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วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2561 

สาระส าคัญ : บริษัทได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและข้อมูลที่ส าคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2561 ปรากฏ
อยู่ในรายงานประจ าปี 2561 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจ าปีและรายงานของ
กรรมการบริษัทประจ าปี 2561 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่ง
ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ 

การลงมติ: วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

สาระส าคัญ : เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนดให้บริษัทต้องจัดท างบการเงินประจ าปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของ
บริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ  

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่แสดงไว้ใน
รายงานประจ าปี ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบฯ และคณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบ
และรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทุนส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบฯ และ
คณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรองแล้ว โดยงบแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษัทในปี 2561 สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
สินทรัพย์รวม 5,706,785,177 6,217,412,550 2,882,545,865 3,359,668,766 
หนี้สินรวม 2,416,376,369 2,948,183,342 909,055,331 1,460,279,318 
รายได้จากการด าเนินงานรวม 3,655,214,358 3,317,384,913 457,210,233 375,837,760 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี
เงินได้ 

117,066,625 48,336,562 115,606,791 76,403,941 

ก าไรสุทธิ 40,427,635 (36,870,220) 79,236,269 31,116,759 
ก าไรต่อหุ้น 0.10 (0.05) 0.17 0.07 

โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2561 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล  

สาระส าคัญ : ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่ง
ไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
ส ารองนี้จะมีไม่น้อยกว่าจ านวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
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บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม
ในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายก าหนด โดยการ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่
กับกระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัท รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 

ส าหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมให้แก่บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 
จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและสภาพคล่อง รวมถึงความเหมาะสมและความต้องการในการใช้เงินของแต่ละบริษัท 

ข้อมูลการเปรียบเทียบการจัดสรรเงินก าไรประจ าปี 2560 และ 2561 
การจัดสรรเงินก าไรประจ าปี (เฉพาะกิจการ) ปี 2561 ปี 2560 

ก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมาจากงวดก่อน 824,951,883.00 795,390,962.00 
บวก   -   ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี 79,236,269 31,116,759.00 

- ผลกระทบจากนโยบายบัญชี – ผลประโยชน์พนักงาน 2,683,303 0.00 
ก าไรสะสมก่อนจัดสรรคงเหลือ 902,775,476.00 824,951,883.00 

หัก - ส ารองตามกฎหมาย  

- จ่ายเงินปันผล ปี 2560 (งดจ่ายเงินปันผล) 

(4,095,979.00) (1,555,838.00) 
0.00 

- จ่ายเงินปันผล ปี 2561 
จ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.0500 บาท จ านวน 455,807,823 หุ้น เป็นเงิน 

- ส ารองทั่วไป 

 
(22,790,391.15) 

0.00 

 
 

0.00 

ก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไปงวดหน้า  879,985,084.85 824,951,883.00 
หมายเหตุ    - ปี 2560 ก าไรสะสมก่อนจัดสรร จ านวน 824,951,883 บาท มีก าไรสะสมส่วนท่ีไมส่ามารถน ามาจ่ายเงินปันผลได้

รวมอยู่ด้วยจ านวน 263,892,262 บาท 

- ปี 2561 ก าไรสะสมก่อนจัดสรร จ านวน 902,775,476 บาท มีก าไรสะสมส่วนท่ีไม่สามารถน ามาจ่ายเงินปัน
ผลได้รวมอยู่ด้วยจ านวน 263,892,262 บาท 
(ก าไรสะสมส่วนท่ีไม่สามารถน ามาจ่ายเงินปันผลได้ คือ ส่วนของก าไรจากผลกระทบของนโยบายบัญชีเรื่อง
ผลประโยชน์พนักงาน และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน) 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรร
ก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ดังนี้ 

1. ในปี  2561 บริษัทมีก าไรส าหรับปี  จ านวน 79,236,269.00 บาท และได้มีการตั้งส ารองตามกฎหมาย 
4,095,979.00 บาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2561 

2. จ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0500 บาท ส าหรับผู้ถือหุ้นจ านวน 455,807,823 หุ้น 
รวมเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 22,790,391 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.76 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการและหักภาษีเงินได้ 

  ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีความจ าเป็นต้องน า
เงินไปใช้ลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงแรมและร้านอาหารภายในโรงแรมที่จังหวัดภูเก็ต การคืนหนี้สินเชื่อธนาคารเพื่อ
ปรับโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสม รวมถึงการขยายงานของบริษัทในด้านต่างๆ 
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 โดยก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 (Record Date) และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากก าไรสุทธิจากผลการ
ด าเนินงานงวดเดือนมกราคม 2561 ถึง เดือนธันวาคม 2561 ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20  ทั้งนี้สิทธิ
ในการรับเงินปันผลดังกล่าวต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ 

สาระส าคัญ : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 21 ก าหนดจ านวนกรรมการที่ต้องพ้น
จากต าแหน่งตามวาระ คือ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการที่มีอยู่ ขณะนี้กรรมการบ ริษัทมีจ านวน 9 ท่าน ดังนั้น
กรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 พิจารณา คือ 

1. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์ กรรมการ 
2. นายปิลัญชัย ประดับพงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร 
3. นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล/กรรมการ/กรรมการอิสระ 

โดยกรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจได้รบัการเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหนง่อีกได้และอาจได้รับการ
แต่งตั้งกลับเข้าด ารงต าแหนง่เดิมได้ หากผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย 

นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ
รับพิจารณาเลือกตั้งเปน็กรรมการ ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ใน
เว็บไซต์ของบริษัท แตไ่ม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562) ได้พิจารณาเกณฑ์จากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
ด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่กรรมการแล้ว มี
ความเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามก าหนด
วาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ  1. นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร์ 2. นาย
ปิลัญชัย ประดับพงศ์ 3. นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์  เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสามารถเชี่ยวชาญในด้าน
ต่างๆ ที่หลากหลาย มีประวัติการท างานที่โปร่งใส มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถแสดง
ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งเห็นสมควรให้ นาย       
สุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งกรรมการมาเกินกว่า 9 ปี นั้น เป็นกรรมการอิสระ
ต่อไปด้วย เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งได้น าความรู้ ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์และนโยบายการด าเนินธุรกิจตามแนว
ทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ทาง ก.ล.ต. ก าหนด 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเสนอ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งทั้ง 
3 ท่านกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งเห็นสมควรให้ นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ เป็น
กรรมการอิสระต่อไปด้วย เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ทาง 
ก.ล.ต. ก าหนด ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. 

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 6 พิจารณาทบทวนและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

สาระส าคัญ : ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ 
“ข้อ 28. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนเป็น
จ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมี
มติเปลี่ยนแปลงก็ได้ รวมทั้งมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะ
ได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ” 

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

กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบ าเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการก าหนด แต่ทั้งนี้ไม่
กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผู้นั้นในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้
ในฐานะกรรมการ” 

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบและ          
ธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท การปฏิบัติงานแล ะ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตลอดจนสภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว
จะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเพียงพอที่จะ  
จูงใจและรักษาคณะกรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 จ านวน 10,878,000 
บาท (สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และอนุมัติสิทธิและประโยชน์อ่ืนๆ จ านวน 7,122,000 บาท (เจ็ด
ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ จ านวน 18,000,000 บาท 
(สิบแปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับงบอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 แก่คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบฯ และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนฯ โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินสิทธิและประโยชนอ่ื์นๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

ชื่อคณะกรรมการ 
ค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิและประโยชน์อื่นๆ 

รวม เบ้ียกรรมการ เบ้ียประชุม EJIP โบนัสพิเศษ 
คณะกรรมการ 3,060,000.00 - 2,592,000.00 4,530,000.00 10,182,000.00 
คณะกรรมการบรหิาร 6,798,000.00 - - - 6,798,000.00 
คณะกรรมการตรวจสอบฯ 660,000.00 - - - 660,000.00 
คณะกรรมการสรรหาฯ 300,000.00 60,000.00  - - 360,000.00 

รวม 10,818,000.00 60,000.00 7,122,000.00 18,000,000.00 

ปี 2561   รวมเบี้ยกรรมการและเบี้ยประชุมที่ใช้ไปจริง 10 ,838,000.00 บาท สิทธิและประโยชน์อื่นๆ ใช้ไปจริง 
2,592,000.00 บาท (เป็นยอด EJIP ทั้งจ านวน) รวมใช้ไปจริงท้ังสิ้น 13,430,000.00 บาท 
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ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่จะเสนอที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 อนุมัติ 

ชื่อคณะกรรมการ 
ค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิและประโยชน์อื่นๆ 

รวม เบ้ียกรรมการ เบ้ียประชุม EJIP โบนัสพิเศษ 
คณะกรรมการ 3,060,000.00 - 2,592,000.00 4,530,000.00 10,182,000.00 
คณะกรรมการบรหิาร 6,798,000.00 - - - 6,798,000.00 
คณะกรรมการตรวจสอบฯ 660,000.00 - - - 660,000.00 
คณะกรรมการสรรหาฯ 300,000.00 60,000.00  - - 360,000.00 

รวม 10,818,000.00 60,000.00 7,122,000.00 18,000,000.00 

ปี 2562   รวมเบี้ยกรรมการและเบี้ยประชุม 10,878,000.00 บาท สิทธิและประโยชน์อื่นๆ 7,122,000.00 บาท  
(เป็นยอด EJIP จ านวน 2,592,000.00 บาท และ โบนัสพิเศษ จ านวน 4,530,000.00 บาท) รวมทั้งสิ้น 18,000,000.00 บาท 
เท่ากับงบอนุมัติประจ าปี 2561 

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 

สาระส าคัญ : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่ งตั้ง
ผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ 

ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 โดยคัดเลือกส านัก
งานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงอยู่ในระดับแนวหน้า และศักยภาพของส านักงานสอบบัญชี ประสบการณ์และผลการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมา ความเชี่ยวชาญในกระบวนการการตรวจสอบบัญชี ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ มีความเป็นอิสระ 
และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการอ่ืนๆ คณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงได้พิจารณาและคัดเลือก
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นส านักงานสอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2562 เนื่องจาก
ข้อเสนอของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ที่คัดเลือก
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นส านักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดังนี้.- 

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจ าปี 2562 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้ 

รายชื่อ ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที ่  
1. นางสาววิมลพร บุณยษัเฐียร   4067 หรือ 
       (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี) 

2. นางสาวจนัทิรา  จนัทราชัยโชติ   6326 หรือ 
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท)   

3. นายชูพงษ์ สุรชุติกาล   4325 หรือ 
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท)   

4. นายยงยุทธ เลิศสุรพบิูล  6770  
        (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 
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 ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นส านักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือ
ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความ
เป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 

 ส าหรับประวัติของผู้สอบบัญชี และข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย 4 

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจ านวนเงิน 1,610,000.-บาท ส าหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี ปี 2562 (บาท) ปี 2561 (บาท) 
ค่าสอบบัญชี  1,610,000.- 1,580,000.- 
ค่าบริการอ่ืนๆ ไม่มี ไม่มี 

ทั้งนี้บริษัทย่อยได้ใช้ผู้สอบบัญชีสังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท แต่บริษัทร่วม คือ กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย ไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท 

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 759 ,679,703 บาท  เป็น 486,193,885 บาท โดย
ตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) 273,484,692 หุ้น ซึ่งบริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอขายทั้งจ านวน และหุ้นสามัญจด
ทะเบียนที่รองรับการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ (SST-W2) ซึ่งคงเหลือและไม่สามารถจัดสรรได้
ตามเงื่อนไข จ านวน 1,126 หุ้น รวมเป็นจ านวน 273,485,818 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4  เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังนี้ 

สาระส าคัญ :  ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน
จาก 455,807,823 บาท เป็น 759,679,703 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 303,871,880 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 273,484,692 หุ้น 
และรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ จ านวน  30,387,188 หุ้น 

ปรากฏว่าหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) บริษัทยังไม่ได้จัดสรรเสนอขายทั้ง
จ านวน 273,484,692 หุ้น ซึ่งระยะเวลาการจัดสรรจะสิ้นสุดลงภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 นี้ และหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ (SST-W2) ซึ่งคงเหลือและไม่
สามารถจัดสรรได้ตามเงื่อนไข จ านวน 1,126 หุ้น รวมเป็นจ านวน 273,485,818 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

จึงเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 
759,679,703 บาท เป็น 486,193,885 บาท โดยตัดหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) บริษัทยัง
ไม่ได้จัดสรรเสนอขายทั้งจ านวน 273,484,692 หุ้น และ ตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการใช้สิทธิใบส าคัญแสดง
สิทธิ (SST-W2) ซึ่งคงเหลือและไม่สามารถจัดสรรได้ตามเงื่อนไข จ านวน 1 ,126 หุ้น รวมจ านวน 273,485,818 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน จึงเห็นควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เร่ือง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน 
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ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก
เดิม 759,679,703 บาท  เป็น 486,193,885 บาท และอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง 
เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอดังนี้.- 

(เดิม)  ข้อ 4 

ทุนจดทะเบียนจ านวน 759,679,703 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบเก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามบาทถ้วน) 

แบ่งออกเป็น 759,679,703 หุ้น (เจ็ดร้อยห้าสิบเก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามหุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 

    โดยแยกออกเป็น    

หุ้นสามัญ 759,679,703 หุ้น (เจ็ดร้อยห้าสิบเก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามหุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธ ิ 0 หุ้น (ศูนย์หุ้น) 

(ใหม่) ข้อ 4 
ทุนจดทะเบียนจ านวน 486,193,885 บาท (สี่ร้อยแปดสิบหกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) 
แบ่งออกเป็น 486,193,885 หุ้น (สี่ร้อยแปดสิบหกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบห้าหุ้น) 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 

โดยแยกออกเป็น    
หุ้นสามัญ 486,193,885 หุ้น (สี่ร้อยแปดสิบหกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบห้าหุ้น) 
หุ้นบุริมสิทธิ 0 หุ้น (ศูนย์หุ้น) 

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) 

สาระส าคัญ : การเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) หมายถึง การเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน
โดยการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า และให้อ านาจคณะกรรมการบริษัทก าหนดวัตถุประสงค์การออกและ
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เช่น การก าหนดราคา วันและเวลาที่จะเสนอขาย หรือเงื่อนไขในการเสนอขายในแต่ละคราวตาม
ความเหมาะสม 

ซึ่งปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัท      
จดทะเบียนให้รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยบริษัทจดทะเบียนสามารถขอมติ
จ านวนหุ้นเพิ่มทุนและประเภทการจัดสรรจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าและให้อ านาจคณะกรรมการบริษัทก าหนด
วัตถุประสงค์ การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ซึ่งการเพิ่มทุนดังกล่าวจะเพิ่มความคล่องตัวในการ
ระดมทุน และเป็นการบริหารโครงสร้างทุนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด อันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ ควบคู่การยึดหลักปกป้องผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นด้วย  
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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 วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ 
General Mandate 

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่
จ านวน 273,484,692 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณา
ก าหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียด และเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด าเนินการต่างๆ อัน
จ าเป็นและสมควรที่เก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคร้ังนี้ โดยรวมถึงการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น 

ปรากฏว่า จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าว คณะกรรมการ
บริษัทยังไม่ได้จัดสรรเสนอขายทั้งจ านวน 273,484,692 หุ้น ซึ่งระยะเวลาการจัดสรรจะสิ้นสุดลงภายในวันที่บริษัทจัด
ให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 นี้ และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้       
ลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นจ านวนดังกล่าวด้วยแล้วตามมติวาระก่อนหน้านี้ 

ปัจจุบันบริษัทมีทุนช าระแล้ว 455,807,823 บาท และคณะกรรมการบริษัทยังคงเห็นว่า การเพิ่มทุนแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) จะเพิ่มความคล่องตัวในการระดมทุน และเป็นการบริหารโครงสร้างทุนให้
สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดอันเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจควบคู่การยึดหลักปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วย 

จึงเห็นสมควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 273,484,692 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (60% ของทุนช าระแล้ว 
455,807,823 บาท = 273,484,692 บาท ตัดเศษทิ้ง) 
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รายละเอยีดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

รายการการจัดสรร 
หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ปี 2561 
ทุนช าระแล้ว 

455,807,823.- 

น าเสนอปี 2562 
ทุนช าระแล้ว 
455,807,823.- 

1. ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ไม่เกิน 30% 
ใบส าคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอน
สิทธิได้ Transferable subscription rights 
(TSR) 

136,742,346 136,742,346 

2. ประชาชนทั่วไป (PO) ไม่เกิน 20% 91,161,564 91,161,564 

3. บุคคลในวงจ ากัด (PP) ไม่เกิน 10% 45,580,782 45,580,782 

รวม 

273,484,692 273,484,692 

60% ของทุนช าระแล้ว 455,807,823.-บาท = 273,484,693.80 
บาท ซึ่งจะมากกวา่อยู่ 1 หุ้นเนื่องจากการตัดเศษ 
หมายเหตุ ทุนช าระแล้วของปี 2562 เท่ากับปี 2561 

ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญ
ใหม่จ านวนไม่เกิน 273,484,692 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้ 

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 136,742,346 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอน
สิทธิได้ 

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 91,161,564 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป 
(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 45,580,782 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

อนึ่งเมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (1) (2) และ (3) แล้ว ทุนช าระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่
เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจ านวนไม่เกิน 136,742,346 
หุ้น และหากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (2) หรือบุคคลในวงจ ากัด (3) ทุนช าระ
แล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็น
จ านวนไม่เกิน 91,161,564  หุ้น โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายก าหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 

โดยบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate)  จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็นบุคคลที่
เก่ียวโยงกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่
เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 
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(ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 
17/2551 เร่ืองการก าหนดบทนยิามเก่ียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ 

(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพใน
การลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่เป็น
ประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนนิงานของบริษัท 

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) นี้จะเป็นไปตาม “ราคาตลาด” ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทใน
ตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันท าการติดต่อกัน ก่อนวันก าหนดราคา
เสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่น ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันก าหนด
ราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันท าการก่อนวันแรกที่ เสนอขายต่อนักลงทุน และในกรณีที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีเหตุอันควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจก าหนด
ราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่ค านวณได้ข้างต้น โดยในการก าหนด
ส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการต้องพิจารณาสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ 
ทจ. 72/2558 เร่ืองการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทัเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริษัทมีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดงัต่อไปนี้ 

(1) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การก าหนดราคาเสนอขาย จ านวนที่
จัดสรร การเสนอขายเป็นคร้ังเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุ้น รายชื่อ
บุคคลในวงจ ากัด และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

(2) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารสัญญาตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งด าเนินการต่างๆ 
อันเก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ 

(3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน 
เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการน าหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอ านาจในการ
ด าเนินการอ่ืนใดอันจ าเป็นและสมควรเก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะใช้ความรอบคอบในการพิจารณาวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน ราคาเสนอขาย 
และเงื่อนไขในการเสนอขาย และตรวจสอบข้อมูลเป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทอย่างแท้จริง โดยค านึงถึง
การรักษาสิทธิและความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเร่ืองที่ เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ. 2535 และการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตาม
มาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

การลงมติ:  วาระนี้ต้องผ่านมตอินุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) จ านวนไม่เกิน 
136,742,346 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

สาระส าคัญ : สืบเนื่องมาจากวาระที่ 9 คณะกรรมการบริษัทได้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 273,484,692 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) โดยได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 136,742,346 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น
เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) จ านวนไม่เกิน 136,742,346 หน่วย จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่ และมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดใน
การออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบแสดงสิทธิในการ
ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ดังกล่าว 

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 486,193,885 บาท เป็น 759,678,577 
บาท  โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 
เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

สาระส าคัญ : สืบเนื่องจากวาระที่ 9 และวาระที่ 10 จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท จากเดิม 486,193,885 บาท เป็น 759,678,577 บาท โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญใหม่
จ านวน 273,484,692 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) จ านวน 273,484,692 หุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5  
  และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เร่ือง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก
เดิม 486,193,885 บาท เป็น 759,678,577 บาท โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จ านวน 273,484,692 หุ้น       
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  

และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุน
จดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้ 

 (เดิม) ข้อ 4 
ทุนจดทะเบียนจ านวน 486,193,885 บาท (สี่ร้อยแปดสิบหกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบห้า

บาทถ้วน) 
แบ่งออกเป็น 486,193,885 หุ้น (สี่ร้อยแปดสิบหกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบห้า

หุ้น) 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 
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โดยแยกออกเป็น    

หุ้นสามัญ 486,193,885 หุ้น (สี่ร้อยแปดสิบหกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบห้า
หุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธิ 0 หุ้น (ศูนย์หุ้น) 

(ใหม่) ข้อ 4 
ทุนจดทะเบียนจ านวน 759,678,577 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบเก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ด

บาทถ้วน) 
แบ่งออกเป็น 759,678,577 หุ้น (เจ็ดร้อยห้าสิบเก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ด

หุน้) 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 

โดยแยกออกเป็น    
หุ้นสามัญ 759,678,577 หุ้น (เจ็ดร้อยห้าสิบเก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ด

หุ้น) 
หุ้นบุริมสิทธิ 0 หุ้น (ศูนย์หุ้น) 

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

วาระที่ 12 พิจารณาทบทวนและอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุ้นกู้ใน
วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท (สามพันล้านบาท) 

สาระส าคัญ : ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ได้อนุมัติการเพิ่มวงเงินในการ
ออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุ้นกู้ จากภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (สองพันล้าน
บาท) เป็น 3,000 ล้านบาท (สามพันล้านบาท) โดยได้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ นายศุภสิทธิ์ 
สุขะนินทร์ มีอ านาจในการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้ และ ปัจจุบันบริษัท
ได้ออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 21 กันยายน 2561 จ านวน 600,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท 
คิดเป็นมูลค่ารวม 600 ล้านบาท (หกร้อยล้านบาท) เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 
ต่อปี โดยช าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ครบก าหนดไถ่ถอนวันที่ 21 กันยายน 2563 

เนื่องจากการอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุ้นกู้ ได้รับการอนุมัติ
ตั้งแต่ปี 2559 และบริษัทยังคงมีนโยบายขยายธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจารณาทบทวนและอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 3,000 
ล้านบาท (สามพันล้านบาท) หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอ่ืน   ซึ่งเป็นจ านวนเท่าเดิมที่ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ส าหรับหุ้นกู้ที่บริษัทจะออกและเสนอขายจะเป็นหุ้นกู้ประเภทหุ้นกู้ด้อยสิทธิและ/หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ  มีผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้และ/หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  มีประกันและ/หรือไม่มีประกัน  หรือหุ้นกู้ประเภทใดๆ เป็นสกุลเงินบาท/หรือสกุล
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอ่ืน  อายุไม่เกิน 10 ปี เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศและ/
หรือในต่างประเทศ โดยการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุน
ประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน การออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุ้นกู้นั้น อาจจะออก
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และเสนอขายทั้งจ านวนหรือบางส่วน ครั้งเดียวหรือหลายครั้งได้ตามที่เห็นสมควร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเงินไป
ลงทุนในการขยายธุรกิจของบริษัทและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการของบริษัท รวมถึงการช าระคืนเงิน
กู้ยืมและหนี้สินของบริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรทบทวนและอนุมัติการออกและเสนอขาย
ตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท (สามพันล้านบาท) ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทน าเสนอเพื่อน าเงินที่ได้ดังกล่าวไปลงทุนในการขยายธุรกิจของบริษัท และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนิน
กิจการของบริษัท รวมถึงการช าระคืนเงินกู้ยืมและหนี้สินของบริษัท และเห็นควรอนุมัติมอบอ านาจให้คณะกรรมการ
บริหารและ/หรือนายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ มีอ านาจในการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงิน
และ/หรือหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน สกุลเงิน จ านวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิใน
การไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตามที่สภาวการณ์จะเอ้ืออ านวยและตามระยะเวลาที่
เห็นสมควร รวมถึงให้อ านาจด าเนินการต่างๆ ที่จ าเป็นและสมควร เพื่อการออกตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงินและ/หรือ
หุ้นกู้ดังกล่าว และมีอ านาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจ าหน่าย และ/หรือ  
ผู้รับประกันการจ าหน่าย  และ/หรือที่ปรึกษาและผู้ที่เก่ียวข้องต่างๆ 

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4 ข้อ 7 ข้อ 31 และข้อ 46  

สาระส าคัญ :  เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทมีความชัดเจน สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน และหลักเกณฑ์
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4 ข้อ 7 ข้อ 31 และข้อ 46  ดังนี้ 

(1) การแก้ไขข้อบังคับข้อ 4 และ ข้อ 7 
 เพื่อให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน ซึ่งบริษัทจดทะเบียนสามารถออกตราสาร 

หลักทรัพย์ ใบส าคัญแสดงสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ หน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์อ่ืนใดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การแก้ไขเพิ่มเติมคุณลักษณะของหุ้นสามัญของบริษัท และแก้ไขเรื่องการแต่งตั้งนาย
ทะเบียนของบริษัท  

ข้อความเดิม ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมลูค่าหุ้นละ 1.- บาท (หนึ่งบาท) 

แก้ไขเป็น ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนดิระบุชื่อผู้ถือหุ้น โดยมีมลูค่าหุ้นละ 1.- บาท (หนึง่บาท) 
 โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บรษิัทอาจออกตราสารดังต่อไปนี้ คือ 

- หุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นสามัญได้ 

- หลักทรัพย์ประเภททุน และหลกัทรัพย์ประเภทหนี้ทุกชนดิ 

- ใบส าคัญแสดงสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสทิธิแปลงสภาพ หน่วยลงทุน หรือ 
 หลักทรัพย์อ่ืนใดตามพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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ข้อความเดิม ข้อ 7. บริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบรษิัท หรือบุคคลอื่นใดท า
หน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

แก้ไขเป็น ข้อ 7. คณะกรรมการอาจจะแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์ให้ความ
เห็นชอบท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นก็ไดห้รือบริษัทอาจแต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย)  จ ากดั เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทก็ได้ 

(2) การแก้ไขข้อบังคับข้อ 31 
แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557, ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐาน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 และค า
ชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจ ากัด บริษัท
มหาชนจ ากัด สมาคมการค้า และหอการค้า ลงวันที่ 23  กันยายน 2559 

ข้อความเดิม ข้อ 31. คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือน ต่อ 1 คร้ัง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตัง้
ส านักงานใหญข่องบริษัทหรือที่อื่นใดตามแต่คณะกรรมการจะก าหนด 

แก้ไขเป็น ข้อ 31. คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดอืนต่อ 1 คร้ัง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตัง้ส านักงาน
ใหญ่ของบริษัทหรือที่อื่นใดตามแต่คณะกรรมการจะก าหนด 

การประชุมคณะกรรมการสามารถด าเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
โดยด าเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การ
ประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่  27 มิถุนายน 2557 และประกาศกระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เร่ือง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
การประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่  24 พฤศจิกายน 2557 และ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประชุมดังกล่าว รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ต่อไป 

(3) การแก้ไขข้อบังคับข้อ 46 
แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560  เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม

กฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยให้ยกเลิกและแก้ไขความใน
มาตรา 100 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  เพื่อช่วยส่งเสริม สนับสนุน และรองรับความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ 
ข้อความเดิม ข้อ 46 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมวสิามัญเมือ่ใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นทีจ่ าหนา่ยไดท้ั้งหมด
หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวสิามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน
หนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเชน่นี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 
เดือน นับแต่วันได้รับหนงัสือจากผู้ถือหุ้น 
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แก้ไขเป็น ข้อ 46. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมวสิามัญเมือ่ใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 
หรือผู้ถือหุ้นหนึ่งคนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันไมน่้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวสิามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการทีข่อให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน
ในหนังสือดังกลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่
สิบห้าวนั นบัแต่วันทีไ่ด้รับหนงัสือจากผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคก่อนหน้า       
ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะ
เรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคก่อนหน้า 
ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตาม
สมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสอง
ครั้งใดจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ
ของบริษัท ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มี
ประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4 ข้อ 7 ข้อ 31 และข้อ 46 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้อบังคับของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม และเพื่อให้
การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ซึ่งอาจต้องมีการแก้ไข และ/หรือ 
เพิ่มเติมถ้อยค า หรือข้อความของข้อบังคับในการจดทะเบียนหรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามค าสั่ง ค าแนะน า 
หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จึง
เห็นควรมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจในการแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม
ถ้อยค า หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือค าขอต่างๆ ในการย่ืนจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  รวมถึงมีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 14 เรื่องอื่นๆ (ถ้าหากมี) 

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 
2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสัมมนา 4-6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัด
ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 9.00 น. 

บริษัทก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 






