลิศ
กมลชนกกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 5339 และนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3445
และนายชาญชัย ชัยประสิทธิ ์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 3760 และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบ ในนามบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของกลุ่มบริษทั ฯ โดยให้คนใด
คนหนึ่งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั โดยมีค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงินดังนี้
บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด จานวนเงิน 3,240,000 บาท และ บริษัท เจเคอีซี จากัด จานวนเงิน 460,000
บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 3,700,000 บาทถ้วน ซึง่ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทีเ่ กิดขึน้ จริงระหว่างการปฏิบตั งิ าน
โดยทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
207,758,047
เสียง ( คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 )
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง ( คิดเป็ นร้อยละ
0.0000 )
งดออกเสียง
0
เสียง ( คิดเป็ นร้อยละ
0.0000 )
บัตรเสีย
0
เสียง ( คิดเป็ นร้อยละ
0.0000 )
*หมายเหตุ: อ้างอิงจากมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2562 เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้อนุมตั ิ
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี นางอนุ ทยั ภูมสิ ุรกุล ไปแล้วนัน้ ภายหลัง ทางบริษทั ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จากัด ได้
ทาการปรับเปลีย่ นโครงสร้างภายใน จึงเรียนขอแจ้งเปลีย่ นผูส้ อบบัญชี จาก นางอนุทยั ภูมสิ รุ กุล เลขทะเบียนใบอนุญาต
เลขที่ 3873 เป็ น นายบุญเลิศ กมลชนกกุล เลขทะเบียนใบอนุญาต เลขที่ 5339 แทน
วาระที่ 8 เรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณท่านผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านทีไ่ ด้สอบถามข้อมูลของบริษทั ฯ และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้
ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เพิม่ เติม
ผู้ดาเนิ นรายการประชุม ได้เรียนชี้แจงทีป่ ระชุมว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 105 วรรค 2 กาหนดให้ “ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมด
จะขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”
คณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิ ดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ท่ปี ระชุม
พิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ กาหนดไว้ในการประชุมครัง้ นี้
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาเสนอวาระเรื่องอื่นๆ หรือซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ
ผู้ดาเนิ นรายการประชุม จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า หลังจากการประชุมในครัง้ นี้ หากท่านผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัย
ซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ ท่านสามารถติดต่อเข้ามายังเลขานุ การบริษทั โทร 038-606-242
หรือติดต่อมายังนักลงทุนสัมพันธ์ท่ี e-mail address info@caz.co.th หรือ www.caz.co.th หน้าสาหรับนักลงทุน
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบ
ถาม ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านทีไ่ ด้เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และปิ ดการประชุม
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ปิดประชุมเวลา 14.30 น.
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2

ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 5 การประชุมผูถ้ ือหุ้น
ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั
สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นนอกจากทีก่ ล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ อื
หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งหรือหลายคนซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิบ (10) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการทีข่ อให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี
เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายในสีส่ บิ ห้า (45) วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการไม่จดั ให้มกี ารประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้ อื หุน้ ทั ง้ หลายซึง่ เข้าชื่อกัน
หรือผู้ถือหุน้ คนอื่นๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามทีบ่ งั คับไว้นัน้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสีส่ บิ ห้า (45) วัน นับแต่วนั ครบ
กาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถอื ว่าเป็ นการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีค่ ณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทั ต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสามครัง้ ใดจานวน ผูถ้ อื หุน้ ซึง่
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 33 ผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากการจัดให้มกี ารประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษทั
ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็ นเรื่องทีจ่ ะเสนอเพื่อทราบ
เพื่ออนุ มตั หิ รือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ และนายทะเบียนทราบ
ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุ มในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ตงั ้ สานักงานใหญ่ ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทัว่
ราชอาณาจักร หรือสถานทีอ่ ่นื ใดตามทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร
ข้อ 32. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ อาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็
ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันทีแ่ ละลายมือชื่อของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะและจะต้องเป็ นไปตามแบบทีน่ ายทะเบียนกาหนด
หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผูท้ ป่ี ระธานกาหนด ณ ทีป่ ระชุมก่อนผูร้ บั มอบฉันทะเข้า
ประชุม
ข้อ 33. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่ บิ ห้า (25)
คน และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด หรือมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบ
ฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่ง (1/2) ของจานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดและต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
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ในกรณีทป่ี รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัวโมง
่
จานวน ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอการประชุมเป็ นอัน
ระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่ง หนังสือนัด
ประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ในการประชุ ม ผู้ถือ หุ้น ให้ป ระธานกรรมการนัง่ เป็ น ประธานที่ป ระชุม ถ้า ไม่ มีป ระธานกรรมการหรือ ประธาน
กรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการ
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ก็ให้ทป่ี ระชุมเลือกตัง้ ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งซึง่ ได้เข้า ร่วมประชุมเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
ข้อ 34. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หนุ้ หนึ่ง (1) หุน้ มีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ คนใดมีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษ
ในเรื่องใด ผูถ้ อื หุน้ คนนัน้ ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ เว้นแต่เป็ นการออกเสียงเลือกตัง้ กรรมการ และมติของที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1)
ในกรณีปกติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
(2)
ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือ
หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

(ก)
(ข)
(ค)

(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)

การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บุคคลอื่น
การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อื่นหรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั
การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วน
ทีส่ าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
การเพิม่ หรือลดทุนของบริษทั หรือการออกหุน้ กู้
การควบหรือเลิกบริษทั
การปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุน้ ใหม่ เพื่อชาระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็ น
ทุน
กรณีอ่นื ใดตามทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทาโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอก่อนทีจ่ ะมีการ
ลงคะแนนและทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนลับนัน้ ให้เป็ นไปตามที่
ประธานในทีป่ ระชุมกาหนด
ข้อ 37. ประธานที่ประชุมผู้ถือหุน้ มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั ว่า
ด้วยการประชุม (ถ้ามี) และให้การประชุมดาเนินไปตามลาดับระเบียบวาระทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ทป่ี ระชุม
จะมีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมให้เปลีย่ นลาดับระเบียบวาระ
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เมื่อทีป่ ระชุมพิจารณาเรื่องตามลาดับระเบียบวาระเสร็จแล้ว ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสาม
(1/3) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด จะขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ในกรณีท่ที ่ปี ระชุมพิจารณาเรื่องตามลาดับระเบียบวาระ และ/หรือ เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จ (แล้วแต่กรณี) และ
จาเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ทป่ี ระชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาทีจ่ ะประชุมครัง้ ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือ
นัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้
โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
ผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถทีจ่ ะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วม
ประชุมแทนโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิ ธรรมอานวยสุข
- ตาแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
อิสระ /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ : 72 ปี
ทีอ่ ยู่ : 155/98 หมู่ท่ี 10 ตาบลสุรศักดิ ์
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
ส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระการประชุม : -ไม่ม-ี
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 4
ขัน้ ตอนการลงทะเบียน วิ ธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ของบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) กาหนดให้มกี ารตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วม
ประชุม และเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้น (ผู้รบั มอบฉันทะ) ที่จะมาเข้าร่วมประชุม
โปรดนาแบบฟอร์มหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะ และบัตรประจาตัวประชาชน หรือเอกสาร
แสดงตนทีร่ าชการออกให้มาแสดง เพื่อยืนยันตนในการเข้าร่วมประชุมด้วย
ทัง้ นี้บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนของผู้
ถือหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามทีบ่ ริษทั ฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
1)

เอกสารที่ผเู้ ข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม

ผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณี ผ้ถู ือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ท่ยี งั ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัว
ประชาชน บัตรประจาตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) หากมีการเปลี่ยนแปลง
ชื่อ-นามสกุล ให้ย่นื หลักฐานประกอบด้วย
2. กรณี ผถู้ ือหุ้นมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ให้แสดงเอกสารและหลักฐานดังนี้
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีส่ ง่ มาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึง่ ได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) และผู้รบั มอบฉันทะ พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท และ ขีดฆ่าลง
วันทีท่ ท่ี าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
2.2 สาเนาเอกสารของผูถ้ อื หุน้ (ผูม้ อบฉันทะ) ทีส่ ่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1 และ ผูถ้ อื หุน้
(ผูม้ อบฉันทะ) ได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
2.3 สาเนาเอกสารของผูร้ บั มอบฉันทะทีส่ ว่ นราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1 และผูร้ บั มอบฉันทะได้
ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
ผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นนิ ติบุคคล
1. กรณี ผถู้ ือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
1.1 แสดงเอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1
1.2 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวง
พาณิชย์ ซึง่ มีขอ้ ความให้เห็นว่า ผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล ซึง่ เป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุม มีอานาจกระทาการแทนนิตบิ ุคคล ซึง่ เป็ นผูถ้ อื
หุน้ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล (กรรมการ)
2. กรณี ผถู้ ือหุ้นมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีส่ ง่ มาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึง่ ได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือชือของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็ นผู้มอบฉันทะ และผู้รบั มอบฉันทะ พร้อมปิ ดอากร
แสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าลงวันทีท่ ท่ี าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
2.2 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ซึง่ มีขอ้ ความให้เห็นว่า ผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล ซึง่ เป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุม มีอานาจกระทาการแทนนิตบิ ุคคล ซึง่ เป็ นผูถ้ อื
หุน้ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล (กรรมการ)
2.3 สาเนาเอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล (กรรมการ) เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
ซึง่ เป็ นผูม้ อบฉันทะและลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
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2.4 สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รบั มอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ 1 และผู้รบั
มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
3. กรณี ผถู้ ือหุ้นเป็ นชาวต่างประเทศ และแต่งตัง้ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD)
เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุ้น
3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิตบิ ุคคล ข้อ 1 หรือ 2
3.2 ในกรณีผถู้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นชาวต่างประเทศมอบให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD)
เป็ นผูล้ งนามหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานต่อไปนี้เพิม่ เติม
1) หนั ง สือ มอบอ านาจจากผู้ถือ หุ้น ที่เ ป็ น ผู้ลงทุ น ชาวต่ า งประเทศให้บ ริษัท ศู น ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์
(ประเทศไทย) จากัด (TSD) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน พร้อมปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีด
ฆ่า ลงวันทีท่ ท่ี าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ บริษทั ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD)
ทัง้ นี้เอกสารทีม่ ตี น้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลเป็ นภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผถู้ อื หุน้
หรือผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลนัน้ รับรองความถูกต้องของคาแปล
2) วิ ธีการมอบฉันทะ
บริษทั ฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะจานวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ของผูถ้ อื หุน้ แต่ละรายตาม
แบบทีก่ รมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กาหนดไว้จานวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง
กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้
- แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัวไป
่ ซึง่ เป็ นแบบทีง่ ่ายไม่ซบั ซ้อน
- แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ ะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอื หุ้นเป็ นผู้ลงทุน ชาวต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด (TSD) เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้
ผูถ้ ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมของบริษทั ฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดาเนิ นการดังนี้
1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดังนี้
1.1 ผู้ถือหุ้นทัวไปจะเลื
่
อกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง
เท่านัน้
1.2 ผูถ้ อื หุน้ ทีป่ รากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างชาวต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ บริษทั ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD) เป็ นผู้รบั ฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบ
ฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทัง้ 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผูถ้ อื หุน้ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษทั คนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุช่อื พร้อมรายละเอียดของบุคคลทีผ่ ถู้ อื หุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้า
ชื่อกรรมการอิสระ ตามทีบ่ ริษทั ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะในการเข้าร่วม
ประชุมดังกล่าว
3. ปิ ดอากรแสตมป์จานวน 20 บาท พร้อมทัง้ ขีดฆ่าลงวันทีท่ ท่ี าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อให้ถูกต้องและ มี
ผลผูกพันตามกฎหมาย ทัง้ นี้บริษทั ได้อานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ให้แก่ผรู้ บั มอบฉันทะทีม่ าลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุม
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4. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองส่งมายังทีส่ านักงานเลขานุการบริษทั ก่อนวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 หรือก่อน
เวลาเริม่ การประชุมอย่างน้อยครึง่ ชัวโมง
่
เพื่อให้เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ได้มเี วลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนั เวลาเริม่
ประชุม
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ โดยมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนน
เสียงได้ และผูถ้ อื หุน้ จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุน้ ทีต่ นถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่า
จานวนทีต่ นถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็ น บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD) ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูล้ งทุน
ชาวต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

1. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริษทั จะเริม่ รับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อนเริม่ การประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชัวโมง
่
หรือ ตัง้ แต่เวลา 12.30
น. เป็ นต้นไป ในวันจันทร์ท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม A อาคารเอ็นจิเนียริง่ ของบริษทั เลขที่
239 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ตาบลห้วยโปง่ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 ตามแผนทีส่ ถานทีจ่ ดั ประชุมใน
หนังสือนัดประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2562
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สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5

ขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุมวิ สามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562
บริ ษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562
ผู้ถอื หุน้ บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด

(มหาชน)
ลงทะเบียนเริม่ เวลา 12.30 – 13.30 น.
ผูร้ บั มอบฉันทะ

มาด้วยตนเอง
ลงทะเบียนเริ่มเวลา
โต๊ะลงทะเบียน

โต๊ะลงทะเบียน

ลงทะเบียนเริ่มเวลา

ลงทะเบียนเริ่มเวลา แสดงบัตรประชาชน ของผูม้ อบฉันทะ และบัตร
แสดงบัตรประประชาชน
ประชาชนของผูร้ บั มอบฉันทะ
-

หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารมอบฉันทะ

ลงนามในใบลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนน
เข้าห้องประชุม

ตรวจหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบ
กรณีมอบฉันทะตามแบบ ข. หรือ แบบ. ค ทีผ่ ถู้ อื
หุน้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียง ลงคะแนน
แต่ละวาระอย่างชัดเจนแล้ว จะไม่ได้รบั บัตร

ประธานกล่าวเปิ ดการประชุมเวลา 13.30
น.
ประธานเสนอวาระการประชุมตามลาดับ
กรณีทม่ี ผี ถู้ อื หุน้ ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงใน
วาระใดๆ ให้ยกมือและส่งบัตรคะแนน
เจ้าหน้าทีเ่ ก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูท้ ไ่ี ม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง และสรุปผลการลงคะแนน
งดออกเสียง และสรุปผลการลงคะแนน

ประธานหรือผูไ้ ด้รบั มอบหมาย
กล่าวสรุปผลการลงคะแนนเสียง
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แผนที่ บริ ษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

บริษัท ฯ ได้จ ัด เตรีย มรถตู้ โ ดยสารเพื่อ การเดิน ทางมาเข้า ร่ ว มประชุ ม วิส ามัญ ผู้ถือ หุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ณ
สานักงานของบริษทั ฯ จังหวัดระยอง โดยมีจุดรับ - ส่ง 1 จุด (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) โดยสามารถมาขึน้ รถตู้
โดยสารได้ตงั ้ แต่เวลา 8.15 น. - 9.15 น. (รถตูจ้ ะจอดรอบริเวณใกล้เคียงกับโรงอาหารชัน้ 1)
บริษัทฯ ใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มคี วามประสงค์จะเข้าร่วมเดินทางโดยรถตู้ของบริษัทเพื่อร่วมประชุมดังกล่าว
โปรดแจ้งการตอบรับเข้าร่วมเดิ นทางโดยรถตู้ของบริ ษทั มายัง (email : nattiya.p@caz.co.th) ภายในวันพุธที่ 26
มิ ถนุ ายน 2562 เพื่อบริษทั จะได้ดาเนินการจัดเตรียมรถตูโ้ ดยสารต่อไป
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