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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล 

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย
และการจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2557 ดังนี้.- 
   

การจัดสรรเงินก าไรประจ าปี (เฉพาะกิจการ) ปี 2556 ปี 2557 
ก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมาจากงวดก่อน 749,418,767.00 574,305,037.00 
บวก   -   ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปี 

- ผลกระทบจากนโยบายบัญชี – ผลประโยชน์พนักงาน 
- ผลกระทบจากนโยบายบัญชี – อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
- โอนคืนส ารองหุ้นสามัญซื้อคืน ส่วนที่ขายคืนแล้ว 
- โอนคืนส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินที่จ าหน่ายให้กองทุน 
- โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินเข้าก าไรสะสม 
- โอนคืนส ารองทั่วไปเป็นก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 

(112,329,890.00) 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

- 
0.00 

338,424,369.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

6,327,427.00 
0.00 

ก าไรสะสมก่อนจัดสรรคงเหลือ 637,088,877.00 919,056,833.00 
หัก - ส ารองตามกฎหมาย  

- จ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผล  
เท่ากับหุ้นละ 0.2777777777 บาท  จ านวน 226,022,192 หุ้น เป็นเงิน 

0.00 
 

(62,783,840.00) 

(16,921,219.00)  
  

- จ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผล 
 เท่ากับหุ้นละ 0.3703703703 บาท จ านวน 282,527,203 หุ้น  เป็นเงิน 

- ส ารองทั่วไป 

 
 

0.00 

 
(104,639,704.47) 

0.00 
ก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไปงวดหน้า  574,305,037.00 797,495,909.53 

หมายเหตุ - ปี 2556 ก าไรสะสมก่อนจัดสรร จ านวน 637,088,877 บาท มีก าไรสะสมส่วนที่ไม่สามารถน ามาจ่ายเงินปันผลได้
  รวมอยู่ด้วยจ านวน 263,892,262 บาท 

- ปี 2557 ก าไรสะสมก่อนจัดสรร จ านวน 919,056,833 บาท มีก าไรสะสมส่วนที่ไม่สามารถน ามาจ่าย         
เงินปันผลได้รวมอยู่ด้วยจ านวน 263,892,262 บาท 
(ก าไรสะสมส่วนที่ไม่สามารถน ามาจ่ายเงินปันผลได้ คือ ส่วนของก าไรจากผลกระทบของนโยบายบัญชีเรื่อง 
ผลประโยชน์พนักงาน และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน) 
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1) รายละเอียดวิธีการจ่ายปันผล 

ก. จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.037037037 บาท หรือคิดเป็นเงิน 10,463,970.47 บาท 

ข. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล จ านวนไม่เกิน 
94,175,734 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือ หุ้นของบริษัท รวมมูลค่าทั้ งสิ้น 
94,175,734.00 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.3333333333 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณี
ที่หุ้นปันผลที่ค านวณได้แล้วมีเศษหุ้นน้อยกว่า 1 หุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปัน
ผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.3333333333 บาท 

รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปของเงินสด และหุ้นปันผล อัตราหุ้นละ 0.3703703703 บาท 
คิดเป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 104,639,704.47 บาท  ซึ่งจ่ายจากก าไรสะสมของบริษัทที่
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ทั้งจ านวน 

2) ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 28 เมษายน 2558  (Record Date) และให้รวบรวม
รายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 29 เมษายน 2558 และก าหนด
จ่ายปันผลภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 

3) บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี  ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมใน
แต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินส ารองต่างๆ  ทุกประเภทตามที่กฎหมายก าหนด  โดย
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด  แผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัท รวมถึงความจ าเป็นและความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย 

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 30.92 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ
กิจการ (เท่ากับร้อยละ 29.49 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม) ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล 
เนื่องจากก าไรที่เกิดขึ้นเป็นก าไรจากการขายสินทรัพย์ให้กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย สมาร์ท 
สโตเรจ ซึ่งไม่ใช่ก าไรจากการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท 

4) ตัวอย่าง การค านวณเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

                  เช่น นาย ก. ถือหุ้นเดิมอยู่จ านวน 122 หุ้น จะได้รับเงินปันผลและหุ้นปันผล ดังนี้ 

 จ านวนหุ้น 
 

มูลค่าเงินปันผล 
ก่อนหักภาษี (บาท) 

ภาษี หัก ณ ที่
จ่าย 10% 

เงินปันผล 
หลังหักภาษี 

(บาท) 
     เงินปันผล 122 x 0.3703703703 45.19 4.52 40.67 

1. เงินสดปันผล 122 x 0.037037037 4.52 0.00 4.52 

2. เศษหุ้น (122÷3)   
 

   2 x 0.3333333333 0.67 0.00 0.67 

 เงินปันผล = มูลค่าเงินสดปันผล + มูลค่าเงินปันผลจากเศษหุ้น 2 หุ้น – จ านวนรวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
   = 4.52 + 0.67 – 4.52 = 0.67 

 หุ้นปันผลที่ได้จ านวน 40 หุ้น  
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วาระที่ 5 พิจารณาเงินค่าตอบแทนพิเศษของปี 2557 ให้คณะกรรมการบริษัท 

ด้วยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรให้น าเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของปี 2557 ให้คณะกรรมการบริษัท เนื่องจากใน        
ปี 2557 โครงการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย สมาร์ท สโตเรจ ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
ทุกประการ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความเชื่อมั่นในการด าเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดียิ่ง และเชื่อมั่นว่าบริษัทมีความ
แข็งแกร่งและมีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบแทนและ
เป็นขวัญก าลังใจในการท างานของคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีความมุ่งมั่น และมีวิสัยทัศน์ในการบริหาร ซึ่งส่งผลให้
โครงการนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้น โดยเห็นควรให้เสนอจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้กับกรรมการบริษัททุกท่านที่ด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทครบ 1 ปี ถึงสิ้นปีปฏิทิน (31 ธันวาคม 2557) ในอัตราคนละ 300,000 บาท (สามแสน
บาทถ้วน) เนื่องจากเห็นว่าเป็นอัตราที่เหมาะสม และส าหรับกรรมการบริษัทที่มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งไม่ครบ    
1 ปี ให้ค านวณจ่ายเฉลี่ยตามระยะเวลาของการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ   
จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของปี 2557 ให้คณะกรรมการบริษัททุกท่านดังนี้ กรรมการ
บริษัทที่ด ารงต าแหน่งครบ 1 ปี ถึงสิ้นปีปฏิทิน (31 ธันวาคม 2557) คนละ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
จ านวน 10 คน เป็นเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) และกรรมการบริษัทที่ค ารงต าแหน่ง 8 เดือน ถึง
สิ้นปีปฏิทิน (31 ธันวาคม 2557) จ านวน 1 คน เป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) รวมเงินค่าตอบแทน
พิเศษของ ปี 2557 ที่ต้องจ่ายให้กับกรรมการบริษัท รวม 11 คน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,200,000 บาท (สามล้าน
สองแสนบาทถ้วน) 
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ 

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 ก าหนดจ านวนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ คือ 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการที่มีอยู่ ขณะนี้กรรมการบริษัทมีจ านวน 11 ท่าน ดังนั้น กรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพ่ือน าเสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 พิจารณา คือ 

1. นางอินทิรา สุขะนินทร์ 
2. นางจิตรา ถาวระ 
3. นายสมโภชน์ อินทรานุกูล 
4. นายแก้วขวัญ วัชโรทัย 

โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกได้และอาจได้รับการ
แต่งตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งเดิมได้ หากผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย 

ด้วยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการได้พิจารณาเกณฑ์จากคุณสมบัติ ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งหน้าที่กรรมการแล้ว มีความเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ     
1. นางอินทิรา  สุขะนินทร์  2. นางจิตรา  ถาวระ  3. นายสมโภชน์  อินทรานุกูล  และส าหรับท่านแก้วขวัญ     
วัชโรทัย  ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีก คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไม่มีการ
พิจารณาแต่งตั้งใครแทน  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยเห็นว่ากรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระข้างต้น มี คุณสมบัติ
ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนดไว้ และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมี
วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาเลือกกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งทั้ง 3 ท่านกลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งเห็นสมควรให้ นางจิตรา ถาวระ และนายสมโภชน์ อินทรานุกูล 
เป็นกรรมการอิสระต่อไปด้วย เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่
ทาง ก.ล.ต. ก าหนด ส าหรับท่านแก้วขวัญ วัชโรทัย ให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยไม่น าเสนอแต่งตั้งใคร
ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทแทน เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าจ านวนกรรมการ 10 ท่านที่คงเหลืออยู่นั้น
เพียงพอและเหมาะกับขนาดกิจการของบริษัท ดังมรีายละเอียดประวัติของบุคคลได้รับการเสนอชื่อ ดังนี้ 

ประวัติกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 

ชื่อ – นามสกลุ นางอินทิรา สุขะนนิทร์  

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการบริษัทซึ่งมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งต้ัง : กรรมการบริษัท 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ
ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย 

: มารดาของนายศภุสิทธ์ิ สุขะนินทร์  
  ประธานกรรมการบริหาร 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ : ตั้งแต่ปี 2548 รวม 10 ปี 
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อาย ุ : 68 ปี 

สัญชาติ : ไทย 

วุฒิการศึกษา : อนุปริญญา สาขาเลขานุการ Melbourne, Australia 

อบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสตูร Director  Accreditation  Program (DAP) รุ่นที่ 50/2006 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

การถือหุ้นใน บมจ. ทรัพย์ศรีไทย : จ านวน 29,238,143 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.35 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง          
(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557) 

ประสบการณ์ : 2511 – 2553 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจ บจ. โรงงาน
น้ าตาลนิวกรุงไทย / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงาน
พัฒนาธุรกิจ บจ. น้ าตาลนิวกว้างสุ้นหลี / รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจ บจ. น้ าตาลท่ามะกา 

: 2519 – 2553         รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจ บมจ. น้ าตาล
ขอนแก่น 

: 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แชมป์เปี้ยนเฟอร์เมนเตช่ัน 
: 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ราชาชูรส 
: 2553 – 2554 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่  บมจ. น้ าตาล

ขอนแก่น / กรรมการและรองกรรมการผู้ จั ดการใหญ่       
บจ. โรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย /กรรมการและรองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บจ. น้ าตาลนิวกว้างสุ้นหลี / กรรมการและรอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. น้ าตาลท่ามะกา 

: 2553 – ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป บจ. เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง /  
กรรมการ บจ. เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง /  
กรรมการ บจ. โรงไฟฟ้าน้ าตาลขอนแก่น 

: 2554 – ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ. น้ าตาล
ขอนแก่น / กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
บจ. โรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย / กรรมการและรองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่อาวุโส บจ. น้ าตาลนิวกว้างสุ้นหลี / กรรมการ
และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บจ. น้ าตาลท่ามะกา 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจุบนั 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 
: จ านวน 1 บริษัท  

- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ. น้ าตาลขอนแก่น 
: จ านวน 7 บริษัท   

- กรรมการ บจ. แชมป์เปี้ยนเฟอร์เมนเตช่ัน 
- กรรมการ บจ. ราชาชูรส 
- กรรมการ บจ. เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง 
- กรรมการ บจ. โรงไฟฟ้าน้ าตาลขอนแก่น 
- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บจ. โรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย 
- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บจ. น้ าตาลนิวกว้างสุ้นหลี  
- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บจ. น้ าตาลท่ามะกา 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แขง่ขัน / 
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

: ไม่มี  

การเข้าประชุมในปี  2557 : คณะกรรมการบริษัท  :   เข้าประชุม  5  ครั้ง  จากจ านวน  5  ครั้ง   
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ผลงานในระหว่างการด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

: ได้ท าหน้าที่ในการดูแลระบบหรือกลไกการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่  
ส าคัญของบริษัทรวมถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานของบริษัท 
โดยได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาตัดสินใจในทุกประเด็นส าคัญของบริษัททุกครั้ง 

ข้อพิพาททางกฎหมายและคุณสมบัติ
ต้องห้าม 

: ไม่มีคดีความในรอบ  5  ปีท่ีผ่านมา 
: เป็นผู้ที่มีคณุสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มลีักษณะต้องห้ามตามประกาศของ

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 
 
 
 

ชื่อ – นามสกลุ นางจิตรา   ถาวระ 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท  : กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งต้ัง : กรรมการบริษัท และกรรมการอสิระ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ
ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย 

: ไม่มี  

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ : ตั้งแต่ปี  2548  รวม  10  ปี 

อาย ุ : 75  ปี 

สัญชาติ : ไทย 
วุฒิการศึกษา : พาณิชยศาสตร์การบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

: Senior Executive Program รุน่ท่ี 12/2541 สถาบันบัณฑิตบริหารธรุกิจ       
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสตูร Director Accreditation Program ( DAP ) รุ่นที ่56/2006 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  ( IOD ) 

การถือหุ้นใน บมจ. ทรัพย์ศรีไทย : จ านวน 27,046  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 0.01  ของหุ้นท้ังหมดที่มีสิทธิออกเสียง    
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)   

ประสบการณ์ : 2548 – 2553 กรรมการอิสระ บมจ. สยามเวบ 
: 2549 – 2552 ผู้จัดการใหญ ่บจ.น้ ามันไออาร์พีซ ี/ ผู้จัดการใหญ ่       

บจ. ไออาร์พีซี โพลิออล 
: 2549 – 2553 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ ่ปฏิบัติหน้าท่ีรักษาการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่สายงานวางแผนจัดหาและค้า
วัตถุดิบ บมจ.ไออาร์พีซ ี/ ผู้จัดการใหญ ่บจ. ไทย เอ บี เอส 

: 2553 – 2556 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ ่สังกัดกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ช่วยปฏิบัติงานสายพาณิชยกิจและการตลาด บมจ. ไออาร์พีซ ี

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจุบนั 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 
: ไม่ม ี

: ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แขง่ขัน  
/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

: ไม่มี  
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การเข้าประชุมในปี  2557 : คณะกรรมการบริษัท     :  เข้าประชุม 5 ครั้ง จากจ านวน 5 ครั้ง   
: คณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าประชุม 3 ครั้ง จากจ านวน 4 ครั้ง 

ผลงานในระหว่างการด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

: ได้ท าหน้าท่ีในการดูแลระบบหรอืกลไกการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่
ส าคัญของบริษัทรวมถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานของบริษัท 
โดยได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาตัดสินใจในทุกประเด็นส าคญัของบรษิัททุกครั้ง 

ข้อพิพาททางกฎหมายและคุณสมบัติ
ต้องห้าม 

: ไม่มีคดีความในรอบ  5  ปีท่ีผ่านมา 
: เป็นผู้ที่มีคณุสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มลีักษณะต้องห้ามตามประกาศ
ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการอิสระ 

ได้แก่ การมี/ ไม่มสี่วนไดเ้สยีในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

ลักษณะของกรรมการมีส่วนได้เสยี คุณสมบัติ 

(1) เป็น/ ไม่เป็น กรรมการทีม่ีส่วนร่วมในการบรหิารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับ
เงินเดือนประจ า 

 เป็น  ไม่เป็น 

(2) เป็น/ ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)  เป็น  ไม่เป็น 

(3) มี/ ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกจิ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินคา้/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือ
การกู้ยืมเงิน) โดยให้ระบุขนาดของรายการด้วย 

 มี  ไม่ม ี

(4) มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย 

 มี  ไม่ม ี

   

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง คุณสมบัติ 

(1) การถูกพิพากษาว่ามีการกระท าผดิทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถกูฟ้องร้องคดีอาญา  เป็น  ไม่เป็น 

(2) การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์  เป็น  ไม่เป็น 

(3) การเป็นผูบ้ริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทและหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคล
ล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย ์

 เป็น  ไม่เป็น 

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

 
 

ชื่อ – นามสกลุ นายสมโภชน์  อนิทรานุกูล 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท  : กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ / 
  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งต้ัง : กรรมการบริษัทและกรรมการอสิระ 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย 

: ไม่มี  

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ : ตั้งแต่ปี  2542  รวม  16  ปี 
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อาย ุ : 77  ปี 

สัญชาติ  : ไทย 
วุฒิการศึกษา : บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

: ปริญญาบตัรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 6 / 2536 
: Senior Executive Program รุน่ท่ี 1 สถาบันบณัฑิตบริหารธรุกิจศศินทร์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสตูร Effective Audit Committees & Best Practices   
: หลักสตูร Director Certification Program ( DCP) รุ่นที่ 24/2002 
: หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่63/2007 
: หลักสตูร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่  3/2008 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) 

การถือหุ้นใน บมจ. ทรัพย์ศรีไทย : จ านวน 191,403  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง      
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ) 

ประสบการณ์ : 2538 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.สยาม แอดมินนิสเทรทิฟ แมเนจเม้นท ์
: 2542 – 2552 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.สยามพาณิชย ์ลิสซิ่ง 
: 2542 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เทเวศประกันภัย 
: 2546 – 2556 ประธานกรรมการ บมจ. ไรมอนแลนด ์
: 2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. เอสซีเอม็บี 
: 2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไฮไฟ โอเรียนทไ์ทย 
: 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. มัดแมน* 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจุบนั 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
(* บริษัทย่อยของบริษัท) 

 
: ไม่มี  
: จ านวน 5  บริษัท 
- ประธานกรรมการ บจ.สยาม แอดมินนิสเทรทิฟ แมเนจเม้นท์  
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เทเวศประกันภัย  
- ประธานกรรมการ บจ. เอสซีเอ็มบี  
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไฮไฟ โอเรียนท์ไทย  
- ประธานกรรมการ บจ. มัดแมน*    

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แขง่ขัน  / 
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

: ไม่ม ี

การเข้าประชุมในปี  2557 : คณะกรรมการบริษัท     :  เข้าประชุม 5 ครั้ง จากจ านวน 5 ครั้ง   
: คณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าประชุม 4 ครั้ง จากจ านวน 4 ครั้ง 
: คณะกรรมการสรรหา : เข้าประชุม 3 ครั้ง จากจ านวน 3 ครั้ง 

ผลงานในระหว่างการด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

: ได้ท าหน้าท่ีในการดูแลระบบหรอืกลไกการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่
ส าคัญของบริษัทรวมถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานของบริษัท 
โดยได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาตัดสินใจในทุกประเด็นส าคญัของบรษิัททุกครั้ง 

ข้อพิพาททางกฎหมายและคุณสมบัติ
ต้องห้าม 

: ไม่มีคดีความในรอบ  5  ปีท่ีผ่านมา 
: เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการอิสระ 

ได้แก่ การมี/ ไม่มสี่วนไดเ้สยีในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

ลักษณะของกรรมการมีส่วนได้เสยี คุณสมบัติ 

(1) เป็น/ ไม่เป็น กรรมการทีม่ีส่วนร่วมในการบรหิารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับ
เงินเดือนประจ า 

 เป็น  ไม่เป็น 

(2) เป็น/ ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)  เป็น  ไม่เป็น 

(3) มี/ ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกจิ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินคา้/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือ
การกู้ยืมเงิน) โดยให้ระบุขนาดของรายการด้วย 

 มี  ไม่ม ี

(4) มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย 

 มี  ไม่ม ี

   

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง คุณสมบัติ 

(1) การถูกพิพากษาว่ามีการกระท าผดิทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถกูฟ้องร้องคดีอาญา  เป็น  ไม่เป็น 

(2) การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์  เป็น  ไม่เป็น 

(3) การเป็นผูบ้ริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทและหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคล
ล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย ์

 เป็น  ไม่เป็น 

 
 
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ  

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนช าระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย และก าหนดคุณสมบัติอื่นตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 

2. ไม่มีส่วนร่วมบริหารงานไม่เป็นพนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรอืเป็นผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการ
แต่งตั้ง 

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร 
รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
และช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งในลักษณะดังนี้ 

ก) ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาการเงิน ผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สิน เป็นต้น 

ข) ไม่มีความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปหรือตั้งแต่ร้อยละ 3 
ของมูลค่าสินทรัพย์รวมที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้ในการพิจารณา
มูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการท ารายการในครั้งล่าสุด 

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่ง
เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  
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6. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 

ทั้งนี้ คุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” อยู่ในเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่าข้อก าหนดขั้นต่ าของส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเร่ืองการถือหุ้นของบริษัทซึ่งได้ก าหนดไว้ไม่เกิน 1% 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบัติหน้าที่ดูแลและจัดการด าเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท 
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กฎกระทรวง หรือ พระราชบัญญัติอันเกี่ยวกับการประกอบกิจการของบริษัท 
ตลอดจนหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

2. ปฏิบัติหน้าที่ของตนและบริหารงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน (Stakeholders) 

3. ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมชิอบจากการท างานไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อม 

4. บริหารงานด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัท  
เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ รวมถึง 
- ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็นกรรมการ 
- ไม่ใช้ความลับของบริษัทในทางที่ผิด 
- ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นคู่แข่งขันทางการค้าของ

บริษัท 
- ไม่มีผลประโยชน์ในการท าสัญญาของบริษัท 

5. ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานการด าเนินธุรกิจของบริษัท และงบประมาณของบริษัท 

6. ติดตามและก ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่กิจการและความมั่นคง
สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น 

7. จัดให้มีและก ากับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีระบบการควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ 
ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่
เก่ียวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันรักษาและดูแล
เงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัทอยู่เสมอ ก าหนดระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร มี
หน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และท าหน้าที่ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ 

8. จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การบริการ และการปฏิบัติการด้านอ่ืนๆ พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและ
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ก าหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล โดยจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใน
ระดับจัดการ มีหน้าที่น าเสนอแผนและผลการปฏิบัติตามแผนต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจ า 

9. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มี
กระบวนการในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามและประเมินผล  

10. ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมทั้งการใช้ทรัพย์สินของบริษัทในทางมิชอบและ
การกระท าที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เก่ียวโยงกันอย่างรอบคอบ โดยผู้มีส่วนได้เสียต้องไม่มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ 
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11. แต่งตั้งมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดให้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการ โดยก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจน เพื่อช่วยดูแลรายงานทางการเงิน 
ระบบควบคุมภายใน และระบบการก ากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้ 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 
audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน
อ่ืนใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน  

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวา่ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บรษิัท 

6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน รายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
(ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน  
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 

(charter)  
(ซ) รายการอ่ืนที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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8. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าที่อาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ซึ่งได้แก่ รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริตหรือมีสิ่ง
ผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคัญในระบบควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการ
ของบริษัทไม่ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง
รายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง     
ประเทศไทย 

9. ศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม การปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมในการน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานของบริษัท 

10. พัฒนาและเสนอแนะนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจต่อ
คณะกรรมการบริษัท รวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ 

11. ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติตามกรอบจริยธรรม ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่
ดีของบริษัท พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

1. พิจาณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา รวมทั้งคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อน าชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
หรือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

2. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

3. พิจารณาก าหนดแนวทางและหัวข้อในการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ 
เป็นประจ าทุกปี โดยค านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

4. เสนอนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนส าหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 
และกรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งพิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย 
และกรรมการผู้จัดการ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการด าเนินงานของบริษัท เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ส าหรับ
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัทจะต้องน าเสนอต่อที่ประชุม      
ผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

5. ภารกิจอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 
เอกสารประกอบวาระที่ 7 

        การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าป ี2558 
 

วาระท่ี 7 พิจารณาทบทวนและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ 

“ ข้อ 28. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนเป็น
จ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติ
เปลี่ยนแปลงก็ได้ รวมทั้งมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่       
จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ” 

“ข้อ 37. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจ านวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร  ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร  
โดยให้มีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และให้กรรมการผู้จัดการเป็น
กรรมการบริหารโดยต าแหน่ง 

กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบ าเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการก าหนด แต่ทั้งนี้ไม่
กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผู้นั้นในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนตามข้อบังคับนี้ใน
ฐานะกรรมการ” 

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการได้
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท การปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตลอดจนสภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่
เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษา
คณะกรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนฯ   
จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการ จ านวน 11,695,000 บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนเก้า
หมื่นห้าพันบาทถ้วน) สิทธิและประโยชน์อ่ืนๆ จ านวน 6,305,000 บาท (หกล้านสามแสนห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ จ านวน 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งปรับขึ้นจากปี 2557 เท่ากับ 
7.56% แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบฯ และคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินสิทธิและประโยชน์อ่ืนๆ ได้ตาม
ความเหมาะสม รายละเอียดปรากฏตามตารางแนบ” 
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ข้อมูลค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้กรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ชื่อคณะกรรมการ เบ้ียกรรมการ เบ้ียประชุม 
สิทธิและประโยชน์อื่นๆ 

รวม 
EJIP โบนัสพิเศษ 

คณะกรรมการ 3,560,000.00 - 3,000,000.00 3,200,000.00 9,760,000.00 

คณะกรรมการบรหิาร 6,090,000.00 - - - 6,090,000.00 

คณะกรรมการตรวจสอบ 780,000.00 - - - 780,000.00 

คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ - 105,000.00  - - 105,000.00 

รวม 10,430,000.00 105,000.00 6,200,000.00 16,735,000.00 

ปี 2557 รวมเบี้ยกรรมการและเบี้ยประชุม 10,535,000.00 บาท สิทธิและประโยชน์อ่ืนๆ 6,200,000.00 
บาท (เป็นยอด EJIP จ านวน 3,000,000.00 บาท และ โบนัสพิเศษ จ านวน 3,200,000.00 บาท ซึ่งโบนัสพิเศษจะจ่าย
หลังมีมติอนุมัติ) รวมทั้งสิ้น 16,735,000.00 บาท 

 

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่จะเสนอที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 อนุมัติ 

ชื่อคณะกรรมการ เบ้ียกรรมการ เบ้ียประชุม 
สิทธิและประโยชน์อื่นๆ 

รวม 
EJIP โบนัสพิเศษ 

คณะกรรมการ 3,460,000.00 - 2,976,000.00 3,329,000.00 9,765,000.00 

คณะกรรมการบรหิาร 7,290,000.00 - - - 7,290,000.00 

คณะกรรมการตรวจสอบ 840,000.00 - - - 840,000.00 
คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ - 105,000.00  - - 105,000.00 

รวม 11,590,000.00 105,000.00 6,305,000.00 18,000,000.00 

ปี 2558 รวมเบี้ยกรรมการและเบี้ยประชุม 11,695,000.00 บาท สิทธิและประโยชน์อ่ืนๆ 6,305,000.00 บาท       
(เป็นยอด EJIP จ านวน 2,976,000.00 บาท และโบนัสพิเศษ จ านวน 3,329,000.00 บาท) รวมทั้งสิ้น 18,000,000.00 บาท 

** เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 เท่ากับ 7.56% 



  
ส่ิงท่ีสงมาดวย 3 
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วาระท่ี 8 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2558 

คณะกรรมการบรษัิท โดยผานการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให
แตงตั้ง 

1. นางสาวสุพรรณี  ตริยานันทกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498 และ/หรือ                
(เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแลวเปนระยะเวลา 4 ป ตั้งแตป 2554 โดยปฏิบัติ
หนาท่ีในฐานะผูสอบบัญชีอยางดีตลอดมา) 

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

3. นางสาวศิราภรณ  เอ้ืออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844  
(ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) 

แหงบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด) เปนผูสอบ
บัญชีของบริษัท ประจําป 2558 โดยพิจารณาจากความเปนอิสระ ผลการปฏิบัติงานและความเหมาะสมของ
คาตอบแทนในการสอบบัญชี พรอมท้ังเปนสํานักงานสอบบัญชีท่ีอยูในระดับแนวหนา และกําหนดคาธรรมเนียม
สอบบัญชีประจําป 2558 เปนจํานวนเงิน 1,150,000.- บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปกอนเปนจํานวน 100,000 บาท 
หรือรอยละ 9.52 สําหรับคาสอบบัญชีท่ีเพ่ิมข้ึน เนื่องจากธุรกิจในกลุมบริษัทเพ่ิมข้ึน สงผลใหปริมาณการ
ตรวจสอบเพ่ิมมากข้ึน 

ผูสอบบัญชีท่ีเสนอแตงตั้งนี้ ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ตองบการเงินของบริษัท 

ขอมูลการเปรียบเทียบคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

คาตอบแทนของผูสอบบัญช ี ป 2558 ป 2557 

คาสอบบัญช ี 1,150,000.- 1,050,000.- 

คาบริการอ่ืน ไมมี 200,000.- 

ท้ังนี้ - บริษัทยอยไดใชผูสอบบัญชีสังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท  

- บริษัทรวม คือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยทรัพยศรีไทย ไมไดใชผูสอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท 

หมายเหตุ บริษัทไดเชิญ บจ. ดีลอยตทูชโทมัตสุ และ บจ. เดบีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชีเขารวมเสนอราคาสอบ
บัญชีดวย แตท้ังสองบริษัทไมไดเสนอราคาโดยแจงวาอัตรากําลังไมเพียงพอจะรับงานได 
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วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 418,141,055 บาท เป็น 282,527,203 บาท โดย
ตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ 
และตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ รองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) ซึ่งบริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอขายทั้งจ านวน และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ได้อนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 
226,022,192 บาท เป็น 418,141,055 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 192,118,863 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ     
1 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ จ านวน 56,505,548 หุ้น และรองรับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 135,613,315 หุ้น นั้น 

ปรากฏว่าหุ้นปันผลจัดสรรไม่หมด คงเหลือจ านวน 537 หุ้น และหุ้นเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) บริษัทยังไม่ได้จัดสรรเสนอขายทั้งจ านวน 135,613,315 หุ้น ซึ่งระยะเวลาการจัดสรรจะสิ้นสุดลง
ภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 นี้ 

จึงเห็นสมควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม  
418,141,055 บาท เป็น 282,527,203 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ือรองรับ
การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ จ านวน 537 หุ้น และหุ้นเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ที่บริษัท
ยังไม่ได้จัดสรรทั้งจ านวน 135,613,315 หุ้น รวมเป็นจ านวน 135,613,852 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 
135,613,852 บาท 

และเพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน จึงเห็นควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนดังนี้ 

(เดิม) ข้อ 4 
ทุนจดทะเบียนจ านวน 418,141,055  บาท (สี่ร้อยสิบแปดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าสิบห้าบาทถ้วน) 
แบ่งออกเป็น 418,141,055  หุ้น (สี่ร้อยสิบแปดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าสิบห้าหุ้น) 
มูลค่าหุ้นละ 1  บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 

โดยแยกออกเป็น 

หุ้นสามัญ 418,141,055  หุ้น (สี่ร้อยสิบแปดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าสิบห้าหุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธิ 0  หุ้น (ศูนย์หุ้น) 
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(ใหม่) ข้อ 4 
ทุนจดทะเบียนจ านวน 282,527,203  บาท (สองร้อยแปดสิบสองล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสาม

บาทถ้วน) 

แบ่งออกเป็น 282,527,203  หุ้น (สองร้อยแปดสิบสองล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามหุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 1  บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 

โดยแยกออกเป็น 

หุ้นสามัญ 282,527,203  หุ้น (สองร้อยแปดสิบสองล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามหุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธิ 0  หุ้น (ศูนย์หุ้น) 
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วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจ

ทั่วไป (General Mandate)  

การเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) หมายถึง การเพ่ิมทุนของบริษัทจดทะเบียนโดย
การขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า และให้อ านาจคณะกรรมการบริษัทก าหนดวัตถุประสงค์การออกและ
จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน เช่น การก าหนดราคา วันและเวลาที่จะเสนอขาย หรือเงื่อนไขในการเสนอขายในแต่ละคราวตาม
ความเหมาะสม 

ซึ่งปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเพ่ิมทุนของบริษัทจด
ทะเบียนให้รองรับการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยบริษัทจดทะเบียนสามารถขอมติ
จ านวนหุ้นเพ่ิมทุนและประเภทการจัดสรรจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าและให้อ านาจคณะกรรมการบริษัทก าหนด
วัตถุประสงค์ การออกและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนตามความเหมาะสม ซึ่งการเพ่ิมทุนดังกล่าวจะเพ่ิมความคล่องตัวในการ
ระดมทุน และเป็นการบริหารโครงสร้างทุนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด อันเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ ควบคู่การยึดหลักปกป้องผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นด้วย  

สาระส าคัญของการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) มีดังนี้ 

ประเภทการจัดสรร 
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน 

(RO) 
ประชาชนทั่วไป 

(PO) 
บุคคลในวงจ ากัด 

(PP) 
จ านวนหุ้น * 
(Size Limit) 

ไม่เกิน 30 % ไม่เกิน 20% ไม่เกิน 10% 
เรียกช าระหุ้นเพิ่มทุนรวมไดไ้ม่เกิน 30 % 

โดยเป็นการเสนอขายที่ไม่เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมได้ไม่เกิน 20% 
ราคาเสนอขาย ไม่ก าหนด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ า 

ตามเกณฑ์ราคาของ ก.ล.ต. 
ระยะเวลาจัดสรร ภายในวันที่บริษัทจดัประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี (AGM) ครั้งถัดไป 

หรือวันที่กฎหมายก าหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการประชุม AGM ในครั้งถัดไป 
แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 

ประเภทหลักทรัพย์ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หรือใบแสดงสิทธิ 
ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) 

หุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิ 

หมายเหตุ : *Size Limit คิดเป็นสัดส่วนของทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพ่ิม
ทุนแบบ General Mandate 
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ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ได้อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่
จ านวน 135,613,315 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณา
ก าหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน รายละเอียด และเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด าเนินการต่างๆ        
อันจ าเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการน าหุ้นสามัญเพ่ิม
ทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น 

ปรากฏว่า จ านวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าว คณะกรรมการ
บริษัทยังไม่ได้จัดสรรเสนอขายทั้งจ านวน 135,613,315  หุ้น ซึ่งระยะเวลาการจัดสรรจะสิ้นสุดลงภายในวันที่บริษัท
จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 นี้ และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้
ลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นจ านวนดังกล่าวด้วยแล้วตามมติวาระก่อนหน้านี้ 

ปัจจุบันทุนช าระแล้วของบริษัทเพ่ิมขึ้นเป็น 282,527,203 บาท และคณะกรรมการบริษัทยังคงเห็นว่า      
การเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จะเพ่ิมความคล่องตัวในการระดมทุน และเป็นการบริหาร
โครงสร้างทุนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด     
อันเป็นการเพิม่ศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจควบคู่การยึดหลักปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วย 

จึงเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการจัดสรร
หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 
169,516,320 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (60% ของทุนช าระแล้ว 282,527,203 บาท = 169,516,321 บาท) 

ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพ่ิมทุน รายละเอียด และเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน รวมทั้งลงนามใน
เอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการน าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทจ านวนไม่ เกิน 
169,516,320 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้  

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 84,758,160 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ 

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 56,505,440 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป 

(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 28,252,720 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และบุคคลในวงจ ากัดต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ าตามเกณฑ์
ราคาของ ก.ล.ต. ตามที่ก าหนดในประกาศ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การค านวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการ
ก าหนดราคาตลาด เพ่ือการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ า โดยราคาตลาดที่ใช้ในการก าหนดราคา
เสนอขายเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันท าการ
ติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันท าการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่บริษัทจะเสนอขายต่อผู้ลงทุน 
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ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ในคราว
เดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึง
การก าหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่าวให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ าปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายก าหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในครั้ง
ถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 

อนึ่งเมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (1) (2) และ(3) แล้ว ทุนช าระแล้วในส่วนที่เพ่ิมต้องไม่เกินกว่า
ร้อยละ 30 ของทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพ่ิมทุนซึ่งเป็นจ านวนไม่เกิน 84,758,160 หุ้น และ
หากจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (2) หรือบุคคลในวงจ ากัด (3) ทุนช าระแล้วในส่วน
ที่เพ่ิมต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพ่ิมทุนซึ่งเป็นจ านวนไม่เกิน 
56,505,440 หุ้น 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 
เอกสารประกอบวาระท่ี 11 

   การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 
 

วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 282,527,203 บาท เป็น 546,219,257 บาท 
โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 263,692,054 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผล
เป็นหุ้นสามัญและรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป  (General Mandate) และ
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

สืบเนื่องจากวาระที่ 4 และวาระที่ 10 จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เพ่ิมทุนจด
ทะเบียนจากเดิม 282,527,203 บาท เป็น 546,219,257 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 263,692,054 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญจ านวน 94,175,734 หุ้น และรองรับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 169,516,320 หุ้น และเห็นควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษัท  

(เดิม) ข้อ 4 
ทุนจดทะเบียนจ านวน 282,527,203  บาท (สองร้อยแปดสิบสองล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามบาทถ้วน) 

แบ่งออกเป็น 282,527,203  หุ้น (สองร้อยแปดสิบสองล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามหุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ  1  บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 

โดยแยกออกเป็น 

หุ้นสามัญ 282,527,203  หุ้น (สองร้อยแปดสิบสองล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามหุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธิ  0  หุ้น (ศูนย์หุ้น) 

(ใหม่) ข้อ 4 
ทุนจดทะเบียนจ านวน 546,219,257  บาท (ห้าร้อยสี่สิบหกล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) 

แบ่งออกเป็น 546,219,257  หุ้น (ห้าร้อยสี่สิบหกล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบเจ็ดหุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 1  บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 

โดยแยกออกเป็น 

หุ้นสามัญ 546,219,257  หุ้น (ห้าร้อยสี่สิบหกล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบเจ็ดหุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธ ิ           0  หุ้น (ศูนย์หุ้น) 




