บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหำชน)
หนังสื อบอกกล่ำวนัดประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
ครั้งที่ 68
วันจันทร์ที่ 22 เมษำยน 2562 เวลำ 10.00 น.
ณ ห้องเจ้ำพระยำ 2 โรงแรมมณเฑียร ริ เวอร์ไซด์
เลขที่ 372 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม กรุ งเทพฯ 10120

กรุณานาหนังสื อเชิญประชุมทีม่ ี

Barcode

มาในวันประชุม

เพือ่ ความรวดเร็วในการลงทะเบียน

ที่ 56 / 2562
วันที่ 1 เมษำยน 2562
หนังสื อบอกกล่ำวนัดประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 68
เรี ยน ท่ำนผูถ้ ือหุน้
สิ่ งที่ส่งมำด้วย 1. สำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 67 เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2561
2. รำยงำนประจำปี 2561 ในรู ปแบบรหัสคิวอำร์ (QR Code) ซึ่งอยูใ่ นหนังสื อเชิญประชุม
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั แทนกรรมกำรบริ ษทั ที่ตอ้ งออกตำมวำระ
4. นิยำม “กรรมกำรอิสระ”
5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมกำรอิสระ และเป็ นกรรมกำรตรวจสอบที่บริ ษทั ฯ เสนอชื่อให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุน้
6. ข้อบังคับของบริ ษทั ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
7. เอกสำรและหลักฐำนที่ผเู ้ ข้ำร่ วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้ำร่ วมประชุม และระเบียบปฏิบตั ิในกำรประชุม
8. กำรใช้รหัสคิวอำร์ (QR Code) สำหรับดำวน์โหลดรำยงำนประจำปี 2561
9. ขั้นตอนกำรเข้ำร่ วมประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
10. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข
11. แบบฟอร์มขอรับรำยงำนประจำปี แบบรู ปเล่ม
12. แผนที่สถำนที่จดั กำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
13. หนังสื อเชิญประชุมที่มี Barcode ต้องนำมำในวันประชุมเพื่อลงทะเบียน
ด้วยคณะกรรมกำรบริ ษทั สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหำชน) ได้กำหนดนัดประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 68 ขึ้นใน
วันจันทร์ที่ 22 เมษำยน 2562 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องเจ้ำพระยำ 2 โรงแรมมณเฑียรริ เวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระรำม 3 แขวง
บำงโคล่ เขตบำงคอแหลม กรุ งเทพฯ 10120 ซึ่งในกำรประชุมครั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ น
วำระกำรประชุม และ/หรื อ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวำคม 2561 ถึงวันที่
30 ธันวำคม 2561 นั้น ปรำกฎว่ำไม่มีผูถ้ ือหุ ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุม และ/หรื อ เสนอชื่ อบุคคลเพื่อรับกำร
พิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงได้กำหนดระเบียบวำระกำรประชุมเพื่อพิจำรณำ ดังนี้
1. พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 67 เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2561
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : ได้มีกำรจัดทำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว และส่ งให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พร้อมทั้งเผยแพร่ ผำ่ นทำงเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.sahapat.co.th) ภำยใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
และส่งให้กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด ตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 1
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษทั : เห็นว่ำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวได้บนั ทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรเสนอ
ต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อรับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว
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2. รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริ ษทั ในรอบปี ที่ผำ่ นมำ
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : รำยงำนของคณะกรรมกำรบริ ษทั และผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ในรอบปี 2561 ได้
ปรำกฎในรำยงำนประจำปี 2561 ที่ ได้จดั ทำขึ้นตำมข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย สำมำรถดำวน์โหลดได้จำกรหัสคิ วอำร์ (QR Code) ใน
หนังสื อเชิญประชุม
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษทั : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อรับทรำบ
3. พิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : งบกำรเงินดังกล่ำว ได้จดั ทำขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิ น ที่ ผ่ำนกำรตรวจสอบและรั บ รองโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญ ำต และได้รับควำมเห็ นชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริ ษทั แล้ว โดยงบกำรเงินดังกล่ำวแสดงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำร
ดำเนินงำนของบริ ษทั ในปี 2561 ที่ผำ่ นมำ โดยสรุ ปสำระสำคัญดังนี้
หน่วย : ล้ำนบำท
รำยกำร
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สิ นทรัพย์รวม
26,714
25,952
หนี้สินรวม
9,350
9,244
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
17,364
16,708
รำยได้รวม
33,337
33,380
กำไรสุทธิ
1,779
1,644
กำไรต่อหุน้ (บำท)
5.28
4.98
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษทั : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิ
4. พิจำรณำอนุมตั ิกำรจัดสรรกำไรและกำรจ่ำยเงินปั นผล
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : บริ ษทั ฯ กำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตรำหุน้ ละ 0.15 บำทต่อปี
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั และภำวะเศรษฐกิจเป็ นหลัก ในปี 2561 ผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั มี
กำไรสุ ทธิ 1,644 ล้ำนบำท กำไรสะสมที่ ยงั ไม่ได้จัดสรร 8,478 ล้ำนบำท รวมเป็ นกำไรที่ จะนำมำจัดสรรทั้งสิ้ น
10,122 ล้ำนบำท
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษทั : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น เพื่ออนุมตั ิกำรจัดสรรกำไร
และกำรจ่ำยเงินปั นผลดังนี้ สำรองตำมกฎหมำยได้ต้ งั ไว้ครบแล้ว จึงไม่ต้ งั สำรองเพิ่มในปี นี้ และให้จ่ำยเงินปั นผล
ในอัตรำ 1.50 บำทต่อหุน้ จำนวน 330,000,000 หุน้ เป็ นเงิน 495,000,000 บำท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยกำรจ่ำยเงิน
ปั นผลของบริ ษทั โดยบริ ษทั ได้จ่ำยเงิ นปั นผลระหว่ำงกำลไปแล้วในอัตรำ 0.50 บำท ต่อหุ ้น เป็ นเงิน 165,000,000
บำท เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2561 คงเหลือเงิ นปั นผลที่ จะจ่ำยสำหรับงวดนี้ อีก ในอัตรำ 1.00 บำทต่อหุ ้น เป็ นเงิ น
330,000,000 บำท โดยจ่ำยจำกกำไรสะสมของบริ ษทั ที่เสี ยภำษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้ว ในอัตรำร้อยละ 30 ซึ่ งผูถ้ ือ
หุ ้นประเภทบุคคลธรรมดำสำมำรถเครดิตภำษีคืนได้ ตำมประมวลรัษฎำกร มำตรำ 47 ทวิ ทั้งนี้ กำรจ่ำยเงินปั นผล
ดังกล่ำว ให้จ่ำยแก่ผถู ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ รับเงินปั นผลตำมที่ปรำกฎรำยชื่อ ณ วันกำหนดสิ ทธิ รำยชื่อรับเงินปั นผลในวันที่
7 พฤษภำคม 2562 และกำหนดจ่ำยในวันที่ 21 พฤษภำคม 2562 ซึ่งข้อมูลกำรจ่ำยเงินปั นผล มีดงั นี้
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รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปั นผล
เงินปั นผล (บำท/หุน้ )
- เงินปั นผลระหว่ำงกำล (บำท/หุน้ )
- เงินปั นผลสำหรับงวดนี้ (บำท/หุน้ )
อัตรำเงินปั นผลต่อกำไรสุทธิ

ปี 2561 เสนอจ่ำย

ปี 2560 จ่ำย

ตำมนโยบำย

1.50 บำท
0.50 บำท
1.00 บำท
30.12 %

1.50 บำท
0.50 บำท
1.00 บำท
34.28 %

0.15 บำท
3.01 %

5. พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรบริ ษทั แทนกรรมกำรบริ ษทั ที่ตอ้ งออกตำมวำระ
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : ตำมข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 21 ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกครั้งให้กรรมกำรบริ ษทั
ออกจำกตำแหน่งเป็ นจำนวน 1 ใน 3 เป็ นอัตรำ ถ้ำจำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสำม และกรรมกำรบริ ษทั ซึ่ งพ้นจำกตำแหน่งแล้วอำจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ใน
กำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้ มีกรรมกำรที่ตอ้ งออกตำมวำระจำนวน 5 ท่ำน คือ
1. นำยบุณยสิ ทธิ์
โชควัฒนำ
ประธำนกรรมกำรกิตติมศักดิ์
2. นำยบุญชัย
โชควัฒนำ
ประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริ หำร
3. นำงสำวศิริลกั ษณ์ ธนสำรศิลป์
กรรมกำรบริ ษทั
4. นำยธรรมรัตน์
โชควัฒนำ
กรรมกำรบริ ษทั
5. นำยแพทย์วชิ ยั
เจริ ญวงค์
กรรมกำรอิสระ
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษทั : คณะกรรมกำรบริ ษทั ซึ่งไม่รวมกรรมกำรบริ ษทั ที่ได้รับกำรเสนอชื่อ ได้
พิจำรณำแล้ว เห็ นสมควรเสนอที่ ประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นเลื อกตั้งกรรมกำรบริ ษทั ซึ่ งพ้นจำกตำแหน่ งตำมวำระ
จำนวน 5 ท่ำน เป็ นกรรมกำรบริ ษทั อีกวำระหนึ่ง โดยบุคคลทั้ง 5 ท่ำนดังกล่ำวเป็ นบุคคลที่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ
ประสบกำรณ์ เป็ นผูม้ ีพ้ืนฐำนควำมเชี่ยวชำญจำกหลำกหลำยวิชำชีพ รวมทั้งมีคุณสมบัติตำมกฎหมำย ประกำศที่
เกี่ ยวข้อง และข้อบังคับของบริ ษทั ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ ได้รับกำรเสนอชื่ อให้เข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
บริ ษทั แทนกรรมกำรบริ ษทั ที่ตอ้ งออกตำมวำระ มีรำยละเอียดเพื่อกำรพิจำรณำตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 3
6. พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริ ษทั
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : ตำมข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 32 ห้ำมมิให้บริ ษทั ฯ จ่ำยเงิ นหรื อทรัพย์สินอื่นใดให้แก่
กรรมกำรบริ ษทั เว้นแต่จะจ่ำยเป็ นค่ำตอบแทนตำมสิ ทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยใน
ฐำนะที่ เป็ นกรรมกำรของบริ ษทั ทั้ง นี้ ไม่ ร วมถึ ง ค่ ำตอบแทนหรื อ สวัส ดิ กำรที่ ก รรมกำรบริ ษทั ได้รับในฐำนะ
พนักงำนหรื อลูกจ้ำงของบริ ษทั ซึ่งในปี 2561 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ได้กำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริ ษทั วงเงิน
รวมไม่เกินปี ละ 15 ล้ำนบำท และบริ ษทั ฯ ได้จ่ำยไปจริ งเป็ นเงินทั้งสิ้ น 11,342,000 บำท โดยจ่ำยให้คณะกรรมกำร
บริ ษทั เป็ นค่ำเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 1,748,000 บำท ค่ำตอบแทนประจำปี จำนวนเงิน 9,000,000 บำท จ่ำยให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นค่ำเบี้ยประชุมจำนวนเงิ น 510,000 บำท จ่ำยให้คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและ
ต่อต้ำนคอร์ รัปชัน เป็ นค่ำเบี้ ยประชุมจำนวนเงิน 84,000 บำท ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้มีกำรรำยงำนสรุ ปจำนวนเงินที่จ่ำย
ให้แก่คณะกรรมกำรบริ ษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน
เป็ นรำยบุคคลในรำยงำนประจำปี และแบบ 56-1
ควำมเห็ น ของคณะกรรมกำรบริ ษทั : เห็ น สมควรเสนอต่ อ ที่ ประชุ ม สำมัญ ผูถ้ ื อหุ ้น เพื่ อ ก ำหนดค่ ำ ตอบแทน
กรรมกำรบริ ษทั วงเงินรวมไม่เกินปี ละ 15 ล้ำนบำทเท่ำเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่ำตอบแทนหรื อสวัสดิกำรที่กรรมกำร
บริ ษัท ได้รั บ ในฐำนะพนั ก งำน หรื อลู ก จ้ำ งของบริ ษัท ซึ่ งได้พิ จ ำรณำจำกผลประเมิ น กำรปฏิ บัติ ง ำนของ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ผลกำรดำเนินงำน วงเงินค่ำตอบแทนที่ได้รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จำนวนเงิน
-3-

ค่ำตอบแทนที่จ่ำยในปี ที่ผำ่ นมำ และเปรี ยบเทียบกับระดับที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนำจ หน้ำที่ และ
ควำมรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ำยในกำรทำหน้ำที่ ดังนี้
1. กรรมกำรบริ ษทั
- ค่ำเบี้ยประชุม (เฉพำะกรรมกำรบริ ษทั ที่เข้ำประชุม)
ปี 2562
ปี 2561
ประธำน
12,000 บำท/ครั้ง
12,000 บำท/ครั้ง
กรรมกำร
10,000 บำท/ครั้ง
10,000 บำท/ครั้ง
- ค่ำตอบแทนประจำปี จ่ำยให้แก่กรรมกำรบริ ษทั ทุกคน โดยให้คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจำรณำจัดสรร
2. กรรมกำรตรวจสอบ
- ค่ำเบี้ยประชุมรำยไตรมำส
ปี 2562
ปี 2561
ประธำน ไตรมำสละ
60,000 บำท
60,000 บำท
กรรมกำร ไตรมำสละ
30,000 บำท
30,000 บำท
3. กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน
- ค่ำเบี้ยประชุม (เฉพำะกรรมกำรที่เข้ำประชุม)
ปี 2562
ปี 2561
ประธำน
4,000 บำท/ครั้ง
4,000 บำท/ครั้ง
ที่ปรึ กษำ
4,000 บำท/ครั้ง
4,000 บำท/ครั้ง
กรรมกำร
3,000 บำท/ครั้ง
3,000 บำท/ครั้ง
4. สิ ทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี - สำหรับค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมกำรบริ ษทั แต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรบริ ษทั โดยพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม และสอดคล้องกับภำระหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิและให้ใช้จนกว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลง โดย
ค่ำตอบแทนที่จ่ำยต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
7. พิจำรณำแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชี
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : ตำมข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 49 และข้อ 50 ผูส้ อบบัญชี ตอ้ งไม่เป็ นกรรมกำร
พนักงำน ลู กจ้ำง หรื อ ผูด้ ำรงตำแหน่ งหน้ำ ที่ ใด ๆ ของบริ ษทั ผูส้ อบบัญชี น้ ัน ให้ที่ประชุ ม สำมัญผูถ้ ื อหุ ้น
เลือกตั้งทุกปี ผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ำรับตำแหน่งอีกก็ได้ ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ในปี
2561 คือ นำงสุ วิมล กฤตยำเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 2982 และ/หรื อ นำงสำวสุ ภำภรณ์
มัง่ จิตร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 8125 และ/หรื อ นำยนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต
เลขทะเบียน 7764 แห่งบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั โดย
กำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชีท้ งั สิ้น 1,840,000 บำท โดยนำงสุวมิ ล กฤตยำเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต
เลขทะเบียน 2982 เป็ นผูล้ งลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบริ ษทั ตั้งแต่ปี 2560
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นำงสุ วิมล กฤตยำเกียรณ์ ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 2982 และ/หรื อ นำงสำวสุ ภำภรณ์ มัง่ จิตร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน
8125 และ/หรื อ นำยนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 7764 จำกบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ
อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจำปี 2562 ของบริ ษทั
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ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษทั : เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยพิจำรณำ ผลกำร
ปฏิ บัติ ง ำน ควำมเป็ นอิ สระ ค่ ำ ตอบแทนของผูส้ อบบัญ ชี และคุ ณสมบัติ ต ำมข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท และ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ จึ งเห็ นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น
แต่งตั้ง นำงสุ วิมล กฤตยำเกี ยรณ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญำตเลขทะเบี ยน 2982 และ/หรื อ นำงสำวสุ ภำภรณ์
มัง่ จิตร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 8125 และ/หรื อ นำยนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต
เลขทะเบียน 7764 จำกบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจำปี 2562
ของบริ ษทั อีกวำระหนึ่ง โดยนำงสุวมิ ล กฤตยำเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 2982 เป็ นผูล้ งลำยมือ
ชื่อในงบกำรเงินของบริ ษทั ตั้งแต่ปี 2560 และกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชี ดังนี้
ปี 2562
ปี 2561
ค่ำสอบทำนงบกำรเงินไตรมำส 1,2 และ 3
750,000 บำท
630,000 บำท
ค่ำสอบทำนงบกำรเงินรวมไตรมำส 1,2 และ 3
210,000 บำท
225,000 บำท
ค่ำตรวจสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
980,000 บำท
885,000 บำท
ค่ำตรวจสอบงบกำรเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
110,000 บำท
100,000 บำท
รวมทั้งสิ้น
2,050,000 บำท
1,840,000 บำท
และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ รับทรำบ สำหรับค่ำบริ กำรอื่นที่มีกำรรับบริ กำรจำกสำนักงำน
สอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสงั กัดในปี 2562 คือ
- ค่ำตรวจสอบงบกำรเงิน PAEs ของบริ ษทั ย่อย 4 บริ ษทั
140,000 บำท
- ค่ำตรวจสอบงบกำรเงินของกองทุน Private Fund
200,000 บำท
- ค่ำตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
220,000 บำท
รวมทั้งสิ้น
560,000 บำท
และค่ำสอบบัญชีบริ ษทั ย่อยดังนี้
กำรสอบบัญชีบริ ษทั ย่อย
ปี 2562
ปี 2561
1. บจ.โชคชัยพิบูล
465,000 บำท
405,000 บำท
2. บจ. กรุ งเทพทำวเวอร์ (1999)
245,000 บำท
235,000 บำท
3. บจ. ทิพย์วำริ นวัฒนำ
260,000 บำท
244,000 บำท
4. บจ. ทิพย์วำริ น อินเตอร์ แพ็คเกจจิ้ง
290,000 บำท
274,000 บำท
5. บจ. แดรี่ ไทย
240,000 บำท
230,000 บำท
ทั้ง นี้ ผูส้ อบบัญชี ตำมรำยชื่ อที่ เสนอมำนั้น ไม่ มีควำมสัมพันธ์ หรื อ ส่ ว นได้เสี ยกับบริ ษทั / บริ ษ ัทย่อ ย /
ผูบ้ ริ หำร / ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด
8. พิจำรณำเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ำมี)
จึ งขอเรี ยนเชิ ญท่ำนผูถ้ ื อหุ ้นเข้ำร่ วมประชุมตำม วัน เวลำ และสถำนที่ ดงั กล่ำวข้ำงต้น โดยท่ ำนผูถ้ ื อหุ ้นสำมำรถ
ลงทะเบียนเข้ำร่ วมประชุม ณ สถำนที่ประชุม ตั้งแต่เวลำ 08.00 น. เป็ นต้นไป ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีนโยบำยให้ผถู ้ ือหุน้ มีส่วนร่ วมใน
กำรดำเนินกิจกำร จึงเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ ส่งคำถำมล่วงหน้ำ หำกท่ำนมีคำถำมที่เกี่ยวข้องกับวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ใน
วำระใด สำมำรถส่ งคำถำมได้ที่ E-Mail : invest@sahapat.co.th หรื อทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียน ส่ งไปยัง นำงศิ ริพร เลขยะวิจิตร
(เลขำนุ กำรบริ ษทั ) บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหำชน) เลขที่ 2156 ถนนเพชรบุ รีตดั ใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง
กรุ งเทพฯ 10310 หรื อส่งมำยังโทรสำรหมำยเลข 02-318-1152 ภำยในวันที่ 17 เมษำยน 2562 โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
ที่สำมำรถติดต่อกลับได้ ทั้งนี้ เลขำนุกำรบริ ษทั จะเป็ นผูร้ วบรวมคำถำมส่งให้ประธำนกรรมกำรพิจำรณำตำมลำดับ และจะตอบ
คำถำมที่ส่งมำล่วงหน้ำในวันประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
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อนึ่ ง เพื่อควำมสะดวกหำกท่ำนผูถ้ ือหุ ้นไม่สำมำรถเข้ำร่ วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้ำ
ร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนในกำรประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรำยละเอียดและลงนำมในหนังสื อมอบฉันทะที่แนบ
มำพร้อมนี้ หรื อสำมำรถ Download ได้จำกเว็บไซต์ของบริ ษทั www.sahapat.co.th ซึ่ งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ น
ผูล้ งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝำกและดูแลหุน้ จะใช้หนังสื อมอบฉันทะได้
ทั้งแบบ ก. หรื อแบบ ข. หรื อแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผูถ้ ือหุน้ นอกจำกนั้นจะใช้หนังสื อมอบฉันทะได้เฉพำะแบบ
ก. หรื อ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่ำนั้น และหำกท่ำนประสงค์จะมอบฉันทะให้กบั กรรมกำรอิสระและเป็ นกรรมกำรตรวจสอบ
ที่บริ ษทั ฯ เสนอชื่อให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุน้ สำมำรถดูขอ้ มูลได้ตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 5
บริ ษทั ฯ ขอควำมร่ วมมือโปรดส่งหนังสื อมอบฉันทะไปยังบริ ษทั ฯ ล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 1 วันทำกำรก่อนวันประชุม
เพื่อควำมสะดวกรวดเร็ วในกำรตรวจสอบหลักฐำนเป็ นกำรล่วงหน้ำ และบริ ษทั จะดำเนิ นกำรลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode
ดังนั้นเพื่อควำมสะดวกในกำรลงทะเบียน ท่ำนผูถ้ ือหุ ้น และผูร้ ับมอบฉันทะ ที่จะเข้ำร่ วมประชุม โปรดนำหนังสื อเชิญประชุม
(ตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 13) มำในวันประชุม และลงนำมเพื่อสิ ทธิในกำรเข้ำร่ วมประชุม

โดยคำสัง่ คณะกรรมกำรบริ ษทั

(นำงศิริพร เลขยะวิจิตร)
เลขำนุกำรบริ ษทั
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บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 67
ประชุม ณ ห้องเจ้ำพระยำ 2 โรงแรมมณเฑียรริ เวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม กรุ งเทพมหำนคร
เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2561 มีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะเข้ำร่ วมประชุม 89 คน จำนวน 155 รำย ถือหุน้ รวม 266,426,431 หุน้
เท่ำกับร้อยละ 80.74 ของจำนวนหุน้ ที่ออกและเรี ยกชำระแล้ว (หุน้ ที่ออกและเรี ยกชำระแล้วของบริ ษทั มี 330,000,000 หุน้ )
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นำยบุญชัย โชควัฒนำ ประธำนกรรมกำรบริ ษทั เป็ นประธำนที่ประชุม
นำงศิริพร เลขยะวิจิตร เลขำนุกำรบริ ษทั แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ มีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ เข้ำร่ วมประชุม
80 คน จำนวน 146 รำย ถือหุน้ รวม 266,314,863 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 80.70 ของจำนวนหุน้ ที่ออกและเรี ยกชำระแล้ว (หุน้ ที่ออก
และเรี ยกชำระแล้วของบริ ษทั มี 330,000,000 หุน้ ) ครบเป็ นองค์ประชุมตำมข้อบังคับบริ ษทั
นำยบุญชัย โชควัฒนำ ประธำนกรรมกำรบริ ษทั กล่ำวเปิ ดประชุม ในนำมของคณะกรรมกำรบริ ษทั สหพัฒน
พิบูล จำกัด (มหำชน) ขอต้อนรับทุกท่ำนเข้ำสู่ กำรประชุม และขอเปิ ดกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 67 พร้อมกล่ำวแนะนำ
กรรมกำรบริ ษทั กรรมกำรชุดย่อย และเลขำนุกำรบริ ษทั ดังนี้
กรรมการบริษัททีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
1. นำยบุณยสิ ทธิ์
2. นำยบุญชัย
3. นำยบุญปกรณ์
4. นำยเวทิต
5. นำยบุญฤทธิ์
6. นำงผำสุข

โชควัฒนำ
โชควัฒนำ
โชควัฒนำ
โชควัฒนำ
มหำมนตรี
รักษำวงศ์

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

เตยะธิติ
วันรัตน์เศรษฐ
พะเนียงเวทย์
ธนสำรศิลป์
ตันติเวชกุล
เจริ ญวงค์
โชควัฒนำ
เลขยะวิจิตร

นำยวศิน
นำยขจรศักดิ์
นำยเพชร
นำงสำวศิริลกั ษณ์
นำงชัยลดำ
นำยแพทย์วชิ ยั
นำยธรรมรัตน์
นำงศิริพร

ประธำนกรรมกำรกิตติมศักดิ์
ประธำนกรรมกำรบริ ษทั /ประธำนกรรมกำรบริ หำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
กรรมกำร
รองประธำนกรรมกำรบริ หำร / ประธำนกรรมกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยงและต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน
กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร
เลขำนุกำรบริ ษทั / กรรมกำรบริ หำร

กรรมการบริษัททีไ่ ม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจ
1.
นำยสุรินทร์
วัฒนศิริพงษ์
2.
พลตำรวจตรี ภำณุรัตน์
มีเพียร

กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ

จำกนั้น นำยบุญชัย โชควัฒนำ ประธำนกรรมกำร ได้มอบให้ นำงศิริพร เลขยะวิจิตร เลขำนุกำรบริ ษทั
เป็ นผูแ้ นะนำผูบ้ ริ หำร ผูส้ อบบัญชี และตัวแทนจำกบริ ษทั สอบบัญชี พร้อมทั้งชี้แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรประชุม และ
วิธีกำรลงมติต่ำง ๆ ในกำรประชุมดังนี้
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ผู้บริหารทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
1.
นำยวระ
2.
นำยปุณวีณ์
3.
นำยปริ ญญำ
4.
นำยพิพฒั น์
5.
นำยพีระพล
6.
นำงศิริวรรณ
7.
นำงสำวพัชรำภรณ์
8.
นำงสำวจำนงค์

พันธ์กมล
สุขเย็น
สิ ทธิดำรง
โควศุภมงคล
จันทร์วจิ ิตร
วงศ์อริ ยะกวี
วัฒนสุข
ศรี อมั พรกุล

กรรมกำรบริ หำร / ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยขำย 1
กรรมกำรบริ หำร / ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยขำย 2
กรรมกำรบริ หำร / ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยกำรตลำด 1
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
ผูจ้ ดั กำรส่วนบัญชี

ดังนั้น ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้ ประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อย และผูบ้ ริ หำรสูงสุดทำงด้ำนบัญชีเข้ำร่ วม
ประชุมด้วย
ผู้สอบบัญชีและตัวแทนทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
1. นำงสุวมิ ล
กฤตยำเกียรณ์
ผูส้ อบบัญชี
2. นำงสำวอำรี รัตน์
อมรเจริ ญสวัสดิ์ ตัวแทน
จำกบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด และเป็ นสักขีพยำนกำรนับคะแนนในกำรประชุมครั้งนี้
ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 67 นี้ บริ ษทั ได้เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุม
และ/หรื อ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวำคม 2560 ถึงวันที่ 30 ธันวำคม 2560
ปรำกฏว่ำไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นเสนอเรื่ องเพื่ อบรรจุ เป็ นวำระกำรประชุ ม และ/หรื อ เสนอชื่ อบุ คคลเพื่อรั บกำรพิจำรณำเลื อ กตั้ง เป็ น
กรรมกำรบริ ษทั
สำหรับรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรประชุมและวิธีกำรลงมติต่ำง ๆ ในกำรประชุมครั้งนี้ ให้ถือตำมข้อบังคับของบริ ษทั
ข้อ 43 คือให้นบั 1 หุน้ เป็ น 1 เสี ยง กำรออกเสี ยงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิ ดเผย ซึ่งผูถ้ ือหุน้ สำมำรถออกเสี ยงลงคะแนนเห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ในแต่ละวำระ กำรนับคะแนนจะนับเฉพำะ ผูถ้ ือหุน้ ที่ออกเสี ยงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/
หรื อ งดออกเสี ยง รวมทั้งคะแนนเสี ยงตำมบัตรเสี ย (ถ้ำมี) จำกนั้นจะนำคะแนนเสี ยงดังกล่ำว หักออกจำกจำนวนเสี ยงทั้งหมดที่มำ
ร่ วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่ำเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วยในวำระนั้น ๆ
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นทำหนังสื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นมำร่ วมประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์
ของผูถ้ ือหุ ้น โดยส่ งหนังสื อมอบฉันทะให้บริ ษทั ล่วงหน้ำ บริ ษทั ได้บนั ทึกคะแนนตำมควำมประสงค์ของผูถ้ ือหุ ้นไว้ในระบบ
ประมวลผลเรี ยบร้อยแล้ว
สำหรับกรณี ที่ถือเป็ นบัตรเสี ย คือ กำรลงคะแนนเสี ยงเกิ นกว่ำ 1 ช่อง หรื อ กรณี ที่มีกำรขีดฆ่ำในบัตรลงคะแนน
โดยไม่ลงชื่อกำกับบริ เวณที่ขีดฆ่ำนั้น
ในกรณี ที่มีผูถ้ ื อหุ ้นมำลงทะเบี ยนเข้ำร่ วมประชุ มภำยหลังจำกกำรประชุ มได้เริ่ มแล้ว ผูถ้ ื อหุ ้นมี สิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนนได้ตำมวำระที่ยงั ไม่ได้เริ่ มพิจำรณำ และบริ ษทั จะนับรวมคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ที่มำร่ วมประชุมระหว่ำงกำรประชุม
เป็ นองค์ประชุมตั้งแต่วำระที่ได้ออกเสี ยงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรำยงำนกำรประชุมต่อไป
ดังนั้น เพื่อให้กำรนับคะแนนเสี ยงเป็ นไปด้วยควำมเรี ยบร้อยและโปร่ งใส บริ ษทั จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode
ซึ่งผูถ้ ือหุน้ จะเห็นผลคะแนนในแต่ละวำระบนหน้ำจอพร้อมกัน ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่ำนได้รับป้ ำยคะแนนและบัตรลงคะแนนสำหรับวำระ
เลือกตั้งกรรมกำรบริ ษทั เรี ยบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนร่ วมประชุม โดยแยกเป็ นกรณี ต่ำง ๆ ดังนี้
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1. วำระใด ๆ ยกเว้นวำระเลือกตั้งกรรมกำรบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ให้ยกป้ ำยคะแนน ซึ่ง
ผูถ้ ือหุ ้นทุกท่ำนได้รับป้ ำยคะแนนเรี ยบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบี ยนเข้ำร่ วมประชุม เจ้ำหน้ำที่ จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตร
ลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุควำมเห็น ลงนำมในบัตรลงคะแนนและส่งคืนเจ้ำหน้ำที่ทนั ที
2. วำระเลือกตั้งกรรมกำรบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่ำนได้รับบัตรลงคะแนนเรี ยบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้ำร่ วม
ประชุม โปรดระบุควำมเห็นเลือกตั้งกรรมกำรบริ ษทั เป็ นรำยบุคคล พร้อมทั้งลงนำมในบัตรลงคะแนน กรณี ผถู ้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วย
หรื องดออกเสี ยง ในกำรเลือกตั้งกรรมกำรบริ ษทั ท่ำนใด ให้ยกป้ ำยคะแนน เจ้ำหน้ำที่จะนับคะแนน เมื่อเสร็ จสิ้นกำรลงมติในวำระ
นี้ เจ้ำหน้ำที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจำกผูถ้ ือหุน้ ทุกท่ำน
กรรมกำรบริ ษทั ในฐำนะผูถ้ ือหุน้ ขอใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนนเห็นด้วยตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรบริ ษทั ทุก
วำระ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้กรรมกำรบริ ษทั ให้เป็ นไปตำมที่ผถู ้ ือหุน้ ระบุในหนังสื อมอบฉันทะ และในกำรประชุมครั้ง
นี้ หำกผูถ้ ือหุน้ ท่ำนใดมีขอ้ ซักถำม ขอให้ยกมือและซักถำมได้ในวำระนั้น ๆ
หลังจำกนั้น นำยบุญชัย โชควัฒนำ ประธำนกรรมกำร ได้ดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ ดังนี้
ก่อนเข้ำวำระที่ 1 : เลขำนุ กำรบริ ษทั ได้แจ้งให้ที่ประชุ มทรำบว่ำ มี ผูถ้ ื อหุ ้นมำร่ วมประชุ มเพิ่มอี ก 2 คน
จำนวน 2 รำย ถือหุน้ 3,700 หุน้ รวมเป็ นผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะเข้ำร่ วมประชุมทั้งสิ้น 83 คน จำนวน 149 รำย ถือหุน้ รวม
ทั้งสิ้น 266,353,963 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 80.71 ของจำนวนหุน้ ที่ออกและเรี ยกชำระแล้ว
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 66 เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2560
นำยบุญชัย โชควัฒนำ ประธำนกรรมกำร ได้เสนอต่อที่ประชุมว่ำ บริ ษทั ได้จดั ทำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
ครั้ งที่ 66 เมื่ อวันที่ 24 เมษำยน 2560 และได้ส่งให้ตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยพร้ อมทั้งเผยแพร่ ทำงเว็บไซด์ของบริ ษทั
www.sahapat.co.th ภำยใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น และส่ งให้กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ ภำยใน
ระยะเวลำที่ กฎหมำยกำหนด ตำมสำเนำรำยงำนกำรประชุมที่ ได้ส่งไปยังผูถ้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อบอกกล่ำวนัดประชุมแล้ว ซึ่ ง
คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นว่ำได้บนั ทึกขึ้นโดยถูกต้องแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมพิจำรณำรับรอง
ที่ประชุ มได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉั นท์ รับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นครั้ งที่ 66 เมื่อวันที่ 24
เมษายน 2560 ด้ วยคะแนนเสียง
เห็ นด้วย 266,353,963 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี งดออกเสี ยง - ไม่มี บัตรเสี ย
- ไม่มี 2.

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี ทีผ่ ่านมา
นำยบุญชัย โชควัฒนำ ประธำนกรรมกำร รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำรำยงำนของคณะกรรมกำรบริ ษทั และผลกำร
ดำเนิ นงำนของบริ ษทั ในรอบปี 2560 ได้ปรำกฏในหนังสื อรำยงำนประจำปี 2560 ที่ ได้จดั ส่ งไปยังท่ำนผูถ้ ือหุ ้นในรู ป CD-ROM
พร้อมหนังสื อบอกกล่ำวนัดประชุมแล้ว
ในปี 2560 รำยได้จำกกำรขำยของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีจำนวน 31,505 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2559 จำนวน 1,347
ล้ำนบำท คิดเป็ น 4.10% อัตรำกำรเติบโตของยอดขำยลดลง เนื่ องจำกในปี 2560 ภำวะกำรแข่งขันในตลำดของสิ นค้ำอุปโภค
บริ โภคยังคงควำมรุ นแรง และมีกำรยกเลิกกำรจำหน่ำยสิ นค้ำเดิมสองแบรนด์ที่ดึงกลับไปจำหน่ำยเอง คือ Nike ที่เปลี่ยนแปลง
นโยบำยกำรขำย เน้นกระจำยเข้ำช่องทำงร้ำนใหญ่ และแบรนด์ “กะทิอร่ อยดี” แต่บริ ษทั ก็ยงั สำมำรถรักษำฐำนยอดขำยจำกสิ นค้ำ
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ที่มีอยูใ่ ห้เติบโตได้ อย่ำงไรก็ตำมบริ ษทั ฯ ได้จบั มือกับพำร์ ทเนอร์ ใหม่ ในกำรเป็ นตัวแทนจำหน่ำยสิ นค้ำ “Under Armor” โดย
เบื้องต้น เน้นกระจำยสิ นค้ำออกต่ำงจังหวัด เข้ำไปในช่องทำงร้ำนค้ำเครื่ องกีฬำเดิมที่บริ ษทั เคยนำ Nike เข้ำไปจำหน่ำย และมี
แบรนด์ “กะทิพร้ำวหอม” เข้ำมำจำหน่ำย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีกำไรขั้นต้น 5,440 ล้ำนบำท คิดเป็ น 17.27% เมื่อเทียบกับยอดขำย หลังหักค่ำใช้จ่ำยในกำร
ขำยและบริ หำร และต้นทุนทำงกำรเงินแล้ว มีกำไรก่อนหักภำษีเงินได้ 1,903 ล้ำนบำท และมีกำไรสุทธิหลังหักภำษี 1,572 ล้ำนบำท
เพิม่ ขึ้นจำกปี 2559 จำนวน 186 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ น 13.36%
ในปี 2560 บริ ษทั ได้ขยำยแนวร่ วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตไปยังบริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ย่อยได้มีกำรจัดทำนโยบำย
ต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน และข้อปฏิบตั ิตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันให้พนักงำนบริ ษทั และคู่คำ้ ได้รับทรำบและปฏิบตั ิ
มีกำรสื่ อสำรและประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน ข้อปฏิบตั ิตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์
รัปชัน ทั้งภำยในบริ ษทั และบุคคลภำยนอก ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น เว็ปไซต์บริ ษทั ฯ ระบบอินทรำเน็ต เอกสำรแผ่นพับ เป็ นต้น
ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีกำรอบรมให้ควำมรู ้ เกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชัน กับกรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร
และพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่ำนใดให้ควำมคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมรับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริ ษทั
ที่ประชุมรับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริ ษทั
ก่อนเข้ำวำระที่ 3 : เลขำนุกำรบริ ษทั ได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ มีผถู ้ ือหุน้ มำร่ วมประชุมเพิ่มอีก 3 คน จำนวน
3 รำย ถือหุน้ 16,920 หุน้ รวมเป็ นผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะเข้ำร่ วมประชุมทั้งสิ้น 86 คน จำนวน152 รำย ถือหุน้ รวมทั้งสิ้น
266,370,883 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ80.72 ของจำนวนหุน้ ที่ออกและเรี ยกชำระแล้ว
3.

พิจารณาอนุมตั งิ บการเงิน สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
นำยบุญชัย โชควัฒนำ ประธำนกรรมกำร ได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงิน ซึ่ งประกอบด้วยงบ
แสดงฐำนะกำรเงิ น งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น งบกระแสเงิ นสด และหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 พร้อมทั้งรำยงำนของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งได้จดั ทำขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควร
ในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ผำ่ นกำรตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต และได้รับควำม
เห็ นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริ ษทั แล้ว ตำมรำยละเอียดที่ ปรำกฏในรำยงำนประจำปี 2560 ที่ ทำง
บริ ษทั ได้จดั ส่งให้ท่ำนผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อบอกกล่ำวนัดประชุมเพื่อพิจำรณำแล้ว โดยสรุ ปสำระสำคัญดังนี้
หน่วย : ล้ำนบำท
รำยกำร
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สิ นทรัพย์รวม
25,751
25,092
หนี้สินรวม
9,397
9,341
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
16,354
15,751
รำยได้รวม
32,018
32,072
กำไรสุทธิ
1,572
1,444
กำไรต่อหุน้ (บำท)
4.65
4.38
จึงเสนอที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิ
ที่ประชุมได้พิจำรณำแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบกำรเงินสิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ตำมเสนอ ด้วย
คะแนนเสี ยง
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เห็นด้วย 266,370,883 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออก
เสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี งดออกเสี ยง - ไม่มี บัตรเสี ย - ไม่มี 4. พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปันผล
นำยบุญชัย โชควัฒนำ ประธำนกรรมกำร ได้เสนอต่อที่ประชุมว่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั มี
กำไรสุทธิสำหรับปี 2560

1,444,073,966.81 ล้ำนบำท

กำไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร

7,529,488,388.35 ล้ำนบำท

รวมเป็ นกำไรที่จะนำมำจัดสรรทั้งสิ้น

8,973,562,355.16 ล้ำนบำท

คณะกรรมกำรบริ ษทั ขอเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ให้จดั สรรดังนี้
สำรองตำมกฎหมำยได้ต้ งั ไว้ครบแล้ว จึงไม่ต้ งั สำรองเพิ่มในปี นี้
เงินปั นผลหุน้ ละ 1.50 บำท

495,000,000.00 ล้ำนบำท

จ่ำยปั นผลระหว่ำงกำลแล้วหุน้ ละ 0.50 บำท

165,000,000.00 ล้ำนบำท

คงเหลือเงินปั นผลที่จ่ำยงวดนี้อีกหุน้ ละ 1.00 บำท

330,000,000.00 ล้ำนบำท

คงเหลือกำไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรยกไป

8,643,562,355.16 ล้ำนบำท

โดยเงิ นปั นผลจ่ำยจำกกำไรสะสมของบริ ษทั ที่ เสี ยภำษีเงิ นได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตรำร้อยละ 30 ซึ่ งผูถ้ ื อหุ ้น
ประเภทบุคคลธรรมดำสำมำรถเครดิ ตภำษีคืนได้ตำมประมวลรัษฎำกร มำตรำ 47 ทวิ แก่ผูถ้ ือหุ ้นที่ มีสิทธิ รับเงิ นปั นผลตำมที่
ปรำกฏรำยชื่ อ ณ วัน ก ำหนดรำยชื่ อ ผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ มี สิท ธิ รั บ เงิ น ปั น ผล ในวัน ที่ 7 พฤษภำคม 2561 และก ำหนดจ่ ำ ยในวัน ที่ 22
พฤษภำคม 2561
จึงเสนอที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิ
ที่ประชุมได้พจิ ำรณำแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิกำรจัดสรรกำไรดังนี้ เงินสำรองตำมกฎหมำย ได้ต้ งั ไว้ครบ
แล้ว จึงไม่ต้ งั สำรองเพิ่มในปี นี้ และให้จ่ำยเงินปั นผลหุน้ ละ 1.50 บำท เป็ นเงิน 495,000,000 บำท โดยบริ ษทั ได้จ่ำยเงินปันผล
ระหว่ำงกำลไปแล้วในอัตรำ 0.50 บำท ต่อหุน้ เป็ นเงิน 165,000,000 บำท เมื่อวันที่ 8 ธันวำคม2560 คงเหลือเงินปั นผลที่จะจ่ำย
สำหรับงวดนี้อีกในอัตรำ 1.00 บำทต่อหุน้ เป็ นเงิน 330,000,000 บำท ตำมเสนอ ด้วยคะแนนเสี ยง
เห็นด้วย 266,370,883 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี งดออกเสี ยง - ไม่มี บัตรเสี ย
- ไม่มี ก่อนเข้ำวำระที่ 5: เลขำนุ กำรบริ ษทั ได้แจ้งให้ที่ประชุ มทรำบว่ำ มี ผูถ้ ื อหุ ้นมำร่ วมประชุ มเพิ่มอี ก 1 คน
จำนวน 1 รำย ถือหุ ้น 39,980 หุ ้น รวมเป็ นผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเข้ำร่ วมประชุมทั้งสิ้ น 87 คน จำนวน 153 รำย ถือหุ ้น
รวมทั้งสิ้น 266,410,863 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 80.73 ของจำนวนหุน้ ที่ออกและเรี ยกชำระแล้ว
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5. พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรบริ ษทั แทนกรรมกำรบริ ษทั ที่ตอ้ งออกตำมวำระ
นำยเวทิต โชควัฒนำ กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร ได้เสนอต่อที่ประชุมว่ำ กรรมกำรบริ ษทั ที่ได้รับเลือกตั้งจำกที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีอยูท่ ้ งั หมด 15 ท่ำน ตำมข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 21 ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกครั้งให้กรรมกำรบริ ษทั
ออกจำกตำแหน่งเป็ นจำนวนหนึ่งในสำมเป็ นอัตรำ ถ้ำจำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม และกรรมกำรบริ ษทั ซึ่งพ้นจำกตำแหน่งแล้วอำจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในกำร
ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 67 นี้ มีกรรมกำรบริ ษทั ที่ตอ้ งออกจำกตำแหน่งตำมวำระ จำนวน 5 ท่ำน คือ
1. นำงผำสุข
รักษำวงศ์
รองประธำนกรรมกำรบริ หำร / ประธำนกรรมกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยงและต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน
2. นำยสุรินทร์
วัฒนศิริพงษ์
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ
3. พลตำรวจตรี ภำณุรัตน์
มีเพียร
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ
4. นำยเพชร
พะเนียงเวทย์
กรรมกำรบริ ษทั
5. นำงชัยลดำ
ตันติเวชกุล
กรรมกำรบริ ษทั / กรรมกำรบริ หำร / กรรมกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยงและต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน
โดยนำยสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์ แสดงควำมประสงค์ไม่ขอกลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั อีกวำระหนึ่ง
ตำมควำมเห็ น ของคณะกรรมกำรบริ ษ ัท ซึ่ งไม่ ร วมกรรมกำรบริ ษ ัท ที่ ไ ด้รั บ กำรเสนอชื่ อ ได้พิ จ ำรณำแล้ว
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมกำรบริ ษทั ซึ่งพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระทั้ง 4 ท่ำน เป็ นกรรมกำรบริ ษทั อีก
วำระหนึ่ ง โดยพลตำรวจตรี ภำณุ รัตน์ มี เพียร เป็ นกรรมกำรอิ สระที่ ดำรงตำแหน่ งนำนกว่ำ 9 ปี มี ควำมรู ้ และประสบกำรณ์
สำมำรถให้คำแนะนำที่ เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั อีกทั้งยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมกำรอิสระของ
บริ ษทั และยังสำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ ในฐำนะ กรรมกำรอิสระได้เป็ นอย่ำงดี และเสนอเลือกตั้ง นำยวิชิต ตันติอนุนำนนท์
เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ แทน นำยสุ รินทร์ วัฒนศิ ริพงษ์ ที่ ครบกำหนดออกจำกตำแหน่งตำมวำระ โดยคณะกรรมกำร
บริ ษทั ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ นำยวิชิต ตันติอนุนำนนท์ สำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงเป็ นอิสระ และเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์
ที่ เกี่ ยวข้อง โดยบุคคลทั้ง 5 ท่ำนดังกล่ำวเป็ นบุคคลที่ มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ เป็ นผูม้ ีพ้ืนฐำนควำมเชี่ ยวชำญจำก
หลำกหลำยวิชำชีพ รวมทั้งมีคุณสมบัติตำมกฎหมำย ประกำศที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริ ษทั
อนึ่ง ตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 86 ได้กำหนดว่ำห้ำมมิให้กรรมกำรของบริ ษทั ไป
เป็ นกรรมกำรของบริ ษทั อื่นที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริ ษทั เว้นแต่จะได้แจ้ง
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทรำบ ฉะนั้นจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นก่อนที่จะพิจำรณำลงมติเลือกตั้งกรรมกำรบริ ษทั ว่ำ มีกรรมกำร
บริ ษทั บำงท่ำนที่เสนอให้เลือกตั้งในครำวประชุมนี้ เป็ นกรรมกำรของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และ
เป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริ ษทั ดังนี้
ชื่อ – สกุล
นำยเพชร พะเนียงเวทย์

ตำแหน่ง
ผูจ้ ดั กำรสำนักกำรลงทุนต่ำงประเทศ

บริ ษทั
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์

สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั ทั้ง 5 ท่ำน ได้ส่งให้ท่ำน
ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อบอกกล่ำวนัดประชุมแล้ว
ดังนั้นขอเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำเลือกตั้งบุคคลผูม้ ีรำยนำมต่อไปนี้เป็ นกรรมกำรบริ ษทั เป็ นรำยบุคคล ดังนี้
1. นำงผำสุข รักษำวงศ์
ที่ประชุม ได้พิจำรณำแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ดงั นี้
เห็นด้วย 266,410,863 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออก
เสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี งดออกเสี ยง - ไม่มี บัตรเสี ย - ไม่มี - 12 -

2. พลตำรวจตรี ภำณุรัตน์ มีเพียร
ที่ประชุม ได้พิจำรณำแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกดังนี้
เห็นด้วย 266,410,853 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - 10 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
งดออกเสี ยง - ไม่มี บัตรเสี ย - ไม่มี 3. นำยเพชร พะเนียงเวทย์
ที่ประชุมได้พจิ ำรณำแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ดงั นี้
เห็นด้วย 266,410,863 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออก
เสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี งดออกเสี ยง - ไม่มี บัตรเสี ย - ไม่มี 4. นำงชัยลดำ ตันติเวชกุล
ที่ประชุมได้พจิ ำรณำแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ดงั นี้
เห็นด้วย 266,410,863 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออก
เสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี งดออกเสี ยง - ไม่มี บัตรเสี ย
- ไม่มี 5. นำยวิชิต ตันติอนุนำนนท์
ที่ประชุมได้พจิ ำรณำแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกดังนี้
เห็นด้วย 266,392,710 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9932 ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี งดออกเสี ยง - 18,153 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0068 ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
มำประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
บัตรเสี ย
- ไม่มี นำยเวทิต โชควัฒนำ กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ คณะกรรมกำรบริ ษทั ปี 2561 มีจำนวน
15 ท่ำน ดังนี้
1. นำยบุญปกรณ์
โชควัฒนำ
2. นำยบุณยสิ ทธิ์
โชควัฒนำ
3. นำยบุญชัย
โชควัฒนำ
4. นำยบุญฤทธิ์
มหำมนตรี
5. นำยขจรศักดิ์
วันรัตน์เศรษฐ
6. นำยวศิน
เตยะธิติ
7. นำยเวทิต
โชควัฒนำ
8. นำงผำสุข
รักษำวงศ์
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

พลตำรวจตรี ภำณุรัตน์
นำยเพชร
นำงสำวศิริลกั ษณ์
นำงชัยลดำ
นำยแพทย์วชิ ยั
นำยธรรมรัตน์
นำยวิชิต

มีเพียร
พะเนียงเวทย์
ธนสำรศิลป์
ตันติเวชกุล
เจริ ญวงค์
โชควัฒนำ
ตันติอนุนำนนท์

โดยบริ ษทั มีกรรมกำรอิสระครบตำมจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมกำรทั้งคณะ คือ นำยวศิน เตยะธิติ , พลตำรวจตรี
ภำณุรัตน์ มีเพียร, นำยขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ , นำยแพทย์วชิ ยั เจริ ญวงค์ และ นำยวิชิต ตันติอนุนำนนท์
ปั จจุบนั กรรมกำรตรวจสอบของบริ ษทั คือ นำยวศิน เตยะธิติ , พลตำรวจตรี ภำณุรัตน์ มีเพียร และนำยขจรศักดิ์
วันรัตน์เศรษฐ
6. พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท
นำยเวทิ ต โชควัฒนำ กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร ได้เสนอต่อที่ ประชุมว่ำ ตำมข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 32 ห้ำมมิให้
บริ ษทั จ่ำยเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมกำร เว้นแต่จะจ่ำยเป็ นค่ำตอบแทนตำมสิ ทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะ
อื่นโดยปกติวิสัยในฐำนะที่เป็ นกรรมกำรของบริ ษทั ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่ำตอบแทนหรื อสวัสดิกำรที่กรรมกำรบริ ษทั ได้รับในฐำนะ
พนักงำนหรื อลูกจ้ำงของบริ ษทั ซึ่งในปี 2560 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ได้กำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริ ษทั วงเงินรวมไม่เกินปี
ละ 15 ล้ำนบำท และบริ ษทั ได้จ่ำยไปจริ งเป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 10,662,000 บำท โดยจ่ำยให้คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นค่ำเบี้ ยประชุม
จำนวนเงิน 1,778,000 บำท ค่ำตอบแทนประจำปี จำนวนเงิน 8,200,000 บำท จ่ำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นค่ำเบี้ยประชุม
จำนวนเงิ น 600,000 บำท และจ่ำยให้คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและต่อต้ำนกำรคอร์ รัปชันเป็ นค่ำเบี้ ยประชุมจำนวนเงิน
84,000 บำท
สำหรับปี 2561 คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
บริ ษทั วงเงินรวมไม่เกินปี ละ 15 ล้ำนบำทเท่ำเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่ำตอบแทน หรื อสวัสดิกำรอื่นที่กรรมกำรบริ ษทั ได้รับในฐำนะ
พนักงำน หรื อลูกจ้ำงของบริ ษทั ซึ่งได้พิจำรณำจำกผลประเมินกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริ ษทั ผลกำรดำเนินงำน วงเงิน
ที่ได้รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จำนวนเงินค่ำตอบแทนที่จ่ำยในปี ที่ผำ่ นมำ และเปรี ยบเทียบกับระดับที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นกลุ่มธุรกิจ
เดียวกัน รวมถึงอำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ำยในกำรทำหน้ำที่ ดังนี้
1. กรรมกำรบริ ษทั
- ค่ำเบี้ยประชุม (เฉพำะกรรมกำรบริ ษทั ที่เข้ำประชุม)
ประธำน
12,000 บำท/ครั้ง
กรรมกำร
10,000 บำท/ครั้ง
- ค่ำตอบแทนประจำปี จ่ำยให้แก่กรรมกำรบริ ษทั ทุกคน โดยให้
คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูพ้ จิ ำรณำจัดสรร
2. กรรมกำรตรวจสอบ
- ค่ำเบี้ยประชุมรำยไตรมำส
ประธำน ไตรมำสละ
60,000 บำท
กรรมกำร ไตรมำสละ
30,000 บำท
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3.

กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน
- ค่ำเบี้ยประชุม (เฉพำะกรรมกำรที่เข้ำประชุม)
ประธำน
4,000 บำท/ครั้ง
กรรมกำร
3,000 บำท/ครั้ง
4. สิ ทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี สำหรับค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมกำรบริ ษทั แต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยูใ่ นดุลยพินิจ
ของคณะกรรมกำรบริ ษทั โดยพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม และสอดคล้องกับภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ และให้ใช้จนกว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลง โดยค่ำตอบแทนที่
จ่ำยต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
ตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 90 กำหนดไว้วำ่ กำรจ่ำยค่ำตอบแทน ให้เป็ นไปตำมมติ
ของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำสองในสำมของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิ
ที่ประชุมได้พิจำรณำแล้ว มีมติกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริ ษทั วงเงินรวมไม่เกินปี ละ15 ล้ำนบำท จนกว่ำจะมี
กำรเปลี่ยนแปลง โดยจ่ำยเป็ นค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ค่ำตอบแทนประจำปี ค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน รวมถึงค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรชุดย่อย (หำกมี) ตำม
เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุม ดังนี้
เห็นด้วย 266,410,863 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- ไม่มี งดออกเสี ยง - ไม่มี บัตรเสี ย
- ไม่มี 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่ าสอบบัญชี
นำยวศิน เตยะธิ ติ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่ำ ตำมข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 49 และข้อ
50 ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมกำร พนักงำน ลูกจ้ำง หรื อ ผูด้ ำรงตำแหน่งหน้ำที่ใด ๆ ของบริ ษทั ผูส้ อบบัญชีน้ นั ให้ที่ประชุม
สำมัญผูถ้ ือหุ ้นเลือกตั้งทุกปี ผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ำรับตำแหน่งอีกก็ได้ ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ในปี 2560
คือนำงสุวมิ ล กฤตยำเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 2982 และ/หรื อ นำงสำวสุภำภรณ์ มัง่ จิตร ผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญำต เลขทะเบียน 8125 และ/หรื อ นำยนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 7764 แห่ งบริ ษทั สอบบัญชี
ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด โดยกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชี เป็ นเงิน 1,625,000 บำท โดยนำงสุ วิมล กฤตยำเกียรณ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 2982 เป็ นผูล้ งลำยมือชื่อในงบกำรเงิ นของบริ ษทั
สำหรับค่ำบริ กำรอื่นที่มีกำรรับบริ กำรจำกบริ ษทั สอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสงั กัดในปี 2560 คือ
- ค่ำตรวจสอบงบกำรเงิน PAEs ของบริ ษทั ย่อย 4 บริ ษทั
120,000
บำท
- ค่ำตรวจสอบงบกำรเงินของกองทุน Private Fund
160,000
บำท
- ค่ำตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
320,000
บำท
รวมทั้งสิ้น
600,000
บำท
และค่ำสอบบัญชีบริ ษทั ย่อย ดังนี้
1. บริ ษทั โชคชัยพิบูล จำกัด จำนวนเงิน
350,000
บำท
2. บริ ษทั กรุ งเทพทำวเวอร์ (1999) จำกัด จำนวนเงิน
225,000
บำท
3. บริ ษทั ทิพย์วำริ นวัฒนำ จำกัด จำนวนเงิน
225,000
บำท
4. บริ ษทั ทิพย์วำริ น อินเตอร์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด จำนวนเงิน
255,000
บำท
5. บริ ษทั แดรี่ ไทย จำกัด จำนวนเงิน
230,000
บำท
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สำหรับปี 2561 คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นชอบตำมที่ คณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอ โดยพิจำรณำผลกำรปฏิบตั ิ
งำน ควำมเป็ นอิสระ ค่ำตอบแทนของผูส้ อบบัญชี และคุณสมบัติตำมข้อบังคับของบริ ษทั และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ แต่งตั้ง นำงสุ วิมล กฤตยำเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญำตเลขทะเบียน 2982 และ/หรื อ นำงสำวสุภำภรณ์ มัง่ จิตร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 8125 และ/หรื อ นำยนพฤกษ์
พิษณุ วงษ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญำตเลขทะเบี ยน 7764 จำกบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
ประจำปี 2561 ของบริ ษทั และกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชี ประจำปี 2561 ดังนี้
1. ค่ำสอบทำนงบกำรเงินไตรมำส 1, 2 และ 3
630,000 บำท
2. ค่ำสอบทำนงบกำรเงินรวมไตรมำส 1, 2 และ 3
225,000 บำท
3. ค่ำตรวจสอบประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
885,000 บำท
4. ค่ำตรวจสอบงบกำรเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
100,000 บำท
รวมทั้งสิ้น
1,840,000 บำท
นอกจำกนี้ ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นรับทรำบสำหรับค่ำบริ กำรอื่นที่ มีกำรรับบริ กำรจำกสำนักงำนสอบบัญชี ที่ผสู ้ อบบัญชี
สังกัด คือกำรสอบบัญชีบริ ษทั ย่อย ดังนี้
1. บริ ษทั โชคชัยพิบูล จำกัด
405,000 บำท
2. บริ ษทั กรุ งเทพทำวเวอร์ (1999) จำกัด
235,000 บำท
3. บริ ษทั ทิพย์วำริ นวัฒนำ จำกัด
244,000 บำท
4. บริ ษทั ทิพย์วำริ น อินเตอร์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
274,000 บำท
5. บริ ษทั แดรี่ ไทย จำกัด
240,000 บำท
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีตำมรำยชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีควำมสัมพันธ์หรื อส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย / ผูบ้ ริ หำร / ผูถ้ ือ
หุน้ รำยใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด
จึงเสนอที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิ
ที่ประชุมได้พจิ ำรณำแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตั้ง นำงสุวมิ ล กฤตยำเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน
2982 และ/หรื อ นำงสำวสุภำภรณ์ มัง่ จิตร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 8125 และ/หรื อ นำยนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 7764 แห่งบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจำปี 2561 โดย
กำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชีตำมรำยละเอียดข้ำงต้นเป็ นเงิน 1,840,000 บำท ตำมเสนอ ด้วยคะแนนเสี ยง
เห็นด้วย 266,410,863 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- ไม่มี งดออกเสี ยง
- ไม่มี บัตรเสี ย
- ไม่มี ก่อนเข้ำวำระที่ 8: เลขำนุกำรบริ ษทั ได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ มีผถู ้ ือหุน้ มำร่ วมประชุมเพิ่มอีก 2 คน จำนวน
2 รำย ถือหุน้ 15,568 หุน้ รวมเป็ นผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะเข้ำร่ วมประชุมทั้งสิ้น 89 คน จำนวน 155 รำย ถือหุน้ รวมทั้งสิ้น
266,426,431 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 80.74 ของจำนวนหุน้ ที่ออกและเรี ยกชำระแล้ว
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8. พิจารณาอนุมตั แิ ก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 33
นำงผำสุข รักษำวงศ์ รองประธำนกรรมกำรบริ หำร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรแก้ไข
พระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 100 ที่แก้ไขเพิม่ เติมโดยคำสัง่ หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่
21/2560 เรื่ อง กำรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยเพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจ จึงเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ของบริ ษทั ข้อ 33 โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ข้อบังคับเดิม
ข้อบังคับใหม่
เหตุผล
ข้อ 33. คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุม ข้อ 33. คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุม
เพื่อให้สอดคล้องกับกำรแก้ไข
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นกำรประชุมสำมภำยในสี่ (4) เดือน ผูถ้ ือหุน้ เป็ นกำรประชุมสำมัญประจำปี ภำยในสี่ (4) พระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด
นับแต่วนั สิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
เดือน นับแต่วนั สิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
พ.ศ. 2535 ตำมคำสัง่ หัวหน้ำคณะ
กำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ครำวอื่นนอกจำกที่กล่ำว
กำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ครำวอื่นนอกจำกที่กล่ำวแล้ว รักษำควำมสงบแห่งชำติที่
แล้วให้เรี ยกว่ำกำรประชุมวิสำมัญ
ให้เรี ยกว่ำกำรประชุมวิสำมัญ
21/2560 เรื่ อง กำรแก้ไขเพิ่มเติม
คณะกรรมกำรจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ น
คณะกรรมกำรจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นกำร
กฎหมำยเพื่ออำนวยควำมสะดวก
กำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็น ประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็น
ในกำรประกอบธุรกิจ
สมควร
สมควร
ผูถ้ ือหุน้ รวมกันนับจำนวนหุน้ ได้ไม่นอ้ ย
ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรื อหลำยคนซึ่งมีหุน้ นับรวมกัน
กว่ำหนึ่งในห้ำ (1/5) ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำย ได้ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุน้ ที่
ได้ท้ งั หมด หรื อผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ำยีส่ ิ บห้ำ
จำหน่ำยได้ท้ งั หมดจะเข้ำชื่อกันทำหนังสื อขอให้
(25) คน ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำ
คณะกรรมกำรเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นกำรประชุม
หนึ่งในสิ บ (1/10)ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้ วิสำมัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่ องและ
ทั้งหมดจะเข้ำชื่อกันทำหนังสื อขอให้
เหตุผลในกำรที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนใน
คณะกรรมกำรเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นกำร
หนังสื อดังกล่ำวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมกำร
ประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผล ต้องจัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ภำยในสี่ สิบห้ำ (45)
ในกำรที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนใน
วันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจำกผูถ้ ือหุน้
หนังสื อดังกล่ำวด้วย
ในกรณี ที่คณะกรรมกำรไม่จดั ให้มีกำรประชุม
ในกรณี เช่นนี้คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำร ภำยในกำหนดระยะเวลำตำมวรรคสี่ ผูถ้ ือหุน้
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ภำยในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่
ทั้งหลำยซึ่งเข้ำชื่อกันหรื อผูถ้ ือหุน้ คนอื่นๆ รวมกัน
วันที่ได้รับหนังสื อจำกผูถ้ ือหุน้
ได้จำนวนหุน้ ตำมที่บงั คับไว้น้ นั จะเรี ยก
ประชุมเองก็ได้ภำยในสี่ สิบห้ำ (45)วัน นับแต่วนั
ครบกำหนดระยะเวลำตำมวรรคสี่ ในกรณี เช่นนี้ ให้
ถือว่ำเป็ นกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่คณะกรรมกำรเรี ยก
ประชุม โดยบริ ษทั ต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยอัน
จำเป็ นที่เกิดจำกกำรจัดให้มีกำรประชุมและอำนวย
ควำมสะดวกตำมสมควร
ในกรณี ที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นกำร
เรี ยกประชุมเพรำะผูถ้ ือหุน้ ตำมวรรคห้ำครั้งใด
จำนวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำร่ วมประชุมไม่ครบเป็ น
องค์ประชุมตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 36. และข้อ 37.
ผูถ้ ือหุน้ ตำมวรรคห้ำต้องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรจัดให้มีกำรประชุมในครั้ง
นั้นให้แก่บริ ษทั
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กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ย
กว่ำสำมในสี่ ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง และเพื่อให้กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ
บริ ษทั เป็ นไปด้วยควำมคล่องตัว ขอให้ที่ประชุมอนุมตั ิให้คณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อบุคคลที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย
สำมำรถแก้ไขเพิ่มเติมข้อควำมหรื อถ้อยคำในข้อบังคับของบริ ษทั ที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่ำว ตำมคำแนะนำของนำยทะเบียนบริ ษทั
มหำชนจำกัด กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำกระทรวงพำณิ ชย์
จึงเสนอที่ประชุมพิจำรณำ
ที่ ประชุมได้พิจำรณำแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้บริ ษทั แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 33 และให้
คณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อบุคคลที่ค ณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย มีอำนำจแก้ไขเพิ่มเติมข้อควำมหรื อถ้อยคำในข้อบังคับของ
บริ ษทั ที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่ำวตำมคำแนะนำของนำยทะเบียนบริ ษทั มหำชนจำกัด กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ ด้วย
คะแนนเสี ยง
เห็นด้วย 266,426,431 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
มำประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- ไม่มี งดออกเสี ยง
- ไม่มี บัตรเสี ย
- ไม่มี 9. พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
นำยสมชัย สุชำติเจริ ญยิง่ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถำมดังนี้
ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมและให้กำลังใจคณะกรรมกำรบริ ษทั สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหำชน) ที่บริ หำรจัดกำรบริ ษทั
เจริ ญก้ำวหน้ำ ผลกำไรเพิม่ ขึ้น จ่ำยปั นผลเพิม่ ขึ้น อยำกจะเรี ยนถำมว่ำในขณะที่ยอดขำยของบริ ษทั ลดลง แต่บริ ษทั สำมำรถทำกำไร
เพิ่มขึ้น มำจำกกำรเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์ ลดต้นทุนลงได้หรื อว่ำจำกกำรขำยทรัพย์สิน
นำยบุญชัย โชควัฒนำ ประธำนกรรมกำรได้ตอบผูถ้ ือหุน้ ว่ำ ในปี ที่ผำ่ นมำมีสินค้ำสองแบรนด์ที่เจ้ำของสิ นค้ำนำ
กลับไปจำหน่ำยเอง บริ ษทั ก็มีสินค้ำใหม่มำเสริ ม แต่ยงั ไม่เท่ำยอดขำยที่หำยไป สิ นค้ำของบริ ษทั ที่มีอยูก่ ็มีกำรเติบโตที่ดี จึงทำให้
ยอดขำยลดลงไม่มำก ขณะเดียวกันบริ ษทั ก็มีกำรบริ หำรจัดกำรหลำยอย่ำง เช่น โลจิสติกส์ ซึ่งก่อนหน้ำนี้บริ ษทั ให้ควำมสำคัญไม่
มำก บริ ษทั ก็กลับมำดูแลซึ่ งในปี ที่ผำ่ นมำสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยลงได้ 80 ล้ำนบำท มีกำรบริ หำรจัดกำรและเพิ่มประสิ ทธิ ภำพของ
คลังสิ นค้ำและอื่นๆ
นำยสมชัย สุ ชำติเจริ ญยิ่ง ผูถ้ ือหุ ้นกล่ำวว่ำ โลจิสติกส์เป็ นค่ำใช้จ่ำยที่สูงมำก สำหรับธุรกิจของประเทศและเป็ น
cost ของเศรษฐกิจมหภำคของชำติดว้ ย ในประเทศไทยโลจิสติกส์ cost ค่อนข้ำงสู งประมำณ 20% ประเทศอื่นไม่ถึง 10% กำรที่
บริ ษทั ให้ควำมสำคัญและสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยในเรื่ องนี้ได้เป็ นตัวอย่ำงที่ดี ขอสอบถำมต่อดังนี้
1. เกี่ยวกับเรื่ องกำรใช้พลังงำน กำรใช้ไฟฟ้ ำ บริ ษทั ตระหนักและให้ควำมสำคัญกับเรื่ องนี้หรื อไม่
2. มีกำรลดค่ำใช้จ่ำยจำกกำรใช้แอร์คอนดิชนั่ กำรบำรุ งรักษำแอร์อย่ำงไร เพื่อประหยัดไฟและยืดอำยุกำรใช้งำน
นำยบุญชัย โชควัฒนำ ประธำนกรรมกำร ได้ตอบผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
1. บริ ษทั มีกำรดูแลและให้ควำมสำคัญเกี่ยวกับกำรใช้ไฟฟ้ ำ ในปี 2559 บริ ษทั ได้ทำโซลำร์เซลล์ที่
โรงอำหำรของบริ ษทั สำมำรถลดค่ำไฟฟ้ ำได้กว่ำ 10% มีกำรเปลี่ยนหลอดไฟฟ้ ำจำกเดิมใช้หลอดตะเกียบ เปลี่ยนเป็ นหลอด LED
บริ ษทั ให้ควำมสำคัญในเรื่ องนี้มำก เพรำะนัน่ คือกำไรที่ได้กลับมำให้กบั ผูถ้ ือหุน้
2. สำหรับกำรใช้แอร์คอนดิชนั่ สมัยก่อนบริ ษทั ใช้ระบบ Central air มีระบบ Cooling Tower ปั จจุบนั ใช้ระบบ
Ceiling type เปิ ด-ปิ ดเป็ นเวลำ มีกำรควบคุมอุณหภูมิชดั เจน มีช่ำงแอร์ประจำบริ ษทั มีหน้ำที่ตรวจเช็คและล้ำงอุปกรณ์อย่ำง
สม่ำเสมอ บริ ษทั ประหยัดพลังงำนจำกส่วนนี้ได้มำก
นำยสมชัย สุชำติเจริ ญยิง่ ได้สอบถำมเพิ่มเติมว่ำ
1. ประเทศไทยกำลังโตเรื่ อง EEC สัปดำห์ ที่แล้วแจ๊คหม่ำมำเซ็ น MOU กับรองนำยก อยำกถำมว่ำบริ ษทั จะได้
ประโยชน์ทำงตรงหรื อทำงอ้อม และนิคมอุตสำหกรรมศรี รำชำมีเนื้อที่วำ่ งที่จะขำยให้กบั นักลงทุนต่ำงชำติหรื อไม่
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2. บริ ษทั จะทำนิคมอุตสำหกรรมเพิ่มที่ภำคตะวันออกหรื อไม่
3. ปี 2561 บริ ษทั วำงยุทธศำสตร์อยำกเติบโตทำงไหน
นำยบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนำ ประธำนกรรมกำรกิตติมศักดิ์ ได้ตอบผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
1. เรื่ องนิคมอุตสำหกรรมไม่เกี่ยวกับบริ ษทั สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหำชน) ที่ดินของเครื อสหพัฒน์มีที่ศรี รำชำมำก
ทั้งที่จงั หวัดชลบุรี กบินทร์บุรี ซึ่งไม่อยูใ่ น EEC แต่อนำคตไม่แน่ ทั้งนี้เครื อสหพัฒน์ไม่ได้หวังเรื่ องกำรใช้ที่ดินเพื่อเก็งกำไร แต่ใช้
ที่ดินในกำรประกอบธุรกิจ เรื่ องแจ๊คหม่ำที่มำประเทศไทย ก็เป็ นกำรจุดประกำยให้ EEC ของรัฐบำลมีคนสนใจมำกยิ่งขึ้น จริ งๆ
ธุรกิจของแจ๊คหม่ำคือ E-Commerce ซึ่งจะช่วยได้มำก โดยเฉพำะเรื่ องกำรขำยสิ นค้ำเกษตร ในอนำคตอินเตอร์เน็ตจะแพร่ หลำยไป
ทุกภำคส่วน คนในชนบทสำมำรถขำยสิ นค้ำไปต่ำงประเทศได้ ซึ่งจะได้ประโยชน์มำกพอสมควร
2. ถ้ำจะมีกำรเพิ่มนิคมอุตสำหกรรม ก็คงจะเป็ นที่จงั หวัดฉะเชิงเทรำแต่ยงั ไม่มีโครงกำร
3. ต่อจำกนี้ไปกำรทำธุรกิจอะไรหนีไม่พน้ ต้องเอำ Big Data มำวิเครำะห์ ส่วนเรื่ อง E-Commerce และ Internet เป็ น
ธุรกิจที่ตอ้ งศึกษำและพิจำรณำต่อไป
นำยวรภัทร ชินพงศ์ไพบูลย์ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถำมดังนี้
1. ปั จจุบนั มีกำรซื้อขำยออนไลน์มำกขึ้น บริ ษทั มีกำรวำงนโยบำยอย่ำงไร
2. อัตรำกำไรขั้นต้นแตกต่ำงกันมำกหรื อไม่
3. ช่วงที่ผำ่ นมำ บริ ษทั มีกำรควบรวมบริ ษทั อยำกทรำบเหตุผลในกำรทำเช่นนี้
นำยบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนำ ประธำนกรรมกำรกิตติมศักดิ์ ได้ตอบผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
1. E-Commerce เป็ นธุรกิจที่เป็ นช่องทำงใหม่ ในเครื อสหพัฒน์ที่เป็ นพำร์ทเนอร์กบั Lazada เครื อข่ำยของอำลีบำบำ
ต้องใช้เวลำ ตัวเลขยังไม่มำกต้องคอยติดตำมอยูต่ ลอดเวลำ บุคลำกรก็ตอ้ งเรี ยนรู ้เรื่ องกำรทำธุรกิจ E-Commerce
2. อัตรำกำไรขั้นต้นไม่มำก เพรำะสิ นค้ำของแต่ละธุรกิจไม่เหมือนกัน ตอนนี้กำลังพิจำรณำอยู่
3. ยุคนี้ธุรกิจต้องมีกำร Merge กัน มีกำรควบรวมกิจกำรเพื่อที่จะให้บริ ษทั ใหญ่ข้ ึน มีกำไรสูงขึ้น ยุคนี้คือยุคของกำร
เอำหลำยๆบริ ษทั มำควบรวมกัน แทนที่จะกระจำยก็เป็ นกำรรวมกันมำกกว่ำ แต่ผถู ้ ือหุน้ ไม่ตอ้ งเป็ นห่วง ทุกอย่ำงที่ทำก็เพื่อผูถ้ ือหุน้
นำยวรภัทร ชินพงศ์ไพบูลย์ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถำมต่อว่ำ Lawson มีนโยบำยขำยแฟรนไชส์ เพื่อกำรขยำยตัวหรื อไม่
นำยบุญชัย โชควัฒนำ ประธำนกรรมกำร ได้ตอบผูถ้ ือหุ ้นว่ำ ธุ รกิ จ Convenience Store จำนวนร้ำนทั้งหมดกว่ำ
90% เป็ นแฟรนไชส์ ทัว่ โลกก็เป็ นแบบนี้ Lawson ก็มีนโยบำยสร้ำงแฟรนไชส์เช่นเดียวกัน
ไม่มีผใู ้ ดเสนอเรื่ องอื่นใดอีก นำยบุญชัย โชควัฒนำ ประธำนกรรมกำร กล่ำวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่ำนและกล่ำวปิ ด
ประชุม
เลิกประชุมเวลำ 11.00 น.
บุญชัย โชควัฒนำ
.........................................................
(นำยบุญชัย โชควัฒนำ)
ประธำนที่ประชุม
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สิ่ งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 3
ประวัติของบุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่ อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
1. ชื่อ-นามสกุล

- นายบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา

- 81 ปี
- ไทย
- ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาบริ หารธุรกิจ - มหาวิทยาลัยบูรพา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปนุ่
สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุ งเทพฯ
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 3/2003
Director Certification Program (DCP) รุ่ น 68/2005
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ตาแหน่ งในบริษัท
- ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการบริษทั - 57 ปี
ประสบการณ์ การทางาน
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา

กรรมการใน
การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน /
กิจการอืน่
เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
(ที่ไม่ ใช่ บริษัท
ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร
จานวน
จดทะเบียน)
7 แห่ง ประธำนกรรมกำร
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
18 แห่ง ประธำนกรรมกำร
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
ประธำนกรรมกำร /
บมจ. สหพัฒนำอินเตอร์โฮลดิ้ง
กรรมกำร
บจ. สหชลผลพืช
ประธำนกรรมกำรบริ หำร
กรรมกำร
บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)
ที่ปรึ กษำคณะกรรมกำร
บมจ.ไทยวำโก้
บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
บมจ. ธนูลกั ษณ์
ที่ปรึ กษำกิตติมศักดิ
บมจ. ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชัน่ แนล
บริษัทจดทะเบียน

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ) 2,775,585 หุ้น = 0.84 %
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2561
- สำมัญผูถ้ ือหุน้ ปี 2561
จำนวน
1/1 ครั้ง
- คณะกรรมกำรบริ ษทั
จำนวน
12/12 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ
- มีควำมเชี่ยวชำญ ควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และทักษะด้ำนกำรกำหนดวิสยั ทัศน์ของธุรกิจ
ยุทธศำสตร์เพื่อกำรเจริ ญเติบโตของธุรกิจในเครื อโดยภำพรวม ทั้งในด้ำนกำรลงทุน
กำรเงิน กำรขำย กำรตลำด Logistic และกำรเชื่อมโยงเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมทั้ง
มุมมองด้ำนกำรสร้ำง พัฒนำผูบ้ ริ หำรระดับสูง และบุคลำกรที่มีคุณภำพ เพื่อสร้ำง
ควำมยัง่ ยืนให้กบั เครื อ
ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่ งตั้ง - กรรมกำรบริ ษทั ซึ่งได้ผำ่ นกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั แล้ว
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
- ไม่มีประวัติกำรกระทำควำมผิดอำญำในควำมผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซ่ ึงได้กระทำโดยทุจริ ต
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ประวัติของบุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่ อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
2. ชื่อ-นามสกุล

- นายบุญชั ย โชควัฒนา
-

อายุ
สัญชาติ
การศึกษา

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ -

ตาแหน่ งในบริษัท
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการบริษัท -

71 ปี
ไทย
ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา
ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 3/2003
Director Certification Program (DCP) รุ่ น 68/2005
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ประธานกรรมการบริ ษทั / ประธานกรรมการบริ หาร
46 ปี

ประสบการณ์ การทางาน
กรรมการใน
กิจการอืน่
(ที่ไม่ ใช่ บริษัท
ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร
จานวน
จดทะเบียน)
3 แห่ง ประธำนกรรมกำร - บมจ. ฟำร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี 19 แห่ง
กรรมกำร
- บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์
- บมจ. สหพัฒนำอินเตอร์โฮลดิ้ง
บริษัทจดทะเบียน

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน /
เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
กรรมกำร
กรรมกำร

บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์
บจ. ซันร้อยแปด

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ) 2,026,342 หุ้น = 0.61 %
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2561
- สำมัญผูถ้ ือหุน้ ปี 2561
จำนวน
1/1 ครั้ง
- คณะกรรมกำรบริ ษทั
จำนวน
12/12 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ
- มีควำมรู ้ควำมสำมำรถในด้ำนกำรบริ หำรจัดกำร มีทกั ษะด้ำนกำรตลำด
กำรปรับยุทธศำสตร์ทำงธุรกิจ เพือ่ ขยำยช่องทำงกำรตลำด ขยำยฐำนกำรขำย
และจัดจำหน่ำยสิ นค้ำ มีควำมชำนำญในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ รวมถึง
มีควำมคิดริ เริ่ มในโครงกำรต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำผูบ้ ริ หำรระดับสูง รวมถึงบุคลำกร
ให้มีคุณภำพ เพื่อกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืนขององค์กร
ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่ งตั้ง - กรรมกำรบริ ษทั ซึ่งได้ผำ่ นกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั แล้ว
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
- ไม่มีประวัติกำรกระทำควำมผิดอำญำในควำมผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซ่ ึงได้กระทำโดยทุจริ ต
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ประวัติของบุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่ อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
3. ชื่อ-นามสกุล
- นางสาวศิริลกั ษณ์ ธนสารศิลป์
-

อายุ
สัญชาติ
การศึกษา

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ ตาแหน่ งในบริษัท
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการบริษัท -

69 ปี
ไทย
ปริ ญญาตรี (นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Director Certification Program (DAP) รุ่ น 22/2004
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
กรรมการ
3 ปี

ประสบการณ์ การทางาน
กรรมการใน
กิจการอืน่
(ที่ไม่ ใช่ บริษัท
จดทะเบียน)
4 แห่) ง

บริษัทจดทะเบียน
จานวน
1 แห่ง กรรมกำร

ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร
บมจ. สหพัฒนพิบูล

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน /
เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
กรรมกำร

บจ. รำมศรทวีกำร

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ) 761,551 หุ้น = 0.23 %
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2561
- สำมัญผูถ้ ือหุน้ ปี 2561
จำนวน
1/1 ครั้ง
- คณะกรรมกำรบริ ษทั
จำนวน 12/12 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ
- ทำงด้ำนกฎหมำย
- กำรบริ หำรจัดกำรกำรเงิน
- กำรบริ หำรจัดกำร
ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่ งตั้ง - กรรมกำรบริ ษทั ซึ่งได้ผำ่ นกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั แล้ว
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
- ไม่มีประวัติกำรกระทำควำมผิดอำญำในควำมผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซ่ ึงได้กระทำโดยทุจริ ต
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ประวัติของบุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่ อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
3. ชื่อ-นามสกุล

- นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
-

อายุ
สัญชาติ
การศึกษา

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ ตาแหน่ งในบริษัท
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการบริษทั ประสบการณ์ การทางาน

49 ปี
ไทย
ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 3/2003
Director Certification Program (DCP) รุ่ น 68/2005
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
อบรมหลักสูตร CSP รุ่ น 31/2009
สถาบันวิทยาการ สวทช (NSTD Academy)
กรรมการ
2 ปี

บริษัทจดทะเบียน
จานวน
3 แห่ง

ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร
กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำร
และรองประธำน
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำร

บมจ. ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชัน่ แนล

บมจ. ไทยวำโก้
บมจ. ธนูลกั ษณ์

กรรมการใน
การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน /
กิจการอืน่
เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
(ที่ไม่ ใช่ บริษัท
จดทะเบียน)
40 แห่ง
กรรมกำร
บจ. แคน
กรรมกำร
บจ. อินเตอร์เซ้ำท์
กรรมกำร
บจ. ซันร้อยแปด
กรรมกำร
บจ. เพนส์ มำร์เก็ตติ้ง
แอนด์ ดิสทริ บิวชัน่
กรรมกำร
บจ.โครำชวัฒนำ

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ) 232,254 หุ้น = 0.07%
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2561
- สำมัญผูถ้ ือหุน้ ปี 2561
จำนวน
1/1 ครั้ง
- คณะกรรมกำรบริ ษทั
จำนวน
11/12 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ
- กำรตลำด และกำรบริ หำรธุรกิจ
ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่ งตั้ง - กรรมกำรบริ ษทั ซึ่งได้ผำ่ นกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั แล้ว
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
- ไม่มีประวัติกำรกระทำควำมผิดอำญำในควำมผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซ่ ึงได้กระทำโดยทุจริ ต
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ประวัติของบุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่ อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
5. ชื่อ-นามสกุล
- นายแพทย์วชิ ัย เจริญวงค์
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

-

ตาแหน่ งในบริษัท
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการบริษัท ประสบการณ์ การทางาน
-

72 ปี
ไทย
แพทยศำสตร์บณ
ั ฑิต ศิริรำชพยำบำล หำวิทยำลัยมหิ ดล
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 138/2007
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
กรรมการอิสระ
3 ปี
แพทย์ประจำ โรงพยำบำลกรุ งเทพคริ สเตียน
แพทย์ที่ปรึ กษำ โรงพยำบำลบำรุ งรำษฎร์
แพทย์ที่ปรึ กษำ โรงพยำบำลกรุ งเทพ

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ) - ไม่มี การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2561
- สำมัญผูถ้ ือหุน้ ปี 2561
จำนวน
1/1 ครั้ง
- คณะกรรมกำรบริ ษทั
จำนวน
10/12 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ
- แพทย์ศลั ยกรรม General Sugion FICS , FRCST.
ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่ งตั้ง - กรรมกำรอิสระ ซึ่งได้ผำ่ นกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั แล้ว
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
- ไม่มีประวัติกำรกระทำควำมผิดอำญำในควำมผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซ่ ึงได้
กระทำโดยทุจริ ต
การมี/ไม่ มสี ่ วนได้ เสียในลักษณะดังต่ อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่ /บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท ในปัจจุบันหรือในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่านมา
- เป็ น/ไม่เป็ น กรรมกำรที่มีส่วนร่ วมในกำรบริ หำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน หรื อที่ปรึ กษำที่ได้รับ
ไม่เป็ น
เงินเดือนประจำ
- เป็ น/ไม่เป็ น ผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษำกฎหมำย)
ไม่เป็ น
- มี/ไม่มี ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่มีนยั สำคัญ อันอำจมีผลให้ไม่สำมำรถทำหน้ำที่ได้อย่ำง
อิสระ (เช่น กำรซื้อ/ขำยวัตถุดิบ/ สิ นค้ำ/บริ กำร/กำรให้กยู้ มื เงินหรื อกำรกูย้ มื เงิน)
ไม่มี
- เป็ น/ไม่เป็ น ญำติสนิทกับผูบ้ ริ หำร หรื อผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ของบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย
ไม่เป็ น
- เป็ น/ไม่เป็ น กรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริ ษทั
ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ของบริ ษทั
ไม่เป็ น
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สิ่ งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 4
นิยำมกรรมกำรอิสระ
ตลำดทุน ดังนี้

บริ ษทั ฯ ได้กำหนดนิ ยำม “ กรรมกำรอิสระ” ของบริ ษทั เท่ำกับข้อกำหนดตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับ

(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ หรื อ ผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวมกำรถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระ
รำยนั้น ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึ กษำที่ได้เงินเดือนประจำ
หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรื อของผูม้ ี
อำนำจควบคุ มของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมี ลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ สองปี ก่ อนวันที่ ได้รับแต่งตั้ง เป็ น
กรรมกำรอิสระ ทั้งนี้ลกั ษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมกำรอิสระเคยเป็ นข้ำรำชกำร หรื อที่ปรึ กษำของส่วนรำชกำร
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิ ต หรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็ น
บิดำ มำรดำ คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หำร ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรื อ
บุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หำร หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
(4) ไม่มี หรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ี
อำนำจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วจิ ำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผู ้
ถือหุ ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุม ของผูท้ ี่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้น
รำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำสองปี ก่อนวันที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็ นกรรมกำรอิสระ
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรทำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระทำเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำร
เช่ำหรื อให้เช่ำอสังหำริ มทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ กำร หรื อกำรให้หรื อรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำร
รับหรื อให้กยู้ มื ค้ ำประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริ ษทั ฯ
หรื อคู่สญ
ั ญำมีภำระหนี้ที่ตอ้ งชำระต่ออีกฝ่ ำยหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสำมของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษทั หรื อตั้งแต่ยสี่ ิ บล้ำน
บำทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ ทั้งนี้ กำรคำนวณภำระหนี้ดงั กล่ำวให้เป็ นไปตำมวิธีกำรคำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ ยว
โยงกัน ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ในกำร
พิจำรณำภำระหนี้ดงั กล่ำว ให้นบั รวมภำระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงหนึ่งปี ก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ี
อำนำจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผสู ้ อบบัญชี
ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จำก
กำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำสองปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรอิสระ
(6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่ งรวมถึงกำรให้บริ กำรเป็ นที่ปรึ กษำกฎหมำย หรื อที่ปรึ กษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริ กำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปี จำกบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย เว้น
แต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำสองปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรอิสระ
(7) ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ หรื อผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิ จกำรที่ มีสภำพอย่ำงเดี ยวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่ มีนัยกับกิ จกำรของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่มีนยั ในห้ำงหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึ กษำที่รับเงินเดือน
ประจำ หรื อถือหุ ้นเกิ นร้อยละหนึ่ งของจำนวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิ จกำรที่ มีสภำพอย่ำง
เดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษทั
ภำยหลังได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็ นกรรมกำรอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตำมวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แล้ว กรรมกำรอิสระ
อำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ให้ตดั สิ น ใจในกำรดำเนิ นกิจกำรของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั
ย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ หรื อ ผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั โดยมีกำรตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (collective
decision) ได้
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สิ่ งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 5
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมกำรอิสระ และเป็ นกรรมกำรตรวจสอบที่บริ ษทั ฯ เสนอชื่อให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุน้
1. ชื่อ-นำมสกุล

- พลตำรวจตรี ภำณุรัตน์ มีเพียร

ประเภทกรรมกำร

- กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

อำยุ

- 71 ปี

สัญชำติ

- ไทย

ที่อยู่

- 299/8 ซอยลำดพร้ำว 41 แขวงจันทน์เกษม เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10130

กำรถือหุน้ ในบริ ษทั

- ไม่มี

กำรมีส่วนได้เสี ยในทุกวำระ - ไม่มี

2. ชื่อ-นำมสกุล

- นำยวศิน เตยะธิติ

ประเภทกรรมกำร

- กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ

อำยุ

- 70 ปี

สัญชำติ

- ไทย

ที่อยู่

- 11 หมู่บำ้ นเสรี หวั หมำก ถนนพระรำม 9 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250

กำรถือหุน้ ในบริ ษทั

- 0.005 %

กำรมีส่วนได้เสี ยในทุกวำระ - ไม่มี

3. ชื่อ-นำมสกุล

- นำยขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ

ประเภทกรรมกำร

- กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ

อำยุ

- 71 ปี

สัญชำติ

- ไทย

ที่อยู่

- 18 ปุณณวิถี 30 ถนนสุขมุ วิท 101 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง
กรุ งเทพฯ 10260

กำรถือหุน้ ในบริ ษทั

- ไม่มี

กำรมีส่วนได้เสี ยในทุกวำระ - ไม่มี
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สิ่ งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 6
บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหำชน)
ข้อบังคับของบริ ษทั ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น
กำรประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 33. คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นกำรประชุมสำมัญประจำปี ภำยในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ้นสุ ด
ของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
กำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ครำวอื่นนอกจำกที่กล่ำวแล้ว ให้เรี ยกว่ำกำรประชุมวิสำมัญ
คณะกรรมกำรจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ งหรื อหลำยคนซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละสิ บ (10) ของจำนวนหุ ้นที่จำหน่ำย
ได้ท้ งั หมดจะเข้ำชื่อกันทำหนังสื อขอให้คณะกรรมกำรเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้
แต่ตอ้ งระบุ เรื่ องและเหตุผลในกำรที่ ขอให้เรี ยกประชุ มไว้ให้ชัดเจนในหนังสื อดังกล่ำวด้วย ในกรณี เช่ นนี้
คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ภำยในสี่ สิบห้ำ (45) วัน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจำกผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ที่คณะกรรมกำรไม่จดั ให้มีกำรประชุมภำยในกำหนดระยะเวลำตำมวรรคสี่ ผูถ้ ือหุ ้นทั้งหลำยซึ่ ง
เข้ำชื่อกันหรื อผูถ้ ือหุ ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ ้นตำมที่บงั คับไว้น้ นั จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ภำยในสี่ สิบห้ำ
(45) วัน นับ แต่ ว นั ครบก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสี่ ใ นกรณี เ ช่ น นี้ ให้ ถื อ ว่ำ เป็ นกำรประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น ที่
คณะกรรมกำรเรี ยกประชุม โดยบริ ษทั ต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยอันจำเป็ นที่เกิดจำกกำรจัดให้มีกำรประชุมและ
อำนวยควำมสะดวกตำมสมควร
ในกรณี ที่ปรำกฎว่ำกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่เป็ นกำรเรี ยกประชุมเพรำะผูถ้ ือหุ ้ นตำมวรรคห้ำครั้งใด จำนวน
ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมำร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 36. และข้อ 37. ผูถ้ ือหุ ้นตำมวรรคห้ำ
ต้องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรจัดให้มีกำรประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริ ษทั
ข้อ 34. ในกำรเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้คณะกรรมกำรจัดทำหนังสื อนัดประชุม ระบุสถำนที่ วัน เวลำ ระเบียบวำระ
กำรประชุมและเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่ำเป็ นเรื่ องที่
จะเสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจำรณำแล้วแต่กรณี รวมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเรื่ องดังกล่ำว
และจัดส่งให้ผถู ้ ือหุน้ และนำยทะเบียนทรำบไม่นอ้ ยกว่ำเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณำคำบอกกล่ำว
นัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันสำม (3) วันและไม่นอ้ ยกว่ำสำม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
สถำนที่ ที่จะใช้ประชุมตำมวรรคหนึ่ ง ให้อยู่ในท้องที่ อนั เป็ นที่ ต้ งั ของสำนักงำนใหญ่ของบริ ษทั หรื อ
สำนักงำนสำขำ หรื อสถำนที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรจะกำหนดให้
ข้อ 35. คณะกรรมกำรจะต้องจัดส่งเอกสำรตำมที่กฎหมำยกำหนดให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อนัดประชุมสำมัญประจำปี
ข้อ 36. ในกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ำมี) มำประชุมไม่น้อยกว่ำยี่สิบห้ำ (25)
คนหรื อไม่น้อยกว่ำกึ่ งหนึ่ ง (1/2) ของจำนวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่ งในสำม
(1/3) ของจำนวนหุ ้นที่จำหน่ ำยได้ท้ งั หมด จึ งจะเป็ นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมำยจะกำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่นใน
กรณี ใดโดยเฉพำะ
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ข้อ 37. กำรประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จำนวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมำเข้ำร่ วมประชุมไม่
ครบเป็ นองค์ประชุมตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 37 หำกว่ำกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นได้เรี ยกนัดเพรำะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ
กำรประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ำกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นมิใช่เป็ นกำรเรี ยกประชุมเพรำะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอก็ให้นดั
ประชุมใหม่และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่ำเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในกำรประชุม
ครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่ำจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 38. ประธำนกรรมกำรเป็ นประธำนของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ในกรณี ที่ประธำนกรรมกำรไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อ ไม่
สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำรให้รองประธำนกรรมกำรเป็ นประธำน ถ้ำไม่มีรองประธำน
กรรมกำร หรื อมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ ให้ผถู ้ ือหุน้ ซึ่ งมำประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่ งเป็ นประธำนในที่
ประชุม
ข้อ 39. ประธำนในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น มีหน้ำที่ควบคุมกำรประชุมให้เป็ นไปตำมข้อบังคับของบริ ษทั ว่ำด้วยกำรประชุม
ในกำรนี้ ตอ้ งดำเนิ นกำรประชุมให้เป็ นไปตำมลำดับระเบี ยบวำระที่ กำหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ที่
ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวำระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำสองในสำม (2/3) ของจำนวนผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่งมำประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจำรณำเสร็ จตำมวรรคหนึ่งแล้ว ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่งในสำม (1/3)
ของจำนวนหุ ้น ที่ จำหน่ ำยได้ท้ งั หมดจะขอให้ที่ประชุ มพิจำรณำเรื่ องอื่ น นอกจำกที่ กำหนดไว้ในหนังสื อนัด
ประชุมอีกก็ได้
ในกรณี ที่ที่ประชุมพิจำรณำเรื่ องตำมลำดับระเบียบวำระไม่เสร็ จตำมวรรคหนึ่ ง หรื อพิจำรณำเรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้
เสนอไม่เสร็ จตำมวรรคสองแล้วแต่กรณี และจำเป็ นต้องเลื่อนกำรพิจำรณำให้ที่ประชุมกำหนดสถำนที่ วัน และ
เวลำที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมกำรส่ งหนังสื อนัดประชุม ระบุสถำนที่ วัน เวลำ และระเบียบวำระ
กำรประชุ มไปยังผูถ้ ื อหุ ้น ไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วันก่ อนวันประชุ ม ทั้งนี้ ให้โฆษณำคำบอกกล่ำวนัดประชุ มใน
หนังสื อพิมพ์ติดต่อกันสำม (3) วัน และไม่นอ้ ยกว่ำสำม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
ข้อ 40. ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีสิทธิจะเข้ำร่ วมประชุมในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่วำ่ จะเป็ นกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ชนิดใดครำวใด
ข้อ 44. กำรประชุมสำมัญประจำปี เพื่อพิจำรณำกิจกำรเหล่ำนี้ คือ
(1)

รำยงำนกิจกำรค้ำในรอบปี ที่ผำ่ นมำ

(2)

พิจำรณำอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกำไรขำดทุน

(3)

พิจำรณำจัดสรรกำไร

(4)

พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรที่ตอ้ งออกตำมวำระ

(5)

พิจำรณำแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชีของบริ ษทั

(6)

พิจำรณำเรื่ องอื่น ๆ

กำรมอบฉันทะเพื่อเข้ำประชุมผูถ้ ือหุน้ และสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ในกำรออกเสี ยงลงคะแนน
ข้อ 41.

ผูถ้ ือหุ ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำร่ วมประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นแทนตนก็ได้
และผูร้ ับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสื อมอบฉันทะต่อประธำนคณะกรรมกำร หรื อผูท้ ี่ ประธำนคณะกรรมกำร
กำหนด ณ สถำนที่ประชุมก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้ำประชุม หนังสื อมอบฉันทะต้องทำตำมแบบที่นำยทะเบียน
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริ ษทั มหำชนจำกัดกำหนด
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ผูถ้ ือหุน้ คนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผูน้ ้ นั ไม่มีสิทธิจะออกเสี ยงลงคะแนน

ข้อ 42.

ด้วยในข้อนั้น นอกจำกกำรออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำร
ถ้ำคะแนนเสี ยงเท่ำกัน ให้ผเู ้ ป็ นประธำนในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขำด
ข้อ 43. ในกำรออกเสี ยงลงคะแนนเสี ยง ให้นบั หนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสี ยง
มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1)

ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมำประชุม และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
ถ้ำมีคะแนนเสี ยงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขำด

(2)

ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจำนวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ก. กำรขำยหรื อโอนกิจกำรของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบำงส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
ข. กำรซื้อหรื อรับโอนกิจกำรของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมำเป็ นของบริ ษทั
ค. กำรทำ แก้ไข หรื อเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบำงส่วน
ที่สำคัญ กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริ ษทั หรื อกำรรวมกิจกำรกับ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกำไรขำดทุนกัน
ง. กำรแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อ ข้อบังคับของบริ ษทั
จ. กำรเพิ่มทุน หรื อ ลดทุนของบริ ษทั หรื อ กำรออกหุน้ กูข้ องบริ ษทั
ฉ. กำรควบ หรื อ กำรเลิกบริ ษทั

กำรจ่ำยเงินปั นผล
ข้อ 55.

ห้ำมมิให้แบ่งเงินปั นผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงินกำไร ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมียอดขำดทุนสะสมอยู่ ห้ำม
มิให้แบ่งเงินปั นผล

ข้อ 56.

กำรจ่ำยเงินปั นผล ให้แบ่งตำมจำนวนหุน้ หุน้ ละเท่ำ ๆ กัน
กำรจ่ำยเงิ นปั นผล ให้กระทำภำยในหนึ่ ง (1) เดื อนนับแต่วนั ที่ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น หรื อคณะกรรมกำร
ลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุ ้น และให้โฆษณำคำบอกกล่ำว กำรจ่ำยเงิ นปั นผลนั้น
ในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันสำม (3) วันด้วย

ข้อ 57.

คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นได้เป็ นครั้งครำว ในเมื่อเห็นว่ำบริ ษทั มีผลกำไร
สมควรพอที่ จะทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ำยเงิ นปั นผลแล้ว ให้รำยงำนให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทรำบในกำรประชุม
ครำวต่อไป

ข้อ 58.

บริ ษทั ต้องจัดสรรเงินกำไรสุ ทธิ ประจำปี ไว้เป็ นทุนสำรองอย่ำงน้อยหนึ่ งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุ ทธิ ประจำปี
หักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำจนกว่ำทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่ งในสิ บ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียน
ของบริ ษทั
เมื่อได้รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้ว บริ ษทั อำจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตำมกฎหมำย และทุน
สำรองส่วนล้ ำมูลค่ำหุน้ ตำมลำดับ ไปชดเชยผลขำดทุนสะสมของบริ ษทั ได้
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คุณสมบัติของกรรมกำร วิธีกำรเลือกตั้งกรรมกำร และกรรมกำรออกจำกตำแหน่งตำมวำระ
ข้อ 18.

ให้บริ ษทั มีคณะกรรมกำรของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่ำห้ำ (5) คน และกรรมกำรไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่ง (1/2) ของ
จำนวนกรรมกำรทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นรำชอำณำจักร
ให้คณะกรรมกำรเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็ นประธำนกรรมกำร ในกรณี ที่คณะกรรมกำร พิจำรณำเห็น
สมควรจะเลือกกรรมกำรคนหนึ่ง หรื อหลำยคนเป็ นรองประธำนกรรมกำรก็ได้ รองประธำนกรรมกำรมี
หน้ำที่ตำมข้อบังคับในกิจกำรซึ่งประธำนกรรมกำรมอบหมำย
กำรลงนำมผูกพันบริ ษทั ให้กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่ วมกันและประทับตรำสำคัญของบริ ษทั
คณะกรรมกำรอำจกำหนดชื่อกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริ ษทั พร้อมประทับตรำสำคัญของบริ ษทั

ข้อ 19.

กรรมกำรต้องเป็ นบุคคลธรรมดำ และ
(1) บรรลุนิติภำวะ
(2) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลำย คนไร้ควำมสำมำรถ หรื อคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
(3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุกในควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริ ต
(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกจำกรำชกำร หรื อองค์กำรหรื อหน่วยงำนของรัฐฐำนทุจริ ต
ต่อหน้ำที่

ข้อ 20.

กรรมกำรนั้นให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้ง ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้
(1)

ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ำกับหนึ่งหุน้ ต่อเสี ยงหนึ่ง

(2)

ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตำม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรื อหลำยคน
เป็ นกรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้

(3)

บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตำมลำดับลงมำ เป็ นผูไ้ ด้รับกำรเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรเท่ำจำนวน
กรรมกำรที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับกำรเลือกตั้งในลำดับ
ถัดลงมำ มีคะแนนเสี ยงเท่ำกันเกิ นจำนวนกรรมกำรที่ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นให้
ประธำนเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขำด

ข้อ 21.

ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่งเป็ นจำนวนหนึ่งในสำม (1/3) เป็ นอัตรำ
ถ้ำจำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสำม (3) ส่ วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุด กับส่ วนหนึ่ ง
ในสำม (1/3)
กรรมกำรที่ จะต้องออกจำกตำแหน่ งในปี แรกและปี ที่ สอง ภำยหลังจดทะเบี ยนบริ ษทั นั้นให้จบั
ฉลำกกันว่ำผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่ อยู่ในตำแหน่ งนำนที่ สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจำก
ตำแหน่ง
กรรมกำรซึ่งพ้นจำกตำแหน่งแล้วอำจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 30.

ห้ำมมิให้กรรมกำรประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริ ษทั หรื อ
เข้ำเป็ นหุ ้นส่ วนในห้ำงหุ ้นส่ วนสำมัญ หรื อเป็ นหุ ้นส่ วนไม่จำกัดควำมรับผิดในห้ำงหุน้ ส่ วนจำกัด หรื อเป็ น
กรรมกำรของบริ ษทั เอกชน หรื อบริ ษทั อื่นที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขัน
กับกิจกำรของบริ ษทั ไม่วำ่ จะทำเพื่อประโยชน์ตนหรื อประโยชน์ผอู ้ ื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
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กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร
ข้อ 32. ห้ำมมิให้บริ ษทั จ่ำยเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมกำร เว้นแต่จ่ำยเป็ นค่ำตอบแทนตำมสิ ทธิ และ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวสิ ยั ในฐำนะที่เป็ นกรรมกำรของบริ ษทั เช่น เงินเดือน เบี้ย
ประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรำงวัล ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำน้ ำมัน ค่ำพำหนะ
ควำมในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่ำตอบแทนหรื อสวัสดิกำรที่กรรมกำรได้รับในฐำนะพนักงำน
หรื อลูกจ้ำงของบริ ษทั
คุณสมบัติของผูส้ อบบัญชี กำรแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี กำรกำหนดค่ำสอบบัญชี และกำรเข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ของผูส้ อบบัญชี
ข้อ 49. ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมกำร พนักงำน ลูกจ้ำง หรื อผูด้ ำรงตำแหน่งหน้ำที่ใด ๆ ของบริ ษทั
ข้อ 50. ผูส้ อบบัญชีน้ นั ให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นเลือกตั้งทุกปี ผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ำรับ
ตำแหน่งอีกก็ได้
ข้อ 51. ผูส้ อบบัญชีควรได้สินจ้ำงเท่ำใด ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กำหนด
ข้อ 54. ผูส้ อบบัญชี มีหน้ำที่ เข้ำร่ วมประชุมในกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ทุกครั้งที่ มีกำรพิจำรณำงบดุล และ
บัญชีกำไรขำดทุน และปั ญหำเกี่ยวกับบัญชีของบริ ษทั เพื่อชี้แจงกำรตรวจสอบบัญชีต่อผูถ้ ือหุน้ ให้บริ ษทั
จัดส่งรำยงำนและเอกสำรของบริ ษทั ที่ผถู ้ ือหุน้ จะพึงได้รับในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งนั้นแก่ผสู ้ อบบัญชีดว้ ย
…………………………………..
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สิ่ งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 7
เอกสำรและหลักฐำนที่ผเู ้ ข้ำร่ วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้ำร่ วมประชุมและระเบียบปฏิบตั ิในกำรประชุม
กำรลงทะเบี ยนผูเ้ ข้ำร่ วมประชุมสำมัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 68 ของบริ ษทั สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหำชน) จะดำเนิ นกำร
ลงทะเบี ยนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อควำมสะดวกในกำรลงทะเบี ยน ผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะที่ จะเข้ำร่ วมประชุม
โปรดนำหนังสื อเชิญประชุมที่มี Barcode ไปในวันประชุมด้วย
1. เอกสารทีผ่ ้เู ข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
กรณีบุคคลธรรมดา
(1) กรณี ผถู ้ ือหุน้ เข้ำร่ วมประชุมด้วยตนเอง โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชำชน หรื อ บัตรประจำตัวข้ำรำชกำร หรื อ
หนังสื อเดินทำงต่อเจ้ำหน้ำที่ เพื่อลงทะเบียนเข้ำร่ วมประชุม
(2) กรณี มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้ำร่ วมประชุม
(2.1) ใช้หนังสื อมอบฉันทะตำม แบบ ข. ที่แนบมำพร้อมหนังสื อบอกกล่ำวนัดประชุม หรื อหนังสื อมอบฉันทะแบบ ก.
ซึ่ งสำมำรถ Download ได้จำกเว็บไซต์ของบริ ษทั พร้อมทั้งกรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วนและลงลำยมื อ ชื่ อ
ผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
(2.2) ผูร้ ับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชำชน หรื อ บัตรประจำตัวข้ำรำชกำร หรื อ หนังสื อเดินทำง ของ
ผูร้ ับมอบฉันทะต่อเจ้ำหน้ำที่ เพื่อลงทะเบียนเข้ำร่ วมประชุม
กรณีนิตบิ ุคคล
กรณี มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้ำร่ วมประชุม
(1) ใช้หนังสื อมอบฉันทะตำม แบบ ข. ที่ แนบมำพร้อมหนังสื อบอกกล่ำวนัดประชุม หรื อหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก. ซึ่ ง
สำมำรถ Download ได้จำกเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.sahapat.co.th) พร้อมทั้งกรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วนและลง
ลำยมื อชื่ อผูม้ อบฉันทะและผูร้ ั บมอบฉันทะ ผูม้ อบฉันทะต้องลงนำมโดยผูม้ ี อำนำจกระทำกำรแทนนิ ติบุคคล และ
ประทับตรำบริ ษทั (ถ้ำมี)
(2) ผูร้ ับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชำชน หรื อ บัตรประจำตัวข้ำรำชกำร หรื อ หนังสื อเดินทำงของผูร้ ับมอบ
ฉันทะต่อเจ้ำหน้ำที่ เพื่อลงทะเบียนเข้ำร่ วมประชุม
กรณีผ้ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตั้งให้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น
กรณี มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้ำร่ วมประชุม
(1) ใช้หนังสื อมอบฉันทะตำม แบบ ข. ที่แนบมำพร้อมหนังสื อบอกกล่ำวนัดประชุม หรื อ หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก. หรื อ
หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ ซึ่งสำมำรถ Download ได้จำกเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.sahapat.co.th)
พร้อมทั้งกรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วนและลงลำยมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ ผูม้ อบฉันทะต้องลงนำมโดย
ผูม้ ีอำนำจกระทำกำรแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐำนที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ คือ
(1.1) หนังสื อมอบอำนำจจำกผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ ำเนินกำรลงนำมในหนังสื อมอบ
ฉันทะแทน
(1.2) หนังสื อยืนยันว่ำผูล้ งนำมในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญำตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
(2) ผูร้ ับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชำชน หรื อ บัตรประจำตัวข้ำรำชกำร หรื อ หนังสื อเดินทำงของ
ผูร้ ับมอบฉันทะต่อเจ้ำหน้ำที่ เพื่อลงทะเบียนเข้ำร่ วมประชุม
2. ระเบียบปฏิบัตใิ นการประชุม
2.1 กำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิซกั ถำมและแสดงควำมคิดเห็นได้ทุกวำระ
2.2 กำรออกเสี ยงลงคะแนนแต่ละวำระจะกระทำโดยเปิ ดเผย
2.3 กำรออกเสี ยงลงคะแนน ให้นบั หนึ่งหุน้ เป็ น หนึ่งเสี ยง
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สิ่ งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 8
กำรใช้รหัสคิวอำร์ (QR Code) สำหรับดำวน์โหลดรำยงำนประจำปี 2561
รำยงำนประจำปี 2561 ซึ่ งประกอบด้วย รำยงำนของคณะกรรมกำรบริ ษทั และผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั งบกำรเงิน
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ตำมที่ ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยบริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐำนะนำยทะเบียน
หลักทรั พย์ได้พฒ
ั นำระบบเพื่อให้บริ ษทั จดทะเบี ยนในตลำดหลักทรั พย์ฯ ส่ งเอกสำรประกอบกำรประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นและรำยงำน
ประจำปี ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผำ่ นรหัสคิวอำร์ (QR Code) ให้ผถู ้ ือหุน้ สำมำรถเรี ยกดูขอ้ มูลได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ ว ผูถ้ ือหุน้
สำมำรถดำวน์โหลดข้อมูลผ่ำน QR Code ตำมขั้นตอนต่อไปนี้
สาหรับระบบปฏิบัตกิ าร IOS
1. เปิ ดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน (หันกล้องถ่ำยรู ปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้ำจอจะมีขอ้ ควำมแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นด้ำนบน ให้กดที่ขอ้ ควำมนั้นเพื่อดูขอ้ มูลเอกสำรประกอบกำรประชุม
หมำยเหตุ : กรณี ที่ไม่มีขอ้ ควำม ((Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผูถ้ ือหุน้ สำมำรถสแกน QR Code จำกแอปพลิเคชัน่
(Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็ นต้น
สาหรับระบบปฏิบัตกิ าร Android
1. เปิ ดแอปพลิเคชัน่ QR CODE READER, Facebook หรื อ Line
ขั้นตอนกำรสแกน QR Code ผ่ำน Line
 เข้ำไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิม่ เพื่อน)
 เลือก QR Code
 สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูขอ้ มูลเอกสำรประกอบกำรประชุม
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สิ่ งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 9
ขั้นตอนกำรเข้ำร่ วมประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 68
บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหำชน)
วันจันทร์ที่ 22 เมษำยน 2562
ผูถ้ ือหุน้ – SPC

มาด้วยตนเอง

ผูไ้ ด้รับมอบฉันทะ

โต๊ะลงทะเบียน
(ตั้งแต่เวลา 08.00 น.)

โต๊ะลงทะเบียน
(ตั้งแต่เวลา 08.00 น.)

แสดงหนังสื อเชิญประชุมที่มี Barcode
และบัตรประจาตัว

แสดงหนังสื อเชิญประชุมที่มี Barcode , หนังสื อมอบฉันทะ
และหลักฐานประกอบ พร้อมบัตรประจาตัวผูร้ ับมอบฉันทะ

รับป้ายคะแนน และบัตรลงคะแนนสาหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท
(ระบุชื่อ เลขที่ลงทะเบียน และจานวนหุ้น)

เข้าห้องประชุม
ประธานเปิ ดประชุม (เวลา 10.00 น.)
พิจารณาวาระการประชุมตามลาดับ

วาระเลื อกตั้งกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ื อหุ้นทุกท่านโปรดระบุ
ความเห็ นเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลพร้ อมทั้งลงนาม
ในบัตรลงคะแนน กรณี มีผูถ้ ือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออก
เสี ย งในการเลื อ กตั้ง กรรมการบริ ษ ัท ท่ า นใด ให้ ย กป้ าย
คะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน เมื่อเสร็ จสิ้ นการลงมติใน
วาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุ ้นทุกท่าน

วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลื อกตั้งกรรมการบริ ษทั
ผูถ้ ือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ให้ยกป้ าย
คะแนน เจ้าหน้าที่ จะนับคะแนน พร้ อมทั้งแจก
บัตรลงคะแนน โปรดระบุความเห็ น ลงนามใน
บัตรลงคะแนน และส่ งคืนเจ้าหน้าที่ทนั ที

สรุ ปผลคะแนนให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ รับทราบ
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สิ่ งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 10

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)

เขียนที่...................................................................................
Written at

วันที่.............เดือน..................................พ.ศ.........................
Date

Month

Year

(1) ข้ำพเจ้ำ.............................................................................................................สัญชำติ................................
I/We

Nationality

อยูบ่ ำ้ นเลขที่................................ถนน .......................................................ตำบล/แขวง....................................................
with address at

Road

Sub-District

อำเภอ/เขต .......................................................จังหวัด ...................................................รหัสไปรษณี ย.์ ............................
District

Province

Postal Code

(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน)
being a shareholder of SAHA PATHANAPIBUL PUBLIC COMPANY LIMITED.

โดยถือหุน้ จำนวนทั้งสิ้นรวม ...................................หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ำกับ .................................เสี ยง ดังนี้
holding the total amount of

shares with the voting rights of

votes as follows;

หุน้ สำมัญ ............................................หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ำกับ ........................................เสี ยง
ordinary share

shares with the voting rights of

votes

หุน้ บุริมสิทธิ ....................................... หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ำกับ ........................................เสี ยง
preferred share

shares with the voting rights of

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

(1 ) .....................................................................................................................................อำยุ ................ปี
Age

Years

อยูบ่ ำ้ นเลขที่...............................................ถนน ...................................................... ตำบล/แขวง.....................................
with address at

Road

Sub-District

อำเภอ/เขต................................................จังหวัด .....................................................รหัสไปรษณี ย ์ ...........................หรื อ
District

Province

Postal Code

or

(2 ) .....................................................................................................................................อำยุ ................ปี
Age

Years

อยูบ่ ำ้ นเลขที่...............................................ถนน ...................................................... ตำบล/แขวง.....................................
with address at

Road

Sub-District

อำเภอ/เขต................................................จังหวัด .....................................................รหัสไปรษณี ย ์ .............................หรื อ
District

Province

Postal Code

or

(3) .....................................................................................................................................อำยุ ................ปี
Age

Years

อยูบ่ ำ้ นเลขที่...............................................ถนน ...................................................... ตำบล/แขวง.....................................
with address at

Road

Sub-District

อำเภอ/เขต................................................จังหวัด .....................................................รหัสไปรษณี ย ์ .............................
District

Province

Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมผูจ้ องหุน้ /
กำรประชุมผูถ้ ือหุน้ สำมัญ / วิสำมัญ ครั้งที่ 68 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษำยน 2562 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องเจ้ำพระยำ 2 โรงแรม
มณเฑียร ริ เวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม กรุ งเทพมหำนคร 10120 หรื อที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย
as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Share Subscription Meeting / the General / the Extraordinary
Meeting of Shareholders No.68 to be held on Monday, April 22, 2019 at 10.00 a.m. at Chao Praya room 2, Montien Riverside Hotel,
No. 372 Rama 3 Road, Kwaeng Bangklo, Khet Bangkoleam, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof.
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(4) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I / We authorize my / our Proxy to cast the votes according to my / our intentions as follows:

วำระที่ 1

พิ จ ำรณำรั บ รองรำยงำนกำรประชุ ม สำมัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ครั้ งที่ 67 เมื่ อ วัน ที่ 23 เมษำยน 2561

Agenda 1

To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 67 on April 23 , 2018.

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(A)

The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำดังนี้
(B)

The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

วำระที่ 2
Agenda 2

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริ ษทั ในรอบปี ที่ผำ่ นมำ
To acknowledge the Report of the Board of Directors for the previous year.

วำระที่ 3

พิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

Agenda 3

To approve the Financial Statements as at December 31, 2018.

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(A)

The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำดังนี้
(B)

The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

วำระที่ 4

พิจำรณำอนุมตั ิกำรจัดสรรกำไรและกำรจ่ำยเงินปั นผล

Agenda 4

To approve the profit allocation and dividend payment.

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(A)

The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำดังนี้
(B)

The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

วำระที่ 5 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรบริ ษทั แทนกรรมกำรบริ ษทั ที่ตอ้ งออกตำมวำระ
Agenda 5

To consider the election of directors in replacement of those who are retired by rotation

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(A)

The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำดังนี้
(B)

The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด
To elect directors as a whole

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
To elect each director individually

ชื่อกรรมกำร

นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา

Name of Director

Mr. Boonsithi

.
.

Chokwatana

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain
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ชื่อกรรมกำร

นายบุญชัย โชควัฒนา

Name of Director

Mr.Boonchai Chokwatana

.

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมกำร

นางสาวศิริลกั ษณ์ ธนสารศิลป์

Name of Director

Miss Sililak Dhanasarnsilp

.

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมกำร

นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา

Name of Director

Mr. Thamarat Chokwatana

.
.

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมกำร

นายแพทย์ วชิ ัย เจริญวงค์

Name of Director

Dr. Vichai Charoenwongse

.
.

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

วำระที่ 6 พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริ ษทั
Agenda 6

To consider the Board of Director’s remuneration.

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(A)

The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำดังนี้
(B)

The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

วำระที่ 7

พิจำรณำแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชี

Agenda 7

To appoint the Company’s auditor and to consider the auditors fees.

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(A)

The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำดังนี้
(B)

The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

วำระที่ 8

พิจำรณำเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ำมี)

Agenda 8

Other business (If any)

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(A)

The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำดังนี้
(B)

The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain
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(5) กำรลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ให้ถือว่ำกำร
ลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็ นกำรลงคะแนนเสี ยงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผูถ้ ือหุน้
Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the
vote of the Shareholder.

(6) ในกรณี ที่ขำ้ พเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสี ยงลงคะแนนในวำระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อใน
กรณี ที่ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรื อลงมติ ในเรื่ องใดนอกเหนื อจำกเรื่ องที่ระบุไว้ขำ้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประกำรใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any
matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider
and vote the matter on my / our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจกำรใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตำมที่ ข้ำพเจ้ำระบุใน
หนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระทำเองทุกประกำร
For any act performed by the Proxy at the Meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects
except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ/Signed………………………………………………………. ผูม้ อบฉันทะ/Shareholder
(……….………………………………………………..)

อำกร
แสตมป์

ลงชื่อ/Signed…………………………………………………….… ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(……….………………………………………………..)

Duty Stamp

20 บาท
20 Baht

ลงชื่อ/Signed…..…………………………………………….….…. ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(……….………………………………………………..)
ลงชื่อ/Signed…………………………………………….……...…. ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(……….………………………………………………..)

หมำยเหตุ / Remark
1. ผูถ้ ื อหุ ้นที่ มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ั บมอบฉันทะเพียงรำยเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้ำประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนไม่
สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสี ยงได้
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the
number of shares to several proxies to vote separately.

2. วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whole or elect each
nominated director individually.

3. ในกรณี ที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ขำ้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบ
ประจำต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตำมแนบ
In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder
in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.
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ใบประจำต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน)
Authorization on behalf of the Shareholder of SAHA PATHANAPIBUL PUBLIC COMPANY LIMITED.

ในกำรประชุมผูจ้ องหุน้ / กำรประชุมผูถ้ ือหุน้ สำมัญ / วิสำมัญ ครั้งที่ 68 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษำยน 2562 เวลำ 10.00 น. ณ
ห้องเจ้ำพระยำ 2 โรงแรมมณเฑียร ริ เวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม กรุ งเทพมหำนคร
10120 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย
For the Share Subscription Meeting/ the General / the Extraordinary Meeting of Shareholders No. 68 to be held on Monday,
April 22, 2019 at 10:00 a.m. at Chao Praya room 2, Montien Riverside Hotel, No. 372 Rama 3 Road, Kwaeng Bangklo, Khet
Bangkoleam, Bangkok 10120, or at any adjournment thereof.

…………………………………………………
วำระที่ ....................... เรื่ อง ................................................................................................................
Agenda No.

Subject

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(A)

The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำดังนี้
(B)

The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

วำระที่ .......................... เรื่ อง.........................................................................................................
Agenda No.

Subject

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(A)

The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำดังนี้
(B)

The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

วำระที่ ..........................เรื่ อง.............................................................................................................
Agenda No.

Subject

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(A)

The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำดังนี้
(B)

The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

วำระที่ ......................... เรื่ อง.............................................................................................................
Agenda No.

Subject

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(A)

The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำดังนี้
(B)

The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain
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วำระที่ ........................ เรื่ อง….............................................................................................................
Agenda No.

Subject

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
(A)

The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำดังนี้
(B)

The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

วำระที่ ............................. เรื่ องเลือกตั้งกรรมกำร (ต่อ)
Agenda No.

Election of Directors (continued)

ชื่อกรรมกำร

.

Name of Director

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมกำร

..

Name of Director

ชื่อกรรมกำร
Name of Director

ชื่อกรรมกำร
Name of Director

ชื่อกรรมกำร
Name of Director

ชื่อกรรมกำร
Name of Director

ชื่อกรรมกำร
Name of Director

ชื่อกรรมกำร
Name of Director
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สิ่ งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 11

แบบฟอร์ มขอรับรำยงำนประจำปี แบบรู ปเล่ม
เรี ยน

ท่ำนผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหำชน) ขอเรี ยนให้ท่ำนทรำบว่ำ หำกท่ำนผูถ้ ือหุ ้นมีควำมประสงค์ที่จะขอรับรำยงำน

ประจำปี 2561 แบบรู ปเล่ม กรุ ณำกรอกรำยละเอียดด้ำนล่ำง และส่งกลับไปยังบริ ษทั ที่ นำงศิริพร เลขยะวิจิตร หรื อ นำงรัตนำ
ลำภอรุ ณลือเดช เลขที่ 2156 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุ งเทพมหำนคร โทรศัพท์ 02-3180062 ต่อ
1200 หรื อส่ง Fax ที่หมำยเลขโทรสำร 02-3181152 เพื่อที่บริ ษทั ฯ จะได้จดั ส่งรำยงำนประจำปี ให้ท่ำนต่อไป
ข้ำพเจ้ำชื่อ (ตัวบรรจง) ….……………………………………………………………………………..................
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………................…..
…………………………………………………………………………………….……………………......….……
…………………………………………………………………………………………………………......….….…
ชื่อผูท้ ี่สำมำรถติดต่อได้สะดวก ................................................................................................................................
โทรศัพท์ …………………………………………………………………………….....……….………………...
โทรสำร .................................................................................................................................................................
Email address ........................................................................................................................................................
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สิ่ งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 12

แผนที่ โรงแรมมณเฑียรริ เวอร์ไซด์

รถประจำทำงที่ผำ่ นโรงแรม : รถประจำทำงสำย 205 , 89 ,35
: รถประจำทำงปรับอำกำศสำย 205
: รถโดยสำรด่วนพิเศษ BRT
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