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ท่ี  047/2560 
                                      วนัท่ี  3   เมษายน  2560 
 

หนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่ 66 
 
เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.  ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 65  เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559 
                      2.  รายงานประจ าปี 2559 ในรูป CD-ROM  ซ่ึงประกอบดว้ยรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษทั   
        งบการเงินส้ินสุด ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2559 

3. ประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัแทนกรรมการบริษทัท่ีตอ้งออกตามวาระ 
4. นิยาม “กรรมการอิสระ” 
5. ขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการอิสระ  และเป็นกรรมการตรวจสอบท่ีบริษทัฯ เสนอช่ือใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 
6. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
7. เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม  และระเบียบปฏิบติัในการประชุม 
8. ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
9. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
10. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข 
11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปีแบบรูปเล่ม 
12. แบบฟอร์มลงทะเบียน  (ตอ้งน ามาในวนัประชุม) 

 
 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั สหพฒันพิบูล จ ากดั (มหาชน)    ไดก้ าหนดนดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 66  ข้ึนใน     
วนัจนัทร์ท่ี  24  เมษายน 2560  เวลา 10.00 น.  ณ หอ้งเจา้พระยา 2  โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด ์ เลขท่ี 372 ถนนพระราม 3 แขวง
บางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ  10120   ซ่ึงในการประชุมคร้ังน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็น
วาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559  ถึงวนัท่ี 
30 ธันวาคม 2559 นั้น ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั  ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดก้ าหนดระเบียบวาระการประชุมเพ่ือพิจารณา ดงัน้ี 

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี  65  เม่ือวนัท่ี  25  เมษายน 2559 
 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล       :   ไดมี้การจดัท ารายงานการประชุมดงักล่าว และส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

พร้อมทั้งเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  (www.sahapat.co.th)   ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้   
และส่งใหก้รมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั    :    เห็นวา่รายงานการประชุมดงักล่าวไดบ้นัทึกข้ึนโดยถูกตอ้ง  สมควรเสนอ
ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพ่ือรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
 
 
 

http://www.sahapat.co.th/
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2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล     :    รายงานของคณะกรรมการบริษทัและผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี  2559  ได้

ปรากฎในรายงานประจ าปี  2559  ท่ีไดส่้งมาพร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแลว้นั้น ไดจ้ดั      
ท าข้ึนตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั    :       เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อรับทราบ 
3. พิจารณาอนุมติังบการเงิน  ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ขอ้เท็จจริงและเหตุผล     :    งบการเงินดงักล่าว ไดจ้ดัท าข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ท่ีผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้  โดยงบการเงินดงักล่าวแสดงฐานะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษทั ในปี 2559 ท่ีผา่นมา  โดยสรุปสาระส าคญัดงัน้ี 

                  หน่วย  :  ลา้นบาท 
รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สินทรัพยร์วม 23,056 22,506 
หน้ีสินรวม 9,325 9,265 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 13,731 13,241 
รายไดร้วม 33,311 33,288 
ก าไรสุทธิ 1,398 1,162 
ก าไรตอ่หุน้ (บาท) 4.16 3.52 

  
  โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฎในงบการเงินของรายงานประจ าปี 2559  ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 
   ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั    :    เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพื่ออนุมติั  
 4.  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล      :   บริษทัฯ ก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.15 บาทต่อปี  
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงานของบริษทั และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลกั ในปี 2559 ผลการด าเนินงานของบริษทั      
มีก าไรสุทธิ  1,162  ลา้นบาท ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร  6,996 ลา้นบาท รวมเป็นก าไรท่ีจะน ามาจดัสรรทั้งส้ิน 
8,158  ลา้นบาท 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั   :  เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพ่ืออนุมติัการจดัสรรก าไร
และการจ่ายเงินปันผลดงัน้ี   ส ารองตามกฎหมายไดต้ั้งไวค้รบแลว้   จึงไม่ตั้งส ารองเพ่ิมในปีน้ี  และให้จ่ายเงินปันผล
ในอตัรา 1.30  บาทต่อหุน้ จ านวน 330,000,000 หุน้ เป็นเงิน  429,000,000  บาท โดยจ่ายจากก าไรสะสมของบริษทัท่ี
เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไวแ้ลว้ ในอตัราร้อยละ 30  ซ่ึงผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนไดต้าม
ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ  ทั้ งน้ี การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลตามท่ี
ปรากฎรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัท่ี  8  พฤษภาคม 2560  และให้รวบรวมรายช่ือตาม
มาตรา 225  ของ พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น ในวนัท่ี  9  
พฤษภาคม  2560  และก าหนดจ่ายในวนัท่ี  23  พฤษภาคม  2560  ซ่ึงขอ้มูลการจ่ายเงินปันผล   มีดงัน้ี 
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รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2559 เสนอจ่าย ปี 2558 จ่าย ตามนโยบาย 

เงินปันผลหุน้ละ  1.30 บาท      1.10 บาท 0.15   บาท 
อตัราเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ 36.90 %       27.95%          4.25% 

 
5.   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษทัแทนกรรมการบริษทัท่ีตอ้งออกตามวาระ    

                  ขอ้เท็จจริงและเหตุผล  :      ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 21 ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการบริษทั
ออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา  ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้
ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม และกรรมการบริษทัซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี  มีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระจ านวน  5  ท่าน  คือ 

1. นายบุญปกรณ์ โชควฒันา รองประธานกรรมการ   
2. นายเวทิต  โชควฒันา กรรมการรองผูอ้  านวยการ 
3. นายบุญฤทธ์ิ  มหามนตรี กรรมการ  
4. นายขจรศกัด์ิ  วนัรัตน์เศรษฐ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. นายวศิน  เตยะธิติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั   :   คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการบริษทัท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ            
ไดพิ้จารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษทัซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน  5  ท่าน เป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง โดยบุคคลทั้ง 5 ท่านดงักล่าว  เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ เป็นผูมี้พ้ืนฐานความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ  รวมทั้งมีคุณสมบติัตามกฎหมาย ประกาศท่ี
เก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบัของบริษทั โดยนายขจรศกัด์ิ  วนัรัตน์เศรษฐ  และนายวศิน  เตยะธิติ  เป็นกรรมการอิสระท่ี
ด ารงต าแหน่งนานกวา่ 9 ปี  มีความรู้และประสบการณ์ดา้นบญัชี การเงิน สามารถให้ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัท อีกทั้ งยงัคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท  เป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ในดา้นท่ีบริษทัตอ้งการ และยงัสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการอิสระไดเ้ป็น
อยา่งดี  ทั้งน้ีประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั แทนกรรมการบริษทัท่ีตอ้ง
ออกตามวาระ  มีรายละเอียดเพ่ือการพิจารณาตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 

 6. พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล   :   ตามขอ้บงัคบัของบริษทั  ขอ้  32  ห้ามมิให้บริษทัฯ จ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดให้แก่
กรรมการบริษทั เวน้แต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนโดยปกติวิสัยใน
ฐานะท่ีเป็นกรรมการของบริษทั  ทั้งน้ี ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการบริษทัได้รับในฐานะ
พนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั ซ่ึงในปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัวงเงิน
รวมไม่เกินปีละ 12  ลา้นบาท และบริษทัฯไดจ่้ายไปจริงเป็นเงินทั้งส้ิน 10,692,000 บาท   โดยจ่ายให้คณะกรรมการ
บริษทัเป็นค่าเบ้ียประชุม จ านวนเงิน  1,808,000  บาท   ค่าตอบแทนประจ าปี  จ านวนเงิน 8,200,000 บาท  จ่ายให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบ้ียประชุมจ านวนเงิน 600,000 บาท จ่ายให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ
ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ เป็นค่าเบ้ียประชุมจ านวนเงิน 84,000 บาท   ซ่ึงบริษทัฯ ไดมี้การรายงานสรุปจ านวนเงินท่ีจ่าย
ให้แก่คณะกรรมการบริษัท   คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่  เป็นรายบุคคลในรายงานประจ าปีและแบบ 56-1 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั   :  เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพ่ือก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษทั วงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ลา้นบาท  ทั้งน้ี ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการบริษทั
ไดรั้บในฐานะพนักงาน หรือลูกจา้งของบริษทั  ซ่ึงไดพ้ิจารณาจากผลประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการ
บริษทั  ผลการด าเนินงาน  วงเงินค่าตอบแทนท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ จ านวนเงินค่าตอบแทนท่ีจ่ายในปีท่ี
ผา่นมา และเปรียบเทียบกบัระดบัท่ีปฏิบติัอยูใ่นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั รวมถึงอ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ และ
เสนอใหจ่้ายในการท าหนา้ท่ี ดงัน้ี 
 

        1.    กรรมการบริษทั 
          -     ค่าเบ้ียประชุม  (เฉพาะกรรมการบริษทัท่ีเขา้ประชุม) 

          -  ค่าตอบแทนประจ าปี จ่ายใหแ้ก่กรรมการบริษทัทุกคน โดยใหค้ณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรร 
            2.   กรรมการตรวจสอบ 

    -  ค่าเบ้ียประชุมรายไตรมาส 
       ปี 2560     ปี 2559 
ประธาน  ไตรมาสละ 60,000 บาท 60,000  บาท 
กรรมการ ไตรมาสละ 30,000 บาท 30,000  บาท 

 3.    กรรมการบริหารความเส่ียงและต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
     -  ค่าเบ้ียประชุม (เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม) 

       ปี 2560      ปี 2559 
ประธาน         4,000 บาท/คร้ัง 4,000  บาท/คร้ัง 
กรรมการ         3,000 บาท/คร้ัง 3,000  บาท/คร้ัง 

  

 4.     สิทธิประโยชน์อ่ืน    - ไม่มี - 
     -  ส าหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งข้ึนนั้น ก าหนดให้อยูใ่น

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษทั โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัภาระหน้าท่ี ความ
รับผิดชอบ   ทั้ งน้ีตั้งแต่ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัและให้ใชจ้นกวา่มีการเปล่ียนแปลง โดยค่าตอบแทน     
ท่ีจ่ายตอ้งไม่เกินวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

7.      พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี 
  ขอ้เท็จจริงและเหตุผล      :     ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 49 และขอ้ 50 ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ 

พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบริษทั  ผูส้อบบญัชีนั้นให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
เลือกตั้งทุกปี  ผูส้อบบญัชีซ่ึงออกไปนั้นจะถูกเลือกกลบัเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้  ผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี 
2559  คือ นางวไิลรัตน์ โรจน์นครินทร์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104  และ/หรือนางสาวสมจินตนา  
พลหิรัญรัตน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599  และ/หรือ  นางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร  ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน  8125  แห่งบริษทัสอบบญัชี  ดี ไอ เอ  อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทั โดยก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีทั้งส้ิน 1,425,000 บาท  โดยนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัตั้งแต่ปี 2555  

       ปี 2560               ปี 2559 
ประธาน 12,000  บาท/คร้ัง  12,000  บาท/คร้ัง 
กรรมการ 10,000  บาท/คร้ัง  10,000  บาท/คร้ัง 
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         คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์   ผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982  และ/หรือ  นางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน    
8125  และ/หรือ  นายนพฤกษ ์ พิษณุวงษ์    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 จากบริษทั สอบบญัชี      
ดี ไอ เอ  อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2560  ของบริษทั   

  ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั    :    เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบโดยพิจารณา      
ผลการปฏิบติังาน  ความเป็นอิสระ  ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี  และคุณสมบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทั และ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
แต่งตั้ง   นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982  และ/หรือ  นางสาวสุภาภรณ์    
มัง่จิตร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  8125  และ/หรือ  นายนพฤกษ ์ พิษณุวงษ ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน  7764  จากบริษทั สอบบญัชี  ดี ไอ เอ  อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2560  
ของบริษทั  และก าหนดจ านวนเงิน ค่าสอบบญัชี  ดงัน้ี 

                                                                                                             ปี 2560                              ปี 2559                                
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2 และ 3  570,000  บาท 555,000  บาท 
ค่าสอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 1,2 และ 3 210,000  บาท 150,000  บาท 
ค่าตรวจสอบบญัชีประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  755,000  บาท 650,000  บาท 
ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  90,000  บาท 70,000  บาท 
                                                   รวมทั้งส้ิน 1,625,000  บาท 1,425,000  บาท 

และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นรับทราบ    ส าหรับค่าบริการอ่ืนท่ีมีการรับบริการจากส านกังาน      
สอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัในปี 2559 คือ ค่าตรวจสอบงบการเงิน PAEs ของบริษทัยอ่ย 4 บริษทั และค่าบริการ
เบ็ดเตลด็ จ านวน 203,343 บาท และค่าสอบบญัชีบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

     การสอบบญัชีบริษทัยอ่ย             ปี 2560             ปี 2559 
1.  บจ.โชคชยัพิบูล 350,000  บาท 245,000  บาท 
2.  บจ. กรุงเทพทาวเวอร์ (1999) 225,000  บาท 194,000  บาท 
3.  บจ. ทิพยว์ารินวฒันา 225,000  บาท 175,000  บาท 
4.  บจ. แดร่ีไทย 280,000  บาท 200,000  บาท 

               ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้น ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั / บริษทัย่อย /                  
ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุ้นรายใหญ่   หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั  คือ     
บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน)  มีผูส้อบบญัชีสงักดับริษทัสอบบญัชีเดียวกบับริษทั 

 8.  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมตาม วนั เวลา  และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ โดยท่านผูถื้อหุ้นสามารถ
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ณ สถานท่ีประชุม ตั้งแต่เวลา  08.00 น. เป็นตน้ไป ทั้งน้ี บริษทัฯ มีนโยบายให้ผูถื้อหุ้นมีส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจการ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามล่วงหนา้  หากท่านมีค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ใน
วาระใด สามารถส่งค าถามไดท่ี้ E-Mail : invest@sahapat.co.th หรือทางไปรษณียล์งทะเบียน ส่งไปยงั นางศิริพร เลขยะวิจิตร  
(เลขานุการบริษทั) บริษทั สหพฒันพิบูล จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 2156  ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310  หรือส่งมายงัโทรสารหมายเลข 02-318-1152  ภายในวนัท่ี  17  เมษายน 2560 โดยระบุช่ือ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์
ท่ีสามารถติดต่อกลบัได ้ทั้งน้ี เลขานุการบริษทัจะเป็นผูร้วบรวมค าถามส่งใหป้ระธานกรรมการพิจารณาตามล าดบั  และจะตอบ
ค าถามท่ีส่งมาล่วงหนา้ในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
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 อน่ึง  เพ่ือความสะดวกหากท่านผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและประสงคจ์ะมอบให้บุคคลอ่ืนเขา้
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมคร้ังน้ี  โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะท่ีแนบ
มาพร้อมน้ี  หรือสามารถ Download  ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทั  www.sahapat.co.th  ซ่ึงมีให้เลือก 3 แบบ   ในกรณีผูถื้อหุ้นเป็น
ผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้จะใชห้นงัสือมอบฉนัทะได้
ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหน่ึงแบบใดก็ได ้ ส าหรับผูถื้อหุน้นอกจากนั้นจะใชห้นงัสือมอบฉันทะไดเ้ฉพาะแบบ 
ก. หรือ แบบ ข. แบบหน่ึงแบบใดเท่านั้น และหากท่านประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ  
ท่ีบริษทัฯ เสนอช่ือใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้  สามารถดูขอ้มูลไดต้ามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5 
 บริษทัฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะไปยงับริษทัฯ ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่  1  วนัท าการก่อนวนัประชุม  
เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลกัฐานเป็นการล่วงหนา้  และบริษทัจะด าเนินการลงทะเบียนดว้ยระบบ  Barcode  
ดังนั้ นเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน  ท่านผูถื้อหุ้น และผูรั้บมอบฉันทะ ท่ีจะเข้าร่วมประชุม โปรดน าแบบฟอร์ม
ลงทะเบียน  (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 12)  มาในวนัประชุม  และลงนามเพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม 
 
 
 

                                                                                            โดยค าสัง่คณะกรรมการบริษทั 
 

 
                                                                                    
          (นางศิริพร       เลขยะวจิิตร) 
                                                                                                                                เลขานุการบริษทั 
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ส่ิงทีส่่งมำด้วยล ำดบัที ่1 

บริษัท สหพฒันพบูิล จ ำกดั (มหำชน)                                                              
รำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถอืหุ้นคร้ังที ่65 

ประชุม ณ หอ้งเจา้พระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด ์ เลขท่ี 372  ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพมหานคร   เม่ือวนัท่ี 25  เมษายน 2559   มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม  90  คน จ านวน  163  ราย  ถือหุน้รวม  
275,438,914  หุน้   เท่ากบัร้อยละ 83.47  ของจ านวนหุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้  (หุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้ของบริษทัมี 
330,000,000 หุน้)  
 

    เร่ิมประชุมเวลำ 10.00 น. 
 

นายบุญชยั  โชควฒันา  ประธานกรรมการบริษทั  เป็นประธานท่ีประชุม 
  นางศิริพร เลขยะวจิิตร เลขานุการบริษทั  แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ    เขา้ร่วมประชุม  
82  คน จ านวน 154 ราย  ถือหุน้รวม 274,747,059 หุน้  คิดเป็นร้อยละ  83.26  ของจ านวนหุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้ (หุน้ท่ีออก
และเรียกช าระแลว้ของบริษทัมี 330,000,000 หุน้)  ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบับริษทั  
 นายบุญชยั  โชควฒันา   ประธานกรรมการบริษทั  กล่าวเปิดประชุม ในนามของคณะกรรมการบริษทั สหพฒันพิบูล 
จ ากดั (มหาชน)  ขอตอ้นรับทุกท่านเขา้สู่การประชุม  และขอเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 65พร้อมกล่าวแนะน ากรรมการ
บริษทั  กรรมการชุดยอ่ย และเลขานุการบริษทั  ดงัน้ี 

กรรมกำรบริษัททีเ่ข้ำร่วมประชุม 
 1. นายบุณยสิทธ์ิ โชควฒันา ประธานกรรมการกิตติมศกัด์ิ /  
   ประธานกรรมการบริหารกิตติมศกัด์ิ 
 2. นายบุญชยั โชควฒันา ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / 
   กรรมการผูอ้  านวยการ 
 3. นายบุญปกรณ์ โชควฒันา รองประธานกรรมการ 
 4. นายสุจริต ปัจฉิมนนัท ์ กรรมการ 
 5. นายบุญฤทธ์ิ มหามนตรี กรรมการ 
6. นางผาสุข รักษาวงศ ์ กรรมการรองผูอ้  านวยการอาวโุส และ 
   ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
7. นายเวทิต โชควฒันา กรรมการ และรองผูอ้  านวยการ 
8. นายสุรินทร์ วฒันศิริพงษ ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
9. นายขจรศกัด์ิ วนัรัตน์เศรษฐ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
10. นายวศิน เตยะธิติ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
11. พลต ารวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
12. นายวนัชยั อ ่าพ่ึงอาตม ์ กรรมการอิสระ 
13. นายเพชร  พะเนียงเวทย ์ กรรมการ 
14. นางสาวศิริลกัษณ์ ธนสารศิลป์ กรรมการ 
15. นางชยัลดา ตนัติเวชกลุ กรรมการ 
16. นางศิริพร เลขยะวจิิตร เลขานุการบริษทั และกรรมการบริหาร 
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 จากนั้นนายบุญชยั  โชควฒันา  ประธานกรรมการ  ไดม้อบให ้นางศิริพร เลขยะวจิิตร เลขานุการบริษทั  เป็นผูแ้นะน า
ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี  และตวัแทนจากบริษทัสอบบญัชี  พร้อมทั้งช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการประชุม และวธีิการลงมติต่าง ๆ ในการ
ประชุมดงัน้ี          

 ผู้บริหำรทีเ่ข้ำร่วมประชุม 
1. นายเฉลิมพล ก าเนิดศิริกลุ กรรมการบริหาร และ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
2. นายสมพล ศิวะปริญญาวงศ ์ กรรมการบริหาร และ ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
3. นายวระ พนัธ์กมล กรรมการบริหาร และ ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 1 
4. นายปุณวณ์ี สุขเยน็ กรรมการบริหาร และ ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 2 
5. นายพิพฒัน์ โควศุภมงคล กรรมการบริหาร 
  

ดงันั้น  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นบญัชีและ
การเงิน เขา้ร่วมประชุมดว้ย 
 

ผู้สอบบัญชีและตวัแทนทีเ่ข้ำร่วมประชุม 
1. นางวไิลรัตน์  โรจน์นครินทร์    ผูส้อบบญัชี 
2. นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์    ตวัแทน 
3. นายวโิรจน์  สจัจธรรมนุกลู    ตวัแทน 
จากบริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั และเป็นสกัขีพยานการนบัคะแนนในการประชุมคร้ังน้ี  
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 65 น้ี  บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม  
และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2558 ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558  
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม  และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษทั  
 ส าหรับรายละเอียดเก่ียวกบัการประชุมและวธีิการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมคร้ังน้ี  ใหถื้อตามขอ้บงัคบัของบริษทั
ขอ้  43  คือใหน้บั  1 หุน้เป็น  1  เสียง  การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย ซ่ึงผูถื้อหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็น
ดว้ย ไม่เห็นดว้ย  หรืองดออกเสียง  ในแต่ละวาระ  การนบัคะแนนจะนบัเฉพาะ        ผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงลงคะแนน  ไม่เห็นดว้ย 
และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น   จากนั้นจะน าคะแนนเสียงดงักล่าว       หักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีมาร่วมประชุม    ส่วนท่ี
เหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ   
 ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท าหนงัสือมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมาร่วมประชุม  และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์
ของผูถื้อหุ้น  โดยส่งหนงัสือมอบฉันทะให้บริษทัล่วงหนา้  บริษทัไดบ้นัทึกคะแนนตามความประสงค์ของผูถื้อหุ้นไวใ้นระบบ
ประมวลผลเรียบร้อยแลว้   
 ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมภายหลงัจากการประชุมไดเ้ร่ิมแลว้ ผูถื้อหุ้นมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนไดต้ามวาระท่ียงัไม่ไดเ้ร่ิมพิจารณา และบริษทัจะนบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วมประชุมระหวา่งการประชุม
เป็นองคป์ระชุมตั้งแต่วาระท่ีไดอ้อกเสียงลงคะแนน เพ่ือบนัทึกในรายงานการประชุมต่อไป 
 ดังนั้ น เพ่ือให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส  บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ  
Barcode  ผูถื้อหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหนา้จอพร้อมกนั ซ่ึงผูถื้อหุ้นทุกท่านไดรั้บป้ายคะแนนและบตัรลงคะแนน
ส าหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริษทัเรียบร้อยแลว้ ตั้งแต่ลงทะเบียนร่วมประชุม โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดงัน้ี 
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1. วาระใด ๆ  ยกเวน้วาระเลือกตั้งกรรมการบริษทั  ผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงใหย้กป้ายคะแนน  ซ่ึงผู ้

ถือหุ้นทุกท่านได้รับป้ายคะแนนเรียบร้อยแลว้ ตั้งแต่ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม เจ้าหน้าท่ีจะนับคะแนน  พร้อมทั้งแจกบัตร
ลงคะแนน โปรดกรอกเลขท่ีลงทะเบียน ระบุความเห็น ลงนามในบตัรลงคะแนนและส่งคืนเจา้หนา้ท่ีทนัที  

 

 2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษทั   ผูถื้อหุน้ทุกท่านไดรั้บบตัรลงคะแนนเรียบร้อยแลว้ ตั้งแต่ลงทะเบียนเขา้ร่วม
ประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบตัรลงคะแนน กรณีผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษทัท่านใด ใหย้กป้ายคะแนน เจา้หนา้ท่ีจะนบัคะแนน  เม่ือเสร็จส้ินการลงมติในวาระ
น้ี  เจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทุกท่าน 
 กรรมการบริษทัในฐานะผูถื้อหุ้น ขอใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นดว้ยตามขอ้เสนอของ          คณะกรรมการ
บริษทัทุกวาระ ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษทั ให้เป็นไปตามท่ีผูถื้อหุ้นระบุในหนงัสือมอบฉันทะ และในการ
ประชุมคร้ังน้ี หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม ขอใหย้กมือและซกัถามไดใ้นวาระนั้น ๆ  

หลงัจากนั้น นายบุญชยั โชควฒันา  ประธานกรรมการ ไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดงัน้ี 
ก่อนเร่ิมการประชุมวาระท่ี 1 : เลขานุการบริษทัไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่  มีผูถื้อหุ้นมาร่วมประชุมเพ่ิม

อีก 1  คน  จ านวน 1  ราย  ถือหุน้ 1,000 หุน้  รวมเป็นผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 83  คน  จ านวน 155 ราย   
ถือหุน้รวมทั้งส้ิน 274,748,059 หุน้  คิดเป็นร้อยละ  83.26  ของจ านวนหุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 

 1.  พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่64  เมือ่วนัที ่27  เมษำยน 2558 
นายบุญชยั โชควฒันา  ประธานกรรมการ  ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อ

หุ้นคร้ังท่ี 64 เม่ือวนัท่ี 27เมษายน 2558  และไดส่้งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเวบ็ไซด์ของบริษทั 
www.sahapat.co.th  ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และส่งให้กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ตามส าเนารายงานการประชุมท่ีได้ส่งไปยงัผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแลว้  ซ่ึง
คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่ไดบ้นัทึกข้ึนโดยถูกตอ้งแลว้ 

 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรอง  

  ที่ประชุมได้พิจำรณำแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 64         เมื่อวันที่ 27 
เมษำยน 2558  ด้วยคะแนนเสียง 

 เห็นดว้ย  274,748,059 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย     -  ไม่มี  - 
 งดออกเสียง    -  ไม่มี  - 
 

ก่อนเขา้วาระท่ี 2:   เลขานุการบริษทัไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่  มีผูถื้อหุน้มาร่วมประชุมเพ่ิมอีก  1  
คน  จ านวน 1  ราย  ถือหุน้ 58,333 หุน้  รวมเป็นผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 84 คน  จ านวน 156  ราย  ถือ
หุน้รวมทั้งส้ิน 274,806,392 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  83.27 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 

 

 2. รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทในรอบปีทีผ่่ำนมำ 
       นายบุญชยั  โชควฒันา   ประธานกรรมการ  รายงานต่อท่ีประชุมวา่รายงานของคณะกรรมการบริษทั  และผลการ
ด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2558 ไดป้รากฏในหนงัสือรายงานประจ าปี 2558  ท่ีไดจ้ดัส่งไปยงัท่าน  ผูถื้อหุ้นในรูป CD-ROM 
พร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมแลว้  
 

http://www.sahapat.co.th/
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  ในปี 2558 รายไดจ้ากการขายของบริษทัและบริษทัย่อย มีจ านวน 29,032 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 จ านวน 
2,587 ลา้นบาท คิดเป็น 9.79% อตัราการเติบโตของยอดขายเพ่ิม เน่ืองจากในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2558 ภาครัฐไดอ้อกมาตรการ
กระตุน้เศรษฐกิจต่างๆอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการขยายตวัของการท่องเท่ียว ซ่ึงช่วยสนบัสนุนการขยายตวัของเศรษฐกิจ และการใช้
จ่ายของประชาชน นอกจากน้ีบริษทัยงัมีการพฒันาและเพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่าย รวมทั้งมีกลยทุธ์ท่ีดีในการด าเนินธุรกิจ ปัจจยั
เหล่าน้ีส่งผลใหย้อดขายโดยรวมของบริษทัดีข้ึน 
  บริษทัและบริษทัยอ่ย มีก าไรสุทธิ เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เป็นผลจากการเติบโตของยอดขาย โดยในปี 2558 มีก าไร
ขั้นตน้ 5,020 ลา้นบาท คิดเป็น 17.29% เม่ือเทียบกบัยอดขาย หรือเพ่ิมข้ึน 193 ลา้นบาท คิดเป็น 3.99% เม่ือเทียบกบัปี 2557 หลงั
หกัค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารและตน้ทุนทางการเงินแลว้ มีก าไรก่อนหกัภาษีเงินได ้1,706 ลา้นบาท และมีก าไรสุทธิหลงัหัก
ภาษี 1,415 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2557 จ านวน 178 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 14.44%  
  หากเปรียบเทียบก าไรสุทธิ และเงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากการด าเนินงานจ านวน 1,466 ลา้นบาท เป็นกระแสเงินสดท่ี
ใกลเ้คียงกบัผลก าไรสุทธิของบริษทั ถือวา่สภาพคล่องอยูใ่นเกณฑดี์  
  ในปี 2558 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติันโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 
2558 และเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัขอ้ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบติั      และบริษทัคาดว่าจะด าเนินการยื่นขอการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจริตภายในปี 2559  
  เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดใหค้วามคิดเห็นเพ่ิมเติม จึงขอใหท่ี้ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั 
   ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั 
 

ก่อนเขา้วาระท่ี 3:   เลขานุการบริษทัไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่  มีผูถื้อหุ้นมาร่วมประชุมเพ่ิมอีก      2  คน  
จ านวน 2  ราย  ถือหุน้ 582,268  หุ้น รวมเป็นผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 86 คน จ านวน 158  ราย   ถือหุ้น
รวมทั้งส้ิน  275,388,660 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 83.45  ของจ านวนหุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 

 

 3. พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิ ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2558 
   นายบุญชยั  โชควฒันา  ประธานกรรมการ ไดเ้สนอขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยงบ
แสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้          งบกระแสเงินสด  และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน  ส้ินสุด  ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2558   พร้อมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชี ซ่ึงไดจ้ดัท าข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
ในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีผา่นการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2558 ท่ีทาง
บริษทัไดจ้ดัส่งใหท่้านผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมเพ่ือพิจารณาแลว้ โดยสรุปสาระส าคญัดงัน้ี 
                          หน่วย  :  ลา้นบาท 

รายการ งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สินทรัพยร์วม 20,498 20,175 
หน้ีสินรวม               8,157 8,065 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 12,341 12,110 
รายไดร้วม 29,570 29,531 
ก าไรสุทธิ 1,415 1,299 
ก าไรต่อหุน้  (บาท) 4.25 3.94 

   
  จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั  
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  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังบการเงินส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558       ตามเสนอ   ดว้ย
คะแนนเสียง 
 เห็นดว้ย    275,388,660  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  100  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย     -  ไม่มี  - 
 งดออกเสียง    -  ไม่มี  - 
 
 4. พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรก ำไรและกำรจ่ำยเงนิปันผล 
 นายบุญชยั โชควฒันา  ประธานกรรมการ ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมวา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทั มี 

ก าไรสุทธิส าหรับปี  2558 1,298,835,084.83   บาท 

ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร           6,060,351,417.04   บาท 

รวมเป็นก าไรท่ีจะน ามาจดัสรรทั้งส้ิน         7,359,186,501.87   บาท 

คณะกรรมการบริษทัขอเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ใหจ้ดัสรรดงัน้ี 

ส ารองตามกฎหมายไดต้ั้งไวค้รบแลว้  จึงไม่ตั้งส ารองเพ่ิมในปีน้ี 

เงินปันผลหุน้ละ 1.10  บาท                363,000,000.00   บาท 

คงเหลือก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรยกไป                    6,996,186,501.87   บาท 

 โดยเงินปันผลจ่ายจากก าไรสะสมของบริษทัท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไวแ้ลว้ในอตัราร้อยละ 30  ซ่ึง   ผูถื้อหุ้น
ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนไดต้ามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ โดยจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล
ตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวม
รายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 10 
พฤษภาคม 2559 และก าหนดจ่ายในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2559 

 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั 

 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้   มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการจดัสรรก าไรดงัน้ี   เงินส ารองตามกฎหมาย   ไดต้ั้งไวค้รบ
แลว้  จึงไม่ตั้งส ารองเพ่ิมในปีน้ี และใหจ่้ายเงินปันผลหุน้ละ 1.10 บาท เป็นเงิน 363,000,000 บาท     ตามเสนอ   ดว้ยคะแนนเสียง 
 เห็นดว้ย  275,388,660 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย     -  ไม่มี  - 
 งดออกเสียง    -  ไม่มี  -         
 

ก่อนเขา้วาระท่ี 5:   เลขานุการบริษทัไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่  มีผูถื้อหุ้นมาร่วมประชุมเพ่ิมอีก      2  คน  
จ านวน 2  ราย  ถือหุ้น 101  หุ้น รวมเป็นผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 88 คน จ านวน 160  ราย   ถือหุ้นรวม
ทั้งส้ิน  275,388,761 หุน้  คิดเป็นร้อยละ  83.45  ของจ านวนหุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 
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 5. พจิำรณำเลอืกตั้งกรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรบริษัททีต้่องออกตำมวำระ 

         นางผาสุข  รักษาวงศ ์  กรรมการรองผูอ้  านวยการอาวโุส ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมวา่ กรรมการบริษทัท่ีไดรั้บเลือกตั้ง
จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีอยูท่ั้งหมด  15  ท่าน  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 21  ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ังใหก้รรมการ
บริษทัออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสามเป็นอตัรา     ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้
ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม   และกรรมการบริษทัซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้  ดงันั้นใน
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี  65  น้ี  มีกรรมการบริษทัท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ  จ านวน  5   ท่าน  คือ 

1. นายบุณยสิทธ์ิ โชควฒันา ประธานกรรมการกิตติมศกัด์ิ 
และประธานกรรมการบริหารกิตติมศกัด์ิ 

2. นายบุญชยั โชควฒันา ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการผูอ้  านวยการ 

3. นายสุจริต ปัจฉิมนนัท ์ กรรมการ 
4. นางสาวศิริลกัษณ์ ธนสารศิลป์ กรรมการ 
5. นายวนัชยั อ ่าพึงอาตม ์ กรรมการอิสระ 

 โดยนายวนัชยั  อ ่าพ่ึงอาตม ์แสดงความประสงคไ์ม่ขอกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง 
 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท   ซ่ึงไม่รวมกรรมการบริษัทท่ีได้รับการเสนอช่ือได้พิจารณาแล้ว   
เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการบริษทัซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน  เป็นกรรมการบริษทัอีก
วาระหน่ึง  และเสนอเลือกตั้งนายแพทยว์ิชยั  เจริญวงค์    เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระแทนนายวนัชยั  อ ่าพ่ึงอาตม์  โดย
คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ นายแพทยว์ิชยั  เจริญวงค ์  สามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ และเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  โดยบุคคลทั้ง 5 ท่านดงักล่าว เป็นบุคคลท่ีมีความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์   เป็นผูมี้พ้ืนฐานความ
เช่ียวชาญจากหลากหลายวชิาชีพ  รวมทั้งมีคุณสมบติัตามกฎหมาย ประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบัของบริษทั 
 อน่ึง ตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั  พ.ศ. 2535  มาตรา 86 ไดก้ าหนดวา่ห้ามมิให้กรรมการของบริษทัไป
เป็นกรรมการของบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั  และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั  เวน้แต่จะไดแ้จง้
ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบ  ฉะนั้นจึงขอแจง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนท่ีจะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการบริษทัวา่ มีกรรมการ
บริษทับางท่านท่ีเสนอใหเ้ลือกตั้งในคราวประชุมน้ี เป็นกรรมการของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และ
เป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัดงัน้ี 
 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง บริษทั 
นายบุณยสิทธ์ิ  โชควฒันา ประธานกรรมการ บมจ.ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส์ 

รองประธานกรรมการ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล 
กรรมการ บจ. สหชลผลพืช 

นายบุญชยั  โชควฒันา กรรมการ บมจ.ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส์ 
นางสาวศิริลกัษณ์  ธนสารศิลป์ กรรมการ บจ. รามศรทวกีาร 

 

ส าหรับประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัทั้ง 5 ท่าน ไดส่้งใหท่้านผูถื้อหุน้พร้อมกบั
หนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมแลว้ 

ดงันั้นขอเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งบุคคลผูมี้รายนามต่อไปน้ีเป็นกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล ดงัน้ี 
 
 



- 13 - 
 

 
 

1. นายบุณยสิทธ์ิ    โชควฒันา 
ท่ีประชุม  ไดพิ้จารณาแลว้  มีมติเลือกตั้งดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทด์งัน้ี 
เห็นดว้ย  275,388,761  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ไม่เห็นดว้ย   -  ไม่มี  - 
งดออกเสียง    -  ไม่มี  -  
 

2.  นายบุญชยั     โชควฒันา 
ท่ีประชุม  ไดพิ้จารณาแลว้  มีมติเลือกตั้งดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทด์งัน้ี 

 เห็นดว้ย  275,388,761 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

ไม่เห็นดว้ย     -  ไม่มี  -       
งดออกเสียง    -  ไม่มี  -  
 

3.  นายสุจริต    ปัจฉิมนนัท ์
ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้  มีมติเลือกตั้งดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทด์งัน้ี 

 เห็นดว้ย  275,388,761 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

ไม่เห็นดว้ย     -  ไม่มี  -     
งดออกเสียง    -  ไม่มี  -  
 

4.  นางสาวศิริลกัษณ์    ธนสารศิลป์ 
ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้  มีมติเลือกตั้งดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทด์งัน้ี 

 เห็นดว้ย  275,388,761 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย    -  ไม่มี  - 

งดออกเสียง    -  ไม่มี  -  
 

5.   นายแพทยว์ชิยั     เจริญวงค ์ 
ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้  มีมติเลือกตั้งดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทด์งัน้ี 

 เห็นดว้ย  275,388,761 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย    -  ไม่มี  - 

งดออกเสียง    -  ไม่มี  - 
 

 นางผาสุข  รักษาวงศ ์ กรรมการรองผูอ้  านวยการอาวโุส จึงไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่  คณะกรรมการบริษทั ปี 2559    
มีจ านวน  15  ท่าน  ดงัน้ี 
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 1. นายบุญปกรณ์  โชควฒันา 
 2. นายบุณยสิทธ์ิ  โชควฒันา  
 3. นายบุญชยั  โชควฒันา   
 4. นายบุญฤทธ์ิ  มหามนตรี  
 5. นายขจรศกัด์ิ  วนัรัตน์เศรษฐ 
 6. นายวศิน  เตยะธิติ 
 7. นายสุรินทร์  วฒันศิริพงษ ์
 8. นายสุจริต  ปัจฉิมนนัท ์  
 9. นายเวทิต โชควฒันา  
10. นางผาสุข รักษาวงศ ์  
11. พลต ารวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร  
12. นายเพชร พะเนียงเวทย ์
13. นางสาวศิริลกัษณ์ ธนสารศิลป์ 
14. นางชยัลดา ตนัติเวชกลุ    
15. นายแพทยว์ชิยั  เจริญวงค ์  

 โดยบริษทัมีกรรมการอิสระครบตามจ านวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ คือ  
นายสุรินทร์  วฒันศิริพงษ ์  , นายขจรศกัด์ิ  วนัรัตน์เศรษฐ , นายวศิน เตยะธิติ  ,   พลต ารวจตรีภาณุรัตน์  มีเพียร และ นายแพทย์
วชิยั  เจริญวงค ์
 ปัจจุบนักรรมการตรวจสอบของบริษทั   คือ  นายสุรินทร์ วฒันศิริพงษ,์ นายขจรศกัด์ิ วนัรัตน์เศรษฐ,   
นายวศิน เตยะธิติ  และพลต ารวจตรีภาณุรัตน์  มีเพียร  
 

ก่อนเขา้วาระท่ี 6:   เลขานุการบริษทัไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า  มีผูถื้อหุ้นมาร่วมประชุมเพ่ิมอีก  1  คน  
จ านวน 2  ราย  ถือหุ้น 53  หุ้น  รวมเป็นผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 89 คน  จ านวน 162  ราย  ถือหุ้นรวม
ทั้งส้ิน  275,388,814 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 83.45 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 

 

 6. พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท  
  นางผาสุข  รักษาวงศ์   กรรมการรองผูอ้  านวยการอาวโุส ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 32 
หา้มมิใหบ้ริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดใหแ้ก่กรรมการ  เวน้แต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลกัษณะอ่ืนโดยปกติวสิยัในฐานะท่ีเป็นกรรมการของบริษทั   ทั้งน้ี ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการบริษทัไดรั้บ
ในฐานะพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั  ซ่ึงในปี 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัวงเงินรวม
ไม่เกินปีละ 12 ลา้นบาท   และบริษทัไดจ่้ายไปจริงเป็นเงินทั้งส้ิน 9,927,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษทัเป็นค่าเบ้ีย
ประชุมจ านวนเงิน 1,646,000 บาท  ค่าตอบแทนประจ าปี จ านวนเงิน 7,600,000 บาท  จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบ้ีย
ประชุมจ านวนเงิน 600,000 บาท  และจ่ายใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นค่าเบ้ียประชุมจ านวนเงิน 81,000 บาท 
 ส าหรับปี  2559  คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษทัวงเงินรวมไม่เกินปีละ 12 ลา้นบาท เท่าเดิม  ทั้งน้ีไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวสัดิการอ่ืนท่ีกรรมการบริษทัไดรั้บในฐานะ
พนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทั ซ่ึงไดพ้ิจารณาจากผลประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั  ผลการด าเนินงาน  วงเงิน
ท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้  จ านวนเงินค่าตอบแทนท่ีจ่ายในปีท่ีผา่นมา และเปรียบเทียบกบัระดบัท่ีปฏิบติัอยูใ่นกลุ่มธุรกิจ
เดียวกนั  รวมถึงอ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ และเสนอใหจ่้ายในการท าหนา้ท่ี ดงัน้ี 
 



- 15 - 
 

 
 

1.  กรรมการบริษทั 

 -    ค่าเบ้ียประชุม  (เฉพาะกรรมการบริษทัท่ีเขา้ประชุม) 

ประธาน 12,000  บาท/คร้ัง 

กรรมการ 10,000  บาท/คร้ัง 

 -  ค่าตอบแทนประจ าปี จ่ายใหแ้ก่กรรมการบริษทัทุกคน โดยให ้

   คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้จิารณาจดัสรร 

 2.  กรรมการตรวจสอบ 

  -  ค่าเบ้ียประชุมรายไตรมาส 

  ประธาน ไตรมาสละ 60,000  บาท 

  กรรมการ ไตรมาสละ 30,000  บาท 

 3. กรรมการบริหารความเส่ียง 

  -  ค่าเบ้ียประชุม (เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม) 

  ประธาน 4,000  บาท/คร้ัง 

  กรรมการ 3,000  บาท/คร้ัง 

4.    สิทธิประโยชน์อ่ืน         -  ไม่มี -  

 ส าหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งข้ึนนั้น ก าหนดให้อยูใ่นดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริษทั โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ี                ความรับผิดชอบ    
 ทั้งน้ี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติั และใหใ้ชจ้นกวา่มีการเปล่ียนแปลง โดยค่าตอบแทนท่ี
จ่ายตอ้งไม่เกินวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนดไวว้า่ การจ่ายค่าตอบแทน       ให้เป็นไปตาม
มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั 
 ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้  มีมติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัวงเงินรวมไม่เกินปีละ12 ลา้นบาท จนกวา่จะมี
การเปล่ียนแปลง  โดยจ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทั  ค่าตอบแทนประจ าปี  ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  
ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  รวมถึงค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดยอ่ย (หากมี) ตามเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  275,388,814 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไม่เห็นดว้ย      -  ไม่มี  -       
งดออกเสียง      -  ไม่มี  - 
 

ก่อนเขา้วาระท่ี 7:    เลขานุการบริษทัไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่  มีผูถื้อหุน้มาร่วมประชุมเพ่ิมอีก  1  คน  
จ านวน 1  ราย  ถือหุน้ 50,100  หุน้  รวมเป็นผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 90 คน  จ านวน 163  ราย  ถือหุน้
รวมทั้งส้ิน  275,438,914 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 83.47 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 
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 7. พจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดจ ำนวนเงนิค่ำสอบบัญชี 
 นายสุรินทร์   วฒันศิริพงษ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 49 

และขอ้ 50  ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือ ผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบริษทั  ผูส้อบบญัชีนั้นให้ท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เลือกตั้งทุกปี ผูส้อบบญัชีซ่ึงออกไปนั้นจะถูกเลือกกลบัเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้  ผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี  

2558   คือนางวิไลรัตน์   โรจน์นครินทร์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต    เลขทะเบียน 3104  และ/หรือ   นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญ

รัตน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 5599  และ/หรือ   นายวสุิทธ์ิ  เพชรพาณิชกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7309 

แห่งบริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  โดยก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีเป็นเงิน 1,325,000 บาท  ส าหรับ

ค่าบริการอ่ืนในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา  บริษทัมีการรับบริการอ่ืนจากบริษทัสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัคือ  การตรวจนบัสต๊อก

สินคา้ในปี 2558จ านวน 22,583 บาท และการสอบบญัชีบริษทัยอ่ย 4 บริษทัคือ 

 1. บริษทั โชคชยัพิบูล จ ากดั   จ านวนเงิน 225,000  บาท 

 2. บริษทั กรุงเทพทาวเวอร์ (1999) จ ากดั  จ านวนเงิน  186,000   บาท 

 3. บริษทั ทิพยว์ารินวฒันา จ ากดั               จ านวนเงิน                         110,000        บาท  

 4. บริษทั แดร่ีไทย จ ากดั                           จ านวนเงิน 180,000        บาท 

 ส าหรับปี  2559  คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยพิจารณาผลการ
ปฏิบติังาน ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี และคุณสมบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทั และส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้ง   นางวไิลรัตน์  โรจน์นครินทร์ ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 และ/หรือ  นางสาวสมจินตนา      พลหิรัญรัตน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599  และ/
หรือ นางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125  จากบริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  
เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2559  อีกวาระหน่ึง   โดยนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599  
เป็นผูล้งลายมือช่ือใน   งบการเงินของบริษทัตั้งแต่ปี 2555 และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีประจ าปี 2559  ดงัน้ี 
 1.  ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1, 2 และ 3                    555,000  บาท 

 2.  ค่าสอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 1, 2 และ 3 150,000 บาท 

 3.  ค่าตรวจสอบประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 650,000  บาท 

 4.  ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559    70,000  บาท 

                                 รวมทั้งส้ิน                               1,425,000          บาท 

 นอกจากน้ี ขอให้ผูถื้อหุ้นรับทราบส าหรับค่าบริการอ่ืนท่ีมีการรับบริการจากส านักงานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชี

สงักดั คือการสอบบญัชีบริษทัยอ่ย  4  บริษทั คือ 

1. บริษทั โชคชยัพิบูล จ ากดั    จ านวนเงิน                  245,000  บาท 

2. บริษทั กรุงเทพทาวเวอร์ (1999) จ ากดั  จ านวนเงิน  194,000  บาท  

 3.   บริษทั ทิพยว์ารินวฒันา จ ากดั                       จ านวนเงิน                175,000     บาท  

 4. บริษทั แดร่ีไทย จ ากดั                                   จ านวนเงิน 200,000     บาท 

 ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอนั้น ไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั / บริษทัยอ่ย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั คือ บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากดั 

(มหาชน)  มีผูส้อบบญัชีสงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกบับริษทั 

 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั 
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 ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้   มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลข

ทะเบียน 3104   และ/หรือ  นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599  และ/หรือ  นางสาว      

สุภาภรณ์  มัง่จิตร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125  แห่งบริษทัสอบบญัชี  ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบ

บญัชีประจ าปี  2559  โดยก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดขา้งตน้เป็นเงิน 1,425,000  บาท ตามเสนอ  ด้วย

คะแนนเสียง 

เห็นดว้ย  275,438,914  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไม่เห็นดว้ย      -  ไม่มี  -       

งดออกเสียง      -  ไม่มี  - 
 

 8. พจิำรณำเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ำม)ี 
  ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนใดอีก  นายบุญชยั  โชควฒันา ประธานกรรมการ  กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านและกล่าว  
ปิดประชุม 
  
 
                   เลิกประชุมเวลา 10.40  น. 
 
                      บุญชยั  โชควฒันา 

   ……………………………………                                                                               
                                                                                                                                        (  นายบุญชยั  โชควฒันา ) 
                                           ประธานท่ีประชุม  
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ส่ิงทีส่่งมำด้วยล ำดับที ่3 
 

ประวตัิของบุคคลทีไ่ด้รับกำรเสนอช่ือให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีต้่องออกตำมวำระ 
 

1. ช่ือ-นำมสกลุ - นำยบุญปกรณ์  โชควฒันำ 
 อำยุ - 82  ปี       
 สัญชำต ิ - ไทย 
 กำรศึกษำ - B.A. Economics University of Nottingham 
        กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร   - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 
  Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005    
  จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
        ต ำแหน่งในบริษัท - รองประธานกรรมการ 
       จ ำนวนปีทีเ่ป็นกรรมกำรบริษัท -     54 ปี   
 

 

       ประสบกำรณ์กำรท ำงำน  

บริษัทจดทะเบียน 
กจิกำรอืน่ 

(ที่ไม่ใช่บริษัท 
จดทะเบียน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรที่แข่งขัน / 
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท จ ำนวน ประเภทกรรมกำร/ผู้บริหำร 

  3  แห่ง 2555 - ปัจจุบนั 
  ประธานกรรมการ /    
  รองประธานกรรมการ 
  กรรมการ 
          
 

 
-  บมจ. นิวซิต้ี 
-  บมจ. สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง 
-  บมจ. ไอที ซิต้ี 
 
 

   4  แห่ง - ไม่มี - - ไม่มี - 
หน่ึง. พู

น
ชั
ย 

สอง.  
 

กำรถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรทีย่งัไม่บรรลนุิตภิำวะ)  1,683,318  หุ้น    =   0.51 %  
กำรเข้ำร่วมประชุมในปี 2559 -   สามญัผูถื้อหุน้ปี 2559 จ านวน           1/1   คร้ัง 
 -   คณะกรรมการบริษทั จ านวน         12/12 คร้ัง 
ควำมเช่ียวชำญ - ดา้นธุรกิจส่ิงทอ วเิคราะห์ วางแผน ก าหนดกลยทุธ์ทางดา้นการผลิต การตลาด และ

บริหารพฒันาบุคลากร 
ประเภทกรรมกำรทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง -     กรรมการบริษทั  ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทัแลว้  
คุณสมบัตต้ิองห้ำม  -  ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าโดยทุจริ 
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ประวตัิของบุคคลทีไ่ด้รับกำรเสนอช่ือให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีต้่องออกตำมวำระ 
 

2. ช่ือ-นำมสกุล - นำยเวทติ     โชควฒันำ 
 อำยุ - 53  ปี                                                                                                 
 สัญชำต ิ - ไทย 
 กำรศึกษำ - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ม Assumption University 
  - ปริญญาตรี Electronic Engineer, San Francisco  

  State University, California, U.S.A. 
        กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร   - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 75/2008 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  (IOD) 
 - หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงรุ่น 21/2558 จากสถาบนั

วทิยาลยัตลาดทุน 
        ต ำแหน่งในบริษัท - กรรมการรองผูอ้  านวยการ  
       จ ำนวนปีทีเ่ป็นกรรมกำรบริษัท  -      9 ปี    
 

        ประสบกำรณ์กำรท ำงำน  

บริษัทจดทะเบียน กจิกำรอืน่ 
(ที่ไม่ใช่บริษัท 
จดทะเบียน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรที่แข่งขัน / 
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท 

จ ำนวน ประเภทกรรมกำร/ผู้บริหำร 

   1 แห่ง 2555 – ปัจจุบนั 
กรรมการ 

 
- บมจ. ไทยเพรสซิเดนทฟ์ดูส์ 

17 แห่ง 3  แห่ง - บมจ. ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส์ 
- บจ. ซนัร้อยแปด 
- บจ. ซูรูฮะ (ประเทศไทย) 

 
 

กำรถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรทีย่งัไม่บรรลนุิตภิำวะ)   458,333  หุ้น    =   0.14 % 
กำรเข้ำร่วมประชุมในปี 2559 -   สามญัผูถื้อหุน้ปี 2559 จ านวน 1/1 คร้ัง   
 -   คณะกรรมการบริษทั จ านวน         12/12 คร้ัง 
ควำมเช่ียวชำญ -     บริหารธุรกิจ บริหารการตลาด บริหารธุรกิจคลงัสินคา้และการขนส่ง 
  ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ประเภทกรรมกำรทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง -     กรรมการบริษทั  ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทัแลว้  
คุณสมบัตต้ิองห้ำม  -  ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งได ้
    กระท าโดยทุจริต 
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ประวตัิของบุคคลทีไ่ด้รับกำรเสนอช่ือให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีต้่องออกตำมวำระ 
3. ช่ือ-นำมสกุล - นำยบุญฤทธ์ิ     มหำมนตรี                                  
 อำยุ - 72  ปี       
 สัญชำต ิ - ไทย 
 กำรศึกษำ - วทิยาศาสตร์บณัฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
         กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร   - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น   3/2003 
  Director Certification Program   (DCP) รุ่น 68/2005    
  จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
         ต ำแหน่งในบริษัท - กรรมการ 
        จ ำนวนปีทีเ่ป็นกรรมกำรบริษัท  -     28 ปี   
 
       ประสบกำรณ์กำรท ำงำน  

บริษัทจดทะเบียน กจิกำรอืน่ 
(ที่ไม่ใช่บริษัท 
จดทะเบียน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรที่แข่งขัน / 
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท 

จ ำนวน ประเภทกรรมกำร/ผู้บริหำร  

  1  แห่ง  2555 – ปัจจุบนั 
กรรมการ 

 
- บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี) 

1  แห่ง 
 

- ไม่มี - - ไม่มี - 
หน่ึง.  

 
 

กำรถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรทีย่งัไม่บรรลนุิตภิำวะ)  62,218 หุ้น    =   0.02 % 
กำรเข้ำร่วมประชุมในปี 2559 -   สามญัผูถื้อหุน้ปี 2559 จ านวน 1/1   คร้ัง   
 -   คณะกรรมการบริษทั จ านวน         12/12 คร้ัง 
ควำมเช่ียวชำญ -     การวางแผนและบริหารองคก์ร 
ประเภทกรรมกำรทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง -     กรรมการบริษทั  ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทัแลว้  
คุณสมบัตต้ิองห้ำม  -  ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งได ้
    กระท าโดยทุจริต 
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ประวตัิของบุคคลทีไ่ด้รับกำรเสนอช่ือให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีต้่องออกตำมวำระ 
 

4.  ช่ือ-นำมสกุล -    นำยขจรศักดิ์   วนัรัตน์เศรษฐ   
      อำยุ      -    70  ปี       
      สัญชำต ิ          -    ไทย 
      กำรศึกษำ -    ปริญญาโทบญัชี Western Illinois University, U.S.A. 
      บญัชีบณัฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
      ประกาศนียบตัรชั้นสูงการสอบบญัชี, จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 
     กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร   -    Director Accreditation Program (DAP) รุ่น   3/2003 
  จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
     ต ำแหน่งในบริษัท -    กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
    จ ำนวนปีทีเ่ป็นกรรมกำรบริษัท     -   20  ปี    
 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน  

บริษัทจดทะเบียน กจิกำรอืน่ 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัท 
จดทะเบียน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรทีแ่ข่งขัน / 
เกีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบริษัท จ ำนวน ประเภทกรรมกำร/ผู้บริหำร 

2  แห่ง 2555 - ปัจจุบนั 
กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
- บมจ.เอส แอนด ์เจ อินเตอร์- 
    เนชัน่แนล เอน็เตอร์ไพรส์ 
- บมจ. ฟาร์อีสท ์ดี.ดี.บี. 

1 แห่ง -ไม่มี -         -ไม่มี -                                                                                         

กำรถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรทีย่งัไม่บรรลนุิตภิำวะ)    - หุ้น     =   -  % 
กำรเข้ำร่วมประชุมในปี 2559 -   สามญัผูถื้อหุน้ปี 2559 จ านวน 1/1   คร้ัง   
 -   คณะกรรมการบริษทั จ านวน         12/12 คร้ัง 
 -    คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน  5/5      คร้ัง 
ควำมเช่ียวชำญ -    ดา้นบญัชี การเงิน และการลงทุน 
ประเภทกรรมกำรทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการ

บริษทัแลว้ 
คุณสมบัตต้ิองห้ำม  -  ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งได ้
    กระท าโดยทุจริต 

 

กำรม/ีไม่มส่ีวนได้เสียในลกัษณะดงัต่อไปนี ้กบับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผู้มอี ำนำจควบคุมของบริษัทฯ  ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีทีผ่่ำนมำ 

-  เป็น/ไม่เป็น กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  ลูกจา้ง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บ  
เงินเดือนประจ า  

ไม่เป็น 

-   เป็น/ไม่เป็น ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)     ไม่เป็น 
-   มี/ไม่มี ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่ง 
     อิสระ  (เช่น การซ้ือ/ขายวตัถุดิบ/ สินคา้/บริการ/การใหกู้ย้มืเงินหรือการกูย้มืเงิน) 

 
ไม่มี 

-  เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั/ บริษทัยอ่ย ไม่เป็น 
-  เป็น/ไม่เป็น กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึน เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ  
   ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้  ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

 
ไม่เป็น 
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ประวตัิของบุคคลทีไ่ด้รับกำรเสนอช่ือให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีต้่องออกตำมวำระ 
4.  ช่ือ-นำมสกุล   -    นำยวศิน    เตยะธิติ  

อำยุ       -    69  ปี       
สัญชำต ิ           -    ไทย 
กำรศึกษำ  -    บญัชีบณัฑิต (ตน้ทุน) คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี 
  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร   - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น   3/2003 
  จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ต ำแหน่งในบริษัท  -   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
จ ำนวนปีทีเ่ป็นกรรมกำรบริษัท      -  19  ปี   
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน  

บริษัทจดทะเบียน กจิกำรอืน่ 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัท 
จดทะเบียน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกจิกำรทีแ่ข่งขัน / 
เกีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบริษัท จ ำนวน ประเภทกรรมกำร/ผู้บริหำร 

1  แห่ง 2555-ปัจจุบนั 
รองประธานกรรมการ 
 

 
- บมจ. ฟาร์อีสท ์ดี.ดี.บี 

 

10 แห่ง -ไม่มี -         -ไม่มี -                                                                                         

กำรถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ)        15,513    หุ้น     =        0.005   % 
กำรเข้ำร่วมประชุมในปี 2559 -   สามญัผูถื้อหุน้ปี 2559 จ านวน          1/1    คร้ัง 
 -   คณะกรรมการบริษทั จ านวน        11/12        คร้ัง 
 -   คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน           5/5     คร้ัง 
ควำมเช่ียวชำญ - ดา้นโฆษณาประชาสมัพนัธ์และดา้นบญัชี 
ประเภทกรรมกำรทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง -     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการ

บริษทัแลว้  
คุณสมบัตต้ิองห้ำม  -  ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งได ้
    กระท าโดยทุจริต 

 

กำรม/ีไม่มส่ีวนได้เสียในลกัษณะดงัต่อไปนี ้กบับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผู้มอี ำนำจควบคุมของบริษัทฯ  ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีทีผ่่ำนมำ 

-  เป็น/ไม่เป็น กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  ลูกจา้ง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บ  
เงินเดือนประจ า  

ไม่เป็น 

-   เป็น/ไม่เป็น ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)     ไม่เป็น 
-   มี/ไม่มี ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่ง 
     อิสระ  (เช่น การซ้ือ/ขายวตัถุดิบ/ สินคา้/บริการ/การใหกู้ย้มืเงินหรือการกูย้มืเงิน) 

 
ไม่มี 

-  เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั/ บริษทัยอ่ย ไม่เป็น 
-  เป็น/ไม่เป็น กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึน เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ  
   ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้  ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

 
ไม่เป็น 
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ส่ิงทีส่่งมำด้วยล ำดับที ่ 4 
นิยำมกรรมกำรอสิระ 

   
  บริษทัฯ ไดก้ าหนดนิยาม “ กรรมการอิสระ”  ของบริษทั   เท่ากบัขอ้ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ดงัน้ี 

(1) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ
รายนั้น ๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็น  หรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน  ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า    
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั  บริษทัใหญ่   บริษทัยอ่ย   บริษทัร่วม  บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีได้รับแต่งตั้ งเป็น
กรรมการอิสระ  ทั้งน้ีลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการ
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั 
        (3)  ไ ม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต  หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น 
บิดา   มารดา   คู่สมรส   พ่ีนอ้ง   และบุตร   รวมทั้งคู่สมรสของบุตร  ของผูบ้ริหาร   ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  ผูมี้อ  านาจควบคุม  หรือ
บุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร  หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั  หรือบริษทัยอ่ย 
        (4)  ไม่มี หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั  บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน  รวมทั้งไม่เป็น  หรือเคยเป็นผู ้
ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุม ของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั   บริษทัใหญ่   บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั   เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บ
แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 
        ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง  รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ  การ
เช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ   หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน   ดว้ยการ
รับหรือใหกู้ย้มื  ค  ้าประกนั  การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน  รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั  ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัฯ 
หรือคู่สญัญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง   ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั หรือตั้งแต่ยี่สิบลา้น
บาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่   ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธีิการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียว
โยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 
                   (5)   ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั  บริษทัใหญ่   บริษทัย่อย  บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษทั   และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี   ซ่ึงมีผูส้อบบญัชี
ของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัสงักดัอยู ่  เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 
                   (6)   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ  ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย  หรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน   ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั  บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 
       (7)     ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือ       
ผูถื้อหุน้ ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่     
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                    (8)    ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั  หรือบริษทัยอ่ย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
                    (9)    ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั  
 

  ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหน่ึง (1) ถึง (9) แลว้ กรรมการอิสระ
อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทั
ยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective 
decision) ได ้
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ส่ิงทีส่่งมำด้วยล ำดับที ่5 
 

              ข้อมูลเกีย่วกบักรรมกำรอสิระ  และเป็นกรรมกำรตรวจสอบทีบ่ริษัทฯ เสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น 
 

 
 

1.  ช่ือ-นำมสกลุ -    นำยขจรศักดิ์   วนัรัตน์เศรษฐ       
     ประเภทกรรมกำร -    กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
    อำยุ      -    70  ปี       
    สัญชำต ิ        -    ไทย 
    ทีอ่ยู่ -    18 ปุณณวถีิ 30 ถนนสุขมุวทิ 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
       กรุงเทพฯ  10260 
    กำรถือหุ้นในบริษัท -     ไม่มี 
    กำรมส่ีวนได้เสียในทุกวำระ -    มีส่วนไดเ้สียในฐานะกรรมการบริษทัในวาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษทัแทน 
  กรรมการบริษทัท่ีตอ้งออกตามวาระ เน่ืองจากเป็นกรรมการบริษทัท่ีตอ้งออกจากต าแหน่ง 
  ตามวาระ และไดรั้บการพิจารณาเสนอช่ือใหไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง  
 

 

2. ช่ือ-นำมสกลุ - นำยสุรินทร์  วฒันศิริพงษ์ 
    ประเภทกรรมกำร - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
     อำยุ      -    72  ปี 
     สัญชำต ิ        -    ไทย 
     ทีอ่ยู่  -    106/68  หมู่ 6  ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240     
     กำรถือหุ้นในบริษัท -     0.004% 
    กำรมส่ีวนได้เสียในทุกวำระ -    ไม่มี 
 

2.  ช่ือ-นำมสกลุ -    พลต ำรวจตรีภำณุรัตน์   มเีพยีร       
     ประเภทกรรมกำร -    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
    อำยุ      -    70  ปี       
    สัญชำต ิ        -    ไทย 
    ทีอ่ยู่ -    299/8 ซอยลาดพร้าว 41 แขวงจนัทน์เกษม เขตจตุจกัร  
       กรุงเทพฯ  10130 
    กำรถือหุ้นในบริษัท -     ไม่มี 
    กำรมส่ีวนได้เสียในทุกวำระ -    ไม่มี 
 
 
 

 

4.  ช่ือ-นำมสกลุ -    นำยวศิน  เตยะธิต ิ   
     ประเภทกรรมกำร -    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
    อำยุ      -    69  ปี       
    สัญชำต ิ        -    ไทย 
    ทีอ่ยู่ -    11 หมู่บา้นเสรีหวัหมาก  ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
       กรุงเทพฯ 10250 
    กำรถือหุ้นในบริษัท -     0.005  % 
    กำรมส่ีวนได้เสียในทุกวำระ -    มีส่วนไดเ้สียในฐานะกรรมการบริษทัในวาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษทัแทน 
  กรรมการบริษทัท่ีตอ้งออกตามวาระ เน่ืองจากเป็นกรรมการบริษทัท่ีตอ้งออกจากต าแหน่ง 
  ตามวาระ และไดรั้บการพิจารณาเสนอช่ือใหไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง  
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ส่ิงทีส่่งมำด้วยล ำดับที ่6 
 

บริษัท สหพฒันพบูิล จ ำกดั (มหำชน) 
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกีย่วข้องกบักำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 

กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 33.     คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในส่ี  (4)  เดือน นบัแต่วนัส้ินสุด   

ของรอบปีบญัชีของบริษทั 

                                 การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้  ใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั 

                             คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 

                                ผูถื้อหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในห้า  (1/5) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด  หรือ         

ผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบห้า (25) คน  ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบ   ( 1/10)   ของจ านวนหุ้นท่ี

จ าหน่ายไดท้ั้ งหมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั     

เม่ือใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย  ในกรณีเช่นน้ี 

คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในหน่ึง (1)  เดือนนบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น   ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุม  ระบุสถานท่ี  วนั   เวลา ระเบียบวาระ

การประชุมและเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ี

จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว 

และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม  ทั้งน้ีให้โฆษณาค าบอก

กล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม  (3)  วนัและไม่นอ้ยกวา่สาม  (3)  วนัก่อนวนัประชุมดว้ย 

               สถานท่ีท่ีจะใชป้ระชุมตามวรรคหน่ึง ให้อยู่ในทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของส านักงานใหญ่ของบริษทั หรือ 

ส านกังานสาขา หรือสถานท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนดให ้

ข้อ 35.     คณะกรรมการจะตอ้งจดัส่งเอกสารตามท่ีกฎหมายก าหนดใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจ าปี 

ข้อ 36.   ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบห้า (25)    

คนหรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมดและตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม 

(1/3)  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม  เวน้แต่กฎหมายจะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนใน

กรณีใดโดยเฉพาะ 

ข้อ 37. การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด  เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1)  ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่

ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 37   หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ

การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอก็ให้นัด

ประชุมใหม่และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุม

คร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
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ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม  หรือ ไม่

สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้  ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน  ถา้ไม่มีรองประธาน  

กรรมการ  หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนหน่ึงเป็นประธานในท่ี

ประชุม 

ข้อ 39. ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัวา่ดว้ยการประชุม 
ในการน้ีตอ้งด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ี
ประชุมจะมีมติใหเ้ปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3)  ของจ านวนผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุม 

                          เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแลว้ ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม  (1/3)   

ของจ านวนหุ้น ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้ งหมดจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน นอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือนัด

ประชุมอีกก็ได ้

                              ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหน่ึง   หรือพิจารณาเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้

เสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแลว้แต่กรณี     และจ าเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณาให้ท่ีประชุมก าหนดสถานท่ี วนั  

และเวลาท่ีจะประชุมคร้ังต่อไป  และให้คณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา และระเบียบ

วาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมใน

หนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม  (3) วนั   และไม่นอ้ยกวา่สาม (3)  วนัก่อนวนัประชุมดว้ย 

ข้อ 40. ผูถื้อหุน้ทุกคนมีสิทธิจะเขา้ร่วมประชุมในท่ีประชุมผูถื้อหุน้   ไม่วา่จะเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ชนิดใดคราวใด 

ข้อ 44.    การประชุมสามญัประจ าปีเพ่ือพิจารณากิจการเหล่าน้ี  คือ   

   (1)         รายงานกิจการคา้ในรอบปีท่ีผา่นมา 

  (2)         พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน 

   (3)         พิจารณาจดัสรรก าไร 

                 (4)         พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 

                 (5)         พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทั 

             (6)         พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 
 

กำรมอบฉันทะเพือ่เข้ำประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 41.      ผูถื้อหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแทนตนก็ได ้ 

และผูรั้บมอบฉันทะตอ้งยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรือผูท่ี้ประธานคณะกรรมการ

ก าหนด ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม  หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งท าตามแบบท่ีนายทะเบียน

ตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัก าหนด 

ข้อ 42. ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซ่ึงท่ีประชุมจะไดล้งมติ   ผูน้ั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนน

ดว้ยในขอ้นั้น  นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

                              ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั  ใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
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ข้อ 43.     ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง  ใหน้บัหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียง 

 มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

                               (1) ในกรณีปกติ   ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

                               (2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี  ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น  
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ก.    การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
ข.    การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
ค.    การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วน 
    ท่ีส าคญั  การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการกบั 
      บุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
ง.    การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ    หรือ   ขอ้บงัคบัของบริษทั 
จ.   การเพ่ิมทุน  หรือ  ลดทุนของบริษทั   หรือ  การออกหุน้กูข้องบริษทั 
ฉ.   การควบ  หรือ  การเลิกบริษทั 
 

กำรจ่ำยเงนิปันผล 

ข้อ 55. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร  ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ห้าม    

มิใหแ้บ่งเงินปันผล 

ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผล  ใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้  หุน้ละเท่า ๆ กนั 

                                 การจ่ายเงินปันผล  ให้กระท าภายในหน่ึง  (1)   เดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  หรือคณะกรรมการ   

ลงมติแลว้แต่กรณี  ทั้งน้ีให้แจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าว การจ่ายเงินปันผลนั้น   

ในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม (3) วนัดว้ย 

ข้อ 57.       คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว  ในเม่ือเห็นวา่บริษทัมีผลก าไร   

สมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้น  และเม่ือจ่ายเงินปันผลแลว้  ให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุม

คราวต่อไป 

ข้อ 58.       บริษทัตอ้งจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองอยา่งนอ้ยหน่ึงในยี่สิบ (1/20) ของก าไรสุทธิประจ าปี 

หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกวา่ทุนส ารองนั้นจะมีจ านวนถึงหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนทุนจดทะเบียน

ของบริษทั 

                                  เม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้ บริษทัอาจโอนทุนส ารองอ่ืน ทุนส ารองตามกฎหมาย  และทุน   

ส ารองส่วนล ้ามูลค่าหุน้ตามล าดบั   ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัได ้
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คุณสมบัตขิองกรรมกำร  วธีิกำรเลอืกตั้งกรรมกำร  และกรรมกำรออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ   

ข้อ 18. ใหบ้ริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกวา่หา้ (5) คน  และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง (1/2) ของ

จ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

          ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการ พิจารณาเห็น  

สมควรจะเลือกกรรมการคนหน่ึง   หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้ รองประธานกรรมการมี

หนา้ท่ีตามขอ้บงัคบัในกิจการซ่ึงประธานกรรมการมอบหมาย 

        การลงนามผกูพนับริษทั  ใหก้รรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั 

                             คณะกรรมการอาจก าหนดช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั   พร้อมประทบัตราส าคญัของบริษทั 

ข้อ 19.       กรรมการตอ้งเป็นบุคคลธรรมดา   และ 

               (1)      บรรลุนิติภาวะ  

                    (2)     ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย   คนไร้ความสามารถ   หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

  (3)     ไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุกในความผิดเก่ียวกบัทรัพยท่ี์ไดก้ระท าโดยทุจริต 

                               (4)     ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ   หรือองคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริต                 

ต่อหนา้ท่ี 

ข้อ 20.        กรรมการนั้นใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้ง  ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา  เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบั

ถดัลงมา  มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้

ประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ข้อ 21. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง  ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสาม (1/3)  เป็นอตัรา    

ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3)  ส่วนไม่ไดก็้ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุด กบัส่วนหน่ึง 

ในสาม   (1/3)   

      กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง  ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้จบั

ฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก   ส่วนปีหลงั ๆ  ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจาก

ต าแหน่ง  

                           กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้

ข้อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั หรือ

เขา้เป็นหุน้ส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากดั หรือเป็น

กรรมการของบริษทัเอกชน   หรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั  และเป็นการแข่งขนั

กบักิจการของบริษทัไม่วา่จะท าเพ่ือประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผูอ่ื้น  เวน้แต่จะไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 
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กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร 

ข้อ 32.      ห้ามมิให้บริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดให้แก่กรรมการ  เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ  และ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนโดยปกติวิสัยในฐานะท่ีเป็นกรรมการของบริษทั   เช่น เงินเดือน           

เบ้ียประชุม เบ้ียเล้ียง เบ้ียประกนั บ าเหน็จ เงินอุดหนุน  เงินรางวลั ค่ารักษาพยาบาล ค่าน ้ ามนั ค่าพาหนะ 

                                     ความในวรรคตน้  ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการไดรั้บในฐานะพนกังาน 

 หรือลูกจา้งของบริษทั 
             

คุณสมบัตขิองผู้สอบบัญชี กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี กำรก ำหนดค่ำสอบบัญชี และกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้สอบบัญชี 

 ข้อ 49. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบริษทั  

ข้อ 50. ผูส้อบบญัชีนั้น  ให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเลือกตั้งทุกปี   ผูส้อบบญัชีซ่ึงออกไปนั้นจะถูกเลือกกลบัเขา้รับ 

ต าแหน่งอีกก็ได ้

 ข้อ 51. ผูส้อบบญัชีควรไดสิ้นจา้งเท่าใด   ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ก าหนด 

ข้อ 54. ผูส้อบบญัชี มีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุล  และ

บญัชีก าไรขาดทุน  และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษทั  เพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุ้น  ให้บริษทั

จดัส่งรายงานและเอกสารของบริษทัท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังนั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
 

           ………………………………….. 
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ส่ิงทีส่่งมำด้วยล ำดับที่ 7 

 

เอกสำรและหลกัฐำนทีผู้่เข้ำร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้ำร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัตใินกำรประชุม 
 

             การลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 66  ของบริษทั สหพฒันพิบูล จ ากดั (มหาชน)  จะด าเนินการ
ลงทะเบียนดว้ยระบบ  Barcode  ดงันั้นเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่ีจะเขา้ร่วมประชุม
โปรดน าแบบฟอร์มการลงทะเบียนท่ีมี  Barcode  ไปในวนัประชุมดว้ย 
1.  เอกสำรทีผู้่เข้ำร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้ำร่วมประชุม 
กรณีบุคคลธรรมดำ 
 (1)   กรณีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  โปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน  หรือ  บตัรประจ าตวัขา้ราชการ  หรือ    
 หนงัสือเดินทางต่อเจา้หนา้ท่ี เพ่ือลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
 (2)   กรณีมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม  
 (2.1) ใชห้นงัสือมอบฉนัทะตาม แบบ ข. ท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม หรือหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก.  

ซ่ึงสามารถ Download ไดจ้ากเวบ็ไซต์ของบริษทั  พร้อมทั้งกรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือ       
ผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ    

 (2.2)    ผูรั้บมอบฉันทะโปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ หนงัสือเดินทาง ของ
ผูรั้บมอบฉนัทะต่อเจา้หนา้ท่ี   เพ่ือลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

กรณีนิตบุิคคล 
 กรณีมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม  
 (1) ใชห้นงัสือมอบฉันทะตาม แบบ ข. ท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม หรือหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก. ซ่ึง

สามารถ Download ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.sahapat.co.th) พร้อมทั้งกรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลง
ลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ ผูม้อบฉันทะตอ้งลงนามโดยผูมี้อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล และ
ประทบัตราบริษทั  (ถา้มี)   

 (2)  ผูรั้บมอบฉนัทะโปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ หนงัสือเดินทางของผูรั้บมอบ
ฉนัทะต่อเจา้หนา้ท่ี  เพ่ือลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดยีน  (Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำก   และดูแลหุ้น 
        กรณีมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม          
 (1)   ใชห้นงัสือมอบฉันทะตาม แบบ ข. ท่ีแนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนดัประชุม  หรือ หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ 

หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. แบบหน่ึงแบบใดก็ได ้ซ่ึงสามารถ Download ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทั  (www.sahapat.co.th) 
พร้อมทั้ งกรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ  ผูม้อบฉันทะตอ้งลงนามโดย        
ผูมี้อ  านาจกระท าการแทนคสัโตเดียน  (Custodian) และหลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

 (1.1)   หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบ 
  ฉนัทะแทน 
 (1.2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian)         
     (2)  ผูรั้บมอบฉนัทะโปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ หนงัสือเดินทางของ  
 ผูรั้บมอบฉนัทะตอ่เจา้หนา้ท่ี เพ่ือลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
2.    ระเบียบปฏิบัตใินกำรประชุม 
  2.1    การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้มีสิทธิซกัถามและแสดงความคิดเห็นไดทุ้กวาระ 
         2.2    การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย 
         2.3    การออกเสียงลงคะแนน ใหน้บั หน่ึงหุน้ เป็น หน่ึงเสียง 
 
 
 
 

http://www.spi.co.th/
http://www.spi.co.th/
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ส่ิงทีส่่งมำด้วยล ำดับที ่8 
 

 ข้ันตอนกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่66 
 บริษัท  สหพฒันพบูิล  จ ำกดั (มหำชน) 
      วนัจันทร์ที ่ 24  เมษำยน  2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูถื้อหุน้ – SPC 

มาดว้ยตนเอง ผูไ้ดรั้บมอบฉนัทะ 

โตะ๊ลงทะเบียน 
(ตั้งแต่เวลา 08.00 น.) 

โตะ๊ลงทะเบียน 
(ตั้งแต่เวลา 08.00 น.) 

 

แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน และบตัรประจ าตวั 
แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน, หนงัสือมอบฉนัทะ และ
หลกัฐานประกอบ  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 เจา้หน้าท่ีจะนับคะแนน  เม่ือเสร็จส้ินการลงมติใน
วาระน้ี เจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นทุกท่าน 
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ส่ิงทีส่่งมำด้วยล ำดับที ่ 9 

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

 

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

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

        (1)    ขา้พเจา้.............................................................................................................สญัชาติ................................   
               I/We                                                                                                                  Nationality   

อยูบ่า้นเลขท่ี................................ถนน .......................................................ต าบล/แขวง....................................................  
with address at                             Road Sub-District 

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

 

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

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

       หุน้สามญั ............................................หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ........................................เสียง 
       ordinary share                                     shares with the voting rights of                                                   votes 

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

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้
 Hereby appoint  
 

 (1 ) .....................................................................................................................................อาย ุ................ปี    
                          Age                Years 
อยูบ่า้นเลขท่ี...............................................ถนน ...................................................... ต าบล/แขวง..................................... 
with address at                                                                           Road                                                                                                    Sub-District    

อ าเภอ/เขต................................................จงัหวดั .....................................................รหสัไปรษณีย ์...........................หรือ   District                                                                                              

Province                                                    Postal Code                                   or 
                 

 (2 ) .....................................................................................................................................อาย ุ................ปี    
                                         Age               Years 
อยูบ่า้นเลขท่ี...............................................ถนน ...................................................... ต าบล/แขวง..................................... 
with address at                                                                            Road                                                                                                 Sub-District    

อ าเภอ/เขต................................................จงัหวดั .....................................................รหสัไปรษณีย ์.............................หรือ District                                                                                                

Province                                                    Postal Code                                 or 
 

 (3) .....................................................................................................................................อาย ุ................ปี    
                                        Age                Years 
อยูบ่า้นเลขท่ี...............................................ถนน ...................................................... ต าบล/แขวง..................................... 
with address at                                                                            Road                                                                                                 Sub-District    

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

คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมผูจ้องหุน้ / 
การประชุมผูถื้อหุน้สามญั / วสิามญั คร้ังท่ี 66 ในวนัจนัทร์ท่ี 24 เมษายน 2560  เวลา  10.00  น.  ณ หอ้งเจา้พระยา  2  โรงแรม
มณเฑียร ริเวอร์ไซด ์ เลขท่ี 372  ถนนพระราม 3  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120  หรือท่ีจะพึงเล่ือน
ไปในวนั  เวลา  และสถานท่ีอ่ืนดว้ย   
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.65 to be held on Monday, April 24, 2017  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) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 I / We authorize my / our Proxy to cast the votes according to my / our intentions as follows: 

         วาระท่ี 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 65  เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559
              Agenda 1     To  certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 65  on April  25 , 2016. 

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

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

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

    วาระท่ี  2    รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
 Agenda 2     To acknowledge  the Report of the Board of Directors for the previous year. 
 

 วาระท่ี 3    พิจารณาอนุมติังบการเงิน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 Agenda 3     To approve  the Financial Statements as at  December 31, 2016. 

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

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

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 วาระท่ี 4      พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล 
 Agenda 4     To approve  the profit allocation and dividend payment. 

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

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

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 

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

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

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

                           การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
            To elect directors as a whole 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 

        การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
            To elect each director individually             

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain              
 

                          ช่ือกรรมการ            นำยบุญปกรณ์    โชควฒันำ                                                                .                                                             
                          Name of Director       Mr. Boonpakorn   Chokvathana                                                              .        

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
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           ช่ือกรรมการ            นำยเวทติ  โชควฒันำ                                                                  . 
                          Name of Director       Mr. Vathit   Chokwatana                                                                      

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 

                                                                                       ช่ือกรรมการ            นำยบุญฤทธ์ิ   มหำมนตรี                                                    . 
                          Name of Director          Mr.Boonyarith    Mahamontri                   

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 

                                                                                     ช่ือกรรมการ            นำยขจรศักดิ์  วนัรัตน์เศรษฐ                                            . 
                          Name of Director          Mr. Khachornsakdi  Vanaratseath                                             .  

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 

  ช่ือกรรมการ                นำยวศิน  เตยะธิต ิ                                                     .          
                          Name of Director     Mr. Wasin  Teyateeti                                 .  

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve  Disapprove Abstain 
 

 วาระท่ี 6     พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั  
  Agenda 6     To  consider the  Board  of  Director’s  remuneration. 

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

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

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

วาระท่ี 7      พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี 
 Agenda 7   To appoint  the  Company’s auditor and  to consider the  auditors fees.  

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

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

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

วาระท่ี 8   พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
 Agenda 8 Other business (If any) 

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

(ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
  (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)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่การ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 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)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือใน
กรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง
หรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                      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. 

 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ี ขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
     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 

                                                          (……….………………………………………………..)  
 
หมายเหตุ / Remark  

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่ 
สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 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.   ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้  ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได ้ ในใบ     
       ประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ  

 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. 

 
 
 

อากร
แสตมป์ 
Duty Stamp 

20 บาท 
20 Baht 
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   ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

REGULAR CONTINUED PROXY FORM B 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ  บริษัท  สหพฒันพบูิล จ ำกดั (มหำชน)   
Authorization on behalf of the Shareholder of  SAHA PATHANAPIBUL PUBLIC COMPANY LIMITED.  
  
       ในการประชุมผูจ้องหุน้ / การประชุมผูถื้อหุน้สามญั / วสิามญั คร้ังท่ี 66 ในวนัจนัทร์ท่ี 24 เมษายน 2560  เวลา  10.00  น. ณ 
หอ้งเจา้พระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด ์ เลขท่ี 372  ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 
10120  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย   
 For the Share Subscription Meeting/ the General /  the Extraordinary Meeting of Shareholders No. 66  to be held on 

Monday, April 24, 2017  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. 

 

………………………………………………… 
 

                 วาระท่ี ....................... เร่ือง ................................................................................................................ 
                Agenda No.                  Subject  

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

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

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

วาระท่ี .......................... เร่ือง......................................................................................................... 
                Agenda No.                     Subject  

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

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

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

วาระท่ี ..........................เร่ือง............................................................................................................. 
                Agenda No.                     Subject  

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

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

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

                 วาระท่ี ......................... เร่ือง............................................................................................................. 
                Agenda No.                    Subject  

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

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

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

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

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

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

                วาระท่ี .............................  เร่ืองเลือกตั้งกรรมการ  
           Agenda No.                          Election of Directors (continued) 
 

   ช่ือกรรมการ  .                                                                                           
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

   ช่ือกรรมการ   ..                                                                                         
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

   ช่ือกรรมการ                                                                                              
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

   ช่ือกรรมการ                                                                                              
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

   ช่ือกรรมการ                                                                                              
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

   ช่ือกรรมการ                                                                                              
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

   ช่ือกรรมการ                                                                                              
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 

   ช่ือกรรมการ                                                                                              
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
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ส่ิงทีส่่งมำด้วยล ำดับที่  10 
 
 

แบบฟอร์มขอรับรำยงำนประจ ำปีแบบรูปเล่ม 
 
เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น 
 
 บริษทั สหพฒันพิบูล จ ากดั (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบวา่ หากท่านผูถื้อหุ้นมีความประสงค์ท่ีจะขอรับรายงาน

ประจ าปี 2559 แบบรูปเล่ม  กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง และส่งกลับไปยงับริษัท  ท่ี นางศิริพร  เลขยะวิจิตร                     

หรือ นางรัตนา   ลาภอรุณลือเดช  เลขท่ี 2156  ถนนเพชรบุรีตดัใหม่  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร  โทรศพัท ์ 

02-3180062 ต่อ 1200 หรือส่ง Fax ท่ีหมายเลขโทรสาร 02-3181152  เพ่ือท่ีบริษทัฯ จะไดจ้ดัส่งรายงานประจ าปีใหท่้านต่อไป 

 
 ขา้พเจา้ช่ือ  (ตวับรรจง)    ….…………………………………………………………………………….................. 

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

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

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

 ช่ือผูท่ี้สามารถติดต่อไดส้ะดวก   ................................................................................................................................ 

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

 โทรสาร    ................................................................................................................................................................. 

 Email  address    ........................................................................................................................................................ 
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ส่ิงทีส่่งมำด้วยล ำดับที ่ 11 
 
 

แผนที่ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ 
 

 
รถประจ าทางท่ีผา่นโรงแรม  :   รถประจ าทางสาย  205 , 89 ,35 
   :   รถประจ าทางปรับอากาศสาย 205 
   :   รถโดยสารด่วนพิเศษ  BRT 
 
 
 
 

 


