บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหำชน)
หนังสื อบอกกล่ ำวนัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 66
วันจันทร์ ที่ 24 เมษำยน 2560 เวลำ 10.00 น.
ณ ห้ องเจ้ ำพระยำ 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ ไซด์
เลขที่ 372 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

กรุณานาแบบฟอร์ มลงทะเบียน Barcode มาในวันประชุม
เพือ่ ความรวดเร็วในการลงทะเบียน

ที่ 047/2560
วันที่ 3 เมษายน 2560
หนังสือบอกกล่ ำวนัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 66
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 65 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
2. รายงานประจาปี 2559 ในรู ป CD-ROM ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริ ษทั
งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั แทนกรรมการบริ ษทั ที่ตอ้ งออกตามวาระ
4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเป็ นกรรมการตรวจสอบที่บริ ษทั ฯ เสนอชื่อให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้
6. ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
7. เอกสารและหลักฐานที่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่ วมประชุม และระเบียบปฏิบตั ิในการประชุม
8. ขั้นตอนการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
9. แผนที่สถานที่จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
10. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข
11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปี แบบรู ปเล่ม
12. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนามาในวันประชุม)
ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) ได้กาหนดนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 66 ขึ้นใน
วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริ เวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวง
บางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ งเทพฯ 10120 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ น
วาระการประชุม และ/หรื อ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่
30 ธันวาคม 2559 นั้น ปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 65 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : ได้มีการจัดทารายงานการประชุมดังกล่าว และส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
พร้อมทั้งเผยแพร่ ผา่ นทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.sahapat.co.th) ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บนั ทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรเสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

-1-

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริ ษทั และผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2559 ได้
ปรากฎในรายงานประจาปี 2559 ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นแล้วนั้น ได้จดั
ทาขึ้นตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อรับทราบ
3. พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : งบการเงินดังกล่าว ได้จดั ทาขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น ที่ ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต และได้รับความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะทางการเงินและผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ในปี 2559 ที่ผา่ นมา โดยสรุ ปสาระสาคัญดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์รวม
23,056
22,506
หนี้สินรวม
9,325
9,265
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
13,731
13,241
รายได้รวม
33,311
33,288
กาไรสุทธิ
1,398
1,162
กาไรต่อหุน้ (บาท)
4.16
3.52
โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฎในงบการเงินของรายงานประจาปี 2559 ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิ
4. พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผล
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : บริ ษทั ฯ กาหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 0.15 บาทต่อปี
ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั และภาวะเศรษฐกิจเป็ นหลัก ในปี 2559 ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั
มีกาไรสุ ทธิ 1,162 ล้านบาท กาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร 6,996 ล้านบาท รวมเป็ นกาไรที่จะนามาจัดสรรทั้งสิ้ น
8,158 ล้านบาท
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น เพื่ออนุมตั ิการจัดสรรกาไร
และการจ่ายเงินปั นผลดังนี้ สารองตามกฎหมายได้ต้ งั ไว้ครบแล้ว จึงไม่ต้ งั สารองเพิม่ ในปี นี้ และให้จ่ายเงินปั นผล
ในอัตรา 1.30 บาทต่อหุน้ จานวน 330,000,000 หุน้ เป็ นเงิน 429,000,000 บาท โดยจ่ายจากกาไรสะสมของบริ ษทั ที่
เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้ว ในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผูถ้ ือหุน้ ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้ตาม
ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ ทั้งนี้ การจ่ ายเงิ นปั นผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ ผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีสิทธิ รับเงิ นปั นผลตามที่
ปรากฎรายชื่อ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้น ในวันที่ 9
พฤษภาคม 2560 และกาหนดจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ซึ่งข้อมูลการจ่ายเงินปั นผล มีดงั นี้
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รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
เงินปั นผลหุน้ ละ
อัตราเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ

ปี 2559 เสนอจ่าย
1.30 บาท
36.90 %

ปี 2558 จ่าย

ตามนโยบาย

1.10 บาท
27.95%

0.15 บาท
4.25%

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั แทนกรรมการบริ ษทั ที่ตอ้ งออกตามวาระ
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้งให้กรรมการบริ ษทั
ออกจากตาแหน่งเป็ นจานวน 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการบริ ษทั ซึ่งพ้นจากตาแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้ มีกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระจานวน 5 ท่าน คือ
1. นายบุญปกรณ์
โชควัฒนา
รองประธานกรรมการ
2. นายเวทิต
โชควัฒนา
กรรมการรองผูอ้ านวยการ
3. นายบุญฤทธิ์
มหามนตรี
กรรมการ
4. นายขจรศักดิ์
วันรัตน์เศรษฐ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายวศิน
เตยะธิติ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ความเห็ นของคณะกรรมการบริ ษทั
: คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งไม่รวมกรรมการบริ ษทั ที่ได้รับการเสนอชื่ อ
ได้พิจารณาแล้ว เห็ นสมควรเสนอที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเลื อกตั้งกรรมการบริ ษทั ซึ่ งพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
จานวน 5 ท่าน เป็ นกรรมการบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลทั้ง 5 ท่านดังกล่าว เป็ นบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ
ประสบการณ์ เป็ นผูม้ ีพ้ืนฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่
เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริ ษทั โดยนายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ และนายวศิน เตยะธิ ติ เป็ นกรรมการอิสระที่
ดารงตาแหน่งนานกว่า 9 ปี มีความรู ้และประสบการณ์ดา้ นบัญชี การเงิน สามารถให้คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์ต่อ
บริ ษ ัท อี ก ทั้ง ยัง คงมี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ว นตามข้อ ก าหนดคุ ณ สมบัติ ก รรมการอิ ส ระของบริ ษ ัท เป็ นผูม้ ี ค วามรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านที่บริ ษทั ต้องการ และยังสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็ น
อย่างดี ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั แทนกรรมการบริ ษทั ที่ตอ้ ง
ออกตามวาระ มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณาตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3
6. พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 32 ห้ามมิให้บริ ษทั ฯ จ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดให้แก่
กรรมการบริ ษทั เว้นแต่จะจ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามสิ ทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยใน
ฐานะที่ เป็ นกรรมการของบริ ษทั ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรื อสวัสดิ การที่ กรรมการบริ ษทั ได้รับในฐานะ
พนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั ซึ่งในปี 2559 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั วงเงิน
รวมไม่เกินปี ละ 12 ล้านบาท และบริ ษทั ฯได้จ่ายไปจริ งเป็ นเงินทั้งสิ้ น 10,692,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการ
บริ ษทั เป็ นค่าเบี้ยประชุม จานวนเงิน 1,808,000 บาท ค่าตอบแทนประจาปี จานวนเงิน 8,200,000 บาท จ่ายให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นค่าเบี้ ยประชุมจานวนเงิน 600,000 บาท จ่ายให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและ
ต่อต้านการคอร์รัปชัน่ เป็ นค่าเบี้ยประชุมจานวนเงิน 84,000 บาท ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้มีการรายงานสรุ ปจานวนเงินที่จ่าย
ให้แ ก่ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและต่ อต้านการ
คอร์รัปชัน่ เป็ นรายบุคคลในรายงานประจาปี และแบบ 56-1
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ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั
: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น เพื่อกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษทั วงเงินรวมไม่เกินปี ละ 15 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการที่กรรมการบริ ษทั
ได้รับในฐานะพนักงาน หรื อลูกจ้างของบริ ษทั ซึ่ งได้พิจารณาจากผลประเมินการปฏิ บตั ิงานของคณะกรรมการ
บริ ษทั ผลการดาเนินงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จานวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปี ที่
ผ่านมา และเปรี ยบเทียบกับระดับที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ และ
เสนอให้จ่ายในการทาหน้าที่ ดังนี้
1.

กรรมการบริ ษทั
- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริ ษทั ที่เข้าประชุม)
ปี 2560
ปี 2559
ประธาน
12,000 บาท/ครั้ง
12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ
10,000 บาท/ครั้ง
10,000 บาท/ครั้ง
- ค่าตอบแทนประจาปี จ่ายให้แก่กรรมการบริ ษทั ทุกคน โดยให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรร
2. กรรมการตรวจสอบ
- ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส
ปี 2560
ปี 2559
ประธาน ไตรมาสละ
60,000 บาท
60,000 บาท
กรรมการ ไตรมาสละ
30,000 บาท
30,000 บาท
3. กรรมการบริ หารความเสี่ ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน่
- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
ปี 2560
ปี 2559
ประธาน
4,000 บาท/ครั้ง
4,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ
3,000 บาท/ครั้ง
3,000 บาท/ครั้ง
4. สิ ทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี - สาหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งขึ้นนั้น กาหนดให้อยูใ่ น
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ ษทั โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ทั้งนี้ ต้ งั แต่ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิและให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทน
ที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
7. พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 49 และข้อ 50 ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ
พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริ ษทั ผูส้ อบบัญชี น้ นั ให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
เลือกตั้งทุกปี ผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้ ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ในปี
2559 คือ นางวิไลรัตน์ โรจน์นคริ นทร์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 และ/หรื อนางสาวสมจินตนา
พลหิ รัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 และ/หรื อ นางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิตร ผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 8125 แห่ งบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั โดยกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีท้ งั สิ้ น 1,425,000 บาท โดยนางสาวสมจิ นตนา พลหิ รัญรัตน์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ตั้งแต่ปี 2555
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คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นางสุ วิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรื อ นางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิตร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
8125 และ/หรื อ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขทะเบียน 7764 จากบริ ษทั สอบบัญชี
ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2560 ของบริ ษทั
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั
: เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบโดยพิจารณา
ผลการปฏิบตั ิงาน ความเป็ นอิสระ ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี และคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริ ษทั และ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็ นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
แต่งตั้ง นางสุ วิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรื อ นางสาวสุ ภาภรณ์
มัง่ จิตร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 และ/หรื อ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 7764 จากบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2560
ของบริ ษทั และกาหนดจานวนเงิน ค่าสอบบัญชี ดังนี้
ปี 2560
ปี 2559
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2 และ 3
570,000 บาท
555,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 1,2 และ 3
210,000 บาท
150,000 บาท
ค่าตรวจสอบบัญชีประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
755,000 บาท
650,000 บาท
ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
90,000 บาท
70,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
1,625,000 บาท
1,425,000 บาท
และเห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นรับทราบ สาหรับค่าบริ การอื่นที่ มีการรับบริ การจากสานักงาน
สอบบัญชีที่ผูส้ อบบัญชีสังกัดในปี 2559 คือ ค่าตรวจสอบงบการเงิน PAEs ของบริ ษทั ย่อย 4 บริ ษทั และค่าบริ การ
เบ็ดเตล็ด จานวน 203,343 บาท และค่าสอบบัญชีบริ ษทั ย่อยดังนี้
การสอบบัญชีบริ ษทั ย่อย
ปี 2560
ปี 2559
1. บจ.โชคชัยพิบูล
350,000 บาท
245,000 บาท
2. บจ. กรุ งเทพทาวเวอร์ (1999)
225,000 บาท
194,000 บาท
3. บจ. ทิพย์วาริ นวัฒนา
225,000 บาท
175,000 บาท
4. บจ. แดรี่ ไทย
280,000 บาท
200,000 บาท
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชี ตามรายชื่ อที่ เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย /
ผูบ้ ริ หาร / ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั คือ
บริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) มีผสู ้ อบบัญชีสงั กัดบริ ษทั สอบบัญชีเดียวกับบริ ษทั
8. พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น โดยท่านผูถ้ ือหุ ้นสามารถ
ลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็ นต้นไป ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีนโยบายให้ผถู ้ ือหุ ้นมีส่วนร่ วมใน
การดาเนินกิจการ จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ส่งคาถามล่วงหน้า หากท่านมีคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ใน
วาระใด สามารถส่ งคาถามได้ที่ E-Mail : invest@sahapat.co.th หรื อทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน ส่ งไปยัง นางศิริพร เลขยะวิจิตร
(เลขานุ การบริ ษทั ) บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) เลขที่ 2156 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุ งเทพฯ 10310 หรื อส่งมายังโทรสารหมายเลข 02-318-1152 ภายในวันที่ 17 เมษายน 2560 โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์
ที่สามารถติดต่อกลับได้ ทั้งนี้ เลขานุการบริ ษทั จะเป็ นผูร้ วบรวมคาถามส่งให้ประธานกรรมการพิจารณาตามลาดับ และจะตอบ
คาถามที่ส่งมาล่วงหน้าในวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
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อนึ่ ง เพื่อความสะดวกหากท่านผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้า
ร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสื อมอบฉันทะที่แนบ
มาพร้อมนี้ หรื อสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริ ษทั www.sahapat.co.th ซึ่ งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณี ผถู ้ ือหุ ้นเป็ น
ผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ จะใช้หนังสื อมอบฉันทะได้
ทั้งแบบ ก. หรื อแบบ ข. หรื อแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สาหรับผูถ้ ือหุน้ นอกจากนั้นจะใช้หนังสื อมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ
ก. หรื อ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระและเป็ นกรรมการตรวจสอบ
ที่บริ ษทั ฯ เสนอชื่อให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ สามารถดูขอ้ มูลได้ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5
บริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือโปรดส่งหนังสื อมอบฉันทะไปยังบริ ษทั ฯ ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 วันทาการก่อนวันประชุม
เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการตรวจสอบหลักฐานเป็ นการล่วงหน้า และบริ ษทั จะดาเนิ นการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode
ดัง นั้น เพื่ อ ความสะดวกในการลงทะเบี ย น ท่ า นผูถ้ ื อ หุ ้น และผูร้ ั บ มอบฉัน ทะ ที่ จ ะเข้า ร่ ว มประชุ ม โปรดน าแบบฟอร์ ม
ลงทะเบียน (ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 12) มาในวันประชุม และลงนามเพื่อสิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุม

โดยคาสัง่ คณะกรรมการบริ ษทั

(นางศิริพร เลขยะวิจิตร)
เลขานุการบริ ษทั
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สิ่งทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 1
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้นครั้งที่ 65
ประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริ เวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุ งเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 มีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม 90 คน จานวน 163 ราย ถือหุน้ รวม
275,438,914 หุน้
เท่ากับร้อยละ 83.47 ของจานวนหุน้ ที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว (หุน้ ที่ออกและเรี ยกชาระแล้วของบริ ษทั มี
330,000,000 หุน้ )
เริ่มประชุมเวลำ 10.00 น.
นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบริ ษทั เป็ นประธานที่ประชุม
นางศิริพร เลขยะวิจิตร เลขานุการบริ ษทั แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ เข้าร่ วมประชุม
82 คน จานวน 154 ราย ถือหุน้ รวม 274,747,059 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 83.26 ของจานวนหุน้ ที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว (หุน้ ที่ออก
และเรี ยกชาระแล้วของบริ ษทั มี 330,000,000 หุน้ ) ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริ ษทั
นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบริ ษทั กล่าวเปิ ดประชุม ในนามของคณะกรรมการบริ ษทั สหพัฒนพิบูล
จากัด (มหาชน) ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุม และขอเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 65พร้อมกล่าวแนะนากรรมการ
บริ ษทั กรรมการชุดย่อย และเลขานุการบริ ษทั ดังนี้
กรรมกำรบริษัททีเ่ ข้ ำร่ วมประชุม
1. นายบุณยสิ ทธิ์

โชควัฒนา

2.

นายบุญชัย

โชควัฒนา

3.
4.
5.
6.

นายบุญปกรณ์
นายสุจริ ต
นายบุญฤทธิ์
นางผาสุข

โชควัฒนา
ปั จฉิ มนันท์
มหามนตรี
รักษาวงศ์

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

นายเวทิต
นายสุรินทร์
นายขจรศักดิ์
นายวศิน
พลตารวจตรี ภาณุรัตน์
นายวันชัย
นายเพชร
นางสาวศิริลกั ษณ์
นางชัยลดา
นางศิริพร

โชควัฒนา
วัฒนศิริพงษ์
วันรัตน์เศรษฐ
เตยะธิติ
มีเพียร
อ่าพึ่งอาตม์
พะเนียงเวทย์
ธนสารศิลป์
ตันติเวชกุล
เลขยะวิจิตร

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ /
ประธานกรรมการบริ หารกิตติมศักดิ์
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร /
กรรมการผูอ้ านวยการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการรองผูอ้ านวยการอาวุโส และ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการ และรองผูอ้ านวยการ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการบริ ษทั และกรรมการบริ หาร

-7-

จากนั้นนายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ ได้มอบให้ นางศิริพร เลขยะวิจิตร เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูแ้ นะนา
ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี และตัวแทนจากบริ ษทั สอบบัญชี พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการ
ประชุมดังนี้
ผู้บริหำรทีเ่ ข้ ำร่ วมประชุม
1.
นายเฉลิมพล
2.
นายสมพล
3.
นายวระ
4.
นายปุณวีณ์
5.
นายพิพฒั น์

กาเนิดศิริกลุ
ศิวะปริ ญญาวงศ์
พันธ์กมล
สุขเย็น
โควศุภมงคล

กรรมการบริ หาร และ ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
กรรมการบริ หาร และ ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
กรรมการบริ หาร และ ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย 1
กรรมการบริ หาร และ ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย 2
กรรมการบริ หาร

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริ หารสูงสุดทางด้านบัญชีและ
การเงิน เข้าร่ วมประชุมด้วย
ผู้สอบบัญชีและตัวแทนทีเ่ ข้ ำร่ วมประชุม
1.
นางวิไลรัตน์
โรจน์นคริ นทร์ ผูส้ อบบัญชี
2.
นางสุวมิ ล
กฤตยาเกียรณ์
ตัวแทน
3.
นายวิโรจน์
สัจจธรรมนุกลู
ตัวแทน
จากบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด และเป็ นสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 65 นี้ บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม
และ/หรื อ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุ เป็ นวาระการประชุ ม และ/หรื อ เสนอชื่ อบุ คคลเพื่อรั บการพิจารณาเลื อกตั้งเป็ น
กรรมการบริ ษทั
สาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริ ษทั
ข้อ 43 คือให้นบั 1 หุน้ เป็ น 1 เสี ยง การออกเสี ยงลงคะแนนให้กระทาโดยเปิ ดเผย ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นสามารถออกเสี ยงลงคะแนนเห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะ ผูถ้ ือหุ ้นที่ออกเสี ยงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย
และ/หรื อ งดออกเสี ยงเท่านั้น จากนั้นจะนาคะแนนเสี ยงดังกล่าว หักออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมดที่มาร่ วมประชุม ส่ วนที่
เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นทาหนังสื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นมาร่ วมประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์
ของผูถ้ ือหุ ้น โดยส่ งหนังสื อมอบฉันทะให้บริ ษทั ล่วงหน้า บริ ษทั ได้บนั ทึ กคะแนนตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุ ้นไว้ในระบบ
ประมวลผลเรี ยบร้อยแล้ว
ในกรณี ที่มีผูถ้ ือหุ ้นมาลงทะเบี ยนเข้าร่ วมประชุมภายหลังจากการประชุ มได้เริ่ มแล้ว ผูถ้ ือหุ ้นมี สิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนนได้ตามวาระที่ยงั ไม่ได้เริ่ มพิจารณา และบริ ษทั จะนับรวมคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นที่มาร่ วมประชุมระหว่างการประชุม
เป็ นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสี ยงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป
ดัง นั้น เพื่ อ ให้ก ารนับคะแนนเสี ย งเป็ นไปด้ว ยความเรี ยบร้ อ ยและโปร่ ง ใส บริ ษ ัท จะนับ คะแนนด้วยระบบ
Barcode ผูถ้ ือหุ ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านได้รับป้ ายคะแนนและบัตรลงคะแนน
สาหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั เรี ยบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนร่ วมประชุม โดยแยกเป็ นกรณี ต่าง ๆ ดังนี้
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1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงให้ยกป้ ายคะแนน ซึ่ งผู ้
ถือหุ ้นทุ กท่านได้รับป้ ายคะแนนเรี ยบร้ อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบี ยนเข้าร่ วมประชุ ม เจ้าหน้าที่ จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตร
ลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็น ลงนามในบัตรลงคะแนนและส่งคืนเจ้าหน้าที่ทนั ที
2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั
ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรี ยบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่ วม
ประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั เป็ นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณี ผถู ้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วย
หรื องดออกเสี ยง ในการเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ท่านใด ให้ยกป้ ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน เมื่อเสร็ จสิ้นการลงมติในวาระ
นี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน
กรรมการบริ ษทั ในฐานะผูถ้ ือหุ ้น ขอใช้สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการ
บริ ษทั ทุกวาระ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามที่ผูถ้ ือหุ ้นระบุในหนังสื อมอบฉันทะ และในการ
ประชุมครั้งนี้ หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม ขอให้ยกมือและซักถามได้ในวาระนั้น ๆ
หลังจากนั้น นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ ได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ก่อนเริ่ มการประชุมวาระที่ 1 :
เลขานุการบริ ษทั ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผถู ้ ือหุ ้นมาร่ วมประชุมเพิ่ม
อีก 1 คน จานวน 1 ราย ถือหุน้ 1,000 หุน้ รวมเป็ นผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้ น 83 คน จานวน 155 ราย
ถือหุน้ รวมทั้งสิ้น 274,748,059 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 83.26 ของจานวนหุน้ ที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว
1. พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 64 เมือ่ วันที่ 27 เมษำยน 2558
นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ ้นครั้งที่ 64 เมื่อวันที่ 27เมษายน 2558 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ ทางเว็บไซด์ของบริ ษทั
www.sahapat.co.th ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น และส่ งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ภายใน
ระยะเวลาที่ กฎหมายกาหนด ตามสาเนารายงานการประชุมที่ ได้ส่งไปยังผูถ้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซึ่ ง
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่าได้บนั ทึกขึ้นโดยถูกต้องแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรอง
ที่ประชุ มได้ พิจำรณำแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ รับรองรำยงำนกำรประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 64
เมษำยน 2558 ด้ วยคะแนนเสียง

เมื่อวันที่ 27

เห็นด้วย 274,748,059 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี งดออกเสี ยง - ไม่มี ก่อนเข้าวาระที่ 2:
เลขานุการบริ ษทั ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผถู ้ ือหุน้ มาร่ วมประชุมเพิม่ อีก 1
คน จานวน 1 ราย ถือหุน้ 58,333 หุน้ รวมเป็ นผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้น 84 คน จานวน 156 ราย ถือ
หุน้ รวมทั้งสิ้น 274,806,392 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 83.27 ของจานวนหุน้ ที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว
2.

รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทในรอบปี ทีผ่ ่ำนมำ
นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ รายงานต่อที่ประชุมว่ารายงานของคณะกรรมการบริ ษทั และผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2558 ได้ปรากฏในหนังสื อรายงานประจาปี 2558 ที่ได้จดั ส่ งไปยังท่าน ผูถ้ ือหุ ้นในรู ป CD-ROM
พร้อมหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว
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ในปี 2558 รายได้จากการขายของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีจานวน 29,032 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จานวน
2,587 ล้านบาท คิดเป็ น 9.79% อัตราการเติบโตของยอดขายเพิ่ม เนื่ องจากในช่วงครึ่ งปี หลังของปี 2558 ภาครัฐได้ออกมาตรการ
กระตุน้ เศรษฐกิจต่างๆอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายตัวของการท่องเที่ยว ซึ่งช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ และการใช้
จ่ายของประชาชน นอกจากนี้บริ ษทั ยังมีการพัฒนาและเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่าย รวมทั้งมีกลยุทธ์ที่ดีในการดาเนิ นธุรกิจ ปั จจัย
เหล่านี้ส่งผลให้ยอดขายโดยรวมของบริ ษทั ดีข้ ึน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีกาไรสุทธิ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง เป็ นผลจากการเติบโตของยอดขาย โดยในปี 2558 มีกาไร
ขั้นต้น 5,020 ล้านบาท คิดเป็ น 17.29% เมื่อเทียบกับยอดขาย หรื อเพิ่มขึ้น 193 ล้านบาท คิดเป็ น 3.99% เมื่อเทียบกับปี 2557 หลัง
หักค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารและต้นทุนทางการเงินแล้ว มีกาไรก่อนหักภาษีเงินได้ 1,706 ล้านบาท และมีกาไรสุ ทธิ หลังหัก
ภาษี 1,415 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากปี 2557 จานวน 178 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 14.44%
หากเปรี ยบเทียบกาไรสุทธิ และเงินสดสุทธิที่ได้มาจากการดาเนินงานจานวน 1,466 ล้านบาท เป็ นกระแสเงินสดที่
ใกล้เคียงกับผลกาไรสุทธิของบริ ษทั ถือว่าสภาพคล่องอยูใ่ นเกณฑ์ดี
ในปี 2558 คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ินโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ โดยมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มีนาคม
2558 และเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิขอ้ ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั ิ และบริ ษทั คาดว่าจะดาเนิ นการยื่นขอการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริ ตภายในปี 2559
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษทั
ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษทั
ก่อนเข้าวาระที่ 3: เลขานุการบริ ษทั ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผถู ้ ือหุ ้นมาร่ วมประชุมเพิ่มอีก 2 คน
จานวน 2 ราย ถือหุน้ 582,268 หุ ้น รวมเป็ นผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้ น 86 คน จานวน 158 ราย ถือหุ ้น
รวมทั้งสิ้น 275,388,660 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 83.45 ของจานวนหุน้ ที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว
3.

พิจำรณำอนุมตั งิ บกำรเงิน สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบ
แสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้
งบกระแสเงินสด และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งรายงานของผูส้ อบบัญชี ซึ่งได้จดั ทาขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผา่ นการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2558 ที่ทาง
บริ ษทั ได้จดั ส่งให้ท่านผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุ ปสาระสาคัญดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์รวม
20,498
20,175
หนี้สินรวม
8,157
8,065
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
12,341
12,110
รายได้รวม
29,570
29,531
กาไรสุทธิ
1,415
1,299
กาไรต่อหุน้ (บาท)
4.25
3.94
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
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ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ตามเสนอ ด้วย

คะแนนเสี ยง
เห็นด้วย 275,388,660 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี งดออกเสี ยง - ไม่มี 4. พิจำรณำอนุมตั กิ ำรจัดสรรกำไรและกำรจ่ ำยเงินปันผล
นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มี
กาไรสุทธิสาหรับปี 2558

1,298,835,084.83 บาท

กาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร

6,060,351,417.04 บาท

รวมเป็ นกาไรที่จะนามาจัดสรรทั้งสิ้น

7,359,186,501.87 บาท

คณะกรรมการบริ ษทั ขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ให้จดั สรรดังนี้
สารองตามกฎหมายได้ต้ งั ไว้ครบแล้ว จึงไม่ต้ งั สารองเพิ่มในปี นี้
เงินปั นผลหุน้ ละ 1.10 บาท

363,000,000.00 บาท

คงเหลือกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรยกไป

6,996,186,501.87 บาท

โดยเงิ นปั นผลจ่ายจากกาไรสะสมของบริ ษทั ที่เสี ยภาษีเงิ นได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 ซึ่ ง ผูถ้ ือหุ ้น
ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ โดยจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล
ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นในวันที่ 10
พฤษภาคม 2559 และกาหนดจ่ายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจัดสรรกาไรดังนี้ เงินสารองตามกฎหมาย ได้ต้ งั ไว้ครบ
แล้ว จึงไม่ต้ งั สารองเพิม่ ในปี นี้ และให้จ่ายเงินปั นผลหุน้ ละ 1.10 บาท เป็ นเงิน 363,000,000 บาท ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสี ยง
เห็นด้วย 275,388,660 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี งดออกเสี ยง - ไม่มี ก่อนเข้าวาระที่ 5: เลขานุการบริ ษทั ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผถู ้ ือหุ ้นมาร่ วมประชุมเพิ่มอีก 2 คน
จานวน 2 ราย ถือหุ ้น 101 หุ ้น รวมเป็ นผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้ น 88 คน จานวน 160 ราย ถือหุ ้นรวม
ทั้งสิ้น 275,388,761 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 83.45 ของจานวนหุน้ ที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว
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5. พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรบริษัททีต่ ้ องออกตำมวำระ
นางผาสุข รักษาวงศ์ กรรมการรองผูอ้ านวยการอาวุโส ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริ ษทั ที่ได้รับเลือกตั้ง
จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีอยูท่ ้ งั หมด 15 ท่าน ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้งให้กรรมการ
บริ ษทั ออกจากตาแหน่งเป็ นจานวนหนึ่งในสามเป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการบริ ษทั ซึ่งพ้นจากตาแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นใน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 65 นี้ มีกรรมการบริ ษทั ที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 5 ท่าน คือ
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
และประธานกรรมการบริ หารกิตติมศักดิ์
2. นายบุญชัย
โชควัฒนา
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
และกรรมการผูอ้ านวยการ
3. นายสุจริ ต
ปั จฉิ มนันท์
กรรมการ
4. นางสาวศิริลกั ษณ์
ธนสารศิลป์
กรรมการ
5. นายวันชัย
อ่าพึงอาตม์
กรรมการอิสระ
โดยนายวันชัย อ่าพึ่งอาตม์ แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง
ตามความเห็ น ของคณะกรรมการบริ ษ ัท ซึ่ ง ไม่ ร วมกรรมการบริ ษ ัท ที่ ไ ด้รั บ การเสนอชื่ อ ได้พิ จ ารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็ นกรรมการบริ ษทั อีก
วาระหนึ่ ง และเสนอเลือกตั้งนายแพทย์วิชยั เจริ ญวงค์ เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระแทนนายวันชัย อ่ าพึ่งอาตม์ โดย
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายแพทย์วิชยั เจริ ญวงค์ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ และเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยบุคคลทั้ง 5 ท่านดังกล่าว เป็ นบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ เป็ นผูม้ ีพ้ืนฐานความ
เชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริ ษทั
อนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ได้กาหนดว่าห้ามมิให้กรรมการของบริ ษทั ไป
เป็ นกรรมการของบริ ษทั อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั เว้นแต่จะได้แจ้ง
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทราบ ฉะนั้นจึงขอแจ้งต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นก่อนที่จะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ว่า มีกรรมการ
บริ ษทั บางท่านที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุมนี้ เป็ นกรรมการของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ
เป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ดังนี้
1.

นายบุณยสิ ทธิ์

ชื่อ-สกุล
นายบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา

นายบุญชัย โชควัฒนา
นางสาวศิริลกั ษณ์ ธนสารศิลป์

โชควัฒนา

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริ ษทั
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล
บจ. สหชลผลพืช
บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์
บจ. รามศรทวีการ

สาหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ทั้ง 5 ท่าน ได้ส่งให้ท่านผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับ
หนังสื อบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว
ดังนั้นขอเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตั้งบุคคลผูม้ ีรายนามต่อไปนี้เป็ นกรรมการบริ ษทั เป็ นรายบุคคล ดังนี้
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1. นายบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา
ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ดงั นี้
เห็นด้วย 275,388,761 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี งดออกเสี ยง - ไม่มี 2. นายบุญชัย โชควัฒนา
ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ดงั นี้
เห็นด้วย 275,388,761 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี งดออกเสี ยง - ไม่มี 3. นายสุจริ ต ปั จฉิ มนันท์
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ดงั นี้
เห็นด้วย 275,388,761 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี งดออกเสี ยง - ไม่มี 4. นางสาวศิริลกั ษณ์ ธนสารศิลป์
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ดงั นี้
เห็นด้วย 275,388,761 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี งดออกเสี ยง - ไม่มี 5. นายแพทย์วชิ ยั เจริ ญวงค์
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ดงั นี้
เห็นด้วย 275,388,761 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี งดออกเสี ยง - ไม่มี นางผาสุข รักษาวงศ์ กรรมการรองผูอ้ านวยการอาวุโส จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษทั ปี 2559
มีจานวน 15 ท่าน ดังนี้
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1. นายบุญปกรณ์
โชควัฒนา
2. นายบุณยสิ ทธิ์
โชควัฒนา
3. นายบุญชัย
โชควัฒนา
4. นายบุญฤทธิ์
มหามนตรี
5. นายขจรศักดิ์
วันรัตน์เศรษฐ
6. นายวศิน
เตยะธิติ
7. นายสุรินทร์
วัฒนศิริพงษ์
8. นายสุจริ ต
ปั จฉิ มนันท์
9. นายเวทิต
โชควัฒนา
10. นางผาสุข
รักษาวงศ์
11. พลตารวจตรี ภาณุรัตน์ มีเพียร
12. นายเพชร
พะเนียงเวทย์
13. นางสาวศิริลกั ษณ์
ธนสารศิลป์
14. นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
15. นายแพทย์วชิ ยั
เจริ ญวงค์
โดยบริ ษทั มีกรรมการอิสระครบตามจานวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ คือ
นายสุ รินทร์ วัฒนศิริพงษ์ , นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ , นายวศิน เตยะธิ ติ , พลตารวจตรี ภาณุรัตน์ มีเพียร และ นายแพทย์
วิชยั เจริ ญวงค์
ปั จจุบนั กรรมการตรวจสอบของบริ ษทั คือ นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์, นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ,
นายวศิน เตยะธิติ และพลตารวจตรี ภาณุรัตน์ มีเพียร
ก่อนเข้าวาระที่ 6: เลขานุ การบริ ษทั ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผูถ้ ือหุ ้นมาร่ วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน
จานวน 2 ราย ถือหุ ้น 53 หุ ้น รวมเป็ นผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้ น 89 คน จานวน 162 ราย ถือหุ ้นรวม
ทั้งสิ้น 275,388,814 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 83.45 ของจานวนหุน้ ที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว
6. พิจำรณำกำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท
นางผาสุ ข รักษาวงศ์ กรรมการรองผูอ้ านวยการอาวุโส ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 32
ห้ามมิให้บริ ษทั จ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามสิ ทธิและผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอื่นโดยปกติวสิ ยั ในฐานะที่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการที่กรรมการบริ ษทั ได้รับ
ในฐานะพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั ซึ่งในปี 2558 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั วงเงินรวม
ไม่เกิ นปี ละ 12 ล้านบาท และบริ ษทั ได้จ่ายไปจริ งเป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 9,927,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นค่าเบี้ ย
ประชุมจานวนเงิน 1,646,000 บาท ค่าตอบแทนประจาปี จานวนเงิน 7,600,000 บาท จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นค่าเบี้ย
ประชุมจานวนเงิน 600,000 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นค่าเบี้ยประชุมจานวนเงิน 81,000 บาท
สาหรับปี 2559 คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่อกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั วงเงินรวมไม่เกินปี ละ 12 ล้านบาท เท่าเดิม ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรื อสวัสดิการอื่นที่กรรมการบริ ษทั ได้รับในฐานะ
พนักงาน หรื อลูกจ้างของบริ ษทั ซึ่งได้พิจารณาจากผลประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ผลการดาเนิ นงาน วงเงิน
ที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จานวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปี ที่ผา่ นมา และเปรี ยบเทียบกับระดับที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นกลุ่มธุรกิจ
เดียวกัน รวมถึงอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ายในการทาหน้าที่ ดังนี้
- 14 -

1. กรรมการบริ ษทั
- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริ ษทั ที่เข้าประชุม)
ประธาน

12,000 บาท/ครั้ง

กรรมการ

10,000 บาท/ครั้ง

- ค่าตอบแทนประจาปี จ่ายให้แก่กรรมการบริ ษทั ทุกคน โดยให้
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณาจัดสรร
2.

กรรมการตรวจสอบ
- ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

3.

ประธาน ไตรมาสละ

60,000 บาท

กรรมการ ไตรมาสละ

30,000 บาท

กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
ประธาน

4,000 บาท/ครั้ง

กรรมการ

3,000 บาท/ครั้ง

4. สิ ทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

สาหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งขึ้นนั้น กาหนดให้อยูใ่ นดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริ ษทั โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ
ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ และให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่
จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กาหนดไว้วา่ การจ่ายค่าตอบแทน ให้เป็ นไปตาม
มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั วงเงินรวมไม่เกินปี ละ12 ล้านบาท จนกว่าจะมี
การเปลี่ยนแปลง โดยจ่ายเป็ นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ค่าตอบแทนประจาปี ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง รวมถึงค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย (หากมี) ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ น
เอกฉันท์ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม ดังนี้
เห็นด้วย 275,388,814 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- ไม่มี งดออกเสี ยง
- ไม่มี ก่อนเข้าวาระที่ 7:
เลขานุการบริ ษทั ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผถู ้ ือหุน้ มาร่ วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน
จานวน 1 ราย ถือหุน้ 50,100 หุน้ รวมเป็ นผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้น 90 คน จานวน 163 ราย ถือหุน้
รวมทั้งสิ้น 275,438,914 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 83.47 ของจานวนหุน้ ที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว
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7. พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่ ำสอบบัญชี
นายสุ รินทร์ วัฒนศิริพงษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 49
และข้อ 50 ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อ ผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริ ษทั ผูส้ อบบัญชีน้ นั ให้ที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งทุกปี ผูส้ อบบัญชีซ่ ึงออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้ ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ในปี
2558 คือนางวิไลรัตน์ โรจน์นคริ นทร์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3104 และ/หรื อ นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญ
รัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5599 และ/หรื อ นายวิสุทธิ์ เพชรพาณิ ชกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7309
แห่ งบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด โดยกาหนดจานวนเงิ นค่าสอบบัญชีเป็ นเงิน 1,325,000 บาท สาหรับ
ค่าบริ การอื่นในรอบปี บัญชีที่ผ่านมา บริ ษทั มีการรับบริ การอื่นจากบริ ษทั สอบบัญชีที่ผูส้ อบบัญชีสังกัดคือ การตรวจนับสต๊อก
สิ นค้าในปี 2558จานวน 22,583 บาท และการสอบบัญชีบริ ษทั ย่อย 4 บริ ษทั คือ
1. บริ ษทั โชคชัยพิบูล จากัด

จานวนเงิน

225,000

บาท

2. บริ ษทั กรุ งเทพทาวเวอร์ (1999) จากัด

จานวนเงิน

186,000

บาท

3. บริ ษทั ทิพย์วาริ นวัฒนา จากัด

จานวนเงิน

110,000

บาท

4. บริ ษทั แดรี่ ไทย จากัด

จานวนเงิน

180,000

บาท

สาหรั บปี 2559 คณะกรรมการบริ ษทั เห็ นชอบตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยพิจารณาผลการ
ปฏิบตั ิงาน ความเป็ นอิสระ ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี และคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริ ษทั และสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ แต่งตั้ง นางวิไลรัตน์ โรจน์นคริ นทร์ ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 และ/หรื อ นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 และ/
หรื อ นางสาวสุภาภรณ์ มัง่ จิตร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 จากบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2559 อีกวาระหนึ่ ง โดยนางสาวสมจิ นตนา พลหิ รัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 5599
เป็ นผูล้ งลายมือชื่อใน งบการเงินของบริ ษทั ตั้งแต่ปี 2555 และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีประจาปี 2559 ดังนี้
1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1, 2 และ 3
555,000
บาท
2. ค่าสอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 1, 2 และ 3

150,000

บาท

3. ค่าตรวจสอบประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

650,000

บาท

70,000

บาท

1,425,000

บาท

4. ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
รวมทั้งสิ้น

นอกจากนี้ ขอให้ผูถ้ ือหุ ้นรับทราบสาหรับค่าบริ การอื่นที่ มีการรับบริ การจากสานักงานสอบบัญชี ที่ผูส้ อบบัญชี
สังกัด คือการสอบบัญชีบริ ษทั ย่อย 4 บริ ษทั คือ
1. บริ ษทั โชคชัยพิบูล จากัด

จานวนเงิน

245,000 บาท

2. บริ ษทั กรุ งเทพทาวเวอร์ (1999) จากัด

จานวนเงิน

194,000 บาท

3. บริ ษทั ทิพย์วาริ นวัฒนา จากัด

จานวนเงิน

175,000 บาท

4. บริ ษทั แดรี่ ไทย จากัด

จานวนเงิน

200,000 บาท

ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย / ผูบ้ ริ หาร / ผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั คือ บริ ษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จากัด
(มหาชน) มีผสู ้ อบบัญชีสงั กัดสานักงานสอบบัญชีเดียวกับบริ ษทั
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
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ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตั้ง นางวิไลรัตน์ โรจน์นคริ นทร์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลข
ทะเบี ยน 3104 และ/หรื อ นางสาวสมจิ นตนา พลหิ รัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขทะเบี ยน 5599 และ/หรื อ นางสาว
สุภาภรณ์ มัง่ จิตร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 แห่งบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เป็ นผูส้ อบ
บัญชี ประจาปี 2559 โดยกาหนดจานวนเงิ นค่าสอบบัญชี ตามรายละเอี ยดข้างต้นเป็ นเงิ น 1,425,000 บาท ตามเสนอ ด้วย
คะแนนเสี ยง
เห็นด้วย 275,438,914 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย

- ไม่มี -

งดออกเสี ยง

- ไม่มี -

8. พิจำรณำเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ำมี)
ไม่มีผใู ้ ดเสนอเรื่ องอื่นใดอีก นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านและกล่าว
ปิ ดประชุม

เลิกประชุมเวลา 10.40 น.
บุญชัย โชควัฒนา
……………………………………
( นายบุญชัย โชควัฒนา )
ประธานที่ประชุม
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สิ่ งทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 3
ประวัติของบุคคลทีไ่ ด้ รับกำรเสนอชื่ อให้ เข้ ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีต่ ้ องออกตำมวำระ
1. ชื่อ-นำมสกุล

- นำยบุญปกรณ์ โชควัฒนำ

82 ปี
ไทย
B.A. Economics University of Nottingham
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 3/2003
Director Certification Program (DCP) รุ่ น 68/2005
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ตำแหน่ งในบริษัท
- รองประธานกรรมการ
จำนวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมกำรบริษัท - 54 ปี
อำยุ
สัญชำติ
กำรศึกษำ
กำรอบรมหลักสู ตรกรรมกำร

-

ประสบกำรณ์ กำรทำงำน
กิจกำรอืน่
(ที่ไม่ ใช่ บริษัท
จดทะเบียน)
4 แห่ง

บริษัทจดทะเบียน
จำนวน

ประเภทกรรมกำร/ผู้บริหำร

3 แห่ง 2555 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ /
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

กำรดำรงตำแหน่ งในกิจกำรที่แข่ งขัน /
เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
- ไม่มี -

- ไม่มี -

- บมจ. นิวซิต้ ี
- บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
- บมจ. ไอที ซิต้ ี

กำรถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะ) 1,683,318 หุ้น = 0.51 %
กำรเข้ ำร่ วมประชุมในปี 2559
- สามัญผูถ้ ือหุน้ ปี 2559
จานวน
1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริ ษทั
จานวน 12/12 ครั้ง
ควำมเชี่ยวชำญ
- ด้านธุรกิจสิ่ งทอ วิเคราะห์ วางแผน กาหนดกลยุทธ์ทางด้านการผลิต การตลาด และ
บริ หารพัฒนาบุคลากร
ประเภทกรรมกำรทีจ่ ะเสนอแต่ งตั้ง - กรรมการบริ ษทั ซึ่งได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
คุณสมบัตติ ้ องห้ ำม
- ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซ่ ึงได้กระทาโดยทุจริ
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ประวัติของบุคคลทีไ่ ด้ รับกำรเสนอชื่ อให้ เข้ ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีต่ ้ องออกตำมวำระ
2. ชื่อ-นำมสกุล

- นำยเวทิต โชควัฒนำ
-

อำยุ
สัญชำติ
กำรศึกษำ

กำรอบรมหลักสู ตรกรรมกำร ตำแหน่ งในบริษัท
จำนวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมกำรบริษัท -

53 ปี
ไทย
ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ ม Assumption University
ปริ ญญาตรี Electronic Engineer, San Francisco
State University, California, U.S.A.
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 75/2008
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงรุ่ น 21/2558 จากสถาบัน
วิทยาลัยตลาดทุน
กรรมการรองผูอ้ านวยการ
9 ปี

ประสบกำรณ์ กำรทำงำน
กิจกำรอืน่
(ที่ไม่ ใช่ บริษัท
จดทะเบียน)

บริษัทจดทะเบียน
จำนวน
1 แห่ง 2555 – ปัจจุบนั
กรรมการ

ประเภทกรรมกำร/ผู้บริหำร

17 แห่ง
- บมจ. ไทยเพรสซิเดนท์ฟดู ส์

กำรดำรงตำแหน่ งในกิจกำรที่แข่ งขัน /
เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
3 แห่ง

- บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟดู ส์
- บจ. ซันร้อยแปด
- บจ. ซูรูฮะ (ประเทศไทย)

กำรถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะ) 458,333 หุ้น = 0.14 %
กำรเข้ ำร่ วมประชุมในปี 2559
- สามัญผูถ้ ือหุน้ ปี 2559
จานวน
1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริ ษทั
จานวน 12/12 ครั้ง
ควำมเชี่ยวชำญ
- บริ หารธุรกิจ บริ หารการตลาด บริ หารธุรกิจคลังสิ นค้าและการขนส่ง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทกรรมกำรทีจ่ ะเสนอแต่ งตั้ง - กรรมการบริ ษทั ซึ่งได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
คุณสมบัตติ ้ องห้ ำม
- ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซ่ ึงได้
กระทาโดยทุจริ ต
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ประวัติของบุคคลทีไ่ ด้ รับกำรเสนอชื่ อให้ เข้ ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีต่ ้ องออกตำมวำระ
3. ชื่ อ-นำมสกุล
- นำยบุญฤทธิ์ มหำมนตรี
72 ปี
ไทย
วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 3/2003
Director Certification Program (DCP) รุ่ น 68/2005
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ตำแหน่ งในบริษัท
- กรรมการ
จำนวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมกำรบริษัท - 28 ปี
อำยุ
สัญชำติ
กำรศึกษำ
กำรอบรมหลักสู ตรกรรมกำร

-

ประสบกำรณ์ กำรทำงำน
บริษัทจดทะเบียน
จำนวน ประเภทกรรมกำร/ผู้บริหำร
1 แห่ง 2555 – ปัจจุบนั
กรรมการ

กิจกำรอืน่
(ที่ไม่ ใช่ บริษัท
จดทะเบียน)
1 แห่ง

กำรดำรงตำแหน่ งในกิจกำรที่แข่ งขัน /
เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
- ไม่มี -

- ไม่มี -

- บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)

หนึ่ง.

กำรถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะ) 62,218 หุ้น = 0.02 %
กำรเข้ ำร่ วมประชุมในปี 2559
- สามัญผูถ้ ือหุน้ ปี 2559
จานวน
1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริ ษทั
จานวน 12/12 ครั้ง
ควำมเชี่ยวชำญ
- การวางแผนและบริ หารองค์กร
ประเภทกรรมกำรทีจ่ ะเสนอแต่ งตั้ง - กรรมการบริ ษทั ซึ่งได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
คุณสมบัตติ ้ องห้ ำม
- ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซ่ ึงได้
กระทาโดยทุจริ ต
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ประวัติของบุคคลทีไ่ ด้ รับกำรเสนอชื่ อให้ เข้ ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีต่ ้ องออกตำมวำระ
4. ชื่อ-นำมสกุล

- นำยขจรศักดิ์ วันรัตน์ เศรษฐ

- 70 ปี
- ไทย
- ปริ ญญาโทบัญชี Western Illinois University, U.S.A.
บัญชีบณ
ั ฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
กำรอบรมหลักสู ตรกรรมกำร - Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 3/2003
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ตำแหน่ งในบริษัท
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
จำนวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมกำรบริษัท - 20 ปี
อำยุ
สัญชำติ
กำรศึกษำ

ประสบกำรณ์ กำรทำงำน
กิจกำรอืน่
กำรดำรงตำแหน่ งในกิจกำรทีแ่ ข่ งขัน /
(ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัท
เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จดทะเบียน)
1 แห่ง
-ไม่มี -ไม่มี -

บริษัทจดทะเบียน
จำนวน

ประเภทกรรมกำร/ผู้บริหำร

2 แห่ง 2555 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

- บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็นเตอร์ไพรส์
- บมจ. ฟาร์อีสท์ ดี.ดี.บี.
กำรถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะ) - หุ้น = - %
กำรเข้ ำร่ วมประชุมในปี 2559
- สามัญผูถ้ ือหุน้ ปี 2559
จานวน
1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริ ษทั
จานวน 12/12 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ
จานวน
5/5 ครั้ง
ควำมเชี่ยวชำญ
- ด้านบัญชี การเงิน และการลงทุน
ประเภทกรรมกำรทีจ่ ะเสนอแต่ งตั้ง - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริ ษทั แล้ว
คุณสมบัตติ ้ องห้ ำม
- ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซ่ ึงได้
กระทาโดยทุจริ ต
กำรมี/ไม่ มสี ่ วนได้ เสียในลักษณะดังต่ อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่ /บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
หรือผู้มอี ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ในปัจจุบันหรือในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่ำนมำ
- เป็ น/ไม่เป็ น กรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับ
ไม่เป็ น
เงินเดือนประจา
- เป็ น/ไม่เป็ น ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย)
ไม่เป็ น
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่าง
อิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/ สิ นค้า/บริ การ/การให้กยู้ มื เงินหรื อการกูย้ มื เงิน)
ไม่มี
- เป็ น/ไม่เป็ น ญาติสนิทกับผูบ้ ริ หาร หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย
ไม่เป็ น
- เป็ น/ไม่เป็ น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
ไม่เป็ น
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ประวัติของบุคคลทีไ่ ด้ รับกำรเสนอชื่ อให้ เข้ ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีต่ ้ องออกตำมวำระ
4. ชื่อ-นำมสกุล
- นำยวศิน เตยะธิติ
- 69 ปี
- ไทย
- บัญชีบณ
ั ฑิต (ต้นทุน) คณะพาณิ ชย์ศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำรอบรมหลักสู ตรกรรมกำร
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 3/2003
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ตำแหน่ งในบริษัท
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
จำนวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมกำรบริษัท - 19 ปี
ประสบกำรณ์ กำรทำงำน
กิจกำรอืน่
บริษัทจดทะเบียน
กำรดำรงตำแหน่ งในกิจกำรทีแ่ ข่ งขัน /
(ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัท
เกีย่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน
ประเภทกรรมกำร/ผู้บริหำร
จดทะเบียน)
1 แห่ง 2555-ปั จจุบนั
10 แห่ง
-ไม่มี -ไม่มี รองประธานกรรมการ - บมจ. ฟาร์อีสท์ ดี.ดี.บี
อำยุ
สัญชำติ
กำรศึกษำ

กำรถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรทีย่ งั ไม่ บรรลุนิตภิ ำวะ) 15,513 หุ้น = 0.005 %
กำรเข้ ำร่ วมประชุมในปี 2559
- สามัญผูถ้ ือหุน้ ปี 2559
จานวน
1/1
ครั้ง
- คณะกรรมการบริ ษทั
จานวน 11/12
ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ
จานวน
5/5
ครั้ง
ควำมเชี่ยวชำญ
- ด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์และด้านบัญชี
ประเภทกรรมกำรทีจ่ ะเสนอแต่ งตั้ง - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริ ษทั แล้ว
คุณสมบัตติ ้ องห้ ำม
- ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซ่ ึงได้
กระทาโดยทุจริ ต
กำรมี/ไม่ มสี ่ วนได้ เสียในลักษณะดังต่ อไปนี้ กับบริ ษัท/บริษัทใหญ่ /บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
หรือผู้มอี ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ในปัจจุบันหรือในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่ำนมำ
- เป็ น/ไม่เป็ น กรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับ
ไม่เป็ น
เงินเดือนประจา
- เป็ น/ไม่เป็ น ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย)
ไม่เป็ น
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่าง
อิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/ สิ นค้า/บริ การ/การให้กยู้ มื เงินหรื อการกูย้ มื เงิน)
ไม่มี
- เป็ น/ไม่เป็ น ญาติสนิทกับผูบ้ ริ หาร หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย
ไม่เป็ น
- เป็ น/ไม่เป็ น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
ไม่เป็ น
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สิ่ งทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 4
นิยำมกรรมกำรอิสระ
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดนิ ยาม “ กรรมการอิสระ” ของบริ ษทั เท่ากับข้อกาหนดตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ดังนี้
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุ ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้น ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี ลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่ อนวันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็ น
กรรมการอิสระ ทั้งนี้ลกั ษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่วนราชการ
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
(3) ไ ม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น
บิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
(4) ไม่มี หรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผู ้
ถือหุ ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม ของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการ
รับหรื อให้กยู้ มื ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริ ษทั ฯ
หรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษทั หรื อตั้งแต่ยี่สิบล้าน
บาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่ เกี่ยว
โยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู ้ อบบัญชี
ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
(6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย หรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้น
แต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
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(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือน
ประจา หรื อถือหุ ้นเกิ นร้อยละหนึ่ งของจานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่ มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามวรรคหนึ่ ง (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระ
อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สิ น ใจในการดาเนิ นกิจการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั
ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (collective
decision) ได้
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สิ่ งทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 5
ข้ อมูลเกีย่ วกับกรรมกำรอิสระ และเป็ นกรรมกำรตรวจสอบทีบ่ ริษัทฯ เสนอชื่อให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น
1. ชื่อ-นำมสกุล
ประเภทกรรมกำร
อำยุ
สัญชำติ
ทีอ่ ยู่

-

นำยขจรศักดิ์ วันรัตน์ เศรษฐ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
70 ปี
ไทย
18 ปุณณวิถี 30 ถนนสุขมุ วิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุ งเทพฯ 10260
กำรถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มี
กำรมีส่วนได้ เสียในทุกวำระ - มีส่วนได้เสี ยในฐานะกรรมการบริ ษทั ในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั แทน
กรรมการบริ ษทั ที่ตอ้ งออกตามวาระ เนื่องจากเป็ นกรรมการบริ ษทั ที่ตอ้ งออกจากตาแหน่ง
ตามวาระ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ต่ออีกวาระหนึ่ง

2. ชื่อ-นำมสกุล
ประเภทกรรมกำร
อำยุ
สัญชำติ
ทีอ่ ยู่
กำรถือหุ้นในบริษัท
กำรมีส่วนได้ เสียในทุกวำระ

-

2. ชื่อ-นำมสกุล
ประเภทกรรมกำร
อำยุ
สัญชำติ
ทีอ่ ยู่

-

4. ชื่อ-นำมสกุล
ประเภทกรรมกำร
อำยุ
สัญชำติ
ทีอ่ ยู่

-

นำยสุ รินทร์ วัฒนศิริพงษ์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
72 ปี
ไทย
106/68 หมู่ 6 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุ งเทพฯ 10240
0.004%
ไม่มี

พลตำรวจตรีภำณุรัตน์ มีเพียร
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
70 ปี
ไทย
299/8 ซอยลาดพร้าว 41 แขวงจันทน์เกษม เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพฯ 10130
กำรถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มี
กำรมีส่วนได้ เสียในทุกวำระ - ไม่มี
นำยวศิน เตยะธิติ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
69 ปี
ไทย
11 หมู่บา้ นเสรี หวั หมาก ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุ งเทพฯ 10250
กำรถือหุ้นในบริษัท
- 0.005 %
กำรมีส่วนได้ เสียในทุกวำระ - มีส่วนได้เสี ยในฐานะกรรมการบริ ษทั ในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั แทน
กรรมการบริ ษทั ที่ตอ้ งออกตามวาระ เนื่องจากเป็ นกรรมการบริ ษทั ที่ตอ้ งออกจากตาแหน่ง
ตามวาระ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ต่ออีกวาระหนึ่ง
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สิ่ งทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 6
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหำชน)
ข้ อบังคับของบริษัทในส่ วนที่เกีย่ วข้ องกับกำรประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้น
กำรประชุ มผู้ถือหุ้น
ข้ อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ้ นสุ ด
ของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุ ้นรวมกันนับจานวนหุ ้นได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในห้า (1/5) ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด หรื อ
ผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสิ บ ( 1/10) ของจานวนหุ ้นที่
จาหน่ ายได้ท้ งั หมดจะเข้าชื่ อกันทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ข้ อ 34. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสื อนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุมและเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่
จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว
และจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นและนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคาบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
สถานที่ ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ ง ให้อยู่ในท้องที่ อนั เป็ นที่ ต้ งั ของสานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อ
สานักงานสาขา หรื อสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนดให้
ข้ อ 35. คณะกรรมการจะต้องจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกาหนดให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อนัดประชุมสามัญประจาปี
ข้ อ 36. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า (25)
คนหรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่ งหนึ่ ง (1/2) ของจานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสาม
(1/3) ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายจะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นใน
กรณี ใดโดยเฉพาะ
ข้ อ 37. การประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ ง (1) ชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาเข้าร่ วมประชุมไม่
ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อ 37 หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ
การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอก็ให้นัด
ประชุมใหม่และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุม
ครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
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ข้ อ 38. ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อ ไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ งเป็ นประธานในที่
ประชุม
ข้ อ 39. ประธานในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ว่าด้วยการประชุม
ในการนี้ ตอ้ งดาเนิ นการประชุมให้เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ที่
ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่งมาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสาม (1/3)
ของจานวนหุ ้น ที่จาหน่ ายได้ท้ งั หมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่น นอกจากที่ กาหนดไว้ในหนังสื อนัด
ประชุมอีกก็ได้
ในกรณี ที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามลาดับระเบียบวาระไม่เสร็ จตามวรรคหนึ่ง หรื อพิจารณาเรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้
เสนอไม่เสร็ จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี

และจาเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน

และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่ งหนังสื อนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบ
วาระการประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสื อพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
ข้ อ 40. ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่ วมประชุมในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่วา่ จะเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุน้ ชนิดใดคราวใด
ข้ อ 44. การประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณากิจการเหล่านี้ คือ
(1)

รายงานกิจการค้าในรอบปี ที่ผา่ นมา

(2)

พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน

(3)

พิจารณาจัดสรรกาไร

(4)

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ

(5)

พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั

(6)

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ

กำรมอบฉันทะเพือ่ เข้ ำประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 41.

ผูถ้ ือหุ ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นแทนตนก็ได้
และผูร้ ับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสื อมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรื อผูท้ ี่ประธานคณะกรรมการ
กาหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสื อมอบฉันทะต้องทาตามแบบที่นายทะเบียน
ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัดกาหนด

ข้ อ 42.

ผูถ้ ือหุน้ คนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผูน้ ้ นั ไม่มีสิทธิจะออกเสี ยงลงคะแนน
ด้วยในข้อนั้น นอกจากการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ผเู ้ ป็ นประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
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ข้ อ 43. ในการออกเสี ยงลงคะแนนเสี ยง ให้นบั หนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสี ยง
มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1)

ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุม และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด

(2)

ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
ข. การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
ค. การทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วน
ที่สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อ ข้อบังคับของบริ ษทั
จ. การเพิ่มทุน หรื อ ลดทุนของบริ ษทั หรื อ การออกหุน้ กูข้ องบริ ษทั
ฉ. การควบ หรื อ การเลิกบริ ษทั

กำรจ่ ำยเงินปันผล
ข้ อ 55.

ห้ามมิให้แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้าม
มิให้แบ่งเงินปั นผล

ข้ อ 56.

การจ่ายเงินปั นผล ให้แบ่งตามจานวนหุน้ หุน้ ละเท่า ๆ กัน
การจ่ายเงินปั นผล ให้กระทาภายในหนึ่ ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น หรื อคณะกรรมการ
ลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุ ้น และให้โฆษณาคาบอกกล่าว การจ่ายเงินปั นผลนั้น
ในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย

ข้ อ 57.

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นได้เป็ นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริ ษทั มีผลกาไร
สมควรพอที่จะทาเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปั นผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทราบในการประชุม
คราวต่อไป

ข้ อ 58.

บริ ษทั ต้องจัดสรรเงินกาไรสุ ทธิ ประจาปี ไว้เป็ นทุนสารองอย่างน้อยหนึ่ งในยี่สิบ (1/20) ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี
หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสารองนั้นจะมีจานวนถึงหนึ่ งในสิ บ (1/10) ของจานวนทุนจดทะเบียน
ของบริ ษทั
เมื่อได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้ว บริ ษทั อาจโอนทุนสารองอื่น ทุนสารองตามกฎหมาย และทุน
สารองส่วนล้ ามูลค่าหุน้ ตามลาดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษทั ได้
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คุณสมบัตขิ องกรรมกำร วิธีกำรเลือกตั้งกรรมกำร และกรรมกำรออกจำกตำแหน่ งตำมวำระ
ข้ อ 18.

ให้บริ ษทั มีคณะกรรมการของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของ
จานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถนิ่ ที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ ในกรณี ที่คณะกรรมการ พิจารณาเห็น
สมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมี
หน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
การลงนามผูกพันบริ ษทั ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั
คณะกรรมการอาจกาหนดชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั พร้อมประทับตราสาคัญของบริ ษทั

ข้ อ 19.

กรรมการต้องเป็ นบุคคลธรรมดา และ
(1) บรรลุนิติภาวะ
(2) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(3) ไม่เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทาโดยทุจริ ต
(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกจากราชการ หรื อองค์การหรื อหน่วยงานของรัฐฐานทุจริ ต
ต่อหน้าที่

ข้ อ 20.

กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1)

ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อเสี ยงหนึ่ง

(2)

ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรื อหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3)

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับ
ถัดลงมา มีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นให้
ประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด

ข้ อ 21.

ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งเป็ นจานวนหนึ่ งในสาม (1/3) เป็ นอัตรา
ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสาม (3) ส่ วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุด กับส่ วนหนึ่ ง
ในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้นให้จบั
ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจาก
ตาแหน่ง
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้ อ 30.

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั หรื อ
เข้าเป็ นหุน้ ส่ วนในห้างหุ ้นส่ วนสามัญ หรื อเป็ นหุ ้นส่ วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ ้นส่ วนจากัด หรื อเป็ น
กรรมการของบริ ษทั เอกชน หรื อบริ ษทั อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขัน
กับกิจการของบริ ษทั ไม่วา่ จะทาเพื่อประโยชน์ตนหรื อประโยชน์ผอู ้ ื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
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กำรจ่ ำยค่ ำตอบแทนกรรมกำร
ข้ อ 32.

ห้ามมิให้บริ ษทั จ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามสิ ทธิ และ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติ วิสัยในฐานะที่ เป็ นกรรมการของบริ ษทั

เช่ น เงิ นเดื อน

เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บาเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ ามัน ค่าพาหนะ
ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน
หรื อลูกจ้างของบริ ษทั
คุณสมบัตขิ องผู้สอบบัญชี กำรแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี กำรกำหนดค่ ำสอบบัญชี และกำรเข้ ำร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้สอบบัญชี
ข้ อ 49. ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริ ษทั
ข้ อ 50. ผูส้ อบบัญชีน้ นั ให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเลือกตั้งทุกปี ผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับ
ตาแหน่งอีกก็ได้
ข้ อ 51. ผูส้ อบบัญชีควรได้สินจ้างเท่าใด ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กาหนด
ข้ อ 54. ผูส้ อบบัญชี มีหน้าที่ เข้าร่ วมประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ทุกครั้งที่ มีการพิจารณางบดุล และ
บัญชีกาไรขาดทุน และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริ ษทั เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผูถ้ ือหุ ้น ให้บริ ษทั
จัดส่งรายงานและเอกสารของบริ ษทั ที่ผถู ้ ือหุน้ จะพึงได้รับในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งนั้นแก่ผสู ้ อบบัญชีดว้ ย
…………………………………..
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สิ่ งทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 7
เอกสำรและหลักฐำนทีผ่ ้เู ข้ ำร่ วมประชุมต้ องแสดงก่ อนเข้ ำร่ วมประชุมและระเบียบปฏิบัตใิ นกำรประชุม
การลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 66 ของบริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) จะดาเนิ นการ
ลงทะเบี ยนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะที่จะเข้าร่ วมประชุม
โปรดนาแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มี Barcode ไปในวันประชุมด้วย
1. เอกสำรทีผ่ ้เู ข้ ำร่ วมประชุมจะต้ องแสดงก่ อนเข้ ำร่ วมประชุม
กรณีบุคคลธรรมดำ
(1) กรณี ผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง โปรดแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อ
หนังสื อเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
(2) กรณี มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม
(2.1) ใช้หนังสื อมอบฉันทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุม หรื อหนังสื อมอบฉันทะแบบ ก.
ซึ่ งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริ ษทั พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่ อ
ผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
(2.2) ผูร้ ับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อ หนังสื อเดินทาง ของ
ผูร้ ับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
กรณีนิตบิ ุคคล
กรณี มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม
(1) ใช้หนังสื อมอบฉันทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุม หรื อหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก. ซึ่ ง
สามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ (www.sahapat.co.th) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง
ลายมื อชื่ อผูม้ อบฉันทะและผูร้ ั บมอบฉันทะ ผูม้ อบฉันทะต้องลงนามโดยผูม้ ี อานาจกระทาการแทนนิ ติบุคคล และ
ประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี)
(2) ผูร้ ับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อ หนังสื อเดินทางของผูร้ ับมอบ
ฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
กรณีผ้ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ ำงประเทศและแต่ งตั้งให้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝำก และดูแลหุ้น
กรณี มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม
(1) ใช้หนังสื อมอบฉันทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุม หรื อ หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก. หรื อ
หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค. แบบหนึ่ งแบบใดก็ได้ ซึ่ งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.sahapat.co.th)
พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมื อชื่ อผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ ผูม้ อบฉันทะต้องลงนามโดย
ผูม้ ีอานาจกระทาการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ คือ
(1.1) หนังสื อมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสื อมอบ
ฉันทะแทน
(1.2) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
(2) ผูร้ ับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อ หนังสื อเดินทางของ
ผูร้ ับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
2. ระเบียบปฏิบัตใิ นกำรประชุม
2.1 การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิซกั ถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ
2.2 การออกเสี ยงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผย
2.3 การออกเสี ยงลงคะแนน ให้นบั หนึ่งหุน้ เป็ น หนึ่งเสี ยง
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สิ่ งทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 8
ขั้นตอนกำรเข้ ำร่ วมประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหำชน)
วันจันทร์ ที่ 24 เมษำยน 2560
ผูถ้ ือหุน้ – SPC

มาด้วยตนเอง

ผูไ้ ด้รับมอบฉันทะ

โต๊ะลงทะเบียน
(ตั้งแต่เวลา 08.00 น.)

โต๊ะลงทะเบียน
(ตั้งแต่เวลา 08.00 น.)

แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน และบัตรประจาตัว

แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน, หนังสื อมอบฉันทะ และ
หลักฐานประกอบ พร้อมบัตรประจาตัวผูร้ ับมอบฉันทะ

รับป้ายคะแนน และบัตรลงคะแนนสาหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท
(ระบุชื่อ เลขที่ลงทะเบียน และจานวนหุ้น)

เข้าห้องประชุม
ประธานเปิ ดประชุม (เวลา 10.00 น.)
พิจารณาวาระการประชุมตามลาดับ

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

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

สรุ ปผลคะแนนให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ รับทราบ
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สิ่ งทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 9

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

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

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

Month

Year

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

Nationality

อยูบ่ า้ นเลขที่................................ถนน .......................................................ตาบล/แขวง....................................................
with address at

Road

Sub-District

อาเภอ/เขต .......................................................จังหวัด ...................................................รหัสไปรษณี ย.์ ............................
District

Province

Postal Code

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

โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้นรวม ...................................หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ .................................เสี ยง ดังนี้
holding the total amount of

shares with the voting rights of

votes as follows;

หุน้ สามัญ ............................................หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................................เสี ยง
ordinary share

shares with the voting rights of

votes

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

shares with the voting rights of

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

(1 ) .....................................................................................................................................อายุ ................ปี
Age

Years

อยูบ่ า้ นเลขที่...............................................ถนน ...................................................... ตาบล/แขวง.....................................
with address at

Road

Sub-District

อาเภอ/เขต................................................จังหวัด .....................................................รหัสไปรษณี ย ์ ...........................หรื อ
Province

Postal Code

District

or

(2 ) .....................................................................................................................................อายุ ................ปี
Age

Years

อยูบ่ า้ นเลขที่...............................................ถนน ...................................................... ตาบล/แขวง.....................................
with address at

Road

Sub-District

อาเภอ/เขต................................................จังหวัด .....................................................รหัสไปรษณี ย ์ .............................หรื อ District
Province

Postal Code

or

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

Years

อยูบ่ า้ นเลขที่...............................................ถนน ...................................................... ตาบล/แขวง.....................................
with address at

Road

Sub-District

อาเภอ/เขต................................................จังหวัด .....................................................รหัสไปรษณี ย ์ .............................
District

Province

Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผูจ้ องหุน้ /
การประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญ / วิสามัญ ครั้งที่ 66 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรม
มณเฑียร ริ เวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร 10120 หรื อที่จะพึงเลื่อน
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.65 to be held on Monday, April 24, 2017 at 10.00 a.m. at Chao Praya room 2, Montien
Riverside Hotel, No. 372 Rama 3 Road, Kwaeng Bangklo, Khet Bangkoleam, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof.
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I / We authorize my / our Proxy to cast the votes according to my / our intentions as follows:

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 65 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

Agenda 1

To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 65 on April 25 , 2016.

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A)

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

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B)

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

วาระที่ 2
Agenda 2

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
To acknowledge the Report of the Board of Directors for the previous year.

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

Agenda 3

To approve the Financial Statements as at December 31, 2016.

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A)

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

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B)

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผล

Agenda 4

To approve the profit allocation and dividend payment.

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A)

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

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B)

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั แทนกรรมการบริ ษทั ที่ตอ้ งออกตามวาระ
Agenda 5

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

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A)

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

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B)

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

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
To elect directors as a whole

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
To elect each director individually

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ

นำยบุญปกรณ์ โชควัฒนำ

Name of Director

Mr. Boonpakorn Chokvathana

.
.

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain
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ชื่อกรรมการ

นำยเวทิต โชควัฒนำ

Name of Director

Mr. Vathit Chokwatana

.

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of Director

.

นำยบุญฤทธิ์ มหำมนตรี
Mr.Boonyarith

Mahamontri

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of Director

.

นำยขจรศักดิ์ วันรัตน์ เศรษฐ

.

Mr. Khachornsakdi Vanaratseath

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ

.

นำยวศิน เตยะธิติ

Name of Director

.

Mr. Wasin Teyateeti

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั
Agenda 6

To consider the Board of Director’s remuneration.

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A)

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

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B)

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี

Agenda 7

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

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A)

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

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B)

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8

Other business (If any)

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A)

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

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B)

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain
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(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be
the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อใน
กรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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.

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

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

อากร
แสตมป์

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

Duty Stamp

20 บาท
20 Baht

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

หมายเหตุ / Remark
1. ผูถ้ ื อหุ ้นที่ มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ั บ มอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ ม และออกเสี ยงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate
the number of shares to several proxies to vote separately.

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

3. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบ
ประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ 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.

- 36 -

ใบประจำต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B

การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหำชน)
Authorization on behalf of the Shareholder of SAHA PATHANAPIBUL PUBLIC COMPANY LIMITED.

ในการประชุมผูจ้ องหุน้ / การประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญ / วิสามัญ ครั้งที่ 66 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ
ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริ เวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร
10120 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
For the Share Subscription Meeting/ the General / the Extraordinary Meeting of Shareholders No. 66 to be held on
Monday, April 24, 2017 at 10:00 a.m. at Chao Praya room 2, Montien Riverside Hotel, No. 372 Rama 3 Road, Kwaeng Bangklo,
Khet Bangkoleam, Bangkok 10120, or at any adjournment thereof.

…………………………………………………
วาระที่ ....................... เรื่ อง ................................................................................................................
Agenda No.

Subject

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A)

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

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B)

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ .......................... เรื่ อง.........................................................................................................
Agenda No.

Subject

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A)

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

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B)

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ ..........................เรื่ อง.............................................................................................................
Agenda No.

Subject

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A)

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

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B)

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ ......................... เรื่ อง.............................................................................................................
Agenda No.

Subject

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A)

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

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B)

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain
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วาระที่ ........................ เรื่ อง….............................................................................................................
Agenda No.

Subject

(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A)

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

(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B)

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ ............................. เรื่ องเลือกตั้งกรรมการ
Agenda No.

Election of Directors (continued)

ชื่อกรรมการ

.

Name of Director

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ

..

Name of Director

ชื่อกรรมการ
Name of Director

ชื่อกรรมการ
Name of Director

ชื่อกรรมการ
Name of Director

ชื่อกรรมการ
Name of Director

ชื่อกรรมการ
Name of Director

ชื่อกรรมการ
Name of Director
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สิ่ งทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 10

แบบฟอร์ มขอรับรำยงำนประจำปี แบบรู ปเล่ ม
เรียน

ท่ ำนผู้ถือหุ้น
บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) ขอเรี ยนให้ท่านทราบว่า หากท่านผูถ้ ือหุ ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงาน

ประจ าปี 2559

แบบรู ป เล่ ม กรุ ณ ากรอกรายละเอี ย ดด้า นล่ า ง และส่ ง กลับ ไปยัง บริ ษ ัท ที่ นางศิ ริ พ ร เลขยะวิ จิ ต ร

หรื อ นางรัตนา ลาภอรุ ณลือเดช เลขที่ 2156 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร โทรศัพท์
02-3180062 ต่อ 1200 หรื อส่ง Fax ที่หมายเลขโทรสาร 02-3181152 เพื่อที่บริ ษทั ฯ จะได้จดั ส่งรายงานประจาปี ให้ท่านต่อไป
ข้าพเจ้าชื่อ (ตัวบรรจง) ….……………………………………………………………………………..................
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………................…..
…………………………………………………………………………………….……………………......….……
…………………………………………………………………………………………………………......….….…
ชื่อผูท้ ี่สามารถติดต่อได้สะดวก ................................................................................................................................
โทรศัพท์ …………………………………………………………………………….....……….………………...
โทรสาร .................................................................................................................................................................
Email address ........................................................................................................................................................
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สิ่ งทีส่ ่ งมำด้ วยลำดับที่ 11

แผนที่ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ ไซด์

รถประจาทางที่ผา่ นโรงแรม : รถประจาทางสาย 205 , 89 ,35
: รถประจาทางปรับอากาศสาย 205
: รถโดยสารด่วนพิเศษ BRT
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