บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 70
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

เปิ ดรับลงทะเบียน เวลา 8.00 น.
กรุณานาหนังสื อเชิญประชุมที่มี Barcode (แบบฟอร์ มลงทะเบียน) มาในวันประชุม
เพื่อสิ ทธิในการเข้ าร่ วมประชุม

มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2564
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1. บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเอง (รายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) โดยระบุในหนังสือมอบฉันทะที่จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้น (แนะนำให้ท่านออก
เสียงในวาระต่างๆ ล่วงหน้า) ส่งมายังบริษัทฯ (เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารกรุณาส่งมายังบริษัท ภายในวันที่ 22
เมษายน 2564)
นางศิริพร เลขยะวิจิตร (เลขานุการบริษัท)
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2156 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
2. บริษัทฯ จะจัดให้มีการทำความสะอาดภายในห้องประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม
3. บริษัทฯ เตรียมจัดการประชุมเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่การประชุม โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1.5
เมตร โดยการจัดที่นั่งในห้องประชุมจะสามารถรองรับผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) ได้ประมาณ 50
ที่นั่ง พร้อมระบุเลขที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมนั่งตามหมายเลขที่
ระบุไว้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน หรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น
ในกรณีที่นั่งที่จัดไว้เต็มตามจำนวนแล้ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ ให้กรรมการ
อิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุม หากเป็นผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระที่ระบุชื่อ
ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น
4. ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกัน
และลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้
4.1 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องสวมหน้ากากอนามัย และตอบแบบคัดกรองตนเองก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จัดประชุม หาก
ผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้ง บุคคลใกล้ชิดมีการเดินทาง หรือผ่านในพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID- 19 ตาม
ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม และขอ
ความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่จุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่
อนุญาตให้เข้าบริเวณพื้นที่การจัดประชุ ม แต่สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้ ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้าน
สุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านอาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
4.2 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผ่านเครื่องตรวจวัดโดยบริษัทฯ กำหนดจุดเพื่อคัดกรองผู้เข้ าร่วมประชุมก่อน
เข้าสู่บริเวณงาน หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่ผ่านการคัดกรองจะต้องติดสติกเกอร์ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงทำความสะอาด
มือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่จัดเตรียมไว้
4.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าบริเวณพื้นที่ประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ผ่านการคัดกรอง หรือไม่ทำแบบคัดกรอง
โรคไวรัส COVID-19
4.4 การถามคำถามระหว่างการประชุมจะใช้วิธีการเขียนคำถาม โดยให้ส่งกระดาษคำถามแก่เจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อนำส่งให้แก่
ประธานที่ประชุมต่อไป
5. บริษัทฯ จัดน้ำดื่มบรรจุขวดไว้ในห้องประชุมและขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมไม่รับประทานอาหารหรือของว่างใดๆ
ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุมและห้องประชุม โดยบริษัทจัดเตรียมอาหารว่างไว้รับรองผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วม
ประชุม จำนวน 1 ชุด ต่อ 1 ท่าน หลังเสร็จสิ้นการประชุม
6. หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติม เกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.sahapat.co.th)
ทั้งนี้ อาจเกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ที่ 37/2564
วันที่ 2 เมษายน 2564
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 70
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 69 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563
รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งอยู่ในหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียน)
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
นิยาม “กรรมการอิสระ”
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม
การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ค สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์ของบริษัท)
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมที่มี Barcode ต้องนำมาในวันประชุมเพื่อลงทะเบียน

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 70 ขึ้นในวันจันทร์
ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการ
ประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30
ธันวาคม 2563 นั้น ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 69 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sahapat.co.th) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรเสนอต่อ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ได้
ปรากฎในรายงานประจำปี 2563 ทีไ่ ด้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ในหนังสือเชิญ
ประชุม
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ
การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น
3. พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น ที ่ ผ ่ า นการตรวจสอบและรั บ รองโดยผู ้ สอบบั ญชี ร ั บอนุ ญ าต และได้ ร ั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะทางการเงินและผลการ
ดำเนินงานของบริษัท ในปี 2563 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม
34,074
32,903
หนี้สินรวม
10,360
10,178
ส่วนของผู้ถือหุ้น
23,714
22,725
รายได้รวม
32,715
32,278
กำไรสุทธิ
1,744
1,561
กำไรต่อหุ้น (บาท)
5.18
4.74
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ
การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ปี 2563 ผลการดำเนินงานของบริษัท มีกำไรสุทธิ 1,561 ล้านบาท กำไรสะสมที่ยังไม่ได้
จัดสรร 10,936 ล้านบาท รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น 12,497 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ กำหนดนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาทต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท และภาวะ
เศรษฐกิจเป็นหลัก
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรและการ
จ่ายเงินปันผลดังนี้ สำรองตามกฎหมายได้ตงั้ ไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้ และให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 1.60
บาทต่อหุ้น จำนวน 328,172,900 หุ้น เป็นเงิน 525,076,640 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิ ติบุคคลไว้แล้ว ในอัตราร้อยละ 23 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภท
บุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่าย
แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฎรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิรายชื่อรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม
2564 และกำหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ซึ่งข้อมูลการจ่ายเงินปันผล มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

ปี 2563 จ่าย

ปี 2562 จ่าย

เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)
1.60 บาท
1.60 บาท
- เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล (บาท/หุ้น) วันที่ 11 ธันวาคม 2562
- บาท
0.60 บาท
- เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล (บาท/หุ้น) วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
- บาท
1.00 บาท
- เงินปันผลสำหรับปี (บาท/หุ้น)
1.60 บาท
- บาท
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ
33.64 %
33.52 %
การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ตามนโยบาย
0.15 บาท
3.14 %

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัท
ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ต รงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน คือ
1. นางผาสุข รักษาวงศ์
กรรมการบริษัท/ รองประธานกรรมการบริหาร /
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
2. นางชัยลดา ตันติเวชกุล
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นายวิชิต ตันติอนุนานนท์
กรรมการอิสระ
5. นายเพชร พะนียงเวทย์
กรรมการบริษัท
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่า
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคล โดย
กรรมการสรรหาฯ ที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงเลือกตั้งตนเอง โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
รวมทั้งความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ถึงแม้นับรวมการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแล้วเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน ซึ่งจากการ
พิจารณาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีมติเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน ซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รบั การเสนอชื่อ ได้หารือ
กันอย่างกว้างขวาง และพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
จำนวน 5 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการทั้ง 5 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ เป็นผู้มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่
เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท อีกทั้งทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทมาโดยตลอด
ทั้งนี้ พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน โดยที่ผ่านมาดำรง
ตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 12 ปี และเมื่อรวมการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้จะเป็น
ระยะเวลา 15 ปี ซึ่งเป็นกรรมการที่มีความรู้ ทางด้านกฎหมาย สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้ง
ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
กรรมการอิสระ โดยให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตาม
วาระ มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3
การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่
กรรมการบริษัท เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะ
ที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือ
ลูกจ้างของบริษัท ซึ่งในปี 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกินปีละ
15 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้จ่ายไปจริงเป็นเงิน ทั้งสิ้น 11,602,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ย
ประชุ ม จำนวนเงิ น 1,808,000 บาท ค่ า ตอบแทนประจำปี จำนวนเงิน 9,200,000 บาท จ่ า ยให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวนเงิน 450,000 บาท จ่ายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นค่าเบี้ยประชุม
จำนวนเงิน 52,000 บาท จ่ายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวน 64,000 บาท
และจ่ายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวน 28,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการรายงานสรุป
จำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาล เป็นรายบุคคลในรายงานประจำปีและแบบ 56-1
สำหรับปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาทเท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการ
บริษัทได้รับ ในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่าน
มา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ และเสนอให้
จ่ายในการทำหน้าที่กรรมการชุดต่างๆ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาและ
เสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกิน
ปีละ 15 ล้านบาทเท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือ
ลูกจ้างของบริษัท และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้
1. กรรมการบริษัท
- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)
ปี 2564
ปี 2563
ประธาน
12,000 บาท/ครั้ง
12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ
10,000 บาท/ครั้ง
10,000 บาท/ครั้ง
- ค่ า ตอบแทนประจำปี จ่ า ยให้ แ ก่ ก รรมการบริษ ั ท ทุ ก คน โดยให้ ค ณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. กรรมการตรวจสอบ
- ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส
ปี 2564
ปี 2563
ประธาน ไตรมาสละ
60,000 บาท
60,000 บาท
กรรมการ ไตรมาสละ
30,000 บาท
30,000 บาท
3. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)
ปี 2564
ปี 2563
ประธาน
12,000 บาท/ครั้ง
12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ
10,000 บาท/ครั้ง
10,000 บาท/ครั้ง

4. กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
ปี 2564
4,000 บาท/ครั้ง
3,000 บาท/ครั้ง

ปี 2563
4,000 บาท/ครั้ง
3,000 บาท/ครั้ง

ปี 2564
4,000 บาท/ครั้ง
3,000 บาท/ครั้ง

ปี 2563
4,000 บาท/ครั้ง
3,000 บาท/ครั้ง

ประธาน
กรรมการ
5. กรรมการธรรมาภิบาล
- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
ประธาน
กรรมการ
6. สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี –

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ อนุมัติและให้ใช้จนกว่ามีการเปลีย่ นแปลง โดยค่าตอบแทน ที่จ่ายต้องไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับอนุมัตจิ ากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง
7.

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ
พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี
ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทใน ปี 2563 คือ นางสุวิมล
กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 7764 และ/หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128
จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้
1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ
( เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้ว 4 ปี ตั้งแต่ปี 2560 - ปัจจุบัน)
2. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 และ/หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นายจุมพฏ ไพรรัตนากร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 และ/หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
4. นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 และ/หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
5. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบโดยพิจารณา ผลการ
ปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง
นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 และ/หรือ นายจุมพฏ ไพรรัตนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
7645 และ/หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์
มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็น

ผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 2982 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้ว 4 ปี ตั้งแต่ปี 2560 - ปัจจุบัน และกำหนด
จำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้
ปี 2564
ปี 2563
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2 และ 3
855,000 บาท
795,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 1,2 และ 3
240,000 บาท
240,000 บาท
ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
1,060,000 บาท
1,005,000 บาท
ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
115,000 บาท
110,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
2,270,000 บาท
2,150,000 บาท
และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ สำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชี
ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ดังนี้
ปี 2564
ปี 2563
- ค่าตรวจสอบงบการเงิน PAEs ของบริษัทย่อย 4 บริษัท
155,000 บาท
180,000 บาท
- ค่าตรวจสอบงบการเงินของกองทุน Private Fund
210,000 บาท
210,000 บาท
- ค่าตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
220,000 บาท
220,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
585,000 บาท
610,000 บาท
และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยดังนี้
การสอบบัญชีบริษัทย่อย
ปี 2564
ปี 2563
1. บจ.โชคชัยพิบูล
800,000 บาท
700,000 บาท
2. บจ. กรุงเทพทาวเวอร์ (1999)
270,000 บาท
270,000 บาท
3. บจ. ทิพย์วารินวัฒนา
300,000 บาท
300,000 บาท
4. บจ. ทิพย์วาริน อินเตอร์ แพ็คเกจจิ้ง
330,000 บาท
330,000 บาท
5. บจ. แดรี่ไทย
280,000 บาท
280,000 บาท
6. บจ. เอส พี ซี เวนเจอร์
180,000 บาท
180,000 บาท
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย/
ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
8. พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้เพิ่มเติมอีก 1 ข้อ จาก
วัตถุประสงค์เดิม 59 ข้อ เป็น 60 ข้อ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้วัตุประสงค์ของบริษัทสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ตลอดจน
สามารถรองรับการบริหารจัดการทรัพย์สินของบริษัทในส่วนของที่ดิน จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมอีก 1 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 59 ข้อ เป็น 60 ข้อ ดังนี้
“ข้อ 60 ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตรกรรมทุ กชนิด เช่น การทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำ
การป่าไม้ การประมง การปศุสัตว์ การปลูกพืช ผล ทำสวนผลไม้ และวัตถุพลอยได้ต่างๆ เกี่ยวกับการเกตรกรรม
รวมทั้งการตั้งโรงงานเพื่อผลิตสินค้าจากผลิตผลทางการเกษตร ตลอดจนการส่งผลผลิต และผลพลอยได้จำหน่าย
ในประเทศหรือต่างประเทศ”
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ ของบริษัท โดยเพิ่มเติม อีก 1 ข้อ จากเดิม 59 ข้อ เป็น 60 ข้อ ตาม
รายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ขอมอบให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิ จการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้
เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน
การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน

9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินกิจการ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า หากท่านมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวาระ
ใด สามารถส่งคำถามได้ที่ E-Mail : invest@sahapat.co.th หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง นางศิริพร เลขยะวิจิตร
(เลขานุการบริษัท) บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2156 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 หรือส่งมายังโทรสารหมายเลข 02-318-1152 ภายในวันที่ 22 เมษายน 2564 โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
ที่สามารถติดต่อกลับได้ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถามส่งให้ประธานกรรมการพิจารณาตามลำดับ และจะตอบ
คำถามที่ส่งมาล่วงหน้าในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
หรือสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.sahapat.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน
ต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก.
หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ
ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับ
มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สามารถดูข้อมูลได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5
บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันประชุม
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า และบริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode
ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดนำหนังสือเชิญประชุม (ตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13) มาในวันประชุม และลงนามเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

(นางศิริพร
เลขยะวิจิตร)
เลขานุการบริษัท

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 69
ประชุม ณ ห้องกาแล็กซี่ ชั้น 10 โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 257 ถนนเจริญนคร แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 46 คน จำนวน 91 ราย ถือหุ้นรวม
274,406,396 หุ้น เท่ากับร้อยละ 83.15 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทมี
330,000,000 หุ้น)
เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.
นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม
นางศิริพร เลขยะวิจิตร เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 44 คน
จำนวน 89 ราย ถือหุ้นรวม 273,830,752 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.98 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นที่ออกและเรียก
ชำระแล้วของบริษัทมี 330,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท
นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุม ในนามของคณะกรรมการบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด
(มหาชน) ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสูก่ ารประชุม และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 69 พร้อมกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท
กรรมการชุดย่อย และเลขานุการบริษัท ดังนี้
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม
1. นายบุณยสิทธิ์
โชควัฒนา
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
2. นายบุญชัย
โชควัฒนา
ประธานกรรมการบริษัท /ประธานกรรมการบริหาร
และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายบุญปกรณ์
โชควัฒนา
รองประธานกรรมการ
4. นางผาสุข
รักษาวงศ์
รองประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการ
ธรรมาภิบาล
5. นายเวทิต
โชควัฒนา
กรรมการผู้อำนวยการ
6. นายบุญฤทธิ์
มหามนตรี
กรรมการ
7. นายเพชร
พะเนียงเวทย์
กรรมการ
8. นางสาวศิรลิ ักษณ์
ธนสารศิลป์
กรรมการ
9. นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายธรรมรัตน์
โชควัฒนา
กรรมการ
11. นายวศิน
เตยะธิติ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
12. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
13. นายขจรศักดิ์
วันรัตน์เศรษฐ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
14. นายแพทย์วิชัย
เจริญวงค์
กรรมการอิสระ
15. นายวิชิต
ตันติอนุนานนท์
กรรมการอิสระ
16. นางศิริพร
เลขยะวิจติ ร
เลขานุการบริษัท / กรรมการบริหาร
โดยกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุมในวันนี้ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด จากนั้น
นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ ได้มอบให้ นางศิริพร เลขยะวิจิตร เลขานุการบริษัท เป็นผูแ้ นะนำผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี
พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดเกีย่ วกับการประชุม และวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุม ดังนี้
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางศิริวรรณ

วงศ์อริยะกวี

2. นางสาวจำนงค์

ศรีอัมพรกุล

กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน
และการลงทุน / CFO
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งนี้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีเข้าร่วม
ประชุมด้วย
ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม
- นางสุวิมล
กฤตยาเกียรณ์
ผู้สอบบัญชี
จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 69 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอื หุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/
หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ปรากฏ
ว่าไม่มผี ู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการลงมติตา่ งๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ
43 คือให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออก
เสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าว หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม
ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือ
หุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผล
เรียบร้อยแล้ว
สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลง
ชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น
ในกรณีที่มผี ู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุม
ตั้งแต่วาระทีไ่ ด้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป
ดังนั้น เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่ง
ผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนสำหรับวาระ
เลือกตั้งกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนร่วมประชุม โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้
1. วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทีไ่ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้น
ทุกท่านได้รับป้ายคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรด
กรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็น ลงนามในบัตรลงคะแนนและส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที
2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทัง้ ลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผถู้ ือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนนเจ้าหน้าที่จะนับคะแนน เมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะ
เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน
กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุก
วาระ ในกรณีทผี่ ู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และในการประชุมครั้งนี้ หาก
ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษคำถาม แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท
หลังจากนั้น นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ ได้มอบให้นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ เป็น
ผู้เสนอวาระที่ 1-4 วาระที่ 5 และ 6 มอบให้นางผาสุข รักษาวงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้เสนอ และวาระที่ 7 มอบให้
คุณวศิน เตยะธิติ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ก่อนเข้าวาระที่ 1 : เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 คน จำนวน 2
ราย ถือหุ้น 575,644 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 46 คน จำนวน 91 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น
274,406,396 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.15 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 68 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562
นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จดั ทำรายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 68 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทัง้ เผยแพร่ทางเว็บไซด์ของบริษัท
www.sahapat.co.th ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรอง
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 68 เมื่อวันที่ 22 เมษายน
2562 ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย 274,406,396 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี งดออกเสียง - ไม่มี บัตรเสีย
- ไม่มี 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ รายงานต่อที่ประชุมว่ารายงานของคณะกรรมการบริษทั และผล
การดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ได้ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์
(QR Code) ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว
ในปี 2562 รายได้จากการขายของบริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวน 32,802 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561
จำนวน 87.44 ล้านบาท คิดเป็น 0.27 % ในปี 2562 การดำเนินธุรกิจดำเนินไปค่อนข้างยากลำบาก แต่บริษัทยังคงสามารถรักษาผล
การดำเนินงานให้อยู่ในระดับเป็นที่น่าพอใจตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตลอดระยะเวลาทีผ่ ่านมาบริษทั ได้กำหนดภารกิจ เป้าหมาย
กลยุทธ์ และแผนปฏิบตั ิงาน งบประมาณประจำปี และยังคงยึดมั่นการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม
บริษัท และบริษัทย่อย ในปี 2562 มีกำไรขั้นต้น 5,176 ล้านบาท คิดเป็น 15.78% เมื่อเทียบกับยอดขาย หลัง
หักค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายและบริหาร และต้นทุนทางการเงินแล้ว มีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้ 2,104 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ
หลังหักภาษี 1,744 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 33.60 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.93%
ในปี 2562 บริษัท ได้ดำเนินการยืน่ ต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
(CAC) และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมือ่ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ที่ผ่านมา บริษัทได้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การทำงานจากที่บ้าน (WORK FROM HOME) และการสับเปลี่ยนวันทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงของพนักงานที่ต้องเดินทาง โดย
คำนึงถึงความปลอดภัยในสุขภาพของพนักงานเป็นสำคัญ
เครือสหพัฒน์ ได้ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับทุกภาคส่วนของประเทศ อาทิ
1. หน้ากากผ้า จำนวน 1,000,000 ชิ้น มอบให้ประชาชนทั่วประเทศผ่านทางกระทรวงมหาดไทย
2. ชุด PPE ที่สามารถซักได้สูงสุด 20 ครั้ง จำนวน 4,000 ชุด มอบผ่านสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อ
ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

3. โครงการบะหมี่ซื่อสัตย์ 1,000,000 ซอง โดยได้จัดเป็นชุดผลิตภัณฑ์ซื่อสัตย์ ซึ่งประกอบด้วย บะหมี่กึ่ง
สำเร็จรูปตราซื่อสัตย์ และปลากระป๋องซื่อสัตย์ ซึ่งโครงการนี้ทางบริษัทฯ ได้แจกชุดผลิตภัณฑ์ซื่อสัตย์ไปยัง
- ประชาชนในชุมชนรอบบริษัท
- ผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่
- ประชาชนที่อาศัยในชุมชนแออัดทั่วกรุงเทพ โดยมอบผ่านท่านผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานคร
- มอบให้ข้าราชการตำรวจ และตำรวจตระเวนชายแดน โดยมอบผ่านผู้บญ
ั ชาการตำรวจแห่งชาติ
- อีกทั้งยังกระจายไปยังตู้ปันสุขในต่างจังหวัด รวม 20 จังหวัด
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 สามารถดาวน์โหลด
ได้จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดย
สรุปสาระสำคัญดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม
27,096
26,191
หนี้สินรวม
8,681
8,589
ส่วนของผู้ถือหุ้น
18,415
17,602
รายได้รวม
33,411
33,340
กำไรสุทธิ
1,745
1,575
กำไรต่อหุ้น (บาท)
5.18
4.77
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามเสนอด้วยคะแนน
เสียง
เห็นด้วย 274,406,396 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี งดออกเสียง - ไม่มี บัตรเสีย
- ไม่มี 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมี
กำไรสุทธิสำหรับปี 2562
1,575 ล้านบาท
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
9,583 ล้านบาท
รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น
11,158 ล้านบาท
คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จัดสรรดังนี้

บริษัท ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท
ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายอีก
และขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้
เงินปันผลจ่าย จำนวนเงิน
การจ่ายเงินปันผล
ต่อหุ้น
(ล้านบาท)
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 วันที่ 11 ธันวาคม 2562

0.60 บาท

198

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
รวมเงินปันผลจ่าย

1.00 บาท
1.60 บาท

330
528

คงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป 10,828 ล้านบาท
โดยเงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นติ ิบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภท
บุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ และไม่เสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 เพิ่มเติมอีก
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรดังนี้ เงินสำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้ และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่าย 2 ครั้ง เป็นเงิน 528,000,000
บาท และไม่จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 เพิ่มเติมอีก ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย 274,406,396 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี งดออกเสียง - ไม่มี บัตรเสีย
- ไม่มี 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
นางผาสุข รักษาวงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทที่ได้รับเลือกตั้งจาก
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีอยู่ทั้งหมด 15 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ
บริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 69 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน คือ
1. นายบุญปกรณ์
โชควัฒนา
รองประธานกรรมการ
2. นายเวทิต
โชควัฒนา
กรรมการผู้อำนวยการ
3. นายบุญฤทธิ์
มหามนตรี
กรรมการบริษัท
4. นายวศิน
เตยะธิติ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายขจรศักดิ์
วันรัตน์เศรษญ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สำหรับกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ได้แก่ นายวศิน เตยะธิติ และ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ ทั้ง 2 ท่าน เป็น
กรรมการที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงินเป็นอย่างดี สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งยังคงมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ โดยให้ความเห็นได้
อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ได้กำหนดว่าห้ามมิให้กรรมการของบริษัทไปเป็น
กรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้นจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทว่า มีกรรมการบริษัทบาง
ท่านที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุมนี้ เป็นกรรมการของบริษัทอืน่ ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัทดังนี้

นายเวทิต

ชื่อ – สกุล
โชควัฒนา

ตำแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
บจ. ซันร้อยแปด
บจ. ซูรูฮะ (ประเทศไทย)

สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 5 ท่าน ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ
บอกกล่าวนัดประชุมแล้ว
ดังนั้น ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ดังนี้
1. นายบุญกรณ์ โชควัฒนา
ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้
เห็นด้วย 274,406,396 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี งดออกเสียง - ไม่มี บัตรเสีย
- ไม่มี 2. นายเวทิต โชควัฒนา
ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้
เห็นด้วย 274,406,396 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี งดออกเสียง - ไม่มี บัตรเสีย
- ไม่มี 3. นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี
ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้
เห็นด้วย 274,406,396 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี งดออกเสียง - ไม่มี บัตรเสีย
- ไม่มี 4. นายวศิน เตยะธิติ
ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้
เห็นด้วย 274,406,396 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี งดออกเสียง - ไม่มี บัตรเสีย
- ไม่มี 5. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ
ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้
เห็นด้วย 274,406,396 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี งดออกเสียง - ไม่มี บัตรเสีย
- ไม่มี -

นางผาสุข รักษาวงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษทั ปี 2563 มี
จำนวน 15 ท่าน ดังนี้
1. นายบุญปกรณ์
โชควัฒนา
2. นายบุณยสิทธิ์
โชควัฒนา
3. นายบุญชัย
โชควัฒนา
4. นายบุญฤทธิ์
มหามนตรี
5. นายขจรศักดิ์
วันรัตน์เศรษฐ
6. นายวศิน
เตยะธิติ
7. นายเวทิต
โชควัฒนา
8. นางผาสุข
รักษาวงศ์
9. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์
มีเพียร
10. นายเพชร
พะเนียงเวทย์
11. นางสาวศิรลิ ักษณ์
ธนสารศิลป์
12. นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
13. นายแพทย์วิชัย
เจริญวงค์
14. นายธรรมรัตน์
โชควัฒนา
15. นายวิชิต
ตันติอนุนานนท์
โดยบริษัทมีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ คือ นายวศิน เตยะธิติ , พลตำรวจตรี
ภาณุรัตน์ มีเพียร, นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ , นายแพทย์วิชัย เจริญวงค์ และ นายวิชิต ตันติอนุนานนท์
ปัจจุบันกรรมการตรวจสอบของบริษัท คือ นายวศิน เตยะธิติ , พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร และ นายขจรศักดิ์ วัน
รัตน์เศรษฐ
6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
นางผาสุข รักษาวงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 ห้าม
มิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอืน่ ใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะ
อื่นโดยปกติวสิ ัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะ
พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งในปี 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกินปีละ
15 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 11,586,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวนเงิน
1,778,000 บาท ค่าตอบแทนประจำปี จำนวนเงิน 9,200,000 บาท จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวนเงิน
480,000 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวนเงิน 96,000 บาท
และจ่ายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวน 32,000 บาท
สำหรับปี 2563 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและ
เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท เท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการ
อื่นที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุน้ จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับ
ระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุม่ ธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้
1. กรรมการบริษัท
- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)
ประธาน
12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ
10,000 บาท/ครั้ง
- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร และเสนอ
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2. กรรมการตรวจสอบ (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
- ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส
ประธาน ไตรมาสละ
60,000 บาท
กรรมการ ไตรมาสละ
30,000 บาท
3. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
ประธาน
12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ
10,000 บาท/ครั้ง
4. กรรมการบริหารความเสีย่ ง
- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
ประธาน
4,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ
3,000 บาท/ครั้ง
5. กรรมการธรรมาภิบาล
- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
ประธาน
4,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ
3,000 บาท/ครั้ง
6. สิทธิประโยชน์อื่น
- ไม่มี สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัตจิ ากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดไว้ว่า การจ่ายค่าตอบแทน ให้เป็นไปตามมติของ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนประจำปี ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรรมการบริหารความเสี่ยง ค่าเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล รวมถึงค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย (หากมี) ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย 274,406,396 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี งดออกเสียง - ไม่มี บัตรเสีย
- ไม่มี 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
นายวศิน เตยะธิติ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 และข้อ
50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีก ก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2562 คื อนาง
สุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 8125 และ/หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 แห่งบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 2,050,000 บาท โดยนางสุวิมล
กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2560

สำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากบริษัทสอบบัญชีที่ผสู้ อบบัญชัสังกัดในปี 2562 คือ
- ค่าตรวจสอบงบการเงิน PAEs ของบริษัทย่อย 4 บริษัท
140,000 บาท
- ค่าตรวจสอบงบการเงินของกองทุน Private Fund
200,000 บาท
- ค่าตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
220,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
560,000 บาท
และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย ดังนี้
1. บริษัท โชคชัยพิบูล จำกัด
465,000 บาท
2. บริษัท กรุงเทพทาวเวอร์ (1999) จำกัด
245,000 บาท
3. บริษัท ทิพย์วารินวัฒนา จำกัด
260,000 บาท
4. บริษัท ทิพย์วาริน อินเตอร์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
290,000 บาท
5. บริษัท แดรี่ไทย จำกัด
240,000 บาท
6. บริษัท เอส พี ซี เวนเจอร์ จำกัด
20,000 บาท
สำหรับปี 2563 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยพิจารณา ผลการปฏิบัติงาน
ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 2982 และ/หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 และ/หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ดังนี้
1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1, 2 และ 3
795,000 บาท
2. ค่าสอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 1, 2 และ 3
240,000 บาท
3. ค่าตรวจสอบประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
1,005,000 บาท
4. ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
110,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
2,150,000 บาท
สำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากบริษัทสอบบัญชีที่ผสู้ อบบัญชีสังกัด คือ
- ค่าตรวจสอบงบการเงิน PAEs ของบริษัทย่อย 4 บริษัท
180,000
- ค่าตรวจสอบงบการเงินของกองทุน Private Fund
210,000
- ค่าตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
220,000
รวมทั้งสิ้น
610,000
1. บริษัท โชคชัยพิบูล จำกัด
2. บริษัท กรุงเทพทาวเวอร์ (1999) จำกัด
3. บริษัท ทิพย์วารินวัฒนา จำกัด
4. บริษัท ทิพย์วาริน อินเตอร์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
5. บริษัท แดรี่ไทย จำกัด
6. บริษัท เอส พี ซี เวนเจอร์

700,000
270,000
300,000
330,000
280,000
180,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
2982 และ/หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 7764 และ/หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผูส้ อบบัญชีประจำปี 2563 โดย
กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้นเป็นเงิน 2,150,000 บาท ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย 274,406,396 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี งดออกเสียง - ไม่มี บัตรเสีย
- ไม่มี 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มผี ู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดอีก นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าว
ปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา 09.40 น.
บุญชัย โชควัฒนา
(นายบุญชัย โชควัฒนา)
ประธานที่ประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
1. ชื่อ-นามสกุล

อายุ
สัญชาติ
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ -

ตำแหน่งในบริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท -

นางผาสุข รักษาวงศ์
66 ปี
ไทย
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 75/2008
Director Certification Program (DCP) รุ่น 251/2017
Risk Management Program for Corporate Leaders
(RCL) 7/2017
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
13 ปี

ประสบการณ์การทำงาน
บริษัทจดทะเบียน
จำนวน

ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร
1 แห่ง มิ.ย. 2551 – ปัจจุบัน
กรรมการ
- บมจ. สหพัฒนพิบูล

กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน)
5 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
- ไม่มี -

- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 55,000 หุ้น = 0.02 %
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563
- สามัญผู้ถือหุ้นปี 2563
จำนวน
1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท
จำนวน
12/12 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร
จำนวน
10/10 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง จำนวน
5/5 ครั้ง
- คณะกรรมการธรรมาภิบาล
จำนวน
7/7 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ
- การวางกลยุทธ์ด้านการตลาด แผนธุรกิจ และการวิจัยตลาด
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว
คุณสมบัติต้องห้าม
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกีย่ วกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
2. ชื่อ-นามสกุล

-

อายุ
สัญชาติ
การศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ตำแหน่งในบริษัท

-

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท -

นางชัยลดา ตันติเวชกุล
44 ปี
ไทย
ปริญญาโท สาขาการค้าและนโยบายระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยจอร์จเมสัน สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น 55/2006
Risk Management Program for Corporate
Leaders (RCL) 8/2017
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5 ปี

ประสบการณ์การทำงาน
บริษัทจดทะเบียน
จำนวน

ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร

2 แห่ง พ.ย. 2560 – ปัจจุบัน
- รองกรรมการผู้อำนวยการ - บมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี
และผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
2562 – ปัจจุบัน
- บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
- กรรมการ

กิจการอื่น
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
(ที่ไม่ใช่บริษัท
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จดทะเบียน)
11 แห่ง

-ไม่มี -

-ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 1,166,739 หุ้น = 0.35 %
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563
- สามัญผู้ถือหุ้นปี 2563
จำนวน 1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท
จำนวน 12/12 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร
จำนวน 9/10 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
จำนวน 8/8 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 2/2 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ
- การตลาด, การโฆษณาประชาสัมพันธ์
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว
คุณสมบัติต้องห้าม
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้
กระทำโดยทุจริต

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
3. ชื่อ-นามสกุล

-

พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร

อายุ
สัญชาติ
การศึกษา

-

73 ปี
ไทย
ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ (Public Affairs) สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 77/2009
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
12 ปี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ตำแหน่งในบริษัท
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน
จำนวน

ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร

1 แห่ง 2556 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

- บมจ. แพนเอเซียฟุตแวร์

กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน)
-ไม่ม-ี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่ม-ี

-ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) - ไม่มี การเข้าร่วมประชุมในปี 2563
- สามัญผู้ถือหุ้นปี 2563
จำนวน 1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท
จำนวน 12/12 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ
จำนวน 5/5 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ
- กฎหมาย การเมือง การปกครอง
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว
คุณสมบัติต้องห้าม
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้
กระทำโดยทุจริต
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
ไม่เป็น
เงินเดือนประจำ
- เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไม่เป็น
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่าง
อิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)
ไม่มี
- เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย
ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ไม่เป็น

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
4. ชื่อ-นามสกุล
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา

-

นายวิชิต ตันติอนุนานนท์

74 ปี
ไทย
อัสสัมชัญ พาณิชยการ
Joint Venture Management Couse,
Insead University
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งในบริษัท
- กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท - 3 ปี
ประสบการณ์การทำงาน
บริษัทจดทะเบียน
จำนวน

กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร
2 แห่ง 2558 - ปัจจุบัน
1 แห่ง
-ไม่มี -ไม่มี - กรรมการอิสระ/
- บมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี
กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
2558 - ปัจจุบัน
- บมจ. ซมโปะ ประกันภัย
- กรรมการอิสระ/
(ประเทศไทย)
กรรมการตรวจสอบ
การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 18,153 หุ้น = 0.005 %
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563
- สามัญผู้ถือหุ้นปี 2563
จำนวน
1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท
จำนวน
12/12 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ
- มีความรู้ด้านธุรกิจสินค้าอุปโภค
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว
คุณสมบัติต้องห้าม
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้
กระทำโดยทุจริต

-

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
ไม่เป็น
เงินเดือนประจำ
เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไม่เป็น
มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่าง
อิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)
ไม่มี
เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย
ไม่เป็น
เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ไม่เป็น

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
5. ชื่อ-นามสกุล
- นายเพชร พะเนียงเวทย์
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา

-

46 ปี
ไทย
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งซิดนีย์
ประเทศออสเตรเลีย
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น 99/2012
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งในบริษัท
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท - 9 ปี
ประสบการณ์การทำงาน
บริษัทจดทะเบียน
จำนวน ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร
1 แห่ง 2560 – ปัจจุบัน
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ - บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
สายงานพัฒนาธุรกิจ
และการลงทุน
ต่างประเทศ

กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัท
จดทะเบียน)
5 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 300,000 หุ้น = 0.09 %
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563
- สามัญผู้ถือหุ้นปี 2563
จำนวน
1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท
จำนวน
12/12 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร
จำนวน
6/6 ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ
- การตลาด, การลงทุนทั้งในและต่างประเทศ, ผลิตภัณฑ์
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว
คุณสมบัติต้องห้าม
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้
กระทำโดยทุจริต

หนึ่ง.

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4
นิยามกรรมการอิสระ
บริษัทฯ ได้กำหนดนิยาม “ กรรมการอิสระ” ของบริษัท เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน ดังนี้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระราย
นั้น ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น
บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
(4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือ
หุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ
หรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ
คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้น
ไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระ
หนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรื อที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่ งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น
การแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจ
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสิน ใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective
decision) ได้

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเป็นกรรมการตรวจสอบทีบ่ ริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รบั มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
1. ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการ
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
การถือหุ้นในบริษัท
การมีส่วนได้เสียพิเศษ
ในทุกวาระ
2. ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการ
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
การถือหุ้นในบริษัท
การมีส่วนได้เสียพิเศษ
ในทุกวาระ
3. ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการ
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
การถือหุ้นในบริษัท
การมีส่วนได้เสียพิเศษ
ในทุกวาระ

-

นายวศิน เตยะธิติ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
72 ปี
ไทย
11 หมู่บ้านเสรีหัวหมาก ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
- 0.005 %
- ไม่มี

-

นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
73 ปี
ไทย
18 ปุณณวิถี 30 ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ 10260
- ไม่มี
- ไม่มี

-

พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
73 ปี
ไทย
299/8 ซอยลาดพร้าว 41 แขวงจันทน์เกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10130
- ไม่มี
- มีส่วนได้เสียพิเศษในฐานะกรรมการบริษัทในวาระที่ 5
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้อง
ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการบริษัทที่ต้องออกจาก
ตำแหน่งตามวาระ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับ
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
4. ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการ
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
การถือหุ้นในบริษัท
การมีส่วนได้เสียพิเศษ
ในทุกวาระ
5. ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการ
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
การถือหุ้นในบริษัท
การมีส่วนได้เสียพิเศษ
ในทุกวาระ

-

นายแพทย์วิชัย เจริญวงค์
กรรมการอิสระ
74 ปี
ไทย
29/50 อาคารกรีนพอยท์ ซอยอนุมานราชธน ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
- ไม่มี
- ไม่มี
-

นายวิชิต ตันติอนุนานนท์
กรรมการอิสระ
74 ปี
ไทย
8 ซอย 9 หมู่บ้านเสรี 1 ถนนเสรี 2 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10250
- 0.005 %
- มีส่วนได้เสียพิเศษในฐานะกรรมการบริษัทในวาระที่ 5
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัท
ที่ต้องออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการบริษัทที่ต้อง
ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อ
ให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 33.

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุด
ของรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้
ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้อง
จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อ
กันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับ
แต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสีใ่ นกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม
โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้ นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวน ผู้
ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36. และข้อ 37. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้อง
ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว
และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนัก งานใหญ่ข องบริษัท หรือ
สำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้
ข้อ 35.

คณะกรรมการจะต้องจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3)
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรณีใด
โดยเฉพาะ
ข้อ 37. การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบ
เป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการ
ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอก็ให้นัดประชุมใหม่
และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับ
ว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ข้อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ใน
การนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะ
มีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3)
ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีก
ก็ได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้น
เสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และ
เวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการ
ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
ข้อ 40. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดคราวใด
ข้อ 44. การประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณากิจการเหล่านี้ คือ
(1)
(2)

รายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา
พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

(3)

พิจารณาจัดสรรกำไร

(4)

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

(5)
(6)

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 41.

ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ และ
ผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการกำหนด ณ
สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ข้อ 42.

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วย
ในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้า
มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
ค. การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน
ที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัท
จ. การเพิ่มทุน หรือ ลดทุนของบริษัท หรือ การออกหุ้นกู้ของบริษัท
ฉ. การควบ หรือ การเลิกบริษัท
การจ่ายเงินปันผล
ข้อ 55. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้
แบ่งเงินปันผล
ข้อ 56.

การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าว การจ่ายเงินปันผลนั้น ใน
หนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย

ข้อ 57. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไร
สมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราว
ต่อไป
ข้อ 58. บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วย
ยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท
เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุน
สำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้
คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ
ข้อ 18.

ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษทั ไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการ พิจารณาเห็น
สมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่
ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
การลงนามผูกพันบริษัท ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อ 19. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ
(1)

บรรลุนิตภิ าวะ

(2)
(3)

ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต

(4)

ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริต
ต่อหน้าที่

ข้อ 20.

กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน
กรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออก

ข้อ 21.

เสียงชี้ขาด
ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา
ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุด กับส่วนหนึ่ง ในสาม
(1/3)
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกัน
ว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 30.

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้า
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการ
ของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะ
มีมติแต่งตั้ง

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ข้อ 32. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวสิ ัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม
เบี้ยเลีย้ ง เบี้ยประกัน บำเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ
ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน
หรือลูกจ้างของบริษัท
คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดค่าสอบบัญชี และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้สอบบัญชี
ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับ
ตำแหน่งอีกก็ได้
ข้อ 51. ผู้สอบบัญชีควรได้สินจ้างเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
ข้อ 54. ผู้สอบบัญชี มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล และบัญชี
กำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่ง
รายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย
…………………………………..

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70 ของบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการ
ลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมโปรด
นำหนังสือเชิญประชุม ที่มี Barcode ไปในวันประชุมด้วย
1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
กรณีบุคคลธรรมดา
(1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ
หนังสือเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
(2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
(2.1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่ง
สามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ ผู้มอบ
ฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
(2.2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง ของผู้รับ
มอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
กรณีนิติบุคคล
กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
(1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ซึ่งสามารถ
Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.sahapat.co.th) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ
ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และประทับตราบริษัท
(ถ้ามี)
(2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทา งของผู้รับมอบ
ฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น
กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
(1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท
(www.sahapat.co.th) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รบั มอบฉันทะ ผู้มอบ
ฉันทะต้องลงนามโดยผูม้ ีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบ
ฉันทะ คือ
(1.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(1.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
(2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางของผู้รับมอบ
ฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. ระเบียบปฏิบัติในการประชุม
2.1 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ
2.2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย
2.3 การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ หนึ่งหุ้น เป็น หนึ่งเสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8
การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)
สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้
พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ผู้ถือหุ้น สามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม ตามขั้นตอนต่อไปนี้
สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS
1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นด้านบน ให้กดที่ขอ้ ความนั้นเพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม
หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน
(Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น
สำหรับระบบปฏิบัติการ Android
1. เปิดแอปพลิเคชั่น QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
➢

เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)

➢

เลือก QR Code

➢ สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564
ผู้ถือหุ้น – SPC

มาด้วยตนเอง

ผู้ได้รับมอบฉันทะ

โต๊ะลงทะเบียน
(ตั้งแต่เวลา 08.00 น.)

โต๊ะลงทะเบียน
(ตั้งแต่เวลา 08.00 น.)

แสดงหนังสือเชิญประชุมที่มี Barcode
และบัตรประจำตัว

แสดงหนังสือเชิญประชุมที่มี Barcode , หนังสือมอบฉันทะ
และหลักฐานประกอบ พร้อมบัตรประจำตัวผู้รับมอบฉันทะ

รับป้ายคะแนน และบัตรลงคะแนนสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท
(ระบุชื่อ เลขที่ลงทะเบียน และจำนวนหุ้น)

เข้าห้องประชุม
ประธานเปิดประชุม (เวลา 10.00 น.)
พิจารณาวาระการประชุมตามลำดับ

วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือ กตั้งกรรมการบริษัท
ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกป้าย
คะแนน เจ้า หน้า ที่จะนับคะแนน พร้อ มทั้งแจก
บัตรลงคะแนน โปรดระบุความเห็น ลงนามใน
บัตรลงคะแนน และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที

วาระเลือกตั้งกรรมการบริษ ัท ผู้ถ ือหุ้นทุกท่านโปรดระบุ
ความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนามใน
บัตรลงคะแนน กรณีมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
ในการเลือ กตั้งกรรมการบริษัทท่านใด ให้ย กป้ายคะแนน
เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน เมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้
เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

สรุปผลคะแนนให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)
เขียนที่...................................................................................
Written at

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

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า.............................................................................................................สัญชาติ................................
I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่................................ถนน .......................................................ตำบล/แขวง....................................................
with address at

Road

Sub-District

อำเภอ/เขต .......................................................จังหวัด ...................................................รหัสไปรษณีย์.............................
District

Province

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of SAHA PATHANAPIBUL PUBLIC COMPANY LIMITED.

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ......................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..................................เสียง ดังนี้
holding the total amount of

shares with the voting rights of

votes as follows;

หุ้นสามัญ ............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .............................................เสียง
ordinary share

shares with the voting rights of

votes

preferred share

shares with the voting rights of

.votes

หุ้นบุริมสิทธิ ........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .............................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

(1 )
อยู่บ้านเลขที่

with address at

นายวศิน เตยะธิติ

อายุ....72.... ...ปี

Mr.Wasin Teyateeti

11 หมุ่บ้านเสรี ซอย 5 ถนน
11 Seri Village

Road

พระราม 9
Rama 9

อำเภอ/เขต..........สวนหลวง.............................จังหวัด
District

Suanluang

…… . Province

กรุงเทพฯ

Bangkok

Age 72

ตำบล/แขวง

Years

สวนหลวง………

Sub-District Suanluang

รหัสไปรษณีย์

.

10250

Postal Code

หรือ

10250

or

(2 ) .....นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ......................................................................................อายุ ....73.........ปี
Mr. Khachornsakdi Vanaratseath

อยู่บ้านเลขที่

18 ซอยปุณณวิถี 30

with address at 18 Punnawithi 30

ถนน

Road

สุขุมวิท 101

Sukhumvit 101

Age 73

ตำบล/แขวง บางจาก

Years

Sub-District Bangjark

.

.

อำเภอ/เขต...........พระโขนง........................จังหวัด ........กรุงเทพฯ..............................รหัสไปรษณีย์ ....10260.................หรือ
District

Phra Khanong

Province

Bangkok

Postal Code

10260

or

(3) .....................................................................................................................................อายุ ......................ปี
Age

Years

อยู่บ้านเลขที่...............................................ถนน ...................................................... ตำบล/แขวง.....................................
with address at

Road

Sub-District

Province

Postal Code

อำเภอ/เขต................................................จังหวัด .....................................................รหัสไปรษณีย์ ..................................
District

คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้จองหุ้น/การ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ / วิสามัญ ครั้งที่ 70 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรม
มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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.70 to be held on Monday, April 26, 2021 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.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I / We authorize my / our Proxy to cast the votes according to my / our intentions as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 69 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563

Agenda 1 To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 69 on August 3 , 2020.

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B)

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

Approve

Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีทผี่ ่านมา
Agenda 2

To acknowledge the Report of the Board of Directors for the previous year.

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda 3

To approve the Financial Statements as at December 31, 2020.

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B)

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

วาระที่ 4

Agenda 4

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

To approve the profit allocation and dividend payment.

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B)

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

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

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B)

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

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
To elect directors as a whole

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each director individually

ชื่อกรรมการ

นางผาสุข รักษาวงศ์

.

Name of Director

Mrs. Pasook Raksawonkse

.

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ

นางชัยลดา ตันติเวชกุล

Name of Director

Mrs. Chailada Tantivejakul

.

.

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ

พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร

Name of Director

POL.MAJ.Gen Panurat Meepien

.

.

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ

นายวิชิต ตันติอนุนานนท์

Name of Director

Mr. Vichit Tantianunanont

.
.

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of Director

นายเพชร พะเนียงเวทย์
Mr. Petch

.

.

Paniangvait

.

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
Agenda 6 To consider the Board of Director’s remuneration.

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B)

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

Agenda 7

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

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B)

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้เพิ่มเติม
อีก 1 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 59 ข้อ เป็น 60 ข้อ

Agenda 8

To Approve the Amendment of the Memorandum of Association No.3 by added 1 item of
company’s objectives from 59 items to 60 items.

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B)

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9

Other business (If any)

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B)

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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.

กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผี่ ู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ ข้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
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.

อากร
แสตมป์
Duty Stamp

20 บาท

ลงชื่อ/Signed

………………………………………………………. ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
(……….………………………………………………..)

ลงชื่อ/Signed

…………………………………………………….… ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(……….………………………………………………..)

ลงชื่อ/Signed

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

ลงชื่อ/Signed

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

20 Baht

หมายเหตุ / Remark
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่ สามารถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุน้ ของ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
Authorization on behalf of the Shareholder of SAHA PATHANAPIBUL PUBLIC COMPANY LIMITED.

ในการประชุมผู้จองหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ / วิสามัญ ครั้งที่ 70 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
For the Share Subscription Meeting/ the General / the Extraordinary Meeting of Shareholders No. 70 to be held on
Monday, April 26, 2021 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.

…………………………………………………

วาระที่ ....................... เรื่อง ................................................................................................................
Agenda No.

Subject

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B)

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ .......................... เรื่อง.........................................................................................................
Agenda No.

Subject

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B)

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ ..........................เรื่อง.............................................................................................................
Agenda No.

Subject

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B)

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ ......................... เรื่อง.............................................................................................................
Agenda No.

Subject

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B)

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ ........................ เรื่อง….............................................................................................................
Agenda No.

Subject

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B)

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ ............................. เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda No.

Election of Directors (continued)

ชื่อกรรมการ

.

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Disapprove

ชื่อกรรมการ

Abstain

..

Name of Director

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director
Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director
Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director
Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director
Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director

ชื่อกรรมการ

Approve

Disapprove

Abstain

Name of Director

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงาน

ประจำปี 2563 แบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง และส่งกลับไปยังบริษัท ที่ นางศิริพร เลขยะวิจิตร หรือ นางรัตนา
ลาภอรุณลือเดช เลขที่ 2156 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-3180062 ต่อ
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ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………...................................................…..
…………………………………………………………………………………….……………………………………..…………………......….……
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………......….…..…
ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้สะดวก .............................................................................................................................
โทรศัพท์ …………………………………………………………………………………………….……………….....……….………………...
โทรสาร

..............................................................................................................................................................

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

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12

แผนที่ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

รถประจำทาง : รถประจำทางสาย 205 , 89 ,35
: รถประจำทางปรับอากาศสาย 205
: รถโดยสารด่วนพิเศษ BRT

