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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 
บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) 

ประชมุเม่ือวนัพฤหสับดี ท่ี  25  เมษายน  2562  เวลา 14.00 น. 
ณ สมาคมตัง้ตระกลูแหง่ประเทศไทย 

เลขท่ี 270  ถนนสรรพาวธุ  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพฯ  10260 
 

ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ รวม 25 คน นบัจํานวนหุ้นได้ 554,366,739 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 
57.45ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท ซึง่เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท ครบ
เป็นองค์ประชมุตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 41 

 เม่ือผู้ ถือหุ้นมาครบเป็นองค์ประชมุ นายสมนกึ  กยาวฒันกิจ กรรมการและประธานกรรมการ ทําหน้าท่ี
ประธานท่ีประชมุ และได้กลา่วเปิดประชมุ บริษัทฯ มีกรรมการทัง้หมด 7ทา่น ประธานฯ แนะนํากรรมการท่ีเข้าร่วม
ประชมุดงันี ้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จาํนวน 5 คน 
1. นายสมนกึ  กยาวฒันกิจ  ประธานกรรมการ 
2. นายพงษ์ศกัดิ ์ ชาเจียมเจน  รองประธานกรรมการ/กรรมการผู้ อํานวยการ 
3. นางปรียาพร  กยาวฒันกิจ  กรรมการ 
4. นายขนัธ์ชยั  วิจกัขณะ   กรรมการอิสระ 
5. นางวนิดา วรรณศริิกลุ   ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
  
กรรมการบริษัทที่ลาประชุม จาํนวน 2  คน (เน่ืองจากตดิภารกจิ) 
1. นายสพุจน์ จิรไกรศรี   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
2. หมอ่มหลวงภาริพงศ์ ทองใหญ่  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางราตรี  พนัธุ  ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้  จํากดั (มหาชน) 
2. นายเจษฎา หงัสพฤกษ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต บริษัท กรินทร์ ออดทิ จํากดั 
3. นางสาวสดุาพร  ทะวาปี  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  บริษัท  บญัชีกิจ  จํากดั 
4. นายศกัดิณ์รงค์  พวงศริิ  ฝ่ายกฎหมายและทนายความ  
เลขานุการการประชุม 
1. นางสาวดวงนภาพร  พรมยะดวง 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1)
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ก่อนท่ีจะดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ พิธีกรได้แจ้งองค์ประชุมให้ท่ีประชุมทราบดงันี ้ผู้ ถือ และผู้ รับมอบ
ฉนัทะ เข้าร่วมประชมุรวม 25คน นบัจํานวนหุ้นรวมได้ 554,366,739  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.45  ของหุ้นท่ีจําหน่าย
ได้ทัง้หมดของบริษัท ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชมุตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 และได้แจ้งให้ท่ี
ประชมุทราบถึงวิธีปฏิบตัใินการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียงในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

￭ ข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 42 กําหนดวา่ การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือวา่ หนึง่หุ้นมีหนึง่เสียง 

￭ สําหรับการลงคะแนนเสียงในห้องประชมุนี ้ ขอกําหนดหลกัเกณฑ์ดงันี ้ 
 การลงมติในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีท่านใด ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือเป็นมติเอกฉันท์ และ
ในการลงมตใินแตล่ะวาระ ประธานการประชมุจะถามท่ีประชมุเฉพาะ ผู้ ท่ีไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เท่านัน้ หาก
มีผู้ ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีท่านได้รับมา และขอความกรุณา
ยกมือขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีไปรับบตัรลงคะแนนดงักลา่วมารวมคะแนน เพ่ือประกาศผลการลงมตใินวาระนัน้ ๆ ตอ่ไป 
หากท่านใดต้องการสอบถามเก่ียวกับการลงคะแนนเสียง ขอให้สอบถามผ่านไมโครโฟนท่ีจัดเตรียมไว้ โดยขอให้
บอกช่ือ นามสกลุ ก่อนถามคําถามด้วย 
 หากมีผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมหลงัจากเร่ิมเปิดประชุม บริษัท ฯ จะนบัรวมจํานวนหุ้น ตัง้แต่วาระท่ีผู้ ถือหุ้นเข้า
ร่วมประชมุ 

เม่ือไม่มีข้อซกัถามเก่ียวกบัการลงคะแนนเสียง ประธานฯ ได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงันี ้
 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561  

 ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่ารายงานประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 ซึ่งประชมุเม่ือวนัท่ี 17  ตลุาคม  
2561 นัน้ บริษัทได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ตัง้แต่หน้าท่ี 9 ถึง หน้าท่ี 
13 

 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่การบนัทกึรายงานการประชมุมีความถกูต้องครบถ้วนและมีความชดัเจน 
จงึเห็นควรรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเหน็ 

 เม่ือไม่มีข้อซกัถามเพิ่มเตมิ ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออก
เสียง ขอความกรุณาลงคะแนนในบตัรลงคะแนน และยกมือ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีไปรับบตัรลงคะแนนจากทา่น 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
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 เห็นด้วย           554,366,739 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 ไม่เห็นด้วย  - คะแนน คดิเป็นร้อยละ     0.00 
 งดออกเสียง  - คะแนน คดิเป็นร้อยละ     0.00 
   

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2561 และพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสาํหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี  

 ประธานฯ ได้ให้ นายพงษ์ศกัดิ ์ ชาเจียมเจน กรรมการผู้ อํานวยการ ชีแ้จงตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ.2535 มาตราท่ี 112 กําหนดให้ บริษัทมหาชนต้องจดัทํารายงานการดําเนินงานประจําปี เพ่ือเสนอต่อท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท  

การประกอบธุรกจิ 

บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน)   ซึง่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างบริษัท   รายได้หลกัของบริษัท สว่นใหญ่มา
จากดอกเบีย้ร้อยละ 90.67 เงินปันผลร้อยละ 4.09 กําไรจากเงินลงทนุร้อยละ 3.27 และรายได้อ่ืนร้อยละ 1.97  

บริษัท หนังสือพิมพ์ตงฮัว้ จาํกัด  รายได้หลกัของธุรกิจสิ่งพิมพ์มาจาก 2 ทาง ได้แก่ รายได้โฆษณา  จํานวนเงิน 
16.78 ล้านบาท ประมาณร้อยละ 71.61 และรายได้จากการจดัจําหน่ายหนงัสือ จํานวนเงิน 3.46 ล้านบาท ประมาณ
ร้อยละ 14.77  และเป็นรายได้อ่ืน ๆ จํานวนเงิน 3.19 ล้านบาท ประมาณร้อยละ 13.62 จากโครงสร้างรายได้ของ
บริษัท ฯ จะเห็นได้วา่ รายได้ในสว่นของการจําหน่ายหนงัสือพิมพ์ ลดลงทกุ ๆ ปี อนัเน่ืองมาจาก ขอบเขตของผู้ ท่ีอ่าน
หนังสือพิมพ์จีน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าสูงวัย แต่บริษัทฯ ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองท่ีจะเป็นผู้ นําส่ือภาษาจีน  
เน่ืองจากในส่วนของผู้ ท่ีสนใจในภาษาจีน และการลงทนุต่าง ๆ มีการปรับตวัสงูขึน้ ดงันัน้บริษัท ฯ จึงมีการพฒันา
เว็บไซด์ส่ือภาษาจีนออนไลน์เพิ่ม    เพ่ือให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีหนัมาใช้ส่ือประเภทนีม้ากขึน้  ให้
ทนัต่อสภาวการณ์ในปัจจุบัน  ต้องการข่าวสารท่ีรวดเร็ว ในส่วนของรายได้โฆษณามีการปรับตวัเพิ่มขึน้ แต่ไม่มี
เปล่ียนแปลงมากนกั ซึ่งยอดรายได้โฆษณาจะได้รับผลกระทบอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ 
การเมือง ซึ่งจะมีผลกับลูกค้าของบริษัท ฯ  ทัง้นีเ้พราะอุตสาหกรรมโฆษณามีการแข่งขันสูงมาก และกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายของบริษัทคอ่นข้างเฉพาะเจาะจง 

บริษัท ตงฮัว้ แอสเซท  จํากัด   ได้หยุดกิจการธุรกิจค้าปลีก ตัง้แต่ปี 2560 และได้เพิ่มวตัถุประสงค์เพ่ือดําเนิน
ธุรกิจให้สนิเช่ือ ดงันัน้ ในปี  2561 บริษัทฯ จงึมีรายได้หลกัมาจาการให้บริการสนิเช่ือโดยมีรายได้ดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืม  
คา่ธรรมเนียมเปิดวงเงิน และคา่ธรรมเนียมวงเงินกู้  จํานวนเงิน  27.08 ล้านบาท ประมาณร้อยละ 90  และรายได้จาก
การให้เช่าพืน้ท่ี และบริการ (สาขาเพิ่มสนิ, สาขาท่าอิฐ) จํานวนเงิน  2.88 ล้านบาทคิดเป็น ร้อยละ 9.56 และ รายได้
อ่ืน จํานวนเงิน  0.13  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.44  จากการดําเนินธุรกิจตอ่เน่ือง โดยในปี  2561 บริษัทฯ มีกําไร
สทุธิ 12.23 ล้านบาท 



 

บริษัท
คา่ธรร
อ่ืน  จํ

งบกํา

บริษัท
31 ธัน
สําคญั

รายไ

 
บาท 
เพิ่มขึ ้
และมี
ลงทนุ

 

 

ท ตงฮัว้ แคป
รมเนียมเปิดว
จํานวนเงิน 7.5

ไรขาดทนุ 

ทฯ ขอรายงาน
นวาคม 2560 
ญดงันี ้

ด้ 

ในปี 2561
เพิ่มขึน้ 7.43 
น้ 27.52 ล้าน
มีรายได้อ่ืนๆ จํ
นเงินลงทนุชัว่ค

ปปิตอล จาํกัด
งเงิน และคา่ธ

52 ล้านบาท ป

นเพิ่มเติมจากง
มีผลขาดทนุส

1 บริษัทฯ มีรา
ล้านบาท หรือ
นบาท หรือเพิ่ม
านวน 2.41 ล้
คราวในบริษัทย

ด     รายได้ห
ธรรมเนียมวงเ ิ
ประมาณร้อยล

งบกําไรขาดทุ
สทุธิ 12.07 ล้

ายได้จากการข
อเพิ่มขึน้ร้อยล
มขึน้ร้อยละ 1
ล้านบาท ลดล
ยอ่ยและบริษัท
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หลกัของธุรกิจใ
เงินกู้  จํานวนเงิ
ะ 26.00 ในปี 

นรวม ณ 31 ธ
านบาท ซึ่งมีผ

ขายและการให
ละ 20.32 มีรา
11.73  เน่ือง
งเล็กน้อย 0.4
ทร่วม 

- 

ให้สินเช่ือ มาจ
งิน  21.41 ล้า
2561 บริษัท 

ธันวาคม 256
ผลขาดทนุลดล

ห้บริการจากก
ายได้ดอกเบีย้
จากบริษัทฯ ไ

45 ล้านบาท ทั

จากดอกเบีย้เงิ
านบาท ประมา
มีกําไรสทุธิ 0

1 มีผลกําไร 4
ลง 53.83 ล้าน

การดําเนินงาน
ยรับและเงินปัน
ได้ลงทุนในหล
ทัง้นีเ้น่ืองมาจา

งินให้กู้ ยืม ดอก
าณร้อยละ 74
.82 ล้านบาท 

41.76 ล้านบา
นบาท เน่ืองม

นต่อเน่ือง จําน
นผลจํานวน 5
ลกัทรัพย์ท่ีให้ผ
ากการเปล่ียน

กเบีย้แฟคตอริ
4.00 และรายไ

าท เม่ือเทียบกั
าจากรายการ

นวน 44.02 ล้า
52.15 ล้านบา
ผลตอบแทนที
แปลงมลูค่าเงิ

ร่ิง  
ได้

กบั 
รท่ี

าน
าท 
ท่ีดี 
งิน



 

ต้นทนุ

 
1.07 
การขา

ค่าใช้

 
ละ 7.
ลงทนุ

กาํไร

 
ขายแ

งบแส

ฐานะ

 

 
ณ สิน้

นขายและบริ

ปี 2561 บ ิ
จากปี 2560 ซึ
ายและให้บริก

ช้จ่ายในการข

ปี 2561 บ ิ
73 จากปี 256
นในบริษัทยอ่ย

(ขาดทุน) เบ็

ปี 2561 บ ิ
และรายได้ดอก

สดงฐานะการ

ะทางการเงนิ 

สินทรัพย์

ปี 2561 บ ิ
นปี 2560 เพิ่มขึ

ริการ 

ริษัทฯ มีต้นทนุ
ซึ่งมีต้นทนุขา
การในปี 2560 

ขายและบริหา

ริษัทฯ มีคา่ใช้
60 ซึง่มีคา่ใช้จ
และเงินลงทนุ

ดเสร็จสาํหรั

ริษัทฯ มีกําไร
กเบีย้ รวมถึงเงิ

รเงนิ ณ 31 ธั

์ 

ริษัทฯ มีสนิทรั
ขึน้จากการลง

นขายและการ
ยและให้บริกา

าร 

ช้จ่ายในการขา
จ่ายในการขาย
นในหุ้นกู้  

ับงวด 

เบ็ดเสร็จรวม 
งินลงทนุในหุ้น

ธันวาคม 256

รัพย์รวม 1,20
ทนุในบริษัทย่
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รให้บริการ 20
าร 20.58 ล้าน

ายและบริหาร 
ยและบริหาร 3

40.98 ล้านบ
นกู้และกองทนุ

1 

08.58 ล้านบาท
ยอ่ย 

- 

.80 ล้านบาท 
นบาท และคิด

35.60 ล้านบา
33.04 ล้านบาท

าท เพิ่มขึน้ 51

ท เพิ่มขึน้ 45.

เพิ่มขึน้ 0.22 
ดเป็นสดัส่วนร้

าท เพิ่มขึน้ 2.
ท ทัง้นีเ้ป็นกา

1.63 ล้านบาท

21 ล้านบาท ห

ล้านบาท หรือ
อยละ 56.26 

55 ล้านบาท ห
รลดลงของคา่

ท สว่นใหญ่มา

หรือเพิ่มขึน้ร้อ

อเพิ่มขึน้ร้อยล
ของรายได้จา

หรือเพิ่มขึน้ร้อ
าเผ่ือด้อยคา่เงิ

าจากรายได้จา

 

อยละ 3.89 จา

ละ 
าก

อย
งิน

าก

าก 
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 หนีส้ิน 

 ปี 2561 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวม 49.65 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 9.29 จาก ณ สิน้
ปี 2560 โดยสว่นใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้จากหนีส้นิจากการดําเนินงานของบริษัทยอ่ย 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ปี 2561 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้น 1,158.92 เพิ่มขึน้ 40.99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.67 จาก ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จากผลกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยและเงินลงทนุของบริษัทฯ 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม 

คุณชญาน์วัตคารวะ วัฒนา ผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี ้

1. มีข้อสงสยัในงบดลุ หน้า 48 เก่ียวกบัท่ีดิน 2 ผืน สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย  ในปี 2560 จํานวน
เงิน 27 MB ในปี 2561 หายไป เดาว่าน่าจะมาโผล่ท่ีอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุท่ีเพิ่มขึน้ประมาณ 30 
MB จาก 102 MB เป็น 132 MB ไม่ทราบเข้าใจถกูไหม 

คุณราตรี  พันธุ  ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบข้อสงสัย  ว่าเป็นการโยกบัญชีมาอยู่ในส่วน
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 

2.  เปล่ียนช่ือบญัชีจาก “สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนเพ่ือขาย” เป็น “อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ” ใช่หรือไม่ และ
เป็นสว่นท่ีดนิเดมิในสว่นท่ีทําเป็น ดีดี ธญัการย์ หรือไม่ 

คุณราตรี  พันธุ  ผู้อาํนวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิ  ใช่คะ 

3.  สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืนท่ีเพิ่มจาก 4.5 MB เป็น 47 MBอยู่ในหมายเหตท่ีุ 20 ซึง่เดิมเป็นท่ีดิน 30 MB ไม่
ทราบวา่มาจากไหน เป็นทรัพย์สนิรอจากการขาย 37 MB 

ประธานฯ ตอบ เป็นท่ีดนิท่ีพ้นกําหนดการไถ่ถอนคือนจากการรับขายฝากท่ีราชบรีุ 

คณุทองทศ  แพงลาด อาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้นสอบถามและมีข้อเสนอแนะดงันี ้

1.  ในวาระท่ี 1 ท่านประธานได้กล่าวคะแนนมติท่ีประชุมเห็นด้วย ท่านประธานประกาศแต่รับรอง แต่ไม่ได้
แจ้งวา่มีผู้ เห็นด้วนจํานวนก่ีคะแนนก่ีเสียง 

ประธานฯ รับทราบและน้อมรับ 
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2. ถ้าดใูนหน้า 78 จะมีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีดิน ท่ีเรารับถือฝากไว้ 2 แปลง แปลงแรก 290 MB เม่ือครบกําหนด 16 
สงิหาคม เราดําเนินการอยา่งไรบ้าง แปลงสอง 38 MB 
คุณพงษ์ศักดิ์  ชาเจียมเจน รองประธานฯ ได้ชีแ้จงว่า ในส่วนแปลง 290 MB เม่ือครบกําหนดลกูค้าได้ขอขยาย
ระยะเวลาพร้อมทัง้ได้ชําระคา่รักษาสทิธิออกไป 
 

3.  เก่ียวกบัลกูหนีก้ารค้า มีรายการหกัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูประมาณ 15 MB เป็นรายการของอะไร 
คุณพงษ์ศักดิ์  ชาเจียมเจน รองประธานฯ ได้ชีแ้จงว่า เป็นรายการค่าเผ่ือหนีส้ญูท่ีสะสมมาจากหนีเ้ดิมก่อนท่ี
เปล่ียนบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

 เม่ือไม่มีข้อซกัถามเพิ่มเตมิ ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออก
เสียง ขอความกรุณาลงคะแนนในบตัรลงคะแนน และยกมือขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีไปรับบตัรลงคะแนนจากทา่น 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมตอินมุตัผิลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2561 และ งบแสดงฐานะการเงิน และ
งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31  ธันวาคม  2561 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย           554,366,739 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 100.00 
 ไม่เห็นด้วย  - คะแนน คดิเป็นร้อยละ     0.00 
 งดออกเสียง  - คะแนน คดิเป็นร้อยละ     0.00 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน โดยยกเลิกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ใน
ส่วนที่เหลือจากการจาํหน่ายไม่ได้ หรือที่ยังมิได้ออกจาํหน่ายตามกฎหมาย 

 ประธานฯ ได้ให้ นายพงษ์ศักดิ์  ชาเจียมเจน กรรมการผู้ อํานวยการ ชีแ้จงตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
เน่ืองจากเดิมบริษัทได้จดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (RO) ตามมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 
จํานวน 482,500,000 หุ้น ซึ่งครบกําหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย เม่ือวนัท่ี 20 กรกฏาคม 2561 จํานวนใช้สิทธิรวม 
6,700 หุ้น  คงเหลือไม่ได้ใช้สิทธิ 482,493,300 หุ้น จึงขอเสนอให้ลดทนุจดทะเบียนจากเดิม 1,769,193,054 บาท  
เป็น 1,286,699,754 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (RO) จํานวน 482,493,300 หุ้น มลูค่าท่ี
ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  ซึง่เป็นหุ้นคงเหลือท่ีจําหน่ายไม่ได้หรือมิได้นําออกจําหน่าย เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม 

 เม่ือไม่มีข้อซกัถามเพิ่มเตมิ ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออก
เสียง ขอความกรุณาลงคะแนนในบตัรลงคะแนน และยกมือขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีไปรับบตัรลงคะแนนจากทา่น 
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มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมตอินมุตัใิห้ลดทนุจดทะเบียนจากเดมิ1,769,193,054 บาท  เป็น 1,286,699,754 บาท  
โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3ใน4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ท่ีมาประชุม และมี
สทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย           554,366,739 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 100.00 
 ไม่เห็นด้วย  - คะแนน คดิเป็นร้อยละ     0.00 
 งดออกเสียง  - คะแนน คดิเป็นร้อยละ     0.00 
  

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
  

 ประธานฯ แจ้งวา่ เป็นวาระส่ืบเน่ืองจาก วาระท่ี 3 เพ่ือแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 

 ประธานฯ ได้ให้ นายพงษ์ศกัดิ์  ชาเจียมเจน กรรมการผู้ อํานวยการ ชีแ้จงตามท่ีคณะกรรมการเสนอให้
อนมุตัิลดทนุจดทะเบียนในวาระท่ี 3  เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจึงเสนอให้แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของ
บริษัท เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นดงันี ้

 เดมิ ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน    1,769,193,054 บาท 

   แบง่ออกเป็น  1,769,193,054 หุ้น 

   มลูคา่หุ้นละ  1.00    บาท 

   โดยแยกออกเป็น 

   หุ้นสามญั                    1,769,193,054 หุ้น 

   หุ้นบริุมสทิธิ  -- หุ้น 

  เป็น ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน   1,286,699,754 บาท 

   แบง่ออกเป็น  1,286,699,754 หุ้น 

   มลูคา่หุ้นละ                  1.00 บาท 

   โดยแยกออกเป็น 

   หุ้นสามญั            1,286,699,754 หุ้น 

   หุ้นบริุมสทิธิ  -- หุ้น 

  



 

ประธ

 
เสียง 

มตทิี่ป
ทะเบี
ประชุ

วาระ
สาํหรั
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ซึง่มีรา

 
 
 
เสียง 

ธานฯ เปิดโอก

เม่ือไม่มีข้อ
ขอความกรุณ

ประชุม ที
ยน โดยท่ีประ
ม และมีสทิธิอ

เห
 ไ
 ง
  

ะที่ 5 พิจารณ
รับผล  การดํ

ประธานฯ 
องจากบริษัทมี

ายละเอียดข้อ

ประธานฯ

เม่ือไม่มีข้อ
ขอความกรุณ

กาสให้ผู้ถือห้

อซกัถามเพิ่มเ ิ
ณาลงคะแนนใน

ท่ีประชมุมีมตอิ
ะชุมผู้ ถือหุ้นมี
ออกเสียงลงคะ

ห็นด้วย         
ม่เห็นด้วย 
ดออกเสียง 

ณาอนุมัติการ
าเนินงานปี 2

ชีแ้จง บริษัทฯ
มีผลขาดทนุสะ

มลูเปรียบเทีย

ฯ เปิดโอกาสใ

อซกัถามเพิ่มเ ิ
ณาลงคะแนนใน

หุ้นสอบถาม

ตมิ ประธานฯ
นบตัรลงคะแน

อนมุตัใิห้แก้ไข
มีมติอนุมัติด้ว
ะแนน ดงันี ้

  554,366,73
 -
 -

รจัดสรรเงิน
2561 

ฯ มีนโยบายก
ะสมจากการดํ

ยบกบัอตัรากา

ให้ผู้ถือหุ้นสอ

ตมิ ประธานฯ
นบตัรลงคะแน
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 เสนอให้ท่ีประ
นน และยกมือขึ

หนงัสือบริคณ
วยคะแนนเสีย

39 คะแน
คะแน
คะแน

นกําไรสุทธิเป็

ารจ่ายเงินปัน
ดําเนินธุรกิจ  จึ

รจ่ายเงินปันผ

อบถาม 

 เสนอให้ท่ีประ
นน และยกมือขึ

- 

ะชมุลงมติในว
ขึน้ เพ่ือให้เจ้า

ณห์สนธิของบริ
ยงมากกว่า 3 

นน คดิเป็นร้อ
นน คดิเป็นร้อ
นน คดิเป็นร้อ

ป็นทุนสํารอง

นผล 50-60% 
จงึของดจ่ายเงิ

ผลในปีท่ีผา่นม

ะชมุลงมติในว
ขึน้ เพ่ือให้เจ้า

วาระนี ้หากทา่
หน้าท่ีรับบตัร

รษัทข้อ 4 เพ่ือใ
ใน 4 ของจํา

ยละ 100.0
ยละ     0.0
ยละ     0.0

งตามกฎหม

 ขอกําไรสทุธิ
นปันผล สําหรั

มา ดงันี ้

วาระนี ้หากทา่
หน้าท่ีไปรับบั

านใดไม่เห็นด้ว
ลงคะแนนของ

ให้สอดคล้องกั
นวนเสียงทัง้ห

00 
00 
00 

าย และงดจ

ธิหลงัหกัภาษีเ
รับผลการดําเนิ

านใดไม่เห็นด้ว
ตัรลงคะแนนจ

วย หรือ งดออ
งทา่น 

กบัการลดทนุจ
หมดของผู้ ท่ีม

จ่ายเงินปันผ

เงินได้นิติบคุค
นินงานปี 256

วย หรือ งดออ
จากทา่น 

อก

จด
มา

ผล 

คล 
1 

อก
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มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมตอินมุตัิงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2561 ตาทท่ีคณะกรรมการเสนอ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงคะแนน ดงันี ้
 

เห็นด้วย           554,366,739 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 100.00 
 ไม่เห็นด้วย  - คะแนน คดิเป็นร้อยละ     0.00 
 งดออกเสียง  - คะแนน คดิเป็นร้อยละ     0.00 

 

วาระที่ 6 พจิารณาแต่งตัง้กรรมการ แทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ 

 ประธานฯ ได้แจ้งตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70 และ 71 ข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ ข้อ 22 กําหนดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนด และในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ กําหนดให้กรรมการจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 
โดยกรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ารับตําแหน่งอีกได้ 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้นี ้มีกรรมการท่ีต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระ อตัรา 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทัง้หมด คดิเป็นจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

 1.  นายสมนกึ  กยาวฒันกิจ  ตําแหน่ง  ประธานกรรมการ/กรรมการ 
 2.  นายขนัธ์ชยั  วิจกัขณะ  ตําแหน่ง  กรรมการอิสระ 
 3.  หม่อมหลวงภาริพงษ์  ทองใหญ่ ตําแหน่ง  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

 กระบวนการคดัเลือกผู้ ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา  เน่ืองจากปัจจบุนั
บริษัทยงัไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา  อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคณุสมบตัิใน
ด้านตา่งๆ  โดยดถูึงความเหมาะสมด้านคณุวฒิุ  ประสบการณ์  และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ  รวมถึง
ผลการปฏิบตังิานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงท่ีผ่านมา  รายละเอียดประวตัิของกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็น
กรรมการอีกวาระหนึง่ ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่ด้วย 3 ในเอกสารประกอบการประชมุวาระท่ี 6 หน้า 14-15 ตามท่ีได้จดัสง่
ให้ทราบลว่งหน้าแล้ว 

 ประธานฯ ขอออกจากห้องประชมุ และได้มอบหมายให้นายพงษ์ศกัดิ์  ชาเจียมเจน รองประธานกรรมการ
และผู้ อํานวยการ ดําเนินการประชมุในวาระนี ้

 รองประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม 
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คุณทองทศ  แพงลาด อาสาพทิกัษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามและมีข้อเสนอแนะดังนี ้
     -  ในการลงมติแต่งตัง้กรรมการ แทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ  ควรให้ลงมติเป็นรายบคุคล ไป แล้ว
ค่อยประกาศว่า คนท่ี 1 ใครเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง คนท่ี 2 และคนท่ี 3 ต่อไปเร่ือยๆ จนครบ แล้วจึงมา
สรุปวา่ใครได้ก่ีคะแนน  
 
คุณพงษ์ศักดิ์ ชาเจียมเจน รองประธานฯ รับทราบและน้อมรับ และขอกลบัเข้าสูว่าระการประชมุตอ่ 

 เม่ือไม่มีข้อซกัถามเพิ่มเตมิ ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออก
เสียง ขอความกรุณาลงคะแนนในบตัรลงคะแนน และยกมือขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรับบตัรลงคะแนนจากทา่น 

 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมตอินมุตัแิตง่ตัง้กรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึง่ จํานวน 3 ทา่น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 1.  นายสมนกึ  กยาวฒันกิจ   (ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่)  ท่ีประชมุมีมต ิ

  เห็นด้วย           554,366,739 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 100.00 
 ไม่เห็นด้วย  - คะแนน คดิเป็นร้อยละ     0.00 
 งดออกเสียง  - คะแนน คดิเป็นร้อยละ     0.00 

 
 2.  นายขนัธ์ชยั  วจิกัขณะ (ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่)ท่ีประชมุมีมต ิ

เห็นด้วย           554,366,739 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 100.00 
 ไม่เห็นด้วย  - คะแนน คดิเป็นร้อยละ     0.00 
 งดออกเสียง  - คะแนน คดิเป็นร้อยละ     0.00 

 
 3.  หม่อมหลวงภาริพงษ์  ทองใหญ่ (ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่)ท่ีประชมุมีมต ิ

เห็นด้วย           554,366,739 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 100.00 
 ไม่เห็นด้วย  - คะแนน คดิเป็นร้อยละ     0.00 
 งดออกเสียง  - คะแนน คดิเป็นร้อยละ     0.00 

 

 

 



 

วาระ
อ่ืนที่ 

 
พระรา
สิทธิไ
ตามที

 
คา่ตอ

 

 
เสียง 

มตทิปี
ตามที
อีกร้อ
ประธ
จ่ายจ ิ
และอ

ที่ 7 พิจารณ
   เก่ียวกับ

ประธานฯ 
าชบญัญตับิริษ
ได้รับค่าตอบแ
ท่ีท่ีประชมุผู้ ถือ

ทัง้นีค้ณะ
อบแทนในปีท่ีผ

ประธานฯ

เม่ือไม่มีข้อ
ขอความกรุณ

ประชุม ที
ท่ีคณะกรรมกา
อยละ 25 ค่าต
านคณะกรรม
ริง และคณะก
อกเสียงลงคะ

เห
 ไ
 ง
  

ณาอนุมัติค่าต
ับการดาํเนิน

 กลบัเข้าห้อง
ษัทมหาชนจํา
แทนในรูปของ
อหุ้นจะพิจารณ

ะกรรมการได้
ผา่นมา ดงันี ้

ฯ เปิดโอกาสใ

อซกัถามเพิ่มเ ิ
ณาลงคะแนนใน

ท่ีประชุมมีมติ
ารเสนอ คา่ตอ
ตอบแทนกรรม
มการตรวจสอบ
กรรมการบริษั
ะแนน ดงันี ้

ห็นด้วย         
ม่เห็นด้วย 
ดออกเสียง 

ตอบแทนคณ
ธุรกจิ ประจาํ

ประชุมได้ให้
กดั พ.ศ. 2535
งเงินรางวลั เบี
ณา 

ด้กําหนดค่าต

ให้ผู้ถือหุ้นสอ

ตมิ ประธานฯ
นบตัรลงคะแน

อนุมัติค่าตอบ
บแทนกรรมกา
มการตรวจสอ
บได้รับเพิ่มอีก
ษัทเห็นว่าเหมา

 

  554,366,73
 -
 -
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ะกรรมการบ
าปี 2562 

นายพงษ์ศกัดิ
5 มาตรา 90 แ
บีย้ประชุม บํา

อบแทน (เบี ้

อบถาม 

 เสนอให้ท่ีประ
นน และยกมือขึ

บแทนคณะกร
าร เป็นเบีย้ปร
อบ ประจําปี 
กร้อยละ 25 ค่
าะสม ด้วยคะ

39 คะแน
คะแน
คะแน

- 

บริษัท และคณ

ดิ์  ชาเจียมเจน
และข้อบงัคบัข
าเหน็จ โบนัส 

ย้ประชุม) ป

ะชมุลงมติในว
ขึน้ เพ่ือให้เจ้า

รรมการ และ
ระชมุทา่น 15,
2562 เป็นเบี ้
คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ
แนนเสียงมาก

นน คดิเป็นร้อ
นน คดิเป็นร้อ
นน คดิเป็นร้อ

ณะกรรมการ

น กรรมการผู้อ
ของบริษัทฯ ข้อ
หรือผลประโย

ระจําปี 2562

วาระนี ้หากทา่
หน้าท่ีไปรับบั

คณะกรรมกา
000 บาทตอ่ค
ย้ประชุมท่าน
ๆ ท่ีเก่ียวกบักา
กกว่า 2 ใน 3 

ยละ 100.0
ยละ     0.0
ยละ     0.0

รตรวจสอบ 

อํานวยการ รา
อ 38 ได้กําหน
ยชน์ตอบแทน

2 โดยมีข้อมู

านใดไม่เห็นด้ว
ตัรลงคะแนนจ

ารตรวจสอบ ป
ครัง้ ประธานก
นละ 5,000 บ
ารดําเนินธุรกิจ
ของผู้ ถือหุ้นท่ี

00 
00 
00 

และค่าใช้จ่า

ายงานด้วยตา
นดให้กรรมการ
นในลกัษณะอ่ื

ลเปรียบเทีย

 

วย หรือ งดออ
จากทา่น 

ประจําปี 256
รรมการ รับเพิ
าทต่อครัง้ โด
จ ตามจํานวน
ท่ีเข้าร่วมประชุ

าย

าม
รมี
อ่ืน 

บ

อก

62 
พิ่ม
ดย
นท่ี
ชมุ



 

วาระท

 
มหาช
ถือหุ้น
ต้องไม

 
ตรวจ
ด้วยบ
ปฏิบตัิ
คนหนึ

 
 
 
 
 
ผู้บริห
สําหรั
หน้าที
ความ

หมาย
จํานว

 

ที่ 8 พจิารณา

ประธานฯ
ชนจํากดั พ.ศ. 
นต้องพิจารณา
ม่เป็นพนกังาน

รองประธา
สอบให้แต่งตัง้
บริษัท  บัญชีกิ
ติงานมาเป็นเว
นึง่ตอ่ไปนี ้เป็น

1.  นางสา
2.  นายเท
3.  นายพร

ผู้สอบบญั
หาร หรือผู้ ถือ
รับปี 2562 เป็น
ท่ีได้ ให้บริษัท บ
เห็นตอ่งบการ

ยเหตุ  คา่ใช้จ
นท่ีจ่ายจริง 

าแต่งตัง้และ

 ได้ให้ นายพง
2535 มาตรา
าแต่งตัง้ผู้สอบ
นลกูจ้างโดยมีส

านฯ แจ้งให้ท่ีป
ัง้บริษัท บญัชี
กิจ  จํากัด  เป็
วลากว่า 70 ปี
นผู้ ทําการตรวจ

าวสดุาพร  ทะว
วา  ดําแดง 
รชยั  กิตตปัิญ

ญชีตามรายช่ือ
หุ้ นรายใหญ่ 
นจํานวนเงินร
บญัชีกิจ จํากดั
รเงินของบริษัท

จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ีย

กาํหนดค่าตอ

งษ์ศกัดิ์  ชาเจี
 122 และมาต
บบญัชี และกํา
สว่นได้เสียกบั

ประชมุทราบวา่
ชีกิจ จํากัด เป็น
ป็นบริษัทตรว
ป เป็นท่ียอมรับ
จสอบและแสด

วาปี 
 ผู้

ญางาม ผู้

ท่ีเสนอมา ไม
แต่อย่างใด โ
รวม 1,840,00
ด  จดัหาผู้สอบ
ทแทนผู้สอบบั

ยวเน่ืองกบัการ
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อบแทนผู้สอ

จียมเจน กรรม
ตรา 120 และ 
าหนดจํานวน
บบริษัท  

าคณะกรรมกา
นผู้สอบบญัชี
วจสอบบัญชีที
บโดยทัว่ไป โด
ดงความเห็นต่

ผู้สอบ
ผู้สอบบญัชีรับ
ผู้สอบบญัชีรับ

ม่มีลกัษณะคว
โดยมีค่าสอบ
00 บาท และใ
บบญัชีรับอนญุ
ญัชีดงักลา่วได

รตรวจสอบบญั

- 

บบัญชี ประจ

มการผู้ อํานวย
ข้อบงัคบับริษั
เงินค่าสอบบญั

ารได้พิจารณา
ของบริษัทฯ ป
ท่ีมีช่ือเสียงม
ดยบริษัท บญัชี
องบการเงินขอ

บบญัชีรับอนญุ
อนญุาตทะเบี
อนญุาตทะเบี

วามสมัพนัธ์หรื
ทาน และตรว
ในกรณีท่ีผู้สอ
ญาตอ่ืนของสํา
ด้ โดยมีข้อมลู

ญชีสํานกังาน

จาํปี 2562 

การ ชีแ้จงด้ว
ษัท ข้อ 44 และ
ญชีของบริษัท

าเห็นชอบตาม
ประจําปี 2562
านานและมีค
ชีกิจ จํากดั  ได้
องบริษัทฯ แล

ญาตทะเบียนเล
ยนเลขท่ี 107
ยนเลขท่ี 277

รือมีส่วนได้เสี
วจสอบบัญชีข
บบญัชีดงักล่
านกังานทําหน้
เปรียบเทียบค

จะเรียกเก็บตา่

ยตามพระราช
ะ ข้อ 46 กําหน
ททกุปี โดยผู้สอ

มความเห็นของ
2 ซึ่งเป็นผู้สอบ
ความรู้ความส
ด้กําหนดให้ผู้ส
ะบริษัทยอ่ย 

ลขท่ี 6862 หรื
77 หรือ 
8 

ยกับบริษัทฯ 
ของบริษัทฯ แ
าวข้างต้น ไม่
น้าท่ีตรวจสอบ
คา่สอบบญัชีใน

างหากจากคา่

ชบญัญัติบริษั
นดให้ท่ีประชมุ
อบบญัชีท่ีเสน

งคณะกรรมกา
บบญัชีรายให
สามารถในกา
สอบบญัชีคนใ

รอ 

และบริษัทย่อ
และบริษัทย่อ
สามารถปฎิบั
บญัชีและแสด
นปีผา่นมา ดงั

าสอบบญัชีตา

ษัท
มผู้
นอ

าร
หม่ 
าร
ใด

อย 
อย 
บตัิ
ดง
นี ้

 

าม
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 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม 

 เม่ือไม่มีข้อซกัถามเพิ่มเตมิ ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออก
เสียง ขอความกรุณาลงคะแนนในบตัรลงคะแนน และยกมือขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีไปรับบตัรลงคะแนนจากทา่น 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมตแิตง่ตัง้ บริษัท บญัชีกิจ จํากดั  โดย 

 1.  นางสาวสดุาพร  ทะวาปี  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 6862 หรือ 
 2.  นายเทวา  ดําแดง  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 10777 หรือ 
 3.  นายพรชยั  กิตตปัิญญางาม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 2778 
เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2562 ของบริษัทฯ และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีดงักล่างข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ให้
บริษัท บญัชีกิจ  จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของสํานกังานทําหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบญัชีดงักล่าวได้โดยกําหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจําปี 
2562 จํานวนเงินรวม 1,840,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

 
เห็นด้วย           554,366,739 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 ไม่เห็นด้วย  - คะแนน คดิเป็นร้อยละ     0.00 
 งดออกเสียง  - คะแนน คดิเป็นร้อยละ     0.00 
  

วาระที่ 9 เร่ืองอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเหน็เพิ่มเตมิ 

คุณศิริศักดิ์  เชือ้วงศ์ ผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี ้ ขอเรียนถามเก่ียวกับธุรกิจท่ีใหม่ท่ีเราดําเนินการรับซือ้ขายฝาก 
อยากทราบว่านโยบายของบริษัทจะไปในทิศทางไหน เพราะท่ีผ่านมาเรามีขอมติท่ีประชุมเพ่ือขอออกหุ้นกู้  2,000 
ล้าน ไม่ทราบวา่ตอนนีบ้ริษัทมีสญัญารับซือ้ขายฝากเป็นอยา่งไร 

ประธานฯ ช้ีแจงว่า ตามแผนธุรกิจรับซ้ือขายฝากเป็นธุรกิจสินเชื่อที่ให้ผลตอบแทนท่ีดี และความเสี่ยงต่ํา โดย
บริษัทได้ถือครองหลกัประกนัท่ีเป็นอสงัหาริมทรัพย์ ท่ีเป็นท่ีดินซึ่งจะมีมลูค่าเพิ่มขึน้ไปเร่ือยๆ ทกุปี  นอกจากนัน้เรา
คิดว่า ถ้าเราออกหุ้นกู้ ท่ีดอกเบีย้ 3-5% มาปลอ่ยสินเช่ือโดยรับซือ้ขายท่ีมีผลตอบแทนท่ี 15%ก็จะทําให้เราเติบโตได้ 
แต่ทัง้นีท้ัง้นัน้เราก็ต้องปล่อยกู้หรือรับซือ้ขายฝากด้วยความระมดัระวงั ท่ีผ่านมาในวนันัน้ท่ีเราขอมติออกหุ้นกู้ เรามี
ลกูค้าเข้ามา 3 ราย ไม่ว่าจะเป็นท่ีดิน ท่ีภูเก็ต ตลาดท่ีแถวลาดปลาเค้า ถามว่ามีลกูค้ามาเยอะไหม เรามีลกูค้ามา
ตลอดเวลาแต่ เราต้องดูว่าเราปล่อยแล้ว มีความเส่ียงต่อการได้รับชําระหนีไ้หม ถึงแม้ว่าบริษัทจะได้ถือครอง
หลกัประกนัเป็นท่ีดิน และถ้าขายออกได้ก็เป็นกําไร ซึ่งบางทีกําไรก็อาจจะไม่เป็นไปตามเป้า ณ  ตอนนัน้เราคาดว่า
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จะระดมทนุโดยการออกหุ้นกู้มารับซือ้ขายฝาก  ถามว่าทําต่อไหม ทําต่อครับ ถามว่าทําอย่างไร ก็คงต้องทําอย่าง
ระมดัระวงัและบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม เราจะไม่ปลอ่ยกู้  โตแบบหวือหวา  หรือก้าวกระโดด ลา่สดุก็มีปลอ่ยไป 
3.5 ล้านบาท แตร่าคาประเมินท่ีดนิพร้อมสิง่ปลกูสร้างมีราคาตลาดท่ี  11 ล้านบาท 

คุณพงษ์ศักดิ์  รองประธานฯ เน่ืองจากพึง่เข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ในธุรกรรมขายฝากซึง่เป็นธุรกิจNon-Financial
แต่ก็จะบริหารงานด้วยความระมดัระวงัความรอบคอบตามหลกัเกณฑ์ความเสี่ยงของสถาบนัการเงิน ซึ่งเราต้องตัง้
สํารองหนีส้ญูตามหลกับญัชีทัว่ไป แม้เราไม่ต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขมาตรฐานของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น
เป็นข้อได้เปรียบของธุรกิจNon-Financial แต่เราก็ต้องพยายามควบคมุในเร่ืองของอตัราดอกเบีย้ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ซึง่การปลอ่ยสนิเช่ือไปตามลกัษณะอตัราดอกเบีย้ตามท่ีกฎหมายกําหนดเราจะได้รับความสนใจจากลกูค้า
ผู้ ท่ีสนใจใช้วงเงินสินเช่ือ เหมือนกบัท่ีท่านประธานได้กล่าวไว้ว่า ต้องค่อยพิจารณาอย่างถ้วนถ่ี และในช่วงท่ีเข้ามา
เร่ิมแรกได้ทบทวนการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ และได้วางระบบมาตรฐานในการพิจารณาสินเช่ือใหม่  ดงันัน้ ขอให้
ท่านผู้ ถือหุ้นให้ความไว้วางใจ เราจะไม่หวือหวา  โตแบบก้าวกระโดดขณะนี ้และจะไม่นําพาบริษัทไปเส่ียงกบัภาวะ
เศรษฐกิจในขณะนี ้

ประธานฯ อยา่งท่ีเรียนวา่เรามุ่งมัน่ทําธุรกิจให้สนิเช่ือ ให้เจริญเตบิโตอยา่งมัน่คง ซึง่ขณะนีเ้ราเชิญ คณุพงษ์ศกัดิ์ มา
เป็นกรรมการผู้ อํานวยการ ก็สืบเน่ืองจากว่าท่านเคยเป็น รองกรรมการผู้จดัการ ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย มีความรู้และประสบการณ์ด้านสนิเช่ือมาหลายปี 

คุณนิธิภูมิดุรงค์วัฒนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามธุรกิจในปีนีเ้ราหวงัเป้าไว้อย่างไร และสอบถามเร่ืองของ
อดีตผู้บริหารทา่นหนึง่ ท่ีทวงถามเร่ืองเงินเดือนท่ีค้างจ่ายและคา่เสียหายช่วยชีแ้จงให้ด้วย 

ประธานฯ ได้ชีแ้จง ต้องการปลอ่ย แตต้่องเป็นไปตามจงัหวะ ถ้าหากเราจะตัง้เป้าปีนี ้100% เราทําได้ไหม เราทําได้
ถ้าหนีเ้สียขึน้มาเป็น NPL ขึน้มาจะทําอย่างไรถามว่าเราโตได้ไหม แตเ่ราโตตามจงัหวะท่ีเป็นไปได้ผมไม่อยากบีบคัน้
ว่าต้องปล่อยเท่านีเ้ท่านัน้  สภาวะเช่นนี ้ถามว่าลกูค้ามาเยอะไหม ก็ยงัมาเร่ือยๆ และต่อเน่ือง เราน่าจะโตได้ไม่ต่ํา
กว่า 20-30% คาดว่านะครับ ส่วนของเร่ืองผู้บริหารเก่าก็ไม่มีอะไร เป็นการเขียนจดหมายมา ซึ่งเดิมทีท่านได้รับ
เงินเดือนจากบมจ.ตงฮัว้ โฮลดิง้ แล้วท่านก็จะมารับเงินเดือนอีกจาก บจ.ตงฮัว้แคปปิตอล ซึ่งไม่มีการลงบญัชีเอาไว้  
อีกทัง้ทา่นก็เป็นคนดบูญัชีเอง แล้วก็เขียนมาโดยท่ีไม่มีการตกลงหรือเอกสารอะไรเลย ซึง่ทางบริษัทฯ ก็กําลงัติดตาม
ดําเนินการเร่ืองทางกฎหมายอาจจะมีการทําอะไรซักอย่างตามกฎหมายเพ่ือปกป้องบริษัท ตอนนีกํ้าลังให้ฝ่าย
กฎหมายพิจารณาอยู ่

คุณชญาน์วัต คารวะวัฒนา ผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองท่ีดิน ราชบรีุ ท่ีลงบนัทึกไว้ 38 ล้านบาทไว้ ไม่ทราบว่าประกาศ
ขายราคาเทา่ไหร่ 



 

คุณพ
ประม
และ เ

คุณช

คุณพ
สทิธิลู
ลกูค้า

คุณช
อยา่งไ

ประธ
จากก
ศกัยภ
วา่แผ

คุณท
ไหนบ้

ประธ
ขยาย

 

ให้คว

พงษ์ศักดิ์   รอ
มาณ 3 ล้านกว
เน่ืองจากผู้ประ

ญาน์วัต คาร

พงษ์ศักดิ์  รอ
ลกูหนี ้ท่ีเราก็ให
าทราบ ก่อนถงึ

ญาน์วัต คาร
ไรครับ 

ธานฯ ได้ชีแ้จง
ารขายท่ีดนิรา
ภาพของลกูหนี
นธุรกิจรับขาย

ทองทศ  แพงล
บ้างครับ 

ธานฯ ได้ชีแ้จง
ตวัของสนิเช่ือ

ไม่มีผู้ใดเส

ามคดิเห็นในเ ื

องประธานฯ
ว่า ต่อห้อง ท่ี 
ะกอบการเดมิ

รวะวัฒนา  ผู้ ถื

องประธานฯ 
ห้สทิธิลกูหนีข้
งกําหนด 6 เดือ

รวะวัฒนา ผู้ ถื

งวา่ ทางลกูค้า
าคาท่ีเรารับซือ้
นีว้่าสามารถชํา
ยฝาก  นีจ้ะเปลี

ลาด อาสาพทิ

ง ปัจจุบนับริษ
อ และรับซือ้ขา

สนอเร่ืองอ่ืนให้

ร่ืองตา่งๆท่ีเป็น

ฯ ได้ชีแ้จงราค
จ.ราชบุรีขาย
ยงัทําธุรกิจ อย

ถือหุ้นสอบถา

ชีแ้จงว่า กฎห
องเราอยูแ่ล้ว 
อน ซึง่เราทําไว้

ถือหุ้นสอบถาม

าเป็นผู้ รับผิดชอ
อเป็นราคาประ
าระหนีเ้ราได้ห
ล่ียนธุรกิจท่ีไม

ทกัษ์สิทธิ ผู้ถื

ษัทเรามีสภาพ
ายฝากก็จะเป็น

ห้พิจารณาอีก 

นประโยชน์ตอ่
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คาท่ีดินเปล่า
ยราคา 4 ล้าน
ยู ่เราคดิวา่ลกู

มขอถามเป็นค

หมายดงักล่าว
 โดยท่ีเพิ่มขึน้
ว้อยูแ่ล้วก่อนที

มเร่ืองภาษีท่ีดนิ

อบเน่ืองจากใน
ะเมินท่ีดนิจริง 
หรือไม่ บริษัทฯ
ม่ดีให้เป็นธุรกิจ

ถือหุ้น สอบถ

พคล่องเงินสด
นเงินท่ีมาจาก

ประธานฯ กล่

อการดําเนินธุร

- 

 35 ล้านบาท
แต่เราขาย 3

กค้าน่าจะมาเจ

ความรู้มีขา่วเกี

วไม่กระทบต่อ
นมาคือ เราต้อง
ท่ีกฎหมายจะอ

นใหม่ อยา่งเช

นการตัง้ราคา 
ไม่ใช่ราคาขอ
ฯไม่ได้ปลอ่ยข
จท่ีดีได้ 

ถาม ทนุท่ีเราใ

คงเหลือดงันัน้
การออกหุ้นกู้  

าวขอบคณุ ทา่

รกิจของกิจการ

ท ไม่ได้รวมอ
3 ล้าน เน่ืองจา
จรจาขอซือ้คืน

ก่ียวกบัการแก้

อการปฏิบตัิงา
งมีหนงัสือแจ้ง
ออกมาครับ 

ช่นท่ีดนิ ราชบุ ี

เพ่ือให้ขายออ
องผู้ประเมินกล
ขายฝากแบบทั

ใช้ปลอ่ยสินเช่ื

นจึงใช้เงินของ
ซึง่เราได้ขอมติ

านผู้ ถือหุ้นท่ีส

รในวนันี ้และข

าคารพาณิชย
ากเป็นตึกแถว
ภายในปีนี ้

ก้ไขกฎหมายธุร

านของเราซึ่งเป
งเตือนวนัถึงกํา

รี เราเป็นคนจ่

อกได้งา่ยซึง่เร
ลาง ในการรับ
ทัว่ๆไป เพ่ือคว

อรับซือ้ขายฝา

งบริษัทเอง อีก
ตผิู้ ถือหุ้นไปคร

ละเวลาเข้าร่ว

ขอปิดประชมุ

 

ย์ 4 ห้อง ราค
วมีอายเุกิน 1 

รกิจขายฝาก

ป็นการแก้ไขใ
าหนดไถ่ถอนใ

ายภาษีเองหรื

าไม่ได้หวงักําไ
ซือ้ท่ีดินเราจะ
าม และผมหว

ากเราได้มาจา

กส่วนหากมีกา
รัง้ท่ีแล้วไว้แล้ว

วมประชมุและ

คา
ปี  

ให้
ให้

รือ

ไร
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ประวัตกิรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

ช่ือ – นามสกุล นางปรียาพร กยาวัฒนกจิ 
อาย ุ 54 ปี 
สญัชาติ ไทย 
วฒิุการศกึษา บญัชีมหาบณัฑิต 
ตําแหน่งปัจจบุนั กรรมการ/กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 20  เมษายน  2552 
จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการ 11 ปี 
ประสบการณ์ทํางาน กรรมการ บริษัทอิตลัสยามมอเตอร์ 
 กรรมการ บริษัทอิตลัสยามมอเตอร์เซลส์ 
 กรรมการ ปรีชาพร 
 กรรมการ บริษัท ที ที เอช แอนด์ ซนัส์ 
 กรรมการ  บริษัท  หนงัสือพิมพ์ตงฮัว้  จํากดั 
 กรรมการ  บริษัท  ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
การถือหุ้นในบริษัท 0.003% 
ตําแหน่งงานในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไมมี่ 
ตําแหน่งในกิจการอ่ืน (ท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) ไมมี่ 
การดํารงตําแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/กิจการท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

ไมมี่ 

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไมมี่ 
สว่นได้เสียในระเบียบวาระการประชมุ ไมมี่ 
  
ช่ือ – นามสกุล นางวนิดา วรรณศริิกุล 
อาย ุ 60 ปี 
สญัชาติ ไทย 
วฒิุการศกึษา Convent of Holy Infant Jesus, English Secretarial Program 
ตําแหน่งปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ 
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 15  พฤษภาคม  2560 
จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการ 2 ปี 
ประสบการณ์ทํางาน กรรมการ บริษัทตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) 
 กรรมการ บริษัทเทอร์มินลั เอก็ซ์ตร้า เอน็เตอร์เทนเมนท์ 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 3
เอกสารประกอบการพิจาณาวาระท่ี 5
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การถือหุ้น ไมมี่ 
ตําแหน่งงานในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไมมี่ 
ตําแหน่งงานในกิจการอ่ืน(ท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) ไมมี่ 
การดํารงตําแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/กิจการท่ี
เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

ไมมี่ 

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไมมี่ 
สว่นได้เสียในระเบียบวาระการประชมุ ไมมี่ 
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ประวัตกิรรมการที่เข้าใหม่ตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตัง้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

ช่ือ – นามสกุล นายปรีชา เลิศกมลมาศ 
อาย ุ 71  ปี 
สญัชาติ ไทย 
วฒิุการศกึษา รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 รัฐศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ตําแหน่งปัจจบุนั ไมมี่ 
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ ไมมี่ 
จํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการ ไมมี่ 
การถือหุ้นในบริษัท ไมมี่ 
ตําแหน่งงานในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไมมี่ 
ประสบการณ์การทํางาน กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ 
 ผู้ เช่ียวชาญด้านการพฒันาระบบการบริหารจดัการ ส.น.ป.ป.ช. 
 เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 กรรมการกองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) 
 รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
การดํารงตําแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/กิจการท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

ไมมี่ 

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไมมี่ 
สว่นได้เสียในระเบียบวาระการประชมุ ไมมี่ 
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คาํชีแ้จงวธีิการมอบฉันทะและวธีิปฏบัิตใินการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 

1.  การแสดงเอกสารก่อนเข้าร่วมประชุม 

1.1  กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

 ให้แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้และยงัไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประจําตวัประชาชน ใบขบัข่ี   
 บตัรประจําตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทาง 

1.2  กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

 บริษัทฯ ได้จดัหนงัสือตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กําหนดไว้ 3 แบบ ดงันี ้
 - แบบ ก เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไป ซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน 

 - แบบ  ข  เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีกําหนดรายการต่างท่ีจะมอบฉันทะไว้อย่างละเอียดชัดเจนและ
 แน่นอนตายตวั 

 - แบบ ค  เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุ ตา่งประเทศและ แตง่ตัง้ให้ คสัโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะ 

-  บคุคลธรรมดา 

(ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือ
ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

(ข) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน ใบขบัข่ี บตัรประจําตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทางของผู้มอบฉนัทะพร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถกูต้อง 

(ค) ผู้ รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน ใบขับข่ี บัตรประจําตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง เพ่ือ
ลงทะเบียน 

- นิติบคุคล 

(ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือ
ช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

(ข) สําเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึ่งรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงลายมือ
ช่ือของนิติบคุคล พร้อมประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

(ค) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน ใบขบัข่ี บตัรประจําตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทางของผู้มอบฉนัทะพร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถกูต้อง 

(ง) ผู้ รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน ใบขับข่ี บัตรประจําตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง เพ่ือ
ลงทะเบียน และดําเนินการ ดงันี ้

1. เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะข้างต้น เพียงแบบเดียวเท่านัน้ 

2. ผู้มอบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะ และลงลายมือช่ือผู้ รับมอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ
ให้ถกูต้องครบถ้วน 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 5
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3. ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ลงคะแนนเสียงแทน ให้ 

 - นางวนิดา วรรณศิริกุล อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขท่ี10  ซอยสุดประเสริฐ 3 แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม  
กรุงเทพมหานคร  10120 

 โดยระบุช่ือและรายละเอียดของกรรมการอิสระดงักล่าวข้างต้นลงในช่องผู้ รับมอบฉันทะในแบบหนังสือมอบ
ฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมนี ้

4. ปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีทําหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว เพ่ือให้ถกูต้องและมีผล
ผกูพนัตามกฎหมาย 

5. ผู้ ถือหุ้นประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารหรือ
หลกัฐานมายงับริษัทฯ ภายในวนัศกุร์ท่ี 12  มิถนุายน  2563 

 

2.  การลงทะเบียน 

 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ ณ สถานท่ีประชมุได้ตัง้แต ่12.30 น. เป็นต้นไป 
 

3.  การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง 

3.1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิดเผย โดยให้นบัหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สมารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็น
บางสว่น 

3.2. ในกรณีมอบฉนัทะผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเท่านัน้
หากผู้ รับมอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน 
ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้แตไ่มส่ามารถแยกการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่น 

3.3. กรณีปกติมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 

3.4. กรณีอ่ืนๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัทฯ กําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปรกติ มติของท่ีประชุมจะเป็นไปตามท่ี
กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ กําหนด โดยประธานในท่ีประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการ
ลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักลา่ว 

3.5. ถ้ามีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 
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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการ 

ข้อ 20. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมน้่อยกวา่ห้าคนและกรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการ 

 ทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

ข้อ 21.  การเลือกตัง้กรรมการของบริษัทให้กระทําโดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  ทัง้นีต้ามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้  

21.1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นต่อหนึง่เสียง 

21.2. ในการเลือกกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคลคราวละคนหรือคราวละ
หลายคนรวมกนัเป็นคณะตามแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะเหน็สมควรแตใ่นการลงมติแตล่ะครัง้ผู้ ถือหุ้นต้องออก

เสียงด้วยคะแนนท่ีมีอยูท่ัง้หมดจะแบง่คะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

21.3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ใช้เสียงข้างมากหากมีคะแนนเสียงเทา่กนัให้ผู้ เป็นประธานท่ี
ประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

ข้อ 22. ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึง่ในสามเป็นอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะ

แบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม กรรมการท่ีจะต้องออกจาก

ตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้จบัสลากกนัวา่ผู้ใดจะออกสว่นปีหลงัตอ่ไปให้

กรรมการคนท่ีอยูใ่นตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่งกรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่งตามวาระในข้อนี ้อาจ

ได้รับเลือกตัง้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหมไ่ด้ 

ข้อ 26. ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงท่ีไม่

น้อยกวา่สามในส่ีของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่กึง่หนึง่ของ

จํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง 

ข้อ 27.  กรรมการจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 

ข้อ 31. กรรมการต้องปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทตลอดจนมติท่ีประชมุ

 ผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 38. กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บําเหน็จ โบนสัหรือผลประโยชน์ตอบแทน

ในลกัษณะอ่ืนตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาซึง่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอาจกําหนดเป็นจํานวน

แน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และกําหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง

 ก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท ความในวรรคหนึง่ไม่

กระทบกระเทือนสทิธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท ซึง่ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทน

และผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 6
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การประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ 39.  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายในส่ีเดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปี

บญัชีของบริษัทการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วแล้วให้เรียกว่าการประชมุวิสามญัคณะกรรมการจะเรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า
หนึง่ในห้าของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดหรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสบิของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุ
วิสามัญเม่ือใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย   ในกรณีเช่นนี ้
คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในหนึง่เดือนนบัแตว่นัได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 40. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนงัสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือ
อนมุติั หรือเพ่ือพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและ
นายทะเบียนทราบไมน้่อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ และให้โฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนั
สามวนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สามวนั 

ข้อ 41. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคนหรือไม่

น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นท่ี

จําหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้ นค รั ง้ ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่งชัว่โมงจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม

ประชมุไม่ครบองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอการประชมุเป็น

อันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่ง

หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันี ้ไม่บงัคบัว่าต้องครบ

องค์ประชมุ 

ข้อ 43.  มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

 43.1  ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน 

 ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้เสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

43.2 ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางส่วนท่ีสําคัญการ
 มอบหมายให้บคุคลอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัท 
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(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้  หรือหุ้นกู้ ชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ การออกหุ้นบุริมสิทธิ หรือ
 หุ้นบุริมสิทธิชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามญัได้การออกหุ้นหลกัทรัพย์ชนิดอ่ืนตามบทบญัญัติของกฎหมายว่า
 ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ การออกใบสําคญัแสดงสทิธิในการจองซือ้หุ้นทกุชนิด 
(ฉ) การควบ หรือเลกิบริษัท 

ข้อ 44.   กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึการทํามีดงันี ้
44.1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุแสดงถงึผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา 
44.2 พิจารณาและอนมุติังบดลุ และบญัชีกําไรขาดทนุ 
44.3 พิจารณาจดัสรรเงินกําไร 
44.4 เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
44.5 เลือกตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่สอบบญัชี 
44.6 กิจการอ่ืนๆ 

 
การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 
ข้อ 45.  บริษัทต้องจดัให้มีการทําและเก็บรักษาบญัชี ตลอดจนการสอบบญัชีตามกฏหมายวา่ด้วยการนัน้และต้องจดัทํางบดลุ

และบญัชีกําไรขาดทนุอยา่งน้อยครัง้หนึง่ในรอบ 12 เดือนอนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษัท 
ข้อ 46.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อท่ี

ประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชมุสามญัประจําปี เพ่ือพิจารณาอนมุติั งบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุนีค้ณะกรรมการต้อง
จดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 47.  กรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจําปี 
47.1  สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนท่ีผู้ สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของ
 ผู้สอบบญัชี 
47.2  รายงานประจําปีของคณะกรรมการ 

ข้อ 48.  ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไรในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่ง
เงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน โดยมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลบริษัท
อาจจะจ่ายเงินปันผลทัง้หมด หรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล (STOCK-DIVIDEND) โดยออกเป็นหุ้นสามญัใหม่
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว ในเม่ือเห็นว่าบริษัทมีผล
กําไรสมควรท่ีจะทําเช่นนัน้ และรายงานให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้
กระทําภายใน 1 (หนึง่) เดือน นบัแตว่นัท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทัง้นีใ้ห้แจ้งเป็นหนงัสือ
ไปยงั ผู้ ถือหุ้นและให้โฆษณาคําบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์ด้วย 

ข้อ 49. บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกําไรสทุธิประจําปี หกั
ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจด
ทะเบียน 

ข้อ 50.  ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ ดํารงตําแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษัท 
ข้อ 51. ผู้สอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบบญัชี เอกสารและหลกัฐานอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับรายได้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สินและ

หนีส้ินของบริษัทได้ ในระหว่างเวลาทําการของบริษัท ในการนีใ้ห้มีอํานาจสอบถามกรรมการพนกังาน ลกูจ้างดํารง
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ตําแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษัท และตวัแทนของบริษัท รวมทัง้ให้ชีแ้จงข้อเท็จจริงหรือสง่เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการ
ดําเนินการของบริษัทได้ 

 

การเพิ่มทุน 
ข้อ 52.  บริษัทจะเพิ่มทนุจากจํานวนท่ีจดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหมเ่พิ่มขึน้ซึง่จะกระทําได้เม่ือ 

52.1 หุ้นทัง้หมดได้ออกจําหน่ายแล้วได้ชําระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีท่ีหุ้นยงัจําหน่ายไม่หมดหุ้นท่ีเหลือ
ต้องเป็นหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับหุ้นแปลงสภาพ หรือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้น 

52.2 ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  และ 

52.3 นํามติเพิ่มทุนนัน้ไปจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 14 (สิบส่ี) วนันบัแต่วนัท่ี
ประชมุลงมติดงักลา่ว 

ข้อ 53. หุ้นท่ีเพิ่มตามข้อ 52 จะเสนอขายทัง้หมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามส่วนจํานวนท่ีผู้ ถือหุ้น

แตล่ะคนมีอยูแ่ล้วก่อนหรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบคุคลอ่ืนไม่ว่าทัง้หมดหรือแต่บางสว่นก็ได้ ทัง้นีต้ามมติของ

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 การจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุตามวรรคแรกนัน้ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอาจมอบอํานาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้

กําหนดราคาหุ้น จํานวนหุ้น วนัท่ีจําหน่ายหุ้นและการจดัสรรได้ทกุประการ 
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ประวัตกิรรมการอสิระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
ช่ือ-นามสกลุ     นางวนิดา วรรณศิริกลุ 
อาย ุ      60 ปี 
สญัชาติ       ไทย 
วฒิุการศกึษา     CONVENTOFHOLYINFANTJESUS, ENGLISH 

SECRETARIALPROGRAM 
ตําแหน่งปัจจบุนั     ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
ประสบการณ์ทํางาน    กรรมการ บมจ.ตงฮัว้ โฮลดิง้, 

กรรมการ  บจ.เทอร์มินลั เอก็ซ์ตร้า เอน็เตอร์เทนเม้นท์ 
การถือหุ้น     - หุ้น   
ตําแหน่งงานในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน   ไมมี่ 
ตําแหน่งในกิจการอ่ืน (ท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน) กรรมการ  บจ.เทอร์มินลั เอก็ซ์ตร้า เอน็เตอร์เทนเม้นท์ 
การดํารงตําแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนั/กิจการ  ไมมี่ 

ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
ข้อพิพาททางกฎหมาย    ไมมี่ 
สว่นได้เสียในระเบียบวาระการประชมุ   ไมมี 
 

นิยามกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท ตงฮัว้ โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) ได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระไว้สอดคล้องกบัข้อกําหนดของสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี ก.ล.ต.ก(ว) 32/2551 เร่ืองการปรับปรุงข้อกําหนดเก่ียวกบักรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ 
1.     ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1  ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด ในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบคุคลท่ีอาจมี

ความขดัแย้ง (นบัรวมบคุคลท่ีเก่ียวข้องตามมาตรา 258 ตาม พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ ฉบบัท่ี 4 
พ.ศ.2551 หรือ) 

2.     ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้องบตุร  รวมทัง้คู่สมรส  
ของบตุรกบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือ  บคุคลท่ีจะได้รับการ เสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

3.     ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน  รวมทัง้ไมเ่ป็นลกูจ้าง  พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจําหรือผู้ มี  
        อํานาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย  บริษัทร่วม    บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความ    
        ขดัแย้ง ในปัจจบุนัและช่วง 2 ปี ก่อน  ได้รับการแตง่ตัง้ 
4.      ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ  ห้ามผู้สอบบญัชีเป็นกรรมการอิสระ  หากเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอ่ืน  เช่น ท่ี   

         ปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ เป็นต้น ต้องมีมลูคา่รายการไม ่ เกิน 2 ล้านบาทตอ่ปี   

         โดยมีรายละเอียดลกัษณะความสมัพนัธ์ ตามท่ีสํานกังาน ก.ล.ต.กําหนด ดงัตอ่ไปนี ้

 

 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 7
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 ก.ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

 ความสัมพันธ์ลักษณะการให้บริการวชิาชีพ 
1. ผู้สอบบญัชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอ่ืนเช่นท่ีปรึกษา กฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงินผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ เป็นต้น 

2. ระดบันยัสําคญัท่ีเข้าข่ายไมอ่ิสระ  -กรณีผู้สอบบญัชี   : ห้ามทกุกรณี 

          -กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอ่ืน : มลูคา่รายการเกิน 2 ล้านบาทตอ่ปี 

ความสัมพันธ์ทางการค้า/ธุรกจิ (ใช้แนวทางเดียวกับข้อกาํหนดรายการเก่ียวโยงของตลท.) 
 - ลกัษณะความสมัพนัธ์ : กําหนดครอบคลมุรายการธุรกิจทกุประเภท ได้แก่ รายการท่ีเป็นธุรกรรมปกติ รายการ

 เช่า/ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัทรัพย์บริการ รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

 - ระดบันยัสําคญัท่ีเข้าข่ายไมอ่ิสระ : มลูคา่รายการมากกวา่หรือเทา่กบั 20 ล้านบาท หรือ มากกวา่หรือเทา่กบั 3% 

 ของ NTA แล้วแตจํ่านวนใดต่ํากวา่ 

ข. กรณีท่ีมีลกัษณะความสมัพนัธ์ตามข้อ ก.กบันิติบคุคล บคุคลท่ีเข้าข่ายไมอ่ิสระ ได้แก่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 

 (ยกเว้นกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ) 

ค. กําหนดช่วงเวลาท่ีห้ามมีความสมัพนัธ์ตามข้อ ก. และ ข. ในปัจจบุนัและ 2 ปี ก่อนได้รับแตง่ตัง้ 

5.    ไมเ่ป็นตวัแทนของกรรมการ ผู้ ถือหุ้นใหญ่ ผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

6. ไมป่ระกอบกิจกาจท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบับริษัทและบริษัทยอ่ย ไมถื่อหุ้นเกิน 1% ในกิจการท่ี

ประกอบธุรกิจเหมือนกนั ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา ผู้ มีอํานาจ

ควบคมุในกิจการดงักลา่ว 

7. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระ 

8. สามารถมีสว่นร่วมตดัสนิใจในการดําเนินงานในรูปแบบขององค์คณะ ( Collective Decision) 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี ้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ี

เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน

การพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ

คา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการ เข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อย

ปีละ 1 ครัง้ 
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5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

6. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซึง่รายงานดงักลา่ว ต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
(ข) ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 
(ค) ความเหน็เก่ียวกบั การปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วย หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาหลกัทรัพย์ 

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
(ง) ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ) ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จํานวนการประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
(ช) ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร (Charter) 
(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 
 ตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-36- 
 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก 
(แบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีงา่ยไมซ่บัซ้อน) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง กําหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
---------------------------------- 

เขียนท่ี………….......................…………………..…….. 
วนัท่ี…………..…......................……………………..…. 

(1) ข้าพเจ้า …………..…….….…........................................................………..สญัชาติ .….……...................….อยู่
บ้านเลขท่ี.….…….......………ถนน……..………..............................……..ตําบล/แขวง……....…………….............……อําเภอ/
เขต………….……….......................………จงัหวดั…….......................……………...รหสัไปรษณีย์……..………….. 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท  ตงฮัว้  โฮลดิง้  จาํกัด (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม……….…………………หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั………………………เสียง ดงันี ้

 หุ้นสามญั………………………………หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั………………………...…เสียง 
(3)  ขอมอบฉนัทะให้ 
           (กรรมการอิสระ) นางวนิดา วรรณศิริกลุ อาย ุ 60 ปี อยูบ้่านเลขท่ี 10 ซอยสดุประเสริฐ 3 แขวงบางโคล ่  เขตบางคอแหลม 

กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ 
 (1) ....................................................………......……อาย…ุ…..............………ปี อยูบ้่านเลขท่ี………..……..

ถนน…………..........................…………ตําบล/แขวง………...............………………..อําเภอ/เขต…….............……………………..
จงัหวดั………………………………รหสัไปรษณีย์……………………..... หรือ  

 (2) ....................................................………......……อาย…ุ…..............………ปี อยูบ้่านเลขท่ี………..……..
ถนน…………..........................…………ตําบล/แขวง………...............………………..อําเภอ/เขต……….............…………………..
จงัหวดั………………………………รหสัไปรษณีย์…………………….....  หรือ 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้
ถือหุ้น   ประจําปี 2563  ในวนัพธุท่ี 17  มิถนุายน  2563 เวลา  14.00 น. ณ สมาคมตัง้ตระกลูแหง่ประเทศไทย 270 ถนน สรรพาวธุ แขวง 
บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั  เวลา  และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนัน้  ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 
       
      ลงช่ือ ……………………………… ผู้มอบฉนัทะ 
          (     ) 
 
      ลงช่ือ ……………………………… ผู้ รับมอบฉนัทะ 
           (                   ) 
 
      ลงช่ือ ……………………………… ผู้ รับมอบฉนัทะ 
           (                   ) 
 
หมายเหต ุ
ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจํานวน
หุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 8
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข 
(แบบท่ีกําหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง กําหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
---------------------------------- 

เขียนท่ี………………………………...….......……………..…..….. 
วนัท่ี……………………………………………………………….… 

(1) ข้าพเจ้า …………..…….….………….…………..…….…..….….สญัชาติ .….………….....อยูบ้่านเลขท่ี..……………..…
ถนน….......…..….....................……………ตําบล/แขวง….......................……………………อําเภอ/เขต…………..…...........……………
จงัหวดั…………...............…..……...รหสัไปรษณีย์……...........………….. 

(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของ  บริษัท  ตงฮัว้  โฮลดิง้  จาํกัด (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม…….…..…………...……...หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั………..…………เสียง   ดงันี ้

 หุ้นสามญั………………….…………...…หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั…………………..….………..เสียง 
(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
             (กรรมการอิสระ) นางวนิดา วรรณศิริกลุ อาย ุ60 ปี อยูบ้่านเลขท่ี 10 ซอยสดุประเสริฐ 3 แขวงบางโคล ่  เขตบางคอแหลม 

กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ 
 (1) ………………………………...………..................อาย.ุ................................ปีอยูบ้่านเลขท่ี……………..………

ถนน……..……….......……..………..ตําบล/แขวง……....………............………..........อําเภอ/เขต………...........….………….....…
จงัหวดั…………………………….รหสัไปรษณีย์…………............หรือ 

(2) ………………………………...…........................อาย.ุ................................ปี อยูบ้่านเลขท่ี……………..………
ถนน……..……….......……..………..ตําบล/แขวง……....……….…............………..........อําเภอ/เขต……….......………...............…
จงัหวดั…………………………….รหสัไปรษณีย์…………............หรือ 

(3) …...………........................................................อาย.ุ................................ปี อยูบ้่านเลขท่ี……………..………
ถนน……..……….......……..………..ตําบล/แขวง……....……….…............………..........อําเภอ/เขต………..........……...............…
จงัหวดั…………………………….รหสัไปรษณีย์………….................. 
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2563  ในวนัพธุท่ี 17  มิถนุายน  2563  เวลา  14.00 น. ณ สมาคมตัง้ตระกลูแหง่ประเทศไทย 270 ถนน สรรพาวธุ แขวง บางนา เขต  
บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั  เวลา  และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ ดงันี ้
 
□  วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562  

    □ (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

    □ (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
   □  เห็นด้วย     □ไมเ่ห็นด้วย   □  งดออกเสียง  

 □  วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2562 และพิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ 
  และบริษัทยอ่ย สําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และรับทราบรายงานผู้สอบบญัชี 

    □ (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    □ (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

   □  เห็นด้วย   □  ไมเ่ห็นด้วย   □  งดออกเสียง  
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 □ วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองตามกฎหมายและงดจา่ยเงินปันผล สําหรับผลการ 
 ดําเนินงานประจําปี 2562 
   □ (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

   □ (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

    □ เห็นด้วย   □ไมเ่ห็นด้วย   □  งดออกเสียง 
 □  วาระท่ี 4  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเข้าใหม่ 

    □ (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    □ (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

     □ เห็นด้วย    □ ไมเ่ห็นด้วย   □  งดออกเสียง  

 □  วาระท่ี 5  พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

     □ (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    □ (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

  การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

   □ เห็นด้วย   □  ไมเ่ห็นด้วย   □  งดออกเสียง 
 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
          (1)  นางปรียาพร  กยาวฒันกิจ 
     □ เห็นด้วย   □  ไมเ่ห็นด้วย   □  งดออกเสียง  
         (2)  นางวนิดา วรรณศิริกลุ   

     □ เห็นด้วย    □ไมเ่ห็นด้วย    □ งดออกเสีย 

                □  วาระท่ี 6  พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคา่ใช้จา่ยอ่ืนท่ีเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจ  ประจําปี 2563 
    □ (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

    □ (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

   □  เห็นด้วย    □ ไมเ่ห็นด้วย   □  งดออกเสียง  
 □ วาระท่ี 7  พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และกําหนดคา่สอบบญัชี สําหรับปี 2563 

    □ (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

    □ (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

    □ เห็นด้วย   □ไมเ่ห็นด้วย   □  งดออกเสียง 

 □ วาระท่ี 8  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

   □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

    □ (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

     □เห็นด้วย   □  ไมเ่ห็นด้วย   □  งดออกเสียง  

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
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 (6)  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้  หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน  หรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จ
ประการใด  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนัน้  เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือ
มอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 

 

      ลงช่ือ ………………………………… ผู้มอบฉนัทะ 

                (              ) 

 

      ลงช่ือ ………………………………… ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                (              ) 

       

      ลงช่ือ ………………………………… ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                (              ) 

 

       

หมายเหต ุ

 1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุ  และออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 2.   วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 3.  ในกรณีท่ีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบขุ้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําตอ่
แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ  บริษัท  ตงฮัว้  โฮลดิง้  จาํกัด (มหาชน) 
--------------------------------- 

 ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น   ประจําปี 2563  ในพุธท่ี 17  มิถุนายน  2562  เวลา  14.00 น. ณ สมาคมตัง้ตระกูลแห่ง
ประเทศไทย 270 ถนน สรรพาวธุ แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260   หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั  เวลา  และสถานท่ีอ่ืน 
 
วาระท่ี…………………เร่ือง……………………………………………………………….……………………………......…… 

 □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 □ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

 □  เห็นด้วย   □  ไมเ่ห็นด้วย   □  งดออกเสียง  
วาระท่ี…………………เร่ือง……………………………………………………………..…….………………………………… 

 □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 □ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

 □  เห็นด้วย   □  ไมเ่ห็นด้วย   □  งดออกเสียง  
วาระท่ี…………………เร่ือง……………………………………………………………..…….………………………………… 

 □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 □ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

 □  เห็นด้วย   □  ไมเ่ห็นด้วย   □  งดออกเสียง  
วาระท่ี…………………เร่ือง……………………………………………………………..…….………………………………… 

 □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 □ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้ 

 □  เห็นด้วย    □ ไมเ่ห็นด้วย   □  งดออกเสียง  
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่   รายการในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ   ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 

           ลงช่ือ ……………………………… ผู้มอบฉนัทะ 
                (            ) 
                 วนัท่ี………………………………... 
 
          ลงช่ือ ……………………………… ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                (            ) 
                 วนัท่ี………………………………… 
 
           ลงช่ือ ……………………………… ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                (            ) 

                 วนัท่ี………………………………… 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค 
(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง กําหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
---------------------------------- 

 
เขียนท่ี………………………………...….......……………..…..….. 
วนัท่ี……………………………………………………………….… 

(1) ข้าพเจ้า …………..….….………….…………..…..….…….….….สญัชาติ .….………….....อยู่บ้านเลขท่ี..……………..…
ถนน… . . . . . . . … . . … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … … … … … ตํ า บล / แข ว ง… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … … … … …… … … อํ า เ ภ อ /
เขต…………..…...........……………จงัหวดั…………...................…..……...รหสัไปรษณีย์……...........………….. 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั ………..…….….…................……….…………..…… 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท  ตงฮัว้  โฮลดิง้  จาํกัด (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม…….…..…………..……...หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั…………..…………เสียง   ดงันี ้

 หุ้นสามญั………………….…………...…หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั…………………..….………..เสียง 
 
(2) ขอมอบฉนัทะให้ 
             (กรรมการอิสระ) นางวนิดา วรรณศิริกลุ อาย ุ60 ปี อยูบ้่านเลขท่ี 10 ซอยสดุประเสริฐ 3 แขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม 

กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ 
 
(1) ………………………………...…….......................อาย.ุ................................ปี อยู่บ้านเลขท่ี……………..………

ถนน……..………......……..……..ตําบล/แขวง……..……….…............………..........อําเภอ/เขต………...........….……………...........…
จงัหวดั…………………………….รหสัไปรษณีย์…………............หรือ 

 
(2) ………….........................................................อายุ.................................ปี อยู่บ้านเลขท่ี……………..………

ถนน……..…….......……..………..ตําบล/แขวง……....……….…............………..........อําเภอ/เขต………...........….………...............…
จงัหวดั…………………………….รหสัไปรษณีย์…………............หรือ 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แ ทนของข้าพ เ จ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น 
ประจําปี 2563  ในวนัพธุท่ี 17  มิถนุายน  2563  เวลา  14.00 ณ สมาคมตัง้ตระกลูแห่งประเทศไทย 270 ถนน สรรพาวธุ แขวง บางนา เขต 
บางนา กรุงเทพมหานคร 10260   หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั  เวลา  และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

(3)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ ดงันี ้

  □  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  □  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562  

  □ เห็นด้วย   □  ไมเ่ห็นด้วย   □  งดออกเสียง  
 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2562 

  □ เห็นด้วย   □  ไมเ่ห็นด้วย    □ งดออกเสียง  
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วาระที่  3พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงาน
 ประจําปี 2562 
 
  □ เห็นด้วย   □  ไมเ่ห็นด้วย    □ งดออกเสียง  
 
วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเข้าใหม ่
 

   □ เห็นด้วย   □  ไมเ่ห็นด้วย    □ งดออกเสียง  
 
วาระที่ 5  พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ประจําปี 2563 
 

   □ การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 
   □ เห็นด้วย   □  ไมเ่ห็นด้วย    □งดออกเสียง 
 

  □ การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 
  (1)  นางปรียาพร  กยาวฒันกิจ 
  □   เห็นด้วย   □  ไมเ่ห็นด้วย   □  งดออกเสียง  
 
 (2)  นางวนิดา วรรณศิริกลุ    

   □ เห็นด้วย   □  ไมเ่ห็นด้วย   □  งดออกเสียง  
วาระที่ 6  พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคา่ใช้จา่ยอ่ืนท่ีเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจ  ประจําปี 2563 

  
□  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 □  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
 
  □  เห็นด้วย    □ ไมเ่ห็นด้วย   □  งดออกเสียง  

 
วาระที่ 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และกําหนดคา่สอบบญัชี สําหรับปี 2563 
     

 □  เห็นด้วย    □ ไมเ่ห็นด้วย   □  งดออกเสียง 
 
 
วาระที่ 8 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 □ เห็นด้วย   □ ไมเ่ห็นด้วย   □ งดออกเสียง 
 

 
 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้  ให้ถือวา่การลงคะแนน
เสียงนัน้ไม่ถกูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 



-43- 
 

 (6)  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้  หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน  หรือในกรณีท่ีท่ี
ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น  รวมถงึกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จ
ประการใด  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนัน้  เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือ
มอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 

       ลงช่ือ ………………………………… ผู้มอบฉนัทะ 
           (              ) 
 
      ลงช่ือ ………………………………… ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                       (              ) 
 
      ลงช่ือ ………………………………… ผู้ รับมอบฉนัทะ 
           (              ) 
 

       

หมายเหต ุ
 1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุ  และออกเสียงลงคะแนนไมส่ามาร

แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 2.  วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 3. ในกรณีท่ีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบขุ้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําตอ่แบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

 


