










หนา้ 1 จาก 22 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ���� 
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จํากดั (มหาชน) 

วนัจันทร์ที(  )*  เมษายน  255�  เวลา /.00 น. 
ณ  ห้องสัมมนา มูลนิธิวชิรเวชวทิยาลยัเฉลมิพระเกียรติ อาคารเฉลมิพระบารมี �* ปี 

เลขที( � ซอยศูนย์วจัิย  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร 10310 
 

กรรมการที(เข้าร่วมประชุม 

1. นายสมโภชน์   อินทรานุกลู  กรรมการบริษทัและประธานกรรมการตรวจสอบและ 
      กรรมการอิสระ 
2. นายสุรพงษ ์ ไพสิฐพฒันพงษ ์ กรรมการบริษทัและกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
%. นางจิตรา  ถาวระ   กรรมการบริษทัและกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
'. นายศุภสิทธิ)   สุขะนินทร์  กรรมการบริษทัและประธานกรรมการบริหาร 
5. นายปิลญัชยั  ประดบัพงศ ์  กรรมการบริษทัและรองประธานกรรมการบริหาร 
6. นายสัมฤทธิ)   ตนัติดิลกกุล  กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการบริหารและเลขานุการบริษทั 
4. นางอินทิรา  สุขะนินทร์  กรรมการบริษทั 
5. นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริษทั 
9. นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร์  กรรมการบริษทั 
78. นางพชัรี  บุนนาค   ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายปฏิบติัการ 
11. นายเจริญ  บุญมโนทรัพย ์  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ผู้สอบบัญชีที(เข้าร่วมประชุม 

 นางสาววชิชุดา ลิ>มภทัรเจริญ  ผูรั้บมอบฉนัทะจาก  นางสาวสุพรรณี  ตริยานนัทกุล ผูส้อบบญัชีของบริษทั 
แห่งบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 

เริ(มการประชุม   เวลา   /.>� น. 

 นายสัมฤทธิ@  ตันติดิลกกุล  กรรมการผู้จัดการ  แจง้ต่อที>ประชุมวา่ในการประชุมครัC งนีC มีผูถื้อหุน้และ
ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมจาํนวน 7%E  ราย  นบัรวมจาํนวนหุน้ได ้  77%,55G,EHG  หุน้ หรือ
ร้อยละ 4H.H5  ของจาํนวนหุน้ที>จาํหน่ายไดท้ัCงหมด  ซึ> งคิดเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นที>
จาํหน่ายไดท้ัCงหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบับริษทั  สามารถเปิดการประชุมได ้  และเนื>องดว้ยท่าน
ประธานกรรมการบริษทั นายแกว้ขวญั  วชัโรทยั  ติดราชการสาํคญั  ไม่สามารถมาเขา้ร่วมประชุมในวนันีCได ้ 
จึงขอใหที้>ประชุมแต่งตัCงนายสมโภชน์  อินทรานุกลู   กรรมการบริษทัและประธานกรรมการตรวจสอบเป็น
ประธานที>ประชุม เพื>อทาํหนา้ที>ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั แทน 

 ที>ประชุมเห็นชอบ 
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 นายสมโภชน์  อินทรานุกูล  กรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ รับหนา้ที>เป็น
ประธานในที>ประชุม ไดแ้นะนาํตนเองและกรรมการตามรายนามดงักล่าวขา้งตน้ต่อที>ประชุม  พร้อมกบัชีCแจง
รายละเอียดในการออกเสียงตามขอ้บงัคบัของบริษทัและวิธีการปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
วาระการประชุมดงันีC  

 การออกเสียงลงคะแนนตามขอ้บงัคบับริษทัให้นบัหนึ>งหุ้นเป็นหนึ>งเสียง และในกรณีปกติใหถื้อ
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้/ผูรั้บมอบฉนัทะ ซึ> งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผูรั้บมอบฉนัทะ
จะตอ้งลงคะแนนใหเ้ป็นไปตามที>ผูถื้อหุน้ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ และการลงมติในแต่ละวาระถา้คะแนน
เสียงเท่ากนัใหป้ระธานที>ประชุมออกเสียงเพิ>มอีกเสียงหนึ>งเป็นเสียงชีCขาด ซึ> งจะไดแ้จง้ใหที้>ประชุมทราบใน
แต่ละวาระเพิ>มเติมอีกครัC งหนึ>ง  และการลงมติในแต่ละวาระ  ถา้ไม่มีผูใ้ดคดัคา้นไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง
ใหถื้อวา่ที>ประชุมเห็นชอบอนุมติัตามมติที>นาํเสนอในวาระนัCน  ถา้มีท่านคดัคา้นไม่เห็นดว้ย หรือตอ้งการงด
ออกเสียง  ขอใหย้กมือจะมีเจา้หนา้ที>นาํใบลงคะแนนไปใหท้่านเพื>อลงมติออกเสียงโดยถือหนึ>งหุน้เป็นหนึ>ง
เสียง  และบริษทัจะนบัเสียงเฉพาะไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงดงักล่าว โดยนาํไปหกัจากจาํนวนเสียงที>เขา้
ร่วมประชุม  ส่วนที>เหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงที>ลงมติเห็นดว้ยในวาระนัCนๆ   จึงขอใหที้>ประชุมถือปฏิบติั
ตามที>ชีCแจงนีCดว้ย    และขอใหที้>ประชุมพิจารณาเรียงตามวาระที>กาํหนดไวห้นงัสือเชิญประชุมดงัต่อไปนีC  

 วาระที( 1  รับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครัCงที( >/����  เมื(อวนัศุกร์ที(  E มกราคม  ���� 

 นายสมโภชน์  อนิทรานุกูล  ประธานที>ประชุม แจง้ต่อที>ประชุมวา่ รายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อ
หุน้ครัC งที> 7/GHHH  เมื>อวนัศุกร์ที>  E  มกราคม  GHHH   รายละเอียดปรากฏตามสาํเนารายงานการประชุมที>ได้
จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้นัCน  ซึ> งคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาและเห็นวา่
บนัทึกครบถว้นถูกตอ้งตามความเป็นจริง  จึงขอใหที้>ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมฉบบั
ดงักล่าวดว้ย  

ที>ประชุมพิจารณาแลว้ ลงมติรับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น ครัC งที>7/ GHHH เมื>อวนัศุกร์ที>  
E  มกราคม  GHHH  ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ที>มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันีC  

เห็นดว้ย   77%,55G,EHG   เสียง ไม่เห็นดว้ย.......-........เสียง งดออกเสียง........-........เสียง 

 วาระที(  2 พจิารณารับทราบรายงานประจําปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2554  

นายสมโภชน์  อินทรานุกูล  ประธานที>ประชุม แจง้ต่อที>ประชุมวา่  บริษทัไดจ้ดัส่งรายงานประจาํปี
และรายงานของคณะกรรมการบริษทัประจาํปี  2554 ให้กบัผูถื้อหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนงัสือเชิญ
ประชุมแลว้ ซึ> งคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่ที>ประชุมผูถื้อหุ้นควรรับทราบรายงานประจาํปีและรายงาน
ของคณะกรรมการดงักล่าว  และขอใหน้ายสัมฤทธิ)   ตนัติดิลกกุล  กรรมการผูจ้ดัการ  เป็นผูร้ายงานสรุปผลการ
ดาํเนินงานประจาํปี  2554  ที>ผา่นมาเพื>อนาํเสนอให้ที>ประชุมรับทราบ และหากที>ประชุมมีขอ้ซกัถามประการ
ใดก็ใหซ้กัถามได ้
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นายสัมฤทธิ@  ตันติดิลกกุล  กรรมการผูจ้ดัการรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี GHH'   

ในปี  GH54 ที>ผา่นมา ประมาณการอตัราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตวั
ร้อยละ  0.1 ลดลงมากเมื>อเทียบกบัปี GHH% ซึ> งมีอตัราการขยายตวัร้อยละ 4.5  การส่งออกเพิ>มขึCนร้อยละ 7E.' 
เมื>อเทียบกบัปี  GHH% ซึ> งมีอตัราการขยายตวัเพิ>มขึCนร้อยละ G5.' และการนาํเขา้เพิ>มขึCนร้อยละ G'.4 เมื>อเทียบกบั
ปี GHH% ซึ> งมีอตัราการขยายตวัเพิ>มขึCนร้อยละ %4 

ในปี GHHH คาดคะเนอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศจะขยายตวัประมาณร้อยละ H.H ถึง 
E.H การส่งออกและการนาํเขา้จะมีอตัราการขยายตวัร้อยละ 74.G และ 24.3 ตามลาํดบั * 

ในปี GH5' อตัราการใชพ้ืCนที>คลงัเก็บสินคา้โดยเฉลี>ยของบริษทัเพิ>มขึCนเล็กนอ้ยจาก 55% ในปี GHH% 
เป็น T7% ทัCงนีCบริษทัยงัมีลูกคา้ทัCงเก่าและใหม่มาใชบ้ริการอยา่งสมํ>าเสมอ โดยเฉพาะทางดา้นคลงัเอกสาร 
อยา่งไรก็ตามการแข่งขนัดา้นราคายงัคงอยูใ่นระดบัสูง ดงันัCนจึงไม่สามารถปรับอตัราค่าบริการทุกประเภทได ้ 

สาํหรับสินคา้ประเภทปุ๋ยเคมีซึ> งบริษทัเนน้การใหบ้ริการค่อนขา้งมากมีการสั>งซืCอและนาํเขา้มาจาก
ต่างประเทศจาํนวน H.5% ลา้นตนั เทียบกบัปี GHH% จาํนวน H.%T ลา้นตนั เพิ>มขึCน 8.'' ลา้นตนั หรือร้อยละ 5.7E 

ผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี ��5G  พอสรุปโดยสังเขปได้ดังนีC 

การรับฝากสินค้าและเอกสาร ประเภทสินคา้ที>รับฝาก ไดแ้ก่ ปุ๋ยเคมี ส่วนผสมอาหารสัตว ์ เครื>องใช้
สาํนกังาน กล่องบรรจุเอกสาร  แฟ้มบรรจุเอกสาร และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ> งบริการรับฝากเอกสารบริษทั
ไดใ้ชร้ะบบ AS/RS (Automated Storage and Retrieval Systems) พร้อมระบบ Barcode และ Computer 
นอกจากนีCบริษทัยงัรับบริหารจดัการสตอ็กให้แก่ลูกคา้ สาํหรับสินคา้ประเภทปุ๋ยเคมีมียอดรับฝากรวมทัCงปี
จาํนวน 8.%8H ลา้นตนั  เทียบกบัจาํนวน  8.7T5  ลา้นตนั ในปี GHH%  (เพิ>มขึCนร้อยละ H'.8') 

การให้เช่าโกดังเกบ็สินค้า มีจาํนวนพืCนที>ให้เช่าเฉลี>ยต่อเดือนเท่ากบั 'G,H'5 ตารางเมตร เทียบกบั
จาํนวน %T,GEG  ตารางเมตร ในปี GHH% (เพิ>มขึCนร้อยละ 5.%4) สินคา้ที>นาํมาเก็บไดแ้ก่  เหล็ก เคมีภณัฑ ์
เครื>องจกัร ฝ้าย รองเทา้ กระเบืCอง อุปกรณ์ตกแต่งบา้น วตัถุดิบในการทาํอาหาร อุปกรณ์สาํนกังาน สีสาํเร็จรูป
และวตัถุดิบในการผลิตสี เฟอร์นิเจอร์ สิ>งพิมพ ์และอุปกรณ์จดังานแสดงสินคา้ เป็นตน้ 

การให้เช่าท่าเทยีบเรือ มีเรือเดินสมุทรเขา้เทียบท่าจาํนวน E8 ลาํ เทียบท่าโดยเฉลี>ยเดือนละ 7H.H8 วนั/
ท่า เทียบกบัจาํนวน E8 ลาํ เทียบท่าโดยเฉลี>ยเดือนละ 74.7T วนั/ท่า ในปี  GHH%  (ลดลงร้อยละ T.5G)  

การให้บริการสินค้าผ่านท่า  มีการขนถ่ายสินคา้ประเภทต่า ๆ ไดแ้ก่ เหล็ก ปุ๋ยเคมี สินคา้แช่แขง็        
ไมแ้ปรรูป นํCาตาล เกลือ และสินคา้อื>น ๆ จาํนวนรวม 8.%E% ลา้นตนั เทียบกบัจาํนวน 8.'G' ลา้นตนัในปี GHH% 
(ลดลงร้อยละ 7'.%T)  

การให้บริการบรรจุและขนถ่ายสินค้า มีมูลค่าการรับขนถ่ายสินคา้ทุกประเภทรวม GT.87E ลา้นบาท  
เทียบกบัมูลค่า GE.4TT ลา้นบาทในปี GHH% (เพิ>มขึCนร้อยละ 5.G5) 
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งบการเงินรวมบริษทัมีรายไดร้วม  545.G4' ลา้นบาท  มีค่าใชจ่้ายรวม 'GH.H%' ลา้นบาท  มีกาํไร
สุทธิ '75.8EH  ลา้นบาท  กาํไรสุทธิต่อหุน้ %.H8 บาท เพิ>มขึCน ร้อยละ 4G5.H7 เมื>อเทียบกบัปี GHH% ซึ> งมีกาํไร
สุทธิ H8.'E8 ลา้นบาท กาํไรสุทธิต่อหุน้ 0.'' บาท กาํไรที>เพิ>มขึCนในปี GHH' เกิดจากบริษทัไดจ้าํหน่าย
สินทรัพยถ์าวรส่วนหนึ>งใหแ้ก่ “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ ทรัพยศ์รีไทย” และรับรู้กาํไร (ก่อนภาษีเงินได)้ 
จากการจาํหน่ายสินทรัพยด์งักล่าวจาํนวน '7E.T ลา้นบาท ณ วนัที>จาํหน่าย และมีผลกระทบของภาษีเงินไดร้อ
การตดับญัชี จากการเปลี>ยนแปลงอตัราภาษีประกอบดว้ย กาํไรจากการตีราคามูลค่ายติุธรรมสินทรัพยถ์าวร
ของบริษทัยอ่ย ณ วนัซืCอกิจการ 5H.% ลา้นบาท กาํไรจากการตีราคามูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื>อการ
ลงทุน %5.% ลา้นบาท 

ในปี GHHH ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะยงัคงได้รับผลกระทบจากปัจจยัเสี> ยงต่างๆ ได้แก่ ปัจจยัทาง
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม  ทัCงจากภายนอกและภายในประเทศ  แต่ก็ไดรั้บการคาดหมายวา่ เศรษฐกิจไทย
ในปี GHHH จะมีแนวโนม้ขยายตวัไดดี้ตามมาตรการต่างๆ  เพื>อฟืC นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลที>มีความต่อเนื>อง และ
เกิดผลในทางปฏิบติัอย่างจริงจงั  ตลอดจนความมุ่งมั>นของฝ่ายจดัการ และความร่วมมือร่วมใจของพนกังาน
ทุกคน คณะกรรมการมีความเชื>อมั>นเป็นอยา่งสูงวา่บริษทัมีศกัยภาพในการเจริญเติบโตต่อไปอยา่งต่อเนื>องและ
ย ั>งยนื ตลอดจนสามารถใหผ้ลตอบแทนเป็นที>น่าพึงพอใจแก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านในระยะยาวได ้

ที>ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการบริษทัประจาํปี GHH' 
ดงักล่าวแลว้  โดยไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพิ>มเติมและไม่มีการออกเสียงลงมติ 

 วาระที(  )  พิจารณาอนุมัติงบกําไรขาดทุนประจําปี 2554 (เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2554)  
และงบดุล ณ วนัที( 31 ธันวาคม 2554   

 นายสมโภชน์  อินทรานุกูล   ประธานที>ประชุม  แจง้ต่อที>ประชุมว่า คณะกรรมการบริษทัขอให้ที>
ประชุมพิจารณางบกาํไรขาดทุน ประจาํปี 2554 และงบดุล ณ วนัที> 31 ธนัวาคม 2554 ซึ> งผา่นการตรวจสอบ
และลงนามรับรองจากผูส้อบบญัชี  บริษทัสาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั โดยไดแ้สดงความเห็นชอบต่องบ
การเงินของบริษทัแบบไม่มีเงื>อนไข  และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ดงั
ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจาํปี 2554 หวัขอ้  งบการเงิน ซึ> งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชุมแลว้ สรุปสาระสาํคญัไดด้งันีC  

 บริษทัฯ มี    สินทรัพยร์วม    %,7HG.4% ลา้นบาท 
   หนีC สินรวม    7,E85.'4 ลา้นบาท  
   ส่วนของผูถื้อหุน้    7,H''.GE ลา้นบาท 
   รายไดร้วม       545.G4 ลา้นบาท 
   กาํไรสุทธิ       '75.84 ลา้นบาท 
   กาํไรต่อหุน้ (คาํนวณจากกาํไรสุทธิ)        %.H8 บาท/หุน้  

จึงขอใหที้>ประชุมพิจารณาอนุมติังบกาํไรขาดทุนและงบดุลดงักล่าว หากมีขอ้ซกัถามใหซ้กัถามได ้
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 ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า ชื>อของวาระนีC ยงัคงใช้ว่าพิจารณางบกาํไรขาดทุน งบดุล อยู่ ควรเปลี>ยนตาม
มาตรฐานการบญัชีใหม่เป็น  พิจารณางบแสดงฐานะการเงินรวม และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  และมีขอ้สอบ
ถามเพิ>มเติมว่าตามงบแสดงฐานะการเงินที>ปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปีหน้า  44  และหมายเหตุที> 7E  หน้า 
784 ระบุอสังหาริมทรัพยเ์พื>อการลงทุนจาํนวน  H%T,58E,E%5 บาท ที>เพิ>มขึCนนัCน จึงขอทราบที>มาที>ไปวา่รายการ
นีCตอ้งตีราคาใหม่เพื>ออะไร และกาํไรที>ไดเ้ขา้ใจวา่จะไปปรับปรุงกาํไรสะสมตน้ปี จึงขอใหช่้วยอธิบายดว้ย 

 ประธานที>ประชุมรับเรื>องการเปลี>ยนชื>อวาระให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีใหม่ไวต้ามที>ผูถื้อ
หุน้เสนอ และขอใหน้ายสัมฤทธิ)   ตนัติดิลกกุล  เป็นผูชี้Cแจงในประเด็นขอ้ซกัถาม 

 นายสัมฤทธิ@  ตันติดิลกกุล  ชีCแจงว่า  เนื>องจากมาตรฐานบญัชีใหม่กาํหนดให้แยกสินทรัพยอ์อกจาก
ราคาทุนสําหรับอาคาร และอุปกรณ์  และเนื>องจากบริษทัมีธุรกิจทัCงรับฝากและให้เช่า  จึงตอ้งแยกรายการให้
เช่าออกมาต่างหากและลงเป็นรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื>อการลงทุน  และตามมาตรฐานการบญัชีใหม่สามารถ
เลือกแสดงมูลค่าทรัพยสิ์นตามราคาตลาดได ้ (FAIR VALUE) เราจึงให้ผูป้ระเมินอิสระทาํการประเมินราคา
ที>ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษทัใหม่  โดยจดัประเภทอสังหาริมทรัพยเ์พื>อการลงทุนเป็นรายการแยก
ต่างหากดงันีC  

• ที>ดิน  เดิมราคาอยูที่> 4H  ลา้นบาท ประเมินใหม่ที>ราคา  %H5 ลา้นบาท 

• คลงัสินคา้ใหเ้ช่า  เดิมอยูที่>ราคา 58 ลา้นบาท  ประเมินใหม่ที>ราคา 757 ลา้นบาท  

รวมเป็นราคาประเมินใหม่ที>  H%T ลา้นบาท เพิ>มขึCนจากเดิม  %5% ลา้นบาท รายละเอียดจะปรากฏอยูใ่น
หนา้ TG ของรายงานประจาํปี   

 ผู้ถือหุ้นถามว่า  ที> ดิน  รวมแปลงที>ขายไปด้วยหรือไม่  และบริษทัต้องประเมินราคาที>ดินทุกปี
หรือไม่ 

 นายสัมฤทธิ@   ตันติดิลกกุล  ชีC แจงว่า  ไม่รวมที>ดินแปลงที>ขายไป  สําหรับการประเมินราคาที>ดิน      
คงตอ้งประเมินเป็นระยะ  แต่ทัCงนีC ขึCนอยูก่บัความเห็นของผูส้อบบญัชีดว้ย 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม  ประธานจึงขอใหที้>ประชุมลงมติ 

ที>ประชุมพิจารณาแลว้  มีมติอนุมติังบกาํไรขาดทุนประจาํปี  GHH'  (เดือนมกราคม – ธนัวาคม GHH')
และงบดุล ณ วนัที> %7 ธนัวาคม GHH' ตามที>คณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ที>มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันีC  

เห็นดว้ย     77%,55G,EHG     เสียง ไม่เห็นดว้ย.......-........เสียง งดออกเสียง........-........เสียง 

 วาระที(  4   พจิารณาอนุมัติจัดสรรเงินกาํไรและการจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2554  

 นายสมโภชน์  อนิทรานุกูล  ประธานที>ประชุม แจง้ต่อที>ประชุมวา่ สาํหรับวาระนีC   ขอใหน้ายสัมฤทธิ)  
ตนัติดิลกกุล  กรรมการผูจ้ดัการ  เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดต่อที>ประชุมผูถื้อหุน้เพื>อพิจารณา 
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 นายสัมฤทธิ@  ตันติดิลกกุล  แจง้ต่อที>ประชุมวา่ คณะกรรมการบริษทัขอใหที้>ประชุมพิจารณาจดัสรร
เงินกาํไรและจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2554 ดงันีC .- 

 

กาํไรสะสมที>ยงัไม่ไดจ้ดัสรรยกมาจากงวดก่อน 59,HH8,H8E.00 บาท 

บวก - กาํไรขาดทุนสุทธิสาํหรับปี GHH' 338,77H,'4E.00 บาท 

 - ผลกระทบจากนโยบายบญัชี-ผลประโยชน์พนกังาน    (',''5,T54.88) บาท 

 - ผลกระทบจากนโยบายบญัชี-อสังหาริมทรัพยเ์พื>อการลงทุน GE5,%'7,G'T.88 บาท 

 - โอนคืนสาํรองหุ้นสามญัซืCอคืน ส่วนที>ขายคืนแลว้ 78,G%H,47H.88 บาท 

 - โอนคืนส่วนเกินทุนจากการตีราคาที>ดินที>จาํหน่ายใหก้องทุน %G,5G4,47E.88 บาท 

 - โอนคืนสาํรองทั>วไปเป็นกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร G88,888,888.88 บาท 

กาํไรสะสมก่อนจดัสรร 904,EG7,E4H.00 บาท 

หัก - กาํไรสะสมส่วนที>ไม่สามารถนาํมาจ่ายเงินปันผลได ้ (GE%,5TG,GEG.88) บาท 

กาํไรสะสมก่อนจดัสรรคงเหลือ E'8,4GT,'7%.88 บาท 

หัก -จ่ายเงินปันผลในอตัราร้อยละ /./* ของกาํไรขาดทุนสุทธิ 
 สาํหรับปี GHH' เท่ากบัหุน้ละ  *.��������  บาท  
 จาํนวน >�*,EL>,LLE หุ้น  (ทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ 
 >�>,***,*** หุ้น บวกหุ้นเพิ>มทุนจาก Warrant 
 �/,EL>,LLE หุ้น)  เป็นเงิน (%%,'5',5E%.GG) บาท 

-สาํรองทั>วไป  0.00   บาท 

กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรยกไปงวดหนา้ 547,7%E,577.45 บาท 

  โดยกาํหนดการจ่ายปันผลเป็นดังนีC 

• จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอตัราหุ้นละ 8.8GGGGGGG บาท หรือคิดเป็นเงิน %,%'5,'5E.8G บาท 
และ 

• จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน %8,7%E,%45 หุ้น มูลค่าที>ตราไวหุ้้นละ 7 
บาท ให้แก่ผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา H หุ้นเดิม ต่อ 7 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทัC งสิC น 
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%8,7%E,%44.G8 บาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล 8.G8888888  บาทต่อหุ้น ทัCงนีC ใน
กรณีผูถื้อหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแลว้ ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสด
แทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 8.G8888888  บาท 

รวมเป็นการจ่ายปันผลทัCงในรูปของเงินสด และหุ้นปันผล อตัราหุ้นละ 8.GGGGGGGG บาท คิด
เป็นจาํนวนเงินรวมทัCงสิCนประมาณ %%,'5',5E%.GG บาท ซึ> งจ่ายจากงวดดาํเนินงานวนัที> 7 
มกราคม – %7 ธันวาคม GHH' และกาํไรสะสมของบริษทัที>เสียภาษีในอตัราร้อยละ %8 ทัCง
จาํนวน 

ทัCงนีC   บริษทัไม่มีการจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายเพิ>มเนื>องจากสาํรองไวเ้ตม็จาํนวนแลว้ 

• กาํหนดรายชื>อผูถื้อหุน้ที>มีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัที> 78 พฤษภาคม GHHH (Record Date) และ
ให้รวบรวมรายชื>อตาม ม. GGH ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัที> 77 
พฤษภาคม GHHH และกาํหนดจ่ายปันผลในวนัที> G5  พฤษภาคม 2555 

เมื>อไม่มีผูใ้ดสอบถามเพิ>มเติม  ประธานจึงขอใหที้>ประชุมลงมติ 

ที>ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัจดัสรรเงินกาํไรและการจ่ายเงินปันผลประจาํปี GHH'  ตามที>
คณะกรรมการเสนอ  ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ที>มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ดงันีC  

เห็นดว้ย     77%,55G,EHG     เสียง ไม่เห็นดว้ย.......-........เสียง งดออกเสียง........-........เสียง 

 วาระที(  5 พจิารณาเลอืกตัCงกรรมการแทนกรรมการที(ต้องออกตามวาระ 

 นายสมโภชน์  อินทรานุกูล  ประธานที>ประชุม  แจง้ต่อที>ประชุมวา่   เนื>องจากวาระนีC  ถูกกาํหนดชื>อ
เป็นกรรมการท่านหนึ>งในจาํนวนกรรมการที>ไดรั้บเสนอชื>อให้มีการเลือกตัCงกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่อีก
ครัC ง  จึงขอมอบหมายให ้นายสัมฤทธิ)   ตนัติดิลกกุล  กรรมการผูจ้ดัการและเลขานุการบริษทั ทาํหนา้ที>นาํเสนอ
วาระนีC ใหที้>ประชุมพิจารณาต่อไป 

 นายสัมฤทธิ@  ตันติดิลกกุล  แจง้ต่อที>ประชุมว่า “ตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของ
บริษทั ขอ้ G7  กาํหนดให้กรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีเป็น
จาํนวน 7 ใน % ของกรรมการที>มีอยู่ หรือจาํนวนที>ใกลเ้คียงหากไม่อาจแบ่งออกไดพ้อดี  ซึ> งขณะนีC กรรมการ
บริษทัมีจาํนวน 78 ท่าน  ดงันัCนในการประชุมครัC งนีC มีกรรมการที>ตอ้งออกตามวาระจาํนวน 4 ท่าน คือ  
 7. นางอินทิรา สุขะนินทร์ 
 G. นางจิตรา ถาวระ 
 %. นายสมโภชน์ อินทรานุกลู 
 '. นายแกว้ขวญั วชัโรทยั  
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โดยกรรมการที>ออกตามวาระนัCนอาจไดรั้บการแต่งตัCงกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเดิมได้  หากที>ประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาแลว้เห็นชอบดว้ย 

 สําหรับประวติักรรมการทัCง ' ท่าน ไดแ้นบรายละเอียดให้ท่านพิจารณาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม
ดว้ยแลว้  และดว้ยทัCง ' ท่านเป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีความสามารถเชี>ยวชาญในดา้นต่างๆ ที>หลากหลาย มีประวติั
การทาํงานที>โปร่งใส มีวสิัยทศัน์กวา้งไกล เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม สามารถแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็น
อิสระ มุ่งมั>นในการทาํหนา้ที>ของกรรมการที>ดีต่อบริษทั 

 คณะกรรมการจึงขอเสนอใหที้>ประชุมพิจารณาแต่งตัCงกรรมการบริษทั ' ท่าน คือ 7) นางอินทิรา 
สุขะนินทร์  G) นางจิตรา ถาวระ  %) นายสมโภชน์  อินทรานุกูล และ ') นายแกว้ขวญั วชัโรทยั กลบัเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหนึ> ง พร้อมทัC งเห็นสมควรให้แต่งตัC ง นางจิตรา  ถาวระ นายสมโภชน์    
อินทรานุกลู และนายแกว้ขวญั  วชัโรทยั  ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระต่อไป เนื>องจากเป็นผูท้รงคุณวุฒิ และมี
คุณสมบติัความเป็นอิสระครบถว้นตามหลกัเกณฑที์> ก.ล.ต. กาํหนด 

 และหากที>ประชุมเห็นดว้ยตามที>คณะกรรมการเสนอ   ขอใหอ้อกเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล  
ทัCงนีC  : ตามขอ้บงัคบัของบริษทัในขอ้ G8 กาํหนดให้   การออกเสียงเลือกตัCงกรรมการ  ให้ถือมติตามเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุ้นและ/หรือผูรั้บมอบฉันทะที>มาประชุมและออกเสียง โดยนบัหนึ> งหุ้นเป็นหนึ> งเสียง  หากมี
คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานที>ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงชีCขาด  

 ที>ประชุมพิจารณาแลว้ลงมติเป็นรายบุคคล อนุมติัแต่งตัCงกรรมการที>ออกจากตาํแหน่งกลบัเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ>ง คือ 7) นางอินทิรา  สุขะนินทร์  G) นางจิตรา ถาวระ  %) นายสมโภชน์   
อินทรานุกูล  และ ') นายแกว้ขวญั วชัโรทยั  พร้อมทัCงเห็นสมควรให้แต่งตัCง นางจิตรา  ถาวระ นายสมโภชน์  
อินทรานุกูล  และนายแกว้ขวญั  วชัโรทยั  ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระต่อไป ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ  
ผูถื้อหุน้ที>มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันีC  

7)   นางอินทิรา สุขะนินทร์   กรรมการ 

- เห็นดว้ยจาํนวน  77%,54T,EHG  เสียง  คิดเป็นร้อยละ TT.TT4'  ไม่เห็นดว้ย จาํนวน %,888  เสียง 
คิดเป็นร้อยละ  8.88GE   และงดออกเสียงจาํนวน   - 8 -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   - 8 - 

G)   นางจิตรา ถาวระ   กรรมการและกรรมการอิสระ 

- เห็นดว้ยจาํนวน 77%,54T,EHG  เสียง คิดเป็นร้อยละ TT.TT4'  ไม่เห็นดว้ยจาํนวน %,888  เสียง 
คิดเป็นร้อยละ   8.88GE   และงดออกเสียงจาํนวน   - 8 -   เสียง คิดเป็นร้อยละ   - 8 - 

%)   นายสมโภชน์ อินทรานุกูล  กรรมการและกรรมการอิสระ 

- เห็นดว้ยจาํนวน  77%,54T,EHG   เสียง คิดเป็นร้อยละ TT.TT4'  ไม่เห็นดว้ยจาํนวน  %,888  เสียง 
คิดเป็นร้อยละ   8.88GE   และงดออกเสียงจาํนวน   - 8 -   เสียง คิดเป็นร้อยละ   - 8 - 
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')   นายแกว้ขวญั วชัโรทยั  กรรมการและกรรมการอิสระ 

- เห็นดว้ยจาํนวน 77%,54T,EHG   เสียง คิดเป็นร้อยละ TT.TT4'  ไม่เห็นดว้ยจาํนวน  %,888  เสียง 
คิดเป็นร้อยละ   8.88GE   และงดออกเสียงจาํนวน   - 8 -   เสียง คิดเป็นร้อยละ   - 8 - 

 ดงันัCน  กรรมการของบริษทัประกอบดว้ย  

 7.  นายแกว้ขวญั  วชัโรทยั   2. นายสมโภชน์   อินทรานุกูล  
 3.  นายสุรพงษ ์ ไพสิฐพฒันพงษ ์  '. นางจิตรา  ถาวระ   
 H.  นายศุภสิทธิ)   สุขะนินทร์   6.  นายปิลญัชยั  ประดบัพงศ ์   

 7.  นายสัมฤทธิ)   ตนัติดิลกกุล   5.  นางอินทิรา  สุขะนินทร์   
 T.  นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร์            10.  นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร์  
 รวมเป็น 78 ท่านเท่าเดิมไม่เปลี>ยนแปลง 

วาระที(  E  พจิารณาทบทวนและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจําปี ���� 

นายสมโภชน์   อินทรานุกูล  ประธานที>ประชุม  แจง้ต่อที>ประชุมวา่  เนื>องจากปัจจุบนับริษทัยงัไม่มี
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อยา่งไรก็ตามการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการไดผ้า่นพิจารณาอยา่ง
รอบคอบจากที>ประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึง
พิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกาํไรของบริษทัแลว้  คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่ที>
ประชุมผู ้ถือหุ้นควรพิจารณาทบทวนและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการโดยให้คงหลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าตอบแทนเท่ากบัปี GHH' ตามตาํแหน่งของกรรมการ คือ 

คณะกรรมการบริษัท   
ประธานกรรมการบริษทั  ค่าตอบแทน  'G,H88.-  บาท/เดือน    
กรรมการบริษทั   ค่าตอบแทน  7E,888.-  บาท/เดือน 

 คณะกรรมการบริหาร 
 ประธานกรรมการบริหาร  ค่าตอบแทน G%%,H88.- บาท/เดือน   
 รองประธานกรรมการบริหาร  ค่าตอบแทน  'G,H88.-  บาท/เดือน   

 กรรมการบริหาร   ค่าตอบแทน  77,888.-  บาท/เดือน   

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ  ค่าตอบแทน  G7,H88.-  บาท/เดือน    
 กรรมการตรวจสอบ   ค่าตอบแทน  7%,888.-  บาท/เดือน 

 ซึ> งวาระนีC มติที>ประชุมตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า G ใน % ของจาํนวนเสียงทัCงหมด
ที>มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ G5  
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 ที>ประชุมไดพ้ิจารณาทบทวนแล้วอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี GHHH โดยให้คงอตัราเดิม
เท่ากบัปี GHH'  ตามที>คณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่ G ใน % ของผูถื้อหุ้นที>มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดงันีC  

เห็นดว้ยจาํนวน   77%,54T,EHG   เสียง คิดเป็นร้อยละ   TT.TT4'   ไม่เห็นดว้ยจาํนวน   %,888   เสียง 
คิดเป็นร้อยละ   8.88GE   และงดออกเสียงจาํนวน   - 8 -   เสียง คิดเป็นร้อยละ   - 8 -    

 วาระที(  M   พจิารณาแต่งตัCงผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2555 

 นายสมโภชน์   อินทรานุกูล  ประธานที>ประชุม แจง้วา่  ดว้ย นางสาวสุพรรณี  ตริยานนัทกุล ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตเลขที> 4498 และ/หรือ  นายศุภชยั  ปัญญาวฒัโน  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที> 3930 และ/หรือ 
นางสาวศิราภรณ์  เอืCออนนัตก์ุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที> 3844  แห่งบริษทัสํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั  
จาํกดั  ผูส้อบบญัชีของบริษทัได้หมดวาระลง  ซึ> งคณะกรรมการบริษทัโดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้มีความเห็นควรแต่งตัCง  

 7. นางสาวสุพรรณี  ตริยานนัทกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที> ''T5 และ/หรือ 
 G. นายศุภชยั  ปัญญาวฒัโน  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที> %T%8 และ/หรือ 
 %. นางสาวศิราภรณ์  เอืCออนนัตก์ุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที> %5''   
แห่งบริษทั สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี GHHH  โดยพิจารณาจาก
ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบติังาน ความเหมาะสมของค่าตอบแทนในการสอบบญัชี พร้อมทัCงเป็นสํานัก
งานสอบบัญชีที>อยู่ในระดับแนวหน้า มีมาตรฐานการสอบบญัชีในระดับสากลเป็นที>ยอมรับทั>วไป และ
กาํหนดค่าสอบบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 7,788,888.-บาท เพิ>มจากปีก่อน 'H8,888 บาท หรือร้อยละ ET.G  ซึ> ง
สอดคลอ้งกบัปริมาณงานและธุรกรรมที>สลบัซับซ้อนเพิ>มขึCนมากจากการขยายการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ของ
บริษทั  รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที> 4  ซึ> งไดแ้นบส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมดว้ยแลว้  และ
ขอให้มอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นชอบหากจาํเป็นตอ้งมีการจดัหาผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตอื>นแทนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีที>ไม่สามารถปฏิบติังานได ้

 จึงขอให้ที>ประชุมพิจารณาแต่งตัC งผูส้อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนประจําปี GHHH ตามที>
คณะกรรมการเสนอ 

 ผู้ถือหุ้น  สอบถามว่าราคาค่าสอบบัญชีที> เพิ>มขึC นนัC น  ได้มีการสอบถามราคาจากรายอื>น และ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาเห็นวา่เป็นราคาที>เหมาะสมแลว้ใช่หรือไม่ 

 นายสมโภชน์  อนิทรานุกูล  ในฐานะกรรมการบริษทัและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดต้อบ
ต่อที>ประชุมว่า  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที>เหมาะสม เนื>องจากบริษทัมีบริษทัร่วมอยู่หลายบริษทัที>
ผูส้อบบญัชีตอ้ง CONSOLIDATE งบการเงิน งานก็จะมีเพิ>มมากขึCนตามไปดว้ย  
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 ที>ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตัCงผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี GHHH ตามที>
คณะกรรมการเสนอ และขอให้มอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นชอบหากจาํเป็นตอ้งมี
การจัดหาผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตอื>นแทนผูส้อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที>ไม่สามารถ
ปฏิบติังานได ้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที>มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันีC  

เห็นดว้ยจาํนวน   77%,54T,EHG   เสียง คิดเป็นร้อยละ   TT.TT4'   ไม่เห็นดว้ยจาํนวน   %,888   เสียง 
คิดเป็นร้อยละ   8.88GE   และงดออกเสียงจาํนวน   - 8 -   เสียง คิดเป็นร้อยละ   - 8 - 

วาระที( L  พจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนีCในรูปตัNวเงิน และ/หรือหุ้นกู้ของบริษัท
ในวงเงินไม่เกนิ >,*** ล้านบาท (หนึ(งพนัล้านบาท) 

 นายสมโภชน์   อินทรานุกูล   ประธานที>ประชุม  แจง้ต่อที>ประชุมว่า  ตามที>บริษทัได้ออกหุ้นกู้
จาํนวน G ครัC งในปี GHH% ดงันีC  

7.  เมื>อวนัที> 7T มีนาคม GHH% บริษทัฯ ไดอ้อกหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนั จาํนวน 7'8,888 
หน่วย มูลค่าที>ตราไวห้น่วยละ 7,888 บาท  คิดเป็นมูลค่ารวม 7'8 ลา้นบาท ครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัที> 7T 
มีนาคม  GHHE อตัราดอกเบีCยคงที> ร้อยละ H.88 ต่อปี โดยชาํระดอกเบีCยทุก % เดือนตลอดอายหุุน้กู ้ 

G.  เมื>อวนัที> E สิงหาคม GHH%  บริษทัฯ ไดอ้อกหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนั จาํนวน %H8,888 
หน่วย  มูลค่าที>ตราไวห้น่วยละ 7,888 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม %H8  ลา้นบาท  ครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัที> E 
สิงหาคม GHHE  อตัราดอกเบีCยคงที> ร้อยละ H.88 ต่อปี โดยชาํระดอกเบีCยทุก % เดือนตลอดอายหุุน้กู ้ 

และดว้ยบริษทัยงัคงมีนโยบายขยายและลงทุนในธุรกิจอื>นดว้ย  คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควร
นาํเสนอต่อที>ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายตราสารหนีC ในรูปของตั�วเงิน และ/หรือหุ้นกู้
ภายในวงเงินไม่เกิน 7,888 ลา้นบาท (หนึ>งพนัลา้นบาท)  หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื>น  สําหรับหุ้นกูที้>บริษทัจะ
ออกและเสนอขายจะเป็นหุ้นกู้ประเภทหุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ  มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้และ/
หรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ มีประกนัและ/หรือไม่มีประกนั หรือหุ้นกูป้ระเภทใดๆ เป็นสกุลเงินบาท/หรือสกุล
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื>น  อายุไม่เกิน 78 ปี เสนอขายต่อผูล้งทุนในประเทศ 
และ/หรือ ในต่างประเทศ โดยการเสนอขายต่อประชาชนทั>วไป และ/หรือ เสนอขายต่อผู ้ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง และ/หรือ  ผูล้งทุนประเภทสถาบนัหรือที>มีลกัษณะเฉพาะ  ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย(์กลต.) และคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน การออกและเสนอขายตราสารหนีC
ในรูปของตั�วเงิน และ/หรือหุ้นกูน้ัCน อาจจะออกและเสนอขายทัCงจาํนวนหรือบางส่วน ครัC งเดียวหรือหลายครัC ง
ไดต้ามที>เห็นสมควร  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื>อนาํเงินที>ไดด้งักล่าวไปชาํระหุน้กูข้องบริษทัซึ> งใกลจ้ะครบกาํหนด
ในปี GHHE  นีC  และนาํไปลงทุนในการขยายธุรกิจของบริษทั  รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินกิจการ
ของบริษทั 

 ทัCงนีC ขอให้มอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือนายศุภสิทธิ)  สุขะนินทร์ มีอาํนาจในการ
กาํหนดรายละเอียดเกี>ยวกบัตราสารหนีCในรูปของตั�วเงิน และ/หรือหุน้กู ้ประเภท หลกัประกนั สกุลเงิน จาํนวน 
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เงิน อาย ุ มูลค่าที>ตราไว ้ราคาเสนอขาย อตัราดอกเบีCย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออก
และเสนอขาย ตามที>สภาวการณ์จะเอืCออาํนวยและตามระยะเวลาที>เห็นสมควร รวมถึงให้อาํนาจดาํเนินการ
ต่างๆ ที>จาํเป็นและสมควร เพื>อการออกตราสารหนีC ในรูปของตั�วเงิน และ/หรือหุ้นกู้ดงักล่าว และมีอาํนาจ
แต่งตัC งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้  และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้  และ/หรือผูจ้ดัจาํหน่าย  และ/หรือผูรั้บประกันการ
จาํหน่าย  และ/หรือที>ปรึกษาและผูที้>เกี>ยวขอ้งต่างๆ 

สําหรับวาระนีC มติที>ประชุมตอ้งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า % ใน ' ของจาํนวนเสียง
ทัCงหมดของผูถื้อหุน้ที>มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ H% (G)    

ที>ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการออกและเสนอขายตราสารหนีC ในรูปตั�วเงิน และ/หรือหุ้นกู้
ของบริษทั  ในวงเงินไม่เกิน 7,888 ลา้นบาท  (หนึ>งพนัลา้นบาท) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื>อนาํเงินที>ไดด้งักล่าว
ไปชาํระหุ้นกูข้องบริษทัซึ> งใกลจ้ะครบกาํหนดในปี GHHE  นีC  และนาํไปลงทุนในการขยายธุรกิจของบริษทั  
รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินกิจการของบริษทั  ตามที>คณะกรรมการเสนอ และมอบอาํนาจให้
คณะกรรมการบริหารและ/หรือนายศุภสิทธิ)  สุขะนินทร์ มีอาํนาจในการกาํหนดรายละเอียดเกี>ยวกบัตราสาร
หนีC ในรูปของตั�วเงิน และ/หรือหุ้นกู ้ประเภท หลกัประกนั สกุลเงิน จาํนวนเงิน อายุ มูลค่าที>ตราไว ้ราคา
เสนอขาย อตัราดอกเบีC ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตามที>
สภาวการณ์จะเอืCออาํนวยและตามระยะเวลาที>เห็นสมควร รวมถึงให้อาํนาจดาํเนินการต่างๆ ที>จาํเป็นและ
สมควร เพื>อการออกตราสารหนีCในรูปของตั�วเงิน และ/หรือหุ้นกูด้งักล่าว และมีอาํนาจแต่งตัCงผูแ้ทนผูถื้อหุ้น
กู ้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้  และ/หรือผูจ้ดัจาํหน่าย  และ/หรือผูรั้บประกนัการจาํหน่าย  และ/หรือที>
ปรึกษาและผูที้>เกี>ยวขอ้งต่างๆ  ดว้ยคะแนนเสียงมากกว่า % ใน ' ของผูถื้อหุ้นที>มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดงันีC  

เห็นดว้ยจาํนวน   77%,54T,EHG   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   TT.TT4'   ไม่เห็นดว้ยจาํนวน   %,888   เสียง   
คิดเป็นร้อยละ   8.88GE   และงดออกเสียงจาํนวน   - 8 -   เสียง คิดเป็นร้อยละ   - 8 - 

 วาระที( /    พจิารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 151,250,000 บาท เป็น 
>�*,EL>,LLE บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที(คงเหลอืจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื(อรองรับใบสําคัญแสดง
สิทธิที(จะซืCอหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จํานวน �EL,>>G หุ้น มูลค่าที(ตราไว้หุ้นละ > บาท รวม �EL,>>G 
บาท และพจิารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ G เรื(องเปลี(ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื(อให้
สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

นายสมโภชน์   อินทรานุกูล  ประธานที>ประชุม  แจง้ต่อที>ประชุมว่า   ตามที>บริษทัไดเ้พิ>มทุนจด
ทะเบียนจาก 7G7,888,888 บาท เป็น 7H7,GH8,888 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพื>อรองรับการแปลงสภาพ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที>จะซืCอหุน้สามญัให้แก่   ผูถื้อหุ้นเดิมจาํนวน %8,GH8,888 หุ้น มูลค่าที>ตราไวหุ้้นละ 7 บาท 
ตามมติที>ประชุมผูถื้อหุน้เมื>อวนัที> GH พฤศจิกายน GHH7 นัCน  ปรากฏวา่มีผูม้าใชสิ้ทธิซืCอหุ้นสามญัตามใบสําคญั
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แสดงสิทธิซึ> งมีอายุ % ปี  นบัจากวนัที> GG มกราคม GHHG - G8 มกราคม GHHH  จาํนวน GT,E57,55E หุ้น คงเหลือ
จาํนวนหุน้สามญัที>ไม่มีผูม้าใชสิ้ทธิอยูจ่าํนวน HE5,77' หุน้   

จึงเห็นสมควรนําเสนอต่อที>ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจากเดิม 
7H7,GH8,888 บาท เป็น 7H8,E57,55E บาท โดยตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที>คงเหลือจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพื>อ
รองรับใบสําคญัแสดงสิทธิที>จะซืCอหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม จาํนวน HE5,77' หุ้น มูลค่าที>ตราไวหุ้้นละ 7 
บาท รวม HE5,77' บาท  

 และเพื>อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน   จึงเห็นควรนาํเสนอต่อที>ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ ' เรื>อง เปลี>ยนแปลงทุนจดทะเบียนดงันีC  

(เดิม) ข้อ G 
ทุนจดทะเบียนจาํนวน 7H7,GH8,888 บาท (หนึ>งร้อยหา้สิบเอด็ลา้นสองแสนหา้หมื>นบาท) 

 แบ่งออกเป็น  7H7,GH8,888 หุน้ (หนึ>งร้อยหา้สิบเอด็ลา้นสองแสนหา้หมื>นหุน้)  

มูลค่าหุน้ละ        7 บาท (หนึ>งบาท) 

โดยแยกออกเป็น 

หุน้สามญั  7H7,GH8,888 หุน้ (หนึ>งร้อยหา้สิบเอด็ลา้นสองแสนหา้หมื>นหุน้) 

หุน้บุริมสิทธิ      8 หุน้ (ศูนยหุ์น้) 

 (ใหม่) ข้อ G 
ทุนจดทะเบียนจาํนวน 7H8,E57,55E บาท (หนึ> งร้อยห้าสิบล้านหกแสนแปดหมื>นหนึ> งพนั

      แปดร้อยแปดสิบหกบาท) 
แบ่งออกเป็น 7H8,E57,55E หุน้ (หนึ> งร้อยห้าสิบล้านหกแสนแปดหมื>นหนึ> งพนั

   แปดร้อยแปดสิบหกหุน้)  
มูลค่าหุน้ละ                 7 บาท (หนึ>งบาท) 

โดยแยกออกเป็น 

หุน้สามญั  7H8,E57,55E หุน้ (หนึ> งร้อยห้าสิบล้านหกแสนแปดหมื>นหนึ> งพนั
      แปดร้อยแปดสิบหกหุน้)  
 หุน้บุริมสิทธิ      8 หุน้ (ศูนยหุ์น้) 

และสําหรับวาระนีCมติที>ประชุมตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า % ใน ' ของจาํนวนเสียง
ทัCงหมดของผูถื้อหุน้ที>มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ H% (G) และ ขอ้ H4 

 ที>ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจากเดิม 151,250,000 บาท เป็น 
7H8,E57,55E บาท โดยตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที>คงเหลือจากการจดัสรรหุ้นสามญัเพื>อรองรับใบสําคญัแสดง
สิทธิที>จะซืCอหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม จาํนวน HE5,77' หุ้น มูลค่าที>ตราไวหุ้้นละ 7 บาท รวม HE5,77' บาท 
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และพิจารณาอนุมติัแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ ' เรื> องเปลี>ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื>อให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั  ตามที>คณะกรรมการเสนอดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผู ้
ถือหุน้ที>มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันีC  

เห็นดว้ย     77%,55G,EHG     เสียง ไม่เห็นดว้ย.......-........เสียง งดออกเสียง........-........เสียง 

วาระที( >*  พจิารณาอนุมัติการเพิ(มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ(มทุนของบริษัท 
แบบมอบอาํนาจทั(วไป (General Mandate) 

 นายสมโภชน์   อินทรานุกูล ประธานที>ประชุม  แจง้ต่อที>ประชุมว่า การเพิ>มทุนแบบมอบอาํนาจ
ทั>วไป (General Mandate)  หมายถึง  การเพิ>มทุนของบริษทัจดทะเบียนโดยการขอมติจากที>ประชุมผูถื้อหุ้นไว้
ล่วงหน้าและให้อาํนาจคณะกรรมการบริษทักาํหนดวตัถุประสงค์  การออกและจดัสรรหุ้นเพิ>มทุน เช่นการ
กาํหนดราคา วนัและเวลาที>จะเสนอขาย  หรือเงื>อนไขในการเสนอขายในแต่ละคราวตามความเหมาะสม 

ซึ> งปัจจุบนัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดป้รับปรุงหลกัเกณฑ์เกี>ยวกบัการเพิ>มทุนของบริษทัจดทะเบียน
ให้รองรับการเพิ>มทุนแบบมอบอาํนาจทั>วไป (General Mandate) โดยบริษทัจดทะเบียนสามารถขอมติจาํนวน
หุ้นเพิ>มทุนและประเภทการจดัสรรจากที>ประชุมผูถื้อหุ้นไวล่้วงหน้าและให้อาํนาจคณะกรรมการบริษทั
กาํหนดวตัถุประสงค ์การออกและจดัสรรหุ้นเพิ>มทุนตามความเหมาะสม ซึ> งการเพิ>มทุนดงักล่าวจะเพิ>มความ
คล่องตัวในการระดมทุน และเป็นการบริหารโครงสร้างทุนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทนัต่อการเปลี>ยนแปลงของสภาวะตลาด อนัเป็นการเพิ>มศกัยภาพในการแข่งขนัทางธุรกิจ 
ควบคู่การยดึหลกัปกป้องผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ดว้ย  

สาระสาํคญัของการเพิ>มทุนแบบมอบอาํนาจทั>วไป (General Mandate)   ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที> 
78  ซึ> งไดแ้นบส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมดว้ยแลว้ 

จึงเห็นสมควรนาํเสนอต่อที>ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการเพิ>มทุนจดทะเบียนของบริษทั  โดยการจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ>มทุนของบริษทัแบบมอบอาํนาจทั>วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 
T8,'8T,7%7 หุน้ มูลค่าที>ตราไวหุ้น้ละ 7 บาท (E8% ของทุนชาํระแลว้ 7H8,E57,55E บาท = 90,409,131 บาท) 

ทัCงนีCมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษทัมีอาํนาจพิจารณากาํหนดวตัถุประสงค์ในการออกและ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ>มทุน รายละเอียด และเงื>อนไขอื>นๆ ที>เกี>ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ>ม
ทุน รวมทัCงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที>เกี>ยวขอ้ง รวมทัCงดาํเนินการต่างๆ อนัจาํเป็นและสมควรที>
เกี>ยวเนื>องกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ>มทุนในครัC งนีC  โดยรวมถึงการนําหุ้นสามญัเพิ>มทุนเขา้จด
ทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 และเห็นควรนาํเสนอต่อที>ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาการจดัสรรหุน้สามญัเพิ>มทุนของบริษทัจาํนวนไม่
เกิน  T8,'8T,7%7 หุน้ มูลค่าที>ตราไวหุ้น้ละ 7 บาท แบบมอบอาํนาจทั>วไป (General Mandate) ดงันีC  
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(1)  จดัสรรหุน้สามญัเพิ>มทุนจาํนวนไม่เกิน 'H,G8',HEH  หุ้น เพื>อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ที>แต่ละคนถืออยูเ่พื>อรองรับใบแสดงสิทธิในการซืCอหุ้นเพิ>มทุน
ที>โอนสิทธิได ้

(2)  จดัสรรหุน้สามญัเพิ>มทุนจาํนวนไม่เกิน %8,7%E,%44 หุน้ เพื>อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั>วไป 

(3)  จดัสรรหุ้นสามัญเพิ>มทุนจาํนวนไม่เกิน  7H,8E5,75T  หุ้น เพื>อเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจาํกดั 

ทัCงนีC  ราคาที>จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั>วไป และบุคคลในวงจาํกดัตอ้งไม่เขา้ข่ายเป็น
ราคาตํ>าตามเกณฑ์ราคาของ ก.ล.ต.ตามที>กาํหนดในประกาศ ที> สจ. %T/GHH7 เรื> อง การ
คาํนวณราคาเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละการกาํหนดราคาตลาด เพื>อการพิจารณาการเสนอขาย
หุน้ที>ออกใหม่ในราคาตํ>า โดยราคาตลาดที>ใชใ้นการกาํหนดราคาเสนอขายเป็นราคาถวัเฉลี>ย
ถ่วงนํCาหนกัของหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัทาํการ
ติดต่อกนั แต่ไม่เกินสิบหา้วนัทาํการติดต่อกนั ก่อนวนัแรกที>บริษทัจะเสนอขายต่อผูล้งทุน 

ทัCงนีC  มอบหมายให้คณะกรรมการของบริษทั และ/หรือบุคคลที>ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทัมีอาํนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ>มทุนของบริษทั ในคราวเดียวกนัหรือหลายคราวก็ได ้และจะ
เสนอขายใหบุ้คคลใดก่อนหรือใหทุ้กกลุ่มบุคคลรวมกนัในคราวเดียวกนัก็ได ้รวมถึงการกาํหนดราคาเสนอขาย 
วนัและเวลาที>เสนอขาย และรายละเอียดและเงื>อนไขต่างๆ ที>เกี>ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ>มทุนดงักล่าว 
โดยการจดัสรรหุ้นเพิ>มทุนดงักล่าวให้ดาํเนินการให้แล้วเสร็จภายในวนัที>บริษทัจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปีในครัC งถดัไปหรือภายในวนัที>กฎหมายกาํหนดให้ตอ้งจดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีใน
ครัC งถดัไป ทัCงนีCแลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน 

อนึ>ง  เมื>อมีการจดัสรรหุน้เพิ>มทุนโดยวธีิการตาม (7) (G) และ(%) แลว้ ทุนชาํระแลว้ในส่วนที>เพิ>มตอ้ง
ไม่เกินกว่าร้อยละ %8 ของทุนชาํระแล้ว ณ วนัที>คณะกรรมการบริษทัมีมติให้เพิ>มทุนซึ> งเป็นจาํนวนไม่เกิน 
'H,G8',HEH หุ้น และหากจดัสรรหุ้นสามญัเพิ>มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั>วไป (G) หรือบุคคลใน
วงจาํกดั (%) ทุนชาํระแล้วในส่วนที>เพิ>มตอ้งไม่เกินกว่าร้อยละ G8 ของทุนชาํระแล้ว ณ วนัที>คณะกรรมการ
บริษทัมีมติใหเ้พิ>มทุนซึ>งเป็นจาํนวนไม่เกิน %8,7%E,%44 หุน้” 

สําหรับวาระนีC มติที>ประชุมตอ้งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า % ใน ' ของจาํนวนเสียง
ทัCงหมดของผูถื้อหุน้ที>มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ H% (G) และ ขอ้ 55 

ผู้ถือหุ้น   ไดใ้หข้อ้คิดเห็นไวว้า่  การเพิ>มทุนแบบมอบอาํนาจทั>วไปนัCน   ตามขอ้บงัคบัที>มีอยูเ่ดิมนัCน
สามารถทาํไดห้รือไม่   บริษทัฯ จาํเป็นตอ้งไปแกไ้ขเพิ>มเติมขอ้บงัคบัเพื>อรองรับการเพิ>มทุนแบบมอบอาํนาจ
ทั>วไปดว้ยหรือไม่   และตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดให้เพิ>มทุนไดสู้งสุดไม่เกิน %8 % ของการ
จดัสรรตามวธีิที> (7) (G) และ (%)  แต่เพราะเหตุใดตอ้งของเพิ>มทุนไวที้> E8%  ดว้ย 
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นายสัมฤทธิ@  ตันติดิลกกุล ชีC แจงวา่เราไดป้ฏิบติัตามขอ้กฎหมาย  แต่อย่างไรก็ตามจะรับขอ้เสนอไว้
พิจารณาต่อไป  และชีC แจงประเด็นเรื>องเปอร์เซ็นของการเพิ>มทุนว่า ไดห้ารือกบัทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ แล้ว  
แจง้วา่เป็นความประสงคข์องทางกระทรวงพาณิชยซึ์> งตอ้งการให้แยกจาํนวนหุ้นสามญัเพิ>มทุนเพื>อรองรับการ
จดัสรรให้ชัดเจน ตามประเภทการจดัสรรไว ้และหากไม่มีการเพิ>มทุนหรือมีหุ้นคงเหลืออยู่  จึงให้ไปจด
ทะเบียนลดทุนจดทะเบียนภายหลงัอีกครัC ง 

 ผู้ถือหุ้น  สอบถามว่า  ส่วนตวัแลว้เห็นดว้ยกบัวาระนีC  แต่ผูถื้อหุ้นในกลุ่มขอทราบกรอบในการขอ
เพิ>มทุนแบบมอบอาํนาจทั>วไปวา่  มีแผนการใชเ้งินเพื>อทาํอะไร และจะก่อประโยชน์อะไรกบัผูถื้อหุน้ไดบ้า้ง 

 นายศุภสิทธิ@  สุขะนินทร์  กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร ชีC แจงต่อที>ประชุมวา่  การ
เพิ>มทุนแบบมอบอาํนาจทั>วไปนัCน  หากพูดให้เขา้ใจง่ายขึCนก็คือ  ผูถื้อหุ้นไวใ้จคณะกรรมการบริษทั  จึงให้
อาํนาจไว ้เพื>อเพิ>มความคล่องตวัในการระดมทุน  และเพื>อให้ทนัต่อสถานการณ์และการเปลี>ยนแปลงของ
สภาวะเศรษฐกิจ  ซึ> งหากไม่ไดท้าํอะไรภายในระยะเวลาที>ให้ไว ้  ปีหน้าในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นก็อาจ
ต้องขอใหม่อีก  ซึ> งต่างประเทศนิยมทาํกันอยู่หลายประเทศ  ตลาดหลักทรัพย์จึงมีนโนบายให้บริษทัจด
ทะเบียนสามารถทาํได ้ ซึ> งเป็นมาตรฐานสากลทั>วไปที>นิยมทาํกนั  ขณะนีCคณะกรรมการคงยงัตอบไม่ไดว้า่มี
แผนการอยา่งไร  แต่คณะกรรมการยนืยนัจะพิจารณาอยา่งดีที>สุดตามสถานการณ์   โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของ
บริษทัมากเป็นที>สุด  ซึ> งผูถื้อหุน้สามารถดูไดจ้ากสิ>งที>ผา่นมาวา่เราทาํเพื>อบริษทัมาอยา่งต่อเนื>อง 

 ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า  การเพิ>มทุนแบบมอบอาํนาจทั>วไปนีC ตอ้งใช้เวลาดาํเนินการภายในระยะเวลา
เท่าใดนบัแต่ที>ประชุมในวนันีC  

 นายศุภสิทธิ@  สุขะนินทร์  แจง้ต่อที>ประชุมว่า  หากที>ประชุมมีมติอนุมติัก็จะมีผลถึงวนัที>บริษทัจดั
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีในครัC งถดัไป    

 นายสมโภชน์  อนิทรานุกูล  กล่าวเสริมวา่   ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนดไวช้ดัเจน
วา่เพิ>มทุนไดไ้ม่เกิน %8%  หากจดัสรรตามวธีิที> (7) (G) และ(%)  หรือไม่เกิน G8% หากจดัสรรตามวิธีที> (G) และ
(%)  ตามที>ไดก้ล่าวมาขา้งตน้  คิดวา่เป็นจาํนวนที>พอสมควรเพื>อการขยายกิจการของบริษทั หากไม่มีการจดัสรร
ใดเกิดขึC น   ก็คงต้องขอใหม่ในปีถัดไป   อีกทัCงการกาํหนดราคาเสนอขายทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก็ได้วาง
กฎเกณฑ์ไวช้ดัเจนดว้ยแลว้เช่นกนั   คิดวา่ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆ ในการจดัสรร  ทางคณะกรรมการยืนยนัที>จะ
จดัสรรตามหลกัเกณฑข์อง ก.ล.ต. และตามที>ตลาดหลกัทรัพยฯ์กาํหนด  ซึ> งเป็นเรื>องของอนาคตและจะดูแลให้
ดีที>สุด จึงขอมติที>ประชุม 

 ที>ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมติัการเพิ>มทุนจดทะเบียนโดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ>มทุนของ
บริษทัแบบมอบอาํนาจทั>วไป  (General Mandate)  โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน  T8,'8T,7%7 หุ้น        
มูลค่าที>ตราไวหุ้้นละ 7 บาท  พร้อมการจดัสรรตามที>คณะกรรมการเสนอ  ซึ> งเมื>อมีการจดัสรรหุ้นเพิ>มทุน
โดยวิธีการตาม (7) (G) และ(%) แลว้ ทุนชาํระแลว้ในส่วนที>เพิ>มตอ้งไม่เกินกวา่ร้อยละ %8 ของทุนชาํระแลว้ 
ณ วนัที>คณะกรรมการบริษทัมีมติใหเ้พิ>มทุนซึ>งเป็นจาํนวนไม่เกิน 'H,G8',HEH หุ้น และหากจดัสรรหุ้นสามญั
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เพิ>มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั>วไป (G) หรือบุคคลในวงจาํกดั (%) ทุนชาํระแลว้ในส่วนที>เพิ>ม
ตอ้งไม่เกินกว่าร้อยละ G8 ของทุนชาํระแลว้ ณ วนัที>คณะกรรมการบริษทัมีมติให้เพิ>มทุนซึ> งเป็นจาํนวนไม่
เกิน %8,7%E,%44 หุน้ 

 ทัCงนีC  มอบหมายให้คณะกรรมการของบริษทั และ/หรือบุคคลที>ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทัมีอาํนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ>มทุนของบริษทั ในคราวเดียวกนัหรือหลายคราวก็ได ้และจะ
เสนอขายใหบุ้คคลใดก่อนหรือใหทุ้กกลุ่มบุคคลรวมกนัในคราวเดียวกนัก็ได ้รวมถึงการกาํหนดราคาเสนอขาย 
วนัและเวลาที>เสนอขาย และรายละเอียดและเงื>อนไขต่างๆ ที>เกี>ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ>มทุนดงักล่าว 
โดยการจดัสรรหุ้นเพิ>มทุนดงักล่าวให้ดาํเนินการให้แล้วเสร็จภายในวนัที>บริษทัจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปีในครัC งถดัไปหรือภายในวนัที>กฎหมายกาํหนดให้ตอ้งจดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีใน
ครัC งถดัไป ทัCงนีC แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน  ดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่ % ใน ' ของผูถื้อหุ้นที>มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดงันีC  

เห็นดว้ยจาํนวน   77%,54T,EHG   เสียง คิดเป็นร้อยละ   TT.TT4'   ไม่เห็นดว้ยจาํนวน   %,888   เสียง    
คิดเป็นร้อยละ   8.88GE   และงดออกเสียงจาํนวน   - 8 -   เสียง คิดเป็นร้อยละ   - 8 - 

วาระที( >>  พิจารณาอนุมัติการเพิ(มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม >�*,EL>,LLE บาท เป็น 
�M>,��M,)/� บาท โดยการออกหุ้นสามัญจํานวน >�*,�G�,�*/ หุ้น มูลค่าที(ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื(อรองรับ
การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ และรองรับการเพิ(มทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจทั(วไป (General 
Mandate)    และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ G เรื(องเปลี(ยนแปลงทุนจด
ทะเบียนเพื(อให้สอดคล้องกบัการเพิ(มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

นายสมโภชน์   อินทรานุกูล  ประธานที>ประชุม  กล่าวต่อที>ประชุมวา่   สืบเนื>องจากวาระที> ' และ
วาระที> 78  คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที>ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัให้เพิ>มทุนจดทะเบียน จาก
เดิม 7H8,E57,55E บาท  เป็น  G47,GG4,%TH  บาท โดยออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 7G8,H'H,H8T หุ้น มูลค่าที>ตรา
ไวหุ้น้ละ 7 บาท  เพื>อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญัจาํนวน %8,7%E,%45 หุน้ และรองรับการเพิ>มทุนจด
ทะเบียนแบบมอบอาํนาจทั>วไป (General Mandate) จาํนวน T8,'8T,7%7 หุ้น และเห็นควรเสนอต่อที>ประชุม    
ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัใหแ้กไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ ' เรื>อง เปลี>ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื>อให้
สอดคลอ้งกบัการเพิ>มทุนจดทะเบียนของบริษทั  ดงันีC   

(เดิม) ข้อ G 
ทุนจดทะเบียนจาํนวน 7H8,E57,55E บาท (หนึ> งร้อยห้าสิบล้านหกแสนแปดหมื>นหนึ> งพนั

      แปดร้อยแปดสิบหกบาท)  

แบ่งออกเป็น  7H8,E57,55E หุน้ (หนึ> งร้อยห้าสิบล้านหกแสนแปดหมื>นหนึ> งพนั
      แปดร้อยแปดสิบหกหุน้)  

มูลค่าหุน้ละ        7 บาท (หนึ>งบาท) 
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โดยแยกออกเป็น 

หุน้สามญั  7H8,E57,55E หุน้ (หนึ> งร้อยห้าสิบล้านหกแสนแปดหมื>นหนึ> งพนั
      แปดร้อยแปดสิบหกหุน้)  

หุน้บุริมสิทธิ        8 หุน้ (ศูนยหุ์น้) 

(ใหม่) ข้อ G 
ทุนจดทะเบียนจาํนวน G47,GG4,%TH บาท (สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสองแสนสองหมื>นเจ็ด

      พนัสามร้อยเกา้สิบหา้บาท) 

แบ่งออกเป็น  G47,GG4,%TH หุน้ (สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสองแสนสองหมื>นเจ็ด
      พนัสามร้อยเกา้สิบหา้หุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ        7 บาท (หนึ>งบาท) 

โดยแยกออกเป็น 

หุน้สามญั  G47,GG4,%TH หุน้ (สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสองแสนสองหมื>นเจ็ด
      พนัสามร้อยเกา้สิบหา้หุน้) 

หุน้บุริมสิทธิ        8 หุน้ (ศูนยหุ์น้)” 

สําหรับวาระนีC มติที>ประชุมตอ้งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า % ใน ' ของจาํนวนเสียง
ทัCงหมดของผูถื้อหุน้ที>มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ H% (G) และ ขอ้ 55 

 ที>ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมติัการเพิ>มทุนจดทะเบียนของบริษทัจากเดิม 7H8,E57,55E บาท 
เป็น G47,GG4,%TH บาท โดยการออกหุ้นสามญัจาํนวน 7G8,H'H,H8T หุ้น มูลค่าที>ตราไวหุ้้นละ 7 บาท เพื>อ
รองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญั จาํนวน %8,7%E,%45 หุน้ และรองรับการเพิ>มทุนจดทะเบียนแบบมอบ
อาํนาจทั>วไป (General Mandate) จาํนวน T8,'8T,7%7 หุน้ และพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทั ขอ้ ' เรื> องเปลี>ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื>อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ>มทุนจดทะเบียนของบริษทั  
ตามที>คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผูถื้อหุ้นที>มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันีC  

เห็นดว้ย     77%,55G,EHG     เสียง ไม่เห็นดว้ย.......-........เสียง งดออกเสียง........-........เสียง 

วาระที( >�  พิจารณาอนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง บริษัท ทรัพย์ศรีไทย 
จํากดั (มหาชน)  ครัCงที( � “EJIP” (Employee Joint Investment Program) 

 นายสมโภชน์   อินทรานุกูล  ประธานที>ประชุม  แจง้ต่อที>ประชุมวา่ “EJIP” (Employee Joint 
Investment Program)  คือ  โครงการสําหรับพนกังาน  ผูบ้ริหาร  กรรมการของบริษทัจดทะเบียน  มีการ
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ทยอยลงทุนในหุ้นของบริษทัจดทะเบียนที>ตนทาํงานอยู่  โดยลงทุนเป็นรายงวดสมํ>าเสมอ  ด้วยหลกัการ
เฉลี>ยตน้ทุน (Dollar Cost Average) และสมคัรเขา้ร่วมโครงการตามความสมคัรใจ 

และด้วยโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจา้งและลูกจา้งบริษทั ทรัพยศ์รีไทย จาํกดั (มหาชน) 
“EJIP” ซึ> งที>ประชุมผูถื้อหุ้นเมื>อวนัที> GT กรกฎาคม GHH% ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัดาํเนินการไปแลว้นัCนจะ
ครบอายุโครงการในวนัที> %7 กรกฎาคม GHHH (อายุโครงการตัCงแต่วนัที> 7 สิงหาคม GHH% ถึงวนัที>  %7 
กรกฎาคม GHHH)   

เพื>อเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจให้พนกังาน ผูบ้ริหาร และกรรมการของบริษทั ไดมี้ส่วนร่วมใน
ความเป็นเจา้ขององค์กรซึ> งนาํไปสู่ผลของการดาํเนินงานที>ดีอย่างต่อเนื>อง คณะกรรมการจึงเห็นสมควร
เสนอให้ที>ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจา้งและลูกจา้งบริษทั ทรัพยศ์รี
ไทย จาํกดั (มหาชน) ครัC งที> G “EJIP” (Employee Joint Investment Program) โดยมีรายละเอียดโครงการดงันีC  

รายการ รายละเอยีดของโครงการ 
วตัถุประสงคข์อง
โครงการ 

- เป็นรูปแบบหนึ>งของการให้ผลตอบแทนแก่พนกังาน/ผูบ้ริหาร/กรรมการ 

- สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมให้แก่พนกังาน/ ผูบ้ริหาร /กรรมการ ในความเป็นเจา้ของ
บริษทั 

- เป็นแรงจูงใจให้เกิดความจงรักภกัดีกบัองคก์รและร่วมทาํงานกบับริษทัฯ ใน    
ระยะยาว 

- เป็นการลงทุนสะสมซืCอหุน้ของบริษทัฯ เป็นรายงวดตามความสมคัรใจของ
พนกังาน/ผูบ้ริหาร/กรรมการ ดว้ยหลกัการเฉลี>ยตน้ทุน (Dollar Cost Average) 

ระยะเวลาโครงการ ตัCงแต่วนัที> 7 สิงหาคม GHHH ถึงวนัที> %7 กรกฎาคม GHH4 รวมระยะเวลา G ปี 
 

บริษทัที>เขา้ร่วม
โครงการ 

บริษทั ทรัพยศ์รีไทย จาํกดั (มหาชน) 

ผูที้>มีสิทธิเขา้ร่วม
โครงการ 

พนกังาน ผูบ้ริหาร (เป็นพนกังานประจาํและอายงุาน 1 ปีขึCนไป) และกรรมการบริษทั 
โดยเป็นไปตามความสมคัรใจของผูที้>มีสิทธิเขา้ร่วมโครงการ ทัCงนีCบริษทัจะเปิดรับ
สมคัรตัCงแต่วนัที> 7H กรกฎาคม GHHH ถึง 7H สิงหาคม GHHH เท่านัCน หลงัจากนัCนจะไม่มี
การเปิดรับเพิ>ม 

รูปแบบโครงการ พนกังาน/ผูบ้ริหาร 
- พนกังาน/ผูบ้ริหารที>เขา้ร่วมโครงการตอ้งจ่ายเงินในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน

เป็นประจาํทุกเดือนเพื>อนาํเขา้โครงการจนกวา่จะสิCนสุดโครงการ 
- พนกังาน/ผูบ้ริหารที>เขา้ร่วมโครงการจะไดรั้บเงินสมทบจากบริษทัในอตัราร้อยละ 4 

ของเงินเดือนเป็นประจาํทุกเดือนเพื>อนาํเขา้โครงการ ตลอดระยะเวลาที>พนกังาน
ยงัคงร่วมโครงการ 
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รายการ รายละเอยีดของโครงการ 
กรรมการ 
- กรรมการที>เขา้ร่วมโครงการตอ้งจ่ายเงินเป็นจาํนวน 16,000.-บาท เป็นประจาํทุก

เดือนเพื>อเขา้ร่วมโครงการจนกวา่จะสิCนสุดโครงการ 
- กรรมการที>เขา้ร่วมโครงการจะไดรั้บเงินสมทบจากบริษทัเป็นเงินจาํนวน 24,888.- 

บาท เป็นประจาํทุกเดือนเพื>อนาํเขา้โครงการตลอดระยะเวลาที>กรรมการยงัคงร่วม
โครงการ 

ตวัแทนดาํเนินการ และ
กาํหนดการซืCอหุน้ 

บริษทัไดแ้ต่งตัCงบริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เป็น
ผูด้าํเนินการนาํเงินจากโครงการดงักล่าวไปลงทุนซืCอหุน้สามญัของบริษทัฯ ในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายในวนัที>บริษทัฯ กาํหนดของทุกเดือน ตามหลกัเกณฑ์ 
วธีิการ และเงื>อนไขที>กาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดและเงื>อนไขของโครงการที>ไดรั้บความ
เห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

เงื>อนไขการถือครอง
หลกัทรัพย ์ 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีสิทธิขายหุน้ของบริษทัฯ ไดท้ัCงจาํนวนที>ถือครองภายหลงัที>ครบอายุ
โครงการ (ตัCงแต่วนัที> 15 สิงหาคม 2557 เป็นตน้ไป) 
เงื>อนไขขา้งตน้ใหใ้ชบ้งัคบักบักรณีผูเ้ขา้ร่วมโครงการพน้สภาพจากการเป็นพนกังาน/
ผูบ้ริหาร/กรรมการของบริษทัฯ  เกษียณอาย ุถึงแก่กรรม หรือขอลาออกจากโครงการ
ดว้ย    ซึ> งเป็นไปตามเงื>อนไขในสัญญาระหวา่งบริษทัฯ กบั ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

สัญญาระหวา่งบริษทัฯ 
กบัผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
และตวัแทนดาํเนินการ 

มอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการในการกาํหนดเงื>อนไขและขอ้ตกลงเพื>อใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคข์องโครงการ EJIP บริษทั ทรัพยศ์รีไทย จาํกดั (มหาชน) โดยไม่ขดัต่อ
กฎหมาย และประกาศของสาํนกังาน ก.ล.ต. เช่น ในเรื>องภาษีและค่าธรรมเนียมในการ
ซืCอขายหลกัทรัพย ์ การลาออกหรือการสิCนสุดจากสมาชิกโครงการ EJIP เป็นตน้ 

 
 ทัCงนีC  บริษทัจะดาํเนินการนาํเสนอขอ้กาํหนดและเงื>อนไขของโครงการเพื>อขอความเห็นชอบจาก
สํานกังาน ก.ล.ต. ต่อไป เมื>อโครงการดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัจากมติที>ประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ ซึ> งเป็นไปตาม
ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) ที> สจ.12/2552 
ลงวนัที> 10 มิถุนายน 2552 เรื>อง การจดัทาํและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพยข์อง กรรมการ ผูบ้ริหาร และ
ผูส้อบบญัชี 

 ที>ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัโครงการร่วมลงทุนระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง บริษทั ทรัพยศ์รี
ไทย จาํกดั (มหาชน) ครัC งที> G “EJIP” (Employee Joint Investment Program) มีระยะเวลาโครงการ G ปี ตัCงแต่
วนัที> 7 สิงหาคม GHHH ถึง วนัที> %7 กรกฎาคม GHH4 พร้อมเงื>อนไขของโครงการตามที>คณะกรรมการเสนอ 
เพื>อสร้างแรงจูงใจให้พนกังาน ผูบ้ริหาร และกรรมการของบริษทั ไดมี้ส่วนร่วมในความเป็นเจา้ขององคก์ร
ซึ> งนาํไปสู่ผลของการดาํเนินงานที>ดีอย่างต่อเนื>องดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที>มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันีC  



หนา้ 21 จาก 22 

 

เห็นดว้ยจาํนวน   77%,54T,EHG   เสียง คิดเป็นร้อยละ   TT.TT4'   ไม่เห็นดว้ยจาํนวน   %,888   เสียง   
คิดเป็นร้อยละ   8.88GE   และงดออกเสียงจาํนวน   - 8 -   เสียง คิดเป็นร้อยละ   - 8 - 

 วาระที( >)  วาระอื(น ๆ (ถ้าหากมี) 

 นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที>ประชุม  ถามที>ประชุมว่าจะมีผูใ้ดเสนอเรื>องเพื>อพิจารณา
หรือไม่ 

 ผู้ถือหุ้น  สอบถามวา่ หลงัจากนํC าท่วมโรงงานผลิตนํC ามนัพืชเมื>อปลายปีที>แลว้นัCน  ขณะนีC มีการสรุป
ตวัเลขการเคลมประกนัภยัได้หรือยงั  และผูบ้ริหารจะยงัคงทาํการผลิตนํC ามนัพืชต่อไปหรือไม่  หรือจะขาย
ที>ดินเพื>อนาํมาลงทุนขยายธุรกิจอื>นต่อไป 

 นายศุภสิทธิ@  สุขะนินทร์  ชีCแจงวา่  ขณะนีC มีการสั>งวตัถุดิบเขา้มาแลว้และยงัคงดาํเนินการผลิตต่อไป   
ที>ผ่านมาหลงันํC าท่วมเราตอ้งทาํการซ่อมแซมบาํรุงสถานที>และอุปกรณ์   สําหรับที>ดินขณะนีC มีที>ดินว่างอยู่
ประมาณ %H ไร่ กาํลงัคิดวา่จะพฒันาอยา่งไรดี  และขอให้ผูถื้อหุ้นไม่ตอ้งเป็นห่วงเพราะธุรกิจนีC มีหลกัประกนั
ที>ดีอยูแ่ลว้ ทัCงแบรนยี>หอ้ “ทิพ”  และที>ดินจาํนวน 5% ไร่ โกดงัสินคา้  จึงขอใหท้่านสบายใจได ้

 นายสัมฤทธิ@   ตันติดิลกกุล  ชีC แจงเรื> องประกนัภยัว่า  เราได้ทาํประกันภยัสต็อกสินคา้ทัCงหมดไว ้     
และมียอดเคลมประกนัภยั  %88 กวา่ลา้นบาท   ซึ> ง ทางบริษทัประกนัภยัยินดีชดใช้เต็มจาํนวน   ขณะนีC ไดจ่้าย
ให้เรามาแลว้ 788 ลา้นบาท   อีก G88 กว่าลา้นบาท อยู่ระหว่างการติดตาม  คาดวา่จะไดรั้บชาํระภายในเดือน
พฤษภาคม GHHH นีC  

 ผู้ถือหุ้น  สอบถามวา่  การที>บริษทัขายทรัพยสิ์นให้กบักองทุนรวมฯ ไปแลว้นัCน  จะมีผลกระทบกบั
รายไดข้องบริษทัหรือไม่ ซึ> งอาจทาํใหต้อ้งเปลี>ยนหมวดธุรกิจ 

 นายสัมฤทธิ@  ตันติดิลกกุล   ชีC แจงว่า  การขายทรัพยสิ์นให้กบักองทุนรวมฯ นัCน เมื>อเทียบกบัพืCนที>
คลงัทัCงหมด  คิดแลว้ประมาณ 78% กวา่   ซึ> งเราไดน้าํเงินที>ไดม้าไปร่วมลงทุนในกองทุนฯ GGH ลา้นบาท และ
นาํไปเงินซืCอที>ดินเพิ>มอีกหนึ>งแปลงเพื>อเตรียมขยายคลงัใหม่  และนาํไปลงทุนในธุรกิจนํC ามนัพืชทิพ G88 ลา้น
บาท  สําหรับการขายทรัพยสิ์นให้กองทุนฯ นัCน  เราไดต้กลงเช่ากลบัมาบริหารงานต่อโดยยงัคงทาํธุรกิจเดิม 
(คลงัเอกสาร)    ดงันัCนรายไดข้องบริษทัยงัคงเป็นรายไดจ้ากการรับฝากเอกสาร   และรายไดจ้ากธุรกิจนํC ามนั
พืชทิพ  และในปีที>ผา่นมาตวัเลขรายไดร้วมยงัคงเป็นบวก จึงคิดวา่ไม่น่าจะมีผลกระทบกบัรายไดข้องบริษทั 

 ผู้ถือหุ้น  สอบถามวา่   แนวโนม้ธุรกิจของบริษทัและกลุ่มบริษทัยอ่ยในปีนีCจะเป็นอยา่งไร 

 นายสัมฤทธิ@  ตันติดิลกกุล  ชีCแจงวา่ จากตวัเลขที>ไดท้าํไว ้ รายไดจ้ากโอ บอง แปง และดงักิCน โดนทั 
อยู่ที> 48% การเจริญเติบโตประมาณ 7H% ขึCนไป  สําหรับทรัพยศ์รีไทยรายไดอ้ยู่ที> 78%  การเจริญเติบ
โดยประมาณ 78%  และนํCามนัพืชทิพ รายไดอ้ยูที่>ประมาณ G8%  ซึ> งเป็นตวัเลขที>เราประมาณการไว ้

 ผู้ถือหุ้น  สอบถามว่า บริษัทฯ มีหมายกําหนดจะยา้ยหมวดธุรกิจหรือไม่  เมื>อตัวเลขที>ออกมา
ประมาณรายไดจ้ากหมวดอาหารถึง 48%  และบริษทัคาดวา่จะมีกาํไรจากธุรกิจอาหารประมาณเท่าใด 





สิ่งท่ีสงมาดวย 3 
เอกสารประกอบวาระที่ 4 

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 
   

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผลประจําป 2555 

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่ออนุมัติจัดสรรเงินกําไร และจายเงินปนผลประจําป 2555 ดังนี้.- 

   

การจัดสรรเงินกําไรประจําป (เฉพาะกิจการ) ป 2554 ป 2555 

กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรยกมาจากงวดกอน 59,550,506.00 871,137,118.00 
บวก   -   กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับป 

- ผลกระทบจากนโยบายบัญชี – ผลประโยชนพนักงาน 
- ผลกระทบจากนโยบายบัญชี – อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
- โอนคืนสํารองหุนสามัญซื้อคืน สวนที่ขายคืนแลว 
- โอนคืนสวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินที่จําหนายใหกองทุน 
- โอนคืนสํารองทั่วไปเปนกําไรสะสมยังไมไดจัดสรร 

338,115,476.00 
(4,448,987.00) 

268,341,249.00 
10,235,715.00 
32,827,716.00 

200,000,000.00 

(75,817,502.00) 
0.00 
0.00 

7,283,035.00 
0.00 
0.00 

กําไรสะสมกอนจัดสรรคงเหลือ 904,621,675.00 802,602,651.00 

หัก  • สํารองตามกฎหมาย (เนื่องจากบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 151,250,000 บาท เปน 
271,227,395 บาท) 

          - จากหุนปนผลจายป 2555 จํานวน 
          - จาก General Mandate ป 2555 จํานวน 

  
 

(2,956,790.00) 
(9,040,949.50) 

       • จายเงินปนผลและหุนปนผล 
เทากับหุนละ 0.2777777777 บาท  จํานวน 180,817,904 หุน ( ทุนจดทะเบียนและชําระ
แลว 121,000,000 หุน บวก หุนเพิ่มทุนจาก Warrant  29,681,886 หุน บวก หุนปนผล   
ป 2554 จายป 2555 จํานวน 30,136,018 หุน) เปนเงิน 

  
 
 
(50,227,195.54) 

       • จายเงินปนผลและหุนปนผลในอัตรารอยละ 9.90  ของกําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับป 
เทากับหุนละ 0.22222222 บาท  จํานวน 150,681,886 หุน ( ทุนจดทะเบียนและชําระ
แลว 121,000,000 หุน บวก หุนเพิ่มทุนจาก Warrant  29,681,886 หุน ) เปนเงิน 

 
 

(33,484,557.00) 

 

       • สํารองทั่วไป 0.00 0.00  
กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรยกไปงวดหนา  871,137,118.00 740,377,715.96 

หมายเหตุ        กําไรสะสมกอนจัดสรรคงเหลือ 
-     ป 2554 กําไรสะสมกอนจัดสรร จํานวน 904,621,675 บาท มีกําไรสะสมสวนที่ไมสามารถนํามาจายเงินปนผลได

รวมอยูดวยจํานวน 263,892,262 บาท    
-    ป 2555 กําไรสะสมกอนจัดสรร จํานวน 802,602,651 บาท มีกําไรสะสมสวนที่ไมสามารถนํามาจายเงินปนผลได

รวมอยูดวยจํานวน 263,892,262 บาท  
(กําไรสะสมสวนที่ไมสามารถนํามาจายเงินปนผลได คือ สวนของกําไรจากผลกระทบของนโยบายบัญชีเรื่อง 
ผลประโยชนพนักงาน และอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน) 

 
 

 



 

1) รายละเอียดวิธีการจายปนผล 

ก. จายปนผลเปนเงินสด ในอัตราหุนละ 0.0277777777 บาท หรือคิดเปนเงิน 5,022,719.54 บาท 

ข. จายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัท ในอัตรา 4 หุนสามัญเดิม ตอ 1 หุนปนผล จํานวนไมเกิน 
45,204,476 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกผูถือหุนของบริษัท รวมมูลคาทั้งสิ้น 
45,204,476 บาท หรือคิดเปนอัตราการจายเงินปนผล 0.25 บาทตอหุน ทั้งนี้ในกรณีที่หุนปนผล
ที่คํานวณไดแลวมีเศษหุนนอยกวา 1 หุน ใหจายปนผลเปนเงินสดแทนการจายเปนหุนปนผล
ใหผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.25 บาท 

รวมเปนการจายปนผลทั้งในรูปของเงินสด และหุนปนผล อัตราหุนละ 
0.2777777777 บาท คิดเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 50,227,195.54 บาท  ซึ่งจายจาก
กําไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีในอัตรารอยละ 30 ทั้งจํานวน 

2) กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรบัเงินปนผล ในวันที่ 30 เมษายน 2556 (Record Date) และใหรวบรวม
รายช่ือตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 และ
กําหนดจายปนผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 

3) บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลในแตละป   ในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบ
การเงินรวมในแตละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและเงินสํารองตางๆ  ทุกประเภทตามที่
กฎหมายกําหนด  โดยการจายเงินปนผลดังกลาวจะตองไมขัดตอกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 
ทั้งนี้ การจายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับกระแสเงินสด  แผนการลงทุนในโครงการตางๆ ของบริษัท 
รวมถึงความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตดวย 

4) ตัวอยาง การคํานวณเงินไดและภาษีหกั ณ ที่จาย 

                  เชน นาย ก. ถือหุนเดิมอยูจํานวน 102 หุน จะไดรับเงินปนผลและหุนปนผล ดังนี้ 

 จํานวนหุน 
 

มูลคาเงินปนผล 
กอนหักภาษี (บาท)

ภาษี หัก ณ ท่ีจาย 10% เงินปนผล 
หลังหักภาษี (บาท) 

     เงินปนผล 102 x 0.2777777777 28.33 2.83 25.50 

1. เงินสดปนผล 102 x 0.0277777777 2.83 0.00 2.83 

2. เศษหุน (100/102)   
 

   2 x 0.25 0.50 0.00 0.50 

• เงินปนผล = มูลคาเงินสดปนผล + มูลคาเงินปนผลจากเศษหุน 2 หุน – จํานวนรวมภาษี ณ ที่จาย 
= 2.83 + 0.50 – 2.83 = 0.50 

• หุนปนผลที่ไดจํานวน 25 หุน  



 
สิ่งที่สงมาดวย 3  

เอกสารประกอบวาระที่ 5 
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 

 
 

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

กระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทไมไดผานคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปจจุบันบริษัทยังไมมี
การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตาง ๆ โดยดูถึงความ
เหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท
ในชวงท่ีผานมาแลว เห็นวา กรรมการทั้ง 3 ทานที่ไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระนั้นมีคุณสมบัติเหมาะสม 
สมควรเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัท 

ท้ังนี้ ในการเสนอแตงตั้งกรรมการในครั้งนี้มีการแตงตั้งกรรมการอิสระ 1 ทาน กรรมการอิสระที่ไดรับการแตงตั้งนั้น
จะตองเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด กลาวคือ 

- ถือหุนในบริษัทไมเกิน 0.5%  
- ตองไมเปนกรรมการที่เปนผูบริหาร ไมเปนลูกจางหรือพนักงาน หรือท่ีปรึกษาที่ไดรับผลตอบแทนประจําจากบริษัท  
- ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทอันอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณ

อยางอิสระ 
ท้ังนี้ คุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” อยูในเกณฑท่ีเขมงวดกวาขอกําหนดขั้นต่ําของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเรื่องการถือหุนของบริษัทซึ่งไดกําหนดไว ไมเกิน 1% 
 

ประวัติกรรมการท่ีครบกําหนดตามวาระ  และไดรับการเสนอชื่อเพื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 

ชื่อ – นามสกุล : นายปลัญชัย  ประดับพงศ 

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท : กรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริหาร 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง : กรรมการบริษัท  

ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหารหรือ : ไมมี 
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทหรือบริษัทยอย 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ : ต้ังแตป 2548 รวม 8 ป   

อายุ   : 58  ป 

สัญชาติ : ไทย 

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรช้ันสูงทางบริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

อบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director  Accreditation  Program ( DAP ) รุนที่  49/2005 
      สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  ( IOD ) 

การถือหุนใน บมจ. ทรัพยศรีไทย : จํานวน  64,275  หุน  คิดเปนรอยละ 0.04  ของหุนทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง 
 ( ณ  วันที่  25  ธันวาคม  2555 )      

 



ประสบการณ : ผูจัดการสินคา   บจ. โอสถสภา   
 : ผูจัดการฝายการตลาด  บจ. คอมเพ็ค  (ประเทศไทย)   

การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน  
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน : ไมมี  

กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน : มี 4 บริษัท 
   - กรรมการบริษัท  บมจ. สยามเวบ 
   - กรรมการบริษัท  บจ. เอส เอส ที คลังสินคา   
   - กรรมการบริษัท  บจ. อตุสาหกรรมวิวัฒน 
   - กรรมการบริษัท  บจ. สงเสริมปศุสัตวไทย  

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน : ไมมี 
หรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท   

การเขาประชุมในป  2555  : คณะกรรมการบริหาร : เขาประชุม 3 ครั้ง จากจํานวน 3 ครั้ง 
  : คณะกรรมการบริษัท : เขาประชุม  6  ครั้ง  จากจํานวน  6  ครั้ง   

ผลงานในระหวาง                                             : ไดทําหนาที่ในการดูแลระบบหรือกลไกการจัดการบริษัทใหเปนไปตามนโยบายที่  
การดํารงตําแหนงกรรมการ                     สําคัญของบริษัทรวมถึงวัตถุประสงค เปาหมายทางการเงิน และแผนงานของบริษัท 
   โดยไดเขารวมประชุมพิจารณาตัดสินใจในทุกประเด็นสําคัญของบริษัททุกครั้ง 

ขอพิพาททางกฎหมายและ : ไมมีคดีความในรอบ  5  ปที่ผานมา 
คุณสมบัติตองหาม  :  เปนผูที่มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศของ   
     คณะกรรมการ ก.ล.ต 

……………………………………………………………………………………………… 
 

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร 

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท : กรรมการบริษัท  

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง : กรรมการบริษัท  

ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหารหรือ : เปนนองสาวของคุณอินทิรา สุขะนินทร 
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทหรือบริษัทยอย 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ : ต้ังแตป 2548 รวม 8 ป   

อายุ : 58 ป 

สัญชาติ : ไทย 

วุฒิการศึกษา : Diploma from KATINKA School, England 

อบรม/สัมมนา : หลักสูตร  MMP รุน 3 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

อบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 17/2004 
          สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  ( IOD ) 

 
  

 



การถือหุนใน บมจ.ทรัพยศรีไทย : จํานวน 9,963,572 หุน คิดเปนรอยละ 5.51 ของหุนทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง 
                                                                                ( ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2555 )        

ประสบการณ : กรรมการและผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ   บจ. น้ําตาลนิวกวางสุนหลี   
 : กรรมการและผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ   บจ. โรงงานน้ําตาลนิวกรุงไทย             

 : กรรมการและผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ   บจ. น้ําตาลทามะกา  

 : กรรมการและผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ   บมจ. น้ําตาลขอนแกน  

การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน  
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน : มี 1 บริษัท 
 - กรรมการและผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ   บมจ. น้ําตาลขอนแกน 

กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน : มี 3 บริษัท 
    - กรรมการและผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ   บจ. น้ําตาลนิวกวางสุนหลี   
    - กรรมการและผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ   บจ. โรงงานน้ําตาลนิวกรุงไทย             

    - กรรมการและผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ   บจ. น้ําตาลทามะกา  

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน : ไมมี 
หรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

การเขาประชุมในป 2555 : คณะกรรมการบริษัท : เขาประชุม 6 ครั้ง  จากจํานวน 6 ครั้ง 

ผลงานในระหวาง                                             : ไดทําหนาที่ในการดูแลระบบหรือกลไกการจัดการบริษัทใหเปนไปตามนโยบายที่  
การดํารงตําแหนงกรรมการ                                 สําคัญของบริษัทรวมถึงวัตถุประสงค เปาหมายทางการเงิน และแผนงานของบริษัท 
              โดยไดเขารวมประชุมพิจารณาตัดสินใจในทุกประเด็นสําคัญของบริษัททุกครั้ง 

ขอพิพาททางกฎหมายและ  : ไมมีคดีความในรอบ  5  ปที่ผานมา 
คุณสมบัติตองหาม  : เปนผูที่มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศของ  
                                                                               คณะกรรมการ ก.ล.ต 

……………………………………………………………………………………………… 

 

ชื่อ – นามสกุล : นายสุรพงษ  ไพสิฐพัฒนพงษ 

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท : กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง : กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 

ความสัมพันธทางครอบครัวกับผูบริหารหรือ : ไมมี 
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทหรือบริษัทยอย 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ : ต้ังแตป 2553 รวม 3 ป 

อายุ : 73  ป 

สัญชาติ : ไทย 

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 : ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 : ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 



อบรมสัมมนา : Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร-มติชน 
 : โลจิสติกส-เทคโนโลยี่สมัยใหมเพื่อการบริหารจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน    

  (EPC/RFID For Logistics and Supply Chain Management)โดยกรมอุตสาหกรรม 
              พ้ืนฐานและการเหมืองแร 

 : โลจิสติกส-สินคาคงคลัง โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 
 : ผูตรวจสอบบัญชีภาษีอากร โดยกรมสรรพากร 
 : สัมมนามาตรฐานการบัญชีใหม โดยสภาวิชาชีพบัญชี 
  : รัฐศาสตรประยุกต โดยสมาคมรัฐศาสตรแหงประเทศไทย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certification Program ( DCP) รุนที่ 142/2554   
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  ( IOD ) 

การถือหุนใน บมจ. ทรัพยศรีไทย : จํานวน  85,698  หุน  คิดเปนรอยละ 0.05  ของหุนทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง 
                                                                               ( ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2555 )  
ประสบการณ : ผูจัดการทั่วไป  บริษัท กิจกมลสุโกศล จํากัด 
 : ผูจัดการทั่วไป  ฝายพัฒนาการตลาด  บริษัท สุโกศลมาสดา จํากัด 
  : ที่ปรึกษา  บริษัท กิจกมลสุโกศล จํากัด 
  : กรรมการสถาบันเสริมสรางขีดความสามารถมนุษยสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
  : กรรมการ  สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
  : รองประธานกลุมอุตสาหกรรมยานยนต  สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
 : กรรมการสายงานประชาสัมพันธ  สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
 : ที่ปรึกษา  บริษัท กรังคปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  
  : กรรมการสายงานวิชาการ  สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
  : กรรมการสงเสริมการสงออก  สภาผูสงออกทางเรือ 

การดํารงตําแหนงกรรมการในปจจุบัน  
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน : ไมมี  

กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน : ไมมี  

กิจการอื่น (ที่สําคัญ) ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน : รองประธานกลุมอุตสาหกรรมยานยนต  สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
 : กรรมการสายงานประชาสัมพันธ  สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
 : ที่ปรึกษา  บริษัท กรังคปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จาํกัด 
 : กรรมการสายงานวิชาการ  สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
 : กรรมการสงเสริมการสงออก  สภาผูสงออกทางเรือ  

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน  : ไมมี  
หรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

การเขาประชุมในป  2555 : คณะกรรมการบริษัท : เขาประชุม  6  ครั้ง  จากจํานวน  6  ครั้ง   
  : คณะกรรมการตรวจสอบ : เขาประชุม 5 ครั้ง จากจํานวน 5 ครั้ง 

ผลงานในระหวาง                                    : ไดทําหนาที่ในการดูแลระบบหรือกลไกการจัดการบริษัทใหเปนไปตามนโยบายที่  
การดํารงตําแหนงกรรมการ                     สําคัญของบริษัทรวมถึงวัตถุประสงค เปาหมายทางการเงิน และแผนงานของบริษัท 
   โดยไดเขารวมประชุมพิจารณาตัดสินใจในทุกประเด็นสําคัญของบริษัททุกครั้ง 
 



ขอพิพาททางกฎหมายและ  : ไมมีคดีความในรอบ  5  ปที่ผานมา 
คุณสมบัติตองหาม  : เปนผูที่มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศของ  
                                                                               คณะกรรมการ ก.ล.ต 

คุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอชื่อ 
การมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือในชวง 2 ปที่ผานมา 

ลักษณะความสัมพันธ คุณสมบัติ 
1.   เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับ

เงินเดือนประจํา 
  เปน   ไมเปน 

2.   เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)   เปน   ไมเปน 
3.   มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยาง

เปนอิสระ (เชน การซื้อขายวัตถุดิบ สินคา บริการ การยืม/ใหกูยืมเงิน) 
  เปน   ไมเปน 

4.   มีความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการดวยกัน ผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทหรือบริษัทยอย 

  เปน   ไมเปน 

 

ประวัติการกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลัง คุณสมบัติ 
1.   การถูกพิพากษาวามีการกระทําผิดทางอาญา หรืออยูระหวางการถูกฟองรองคดีอาญา   เปน   ไมเปน 
2.   การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย หรือถูกพิทักษทรัพย   เปน   ไมเปน 
3.   การเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทและหุนสวนที่ถูกพิพากษาใหเปน

บุคคลลมละลาย หรือถูกพิทักษทรัพย 
  เปน   ไมเปน 

 

 

 
 

  



สิ่งท่ีสงมาดวย 3 
เอกสารประกอบวาระที่ 6 

        การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 
 
วาระท่ี 6 พิจารณาทบทวนและอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทประจําป 2556 

 ตามขอบังคับของบริษัท หมวดที่ 4   คณะกรรมการ 
ขอ 28.   กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทตามที่ท่ีประชุมผูถือหุนจะพิจารณาและลงมติดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุม โดยอาจกําหนดคาตอบแทนเปน
จํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑ และจะกําหนดไวเปนคราวๆ หรือใหมีผลตลอดไปจนกวาท่ีประชุมผูถือหุนจะ
มีมติเปลี่ยนแปลงก็ได รวมท้ังมีสิทธิไดรับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคหนึ่งไมกระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัทในอันที่จะ
ไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท 

ขอ 37.   คณะกรรมการอาจแตงตั้งกรรมการจาํนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ใหเปนคณะกรรมการบริหาร     
โดยใหมีอํานาจหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได และใหกรรมการผูจัดการเปน
กรรมการบรหิารโดยตําแหนง 

  กรรมการบริหารมีสิทธิไดรับคาตอบแทนและบําเหน็จตามที่ท่ีประชุมคณะกรรมการกําหนด          
แตท้ังนี้ไมกระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผูนั้นในอันที่จะไดรับคาตอบแทนหรือผลประโยชนอยางอื่นตาม
ขอบังคับนี้ในฐานะกรรมการ 

 
 เนื่องจากปจจุบันบริษัทยังไมมีคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน อยางไรก็ตาม การกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการไดผานการพิจารณาอยางรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอางองิจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ผลการปฏิบัติงานและภาระหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั การขยายตัว
ทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัท ตลอดจนสภาวการณเศรษฐกิจโดยรวมแลว จึงเห็นสมควรใหท่ีประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติปรับเพิ่มคาตอบแทนกรรมการบริษัทประจําป 2556  เปนดังนี้ 
 

ตําแหนง ป 2556 (ปที่เสนอ) ป 2555 
คณะกรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการบริษัท 
- กรรมการบริษัท 

 
55,000.- บาท/เดือน 
25,000.- บาท/เดือน 

 
42,500.- บาท/เดือน 
16,000.- บาท/เดือน 

ท้ังนี้ ใหมีผลบังคับตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2556  เปนตนไป 



สิ่งท่ีสงมาดวย 3 

เอกสารประกอบวาระที่ 7 
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 

 

วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2556 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยผานการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น

ใหแตงตั้ง 
1. นางสาวสุพรรณี  ตริยานันทกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498 และ/หรือ 

(เปนผูลงลายมอืช่ือในงบการเงินของบริษัทมาแลวเปนระยะเวลา 2 ป ตั้งแตป 2554 โดย
ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูสอบบัญชีอยางดีตลอดมา) 

2. นายศุภชัย  ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 และ/หรือ 
(ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 

3.  นางสาวศิราภรณ  เอื้ออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844  
(ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 

แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2556  โดยพิจารณาจาก
ความเปนอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และความเหมาะสมของคาตอบแทนในการสอบบัญชี  พรอมท้ังเปน
สํานักงานสอบบัญชีท่ีอยูในระดับแนวหนา และกําหนดคาธรรมเนียมสอบบัญชีประจําป 2556 เปนจํานวน
เงิน 1,300,000.- บาท ซึ่งเพิ่มข้ึนจากปกอนเปนจํานวน 200,000 บาท หรือรอยละ 18.2 สําหรับคาสอบบัญชี
ท่ีเพิ่มข้ึนนี้สอดคลองกับปริมาณงานและธุรกรรมที่สลับซับซอนเพิ่มมากขึ้นจากการขยายการลงทุนใน
ธุรกิจตางๆ ของบริษัท 

ผูสอบบัญชีท่ีเสนอแตงตั้งนี้ ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบรหิาร/   
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ 

 
ขอมูลการเปรียบเทียบคาตอบแทนผูสอบบญัชี 

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี ป 2556 ป 2555 
คาสอบบัญชี 1,300,000.- 1,100,000.- 

คาบริการอื่น ไมมี 486,493.76 

ท้ังนี้       - บริษัทยอยไดใชผูสอบบัญชีสังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท  
- บริษัทรวม คือ กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยทรัพยศรีไทย ไมไดใชผูสอบบัญชีรายเดียวกับ
บริษัท ซึ่งการแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2556 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทรัพยศรีไทย 
ยังอยูระหวางการพิจารณา 

หมายเหตุ บริษัทไดเชิญ บจ. ไพรซวอเตอรเฮาคูเปอรส เอบีเอส บจ. ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี 
และ บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย เขารวมเสนอราคาสอบบัญชีดวย ซึ่งไดรับแจงจากทั้ง 3 สํานักงานสอบบัญชีวา 
ขอเขารวมในปหนา เนื่องจากป 2556 อัตรากําลังคนอาจจะไมเพียงพอซึ่งจะทําใหบริการไดไมเต็มท่ีและดีพอ 



สิ่งที่สงมาดวย 3 
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การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 
 

วาระที่ 8 พิจารณาลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 271,227,395 บาท เปน 180,817,904 บาท โดยตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการ
จัดสรรหุนสามัญเพื่อรองรับการจายเงินปนผลเปนหุนสามัญ และตัดหุนสามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งบริษัทยังมิไดจัดสรรเสนอขายทั้งจํานวน และพิจารณาอนุมัติแกไขหนังสือ
บริคณหสนธิของบริษัทขอ 4 เร่ืองเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 
ตามมิติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 ไดอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 150,681,886 บาท เปน 

271,227,395 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 120,545,509 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการจายเงินปนผลเปนหุน
สามัญ จํานวน 30,136,378 หุน และรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน 90,409,131 หุน นั้น 

ปรากฏวาหุนปนผลจัดสรรไมหมด คงเหลือจํานวน 360 หุน และหุนเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป(General Mandate) บริษัท
ยังไมไดจัดสรรเสนอขายทั้งจํานวน 90,409,131 หุน ซึ่งระยะเวลาการจัดสรรจะสิ้นสุดลงภายในวันที่บริษัทจัดใหมีการประชุมสามัญ     
ผูถือหุนประจําป 2556 นี้ 

จึงเห็นสมควรใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 271,227,395 บาท เปน 
180,817,904 บาท โดยตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพื่อรองรับการจายเงินปนผลเปนหุนสามัญ จํานวน 
360 หุน และหุนเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ที่บริษัทยังไมไดจัดสรรทั้งจํานวน  90,409,131 หุน รวมเปนจํานวน 
90,409,491 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวม 90,409,491 บาท  

 และเพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน จึงเห็นควรใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแกไขหนังสือ
บริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนดังนี้ 

(เดิม) ขอ 4 
ทุนจดทะเบียนจํานวน 271,227,395  บาท (สองรอยเจ็ดสิบเอ็ดลานสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามรอยเกาสิบหาบาท) 
แบงออกเปน 271,227,395  หุน (สองรอยเจ็ดสิบเอ็ดลานสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามรอยเกาสิบหาหุน) 
มูลคาหุนละ                 1  บาท (หนึ่งบาท) 
โดยแยกออกเปน 
หุนสามัญ 271,227,395  หุน (สองรอยเจ็ดสิบเอ็ดลานสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามรอยเกาสิบหาหุน) 
หุนบุริมสิทธิ                 0  หุน (ศูนยหุน) 

 
(ใหม) ขอ 4 

ทุนจดทะเบียนจํานวน 180,817,904  บาท (หนึ่งรอยแปดสิบลานแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเการอยสี่บาท) 
แบงออกเปน 180,817,904  หุน (หนึ่งรอยแปดสิบลานแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเการอยสี่หุน) 
มูลคาหุนละ                  1  บาท (หนึ่งบาท) 
โดยแยกออกเปน 
หุนสามัญ 180,817,904  หุน (หนึ่งรอยแปดสิบลานแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเการอยสี่หุน) 
หุนบุริมสิทธิ                  0  หุน (ศูนยหุน) 



สิ่งที่สงมาดวย 3 
เอกสารประกอบวาระที่ 9 

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 
 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอํานาจทั่วไป  
(General Mandate)  

การเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป  หมายถึง การเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนโดยการขอมติจากท่ีประชุมผูถือหุน
(General Mandate)   ไวลวงหนาและใหอํานาจคณะกรรมการบริษัทกําหนดวัตถุประสงคการออก 
     และจัดสรรหุนเพิ่มทุน เชน การกําหนดราคา วันและเวลาที่จะเสนอขาย หรือ 
     เง่ือนไขในการเสนอขายในแตละคราวตามความเหมาะสม 

ซึ่งปจจุบันตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดปรับปรุงหลักเกณฑเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนใหรองรับการ    
เพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) โดยบริษัทจดทะเบียนสามารถขอมติจํานวนหุนเพิ่มทุนและประเภท           
การจัดสรรจากที่ประชุมผูถือหุนไวลวงหนาและใหอํานาจคณะกรรมการบริษัทกําหนดวัตถุประสงค การออกและจัดสรรหุน
เพิ่มทุนตามความเหมาะสม ซึ่งการเพิ่มทุนดังกลาวจะเพิ่มความคลองตัวในการระดมทุน และเปนการบริหารโครงสรางทุนให
สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด อันเปนการเพิ่มศักยภาพใน
การแขงขันทางธุรกิจ ควบคูการยึดหลักปกปองผลประโยชนของผูถือหุนดวย  

สาระสําคัญของการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) มีดังนี้ 

ประเภทการจัดสรร 
ผูถือหุนเดิมตามสัดสวน 

(RO) 
ประชาชนทั่วไป 

(PO) 
บุคคลในวงจํากัด 

(PP) 

จํานวนหุน * 
(Size Limit) 

ไมเกิน  30  % ไมเกิน  20% ไมเกิน  10% 
เรียกชําระหุนเพิ่มทุนรวมไดไมเกิน  30  % 

โดยเปนการเสนอขายที่ไมเปนไปตามสัดสวนการถือหุนเดิมไดไมเกิน  20% 

ราคาเสนอขาย ไมกําหนด ตองไมเขาขายเปนราคาต่ํา 
ตามเกณฑราคาของ  ก.ล.ต. 

ระยะเวลาจัดสรร ภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  (AGM)  ครั้งถัดไป 
หรือวันที่กฎหมายกําหนดใหบริษัทตองจัดใหมีการประชุม  AGM  ในครั้งถัดไป 

แลวแตวันใดจะถึงกอน 

ประเภทหลักทรัพย หุนสามัญ  หุนบุริมสิทธิ  หรือใบแสดงสิทธิ 
ในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได  (TSR) 

หุนสามัญ  หรือหุนบุริมสิทธิ 

หมายเหตุ : *Size Limit  คิดเปนสัดสวนของทุนชําระแลว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติใหมีการเพิ่มทุนแบบ  
General  Mandate 

 ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 ไดอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 90,409,131 
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และมอบหมายใหคณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจพิจารณากําหนดวัตถุประสงคในการออก
และเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน รายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน รวมทั้ง   
ลงนามในเอกสารและสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและ      
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนําหุนสามัญเพิ่มทุนเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน            
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยนั้น 



ปรากฏวา จํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ดังกลาว คณะกรรมการของบริษัท      
ยังไมไดจัดสรรเสนอขายทั้งจํานวน 90,409,131 หุน ซึ่งระยะเวลาการจัดสรรจะสิ้นสุดลงภายในวันที่บริษัทจัดใหมีการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2556 นี้ และคณะกรรมการบริษัทไดมีมติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใหลดทุนจดทะเบียนโดย      
ตัดหุนจํานวนดังกลาวดวยแลวตามมติวาระกอนหนานี้ 

ปจจุบันทุนชําระแลวของบริษัทเพิ่มขึ้นเปน 180,817,904 บาท และคณะกรรมการยังคงมีเห็นวา การเพิ่มทุนแบบมอบ
อํานาจทั่วไป (General Mandate) จะเพิ่มความคลองตัวในการระดมทุน และเปนการบริหารโครงสรางทุนใหสอดคลองกับภาวะ
เศรษฐกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด อันเปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจ 
ควบคูการยึดหลักปกปองผลประโยชนของผูถือหุนดวย  

จึงเห็นสมควรใหนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 108,490,742 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 1 บาท  

ทั้งนี้มอบหมายใหคณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจพิจารณากําหนดวัตถุประสงคในการออกและเสนอขายหุนสามัญ
เพิ่มทุน รายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารและ
สัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใน
ครั้งนี้ โดยรวมถึงการนําหุนสามัญเพิ่มทุนเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

และนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวนไมเกิน 108,490,742 หุน     
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้  

(1) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 54,245,371  หุน เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวน
การถือหุนที่แตละคนถืออยูเพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได 

(2) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 36,163,581 หุน เพื่อเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป 
(3) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 18,081,790 หุน เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด 

ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป และบุคคลในวงจํากัดตองไมเขาขายเปนราคาต่ําตามเกณฑราคาของ 
ก.ล.ต. ตามที่กําหนดในประกาศ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพยและการกําหนดราคาตลาด เพื่อการ
พิจารณาการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาต่ํา โดยราคาตลาดที่ใชในการกําหนดราคาเสนอขายเปนราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ของหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ยอนหลังไมนอยกวาเจ็ดวันทําการติดตอกัน แตไมเกินสิบหาวันทําการติดตอกัน 
กอนวันแรกที่บริษัทฯ จะเสนอขายตอผูลงทุน 

ทั้งนี้มอบหมายใหคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจ
พิจารณาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได และจะเสนอขายใหบุคคลใดกอนหรือให
ทุกกลุมบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได รวมถึงการกําหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและ
เงื่อนไขตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว โดยการจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังกลาวใหดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกําหนดใหตองจัดใหมีการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําปในครั้งถัดไป ทั้งนี้แลวแตวันใดจะถึงกอน 

อนึ่ง  เมื่อมีการจัดสรรหุนเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (1) (2) และ(3) แลว ทุนชําระแลวในสวนที่เพิ่มตองไมเกินกวารอยละ 
30 ของทุนชําระแลว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพิ่มทุนซึ่งเปนจํานวนไมเกิน 54,245,371 หุน และหากจัดสรร          
หุนสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไป(2) หรือบุคคลในวงจํากัด(3) ทุนชําระแลวในสวนที่เพิ่มตองไมเกินกวา
รอยละ 20 ของทุนชําระแลว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพิ่มทุนซึ่งเปนจํานวนไมเกิน 36,163,581 หุน  



สิ่งท่ีสงมาดวย 3 
เอกสารประกอบวาระที่ 10 

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 

 
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 180,817,904 บาท เปน 334,513,122  บาท โดย

การออกหุนสามัญจํานวน 153,695,218 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจายเงินปนผล    
เปนหุนสามัญ และรองรับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) และพิจารณา
อนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เร่ืองเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพ่ือใหสอดคลอง
กับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 
สืบเนื่องจากวาระที่ 4 และวาระที่ 9 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรใหเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ    

ใหเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 180,817,904 บาท เปน 334,513,122 บาท โดยออกหุนสามัญใหมจํานวน 153,695,218 หุน 
มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการจายเงินปนผลเปนหุนสามัญจํานวน 45,204,476 หุน และรองรับการเพิ่มทุน     
จดทะเบียนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน 108,490,742 หุน และเห็นควรใหนําเสนอตอท่ีประชุม          
ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อใหสอดคลอง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 
(เดิม) ขอ 4 

ทุนจดทะเบียนจํานวน 180,817,904  บาท (หนึง่รอยแปดสิบลานแปดแสนหนึง่หมื่นเจ็ดพันเการอยสี่บาท)  
แบงออกเปน 180,817,904  หุน (หนึ่งรอยแปดสิบลานแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเการอยสี่หุน)  
มูลคาหุนละ                    1  บาท (หนึ่งบาท) 
โดยแยกออกเปน 
หุนสามัญ 180,817,904  หุน (หนึ่งรอยแปดสิบลานแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเการอยสี่หุน)  
หุนบุริมสิทธิ                   0  หุน (ศูนยหุน) 

 
(ใหม) ขอ 4 

ทุนจดทะเบียนจํานวน 334,513,122  บาท (สามรอยสามสบิสี่ลานหาแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งรอย
  ยี่สิบสองบาท) 

แบงออกเปน 334,513,122  หุน (สามรอยสามสบิสี่ลานหาแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งรอย
  ยี่สิบสองหุน) 

มูลคาหุนละ                     1  บาท (หนึ่งบาท) 
โดยแยกออกเปน 
หุนสามัญ 334,513,122  หุน (สามรอยสามสบิสี่ลานหาแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งรอย

  ยี่สิบสองหุน) 
หุนบุริมสิทธิ                    0  หุน (ศูนยหุน) 



1 

 

ขอ้บงัคบั ของบรษิทั ทรพัยศ์รไีทย จาํกดั (มหาชน) ที�เกี�ยวกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

หมวดที�  4  คณะกรรมการ 

 ขอ้ 19. ใหบ้รษัิทมคีณะกรรมการของบรษัิทตามจํานวนที�ที�ประชมุผูถ้อืหุน้กําหนด  แตต่อ้งไมน่อ้ยกวา่ 5 คน 
  ทั +งนี+กรรมการไมน่อ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั +งหมดตอ้งมถีิ�นที�อยูใ่นราชอาณาจักร 

 ขอ้ 20. การเลอืกตั +งกรรมการของบรษัิทใหก้ระทําโดยที�ประชมุผูถ้อืหุน้  ทั +งนี+ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารดังตอ่ไปนี+ 
(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ�งมคีะแนนเสยีงเทา่กับหนึ�งหุน้ตอ่หนึ�งเสยีง 
(2) ในการเลอืกตั +งกรรมการ  อาจใชว้ธิอีอกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรอื

คราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรอืดว้ยวธิกีารอื�นใดก็ไดต้ามแตท่ี�ประชมุผูถ้อืหุน้จะเห็นสมควร  แต่
ในการลงมตแิต่ละครั +งผูถ้อืหุน้ตอ้งออกเสยีงดว้ยคะแนนที�มตีาม (1) ทั +งหมด จะแบ่งคะแนนเสยีงแก่
คนใดหรอืคณะใดมากนอ้ยเพยีงใดไมไ่ด ้

(3) การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตั +งกรรมการใหใ้ชเ้สยีงขา้งมาก หากมคีะแนนเสยีงเทา่กัน   
ใหป้ระธานที�ประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชี+ขาด 

ขอ้ 21. ในการประชมุสามัญประจําปีทุกครั +ง ใหก้รรมการ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการในขณะนั+นพน้จากตําแหน่ง 
ถา้จํานวนกรรมการที�จะพน้จากตําแหน่งไมอ่าจแบง่ออกไดพ้อด ี1 ใน 3 ก็ใหใ้ชจํ้านวนที�ใกลเ้คยีงกัน 

  หลังจากวันที�ขอ้บังคับฉบับนี+มผีลใชบั้งคับ  การพน้จากตําแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึ�งในปีที� 1 และ  
ปีที� 2 ใหใ้ชว้ธิจัีบฉลาก  ส่วนในปีต่อๆ ไป  ใหก้รรมการซึ�งอยู่ในตําแหน่งนานที�สุดเป็นผูพ้น้จากตําแหน่ง  หากในคราวใดมี
กรรมการหลายคนอยู่ในตําแหน่งมานานเท่าๆ กัน เป็นจํานวนมากกว่าจํานวนกรรมการที�ตอ้งพน้จากตําแหน่งในคราวนั+นให ้
กรรมการดังกลา่วพน้จากตําแหน่ง โดยใชว้ธิจัีบฉลาก 

  กรรมการซึ�งพน้จากตําแหน่งดว้ยเหตดัุงกลา่วอาจไดรั้บเลอืกตั +งใหก้ลับเขา้รับตําแหน่งอกีได ้

ขอ้ 22. นอกจากการพน้ตําแหน่งตามวาระแลว้  กรรมการพน้จากตําแหน่งเมื�อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคณุสมบัต ิหรอืมลัีกษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 
(4) ที�ประชมุผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อกตามขอ้ 24. 
(5) ศาลมคํีาสั�งใหอ้อก 

ขอ้ 23. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งใหย้ื�นใบลาออกตอ่บรษัิท  การลาออกมผีลนับแตวั่นที�ใบลาออกไปถงึ
บรษัิท 

 กรรมการซึ�งลาออกตามวรรคหนึ�ง จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบยีนทราบดว้ยก็ได ้

ขอ้ 24. ที�ประชมุผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากตําแหน่งกอ่นถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนน
เสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกันไดไ้มน่อ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของ
จํานวนหุน้ที�ถอื โดยผูถ้อืหุน้ที�มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

ขอ้ 25. ถา้ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื�นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ คณะกรรมการดว้ยคะแนนเสยีงไม่
นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที�ยังเหลอือยู่  อาจเลอืกผูซ้ ึ�งมคีุณสมบัตแิละไม่มลัีกษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็น
กรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถัดไปก็ได ้เวน้แตว่าระของกรรมการที�วา่งลงจะเหลอืนอ้ยกวา่ 2 เดอืน 

ขอ้ 26. ในกรณีที�ตําแหน่งกรรมการวา่งลงจนเหลอืนอ้ยกวา่จํานวนที�จะเป็นองคป์ระชมุได ้กรรมการที�เหลอือยู่จะทํา
การในนามของคณะกรรมการไดเ้ฉพาะการจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ เพื�อเลอืกตั +งกรรมการแทนตําแหน่งที�ว่างทั +งหมดเท่านั+น  
ซึ�งตอ้งกระทําภายในระยะเวลาที�กฎหมายกําหนด 

ขอ้ 27. กรรมการซึ�งไดรั้บเลอืกตั +งใหดํ้ารงตําแหน่งตามขอ้ 25. และขอ้ 26. ใหอ้ยูใ่นตําแหน่งไดเ้พยีงเทา่วาระที�ยัง
เหลอือยูข่องกรรมการที�ตนแทนเทา่นั+น 

ขอ้ 28. กรรมการมสีทิธไิดรั้บค่าตอบแทนจากบรษัิทตามที�ที�ประชมุผูถ้อืหุน้จะพจิารณาและลงมตดิว้ยคะแนนเสยีง
ไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3  ของจํานวนเสยีงทั +งหมดของผูถ้อืหุน้ที�มาประชมุ  โดยอาจกําหนดค่าตอบแทนเป็นจํานวนแน่นอนหรอืวาง
เป็นหลักเกณฑ ์และจะกําหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรอืใหม้ผีลตลอดไปจนกวา่ที�ประชมุผูถ้อืหุน้จะมมีตเิปลี�ยนแปลงก็ได ้รวมทั +งมสีทิธิ
ไดรั้บเบี+ยเลี+ยงและสวัสดกิารตา่งๆ ตามระเบยีบของบรษัิท 

 ความในวรรคหนึ�งไมก่ระทบกระเทอืนสทิธขิองกรรมการที�เป็นพนักงานหรอืลกูจา้งของบรษัิทในอันที�จะ
ไดรั้บคา่ตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะที�เป็นพนักงานหรอืลกูจา้งของบรษัิท 

 ขอ้ 29.  คณะกรรมการมอํีานาจหนา้ที�ดูแลและจัดการบรษัิทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์และขอ้บังคับของ
บรษัิท รวมทั +งมตทิี�ประชุมผูถ้อืหุน้  ตลอดจนในกรณีที�บรษัิทหรอืบรษัิทย่อยตกลงเขา้ทํารายการที�เกี�ยวโยงกัน หรอืรายการ
เกี�ยวกับการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึ�งสนิทรัพยข์องบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย ตามความหมายที�กําหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยที�ใชบั้งคับกับการทํารายการที�เกี�ยวโยงกันของบรษัิทจดทะเบยีน หรอืการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึ�งสนิทรัพย์
ของบรษัิทจดทะเบยีนแลว้แตก่รณี ใหบ้รษัิทปฏบัิตติามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารตามที�ประกาศดังกลา่วกําหนดไวใ้นเรื�องนั+นๆ ดว้ย 

 คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหนึ�งหรอืหลายคนหรอืบุคคลอื�นใดปฏบัิตกิารอย่างใดอย่างหนึ�ง
แทนคณะกรรมการ โดยมขีอ้กําหนดและเงื�อนไขและขอ้จํากัดตา่งๆ อยา่งใดหรอืไมก็่ได ้ตามแตค่ณะกรรมการจะเห็นสมควร 
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 ขอ้ 30. ใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการคนหนึ�งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที�คณะกรรมการพจิารณาเห็นสมควรจะ
เลอืกกรรมการคนหนึ�งเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้ รองประธานกรรมการมหีนา้ที�ตามขอ้บังคับในกจิการซึ�งประธานกรรมการ
มอบหมาย 

 ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งประชมุกันอย่างนอ้ย 3 เดอืนต่อ 1 ครั +ง ณ ทอ้งที�อันเป็นที�ตั +งสํานักงานใหญ่ของบรษัิท
หรอืที�อื�นใดตามแตค่ณะกรรมการจะกําหนด 

 ขอ้ 32. ประธานกรรมการเป็นผูม้อํีานาจเรยีกประชมุหรอืสั�งใหม้กีารเรยีกประชมุคณะกรรมการได ้ 

  กรรมการตั +งแต่ 2 คนขึ+นไปอาจรอ้งขอใหเ้รยีกประชุมคณะกรรมการก็ได ้ในกรณีนี+ใหป้ระธานกรรมการ
กําหนดวันและนัดประชมุคณะกรรมการภายใน 14 วัน นับแตวั่นที�ไดรั้บคํารอ้งขอ 

 ขอ้ 33. ในการเรยีกประชมุคณะกรรมการใหป้ระธานกรรมการหรอืผูซ้ ึ�งไดรั้บมอบหมายส่งหนังสอืนัดประชมุไปยัง
กรรมการไม่นอ้ยกว่า 7 วันก่อนวันประชมุ เวน้แต่ในกรณีจําเป็นรบีด่วนเพื�อรักษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษัิท จะแจง้การนัด
ประชมุโดยวธิอีื�นและกําหนดวันประชมุใหเ้ร็วกวา่นั+นก็ได ้

 ขอ้ 34. ในการประชมุคณะกรรมการ ตอ้งมกีรรมการมาประชมุไมน่อ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั +งหมด  
จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

 ขอ้ 35. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที�ประชมุคณะกรรมการ ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชมุหรอืไม่
สามารถปฏบัิตหินา้ที�ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที�ประชมุ ในกรณีที�ไม่มรีองประธานกรรมการหรอืมแีต่ไม่อยู่ในที�
ประชมุหรอืไมส่ามารถปฏบัิตหินา้ที�ได ้ใหก้รรมการซึ�งมาประชมุเลอืกกรรมการซึ�งมาประชมุคนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชมุ 

  การวนิจิฉัยชี+ขาดของที�ประชมุคณะกรรมการใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการหนึ�งคนมเีสยีงหนึ�งเสยีง  
ถา้คะแนนเสยีงเทา่กันใหป้ระธานในที�ประชมุออกเสยีงเพิ�มขึ+นอกีหนึ�งเสยีงเป็นเสยีงชี+ขาด 

  กรรมการผูใ้ดมสีว่นไดเ้สยีในเรื�องใดไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื�องนั+น 

 ขอ้ 36. คณะกรรมการอาจแตง่ตั +งกรรมการคนหนึ�งเป็นกรรมการผูจั้ดการ โดยใหม้อํีานาจหนา้ที�ตามที�คณะกรรมการ
เห็นสมควร 

ขอ้ 37. คณะกรรมการอาจแต่งตั +งกรรมการจํานวนหนึ�งตามที�เห็นสมควร ใหเ้ป็นคณะกรรมการบรหิาร  โดยใหม้ี
อํานาจหนา้ที�ควบคมุดแูลกจิการของบรษัิทตามที�คณะกรรมการมอบหมายก็ได ้และใหก้รรมการผูจั้ดการเป็นกรรมการบรหิารโดย
ตําแหน่ง 
  กรรมการบรหิารมีสทิธิไดรั้บค่าตอบแทนและบําเหน็จตามที�ที�ประชุมคณะกรรมการกําหนด  แต่ทั +งนี+ไม่
กระทบกระเทอืนสทิธขิองกรรมการบรหิารผูนั้ +นในอันที�จะไดรั้บค่าตอบแทนหรอืผลประโยชน์อย่างอื�นตามขอ้บังคับนี+ในฐานะ
กรรมการ 

 ขอ้ 38. ใหค้ณะกรรมการบรหิารเลอืกกรรมการบรหิารคนหนึ�งเป็นประธานกรรมการบรหิาร ในกรณีที�คณะกรรมการ  
บรหิารพจิารณาเห็นสมควรจะเลอืกกรรมการบรหิารคนหนึ�งหรอืหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบรหิารก็ได ้รองประธาน
กรรมการบรหิารมหีนา้ที�ตามขอ้บังคับในกจิการซึ�งประธานกรรมการบรหิารมอบหมาย 

 ขอ้ 39. กรรมการบรหิารคนใดคนหนึ�งมสีทิธเิรยีกประชมุคณะกรรมการบรหิารเมื�อใดก็ได ้ และใหนํ้าขอ้ 33. ขอ้ 34. 
และขอ้ 35. วรรคสองมาใชบั้งคับโดยอนุโลม 

 ขอ้ 40. หา้มมใิหก้รรมการประกอบกจิการอันมสีภาพอยา่งเดยีวกันและเป็นการแขง่ขันกับกจิการของบรษัิท หรอืเป็น
หุน้สว่นในหา้งหุน้ส่วนสามัญ หรอืเป็นหุน้ส่วนไม่จํากัดความรับผดิในหา้งหุน้ส่วนจํากัด หรอืเป็นกรรมการของบรษัิทจํากัด หรอื
บรษัิทมหาชนจํากัดอื�นที�ประกอบกจิการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกจิการของบรษัิท ไม่ว่าจะทําเพื�อ
ประโยชนข์องตนเองหรอืประโยชนข์องผูอ้ ื�นก็ตาม เวน้แตจ่ะไดแ้จง้ใหท้ี�ประชมุผูถ้อืหุน้ทราบกอ่นที�จะมมีตแิตง่ตั +งกรรมการนั+น 

 ขอ้ 41. กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษัิททราบโดยไมช่กัชา้ ในกรณีที�กรรมการมสีว่นไดเ้สยีไมว่่าโดยตรงหรอืโดยออ้มใน
สัญญาใดที�บรษัิททําขึ+น หรอืกรรมการถอืหุน้หรอืหุน้กูใ้นบรษัิทหรอืบรษัิทในเครอืเพิ�มขึ+นหรอืลดลง 

 ขอ้ 42. กรรมการคนใดซื+อทรัพยส์นิของบรษัิท หรอืขายทรัพยส์นิใหแ้ก่บรษัิท หรอืกระทําธุรกจิอย่างใดอย่างหนึ�ง
กับบรษัิท ไม่ว่าจะกระทําในนามของตนหรือของบุคคลอื�น ถา้มไิดรั้บความยนิยอมจากคณะกรรมการแลว้  การซื+อขายหรือ
กระทําธุรกจินั+นไมม่ผีลผกูพันบรษัิท 

ขอ้ 43. บรรดากจิการของบรษัิทที�คณะกรรมการหรอืกรรมการหรอืบุคคลซึ�งไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการได ้
กระทําไปในนามของบรษัิท ย่อมมผีลสมบูรณ์และผูกพันบรษัิท แมจ้ะปรากฏในภายหลังว่ามขีอ้บกพร่องเกี�ยวกับการเลอืกตั +ง  
แตง่ตั +งหรอืคณุสมบัตขิองกรรมการ 

 ขอ้ 44. กรรมการลงลายมอืชื�อรว่มกัน 2 คน และประทับตราสําคัญของบรษัิท จงึจะมผีลผกูพันบรษัิทได ้

  คณะกรรมการมอํีานาจพจิารณากําหนดและแกไ้ขเปลี�ยนแปลงชื�อกรรมการผูม้อํีานาจลงนามผกูพันบรษัิท 
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หมวดที� 5 การประชุมผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ 45. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามัญประจําปี ภายในสี�เดอืนนับแต่วันสิ+นสุด
ของรอบปีบัญชขีองบรษัิท 

  การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอื�นนอกจากที�กลา่วแลว้ ใหเ้รยีกว่า การประชมุวสิามัญ 

ขอ้ 46.  คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามัญเมื�อใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควรหรอืผูถ้อืหุน้
รวมกันนับจํานวนหุน้ไดไ้มน่อ้ยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายไดท้ั +งหมด หรอื ผูถ้อืหุน้ไมน่อ้ยกว่า 25 คน ซึ�งมหีุน้นับ
รวมกันไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 10 ของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายไดท้ั +งหมดจะเขา้ชื�อกันทําหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อื
หุน้เป็นการประชมุวสิามัญเมื�อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุหตผุลในการที�ขอใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดังกลา่วดว้ย ในกรณี
เชน่นี+คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายใน 1 เดอืน นับแตวั่นไดรั้บหนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ 47. ในการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ใหค้ณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสอืนัดประชมุ ระบสุถานที� วัน เวลา ระเบยีบวาระ
การประชมุ และเรื�องที�จะเสนอตอ่ที�ประชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเรื�องที�เสนอเพื�อทราบ 
เพื�ออนุมัต ิ หรอืเพื�อพจิารณาแลว้แตก่รณี รวมทั +งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดังกลา่ว และจัดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้และนาย
ทะเบยีนทราบไมน่อ้ยกวา่ 7 วันกอ่นวันประชมุ และโฆษณาคําบอกกลา่วนัดประชมุในหนังสอืพมิพต์ดิตอ่กันไมน่อ้ยกวา่ 3 วัน 
กอ่นวันประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 วัน ทั +งนี+สถานที�ที�ใชเ้ป็นที�ประชมุจะอยูใ่นทอ้งที�อันเป็นที�ตั +งสํานักงานใหญข่องบรษัิทหรอืที�อื�นใด
ตามแตค่ณะกรรมการจะกําหนด 

ขอ้ 48. ผูถ้อืหุน้อาจมอบฉันทะใหบ้คุคลอื�นซึ�งบรรลนุติภิาวะแลว้ เขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในที�ประชมุ
ผูถ้อืหุน้แทนกันก็ได ้โดยทําเป็นหนังสอืตามแบบที�กฎหมายกําหนดและใหผู้รั้บมอบฉันทะยื�นต่อประธานกรรมการหรอืผูซ้ ึ�ง
ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที�ประชมุกอ่นผูรั้บมอบฉันทะจะเขา้ประชมุ 

ขอ้ 49. ในการประชมุผูถ้อืหุน้ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน 
หรอืไมน่อ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนผูถ้อืหุน้ทั +งหมด แลว้แตจํ่านวนใดจะนอ้ยกวา่กัน และตอ้งมหีุน้นับรวมกันไดไ้มน่อ้ยกวา่ 
 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายไดท้ั +งหมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 

  ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชมุผูถ้อืหุน้ครั +งใด เมื�อล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึ 1 ชั�วโมงจํานวนผูถ้อืหุน้ซึ�งมาเขา้
รว่มประชมุไมค่รบองคป์ระชมุตามที�กําหนดไว ้ถา้การประชมุนั+นไดเ้รยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอใหก้ารประชมุเป็นอันระงับไป 
แต่ถา้การประชุมนั+นมใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหนั้ดประชุมใหม่และส่งหนังสอืนัดประชุมไปยังผูถ้ือหุน้
ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วันกอ่นวันประชมุ ในการประชมุครั +งหลังนี+ไมบั่งคับวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 50. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที�ประชุมผูถ้ือหุน้ ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุมหรือไม่
สามารถปฏบัิตหินา้ที�ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที�ประชมุ ถา้ไมม่รีองประธานกรรมการหรอืมแีต่ไม่อยู่ในที�ประชมุ
หรอืไมส่ามารถปฏบัิตหินา้ที�ได ้ใหท้ี�ประชมุเลอืกผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชมุคนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชมุ 

ขอ้ 51. ประธานที�ประชมุผูถ้อืหุน้มหีนา้ที�ควบคุมการประชมุใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บังคับของบรษัิทว่าดว้ย
การประชมุ (ถา้ม)ี และใหก้ารประชมุดําเนนิไปตามลําดับระเบยีบวาระที�กําหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชมุ เวน้แต่ที�ประชมุจะมมีติ
ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชมุใหเ้ปลี�ยนลําดับระเบยีบวาระ 

  เมื�อที�ประชมุพจิารณาเรื�องตามลําดับระเบยีบวาระเสร็จแลว้ ผูถ้อืหุน้ซึ�งมหีุน้นับรวมกันไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 
ของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายไดท้ั +งหมด จะขอใหท้ี�ประชมุพจิารณาเรื�องอื�นนอกจากที�กําหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชมุอกีก็ได ้

ในกรณีที�ที�ประชุมพจิารณาเรื�องตามลําดับระเบยีบวาระ และ/หรอื เรื�องที�ผูถ้อืหุน้เสนอไม่เสร็จ (แลว้แต่
กรณี) และจําเป็นตอ้งเลื�อนการพจิารณา ใหท้ี�ประชมุกําหนดสถานที� วัน และ เวลาที�จะประชมุครั +งต่อไป และใหค้ณะกรรมการ
ส่งหนังสอืนัดประชมุ ระบุสถานที� วัน เวลา และระเบยีบวาระการประชมุไปยังผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 วันก่อนวันประชมุ และให ้
โฆษณาคําบอกกลา่วนัดประชมุในหนังสอืพมิพต์ดิตอ่กันไมน่อ้ยกวา่ 3 วันกอ่นวันประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 วันดว้ย 

ขอ้ 52. การวนิจิฉัยชี+ขาดหรอืลงมตขิองที�ประชมุผูถ้อืหุน้ใหก้ระทําโดยการออกเสยีงลงคะแนน และไม่ว่าการออก
เสยีงลงคะแนนนั+นจะกระทําดว้ยวธิใีดใหนั้บหนึ�งหุน้เป็นหนึ�งเสยีงเสมอ ในกรณีที�คะแนนเสยีงเทา่กัน ใหป้ระธานในที�ประชมุออก
เสยีงลงคะแนนเป็นเสยีงชี+ขาดได ้

  ผูถ้อืหุน้คนใดมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื�องที�ที�ประชมุจะลงมต ิผูถ้อืหุน้คนนั+นไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน
ในเรื�องดังกลา่ว เวน้แตเ่ป็นการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตั +งกรรมการใหอ้อกเสยีงลงคะแนนไดโ้ดยไมม่ขีอ้หา้ม 

  การออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ใหก้ระทําโดยเปิดเผย เวน้แต่กรณีที�ผูถ้อืหุน้ไม่นอ้ยกว่า 5 คน 
รอ้งขอและที�ประชุมผูถ้ือหุน้ลงมตใิหล้งคะแนนลับ ก็ใหล้งคะแนนลับ โดยใหป้ระธานในที�ประชุมกําหนดวธิีการออกเสียง
ลงคะแนนลับนั+น 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ขอ้ 53. มตขิองที�ประชมุผูถ้อืหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดังตอ่ไปนี+ 
(1) ในกรณีปกตใิหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซ ึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มคีะแนน

เสยีงเทา่กัน ใหป้ระธานในที�ประชมุออกเสยีงเพิ�มอกีเสยีงหนึ�งเป็นเสยีงชี+ขาด 
(2) ในกรณีดังตอ่ไปนี+ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4  ของจํานวนเสยีงทั +งหมดของผูถ้อืหุน้ ซึ�งมา

ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษัิททั +งหมดหรอืบางสว่นที�สําคัญใหแ้กบ่คุคลอื�น 
(ข) การซื+อหรอืรับโอนกจิการของบรษัิทจํากัด หรอืบรษัิทมหาชนจํากัดอื�นมาเป็นของบรษัิท 
(ค) การทํา แกไ้ข หรอืเลกิสัญญาเกี�ยวกับการใหเ้ชา่กจิการของบรษัิททั +งหมด หรอืบางส่วนที�สําคัญ 

การมอบหมายใหบุ้คคลอื�นเขา้จัดการธุรกจิของบรษัิท หรอืการรวมกจิการกับบุคคลอื�น  โดยมี
วัตถปุระสงคจ์ะแบง่กําไรขาดทนุกัน 

(ง) การแกไ้ขเพิ�มเตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บังคับของบรษัิท 
(จ) การเพิ�มทนุหรอืลดทนุของบรษัิท 
(ฉ) การออกหุน้กู ้
(ช) การควบบรษัิทหรอืเลกิบรษัิท 

ขอ้ 54 กจิการอันที�ประชมุสามัญประจําปีพงึกระทํามดัีงนี+ 
(1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการที�แสดงถงึกจิการของบรษัิทในรอบปีที�ผา่นมา 
(2) พจิารณาและอนุมัตงิบดลุและบัญชกํีาไรขาดทนุ 
(3) พจิารณาจัดสรรเงนิกําไรและอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล 
(4) เลอืกตั +งกรรมการแทนกรรมการที�พน้จากตําแหน่งตามวาระ 
(5) แตง่ตั +งผูส้อบบัญชแีละกําหนดจํานวนเงนิคา่สอบบัญช ี
(6) กจิการอื�นๆ 

 
หมวดที�  6  การเพิ�มทนุและการลดทนุ 

ขอ้ 55. ภายใตบั้งคับของกฎหมาย บรษัิทอาจเพิ�มทนุของบรษัิทขึ+นจากจํานวนที�จดทะเบยีนไวแ้ลว้ไดโ้ดยการออก
หุน้ใหม่เพิ�มขึ+น โดยมตขิองที�ประชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั +งหมดของผูถ้อืหุน้ที�มา
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ขอ้ 56. หุน้ที�ออกใหมใ่นการเพิ�มทนุจะเสนอขายทั +งหมดหรอืบางสว่นก็ได ้ และจะเสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ตามสว่น
จํานวนที�ผูถ้อืหุน้แตล่ะคนมอียูแ่ลว้กอ่น หรอืจะเสนอขายตอ่ประชาชน หรอืบคุคลอื�นไม่วา่ทั +งหมดหรอืแตบ่างสว่นก็ได ้ทั +งนี+ตาม
มตขิองที�ประชมุผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ 57. บรษัิทจะลดทุนของบรษัิทลงจากจํานวนที�จดทะเบียนไวแ้ลว้ได ้โดยการลดมูลค่าหุน้แต่ละหุน้ใหตํ้�าลง  
หรอืลดจํานวนหุน้ใหน้อ้ยลง  หรอืตัดหุน้จดทะเบยีนที�จําหน่ายไม่ได ้ หรอืที�ยังมไิดนํ้าออกจําหน่าย โดยมตขิองที�ประชมุผูถ้อื
หุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั +งหมดของผูถ้อืหุน้ที�มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ขอ้ 58. บรษัิทจะลดทนุลงใหตํ้�ากวา่ 1 ใน 4 แหง่ทนุของบรษัิททั +งหมดไมไ่ด ้
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สิ�งที�ส่งมาด้วย  � 

 
 

 

1. การลงทะเบียน 

บริษทัฯ จะเปิดรับลงทะเบียนในวนัประชุมตั�งแตเ่วลา  �.��  น  เป็นตน้ไป ณ สถานที&ประชุมที&กาํหนดในหนงัสือเชิญ
ประชุม และจะดาํเนินการลงทะเบียนดว้ยระบบ Barcode ดงันั�นเพื&อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียนผูถื้อหุน้และ/
หรือผูรั้บมอบฉนัทะโปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) มาด้วย 

2. เอกสารที�ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารที&ส่วนราชการออกใหที้&ยงัไม่หมดอาย ุ เช่น บตัร
ประจาํตวัประชาชน  บตัรประจาํตวัขา้ราชการ  หรือหนงัสือเดินทาง 

2. กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
=.> หนังสือมอบฉันทะตามแบบที&แนบมาพร้อมหนังสือนดัประชุม  ซึ& งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้นและลงลายมือชื&อผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
=.= ภาพถ่ายของเอกสารส่วนราชการที&ออกใหผู้ถื้อหุน้ตามขอ้ >.  และผูถื้อหุน้ในฐานะผูม้อบฉนัทะ

ไดล้งลายมือชื&อรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
=.C แสดงเอกสารที&ส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะเช่นเดียวกบัขอ้ >. 

นิตบุิคคล 

1. กรณีผูแ้ทน (กรรมการ) ของผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
1.1 แสดงเอกสารที&ส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทน (กรรมการ) เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดาตาม

ขอ้ >. 
1.2 ภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซึ&งรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทน

นิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ความให้เห็นวา่ผูแ้ทนซึ&งเป็นผูเ้ขา้ร่วมมีอาํนาจกระทาํการแทน
นิติบุคคลซึ&งเป็นผูถื้อหุน้ 

2. กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที&แนบมาพร้อมหนังสือนดัประชุม  ซึ& งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้นและลงลายมือชื&อผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
2.2 ภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซึ&งรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทน

นิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ความให้เห็นวา่ผูแ้ทนซึ&งลงนามในหนงัสือมอบฉันทะมีอาํนาจ
กระทาํการแทนนิติบุคคลซึ&งเป็นผูถื้อหุน้ 

2.3 แสดงเอกสารที&ส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะเช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดาตามขอ้ >. 

ผู้ถือหุ้นซึ�งมไิด้มสัีญชาตไิทย หรือนิตบุิคคลที�จดัตั6งขึ6นตามกฎหมายต่างประเทศ 

ใหเ้ตรียมเอกสารและหลกัฐานเช่นเดียวกบักรณีขา้งตน้แลว้แต่กรณี  ทั�งนี�หนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั�นอาจ
เป็นเอกสารที&ออกโดยส่วนราชการของประเทศที&นิติบุคคลนั�นตั�งอยูห่รือโดยเจา้หนา้ที&ของนิติบุคคลนั�นก็ได ้ โดยตอ้งมี 

 

 

เอกสารหลักฐานที�ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและวธีิการในการลงคะแนนเสียง 
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รายละเอียดเกี&ยวกบัชื&อนิติบุคคล  ผูมี้อาํนาจลงลายมือชื&อผูกพนันิติบุคคล และเงื&อนไขหรือขอ้จาํกดัอาํนาจในการลงลายมือ
ชื&อ ที&ตั�งสาํนกังานใหญ่  และเอกสารที&มิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย และ
ใหผู้แ้ทนนิติบุคคลนั�นรับรองความถูกตอ้งของคาํแปล 

กรณีมอบฉันทะ 

บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. และ ข.  ตามแบบที&กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์
กาํหนด ผูถื้อหุน้ที&ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ไดด้ว้ยตนเอง  สามารถมอบฉนัทะได ้โดยดาํเนินการดงันี�  

1. เลือกใชแ้บบหนงัสือมอบฉนัทะที&บริษทัฯ ไดจ้ดัใหแ้บบใดแบบหนึ&ง 
2. ผูถื้อหุน้สามารถระบุชื&อผูรั้บมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมได ้C ราย เพื&อความคล่องตวักรณีผูรั้บมอบฉันทะ

รายใดรายหนึ&งติดภารกิจไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ ทั�งนี� ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิเขา้ประชุมไดเ้พียงราย
เดียว  ไม่สามารถเขา้ประชุมแทนพร้อมกนัทั�ง C ราย 

3. ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ถา้ผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองและไม่มีผูแ้ทนรับ
มอบฉันทะ ท่านสามารถมอบฉันทะให้นายสมโภชน์  อินทรานุกูล   อายุ MN ปี  อยู่บา้นเลขที&  >>O/�  
หมู่ที& >C แขวงจนัทรเกษม  เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร >����  ซึ& งเป็นผูที้&ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระที&
เสนอในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั� งนี� เขา้ร่วมประชุมแทนได ้

4. ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ที&ถือทั�งหมด  ไม่สามารถมอบฉนัทะเพียงบางส่วนได ้
5. ให้ผูรั้บมอบฉันทะส่งหนงัสือมอบฉันทะไวต้่อเลขานุการบริษทั /ผูที้&ไดรั้บมอบหมายจากเลขานุการ

บริษทัก่อนเวลาประชุม  โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมือชื&อให้ครบถว้น  หากมีการแก้ไขหรือขีดลบ
ขอ้ความที&สาํคญั  ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งลงนามกาํกบัไวทุ้กแห่ง 

6. หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งติดอากรแสตมป์ =� บาท  พร้อมขีดฆ่า  ลงวนัที&ที&ทาํหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าว  

เพื&อให้ถูกตอ้งและมีผลผูกพนัตามกฎหมาย  ทั� งนี� บริษทัฯ ไดเ้ตรียมอากรแสตมป์ เพื&ออาํนวยความ
สะดวกแก่ผูรั้บมอบฉนัทะที&มาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไวด้ว้ย 

7. ผูรั้บมอบฉันทะที&ประสงค์เข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัว
ขา้ราชการ/หนงัสือเดินทาง  (สาํหรับชาวต่างชาติ)  เพื&อลงทะเบียน 

3. การออกเสียงลงคะแนน 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาํโดยเปิดเผย  โดยใหน้บัหนึ&งหุน้มีหนึ&งเสียง และมติของที&ประชุม        

ผูถื้อหุน้นั�น  ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี�  
- ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซึ&งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง 

คะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที&ประชุมออกเสียงเพิ&มขึ�นอีกเสียงหนึ&งเป็น
เสียงชี�ขาด 

- ในกรณีอื&น  ซึ& งมีกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ  กําหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ  ก็ให้
ดาํเนินการให้เป็นไปตามที&กาํหนดไวน้ั�น โดยประธานในที&ประชุมจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นในที&
ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 

2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ  ผูถื้อหุน้ > ราย มีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย  หรืองดออก
เสียง เพียงทางหนึ&งทางใดเท่านั�น จะแบ่งหุน้เพื&อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได ้

3. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉนัทะ ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที&ผูม้อบ
ฉนัทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเท่านั�น 

4. ผูถื้อหุน้ที&มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื&องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื&องนั�นและประธานในที&
ประชุมอาจจะเชิญใหผู้ถื้อหุน้ออกนอกหอ้งประชุมชั&วคราวได ้



 

 

 

แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. (แบบท ั�วไป) 
Proxy From A. (General Form) 

 
       เขยีนที�        
       Written at       

       วันที� เดอืน    พ.ศ.    
       Date Month     Year 

(1) ขา้พเจา้        สัญชาต ิ     
 I/We                         Nationality 
อยูบ่า้นเลขที�   ถนน     ตําบล/แขวง    
Residing at    Road    Sub-District 
อําเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย ์    
District    Province    Postal Code 

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ทรพัยศ์รไีทย  จาํกดั (มหาชน)  
Being a shareholder of Sub Sri Thai Public Company Limited 

โดยถอืหุน้จํานวนทั TงสิTนรวม   หุน้     และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ  เสยีง ดังนีT 
Holding the total amount of     shares  and having the rights to vote equal to   votes as follows 

หุน้สามัญ    หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ    เสยีง 
Ordinary share    shares  and having the rights to vote equal to    votes 

หุน้บรุมิสทิธ ิ   หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ    เสยีง 
Preference share    shares and having the rights to vote equal to   votes 

(3) ขอมอบฉันทะให ้  
Hereby appoint 

(1) ชื�อ อาย ุ ปี    อยูบ่า้นเลขที�   
Name Age Years    Residing at  

ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต    
Road Sub-District  District 

 จังหวัด    รหัสไปรษณีย ์   หรอื 
Province Postal Code or 

(2) ชื�อ อาย ุ ปี    อยูบ่า้นเลขที�   
Name Age Years    Residing at  
ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต    
Road Sub-District  District 

 จังหวัด    รหัสไปรษณีย ์   หรอื 
Province Postal Code or 

(3) ชื�อ อาย ุ ปี    อยูบ่า้นเลขที�   
Name Age Years    Residing at  
ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต    
Road Sub-District  District 

 จังหวัด    รหัสไปรษณีย ์    
Province Postal Code  

คนหนึ�งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้
ประจําปี 2556 ในวันที� 22 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งพัชรกติยิาภา มลูนธิวิชริเวชวทิยาลัยเฉลมิพระเกยีรต ิอาคารเฉลมิพระ
บารม ี50 ปี เลขที� 2 ซอยศนูยว์จัิย ถนนเพชรบรุตัีดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310  
หรอืที�จะพงึเลื�อนไปในวัน เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of the Shareholders for the Year 2013 to be held on 
April 22, 2013 At 10.00 a.m. at Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Ballroom ,Vajiravej-Vitayalai Chalermprakiert Foundation, Royal Golden Jubilee 
Building, No. 2, Soi Soonvijai, New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310. Or any adjournment at any date, time and place thereof.
  

 กจิการใดที�ผูรั้บมอบฉันทะกระทําไปในการประชมุนัTน ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทกุประการ 
 Any act performed by the proxy holder at said meeting shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects. 

      ลงชื�อ/Signed     ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

            (     ) 

      ลงชื�อ/Signed     ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy Holder 

            (     ) 

      ลงชื�อ/Signed     ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy Holder 

            (     ) 

      ลงชื�อ/Signed     ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy Holder 

            (     ) 

        

หมายเหต ุ ผูถ้อืหุน้ที�มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถ
แบง่แยกจํานวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
Remarks The shareholder shall authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting and shall not split the number of shares to several 
proxy holders for splitting votes.  

ตดิอากร
แสตมป์  
20 บาท 

Duty Stamp 
 20 Baht 

สิ�งที�สง่มาดว้ย 7 
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แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. ( แบบทีก่ ำหนดรำยกำรตำ่งๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะ ) 

Proxy Form B. (Proxy Form containing specific details)  

       เขยีนที ่       
       Written at       

       วันที ่ เดอืน    พ.ศ.    
       Date Month     Year 

(1) ขา้พเจา้        สัญชาต ิ     
 I/We                         Nationality 

อยูบ่า้นเลขที ่   ถนน     ต าบล/แขวง    
Residing at    Road    Sub-District 

อ าเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย ์    
District    Province    Postal Code 

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ทรพัยศ์รไีทย  จ ำกดั (มหำชน)  
Being a shareholder of Sub Sri Thai Public Company Limited 

โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม   หุน้     และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ  เสยีง ดังนี ้
Holding the total amount of     shares   and having the rights to vote equal to   votes as follows 

หุน้สามัญ    หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ    เสยีง 
Ordinary share    shares  and having the rights to vote equal to    votes 

หุน้บรุมิสทิธ ิ   หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ    เสยีง 
Preference share    shares and having the rights to vote equal to   votes 

(3) ขอมอบฉันทะให ้  
Hereby appoint 

(1) ชือ่ อาย ุ ปี    อยูบ่า้นเลขที ่   
Name Age Years    Residing at  

ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต    
Road Sub-District  District 

 จังหวัด    รหัสไปรษณีย ์   หรอื 
Province Postal Code or 

(2) ชือ่ อาย ุ ปี    อยูบ่า้นเลขที ่   
Name Age Years    Residing at  

ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต    
Road Sub-District  District 

 จังหวัด    รหัสไปรษณีย ์   หรอื 
Province Postal Code or 

(3) ชือ่ อาย ุ ปี    อยูบ่า้นเลขที ่   
Name Age Years    Residing at  

ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต    
Road Sub-District  District 

 จังหวัด    รหัสไปรษณีย ์    
Province Postal Code  

คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2556 ในวันที ่22 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งพัชรกติยิาภา มลูนธิวิชริเวชวทิยาลัยเฉลมิพระเกยีรต ิอาคารเฉลมิพระ
บารม ี50 ปี เลขที ่2 ซอยศนูยว์จัิย ถนนเพชรบรุตีัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวัน 
เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of the Shareholders for the Year 2013 to be held on 

April 22, 2013 At 10.00 a.m. at Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Ballroom ,Vajiravej-Vitayalai Chalermprakiert Foundation, Royal Golden Jubilee 
Building, No. 2, Soi Soonvijai, New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310. Or any adjournment at any date, time and place thereof.
  

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดังนี้ 
In this Meeting, I/We grant my/our proxy to vote on my/our  behalf as follows. 

 วำระที ่1 เร ือ่ง รบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2555 เมือ่วนัจนัทรท์ ี ่30 เมษำยน 2555 
 Agenda  1 Subject  To certify the minutes of  the General Meeting of  the Shareholders for the Year 2012 held on Monday, April 30 , 2012 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้
 To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows. 

เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve   Disapprove   Abstain 

วำระที ่2  เร ือ่ง พจิำรณำรบัทรำบรำยงำนประจ ำปี และรำยงำนของคณะกรรมกำรบรษิทัประจ ำปี 2555  
Agenda 2  Subject To acknowledge the company’s  Annual Report and the Board of director’s report  for the Year 2012  

          

 หมายเหตุ  วาระนีเ้ป็นเรือ่งทีร่ายงานเพือ่ทราบ จงึไมต่อ้งมกีารลงมต ิ

 Remark This matters is for acknowledgement. The resolution is not required. 
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 วำระที ่3  เร ือ่ง พจิำรณำอนมุตังิบก ำไรขำดทนุประจ ำปี 2555 (เดอืนมกรำคม – เดอืนธนัวำคม 2555) และงบดลุ 
    ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2555  
 Agenda 3   Subject  To consider and approve the company’s statement of profit and loss for the year 2012 (January – December 2012) and 

    balance sheets as at December 31, 2012. 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้
 To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows. 

เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve   Disapprove   Abstain 

วำระที ่4  เร ือ่ง พจิำรณำอนมุตัจิดัสรรเงนิก ำไรและกำรจำ่ยเงนิปนัผลประจ ำปี 2555 
 Agenda 4 Subject To consider and approve the allocation of net profit and dividend payments for the year 2012 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้
 To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows. 

เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve   Disapprove   Abstain 

วำระที ่5  เร ือ่ง พจิำรณำเลอืกต ัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรทีต่อ้งออกตำมวำระ 
 Agenda 5 Subject To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who retired by  rotation.  

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้
 To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows. 

   การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
   Vote for all the nominated candidates as a whole 

เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve   Disapprove   Abstain 

   การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
   Vote for an individual nominee 

1. นายปิลัญชยั ประดับพงศ ์
The director’s name Mr. Pilanchai Pradubphong 

เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve   Disapprove   Abstain 

2. นางสาวดวงแข ชนิธรรมมติร ์
The director’s name Miss Duangkae Chinthammit 

เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve   Disapprove   Abstain 

3. นายสรุพงษ์ ไพสฐิพัฒนพงษ์ 
The director’s name Mr. Surapong Paisitpatnapong 

เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve   Disapprove   Abstain 

วำระที ่6  เร ือ่ง พจิำรณำทบทวนและอนมุตัคิำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2556 
 Agenda 6 Subject To consider and approve the remuneration of the director for the year 2013 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้
 To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows. 

เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve   Disapprove   Abstain 

วำระที ่7  เร ือ่ง พจิำรณำแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและก ำหนดคำ่สอบบญัชปีระจ ำปี 2556 
 Agenda 7 Subject To consider and approve the appointment of the auditors and the audit fee for the Year 2013 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้
 To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows. 

เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve   Disapprove   Abstain 
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วำระที ่8  เร ือ่ง พจิำรณำลดทนุจดทะเบยีนจำกเดมิจ ำนวน 271,227,395 บำท เป็น 180,817,904 บำท 
โดยตดัหุน้สำมญัจดทะเบยีนทีค่งเหลอืจำกกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพือ่รองรบักำรจำ่ยเงนิปนัผลเป็น
หุน้สำมญั และตดัหุน้สำมญัจดทะเบยีนเพือ่รองรบักำรเพิม่ทนุจดทะเบยีนแบบมอบอ ำนำจท ัว่ไป 
(General  Mandate) ซึง่บรษิทัยงัมไิดจ้ดัสรรเสนอขำยท ัง้จ ำนวน และพจิำรณำอนมุตัแิกไ้ข
หนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัขอ้ 4 เร ือ่งเปลีย่นแปลงทนุจดทะเบยีนเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักำรลด
ทนุจดทะเบยีนของบรษิทั 

Agenda 8  Subject To consider and approve the decrease of the Company’s registered capital from Baht 271,227,395 to Baht 180,817,904 by 
reducing the number of remaining shares from the ordinary shares reserved for stock dividend payment and ordinary 
shares reserved for the increase of registered  capital under a General Mandate which have been not allocated in the 

whole amount and to consider and approve an amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to 
be in line with the decrease of the Company’s registered capital.  

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้
 To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows. 

เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve   Disapprove   Abstain 

วำระที ่9  เร ือ่ง  พจิำรณำอนมุตักิำรเพิม่ทนุจดทะเบยีนโดยกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทนุของบรษิทัแบบมอบอ ำนำจ
    ท ัว่ไป  (General Mandate) 
Agenda 9 Subject To consider and approve the increase of  registered capital of  the Company under General Mandate.                      

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้
 To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows. 

เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve   Disapprove   Abstain 

วำระที ่10 เร ือ่ง พจิำรณำอนมุตักิำรเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัจำกเดมิ 180,817,904 บำท เป็น 334,513,122 
บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัจ ำนวน 153,695,218 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพือ่รองรบักำร
จำ่ยเงนิปนัผลเป็นหุน้สำมญั และรองรบักำรเพิม่ทนุจดทะเบยีนแบบมอบอ ำนำจท ัว่ไป (General 
Mandate) และพจิำรณำอนมุตักิำรแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เร ือ่ง เปลีย่นแปลง
ทนุจดทะเบยีนเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักำรเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทั   

 Agenda  10  Subject To consider and approve the increase of the Company’s registered capital from  Baht 180,817,904 to Baht 334,513,122 by 

issuing new ordinary share in total 153,695,218 shares at a  par value of Baht 1 per share in order to support stock 
dividend payment and the increase of registered capital under a General Mandate and to consider and approve an 

amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to be in line with the increase of the Company’s 
registered capital.   

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้
 To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows. 

เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve   Disapprove   Abstain 

วำระที ่11 เร ือ่ง เร ือ่งอืน่ๆ (ถำ้หำกม)ี 
Agenda  11 Subject To consider other issues  ( If any ) 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้
 To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows. 

เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve   Disapprove   Abstain 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี ้ใหถ้อืวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ 

ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not be my voting as a shareholder. 

(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรอืในกรณีทีท่ีป่ระชมุมกีาร

พจิารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิ

ประการใด ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes 

resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall 

have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
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 กจิการใดทีผู่รั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีทีผู่รั้บมอบฉันทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบใุนหนังสอืมอบ

ฉันทะใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any act performed by the proxy holder at said meeting except in case that the proxy holder does not vote as I specifies in the proxy from shall be 

deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects. 

 

 

      ลงชือ่/Signed     ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

            (     ) 

      ลงชือ่/Signed     ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

            (     ) 

      ลงชือ่/Signed     ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

            (     ) 

      ลงชือ่/Signed     ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

            (     ) 

        

หมำยเหต ุ: 
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถ

แบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อ

แบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

Remark : 
1. The shareholder shall authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not split the number of shares to several proxy 

holders for splitting votes. 

2. For Agenda election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominee can be elected. 

3. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the Grantor may use the Allonge of 

Proxy From B. as attached. 
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ใบประจ ำตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

Supplemental Proxy Form B. 

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ทรพัยศ์รไีทย จ ำกดั (มหำชน) 
 As the Proxy to act on behalf of Sub Sri Thai Public Company Limited. 

 ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2556 ในวนัจันทรท์ี ่22 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งพัชรกติยิาภา มลูนธิวิชริเวชวทิยาลัย
เฉลมิพระเกยีรต ิอาคารเฉลมิพระบารม ี50 ปี เลขที ่2 ซอยศนูยว์จัิย ถนนเพชรบรุตีัดใหม ่แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310  
หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

For the Year 2013 to be held on   April 22, 2013 At 10.00 a.m. at Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Ballroom ,Vajiravej-Vitayalai 
Chalermprakiert Foundation, Royal Golden Jubilee Building, No. 2, Soi Soonvijai, New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310. Or any 

adjournment at any date, time and place thereof.  

       

วาระที ่   เรือ่ง          
Agenda   Subject           

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้
 To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows. 

เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve Disapprove   Abstain 

วาระที ่   เรือ่ง          
Agenda   Subject           

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้
 To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows. 

เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve Disapprove   Abstain 

วาระที ่   เรือ่ง          
Agenda   Subject           

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้
 To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows. 

เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve Disapprove   Abstain 

วาระที ่   เรือ่ง:  เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
Agenda   Agenda: Election of directors (Continued) 

 ชือ่กรรมการ         

เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve Disapprove   Abstain 

ชือ่กรรมการ         

เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve Disapprove   Abstain 

ชือ่กรรมการ         

เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve Disapprove   Abstain  

ชือ่กรรมการ         

เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve Disapprove   Abstain 

ชือ่กรรมการ         

เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve Disapprove   Abstain 

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่รายการในใบประจ าตอ่แบบหนังสอืมอบฉันทะถกูตอ้งบรบิรูณ์และเป็นความจรงิทกุประการ 

 I/We certified that the details in this Supplemental Proxy Form are completely correct and totally true. 

   ลงชือ่/Signed     ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

            (     ) 

      ลงชือ่/Signed     ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy Holder 

            (     ) 

      ลงชือ่/Signed     ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy Holder 

            (     ) 

      ลงชือ่/Signed     ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy Holder 

            (     ) 



สิ�งที�ส่งมาด้วย  � 

 

 

สถานที�ตั�ง     มูลนิธิวชิรเวชวทิยาลยัเฉลิมพระเกียรติ  อาคารเฉลิมพระบารมี �� ปี เลขที�  �  ซอยศูนยว์จิยั  (ซอยเพชรบุรีตดัใหม่  )*)  

ถนนเพชรบุรีตดัใหม่  แขวงบางกะปิ  เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพมหานคร 10310   

โทรศพัท.์  �� – 716 6660 - 4  

โทรสาร.  �� – *;< <);� 

-------------------------------------------------------------------------------- 

รถโดยสารประจาํทางที�ผ่าน  
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 -     สาย  *�  

 -     สาย  => 

สถานที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี $%%& 

 




