
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 

                       บริษทั สหพฒันพิบูล จ ำกดั (มหำชน) 
 
                                หนงัสือบอกกล่ำวนดัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 
                                                          คร้ังท่ี  68 
                               วนัจนัทร์ท่ี  22  เมษำยน  2562  เวลำ 10.00 น. 

 
 

                                   ณ หอ้งเจำ้พระยำ 2  โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด ์
                     เลขท่ี 372 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

กรุณาน าหนังสือเชิญประชุมทีม่ ี Barcode  มาในวนัประชุม   

เพือ่ความรวดเร็วในการลงทะเบียน 
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ท่ี  56 / 2562 
                                      วนัท่ี   1  เมษำยน  2562 
 

หนงัสือบอกกล่ำวนดัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี  68 
 
เรียน  ท่ำนผูถื้อหุน้ 
ส่ิงท่ีส่งมำดว้ย  1.    ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี  67  เม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 2561 
                      2.     รำยงำนประจ ำปี 2561 ในรูปแบบรหสัคิวอำร์ (QR Code) ซ่ึงอยูใ่นหนงัสือเชิญประชุม 

3. ประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัแทนกรรมกำรบริษทัท่ีตอ้งออกตำมวำระ 
4. นิยำม “กรรมกำรอิสระ” 
5. ขอ้มูลเก่ียวกบักรรมกำรอิสระ  และเป็นกรรมกำรตรวจสอบท่ีบริษทัฯ เสนอช่ือใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้ 
6. ขอ้บงัคบัของบริษทั ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 
7. เอกสำรและหลกัฐำนท่ีผูเ้ขำ้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขำ้ร่วมประชุม  และระเบียบปฏิบติัในกำรประชุม 
8. กำรใชร้หสัคิวอำร์ (QR Code) ส ำหรับดำวน์โหลดรำยงำนประจ ำปี 2561 
9. ขั้นตอนกำรเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 
10. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข 
11. แบบฟอร์มขอรับรำยงำนประจ ำปีแบบรูปเล่ม 
12. แผนท่ีสถำนท่ีจดักำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 
13. หนงัสือเชิญประชุมท่ีมี Barcode  ตอ้งน ำมำในวนัประชุมเพื่อลงทะเบียน 

 
 ดว้ยคณะกรรมกำรบริษทั สหพฒันพิบูล จ ำกดั (มหำชน)    ไดก้ ำหนดนัดประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 68  ข้ึนใน     
วนัจนัทร์ท่ี  22  เมษำยน 2562  เวลำ 10.00 น.  ณ หอ้งเจำ้พระยำ 2  โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด ์ เลขท่ี 372 ถนนพระรำม 3 แขวง
บำงโคล่ เขตบำงคอแหลม กรุงเทพฯ  10120   ซ่ึงในกำรประชุมคร้ังน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็น
วำระกำรประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวำคม 2561  ถึงวนัท่ี 
30 ธันวำคม 2561 นั้น ปรำกฎว่ำไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวำระกำรประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับกำร
พิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั  ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดก้ ำหนดระเบียบวำระกำรประชุมเพ่ือพิจำรณำ ดงัน้ี 

1. พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี  67  เม่ือวนัท่ี  23  เมษำยน 2561 
 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล       :   ไดมี้กำรจดัท ำรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำว และส่งใหต้ลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

พร้อมทั้งเผยแพร่ผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  (www.sahapat.co.th)   ภำยใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้   
และส่งใหก้รมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์ภำยในระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด ตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 1 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทั    :    เห็นวำ่รำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวไดบ้นัทึกข้ึนโดยถูกตอ้ง  สมควรเสนอ
ต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ เพ่ือรับรองรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำว 
 
 
 

http://www.sahapat.co.th/
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2. รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษทัในรอบปีท่ีผำ่นมำ 
 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล     :    รำยงำนของคณะกรรมกำรบริษทัและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัในรอบปี  2561 ได้

ปรำกฎในรำยงำนประจ ำปี 2561 ท่ีไดจ้ดัท ำข้ึนตำมขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพย  ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  สำมำรถดำวน์โหลดไดจ้ำกรหัสคิวอำร์ (QR Code)  ใน
หนงัสือเชิญประชุม 

 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทั    :       เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เพื่อรับทรำบ 
3. พิจำรณำอนุมติังบกำรเงิน  ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล     :    งบกำรเงินดงักล่ำว ไดจ้ดัท ำข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน ท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญำต และได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทัแลว้  โดยงบกำรเงินดงักล่ำวแสดงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษทั ในปี 2561 ท่ีผำ่นมำ  โดยสรุปสำระส ำคญัดงัน้ี 

                  หน่วย  :  ลำ้นบำท 
รำยกำร งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

สินทรัพยร์วม 26,714 25,952 
หน้ีสินรวม 9,350 9,244 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 17,364 16,708 
รำยไดร้วม 33,337 33,380 
ก ำไรสุทธิ 1,779 1,644 
ก ำไรต่อหุน้ (บำท) 5.28 4.98 

  

   ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทั    :    เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ เพื่ออนุมติั  
 4.  พิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรก ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผล 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล      :   บริษทัฯ ก ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรำหุน้ละ 0.15 บำทต่อปี  
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั และภำวะเศรษฐกิจเป็นหลกั ในปี 2561 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั      มี
ก ำไรสุทธิ 1,644  ลำ้นบำท ก ำไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ัดสรร 8,478  ลำ้นบำท รวมเป็นก ำไรท่ีจะน ำมำจดัสรรทั้งส้ิน 
10,122 ลำ้นบำท 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทั   :  เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น เพ่ืออนุมติักำรจดัสรรก ำไร
และกำรจ่ำยเงินปันผลดงัน้ี   ส ำรองตำมกฎหมำยไดต้ั้งไวค้รบแลว้   จึงไม่ตั้งส ำรองเพ่ิมในปีน้ี  และใหจ่้ำยเงินปันผล
ในอตัรำ 1.50 บำทต่อหุน้ จ ำนวน 330,000,000 หุน้ เป็นเงิน  495,000,000  บำท  ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรจ่ำยเงิน
ปันผลของบริษทั  โดยบริษทัไดจ่้ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลไปแลว้ในอตัรำ 0.50 บำท ต่อหุ้น เป็นเงิน 165,000,000 
บำท เม่ือวนัท่ี 12 ธันวำคม 2561 คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ำยส ำหรับงวดน้ีอีก ในอตัรำ 1.00 บำทต่อหุ้น  เป็นเงิน 
330,000,000 บำท  โดยจ่ำยจำกก ำไรสะสมของบริษทัท่ีเสียภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลไวแ้ลว้ ในอตัรำร้อยละ 30  ซ่ึงผูถื้อ
หุ้นประเภทบุคคลธรรมดำสำมำรถเครดิตภำษีคืนได้ ตำมประมวลรัษฎำกร มำตรำ 47 ทวิ   ทั้งน้ี กำรจ่ำยเงินปันผล
ดงักล่ำว ให้จ่ำยแก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลตำมท่ีปรำกฎรำยช่ือ ณ วนัก ำหนดสิทธิรำยช่ือรับเงินปันผลในวนัท่ี 
7 พฤษภำคม 2562   และก ำหนดจ่ำยในวนัท่ี  21  พฤษภำคม  2562  ซ่ึงขอ้มูลกำรจ่ำยเงินปันผล   มีดงัน้ี 
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รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผล ปี 2561 เสนอจ่ำย ปี 2560  จ่ำย ตำมนโยบำย 

เงินปันผล (บำท/หุน้)       1.50  บำท      1.50 บำท 0.15   บำท 
- เงินปันผลระหวำ่งกำล (บำท/หุน้)       0.50  บำท      0.50 บำท - 
- เงินปันผลส ำหรับงวดน้ี (บำท/หุน้)       1.00  บำท     1.00 บำท - 
อตัรำเงินปันผลต่อก ำไรสุทธิ    30.12 % 34.28 % 3.01 % 

 
5.   พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรบริษทัแทนกรรมกำรบริษทัท่ีตอ้งออกตำมวำระ    

                    ขอ้เท็จจริงและเหตุผล  :     ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 21 ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกคร้ังใหก้รรมกำรบริษทั
ออกจำกต ำแหน่งเป็นจ ำนวน 1 ใน 3 เป็นอตัรำ  ถำ้จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อก
โดยจ ำนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสำม และกรรมกำรบริษทัซ่ึงพน้จำกต ำแหน่งแลว้อำจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้ใน
กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี  มีกรรมกำรท่ีตอ้งออกตำมวำระจ ำนวน  5  ท่ำน  คือ 

1. นำยบุณยสิทธ์ิ  โชควฒันำ ประธำนกรรมกำรกิตติมศกัด์ิ                                     
2. นำยบุญชยั โชควฒันำ ประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำร 
3. นำงสำวศิริลกัษณ์ ธนสำรศิลป์ กรรมกำรบริษทั 
4. นำยธรรมรัตน์ โชควฒันำ กรรมกำรบริษทั 
5. นำยแพทยว์ชิยั เจริญวงค ์  กรรมกำรอิสระ     

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทั      :    คณะกรรมกำรบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมกำรบริษทัท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือ  ได้
พิจำรณำแลว้ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมกำรบริษทัซ่ึงพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ
จ ำนวน  5  ท่ำน เป็นกรรมกำรบริษทัอีกวำระหน่ึง   โดยบุคคลทั้ง 5 ท่ำนดงักล่ำวเป็นบุคคลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ เป็นผูมี้พ้ืนฐำนควำมเช่ียวชำญจำกหลำกหลำยวิชำชีพ  รวมทั้งมีคุณสมบติัตำมกฎหมำย ประกำศท่ี
เก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบัของบริษทั   ทั้ งน้ีประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือให้เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
บริษทั แทนกรรมกำรบริษทัท่ีตอ้งออกตำมวำระ มีรำยละเอียดเพ่ือกำรพิจำรณำตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 3 
 

 6. พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทั 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล   :   ตำมขอ้บงัคบัของบริษทั  ขอ้  32  ห้ำมมิให้บริษทัฯ จ่ำยเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดให้แก่
กรรมกำรบริษทั เวน้แต่จะจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนตำมสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนโดยปกติวิสัยใน
ฐำนะท่ีเป็นกรรมกำรของบริษทั  ทั้ งน้ี ไม่รวมถึงค่ำตอบแทนหรือสวสัดิกำรท่ีกรรมกำรบริษทัได้รับในฐำนะ
พนกังำนหรือลูกจำ้งของบริษทั ซ่ึงในปี 2561 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ไดก้ ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทัวงเงิน 
รวมไม่เกินปีละ 15  ลำ้นบำท และบริษทัฯ ไดจ่้ำยไปจริงเป็นเงินทั้งส้ิน 11,342,000 บำท   โดยจ่ำยใหค้ณะกรรมกำร
บริษทัเป็นค่ำเบ้ียประชุม จ ำนวนเงิน  1,748,000  บำท   ค่ำตอบแทนประจ ำปี  จ ำนวนเงิน 9,000,000 บำท  จ่ำยให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นค่ำเบ้ียประชุมจ ำนวนเงิน 510,000 บำท จ่ำยให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและ
ต่อตำ้นคอร์รัปชนั เป็นค่ำเบ้ียประชุมจ ำนวนเงิน 84,000 บำท   ซ่ึงบริษทัฯ ไดมี้กำรรำยงำนสรุปจ ำนวนเงินท่ีจ่ำย
ใหแ้ก่คณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและต่อตำ้นกำรคอร์รัปชนั  
เป็นรำยบุคคลในรำยงำนประจ ำปีและแบบ 56-1 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทั    :  เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุ้น เพ่ือก ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรบริษทั วงเงินรวมไม่เกินปีละ 15  ลำ้นบำทเท่ำเดิม   ทั้งน้ี ไม่รวมถึงค่ำตอบแทนหรือสวสัดิกำรท่ีกรรมกำร
บริษัทได้รับในฐำนะพนักงำน หรือลูกจ้ำงของบริษัท  ซ่ึงได้พิจำรณำจำกผลประเมินกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรบริษทั  ผลกำรด ำเนินงำน  วงเงินค่ำตอบแทนท่ีไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ จ ำนวนเงิน 
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ค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยในปีท่ีผำ่นมำ และเปรียบเทียบกบัระดบัท่ีปฏิบติัอยูใ่นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั รวมถึงอ ำนำจ หนำ้ท่ี และ
ควำมรับผิดชอบ และเสนอใหจ่้ำยในกำรท ำหนำ้ท่ี ดงัน้ี 

        1.    กรรมกำรบริษทั 
          -     ค่ำเบ้ียประชุม  (เฉพำะกรรมกำรบริษทัท่ีเขำ้ประชุม) 

       ปี 2562      ปี 2561 
ประธำน 12,000  บำท/คร้ัง  12,000  บำท/คร้ัง 
กรรมกำร 10,000  บำท/คร้ัง  10,000  บำท/คร้ัง 

          -  ค่ำตอบแทนประจ ำปี จ่ำยใหแ้ก่กรรมกำรบริษทัทุกคน โดยใหค้ณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูพ้ิจำรณำจดัสรร 
            2.   กรรมกำรตรวจสอบ 

    -  ค่ำเบ้ียประชุมรำยไตรมำส 
       ปี 2562      ปี 2561 
ประธำน  ไตรมำสละ 60,000  บำท 60,000  บำท 
กรรมกำร ไตรมำสละ 30,000  บำท 30,000  บำท 

 3.    กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและต่อตำ้นกำรคอร์รัปชนั 
     -  ค่ำเบ้ียประชุม (เฉพำะกรรมกำรท่ีเขำ้ประชุม) 

       ปี 2562      ปี 2561 
ประธำน       4,000 บำท/คร้ัง 4,000  บำท/คร้ัง 
ท่ีปรึกษำ       4,000 บำท/คร้ัง 4,000  บำท/คร้ัง 
กรรมกำร       3,000 บำท/คร้ัง 3,000  บำท/คร้ัง 

  
 4.     สิทธิประโยชน์อ่ืน    - ไม่มี - 
  -     ส ำหรับค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยอ่ืนท่ีคณะกรรมกำรบริษทัแต่งตั้งข้ึนนั้น ก ำหนดใหอ้ยู่

  ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรบริษทั โดยพจิำรณำตำมควำมเหมำะสม และสอดคลอ้งกบัภำระหนำ้ท่ี 
  ควำมรับผิดชอบ   ทั้งน้ี  ตั้งแตท่ี่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้อนุมติัและใหใ้ชจ้นกวำ่มีกำรเปล่ียนแปลง โดย
  ค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยตอ้งไม่เกินวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 

 

7.      พิจำรณำแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชี 
  ขอ้เท็จจริงและเหตุผล      :     ตำมขอ้บังคบัของบริษทั ขอ้ 49 และขอ้ 50 ผูส้อบบัญชีตอ้งไม่เป็นกรรมกำร 

พนักงำน ลูกจ้ำง หรือผูด้  ำรงต ำแหน่งหน้ำท่ีใด ๆ ของบริษทั  ผูส้อบบัญชีนั้นให้ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น
เลือกตั้งทุกปี  ผูส้อบบญัชีซ่ึงออกไปนั้นจะถูกเลือกกลบัเขำ้รับต ำแหน่งอีกก็ได ้ ผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี 
2561  คือ  นำงสุวิมล  กฤตยำเกียรณ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 2982  และ/หรือ  นำงสำวสุภำภรณ์ 
มัง่จิตร   ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 8125  และ/หรือ  นำยนพฤกษ ์ พิษณุวงษ ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต
เลขทะเบียน    7764   แห่งบริษทัสอบบญัชี  ดี ไอ เอ  อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดย
ก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชีทั้งส้ิน  1,840,000  บำท  โดยนำงสุวมิล  กฤตยำเกียรณ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต
เลขทะเบียน 2982  เป็นผูล้งลำยมือช่ือในงบกำรเงินของบริษทั ตั้งแต่ปี  2560 

         คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำแลว้เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นำงสุวิมล  กฤตยำเกียรณ์   ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 2982  และ/หรือ  นำงสำวสุภำภรณ์  มัง่จิตร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน    
8125 และ/หรือ นำยนพฤกษ ์พิษณุวงษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 7764 จำกบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ  
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2562  ของบริษทั   



- 5 - 
 

 
  ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทั   :   เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยพิจำรณำ ผลกำร 

ปฏิบัติงำน  ควำมเป็นอิสระ  ค่ำตอบแทนของผูส้อบบัญชี   และคุณสมบัติตำมข้อบังคับของบริษัท  และ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น
แต่งตั้ง   นำงสุวิมล  กฤตยำเกียรณ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 2982  และ/หรือ  นำงสำวสุภำภรณ์    
มัง่จิตร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน   8125  และ/หรือ นำยนพฤกษ ์ พิษณุวงษ ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต
เลขทะเบียน    7764   จำกบริษทั สอบบญัชี  ดี ไอ เอ  อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ ำปี  2562  
ของบริษทัอีกวำระหน่ึง โดยนำงสุวมิล กฤตยำเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 2982 เป็นผูล้งลำยมือ
ช่ือในงบกำรเงินของบริษทั ตั้งแต่ปี 2560  และก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชี  ดงัน้ี 

                                                                                                                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 
ค่ำตรวจสอบบญัชีประจ ำปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  980,000  บำท 885,000  บำท 
ค่ำตรวจสอบงบกำรเงินรวมส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  110,000  บำท 100,000  บำท 
                                                   รวมทั้งส้ิน 2,050,000  บำท 1,840,000  บำท 

และเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้รับทรำบ   ส ำหรับค่ำบริกำรอ่ืนท่ีมีกำรรับบริกำรจำกส ำนกังำน      
สอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดัในปี 2562   คือ  

 -   ค่ำตรวจสอบงบกำรเงิน PAEs ของบริษทัยอ่ย  4 บริษทั   140,000 บำท 
 -   ค่ำตรวจสอบงบกำรเงินของกองทุน Private Fund  200,000 บำท 
 -   ค่ำตรวจสอบระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ 220,000 บำท  
           รวมทั้งส้ิน 560,000 บำท 
และค่ำสอบบญัชีบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

     กำรสอบบญัชีบริษทัยอ่ย               ปี 2562               ปี 2561 
1.  บจ.โชคชยัพิบูล 465,000  บำท 405,000  บำท 
2.  บจ. กรุงเทพทำวเวอร์ (1999) 245,000  บำท 235,000  บำท 
3.  บจ. ทิพยว์ำรินวฒันำ 260,000  บำท 244,000  บำท 
4. บจ. ทิพยว์ำริน อินเตอร์ แพค็เกจจ้ิง 290,000  บำท 274,000  บำท 
5.  บจ. แดร่ีไทย 240,000  บำท 230,000  บำท 

               ทั้ งน้ี ผูส้อบบัญชีตำมรำยช่ือท่ีเสนอมำนั้น ไม่มีควำมสัมพนัธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทั / บริษัทย่อย /                  
ผูบ้ริหำร / ผูถื้อหุน้รำยใหญ่   หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำวแต่อยำ่งใด 

 

 8.   พิจำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ  (ถำ้มี) 
 จึงขอเรียนเชิญท่ำนผูถื้อหุ้นเขำ้ร่วมประชุมตำม วนั เวลำ  และสถำนท่ีดงักล่ำวขำ้งตน้ โดยท่ำนผูถื้อหุ้นสำมำรถ
ลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุม ณ สถำนท่ีประชุม ตั้งแต่เวลำ  08.00 น. เป็นตน้ไป ทั้งน้ี บริษทัฯ มีนโยบำยใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมใน
กำรด ำเนินกิจกำร จึงเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค ำถำมล่วงหนำ้  หำกท่ำนมีค ำถำมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ใน
วำระใด สำมำรถส่งค ำถำมไดท่ี้ E-Mail : invest@sahapat.co.th หรือทำงไปรษณียล์งทะเบียน ส่งไปยงั นำงศิริพร เลขยะวิจิตร  
(เลขำนุกำรบริษทั) บริษทั สหพฒันพิบูล จ ำกัด (มหำชน) เลขท่ี 2156  ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบำงกะปิ  เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพฯ 10310  หรือส่งมำยงัโทรสำรหมำยเลข 02-318-1152  ภำยในวนัท่ี  17  เมษำยน 2562 โดยระบุช่ือ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท์ 
ท่ีสำมำรถติดต่อกลบัได ้ทั้งน้ี เลขำนุกำรบริษทัจะเป็นผูร้วบรวมค ำถำมส่งใหป้ระธำนกรรมกำรพิจำรณำตำมล ำดบั  และจะตอบ
ค ำถำมท่ีส่งมำล่วงหนำ้ในวนัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 
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 อน่ึง  เพ่ือควำมสะดวกหำกท่ำนผูถื้อหุ้นไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและประสงคจ์ะมอบให้บุคคลอ่ืนเขำ้
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในกำรประชุมคร้ังน้ี  โปรดกรอกรำยละเอียดและลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบ
มำพร้อมน้ี  หรือสำมำรถ Download  ไดจ้ำกเวบ็ไซตข์องบริษทั  www.sahapat.co.th  ซ่ึงมีให้เลือก 3 แบบ   ในกรณีผูถื้อหุน้เป็น
ผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝำกและดูแลหุน้จะใชห้นงัสือมอบฉนัทะได้
ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหน่ึงแบบใดก็ได ้ ส ำหรับผูถื้อหุน้นอกจำกนั้นจะใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพำะแบบ 
ก. หรือ แบบ ข. แบบหน่ึงแบบใดเท่ำนั้น และหำกท่ำนประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้บักรรมกำรอิสระและเป็นกรรมกำรตรวจสอบ  
ท่ีบริษทัฯ เสนอช่ือใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้  สำมำรถดูขอ้มูลไดต้ำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 5 
 บริษทัฯ ขอควำมร่วมมือโปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะไปยงับริษทัฯ ล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่  1  วนัท ำกำรก่อนวนัประชุม  
เพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรตรวจสอบหลกัฐำนเป็นกำรล่วงหนำ้  และบริษทัจะด ำเนินกำรลงทะเบียนดว้ยระบบ  Barcode  
ดงันั้นเพ่ือควำมสะดวกในกำรลงทะเบียน  ท่ำนผูถื้อหุ้น และผูรั้บมอบฉันทะ ท่ีจะเขำ้ร่วมประชุม โปรดน ำหนงัสือเชิญประชุม  
(ตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 13)  มำในวนัประชุม  และลงนำมเพ่ือสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุม 
 
 

                                                                                โดยค ำสัง่คณะกรรมกำรบริษทั 
 

                                                                                    
                                                                                                                              (นำงศิริพร       เลขยะวจิิตร) 
                                                                                                                               เลขำนุกำรบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sahapat.co.th/
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บริษทั สหพฒันพิบูล จ ำกดั (มหำชน)                                                              
รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 67 

 

ประชุม ณ หอ้งเจำ้พระยำ 2 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด ์เลขท่ี 372 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 
เม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 2561  มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุม  89  คน จ ำนวน  155  รำย  ถือหุน้รวม  266,426,431 หุน้   
เท่ำกบัร้อยละ 80.74 ของจ ำนวนหุน้ท่ีออกและเรียกช ำระแลว้  (หุน้ท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ของบริษทัมี 330,000,000 หุน้)  
 

    เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 
นำยบุญชยั  โชควฒันำ  ประธำนกรรมกำรบริษทั  เป็นประธำนท่ีประชุม 

  นำงศิริพร เลขยะวจิิตร เลขำนุกำรบริษทั  แจง้ใหท่ี้ประชุมทรำบวำ่ มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ   เขำ้ร่วมประชุม  
80  คน จ ำนวน 146 รำย  ถือหุน้รวม 266,314,863 หุน้  คิดเป็นร้อยละ  80.70  ของจ ำนวนหุน้ท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ (หุน้ท่ีออก
และเรียกช ำระแลว้ของบริษทัมี 330,000,000 หุน้)  ครบเป็นองคป์ระชุมตำมขอ้บงัคบับริษทั  
  นำยบุญชยั  โชควฒันำ   ประธำนกรรมกำรบริษทั  กล่ำวเปิดประชุม ในนำมของคณะกรรมกำรบริษทั สหพฒัน
พิบูล จ ำกดั (มหำชน)  ขอตอ้นรับทุกท่ำนเขำ้สู่กำรประชุม  และขอเปิดกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 67 พร้อมกล่ำวแนะน ำ
กรรมกำรบริษทั  กรรมกำรชุดยอ่ย และเลขำนุกำรบริษทั  ดงัน้ี 

กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 
 1. นำยบุณยสิทธ์ิ โชควฒันำ ประธำนกรรมกำรกิตติมศกัด์ิ  
 2. นำยบุญชยั โชควฒันำ ประธำนกรรมกำรบริษทั /ประธำนกรรมกำรบริหำร  
 3. นำยบุญปกรณ์ โชควฒันำ รองประธำนกรรมกำร 
 4. นำยเวทิต โชควฒันำ กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร 
 5. นำยบุญฤทธ์ิ มหำมนตรี กรรมกำร  
 6. นำงผำสุข รักษำวงศ ์ รองประธำนกรรมกำรบริหำร / ประธำนกรรมกำร 
   บริหำรควำมเส่ียงและต่อตำ้นกำรคอร์รัปชนั    
7. นำยวศิน เตยะธิติ กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
8. นำยขจรศกัด์ิ วนัรัตน์เศรษฐ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
9. นำยเพชร  พะเนียงเวทย ์ กรรมกำร 
10. นำงสำวศิริลกัษณ์ ธนสำรศิลป์ กรรมกำร 
11. นำงชยัลดำ ตนัติเวชกลุ กรรมกำร 
12. นำยแพทยว์ชิยั เจริญวงค ์ กรรมกำรอิสระ 
13. นำยธรรมรัตน ์ โชควฒันำ กรรมกำร 
14. นำงศิริพร เลขยะวจิิตร เลขำนุกำรบริษทั / กรรมกำรบริหำร 
 

กรรมการบริษัททีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากตดิภารกจิ 
1. นำยสุรินทร์ วฒันศิริพงษ ์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
2. พลต ำรวจตรีภำณุรัตน์ มีเพียร กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
 

 จำกนั้น  นำยบุญชยั  โชควฒันำ   ประธำนกรรมกำร  ไดม้อบให ้  นำงศิริพร  เลขยะวจิิตร  เลขำนุกำรบริษทั  
เป็นผูแ้นะน ำผูบ้ริหำร ผูส้อบบญัชี  และตวัแทนจำกบริษทัสอบบญัชี  พร้อมทั้งช้ีแจงรำยละเอียดเก่ียวกบักำรประชุม และ
วธีิกำรลงมติต่ำง ๆ ในกำรประชุมดงัน้ี          
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ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม  
1. นำยวระ พนัธ์กมล กรรมกำรบริหำร / ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยขำย 1 
2. นำยปุณวณ์ี สุขเยน็ กรรมกำรบริหำร / ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยขำย 2 
3. นำยปริญญำ สิทธิด ำรง กรรมกำรบริหำร / ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด 1 
4. นำยพิพฒัน์ โควศุภมงคล กรรมกำรบริหำร 
5. นำยพีระพล จนัทร์วจิิตร กรรมกำรบริหำร 
6. นำงศิริวรรณ วงศอ์ริยะกว ี กรรมกำรบริหำร 
7. นำงสำวพชัรำภรณ์ วฒันสุข กรรมกำรบริหำร 
8. นำงสำวจ ำนงค ์ ศรีอมัพรกลุ ผูจ้ดักำรส่วนบญัชี 
  

ดงันั้น  ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี ประธำนคณะกรรมกำรชุดยอ่ย และผูบ้ริหำรสูงสุดทำงดำ้นบญัชีเขำ้ร่วม
ประชุมดว้ย 
 

ผู้สอบบัญชีและตวัแทนทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1.        นำงสุวมิล    กฤตยำเกียรณ์    ผูส้อบบญัชี  
2.        นำงสำวอำรีรัตน์          อมรเจริญสวสัด์ิ        ตวัแทน   
จำกบริษทัสอบบญัชี  ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั และเป็นสกัขีพยำนกำรนบัคะแนนในกำรประชุมคร้ังน้ี  
 ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 67 น้ี  บริษทัไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม  
และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวำคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 ธนัวำคม 2560 
ปรำกฏว่ำไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวำระกำรประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็น
กรรมกำรบริษทั  
 ส ำหรับรำยละเอียดเก่ียวกบักำรประชุมและวธีิกำรลงมติต่ำง ๆ ในกำรประชุมคร้ังน้ี  ใหถื้อตำมขอ้บงัคบัของบริษทั
ขอ้  43   คือใหน้บั  1 หุน้เป็น  1  เสียง   กำรออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท ำโดยเปิดเผย  ซ่ึงผูถื้อหุน้สำมำรถออกเสียงลงคะแนนเห็น
ดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวำระ กำรนบัคะแนนจะนบัเฉพำะ        ผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงลงคะแนน  ไม่เห็นดว้ย และ/
หรือ งดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตำมบตัรเสีย (ถำ้มี) จำกนั้นจะน ำคะแนนเสียงดงักล่ำว   หกัออกจำกจ ำนวนเสียงทั้งหมดท่ีมำ
ร่วมประชุม  ส่วนท่ีเหลือจะถือวำ่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวำระนั้น ๆ   
 
 ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท ำหนงัสือมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมำร่วมประชุม  และออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์
ของผูถื้อหุ้น  โดยส่งหนงัสือมอบฉันทะให้บริษทัล่วงหน้ำ  บริษทัไดบ้นัทึกคะแนนตำมควำมประสงคข์องผูถื้อหุ้นไวใ้นระบบ
ประมวลผลเรียบร้อยแลว้   
 ส ำหรับกรณีท่ีถือเป็นบตัรเสีย คือ กำรลงคะแนนเสียงเกินกว่ำ 1 ช่อง หรือ กรณีท่ีมีกำรขีดฆ่ำในบตัรลงคะแนน 
โดยไม่ลงช่ือก ำกบับริเวณท่ีขีดฆ่ำนั้น 
 ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นมำลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมภำยหลงัจำกกำรประชุมได้เร่ิมแลว้ ผูถื้อหุ้นมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนไดต้ำมวำระท่ียงัไม่ไดเ้ร่ิมพิจำรณำ และบริษทัจะนบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมำร่วมประชุมระหวำ่งกำรประชุม
เป็นองคป์ระชุมตั้งแต่วำระท่ีไดอ้อกเสียงลงคะแนน เพ่ือบนัทึกในรำยงำนกำรประชุมต่อไป 
 ดงันั้น เพ่ือใหก้ำรนบัคะแนนเสียงเป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อยและโปร่งใส  บริษทัจะนบัคะแนนดว้ยระบบ  Barcode  
ซ่ึงผูถื้อหุน้จะเห็นผลคะแนนในแต่ละวำระบนหนำ้จอพร้อมกนั ผูถื้อหุน้ทุกท่ำนไดรั้บป้ำยคะแนนและบตัรลงคะแนนส ำหรับวำระ
เลือกตั้งกรรมกำรบริษทัเรียบร้อยแลว้ ตั้งแต่ลงทะเบียนร่วมประชุม โดยแยกเป็นกรณีต่ำง ๆ ดงัน้ี 
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 1.  วำระใด ๆ  ยกเวน้วำระเลือกตั้งกรรมกำรบริษทั   ผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหย้กป้ำยคะแนน  ซ่ึง
ผูถื้อหุ้นทุกท่ำนไดรั้บป้ำยคะแนนเรียบร้อยแลว้ ตั้งแต่ลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุม เจำ้หน้ำท่ีจะนับคะแนน  พร้อมทั้งแจกบตัร
ลงคะแนน โปรดกรอกเลขท่ีลงทะเบียน ระบุควำมเห็น ลงนำมในบตัรลงคะแนนและส่งคืนเจำ้หนำ้ท่ีทนัที  
 2. วำระเลือกตั้งกรรมกำรบริษทั  ผูถื้อหุน้ทุกท่ำนไดรั้บบตัรลงคะแนนเรียบร้อยแลว้ ตั้งแต่ลงทะเบียนเขำ้ร่วม
ประชุม โปรดระบุควำมเห็นเลือกตั้งกรรมกำรบริษทัเป็นรำยบุคคล พร้อมทั้งลงนำมในบตัรลงคะแนน กรณีผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียง ในกำรเลือกตั้งกรรมกำรบริษทัท่ำนใด ใหย้กป้ำยคะแนน เจำ้หนำ้ท่ีจะนบัคะแนน  เม่ือเสร็จส้ินกำรลงมติในวำระ
น้ี  เจำ้หนำ้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนจำกผูถื้อหุน้ทุกท่ำน 
 กรรมกำรบริษทัในฐำนะผูถื้อหุน้ ขอใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นดว้ยตำมขอ้เสนอของคณะกรรมกำรบริษทัทุก
วำระ ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะให้กรรมกำรบริษทั ใหเ้ป็นไปตำมท่ีผูถื้อหุน้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ และในกำรประชุมคร้ัง
น้ี หำกผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีขอ้ซกัถำม ขอใหย้กมือและซกัถำมไดใ้นวำระนั้น ๆ  

หลงัจำกนั้น นำยบุญชยั โชควฒันำ  ประธำนกรรมกำร ไดด้ ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ ดงัน้ี 
ก่อนเขำ้วำระท่ี 1  :   เลขำนุกำรบริษทัได้แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบว่ำ  มีผูถื้อหุ้นมำร่วมประชุมเพ่ิมอีก    2  คน  

จ ำนวน 2  รำย  ถือหุน้ 3,700  หุน้ รวมเป็นผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 83 คน จ ำนวน 149  รำย   ถือหุน้รวม
ทั้งส้ิน  266,353,963 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 80.71  ของจ ำนวนหุน้ท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ 

 
 1.  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่66  เมือ่วนัที ่24  เมษายน 2560 

นำยบุญชยั โชควฒันำ ประธำนกรรมกำร ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมวำ่ บริษทัไดจ้ดัท ำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้
คร้ังท่ี 66 เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน 2560 และได้ส่งให้ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ทำงเว็บไซด์ของบริษทั 
www.sahapat.co.th  ภำยใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น และส่งให้กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์ ภำยใน
ระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด ตำมส ำเนำรำยงำนกำรประชุมท่ีได้ส่งไปยงัผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมแลว้  ซ่ึง
คณะกรรมกำรบริษทัเห็นวำ่ไดบ้นัทึกข้ึนโดยถูกตอ้งแลว้ 

 จึงเสนอท่ีประชุมพิจำรณำรับรอง  

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 66    เมื่อวันที่  24 
เมษายน 2560  ด้วยคะแนนเสียง 

 เห็นดว้ย  266,353,963 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100  ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย      -  ไม่มี  - 
 งดออกเสียง    -  ไม่มี  - 
 บตัรเสีย           -  ไม่มี  - 

 
 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา 
       นำยบุญชยั  โชควฒันำ   ประธำนกรรมกำร  รำยงำนต่อท่ีประชุมวำ่รำยงำนของคณะกรรมกำรบริษทั  และผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัในรอบปี 2560 ไดป้รำกฏในหนังสือรำยงำนประจ ำปี 2560 ท่ีไดจ้ดัส่งไปยงัท่ำนผูถื้อหุ้นในรูป CD-ROM 
พร้อมหนงัสือบอกกล่ำวนดัประชุมแลว้  
  ในปี 2560 รำยไดจ้ำกกำรขำยของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีจ ำนวน 31,505 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2559 จ ำนวน 1,347 
ลำ้นบำท คิดเป็น 4.10% อตัรำกำรเติบโตของยอดขำยลดลง เน่ืองจำกในปี 2560 ภำวะกำรแข่งขนัในตลำดของสินคำ้อุปโภค
บริโภคยงัคงควำมรุนแรง  และมีกำรยกเลิกกำรจ ำหน่ำยสินคำ้เดิมสองแบรนด์ท่ีดึงกลบัไปจ ำหน่ำยเอง  คือ Nike ท่ีเปล่ียนแปลง
นโยบำยกำรขำย  เนน้กระจำยเขำ้ช่องทำงร้ำนใหญ่ และแบรนด ์“กะทิอร่อยดี”   แต่บริษทัก็ยงัสำมำรถรักษำฐำนยอดขำยจำกสินคำ้

http://www.sahapat.co.th/
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ท่ีมีอยูใ่ห้เติบโตได ้ อยำ่งไรก็ตำมบริษทัฯ ไดจ้บัมือกบัพำร์ทเนอร์ใหม่  ในกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสินคำ้  “Under Armor”  โดย
เบ้ืองตน้  เนน้กระจำยสินคำ้ออกต่ำงจงัหวดั  เขำ้ไปในช่องทำงร้ำนคำ้เคร่ืองกีฬำเดิมท่ีบริษทัเคยน ำ Nike  เขำ้ไปจ ำหน่ำย และมี  
แบรนด ์ “กะทิพร้ำวหอม” เขำ้มำจ ำหน่ำย 
  บริษทัและบริษทัยอ่ย   มีก ำไรขั้นตน้ 5,440 ลำ้นบำท คิดเป็น 17.27% เม่ือเทียบกบัยอดขำย หลงัหกัค่ำใชจ่้ำยในกำร
ขำยและบริหำร และตน้ทุนทำงกำรเงินแลว้ มีก ำไรก่อนหกัภำษีเงินได ้1,903 ลำ้นบำท และมีก ำไรสุทธิหลงัหกัภำษี 1,572 ลำ้นบำท 
เพ่ิมข้ึนจำกปี 2559 จ ำนวน 186 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น 13.36% 
 

   ในปี 2560  บริษทัไดข้ยำยแนวร่วมในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตไปยงับริษทัยอ่ย  โดยบริษทัยอ่ยไดมี้กำรจดัท ำนโยบำย
ต่อตำ้นกำรคอร์รัปชนั   และขอ้ปฏิบติัตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชนัใหพ้นกังำนบริษทั  และคู่คำ้ไดรั้บทรำบและปฏิบติั  
  มีกำรส่ือสำรและประชำสัมพนัธ์เก่ียวกบันโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชนั  ขอ้ปฏิบติัตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์
รัปชนั ทั้งภำยในบริษทัและบุคคลภำยนอก ผำ่นช่องทำงต่ำงๆ เช่น เวป็ไซตบ์ริษทัฯ ระบบอินทรำเน็ต เอกสำรแผน่พบั เป็นตน้ 
  ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีกำรอบรมให้ควำมรู้ เก่ียวกบักำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชนั กบักรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร 
และพนกังำนอยำ่งต่อเน่ือง 
  เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดใหค้วำมคิดเห็นเพ่ิมเติม จึงขอใหท่ี้ประชุมรับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษทั 
   ท่ีประชุมรับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษทั 
 

ก่อนเขำ้วำระท่ี 3  :  เลขำนุกำรบริษทัไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทรำบวำ่  มีผูถื้อหุน้มำร่วมประชุมเพ่ิมอีก   3  คน  จ ำนวน 
3  รำย  ถือหุน้ 16,920  หุน้ รวมเป็นผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 86 คน จ ำนวน152 รำย ถือหุน้รวมทั้งส้ิน  
266,370,883 หุน้ คิดเป็นร้อยละ80.72 ของจ ำนวนหุน้ท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ 

 
 3. พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
   นำยบุญชยั  โชควฒันำ  ประธำนกรรมกำร ไดเ้สนอขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำอนุมติังบกำรเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยงบ
แสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น งบกระแสเงินสด  และหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน  ส้ินสุด  ณ  วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2560   พร้อมทั้งรำยงำนของผูส้อบบญัชี ซ่ึงไดจ้ดัท ำข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควร
ในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีผำ่นกำรตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำต และไดรั้บควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทัแลว้ ตำมรำยละเอียดท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี  2560 ท่ีทำง
บริษทัไดจ้ดัส่งใหท่้ำนผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือบอกกล่ำวนดัประชุมเพ่ือพิจำรณำแลว้ โดยสรุปสำระส ำคญัดงัน้ี 
                     หน่วย  :  ลำ้นบำท 

รำยกำร งบกำรเงินรวม    งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
สินทรัพยร์วม 25,751 25,092 
หน้ีสินรวม               9,397 9,341 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 16,354 15,751 
รำยไดร้วม 32,018 32,072 
ก ำไรสุทธิ 1,572 1,444 
ก ำไรต่อหุน้  (บำท) 4.65 4.38 

   
  จึงเสนอท่ีประชุมพิจำรณำอนุมติั 
 

  ท่ีประชุมไดพ้ิจำรณำแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมติังบกำรเงินส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560   ตำมเสนอ   ดว้ย
คะแนนเสียง 
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 เห็นดว้ย    266,370,883 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  100  ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย     -  ไม่มี  - 
 งดออกเสียง   -  ไม่มี  - 
                         บตัรเสีย         -  ไม่มี  - 

 
 4. พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผล 
 นำยบุญชยั  โชควฒันำ  ประธำนกรรมกำร  ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมวำ่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัมี 

ก ำไรสุทธิส ำหรับปี  2560 1,444,073,966.81      ลำ้นบำท 

ก ำไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร               7,529,488,388.35      ลำ้นบำท 

รวมเป็นก ำไรท่ีจะน ำมำจดัสรรทั้งส้ิน              8,973,562,355.16      ลำ้นบำท 

คณะกรรมกำรบริษทัขอเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ใหจ้ดัสรรดงัน้ี 

ส ำรองตำมกฎหมำยไดต้ั้งไวค้รบแลว้  จึงไม่ตั้งส ำรองเพ่ิมในปีน้ี 

เงินปันผลหุน้ละ 1.50  บำท         495,000,000.00     ลำ้นบำท 

จ่ำยปันผลระหวำ่งกำลแลว้หุน้ละ 0.50 บำท                             165,000,000.00     ลำ้นบำท                        

คงเหลือเงินปันผลท่ีจ่ำยงวดน้ีอีกหุน้ละ 1.00 บำท                            330,000,000.00     ลำ้นบำท                     

คงเหลือก ำไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรยกไป                         8,643,562,355.16     ลำ้นบำท 

  

 โดยเงินปันผลจ่ำยจำกก ำไรสะสมของบริษทัท่ีเสียภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลไวแ้ลว้ในอตัรำร้อยละ 30  ซ่ึงผูถื้อหุ้น
ประเภทบุคคลธรรมดำสำมำรถเครดิตภำษีคืนได้ตำมประมวลรัษฎำกร มำตรำ 47 ทวิ แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลตำมท่ี
ปรำกฏรำยช่ือ ณ วนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัท่ี 7 พฤษภำคม 2561 และก ำหนดจ่ำยในวนัท่ี 22 
พฤษภำคม 2561 

 จึงเสนอท่ีประชุมพิจำรณำอนุมติั 

         ท่ีประชุมไดพ้จิำรณำแลว้   มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติักำรจดัสรรก ำไรดงัน้ี   เงินส ำรองตำมกฎหมำย   ไดต้ั้งไวค้รบ
แลว้  จึงไม่ตั้งส ำรองเพ่ิมในปีน้ี และใหจ่้ำยเงินปันผลหุน้ละ 1.50 บำท เป็นเงิน 495,000,000 บำท     โดยบริษทัไดจ่้ำยเงินปันผล
ระหวำ่งกำลไปแลว้ในอตัรำ 0.50 บำท  ต่อหุน้ เป็นเงิน 165,000,000 บำท เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวำคม2560 คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ำย
ส ำหรับงวดน้ีอีกในอตัรำ 1.00 บำทต่อหุน้เป็นเงิน 330,000,000 บำท   ตำมเสนอ  ดว้ยคะแนนเสียง 
 เห็นดว้ย  266,370,883 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
 

 ไม่เห็นดว้ย     -  ไม่มี  - 
 งดออกเสียง    -  ไม่มี  - 
                        บตัรเสีย          -  ไม่มี  -       

ก่อนเขำ้วำระท่ี 5:   เลขำนุกำรบริษทัไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทรำบว่ำ  มีผูถื้อหุ้นมำร่วมประชุมเพ่ิมอีก      1  คน  
จ ำนวน 1  รำย  ถือหุ้น 39,980  หุ้น รวมเป็นผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 87 คน จ ำนวน 153  รำย   ถือหุ้น
รวมทั้งส้ิน  266,410,863 หุน้  คิดเป็นร้อยละ  80.73  ของจ ำนวนหุน้ท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ 
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 5. พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรบริษทัแทนกรรมกำรบริษทัท่ีตอ้งออกตำมวำระ 

         นำยเวทิต  โชควฒันำ  กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร ไดเ้สนอตอ่ท่ีประชุมวำ่ กรรมกำรบริษทัท่ีไดรั้บเลือกตั้งจำกท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้มีอยูท่ั้งหมด  15  ท่ำน  ตำมขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 21  ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกคร้ังใหก้รรมกำรบริษทั
ออกจำกต ำแหน่งเป็นจ ำนวนหน่ึงในสำมเป็นอตัรำ     ถำ้จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดย
จ ำนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสำม   และกรรมกำรบริษทัซ่ึงพน้จำกต ำแหน่งแลว้อำจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้   ดงันั้นในกำร
ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี  67  น้ี  มีกรรมกำรบริษทัท่ีตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ  จ ำนวน  5   ท่ำน  คือ 

1. นำงผำสุข รักษำวงศ ์ รองประธำนกรรมกำรบริหำร / ประธำนกรรมกำร 
   บริหำรควำมเส่ียงและต่อตำ้นกำรคอร์รัปชนั 
2. นำยสุรินทร์ วฒันศิริพงษ ์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
3. พลต ำรวจตรีภำณุรัตน์ มีเพียร กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
4. นำยเพชร พะเนียงเวทย ์ กรรมกำรบริษทั 
5. นำงชยัลดำ ตนัติเวชกลุ กรรมกำรบริษทั / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำร 
   บริหำรควำมเส่ียงและต่อตำ้นกำรคอร์รัปชนั 

 โดยนำยสุรินทร์ วฒันศิริพงษ ์แสดงควำมประสงคไ์ม่ขอกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัอีกวำระหน่ึง 
 ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท   ซ่ึงไม่รวมกรรมกำรบริษัทท่ีได้รับกำรเสนอช่ือได้พิจำรณำแล้ว   
เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมกำรบริษทั ซ่ึงพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระทั้ง 4 ท่ำน  เป็นกรรมกำรบริษทัอีก
วำระหน่ึง  โดยพลต ำรวจตรีภำณุรัตน์ มีเพียร เป็นกรรมกำรอิสระท่ีด ำรงต ำแหน่งนำนกว่ำ 9 ปี มีควำมรู้  และประสบกำรณ์   
สำมำรถให้ค  ำแนะน ำท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั อีกทั้งยงัคงมีคุณสมบติัครบถว้นตำมขอ้ก ำหนดคุณสมบติักรรมกำรอิสระของ
บริษทั      และยงัสำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ี ในฐำนะ    กรรมกำรอิสระไดเ้ป็นอยำ่งดี   และเสนอเลือกตั้ง นำยวิชิต   ตนัติอนุนำนนท์   
เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ แทน นำยสุรินทร์ วฒันศิริพงษ ์ ท่ีครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ โดยคณะกรรมกำร
บริษทัไดพิ้จำรณำแลว้เห็นวำ่  นำยวชิิต    ตนัติอนุนำนนท ์   สำมำรถใหค้วำมเห็นไดอ้ยำ่งเป็นอิสระ    และเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์  
ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบุคคลทั้ง 5 ท่ำนดงักล่ำวเป็นบุคคลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ เป็นผูมี้พ้ืนฐำนควำมเช่ียวชำญจำก
หลำกหลำยวชิำชีพ รวมทั้งมีคุณสมบติัตำมกฎหมำย  ประกำศท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้บงัคบัของบริษทั 
 อน่ึง ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดั  พ.ศ. 2535  มำตรำ 86 ไดก้ ำหนดวำ่หำ้มมิใหก้รรมกำรของบริษทัไป
เป็นกรรมกำรของบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนั  และเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษทั  เวน้แต่จะไดแ้จง้
ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทรำบ  ฉะนั้นจึงขอแจง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนท่ีจะพิจำรณำลงมติเลือกตั้งกรรมกำรบริษทัว่ำ มีกรรมกำร
บริษทับำงท่ำนท่ีเสนอใหเ้ลือกตั้งในครำวประชุมน้ี เป็นกรรมกำรของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนั และ
เป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษทัดงัน้ี    
 

ช่ือ – สกลุ ต ำแหน่ง บริษทั 
นำยเพชร  พะเนียงเวทย ์ ผูจ้ดักำรส ำนกักำรลงทุนต่ำงประเทศ บมจ. ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส์ 

 

ส ำหรับประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัทั้ง 5 ท่ำน ไดส่้งใหท่้ำน 
ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือบอกกล่ำวนดัประชุมแลว้ 

ดงันั้นขอเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำเลือกตั้งบุคคลผูมี้รำยนำมต่อไปน้ีเป็นกรรมกำรบริษทัเป็นรำยบุคคล ดงัน้ี 
1. นำงผำสุข    รักษำวงศ ์

ท่ีประชุม  ไดพ้ิจำรณำแลว้  มีมติเลือกตั้งดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทด์งัน้ี 
                       เห็นดว้ย  266,410,863 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100  ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 
ไม่เห็นดว้ย   -  ไม่มี  - 
งดออกเสียง    -  ไม่มี  -  
บตัรเสีย         -  ไม่มี  - 
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2.  พลต ำรวจตรีภำณุรัตน์     มีเพียร 
ท่ีประชุม  ไดพิ้จำรณำแลว้  มีมติเลือกตั้งดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  266,410,853 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

          ไม่เห็นดว้ย     -  10 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำ 
                                                                            ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

งดออกเสียง    -  ไม่มี  -  
บตัรเสีย         -  ไม่มี  - 

3.  นำยเพชร       พะเนียงเวทย ์
ท่ีประชุมไดพิ้จำรณำแลว้  มีมติเลือกตั้งดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทด์งัน้ี 

 เห็นดว้ย  266,410,863 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

ไม่เห็นดว้ย     -  ไม่มี  -     
งดออกเสียง    -  ไม่มี  -  
บตัรเสีย         -  ไม่มี  -   

4.  นำงชยัลดำ     ตนัติเวชกลุ 
ท่ีประชุมไดพิ้จำรณำแลว้  มีมติเลือกตั้งดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทด์งัน้ี 

 เห็นดว้ย  266,410,863 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย     -  ไม่มี  - 

งดออกเสียง     -  ไม่มี  -  
บตัรเสีย          -  ไม่มี  - 

5.   นำยวชิิต     ตนัติอนุนำนนท ์ 
ท่ีประชุมไดพิ้จำรณำแลว้  มีมติเลือกตั้งดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  266,392,710 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9932 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย       -  ไม่มี  - 
                      งดออกเสียง        -  18,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0068 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึง 
                             มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

บตัรเสีย           -  ไม่มี  - 
             นำยเวทิต   โชควฒันำ  กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร จึงไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวำ่  คณะกรรมกำรบริษทั ปี 2561   มีจ ำนวน  
15  ท่ำน  ดงัน้ี 

 1. นำยบุญปกรณ์  โชควฒันำ 
 2. นำยบุณยสิทธ์ิ  โชควฒันำ  
 3. นำยบุญชยั  โชควฒันำ   
 4. นำยบุญฤทธ์ิ  มหำมนตรี  
 5. นำยขจรศกัด์ิ  วนัรัตน์เศรษฐ 
 6. นำยวศิน  เตยะธิติ 
 7. นำยเวทิต  โชควฒันำ 
 8. นำงผำสุข  รักษำวงศ ์  
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 9. พลต ำรวจตรีภำณุรัตน์ มีเพียร  
10. นำยเพชร พะเนียงเวทย ์  
11. นำงสำวศิริลกัษณ์ ธนสำรศิลป์  
12. นำงชยัลดำ ตนัติเวชกลุ 
13. นำยแพทยว์ชิยั เจริญวงค ์
14. นำยธรรมรัตน ์ โชควฒันำ 
15. นำยวชิิต ตนัติอนุนำนนท ์  
 

 โดยบริษทัมีกรรมกำรอิสระครบตำมจ ำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมกำรทั้งคณะ คือ นำยวศิน เตยะธิติ  , พลต ำรวจตรี 
ภำณุรัตน์  มีเพียร, นำยขจรศกัด์ิ  วนัรัตน์เศรษฐ , นำยแพทยว์ชิยั  เจริญวงค ์และ นำยวชิิต  ตนัติอนุนำนนท ์
 ปัจจุบนักรรมกำรตรวจสอบของบริษทั   คือ  นำยวศิน เตยะธิติ , พลต ำรวจตรีภำณุรัตน์   มีเพียร   และนำยขจรศกัด์ิ       
วนัรัตน์เศรษฐ 
 
 6. พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  
  นำยเวทิต  โชควฒันำ   กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมว่ำ ตำมขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 32 ห้ำมมิให้
บริษทัจ่ำยเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดใหแ้ก่กรรมกำร  เวน้แต่จะจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนตำมสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะ
อ่ืนโดยปกติวิสัยในฐำนะท่ีเป็นกรรมกำรของบริษทั   ทั้งน้ี ไม่รวมถึงค่ำตอบแทนหรือสวสัดิกำรท่ีกรรมกำรบริษทัไดรั้บในฐำนะ
พนกังำนหรือลูกจำ้งของบริษทั  ซ่ึงในปี 2560 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ไดก้ ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทัวงเงินรวมไม่เกินปี
ละ 15 ลำ้นบำท   และบริษทัไดจ่้ำยไปจริงเป็นเงินทั้งส้ิน 10,662,000 บำท โดยจ่ำยให้คณะกรรมกำรบริษทัเป็นค่ำเบ้ียประชุม
จ ำนวนเงิน 1,778,000 บำท ค่ำตอบแทนประจ ำปี จ ำนวนเงิน 8,200,000 บำท จ่ำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นค่ำเบ้ียประชุม
จ ำนวนเงิน 600,000 บำท และจ่ำยให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและต่อตำ้นกำรคอร์รัปชนัเป็นค่ำเบ้ียประชุมจ ำนวนเงิน 
84,000 บำท 
 ส ำหรับปี  2561  คณะกรรมกำรบริษทัเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เพ่ือก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
บริษทัวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ลำ้นบำทเท่ำเดิม ทั้งน้ีไม่รวมถึงค่ำตอบแทน หรือสวสัดิกำรอ่ืนท่ีกรรมกำรบริษทัไดรั้บในฐำนะ
พนกังำน หรือลูกจำ้งของบริษทั ซ่ึงไดพ้ิจำรณำจำกผลประเมินกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรบริษทั  ผลกำรด ำเนินงำน  วงเงิน
ท่ีไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้  จ ำนวนเงินค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยในปีท่ีผำ่นมำ และเปรียบเทียบกบัระดบัท่ีปฏิบติัอยูใ่นกลุ่มธุรกิจ
เดียวกนั  รวมถึงอ ำนำจ หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบ และเสนอใหจ่้ำยในกำรท ำหนำ้ท่ี ดงัน้ี 
 

1.  กรรมกำรบริษทั 
 -    ค่ำเบ้ียประชุม (เฉพำะกรรมกำรบริษทัท่ีเขำ้ประชุม) 

ประธำน 12,000  บำท/คร้ัง 
กรรมกำร 10,000  บำท/คร้ัง 

 -  ค่ำตอบแทนประจ ำปี จ่ำยใหแ้ก่กรรมกำรบริษทัทุกคน โดยให ้
   คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูพ้จิำรณำจดัสรร 
 2.  กรรมกำรตรวจสอบ 

  -  ค่ำเบ้ียประชุมรำยไตรมำส 
  ประธำน ไตรมำสละ 60,000  บำท 
  กรรมกำร ไตรมำสละ 30,000  บำท 
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 3. กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและตอ่ตำ้นกำรคอร์รัปชนั 
  -  ค่ำเบ้ียประชุม (เฉพำะกรรมกำรท่ีเขำ้ประชุม) 

  ประธำน 4,000  บำท/คร้ัง 
  กรรมกำร 3,000  บำท/คร้ัง 

4.    สิทธิประโยชน์อ่ืน         -  ไม่มี -  
 ส ำหรับค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยอ่ืนท่ีคณะกรรมกำรบริษทัแต่งตั้งข้ึนนั้น ก ำหนดให้อยูใ่นดุลยพินิจ
ของคณะกรรมกำรบริษทั โดยพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม และสอดคลอ้งกบัภำระหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ    
 ทั้งน้ี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้อนุมติั และใหใ้ชจ้นกวำ่มีกำรเปล่ียนแปลง โดยค่ำตอบแทนท่ี
จ่ำยตอ้งไม่เกินวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 

ตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 90 ก ำหนดไวว้ำ่ กำรจ่ำยค่ำตอบแทน  ใหเ้ป็นไปตำมมติ 
ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่สองในสำมของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมพิจำรณำอนุมติั 
 ท่ีประชุมไดพิ้จำรณำแลว้  มีมติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทัวงเงินรวมไม่เกินปีละ15 ลำ้นบำท จนกวำ่จะมี
กำรเปล่ียนแปลง  โดยจ่ำยเป็นค่ำเบ้ียประชุมคณะกรรมกำรบริษทั  ค่ำตอบแทนประจ ำปี  ค่ำเบ้ียประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
ค่ำเบ้ียประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและต่อตำ้นกำรคอร์รัปชนั  รวมถึงค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรชุดยอ่ย (หำกมี) ตำม
เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุม ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  266,410,863 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไม่เห็นดว้ย          -  ไม่มี  -       
งดออกเสียง         -  ไม่มี  - 
บตัรเสีย               -  ไม่มี  - 
 

 7. พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบัญชี 
 นำยวศิน   เตยะธิติ  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมวำ่ ตำมขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 49 และขอ้ 
50  ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมกำร พนกังำน ลูกจำ้ง หรือ ผูด้  ำรงต ำแหน่งหนำ้ท่ีใด ๆ ของบริษทั  ผูส้อบบญัชีนั้นให้ท่ีประชุม
สำมญัผูถื้อหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผูส้อบบญัชีซ่ึงออกไปนั้นจะถูกเลือกกลบัเขำ้รับต ำแหน่งอีกก็ได ้  ผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี  2560   
คือนำงสุวมิล   กฤตยำเกียรณ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต    เลขทะเบียน 2982  และ/หรือ   นำงสำวสุภำภรณ์  มัง่จิตร  ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญำต  เลขทะเบียน 8125  และ/หรือ   นำยนพฤกษ ์ พิษณุวงษ ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 7764  แห่งบริษทัสอบบญัชี 
ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั  โดยก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชีเป็นเงิน 1,625,000 บำท  โดยนำงสุวิมล   กฤตยำเกียรณ์   
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน  2982 เป็นผูล้งลำยมือช่ือในงบกำรเงินของบริษทั   
 ส ำหรับค่ำบริกำรอ่ืนท่ีมีกำรรับบริกำรจำกบริษทัสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดัในปี 2560 คือ 
 - ค่ำตรวจสอบงบกำรเงิน PAEs ของบริษทัยอ่ย 4 บริษทั          120,000 บำท 
 - ค่ำตรวจสอบงบกำรเงินของกองทุน Private Fund           160,000 บำท 
 - ค่ำตรวจสอบระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ           320,000 บำท 
    รวมทั้งส้ิน           600,000 บำท  
 และค่ำสอบบญัชีบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 
 1. บริษทั โชคชยัพิบูล จ ำกดั จ ำนวนเงิน           350,000 บำท 
 2. บริษทั กรุงเทพทำวเวอร์ (1999) จ ำกดั จ ำนวนเงิน                         225,000 บำท 
 3. บริษทั ทิพยว์ำรินวฒันำ จ ำกดั จ ำนวนเงิน          225,000 บำท 
 4. บริษทั ทิพยว์ำริน อินเตอร์ แพค็เกจจ้ิง จ ำกดั จ ำนวนเงิน         255,000 บำท 
 5. บริษทั แดร่ีไทย จ ำกดั จ ำนวนเงิน                   230,000 บำท 
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 ส ำหรับปี  2561  คณะกรรมกำรบริษทัเห็นชอบตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอ โดยพิจำรณำผลกำรปฏิบติั 
งำน ควำมเป็นอิสระ ค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี และคุณสมบติัตำมขอ้บงัคบัของบริษทั และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ โดยเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้แต่งตั้ง   นำงสุวิมล  กฤตยำเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญำตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ นำงสำวสุภำภรณ์   มัง่จิตร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 8125  และ/หรือ นำยนพฤกษ ์ 
พิษณุวงษ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 7764  จำกบริษทัสอบบญัชี ดี  ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั  เป็นผูส้อบบญัชี
ประจ ำปี 2561  ของบริษทั และก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชี  ประจ ำปี 2561 ดงัน้ี 
 1.  ค่ำสอบทำนงบกำรเงินไตรมำส 1, 2 และ 3                                    630,000   บำท   
 2.  ค่ำสอบทำนงบกำรเงินรวมไตรมำส 1, 2 และ 3                             225,000   บำท   
 3.  ค่ำตรวจสอบประจ ำปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561                      885,000   บำท   
 4.  ค่ำตรวจสอบงบกำรเงินรวมส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561            100,000   บำท     
                                                     รวมทั้งส้ิน                                                            1,840,000   บำท  
  นอกจำกน้ี  ขอให้ผูถื้อหุ้นรับทรำบส ำหรับค่ำบริกำรอ่ืนท่ีมีกำรรับบริกำรจำกส ำนกังำนสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชี
สงักดั  คือกำรสอบบญัชีบริษทัยอ่ย  ดงัน้ี 
       1. บริษทั โชคชยัพิบูล จ ำกดั                           405,000  บำท  
 2. บริษทั กรุงเทพทำวเวอร์ (1999) จ ำกดั                         235,000    บำท  
 3. บริษทั ทิพยว์ำรินวฒันำ จ ำกดั                                      244,000   บำท   
 4. บริษทั ทิพยว์ำริน อินเตอร์ แพค็เกจจ้ิง จ ำกดั               274,000    บำท  
 5. บริษทั แดร่ีไทย จ ำกดั                                                  240,000    บำท  
 
 ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตำมรำยช่ือท่ีเสนอนั้น ไม่มีควำมสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั / บริษทัยอ่ย / ผูบ้ริหำร / ผูถื้อ
หุน้รำยใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำวแต่อยำ่งใด   
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจำรณำอนุมติั 
 ท่ีประชุมไดพิ้จำรณำแลว้   มีมติเป็นเอกฉนัทแ์ต่งตั้ง นำงสุวมิล กฤตยำเกียรณ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 
2982  และ/หรือ  นำงสำวสุภำภรณ์    มัง่จิตร   ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 8125  และ/หรือ นำยนพฤกษ ์ พิษณุวงษ ์ ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 7764  แห่งบริษทัสอบบญัชี  ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2561 โดย
ก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชีตำมรำยละเอียดขำ้งตน้เป็นเงิน 1,840,000  บำท  ตำมเสนอ  ดว้ยคะแนนเสียง 

เห็นดว้ย  266,410,863  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไม่เห็นดว้ย            -  ไม่มี  -       
งดออกเสียง           -  ไม่มี  - 
บตัรเสีย                  -  ไม่มี  - 
 
ก่อนเขำ้วำระท่ี 8:      เลขำนุกำรบริษทัไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทรำบวำ่  มีผูถื้อหุน้มำร่วมประชุมเพ่ิมอีก  2  คน  จ ำนวน 

2  รำย  ถือหุน้ 15,568  หุน้  รวมเป็นผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 89 คน  จ ำนวน 155  รำย  ถือหุน้รวมทั้งส้ิน  
266,426,431 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 80.74 ของจ ำนวนหุน้ท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ 
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 8. พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคบัของบริษัทข้อ 33 
                                               นำงผำสุข  รักษำวงศ ์ รองประธำนกรรมกำรบริหำร ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวำ่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักำรแกไ้ข

พระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 100 ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยค ำสัง่หวัหนำ้คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ท่ี 
21/2560 เร่ือง กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมำยเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจ จึงเห็นสมควรใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั
ของบริษทัขอ้ 33 โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี  

ขอ้บงัคบัเดิม ขอ้บงัคบัใหม่ เหตผุล 
ขอ้ 33. คณะกรรมกำรตอ้งจดัใหมี้กำรประชุม 
ผูถื้อหุน้เป็นกำรประชุมสำมภำยในส่ี (4) เดือน 
นบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 
  กำรประชุมผูถื้อหุน้ครำวอ่ืนนอกจำกท่ีกล่ำว
แลว้ใหเ้รียกวำ่กำรประชุมวสิำมญั  
    คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็น
กำรประชุมวสิำมญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็น 
สมควร 
    ผูถื้อหุน้รวมกนันบัจ ำนวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ย
กวำ่หน่ึงในหำ้ (1/5) ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำย
ไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวำ่ยีสิ่บหำ้ 
(25) คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่
หน่ึงในสิบ (1/10)ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยได้
ทั้งหมดจะเขำ้ช่ือกนัท ำหนงัสือขอให้
คณะกรรมกำรเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำร
ประชุมวสิำมญัเม่ือใดก็ได ้แตต่อ้งระบุเหตผุล
ในกำรท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนใน
หนงัสือดงักล่ำวดว้ย  
ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมกำรตอ้งจดัใหมี้กำร
ประชุมผูถื้อหุน้ภำยในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่
วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจำกผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 33.  คณะกรรมกำรตอ้งจดัใหมี้กำรประชุม 
ผูถื้อหุน้เป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปีภำยในส่ี (4) 
เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 
   กำรประชุมผูถื้อหุน้ครำวอ่ืนนอกจำกท่ีกล่ำวแลว้
ใหเ้รียกวำ่กำรประชุมวสิำมญั 
   คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำร
ประชุมวสิำมญัเม่ือใดก็ได ้สุดแตจ่ะเห็น 
สมควร 
     ผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลำยคนซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนั
ไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ร้อยละสิบ (10) ของจ ำนวนหุน้ท่ี
จ ำหน่ำยไดท้ั้งหมดจะเขำ้ช่ือกนัท ำหนงัสือขอให้
คณะกรรมกำรเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรประชุม
วสิำมญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและ 
เหตุผลในกำรท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนใน
หนงัสือดงักล่ำวดว้ย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมกำร
ตอ้งจดัใหมี้กำรประชุมผูถื้อหุน้ภำยในส่ีสิบหำ้  (45) 
วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจำกผูถื้อหุน้ 
    ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรไม่จดัใหมี้กำรประชุม
ภำยในก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคส่ี ผูถื้อหุน้
ทั้งหลำยซ่ึงเขำ้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืนๆ รวมกนั
ไดจ้ ำนวนหุน้ตำมท่ีบงัคบัไวน้ั้น จะเรียก 
ประชุมเองก็ไดภ้ำยในส่ีสิบหำ้ (45)วนั นบัแต่วนั
ครบก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคส่ีในกรณีเช่นน้ี ให้
ถือวำ่เป็นกำรประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมกำรเรียก
ประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยอนั
จ ำเป็นท่ีเกิดจำกกำรจดัใหมี้กำรประชุมและอ ำนวย
ควำมสะดวกตำมสมควร  
    ในกรณีท่ีปรำกฏวำ่กำรประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นกำร
เรียกประชุมเพรำะผูถื้อหุน้ตำมวรรคหำ้คร้ังใด 
จ ำนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมำร่วมประชุมไม่ครบเป็น 
องคป์ระชุมตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 36. และขอ้ 37.  
ผูถื้อหุน้ตำมวรรคหำ้ตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดจำกกำรจดัใหมี้กำรประชุมในคร้ัง
นั้นใหแ้ก่บริษทั 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักำรแกไ้ข
พระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั 
พ.ศ. 2535 ตำมค ำสัง่หวัหนำ้คณะ 
รักษำควำมสงบแห่งชำติท่ี 
21/2560 เร่ือง กำรแกไ้ขเพ่ิมเติม
กฎหมำยเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรประกอบธุรกิจ 
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                             กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กวำ่สำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และเพ่ือใหก้ำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของ
บริษทัเป็นไปดว้ยควำมคล่องตวั ขอใหท่ี้ประชุมอนุมติัใหค้ณะกรรมกำรบริษทั หรือบุคคลท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย
สำมำรถแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ควำมหรือถอ้ยค ำในขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมดงักล่ำว ตำมค ำแนะน ำของนำยทะเบียนบริษทั
มหำชนจ ำกดั กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้กระทรวงพำณิชย ์
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจำรณำ 
                         ท่ีประชุมไดพิ้จำรณำแลว้  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัให้บริษทัแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 33 และให้
คณะกรรมกำรบริษทัหรือบุคคลท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย มีอ ำนำจแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ควำมหรือถอ้ยค ำในขอ้บงัคบัของ
บริษทัท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมดงักล่ำวตำมค ำแนะน ำของนำยทะเบียนบริษทัมหำชนจ ำกดั  กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์ดว้ย
คะแนนเสียง 

 เห็นดว้ย  266,426,431  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100  ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึง 
มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไม่เห็นดว้ย             -  ไม่มี  -       
งดออกเสียง            -  ไม่มี  - 
บตัรเสีย                   -  ไม่มี  - 
 

 9. พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
  นำยสมชยั  สุชำติเจริญยิง่   ผูถื้อหุน้ไดส้อบถำมดงัน้ี 
  ก่อนอ่ืนตอ้งขอช่ืนชมและให้ก ำลงัใจคณะกรรมกำรบริษทั สหพฒันพิบูล จ ำกดั (มหำชน) ท่ีบริหำรจดักำรบริษทั
เจริญกำ้วหนำ้ ผลก ำไรเพ่ิมข้ึน จ่ำยปันผลเพ่ิมข้ึน อยำกจะเรียนถำมวำ่ในขณะท่ียอดขำยของบริษทัลดลง แต่บริษทัสำมำรถท ำก ำไร
เพ่ิมข้ึน มำจำกกำรเพ่ิมมูลค่ำผลิตภณัฑ ์ลดตน้ทุนลงไดห้รือวำ่จำกกำรขำยทรัพยสิ์น  
  นำยบุญชยั  โชควฒันำ  ประธำนกรรมกำรไดต้อบผูถื้อหุน้วำ่  ในปีท่ีผำ่นมำมีสินคำ้สองแบรนดท่ี์เจำ้ของสินคำ้น ำ
กลบัไปจ ำหน่ำยเอง บริษทัก็มีสินคำ้ใหม่มำเสริม แต่ยงัไม่เท่ำยอดขำยท่ีหำยไป สินคำ้ของบริษทัท่ีมีอยูก็่มีกำรเติบโตท่ีดี จึงท ำให้
ยอดขำยลดลงไม่มำก ขณะเดียวกนับริษทัก็มีกำรบริหำรจดักำรหลำยอยำ่ง เช่น โลจิสติกส์  ซ่ึงก่อนหนำ้น้ีบริษทัใหค้วำมส ำคญัไม่
มำก  บริษทัก็กลบัมำดูแลซ่ึงในปีท่ีผำ่นมำสำมำรถลดค่ำใชจ่้ำยลงได ้80 ลำ้นบำท มีกำรบริหำรจดักำรและเพ่ิมประสิทธิภำพของ
คลงัสินคำ้และอ่ืนๆ 
  นำยสมชยั   สุชำติเจริญยิ่ง  ผูถื้อหุ้นกล่ำววำ่ โลจิสติกส์เป็นค่ำใชจ่้ำยท่ีสูงมำก ส ำหรับธุรกิจของประเทศและเป็น 
cost ของเศรษฐกิจมหภำคของชำติดว้ย ในประเทศไทยโลจิสติกส์ cost ค่อนขำ้งสูงประมำณ 20% ประเทศอ่ืนไม่ถึง 10% กำรท่ี
บริษทัใหค้วำมส ำคญัและสำมำรถลดค่ำใชจ่้ำยในเร่ืองน้ีไดเ้ป็นตวัอยำ่งท่ีดี ขอสอบถำมต่อดงัน้ี  
  1. เก่ียวกบัเร่ืองกำรใชพ้ลงังำน กำรใชไ้ฟฟ้ำ บริษทัตระหนกัและใหค้วำมส ำคญักบัเร่ืองน้ีหรือไม่ 
  2. มีกำรลดค่ำใชจ่้ำยจำกกำรใชแ้อร์คอนดิชัน่ กำรบ ำรุงรักษำแอร์อยำ่งไร เพ่ือประหยดัไฟและยดือำยกุำรใชง้ำน 
   นำยบุญชยั  โชควฒันำ   ประธำนกรรมกำร ไดต้อบผูถื้อหุน้ดงัน้ี  
  1. บริษทัมีกำรดูแลและใหค้วำมส ำคญัเก่ียวกบักำรใชไ้ฟฟ้ำ  ในปี 2559  บริษทัไดท้ ำโซลำร์เซลลท่ี์ 
โรงอำหำรของบริษทั สำมำรถลดค่ำไฟฟ้ำไดก้วำ่ 10%  มีกำรเปล่ียนหลอดไฟฟ้ำจำกเดิมใชห้ลอดตะเกียบ เปล่ียนเป็นหลอด LED 
บริษทัใหค้วำมส ำคญัในเร่ืองน้ีมำก เพรำะนัน่คือก ำไรท่ีไดก้ลบัมำใหก้บัผูถื้อหุน้ 
  2. ส ำหรับกำรใชแ้อร์คอนดิชัน่ สมยัก่อนบริษทัใชร้ะบบ Central air มีระบบ Cooling Tower ปัจจุบนัใชร้ะบบ 
Ceiling type  เปิด-ปิดเป็นเวลำ มีกำรควบคุมอุณหภูมิชดัเจน มีช่ำงแอร์ประจ ำบริษทั มีหนำ้ท่ีตรวจเช็คและลำ้งอุปกรณ์อยำ่ง
สม ่ำเสมอ  บริษทัประหยดัพลงังำนจำกส่วนน้ีไดม้ำก 
  นำยสมชยั  สุชำติเจริญยิง่  ไดส้อบถำมเพ่ิมเติมวำ่ 
  1. ประเทศไทยก ำลงัโตเร่ือง EEC สัปดำห์ท่ีแลว้แจ๊คหม่ำมำเซ็น MOU กับรองนำยก อยำกถำมว่ำบริษทัจะได้
ประโยชน์ทำงตรงหรือทำงออ้ม และนิคมอุตสำหกรรมศรีรำชำมีเน้ือท่ีวำ่งท่ีจะขำยใหก้บันกัลงทุนต่ำงชำติหรือไม่  
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  2. บริษทัจะท ำนิคมอุตสำหกรรมเพ่ิมท่ีภำคตะวนัออกหรือไม่ 
  3. ปี 2561 บริษทัวำงยทุธศำสตร์อยำกเติบโตทำงไหน  
  นำยบุณยสิทธ์ิ  โชควฒันำ  ประธำนกรรมกำรกิตติมศกัด์ิ ไดต้อบผูถื้อหุน้ดงัน้ี  
  1. เร่ืองนิคมอุตสำหกรรมไม่เก่ียวกบับริษทั สหพฒันพิบูล จ ำกดั (มหำชน) ท่ีดินของเครือสหพฒัน์มีท่ีศรีรำชำมำก 
ทั้งท่ีจงัหวดัชลบุรี กบินทร์บุรี ซ่ึงไม่อยูใ่น EEC แต่อนำคตไม่แน่ ทั้งน้ีเครือสหพฒัน์ไม่ไดห้วงัเร่ืองกำรใชท่ี้ดินเพ่ือเก็งก ำไร แต่ใช้
ท่ีดินในกำรประกอบธุรกิจ เร่ืองแจ๊คหม่ำท่ีมำประเทศไทย ก็เป็นกำรจุดประกำยให้ EEC ของรัฐบำลมีคนสนใจมำกยิ่งข้ึน จริงๆ
ธุรกิจของแจ๊คหม่ำคือ E-Commerce ซ่ึงจะช่วยไดม้ำก โดยเฉพำะเร่ืองกำรขำยสินคำ้เกษตร ในอนำคตอินเตอร์เน็ตจะแพร่หลำยไป
ทุกภำคส่วน คนในชนบทสำมำรถขำยสินคำ้ไปต่ำงประเทศได ้ซ่ึงจะไดป้ระโยชน์มำกพอสมควร 
  2. ถำ้จะมีกำรเพ่ิมนิคมอุตสำหกรรม ก็คงจะเป็นท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรำแต่ยงัไม่มีโครงกำร 
  3. ต่อจำกน้ีไปกำรท ำธุรกิจอะไรหนีไม่พน้ตอ้งเอำ Big Data มำวเิครำะห์ ส่วนเร่ือง E-Commerce และ Internet เป็น
ธุรกิจท่ีตอ้งศึกษำและพิจำรณำต่อไป  
  นำยวรภทัร ชินพงศไ์พบูลย ์ ผูถื้อหุน้ไดส้อบถำมดงัน้ี 
  1. ปัจจุบนัมีกำรซ้ือขำยออนไลน์มำกข้ึน บริษทัมีกำรวำงนโยบำยอยำ่งไร 
  2. อตัรำก ำไรขั้นตน้แตกต่ำงกนัมำกหรือไม่ 
  3. ช่วงท่ีผำ่นมำ บริษทัมีกำรควบรวมบริษทั อยำกทรำบเหตุผลในกำรท ำเช่นน้ี 
 
  นำยบุณยสิทธ์ิ  โชควฒันำ  ประธำนกรรมกำรกิตติมศกัด์ิ ไดต้อบผูถื้อหุน้ดงัน้ี 
  1. E-Commerce เป็นธุรกิจท่ีเป็นช่องทำงใหม่ ในเครือสหพฒัน์ท่ีเป็นพำร์ทเนอร์กบั Lazada เครือข่ำยของอำลีบำบำ
ตอ้งใชเ้วลำ ตวัเลขยงัไม่มำกตอ้งคอยติดตำมอยูต่ลอดเวลำ บุคลำกรก็ตอ้งเรียนรู้เร่ืองกำรท ำธุรกิจ E-Commerce 
  2. อตัรำก ำไรขั้นตน้ไม่มำก เพรำะสินคำ้ของแต่ละธุรกิจไม่เหมือนกนั ตอนน้ีก ำลงัพิจำรณำอยู ่
  3. ยคุน้ีธุรกิจตอ้งมีกำร Merge กนั มีกำรควบรวมกิจกำรเพ่ือท่ีจะใหบ้ริษทัใหญ่ข้ึน มีก ำไรสูงข้ึน ยคุน้ีคือยคุของกำร
เอำหลำยๆบริษทัมำควบรวมกนั แทนท่ีจะกระจำยก็เป็นกำรรวมกนัมำกกวำ่ แต่ผูถื้อหุน้ไม่ตอ้งเป็นห่วง ทุกอยำ่งท่ีท ำก็เพ่ือผูถื้อหุน้ 
  นำยวรภทัร ชินพงศไ์พบูลย ์ ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถำมต่อวำ่ Lawson มีนโยบำยขำยแฟรนไชส์ เพ่ือกำรขยำยตวัหรือไม่ 
  นำยบุญชยั  โชควฒันำ  ประธำนกรรมกำร ไดต้อบผูถื้อหุ้นว่ำ ธุรกิจ Convenience Store จ ำนวนร้ำนทั้งหมดกวำ่ 
90% เป็นแฟรนไชส์ ทัว่โลกก็เป็นแบบน้ี Lawson ก็มีนโยบำยสร้ำงแฟรนไชส์เช่นเดียวกนั 
  ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนใดอีก  นำยบุญชยั  โชควฒันำ  ประธำนกรรมกำร กล่ำวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่ำนและกล่ำวปิด
ประชุม 
 
                    เลิกประชุมเวลำ 11.00  น. 
                                                                                                                       
                                                                                                                                    บุญชยั  โชควฒันำ 
                                                                                                                        .........................................................                                                                                                   
                                                                            (นำยบุญชยั  โชควฒันำ) 
                                                                                             ประธำนท่ีประชุม        
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ส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 3 
ประวตัิของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 
 

1. ช่ือ-นามสกุล - นายบุณยสิทธ์ิ   โชควฒันา    
 อายุ - 81  ปี       
 สัญชาต ิ - ไทย 
 การศึกษา - ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ   
   สาขาบริหารธุรกิจ  - มหาวทิยาลยับูรพา    
     -  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
     -  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
                   -  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
   สาขาวศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
   สาขากฎหมาย  มหาวทิยาลยัวาเซดะ ประเทศญ่ีปุ่น 
   สาขาวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล กรุงเทพฯ 
      การอบรมหลกัสูตรกรรมการ   - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 
  Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005    
  จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
     ต าแหน่งในบริษัท - ประธานกรรมการกิตติมศกัด์ิ  
     จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษทั - 57  ปี 
 

    ประสบการณ์การท างาน  

บริษัทจดทะเบียน กรรมการใน 
กจิการอืน่ 

(ที่ไม่ใช่บริษัท 
จดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่แข่งขัน / 
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท  

จ านวน ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร 

  7  แห่ง  ประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร /  
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร 
ท่ีปรึกษำคณะกรรมกำร 
 
 
ท่ีปรึกษำกิตติมศกัดิ 

บมจ. ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ 
บมจ. สหพฒันำอินเตอร์โฮลด้ิง 
 
บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) 
บมจ.ไทยวำโก ้
บมจ. เทก็ซ์ไทลเ์พรสทีจ 
บมจ. ธนูลกัษณ์ 
บมจ. ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชัน่แนล 

  18  แห่ง  ประธำนกรรมกำร 
 กรรมกำร 
  

บมจ. ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ 
บจ. สหชลผลพืช 
 

 
 

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรทีย่งัไม่บรรลนุิตภิาวะ)  2,775,585  หุ้น    =   0.84 % 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 -   สำมญัผูถื้อหุน้ปี 2561 จ ำนวน    1/1   คร้ัง 
 -   คณะกรรมกำรบริษทั จ ำนวน      12/12 คร้ัง 
ความเช่ียวชาญ - มีควำมเช่ียวชำญ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทกัษะดำ้นกำรก ำหนดวสิยัทศัน์ของธุรกิจ  
  ยทุธศำสตร์เพ่ือกำรเจริญเติบโตของธุรกิจในเครือโดยภำพรวม  ทั้งในดำ้นกำรลงทุน  
  กำรเงิน กำรขำย กำรตลำด Logistic และกำรเช่ือมโยงเทคโนโลยสีำรสนเทศ  รวมทั้ง 
  มุมมองดำ้นกำรสร้ำง พฒันำผูบ้ริหำรระดบัสูง และบุคลำกรท่ีมีคุณภำพ เพื่อสร้ำง 
  ควำมยัง่ยนืใหก้บัเครือ 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง -     กรรมกำรบริษทั  ซ่ึงไดผ้ำ่นกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริษทัแลว้  
คุณสมบัตต้ิองห้าม  -  ไม่มีประวติักำรกระท ำควำมผิดอำญำในควำมผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท ำโดยทุจริต 



- 21 - 
 

 
ประวตัิของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 
 

2. ช่ือ-นามสกุล - นายบุญชัย   โชควฒันา                                  
 อายุ - 71  ปี       
 สัญชาต ิ - ไทย 
 การศึกษา - ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
    สาขานิเทศศาสตร  มหาวทิยาลยันเรศวร 
   สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
          สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 
   มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 
  - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) 
   มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
        การอบรมหลกัสูตรกรรมการ   - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น   3/2003 
  Director Certification Program   (DCP) รุ่น 68/2005    
  จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
        ต าแหน่งในบริษัท - ประธานกรรมการบริษทั / ประธานกรรมการบริหาร  
       จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท -  46  ปี  
 

       ประสบการณ์การท างาน  

บริษัทจดทะเบียน 
กรรมการใน 
กจิการอืน่ 

(ที่ไม่ใช่บริษัท 
จดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่แข่งขัน / 
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท  

จ านวน ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร 

  3  แห่ง  ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 

 

- บมจ. ฟำร์อีสท ์เฟมไลน์ ดีดีบี 
- บมจ. ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส์ 
- บมจ. สหพฒันำอินเตอร์โฮลด้ิง 
             

    19  แห่ง กรรมกำร 
กรรมกำร 

 บมจ. ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส์ 
 บจ. ซนัร้อยแปด 

     

 
 

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรทีย่งัไม่บรรลนุิตภิาวะ)  2,026,342  หุ้น    =   0.61 % 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 -   สำมญัผูถื้อหุน้ปี 2561 จ ำนวน    1/1   คร้ัง 
 -   คณะกรรมกำรบริษทั จ ำนวน      12/12 คร้ัง 
ความเช่ียวชาญ  - มีควำมรู้ควำมสำมำรถในดำ้นกำรบริหำรจดักำร มีทกัษะดำ้นกำรตลำด  
   กำรปรับยทุธศำสตร์ทำงธุรกิจ เพ่ือขยำยช่องทำงกำรตลำด ขยำยฐำนกำรขำย 
   และจดัจ ำหน่ำยสินคำ้  มีควำมช ำนำญในกำรโฆษณำประชำสมัพนัธ์  รวมถึง 
   มีควำมคิดริเร่ิมในโครงกำรต่ำง ๆ เพ่ือพฒันำผูบ้ริหำรระดบัสูง รวมถึงบุคลำกร 
   ใหมี้คุณภำพ เพ่ือกำรพฒันำท่ีย ัง่ยนืขององคก์ร 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง -     กรรมกำรบริษทั  ซ่ึงไดผ้ำ่นกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริษทัแลว้  
คุณสมบัตต้ิองห้าม  -  ไม่มีประวติักำรกระท ำควำมผิดอำญำในควำมผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท ำโดยทุจริต 
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ประวตัิของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 
3.    ช่ือ-นามสกุล -     นางสาวศิริลกัษณ์  ธนสารศิลป์ 
 อายุ - 69  ปี       
 สัญชาต ิ - ไทย 
 การศึกษา - ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) 
   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
        การอบรมหลกัสูตรกรรมการ   - Director Certification Program   (DAP) รุ่น 22/2004    
  จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
        ต าแหน่งในบริษัท - กรรมการ 
       จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท - 3 ปี    
 

       ประสบการณ์การท างาน  
 

บริษัทจดทะเบียน กรรมการใน 
กจิการอืน่ 

 (ที่ไม่ใช่บริษัท 
จดทะเบียน) 

) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่แข่งขัน / 
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท 

 
จ านวน ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร 

1 แห่ง กรรมกำร บมจ. สหพฒันพิบูล     4  แห่ง กรรมกำร บจ. รำมศรทวกีำร 

 

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรทีย่งัไม่บรรลนุิตภิาวะ)  761,551  หุ้น    =   0.23 % 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 -   สำมญัผูถื้อหุน้ปี 2561 จ ำนวน 1/1    คร้ัง 
 -   คณะกรรมกำรบริษทั จ ำนวน         12/12 คร้ัง 
ความเช่ียวชาญ -     ทำงดำ้นกฎหมำย  
 -     กำรบริหำรจดักำรกำรเงิน 
 -     กำรบริหำรจดักำร 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง -     กรรมกำรบริษทั  ซ่ึงไดผ้ำ่นกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริษทัแลว้  
คุณสมบัตต้ิองห้าม  -  ไม่มีประวติักำรกระท ำควำมผิดอำญำในควำมผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท ำโดยทุจริต 
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ประวตัิของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 
 

3. ช่ือ-นามสกุล - นายธรรมรัตน์  โชควฒันา 
 อายุ - 49  ปี       
 สัญชาต ิ - ไทย 
 การศึกษา - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์   
   มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
 การอบรมหลกัสูตรกรรมการ   - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 
  -      Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 
  จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 -      อบรมหลกัสูตร CSP รุ่น 31/2009 
  สถาบนัวทิยาการ สวทช (NSTD Academy) 
      ต าแหน่งในบริษัท - กรรมการ 
     จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษทั - 2  ปี  
     ประสบการณ์การท างาน  

บริษัทจดทะเบียน 
กรรมการใน 
กจิการอืน่ 

    (ที่ไม่ใช่บริษัท 
จดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่แข่งขัน / 
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท  

จ านวน ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร 

  3 แห่ง  กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร 
และรองประธำน
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร 

บมจ. ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชัน่แนล 
 
 
บมจ. ไทยวำโก ้
บมจ. ธนูลกัษณ์ 
 

     40  แห่ง กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 

บจ. แคน 
บจ. อินเตอร์เซำ้ท ์
บจ. ซนัร้อยแปด 
บจ. เพนส์ มำร์เก็ตต้ิง 
แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ 
บจ.โครำชวฒันำ 

 
 

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรทีย่งัไม่บรรลนุิตภิาวะ)      232,254  หุ้น  =   0.07% 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 -   สำมญัผูถื้อหุน้ปี 2561 จ ำนวน    1/1    คร้ัง 
 -   คณะกรรมกำรบริษทั จ ำนวน      11/12 คร้ัง 
ความเช่ียวชาญ   -    กำรตลำด  และกำรบริหำรธุรกิจ 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง -     กรรมกำรบริษทั  ซ่ึงไดผ้ำ่นกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริษทัแลว้  
คุณสมบัตต้ิองห้าม  -  ไม่มีประวติักำรกระท ำควำมผิดอำญำในควำมผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท ำโดยทุจริต 
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ประวตัิของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 
5.   ช่ือ-นามสกุล -    นายแพทย์วชัิย   เจริญวงค์  
 อายุ -  72   ปี             
 สัญชาต ิ - ไทย 
 การศึกษา - แพทยศำสตร์บณัฑิต ศิริรำชพยำบำล หำวทิยำลยัมหิดล 
       การอบรมหลกัสูตรกรรมการ   - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 138/2007 
   จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 ต าแหน่งในบริษัท - กรรมการอิสระ 
 จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท - 3 ปี 
 ประสบการณ์การท างาน             -    แพทยป์ระจ ำ       โรงพยำบำลกรุงเทพคริสเตียน  
                                       -    แพทยท่ี์ปรึกษำ    โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร์ 
                                      -    แพทยท่ี์ปรึกษำ    โรงพยำบำลกรุงเทพ 
 

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรทีย่งัไม่บรรลนุิตภิาวะ)       - ไม่มี - 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 -   สำมญัผูถื้อหุน้ปี 2561 จ ำนวน    1/1    คร้ัง 
 -   คณะกรรมกำรบริษทั จ ำนวน      10/12 คร้ัง 
ความเช่ียวชาญ  -      แพทยศ์ลัยกรรม General Sugion FICS  , FRCST.  
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง     -      กรรมกำรอิสระ ซ่ึงไดผ้ำ่นกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริษทัแลว้  
คุณสมบัตต้ิองห้าม  -  ไม่มีประวติักำรกระท ำควำมผิดอำญำในควำมผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งได ้
    กระท ำโดยทุจริต 

 
 

การม/ีไม่มส่ีวนได้เสียในลกัษณะดงัต่อไปนี ้กบับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท  ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 
-  เป็น/ไม่เป็น กรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน  ลูกจำ้ง พนกังำน หรือท่ีปรึกษำท่ีไดรั้บ  

เงินเดือนประจ ำ  
ไม่เป็น 

-   เป็น/ไม่เป็น ผูใ้หบ้ริกำรทำงวชิำชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษำกฎหมำย)     ไม่เป็น 
-   มี/ไม่มี ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจท่ีมีนยัส ำคญั อนัอำจมีผลใหไ้ม่สำมำรถท ำหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่ง 
     อิสระ  (เช่น กำรซ้ือ/ขำยวตัถุดิบ/ สินคำ้/บริกำร/กำรใหกู้ย้มืเงินหรือกำรกูย้มืเงิน) 

 
ไม่มี 

-  เป็น/ไม่เป็น ญำติสนิทกบัผูบ้ริหำร หรือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทั/ บริษทัยอ่ย ไม่เป็น 
-  เป็น/ไม่เป็น กรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งข้ึน เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษทั  
   ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูถื้อหุน้  ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทั 

 
ไม่เป็น 
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ส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี  4 
นิยำมกรรมกำรอิสระ 

   

  บริษทัฯ ไดก้ ำหนดนิยำม “ กรรมกำรอิสระ”  ของบริษทั   เท่ำกบัขอ้ก ำหนดตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุน ดงัน้ี 

(1) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือ ผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั  ทั้งน้ี ให้นบัรวมกำรถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระ
รำยนั้น ๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็น  หรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน  ลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีไดเ้งินเดือนประจ ำ    
หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทั  บริษทัใหญ่   บริษทัยอ่ย   บริษทัร่วม  บริษทัยอ่ยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือของผูมี้
อ ำนำจควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะได้พน้จำกกำรมีลกัษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัท่ีได้รับแต่งตั้ งเป็น
กรรมกำรอิสระ  ทั้งน้ีลกัษณะตอ้งหำ้มดงักล่ำวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมกำรอิสระเคยเป็นขำ้รำชกำร หรือท่ีปรึกษำของส่วนรำชกำร
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทั 
        (3)  ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะท่ีเป็น 
บิดำ   มำรดำ   คู่สมรส   พ่ีนอ้ง   และบุตร   รวมทั้งคู่สมรสของบุตร  ของผูบ้ริหำร   ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่  ผูมี้อ  ำนำจควบคุม  หรือ
บุคคลท่ีจะไดรั้บกำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหำร  หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทั  หรือบริษทัยอ่ย 
        (4)  ไม่มี หรือเคยมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้
อ ำนำจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอยำ่งอิสระของตน  รวมทั้งไม่เป็น  หรือเคยเป็นผู ้
ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุม ของผูท่ี้มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั   บริษทัใหญ่   บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั   เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บ
แต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ 
        ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหน่ึง  รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ท่ีกระท ำเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจกำร  กำร
เช่ำหรือใหเ้ช่ำอสังหำริมทรัพย ์ รำยกำรเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริกำร   หรือกำรใหห้รือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน   ดว้ยกำร
รับหรือใหกู้ย้มื  ค  ้ำประกนั  กำรใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน  รวมถึงพฤติกำรณ์อ่ืนท ำนองเดียวกนั  ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัฯ 
หรือคู่สญัญำมีภำระหน้ีท่ีตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหน่ึง   ตั้งแต่ร้อยละสำมของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่ยีสิ่บลำ้น
บำทข้ึนไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกวำ่   ทั้งน้ี กำรค ำนวณภำระหน้ีดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมวธีิกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรท่ีเก่ียว
โยงกนั ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ว่ำดว้ยหลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในกำร
พิจำรณำภำระหน้ีดงักล่ำว ใหน้บัรวมภำระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 
                   (5)   ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั  บริษทัใหญ่   บริษทัย่อย  บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้
อ ำนำจควบคุมของบริษทั   และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชี   ซ่ึงมีผูส้อบบญัชี
ของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัสงักดัอยู ่  เวน้แต่จะไดพ้น้จำก
กำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ 
                   (6)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ  ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำย  หรือท่ีปรึกษำ
ทำงกำรเงิน   ซ่ึงไดรั้บค่ำบริกำรเกินกวำ่สองลำ้นบำทต่อปีจำกบริษทั  บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือ
ผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพนั้นดว้ย เวน้
แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ 
       (7)  ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษทั  ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่  หรือผูถื้อ
หุน้ ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่     
                    (8)    ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจกำรของบริษทั  หรือบริษทัยอ่ย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในหำ้งหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือน
ประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่ง
เดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
                    (9)    ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั  
  ภำยหลงัไดรั้บกำรแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมกำรอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตำมวรรคหน่ึง (1) ถึง (9) แลว้ กรรมกำรอิสระ
อำจไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ให้ตดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทั
ยอ่ยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือ ผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั  โดยมีกำรตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective 
decision) ได ้
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ส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 5 

 

   ขอ้มูลเก่ียวกบักรรมกำรอิสระ  และเป็นกรรมกำรตรวจสอบท่ีบริษทัฯ เสนอช่ือใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้ 
 
1.  ช่ือ-นำมสกลุ -    พลต ำรวจตรีภำณุรัตน์   มีเพียร       

     ประเภทกรรมกำร -    กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

    อำย ุ     -    71  ปี       

    สญัชำติ         -    ไทย 

    ท่ีอยู ่ -    299/8 ซอยลำดพร้ำว 41 แขวงจนัทน์เกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10130  

    กำรถือหุน้ในบริษทั -     ไม่มี 

    กำรมีส่วนไดเ้สียในทุกวำระ -     ไม่มี 
 

 

 

2.  ช่ือ-นำมสกลุ -    นำยวศิน  เตยะธิติ   

     ประเภทกรรมกำร -    กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

    อำย ุ     -    70  ปี       

    สญัชำติ         -    ไทย 

    ท่ีอยู ่ -    11 หมู่บำ้นเสรีหวัหมำก  ถนนพระรำม 9 แขวงสวนหลวง  

  เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ 10250 

    กำรถือหุน้ในบริษทั -     0.005  % 

    กำรมีส่วนไดเ้สียในทุกวำระ -    ไม่มี  
 
 

 

 

 

3.  ช่ือ-นำมสกลุ -    นำยขจรศกัด์ิ   วนัรัตน์เศรษฐ       

     ประเภทกรรมกำร -    กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

    อำย ุ     -    71  ปี       

    สญัชำติ         -    ไทย 

    ท่ีอยู ่ -    18 ปุณณวถีิ 30 ถนนสุขมุวทิ 101 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง 

       กรุงเทพฯ  10260 

    กำรถือหุน้ในบริษทั -     ไม่มี 

    กำรมีส่วนไดเ้สียในทุกวำระ -     ไม่มี 
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ส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 6 
 

บริษทั สหพฒันพิบูล จ ำกดั (มหำชน) 
ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น 

กำรประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 33.     คณะกรรมกำรตอ้งจดัให้มีกำรประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปี ภำยในส่ี  (4)  เดือน นบัแต่วนัส้ินสุด   

ของรอบปีบญัชีของบริษทั 

                                 กำรประชุมผูถื้อหุน้ครำวอ่ืนนอกจำกท่ีกล่ำวแลว้  ใหเ้รียกวำ่กำรประชุมวสิำมญั 

                             คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรประชุมวสิำมญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 

                                ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลำยคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ร้อยละสิบ (10) ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำย

ไดท้ั้งหมดจะเขำ้ช่ือกนัท ำหนงัสือขอใหค้ณะกรรมกำรเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมญัเม่ือใดก็ได ้

แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในกำรท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนในหนังสือดังกล่ำวด้วย ในกรณีเช่นน้ี

คณะกรรมกำรตอ้งจดัใหมี้กำรประชุมผูถื้อหุน้ภำยในส่ีสิบหำ้ (45) วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจำกผูถื้อหุน้ 

     ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรไม่จดัให้มีกำรประชุมภำยในก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคส่ี ผูถื้อหุ้นทั้งหลำยซ่ึง

เขำ้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้ ำนวนหุ้นตำมท่ีบงัคบัไวน้ั้น จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ำยในส่ีสิบหำ้ 

(45) วนั นับแต่วนัครบก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคส่ีในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่ำเป็นกำรประชุมผู ้ถือหุ้นท่ี

คณะกรรมกำรเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยอนัจ ำเป็นท่ีเกิดจำกกำรจดัให้มีกำรประชุมและ

อ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร 

     ในกรณีท่ีปรำกฎวำ่กำรประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผูถื้อหุ้นตำมวรรคห้ำคร้ังใด  จ ำนวน   

ผูถื้อหุ้นซ่ึงมำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 36. และขอ้ 37. ผูถื้อหุ้นตำมวรรคห้ำ

ตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดจำกกำรจดัใหมี้กำรประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 

ขอ้ 34. ในกำรเรียกประชุมผูถื้อหุ้น   ให้คณะกรรมกำรจดัท ำหนงัสือนดัประชุม  ระบุสถำนท่ี  วนั   เวลำ ระเบียบวำระ

กำรประชุมและเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุให้ชดัเจนวำ่เป็นเร่ืองท่ี

จะเสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจำรณำแลว้แต่กรณี รวมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเร่ืองดงักล่ำว 

และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนำยทะเบียนทรำบไม่นอ้ยกวำ่เจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม  ทั้งน้ีใหโ้ฆษณำค ำบอกกล่ำว

นดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสำม  (3)  วนัและไม่นอ้ยกวำ่สำม  (3)  วนัก่อนวนัประชุมดว้ย 

               สถำนท่ีท่ีจะใชป้ระชุมตำมวรรคหน่ึง ให้อยู่ในทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของส ำนักงำนใหญ่ของบริษทั หรือ 

ส ำนกังำนสำขำ หรือสถำนท่ีอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรจะก ำหนดให ้

ขอ้ 35.     คณะกรรมกำรจะตอ้งจดัส่งเอกสำรตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสำมญัประจ ำปี 

ขอ้ 36.   ในกำรประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจำกผูถื้อหุ้น (ถำ้มี) มำประชุมไม่น้อยกว่ำยี่สิบห้ำ (25)    

คนหรือไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ ำนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมดและตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไม่นอ้ยกว่ำหน่ึงในสำม 

(1/3)  ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม  เวน้แต่กฎหมำยจะก ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืนใน

กรณีใดโดยเฉพำะ 
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ขอ้ 37. กำรประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด  เม่ือล่วงเวลำนดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1)  ชัว่โมง จ ำนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมำเขำ้ร่วมประชุมไม่

ครบเป็นองคป์ระชุมตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 37   หำกวำ่กำรประชุมผูถื้อหุน้นั้นไดเ้รียกนดัเพรำะผูถื้อหุน้ร้องขอ

กำรประชุมเป็นอนัระงบัไป ถำ้กำรประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผูถื้อหุ้นร้องขอก็ให้นดั

ประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่ำเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในกำรประชุม

คร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวำ่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 38. ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น   ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรไม่อยูใ่นท่ีประชุม  หรือ ไม่

สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้   ถำ้มีรองประธำนกรรมกำรใหร้องประธำนกรรมกำรเป็นประธำน  ถำ้ไม่มีรองประธำน  

กรรมกำร  หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้ ให้ผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธำนในท่ี

ประชุม 

ขอ้ 39. ประธำนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มีหนำ้ท่ีควบคุมกำรประชุมใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษทัวำ่ดว้ยกำรประชุม 
ในกำรน้ีตอ้งด ำเนินกำรประชุมให้เป็นไปตำมล ำดบัระเบียบวำระท่ีก ำหนดไวใ้นหนงัสือนัดประชุม เวน้แต่ท่ี
ประชุมจะมีมติใหเ้ปล่ียนล ำดบัระเบียบวำระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่สองในสำม (2/3)  ของจ ำนวนผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมำประชุม 

                          เม่ือท่ีประชุมพิจำรณำเสร็จตำมวรรคหน่ึงแลว้ ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่หน่ึงในสำม  (1/3)   

ของจ ำนวนหุ้น ท่ีจ  ำหน่ำยไดท้ั้ งหมดจะขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำเร่ืองอ่ืน นอกจำกท่ีก ำหนดไวใ้นหนังสือนัด

ประชุมอีกก็ได ้

                              ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจำรณำเร่ืองตำมล ำดบัระเบียบวำระไม่เสร็จตำมวรรคหน่ึง   หรือพิจำรณำเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้

เสนอไม่เสร็จตำมวรรคสองแลว้แต่กรณี     และจ ำเป็นตอ้งเล่ือนกำรพิจำรณำใหท่ี้ประชุมก ำหนดสถำนท่ี วนั  และ

เวลำท่ีจะประชุมคร้ังต่อไป  และให้คณะกรรมกำรส่งหนงัสือนดัประชุม ระบุสถำนท่ี วนั เวลำ และระเบียบวำระ

กำรประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั้ งน้ี ให้โฆษณำค ำบอกกล่ำวนัดประชุมใน

หนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสำม  (3) วนั   และไม่นอ้ยกวำ่สำม (3)  วนัก่อนวนัประชุมดว้ย 

ขอ้ 40. ผูถื้อหุน้ทุกคนมีสิทธิจะเขำ้ร่วมประชุมในท่ีประชุมผูถื้อหุน้   ไม่วำ่จะเป็นกำรประชุมผูถื้อหุน้ชนิดใดครำวใด 

ขอ้ 44.    กำรประชุมสำมญัประจ ำปีเพ่ือพิจำรณำกิจกำรเหล่ำน้ี  คือ   

   (1)         รำยงำนกิจกำรคำ้ในรอบปีท่ีผำ่นมำ 

  (2)         พิจำรณำอนุมติังบดุลและบญัชีก ำไรขำดทุน 

   (3)         พิจำรณำจดัสรรก ำไร 

                 (4)         พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรท่ีตอ้งออกตำมวำระ 

                 (5)         พิจำรณำแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชีของบริษทั 

             (6)         พิจำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ 
 

กำรมอบฉนัทะเพื่อเขำ้ประชุมผูถื้อหุน้และสิทธิของผูถื้อหุน้ในกำรออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 41.      ผูถื้อหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขำ้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแทนตนก็ได  ้ 

และผูรั้บมอบฉันทะตอ้งยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธำนคณะกรรมกำร หรือผูท่ี้ประธำนคณะกรรมกำร

ก ำหนด ณ สถำนท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขำ้ประชุม  หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งท ำตำมแบบท่ีนำยทะเบียน

ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดัก ำหนด 
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ขอ้ 42. ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซ่ึงท่ีประชุมจะไดล้งมติ   ผูน้ั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนน

ดว้ยในขอ้นั้น  นอกจำกกำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำร 

                              ถำ้คะแนนเสียงเท่ำกนั  ใหผู้เ้ป็นประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด 

ขอ้ 43.     ในกำรออกเสียงลงคะแนนเสียง  ใหน้บัหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียง 

 มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

                               (1) ในกรณีปกติ   ให้ถือคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุม  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ถำ้มีคะแนนเสียงเท่ำกนัใหป้ระธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด 

                               (2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี  ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่สำมในส่ี (3/4) ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น  
ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ก.    กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษทัทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
ข.    กำรซ้ือหรือรับโอนกิจกำรของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมำเป็นของบริษทั 
ค.    กำรท ำ แกไ้ข หรือเลิกสญัญำเก่ียวกบักำรใหเ้ช่ำกิจกำรของบริษทัทั้งหมดหรือบำงส่วน 
    ท่ีส ำคญั  กำรมอบหมำยใหบุ้คคลอ่ืนเขำ้จดักำรธุรกิจของบริษทัหรือกำรรวมกิจกำรกบั 
      บุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก ำไรขำดทุนกนั 
ง.    กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ    หรือ   ขอ้บงัคบัของบริษทั 
จ.   กำรเพ่ิมทุน  หรือ  ลดทุนของบริษทั   หรือ  กำรออกหุน้กูข้องบริษทั 
ฉ.   กำรควบ  หรือ  กำรเลิกบริษทั 
 

กำรจ่ำยเงินปันผล 

ขอ้ 55. ห้ำมมิให้แบ่งเงินปันผลจำกเงินประเภทอ่ืนนอกจำกเงินก ำไร  ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขำดทุนสะสมอยู ่ห้ำม    

มิใหแ้บ่งเงินปันผล 

ขอ้ 56. กำรจ่ำยเงินปันผล  ใหแ้บ่งตำมจ ำนวนหุน้  หุน้ละเท่ำ ๆ กนั 

                                 กำรจ่ำยเงินปันผล  ให้กระท ำภำยในหน่ึง  (1)   เดือนนับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  หรือคณะกรรมกำร   

ลงมติแลว้แต่กรณี  ทั้งน้ีให้แจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุ้น และให้โฆษณำค ำบอกกล่ำว กำรจ่ำยเงินปันผลนั้น   

ในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสำม (3) วนัดว้ย 

ขอ้ 57.       คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังครำว  ในเม่ือเห็นว่ำบริษทัมีผลก ำไร   

สมควรพอท่ีจะท ำเช่นนั้น  และเม่ือจ่ำยเงินปันผลแลว้  ให้รำยงำนให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทรำบในกำรประชุม

ครำวต่อไป 

ขอ้ 58.       บริษทัตอ้งจดัสรรเงินก ำไรสุทธิประจ ำปีไวเ้ป็นทุนส ำรองอยำ่งน้อยหน่ึงในยี่สิบ (1/20) ของก ำไรสุทธิประจ ำปี 

หักดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำจนกวำ่ทุนส ำรองนั้นจะมีจ ำนวนถึงหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ ำนวนทุนจดทะเบียน

ของบริษทั 

                                  เม่ือไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้ บริษทัอำจโอนทุนส ำรองอ่ืน ทุนส ำรองตำมกฎหมำย  และทุน   

ส ำรองส่วนล ้ำมูลค่ำหุน้ตำมล ำดบั   ไปชดเชยผลขำดทุนสะสมของบริษทัได ้
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คุณสมบติัของกรรมกำร  วธีิกำรเลือกตั้งกรรมกำร  และกรรมกำรออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ   

ขอ้ 18. ใหบ้ริษทัมีคณะกรรมกำรของบริษทัไม่นอ้ยกวำ่หำ้ (5) คน  และกรรมกำรไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึง (1/2) ของ

จ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นรำชอำณำจกัร 

          ใหค้ณะกรรมกำรเลือกกรรมกำรคนหน่ึงเป็นประธำนกรรมกำร ในกรณีท่ีคณะกรรมกำร พิจำรณำเห็น  

สมควรจะเลือกกรรมกำรคนหน่ึง   หรือหลำยคนเป็นรองประธำนกรรมกำรก็ได ้ รองประธำนกรรมกำรมี

หนำ้ท่ีตำมขอ้บงัคบัในกิจกำรซ่ึงประธำนกรรมกำรมอบหมำย 

        กำรลงนำมผกูพนับริษทั  ใหก้รรมกำรสองคนลงลำยมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบริษทั 

                             คณะกรรมกำรอำจก ำหนดช่ือกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผกูพนับริษทั   พร้อมประทบัตรำส ำคญัของบริษทั 

ขอ้ 19.       กรรมกำรตอ้งเป็นบุคคลธรรมดำ   และ 

               (1)      บรรลุนิติภำวะ  

                    (2)     ไม่เป็นบุคคลลม้ละลำย   คนไร้ควำมสำมำรถ   หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 

  (3)     ไม่เคยรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดใหจ้ ำคุกในควำมผิดเก่ียวกบัทรัพยท่ี์ไดก้ระท ำโดยทุจริต 

                               (4)     ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจำกรำชกำร   หรือองคก์ำรหรือหน่วยงำนของรัฐฐำนทุจริต                 

ต่อหนำ้ท่ี 

ขอ้ 20.        กรรมกำรนั้นใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้ง  ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตำม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลำยคน

เป็นกรรมกำรก็ได ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำ  เป็นผูไ้ดรั้บกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน

กรรมกำรท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บกำรเลือกตั้งในล ำดบั

ถดัลงมำ  มีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้

ประธำนเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขำด 

ขอ้ 21. ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกคร้ัง  ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งเป็นจ ำนวนหน่ึงในสำม (1/3)  เป็นอตัรำ    

ถำ้จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำม (3)  ส่วนไม่ไดก็้ให้ออกโดยจ ำนวนใกลท่ี้สุด กบัส่วนหน่ึง 

ในสำม   (1/3)   

      กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง  ภำยหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้จบั

ฉลำกกนัว่ำผูใ้ดจะออก   ส่วนปีหลงั ๆ  ต่อไปให้กรรมกำรคนท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจำก

ต ำแหน่ง  

                           กรรมกำรซ่ึงพน้จำกต ำแหน่งแลว้อำจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้

ขอ้ 30. ห้ำมมิให้กรรมกำรประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษทั หรือ

เขำ้เป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ำกดัควำมรับผิดในห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั หรือเป็น

กรรมกำรของบริษทัเอกชน   หรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนั  และเป็นกำรแข่งขนั

กบักิจกำรของบริษทัไม่วำ่จะท ำเพ่ือประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผูอ่ื้น  เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้น

ทรำบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 
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กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร 

ขอ้ 32.      หำ้มมิใหบ้ริษทัจ่ำยเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดใหแ้ก่กรรมกำร  เวน้แตจ่่ำยเป็นค่ำตอบแทนตำมสิทธิ  และ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนโดยปกติวสิยัในฐำนะท่ีเป็นกรรมกำรของบริษทั  เช่น เงินเดือน   เบ้ีย

ประชุม เบ้ียเล้ียง เบ้ียประกนั บ ำเหน็จ เงินอดุหนุน  เงินรำงวลั ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำน ้ ำมนั ค่ำพำหนะ 

                                     ควำมในวรรคตน้  ไม่รวมถึงค่ำตอบแทนหรือสวสัดิกำรท่ีกรรมกำรไดรั้บในฐำนะพนกังำน 

 หรือลูกจำ้งของบริษทั 
             

คุณสมบติัของผูส้อบบญัชี กำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชี กำรก ำหนดค่ำสอบบญัชี และกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของผูส้อบบญัชี 

 ขอ้ 49. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมกำร พนกังำน ลูกจำ้ง หรือผูด้  ำรงต ำแหน่งหนำ้ท่ีใด ๆ ของบริษทั  

ขอ้ 50. ผูส้อบบญัชีนั้น  ให้ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นเลือกตั้งทุกปี   ผูส้อบบญัชีซ่ึงออกไปนั้นจะถูกเลือกกลบัเขำ้รับ 

ต ำแหน่งอีกก็ได ้

 ขอ้ 51. ผูส้อบบญัชีควรไดสิ้นจำ้งเท่ำใด   ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ก ำหนด 

ขอ้ 54. ผูส้อบบญัชี มีหน้ำท่ีเขำ้ร่วมประชุมในกำรประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัทุกคร้ังท่ีมีกำรพิจำรณำงบดุล  และ

บญัชีก ำไรขำดทุน  และปัญหำเก่ียวกบับญัชีของบริษทั  เพ่ือช้ีแจงกำรตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้  ให้บริษทั

จดัส่งรำยงำนและเอกสำรของบริษทัท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดรั้บในกำรประชุมผูถื้อหุน้คร้ังนั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
 

           ………………………………….. 
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ส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 7 

 

เอกสำรและหลกัฐำนท่ีผูเ้ขำ้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขำ้ร่วมประชุมและระเบียบปฏิบติัในกำรประชุม 
 

             กำรลงทะเบียนผูเ้ขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 68  ของบริษทั สหพฒันพิบูล จ ำกัด (มหำชน)  จะด ำเนินกำร
ลงทะเบียนดว้ยระบบ  Barcode  ดงันั้นเพ่ือควำมสะดวกในกำรลงทะเบียน ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่ีจะเขำ้ร่วมประชุม
โปรดน ำหนงัสือเชิญประชุมท่ีมี  Barcode  ไปในวนัประชุมดว้ย 
 

1.  เอกสารทีผู้่เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
กรณีบุคคลธรรมดา 
 (1)   กรณีผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  โปรดแสดงบตัรประจ ำตวัประชำชน  หรือ  บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร  หรือ    
 หนงัสือเดินทำงต่อเจำ้หนำ้ท่ี เพ่ือลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุม 
 (2)   กรณีมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุม  
 (2.1) ใชห้นงัสือมอบฉนัทะตำม แบบ ข. ท่ีแนบมำพร้อมหนงัสือบอกกล่ำวนดัประชุม หรือหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก.  

ซ่ึงสำมำรถ Download ไดจ้ำกเวบ็ไซต์ของบริษทั  พร้อมทั้งกรอกขอ้ควำมถูกตอ้งครบถว้นและลงลำยมือช่ือ       
ผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ    

 (2.2)    ผูรั้บมอบฉันทะโปรดแสดงบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรือ หนงัสือเดินทำง ของ
ผูรั้บมอบฉนัทะต่อเจำ้หนำ้ท่ี   เพ่ือลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุม 

กรณีนิตบุิคคล 
 กรณีมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุม  
 (1) ใชห้นังสือมอบฉันทะตำม แบบ ข. ท่ีแนบมำพร้อมหนงัสือบอกกล่ำวนดัประชุม หรือหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ซ่ึง

สำมำรถ Download ไดจ้ำกเวบ็ไซต์ของบริษทั  (www.sahapat.co.th) พร้อมทั้งกรอกขอ้ควำมถูกตอ้งครบถว้นและลง
ลำยมือช่ือผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ ผูม้อบฉันทะตอ้งลงนำมโดยผูมี้อ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคล และ
ประทบัตรำบริษทั  (ถำ้มี)   

 (2)  ผูรั้บมอบฉนัทะโปรดแสดงบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรือ หนงัสือเดินทำงของผูรั้บมอบ
ฉนัทะต่อเจำ้หนำ้ท่ี  เพ่ือลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุม 

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดยีน  (Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก   และดูแลหุ้น 
        กรณีมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุม          
 (1)   ใชห้นงัสือมอบฉนัทะตำม แบบ ข. ท่ีแนบมำพร้อมหนงัสือบอกกล่ำวนดัประชุม  หรือ หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ 

หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. แบบหน่ึงแบบใดก็ได ้ซ่ึงสำมำรถ Download ไดจ้ำกเวบ็ไซตข์องบริษทั  (www.sahapat.co.th) 
พร้อมทั้งกรอกขอ้ควำมถูกตอ้งครบถว้นและลงลำยมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ  ผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนำมโดย
ผูมี้อ ำนำจกระท ำกำรแทนคสัโตเดียน  (Custodian) และหลกัฐำนท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

 (1.1)   หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือมอบ 
  ฉนัทะแทน 
 (1.2) หนงัสือยนืยนัวำ่ผูล้งนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญำตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian)         
     (2)  ผูรั้บมอบฉนัทะโปรดแสดงบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรือ หนงัสือเดินทำงของ  
 ผูรั้บมอบฉนัทะต่อเจำ้หนำ้ท่ี เพ่ือลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุม 
 

2.    ระเบียบปฏิบัตใินการประชุม 
  2.1    กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้มีสิทธิซกัถำมและแสดงควำมคิดเห็นไดทุ้กวำระ 
         2.2    กำรออกเสียงลงคะแนนแต่ละวำระจะกระท ำโดยเปิดเผย 
         2.3    กำรออกเสียงลงคะแนน ใหน้บั หน่ึงหุน้ เป็น หน่ึงเสียง 
 
 

http://www.spi.co.th/
http://www.sahapat.co.th/
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กำรใชร้หสัคิวอำร์ (QR Code) ส ำหรับดำวน์โหลดรำยงำนประจ ำปี 2561 

 
 รำยงำนประจ ำปี 2561 ซ่ึงประกอบดว้ย รำยงำนของคณะกรรมกำรบริษทั และผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั งบกำรเงิน
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  

ตำมท่ีตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษทัศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ในฐำนะนำยทะเบียน
หลกัทรัพยไ์ดพ้ฒันำระบบเพ่ือให้บริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยฯ์ ส่งเอกสำรประกอบกำรประชุมผูถื้อหุ้นและรำยงำน
ประจ ำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผำ่นรหสัคิวอำร์ (QR Code) ให้ผูถื้อหุน้สำมำรถเรียกดูขอ้มูลไดอ้ยำ่งสะดวกและรวดเร็ว ผูถื้อหุน้ 
สำมำรถดำวน์โหลดขอ้มูลผำ่น QR Code ตำมขั้นตอนต่อไปน้ี 
 
ส าหรับระบบปฏิบัตกิาร  IOS 

1. เปิดกลอ้ง  (Camera) ในโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
2. สแกน (หนักลอ้งถ่ำยรูปบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีส่องไป) ท่ี QR Code 
3. หนำ้จอจะมีขอ้ควำมแจง้เตือน (Notification) ข้ึนดำ้นบน ใหก้ดท่ีขอ้ควำมนั้นเพ่ือดูขอ้มูลเอกสำรประกอบกำรประชุม 
 

หมำยเหตุ  :   กรณีท่ีไม่มีขอ้ควำม ((Notification) บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ผูถื้อหุน้สำมำรถสแกน QR Code จำกแอปพลิเคชัน่ 
(Application) อ่ืนๆ  เช่น QR CODE READER, Facebook  และ Line เป็นตน้ 

 
ส าหรับระบบปฏิบัตกิาร  Android 

1. เปิดแอปพลิเคชัน่ QR CODE READER, Facebook  หรือ Line 
ขั้นตอนกำรสแกน QR Code ผำ่น Line 
 เขำ้ไปใน Line แลว้เลือก add friend (เพ่ิมเพ่ือน) 
 เลือก QR Code 
 สแกน QR Code 

2. สแกน QR Code เพื่อดูขอ้มูลเอกสำรประกอบกำรประชุม 
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 ขั้นตอนกำรเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 68 
 บริษทั  สหพฒันพิบูล  จ ำกดั (มหำชน) 
      วนัจนัทร์ท่ี  22  เมษำยน  2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูถื้อหุน้ – SPC 

มาดว้ยตนเอง ผูไ้ดรั้บมอบฉนัทะ 

โตะ๊ลงทะเบียน 
(ตั้งแต่เวลา 08.00 น.) 

โตะ๊ลงทะเบียน 
(ตั้งแต่เวลา 08.00 น.) 

 

แสดงหนงัสือเชิญประชุมท่ีมี Barcode  

 และบตัรประจ าตวั 

แสดงหนงัสือเชิญประชุมท่ีมี Barcode , หนงัสือมอบฉนัทะ 
และหลกัฐานประกอบ  พร้อมบตัรประจ าตวัผูรั้บมอบฉนัทะ 
 

รับป้ายคะแนน  และบัตรลงคะแนนส าหรับวาระเลอืกตั้งกรรมการบริษัท 
(ระบุช่ือ  เลขที่ลงทะเบียน และจ านวนหุ้น) 

เขา้หอ้งประชุม 

ประธานเปิดประชุม  (เวลา 10.00 น.) 

พิจารณาวาระการประชุมตามล าดบั 

 

วาระใดๆ  ยกเวน้วาระเลือกตั้งกรรมการบริษทั     
ผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  ให้ยกป้าย
คะแนน  เจ้าหน้าท่ีจะนับคะแนน พร้อมทั้งแจก
บตัรลงคะแนน  โปรดระบุความเห็น  ลงนามใน
บตัรลงคะแนน  และส่งคืนเจา้หนา้ท่ีทนัที 
 

สรุปผลคะแนนใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รับทราบ 

วาระเลือกตั้งกรรมการบริษทั  ผูถื้อหุ้นทุกท่านโปรดระบุ
ความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนาม
ในบตัรลงคะแนน กรณีมีผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออก
เสียงในการเลือกตั้ งกรรมการบริษัทท่านใด ให้ยกป้าย
คะแนน เจา้หน้าท่ีจะนบัคะแนน  เม่ือเสร็จส้ินการลงมติใน
วาระน้ี เจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นทุกท่าน 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Proxy (Form B.) 

 

      เขียนท่ี................................................................................... 
                                                                            Written at 

 วนัท่ี.............เดือน..................................พ.ศ......................... 
 Date             Month                                   Year 
 

        (1)    ขำ้พเจำ้.............................................................................................................สญัชำติ................................   
               I/We                                                                                                                  Nationality   

อยูบ่ำ้นเลขท่ี................................ถนน .......................................................ต ำบล/แขวง....................................................  
with address at                             Road Sub-District 

อ ำเภอ/เขต .......................................................จงัหวดั ...................................................รหสัไปรษณีย.์............................ 
            District    Province                                                         Postal Code 

 

     (2)    เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท สหพฒันพบูิล จ ากดั (มหาชน) 
 being a shareholder of  SAHA PATHANAPIBUL PUBLIC COMPANY LIMITED. 
 

โดยถือหุน้จ ำนวนทั้งส้ินรวม ...................................หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั .................................เสียง  ดงัน้ี 
holding the total amount of                                       shares with the voting rights of                                                votes as follows; 

       หุน้สำมญั ............................................หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั ........................................เสียง 
       ordinary share                                     shares with the voting rights of                                                   votes 

               หุน้บุริมสิทธิ ....................................... หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั ........................................เสียง 
 preferred share                                 shares with the voting rights of                votes 
 

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้
 Hereby appoint  
 

 (1 ) .....................................................................................................................................อำย ุ................ปี    
                                  Age                Years 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี...............................................ถนน ...................................................... ต ำบล/แขวง..................................... 
with address at                                                                           Road                                                                                                    Sub-District    

อ ำเภอ/เขต................................................จงัหวดั .....................................................รหสัไปรษณีย ์...........................หรือ  
  District                                                                                              Province                                                    Postal Code                                   or 
                 

 (2 ) .....................................................................................................................................อำย ุ................ปี    
                                           Age               Years 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี...............................................ถนน ...................................................... ต ำบล/แขวง..................................... 
with address at                                                                            Road                                                                                                 Sub-District    

อ ำเภอ/เขต................................................จงัหวดั .....................................................รหสัไปรษณีย ์.............................หรือ  
District                                                                                                Province                                                      Postal Code                                      or 
 

 (3) .....................................................................................................................................อำย ุ................ปี    
                                        Age                Years 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี...............................................ถนน ...................................................... ต ำบล/แขวง..................................... 
with address at                                                                            Road                                                                                                 Sub-District    

อ ำเภอ/เขต................................................จงัหวดั .....................................................รหสัไปรษณีย ์............................. 
District                                                                                                 Province                                                     Postal Code                                    
 

คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมผูจ้องหุน้ / 
กำรประชุมผูถื้อหุน้สำมญั / วสิำมญั คร้ังท่ี 68 ในวนัจนัทร์ท่ี 22 เมษำยน 2562  เวลำ  10.00  น.  ณ หอ้งเจำ้พระยำ  2  โรงแรม
มณเฑียร ริเวอร์ไซด ์ เลขท่ี 372  ถนนพระรำม 3  แขวงบำงโคล่  เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 10120  หรือท่ีจะพึงเล่ือน
ไปในวนั  เวลำ  และสถำนท่ีอ่ืนดว้ย   
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) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 I / We authorize my / our Proxy to cast the votes according to my / our intentions as follows: 

         วำระท่ี 1    พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 67  เม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 2561
              Agenda 1     To  certify the minutes of  the Annual General Meeting of Shareholders No. 67 on April  23 , 2018. 

 (ก)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
 (A)    The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ดงัน้ี 
  (B)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

    วำระท่ี  2    รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษทัในรอบปีท่ีผำ่นมำ 
 Agenda 2     To acknowledge  the Report of the Board of Directors for the previous year. 
 

 วำระท่ี 3    พิจำรณำอนุมติังบกำรเงิน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 Agenda 3     To approve  the Financial Statements as at  December 31, 2018. 

 (ก)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
 (A)    The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ดงัน้ี 
  (B)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 วำระท่ี 4      พิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรก ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผล 
 Agenda 4     To approve  the profit allocation and dividend payment. 

 (ก)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
 (A)    The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ดงัน้ี 
  (B)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 

      วำระท่ี 5    พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรบริษทัแทนกรรมกำรบริษทัท่ีตอ้งออกตำมวำระ 
  Agenda 5    To consider the election of directors in replacement of those who are retired by rotation  

 (ก)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
 (A)    The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ดงัน้ี 
  (B)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

                           กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด 
            To elect directors as a whole 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 

        กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล  
            To elect each director individually             
 

                          ช่ือกรรมกำร            นายบุณยสิทธ์ิ      โชควฒันา                                                      .                                                             
                          Name of Director      Mr. Boonsithi     Chokwatana                                                           .        

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
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           ช่ือกรรมกำร              นายบุญชัย    โชควฒันา                                                             . 
                          Name of Director       Mr.Boonchai  Chokwatana                                                                    
              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 

                                                                                       ช่ือกรรมกำร             นางสาวศิริลกัษณ์  ธนสารศิลป์                                             . 
                          Name of Director       Miss Sililak   Dhanasarnsilp                  
              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 

                                                                                     ช่ือกรรมกำร               นายธรรมรัตน์   โชควฒันา                                                    . 
                          Name of Director         Mr. Thamarat  Chokwatana                                       .  
              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 

  ช่ือกรรมกำร                นายแพทย์วชัิย   เจริญวงค์                                                .          
                          Name of Director  Dr. Vichai   Charoenwongse                                         .  
              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve  Disapprove Abstain 

 
 

 วำระท่ี 6     พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทั  
  Agenda 6     To  consider the  Board  of  Director’s  remuneration. 

 (ก)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
 (A)    The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ดงัน้ี 
  (B)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 

 

วำระท่ี 7      พิจำรณำแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชี 
 Agenda 7   To appoint  the  Company’s auditor and  to consider the  auditors fees.  

 (ก)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
 (A)    The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ดงัน้ี 
  (B)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain  

 
 

วำระท่ี 8   พิจำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถำ้มี) 
 Agenda 8 Other business (If any) 

           (ก)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
 (A)    The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ดงัน้ี 
  (B)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

    เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย            งดออกเสียง 
                                                      Approve                             Disapprove                          Abstain  
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 (5)  กำรลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวำ่กำร
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหุน้ 
 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)  ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือใน
กรณีท่ีท่ีประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลง
หรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประกำรใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
                      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. 

 

 กิจกำรใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตำมท่ี ขำ้พเจำ้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวำ่ขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 
     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. 

 
 
          ลงช่ือ/Signed……………………………………………………….  ผูม้อบฉนัทะ/Shareholder 

                                                          (……….………………………………………………..) 
 
  

   ลงช่ือ/Signed…………………………………………………….… ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

                                                          (……….………………………………………………..) 
 
  

  ลงช่ือ/Signed…..…………………………………………….….…. ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

                                                          (……….………………………………………………..) 
 
  

  ลงช่ือ/Signed…………………………………………….……...…. ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

                                                          (……….………………………………………………..)  
 
หมำยเหตุ / Remark  

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่ 
สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้
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. วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

 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.   ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกวำ่วำระท่ีระบุไวข้ำ้งตน้  ผูม้อบฉนัทะสำมำรถระบุเพ่ิมเติมได ้ ในใบ     
       ประจ ำต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ 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. 

 
 

อำกร
แสตมป์ 
Duty Stamp 

20 บาท 
20 Baht 
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   ใบประจ ำต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 

REGULAR CONTINUED PROXY FORM B 

กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถื้อหุน้ของ  บริษัท  สหพฒันพบูิล จ ากดั (มหาชน)   
Authorization on behalf of the Shareholder of  SAHA PATHANAPIBUL PUBLIC COMPANY LIMITED.  
  
       ในกำรประชุมผูจ้องหุน้ / กำรประชุมผูถื้อหุน้สำมญั / วสิำมญั คร้ังท่ี 68 ในวนัจนัทร์ท่ี 22 เมษำยน 2562 เวลำ  10.00  น. ณ 
หอ้งเจำ้พระยำ 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด ์ เลขท่ี 372  ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 
10120  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอ่ืนดว้ย   
 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. 

 

………………………………………………… 
 

                 วำระท่ี ....................... เร่ือง ................................................................................................................ 
                Agenda No.                  Subject  

 (ก)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
 (A)    The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ดงัน้ี 
  (B)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

วำระท่ี .......................... เร่ือง......................................................................................................... 
                Agenda No.                     Subject  

 (ก)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
 (A)    The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ดงัน้ี 
  (B)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

วำระท่ี ..........................เร่ือง............................................................................................................. 
                Agenda No.                     Subject  

 (ก)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
 (A)    The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ดงัน้ี 
  (B)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

                 วำระท่ี ......................... เร่ือง............................................................................................................. 
                Agenda No.                    Subject  

 (ก)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
 (A)    The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ดงัน้ี 
  (B)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
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  วำระท่ี ........................ เร่ือง…............................................................................................................. 
                Agenda No.                   Subject  

 (ก)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
 (A)    The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ดงัน้ี 
  (B)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

                วำระท่ี .............................  เร่ืองเลือกตั้งกรรมกำร (ต่อ) 
           Agenda No.                          Election of Directors (continued) 
 

   ช่ือกรรมกำร  .                                                                                           
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

   ช่ือกรรมกำร   ..                                                                                         
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

   ช่ือกรรมกำร                                                                                              
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

   ช่ือกรรมกำร                                                                                              
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

   ช่ือกรรมกำร                                                                                              
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

   ช่ือกรรมกำร                                                                                              
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

   ช่ือกรรมกำร                                                                                              
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 

   ช่ือกรรมกำร                                                                                              
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
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ส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี  11 
 
 

แบบฟอร์มขอรับรำยงำนประจ ำปีแบบรูปเล่ม 
 
เรียน ท่ำนผูถื้อหุน้ 
 
 บริษทั สหพฒันพิบูล จ ำกดั (มหำชน) ขอเรียนให้ท่ำนทรำบว่ำ หำกท่ำนผูถื้อหุ้นมีควำมประสงคท่ี์จะขอรับรำยงำน

ประจ ำปี 2561 แบบรูปเล่ม  กรุณำกรอกรำยละเอียดดำ้นล่ำง และส่งกลบัไปยงับริษทั  ท่ี นำงศิริพร  เลขยะวจิิตร   หรือ นำงรัตนำ   

ลำภอรุณลือเดช  เลขท่ี 2156  ถนนเพชรบุรีตดัใหม่  แขวงบำงกะปิ  เขตหว้ยขวำง  กรุงเทพมหำนคร  โทรศพัท ์ 02-3180062 ต่อ 

1200 หรือส่ง Fax ท่ีหมำยเลขโทรสำร 02-3181152  เพ่ือท่ีบริษทัฯ จะไดจ้ดัส่งรำยงำนประจ ำปีใหท่้ำนต่อไป 

 
 ขำ้พเจำ้ช่ือ  (ตวับรรจง)    ….…………………………………………………………………………….................. 

 ท่ีอยู ่  …………………………………………………………………………………………………................….. 

 …………………………………………………………………………………….……………………......….…… 

 …………………………………………………………………………………………………………......….….… 

 ช่ือผูท่ี้สำมำรถติดต่อไดส้ะดวก   ................................................................................................................................ 

 โทรศพัท ์   …………………………………………………………………………….....……….………………... 

 โทรสำร    ................................................................................................................................................................. 

 Email  address    ........................................................................................................................................................ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 42 - 
 

 

ส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี  12 
 
 

แผนท่ี โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด ์
 

 
รถประจ ำทำงท่ีผำ่นโรงแรม  :   รถประจ ำทำงสำย  205 , 89 ,35 
   :   รถประจ ำทำงปรับอำกำศสำย 205 
   :   รถโดยสำรด่วนพิเศษ  BRT 
 
 
 
 
 


