
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ครั้งท่ี 54 ประจาํปี 2562 

บริษทั แจก๊เจยีอุตสาหกรรม (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

วนัพฤหสับดีท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2562  เวลา 14.00 น. 

ณ  หอ้งบอง วีวอง   โรงแรมตวนันา 

เลขท่ี 80 ถนนสุรวงศ ์แขวงบางรกั เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 

 

 
 
งดแจกของท่ีระลึก: เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายความโปร่งใส และเป็นแนวทางท่ีหน่วยงานกาํกบัดูแล ไดร้ณรงคใ์ห้

ยกเลิกการแจกของท่ีระลึกในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยงัคงจดัเคร่ืองด่ืมและอาหารว่างไว ้

รบัรองเฉพาะผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาเขา้ร่วมประชุม  
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            วนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2562 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 54 ประจาํปี 2562 

เรียน   ผูถื้อหุน้ บริษัท แจก๊เจยีอุตสาหกรรม (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ   1.   รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 53 ประจาํปี 2561 

2. รายงานประจาํปี 2561  

3. ประวติัของนายพงศร์ตัน์ อรุณวฒันาพร         

4. ประวติัของนายววิฒัน์ เวทยานุกลู      

5. ประวติัของนายปริชญ ์รงัสิมานนท ์     

6. หนังสือมอบฉนัทะ แบบ ก.  แบบ ข. และ แบบ ค. 

7. หลกัฐานประกอบการเขา้ร่วมประชุม 

8. ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

9. นิยามกรรมการอิสระโดยสงัเขป 

10. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้ 

 

 

 ดว้ยคณะกรรมการ บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดมี้มติใหเ้รียกประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 วนัท่ี 4 เมษายน 2562  เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.) ณ หอ้งบอง 

ววีอง โรงแรมตวนันา เลขท่ี 80 ถนนสุรวงศ ์บางรกั กรุงเทพฯ 10500 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

 

วาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งที่ 53 ประจาํปี 2561 

 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  บริษัทฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ครั้งที่ 53 

ประจาํปี 2561 ซ่ึงประชุมเมือ่วนัท่ี 19 เมษายน 2561 โดยมรีายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 1 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั  เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั้ง

ท่ี 53 ประจําปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2561 ใหท่ี้ประชุมสามัญผู้ถือหุน้รับรองรายงานการประชุม

ดงักล่าว 

 

   การลงมต ิ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 2 รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2561 

 

   วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล   บริษัทไดส้รุปผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมาและการเปล่ียนแปลงท่ี

สาํคญัซ่ึงเกิดข้ึนในรอบปี 2561 ซ่ึงปรากฏในรายงานประจาํปี 2561 เอกสารแนบ 2 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษ ัท  เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ น้

รบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2561 ทั้งน้ี รายละเอียดแสดงในรายงานประจาํปี 2561   

 

   การลงมต ิ  วาระน้ีไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน (งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ) สาํหรบัปีสิ้ นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

   

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล   เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 

2535 ซึ่งกําหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี ส้ินสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ท่ีผ่านการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ และเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติั 

 

                       ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณางบดุลและบญัชี

กาํไรขาดทุน (งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) สาํหรบัปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึ่งผ่าน

การตรวจสอบ โดย นายสุวฒัน์ มณีกนกสกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 8134 ในสงักดั บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

แลว้ เห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทเสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฎใน

รายงานประจาํปี 2561  

 

   ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั  เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั

งบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน (งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) สาํหรบัปีสิ้ นสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

   การลงมติ   วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและ

ลงคะแนน 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงินกาํไรและอนุมตัิการจา่ยเงินปันผล 

    

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 

และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ท่ี 36 บริษัทตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรอง ไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ของกาํไร

สุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบของทุนจด

ทะเบียน เน่ืองจากบริษัทฯ ไดจ้ดัสรรเงินเป็นทุนสาํรองไวจ้นครบรอ้ยละสิบของทุนจดทะเบียนแลว้ จึงไม่ตอ้งสาํรองเงิน

เพ่ิมอีก 

 เน่ืองจากบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ตํา่กว่ารอ้ยละ 50 ของกาํไรสุทธิของงบการเงิน

รวม และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ไดพิ้จารณาผลประกอบการของบริษัทฯ 

สาํหรบัปี 2561 ซึ่งมีกาํไรสาํหรับปีตามงบการเงินรวม จาํนวน 89,676,835 บาท จึงเห็นสมควรใหจ้่ายเงินปันผล ใน

อตัราหุน้ละ 4.20 บาท แก่ผูถื้อหุน้จาํนวน 13,500,000 หุน้ เป็นเงิน 56,700,000 บาท คิดเป็น 63.22% ของกาํไร
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สําหรบัปีตามงบการเงินรวม และมีกาํหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 29 เมษายน 2562 โดยจ่ายจากกําไรสะสมของปี 

2561 ซึ่งเสียภาษีเงินไดใ้นอตัรารอ้ยละ 20 ซ่ึงผูถื้อหุน้สามารถเครดิตภาษีคืนไดเ้ท่ากบัเงินปันผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบ 

 

                         ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท   จากผลประกอบการของปี 2561 คณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ อนุมติัการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 4.20 บาท แก่ผูถื้อหุน้จาํนวน 13,500,000 

หุน้ เป็นเงิน 56,700,000 บาท กําหนดจ่ายเงินปันผล ในวันท่ี 29 เมษายน 2562 โดยจ่ายจากกําไรสะสมของปี  

2561 ซึ่งเสียภาษีเงินไดใ้นอตัรารอ้ยละ 20 ซ่ึงผูถื้อหุน้สามารถเครดิตภาษีคืนไดเ้ท่ากบัเงินปันผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบ 

 

การลงมติ   วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พน้จากตาํแหน่งตามวาระและเลือกตั้ง

กรรมการใหม่ 

    

วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล   พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ

บริษัทฯ ขอ้ 11 และ 12 กาํหนดใหก้รรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี อตัราหน่ึงใน

สามของจาํนวนกรรมการทั้งหมด โดยใหก้รรมการคนท่ีไดอ้ยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูต้อ้งพน้จากตาํแหน่งกรรมการผูท่ี้พน้

จากตาํแหน่งไปน้ันจะเลือกเขา้รบัตาํแหน่งอีกก็ได ้เน่ืองจากกรรมการของบริษัทฯ มีทั้งหมด 6 คน ในการประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ประจาํปี 2562 มีกรรมการท่ีตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน 2 คน ไดแ้ก ่ 

 

1. นายพงศร์ตัน์ อรุณวฒันาพร  กรรมการ   (ดปูระวตัใินเอกสารแนบ 3) 

2. นายววิฒัน์ เวทยานุกูล  กรรมการ   (ดปูระวตัใินเอกสารแนบ 4)  

 

         และเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นประจําปี 2562 พิจารณาอนุมัติเพ่ิมจํานวน

กรรมการของบริษัทจากเดิม 6 ท่านเป็น 7 ท่าน โดยไดพิ้จารณาคดัเลือกกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑแ์ละกระบวนการ

สรรหากรรมการท่ีกาํหนดไวข้องบริษัทฯ และเป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชน และประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุนท่ีเกี่ยวขอ้ง จึงขอเสนอรายช่ือบุคคลผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ไดพิ้จารณา

แต่งตั้งเป็นกรรมการอีกจาํนวน 1 ท่าน ไดแ้ก ่ 

 

1. นายปริชญ ์รงัสิมานนท ์  (ดูประวตัใินเอกสารแนบ 5) 

 

ทั้งน้ีในระหว่างวันท่ี 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯไดล้งประกาศใน

เวบ็ไซตข์องบริษัทฯ ใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือเขา้รบัการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ 

ปรากฎวา่ไมมี่ผูถื้อหุน้เสนอช่ือเขา้มา 

 

   ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เน่ืองจากไม่มีผูถื้อหุน้เสนอรายช่ือบุคคลอ่ืนเขา้มา 

คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาคุณสมบัติของกรรมการท่ีจะพน้จากตําแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน และผูส้มัครเป็น

กรรมการใหม่แลว้ เห็นว่าเป็นผูมี้ความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการ

ดาํเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบติัตามท่ีกาํหนดในกฎระเบียบและประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยทุ์กประการ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวม

กรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียซึ่งเป็นกรรมการท่ีครบรอบออกจากตาํแหน่งตามวาระ ไดพ้ิจารณาและเห็นสมควรเสนอใหท่ี้
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ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้เลือกตั้งกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระทั้ง 2 คน ไดแ้ก ่นายพงศร์ตัน์ อรุณวฒันาพร และ นาย

ววิฒัน์ เวทยานุกูล กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง และเห็นควรแต่งตั้งนายปริชญ ์รงัสิมานนทเ์ป็นกรรมการใหม ่ 

 

 การลงมติ   วาระน้ีตอ้งผ่านอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และออก

เสียงลงคะแนน 

 

 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรบัปี 2562 

    

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล   ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 

90 กาํหนดว่า หา้มมิใหจ้่ายเงินหรือทรพัยส์ินอ่ืนใดใหก้รรมการ เวน้แต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบริษัท  

ในกรณีที่ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ มิไดก้าํหนดไว ้การจ่ายค่าตอบแทนใหเ้ป็นไปตามมติของที่ประชุมผูถ้ือหุน้ เน่ืองจาก

ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ไม่ไดก้าํหนดไว ้จึงตอ้งขอมติจากท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอใหที้่ประชุมผูถ้ือ

หุน้อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการเป็นผูจ้ดัสรร 

 

   ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท   คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ท่ีประชุมผูถื้อหุน้

สมควรอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 ในวงเงินเท่าเดิม คือ ไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมอบหมายให้

คณะกรรมการเป็นผูจ้ดัสรร โดยคณะกรรมการไดจ้ดัสรร ดงัน้ี 

 

ตาํแหน่ง เบ้ียประชุมตอ่ปี 

ประธานกรรมการ 367,500 

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 325,500 

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 325,500 

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 325,500 

กรรมการอิสระ 300,000 

กรรมการ 300,000 

   

หมายเหตุ: กรรมการอิสระท่ีมาปฏิบติัภารกิจท่ีบริษัทและบริษัทยอ่ย จะไดร้บัคา่ตอบแทนอ่ืนๆ ครั้งละ 5,000 บาท  

 

การลงมติ   วาระน้ีตอ้งผ่านอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

 

วาระที่ 7 พิจารณาแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2562 

    

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ.   

2535 และขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ท่ี 37 ซ่ึงกาํหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้ง และกาํหนดค่าสอบบัญชี

ของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อท่ี

ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ในสังกดัของ บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั เป็นผูส้อบบัญชีประจาํปี 

2562 ไดแ้ก่ นายสุวฒัน์ มณีกนกสกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 8134 หรือ นางสาวธญัพร ตั้งธโนปจยั ผูส้อบบญัชีรบั

อนุญาตเลขท่ี 9169 หรือ นางวนันิสา งามบวัทอง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6838 โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํ
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การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจาํปี 2562 

จาํนวนเงิน 750,000 บาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 55,000 บาท 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาผลการ

ปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีแลว้ จึงเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู ้

ถือหุน้แต่งตั้ง นายสุวฒัน์ มณีกนกสกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 8134 หรือ นางสาวธญัพร ตั้งธโนปจยั ผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตเลขท่ี 9169 หรือ นางวนันิสา งามบวัทอง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6838 ในสังกดั บริษัท สอบบัญชี

ธรรมนิติ จํากดั โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้ําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และ

กาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2562 จาํนวนเงิน 750,000 บาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 55,000 บาท  

   

                                  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้

เสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาแต่งตั้ง นายสุวฒัน์ มณีกนกสกุล ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8134 หรือ 

นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจยั ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 9169 หรือ นางวนันิสา งามบวัทอง ผูส้อบบญัชีร ับอนุญาต

เลขที่ 6838 ในสงัก ัด บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้ําการตรวจสอบและแสดง

ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2562 จาํนวนเงิน 750,000 บาท 

เพ่ิมขึ้ นจากปีก่อน 55,000 บาท  

    

  การลงมติ   วาระน้ีตอ้งผ่านอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และออก

เสียงลงคะแนน 

 

 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัตแิกไ้ขเพ่ิมเตมิขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 26 เร่ือง สทิธิของผูถื้อหุน้ในการเรียก 

   ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 

 

    วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจาํกดั 

พ.ศ. 2535 ตามคาํสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เร่ือง การแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออํานวย

ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 26 เรื่อง 

สิทธิของผูถื้อหุน้ในการเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ เป็นดงัน้ี  

 

   “ขอ้ 26 ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่หน่ึงในหา้ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด

หรือผูถื้อหุน้ไมน่้อยกวา่ 25 คนซึ่งมีหุน้นับรวมกนัไดไ้มน่้อยกวา่ 1 ใน 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนั

ทาํหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดแ้ต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีจะขอให้

เรียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือน

นับแต่วนัท่ีไดร้บั หนังสือจากผูถื้อหุน้ 

 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจ่ดัใหมี้การประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ผูถื้อหุน้

ทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามท่ีกาํหนดในวรรคแรกน้ัน จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายใน 

45 วนั นับแต่วนัครบกาํหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ในกรณีเชน่น้ีใหถื้อวา่เป็นการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม 

โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยอนัจาํเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีท่ี

ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ครั้งใด จาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์
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ประชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 27 ผูถื้อหุน้ตามวรรคสองน้ี ตอ้งร่วมกนัรบัผิดชอบชดใชค่้าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การ

ประชุมในครั้งน้ันใหแ้ก่บริษัท” 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขพระราชบญัญัติบริษัท

มหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ตามคาํสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เรื่อง การแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมาย

เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงเสนอใหที้่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบับริษัท 

ขอ้ 26 เรื่อง สิทธิของผูถื้อหุน้ในการเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ตามท่ีเสนอ 

 

การลงมต ิ  วาระน้ีตอ้งผ่านอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากไม่ตํา่กวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียง

ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 9  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 

    วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  วาระน้ีกาํหนดข้ึนเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ซักถาม และ/หรือใหค้วามเห็น

ต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถา้มี) และ/หรือใหค้ณะกรรมการบริษัทช้ีแจง ตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ โดยจะไม่มีการ

นําเสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั และจะไม่มีการลงมติใดๆในวาระน้ี 

 

อน่ึง บริษัทฯ กาํหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2562 

ในวนัที่ 12 มีนาคม 2562 (Record Date) จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ี

ดงักล่าว โดยบริษัทจะเปิดใหล้งทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. 

 

ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุม 

และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งน้ี โดยใชห้นังสือมอบฉนัทะปรากฎตาม เอกสารแนบ 6 หรือสามารถมอบ

ฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามผูถื้อหุน้ได ้

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 

 

                                     

 

 

                                                                                                                                                  

ขอแสดงความนับถือ 

 

  
(วรีะ อรุณวฒันาพร) 

ประธานกรรมการ 
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 53 ประจาํปี 2561 

------------------------------------------------------------------------------ 

วนัประชุมและสถานท่ี 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ หอ้งคริสตลับอลรูม โรงแรมตวนันา เลขท่ี 80 ถนนสุรวงศ ์แขวงบาง

รกั เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 

 

คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี ท่ีเขา้ร่วมประชุม  

 

กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 

 

1. นายวีระ            อรุณวฒันาพร         ประธานกรรมการ และประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

2. พล.ต.ท. โยธิน   มธัยมนันทน์          ประธานกรรมการธรรมาภิบาล  

3. นายสมพร         เวชพาณิชย ์     ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. นายเมธี           ภิญโญโชติวงศ ์       ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

5. นายพงศร์ตัน์     อรุณวฒันาพร กรรมการและผูจ้ดัการทัว่ไป 

6. นายวิวฒัน์        เวทยานุกูล            กรรมการ 

 

ผูส้อบบญัชี  

1.  นายสุวฒัน์             มณีกนกสกุล                ผูส้อบบญัชี บริษัทสาํนักงานธรรมนิติ จาํกดั  

2.  นางสาวมาริสา          อาศรมศิลป                 ผูช้ว่ยผูส้อบบญัชี บริษัทสาํนักงานธรรมนิติ จาํกดั  

 

เร่ิมประชุมเวลา 14:00 น. โดยมี นายวีระ อรุณวฒันาพร ประธานกรรมการ และ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร เป็น

ประธานท่ีประชุม 

 

นางสาวปิยาพัชร์ โชติพสินพงศ์  เลขานุการบริษัท ช้ีแจงใหท่ี้ประชุมทราบเก่ียวกับขอ้บังคับของบริษัทฯ 

และระเบียบปฏิบัติต่างๆเก่ียวกับการประชุม การใชบ้ัตรลงคะแนน การนับคะแนน การออกเสียงเพ่ือลงมติ และ

วิธีการซกัถามจนครบถว้นแลว้ จึงเชิญประธานกรรมการกล่าวเปิดการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 53 ประจาํปี 

2561 และดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีแจง้ไวใ้นหนังสือเชิญประชุมตามลาํดบัต่อไป 

 

ประธาน เปิดการประชุมโดยการกล่าวตอ้นรบัและขอบคุณผูถ้ือหุน้ที่สละเวลาเดินทางมาเขา้ร่วมการ

ประชุม และไดแ้นะนํากรรมการบริษัทฯ ที่เขา้ร่วมประชุม ไดแ้ก่ พล.ต.ท. โยธิน มธัยมนันทน์ นายเมธี ภิญโญ

โชติวงศ ์นายสมพร เวชพาณิชย ์นายพงศร์ตัน์ อรุณวฒันาพร นายวิวฒัน์ เวทยานุกูล และ ผูส้อบบญัชี นายสุวฒัน์ 

มณีกนกสกุล และ ผูช้่วยผูส้อบบญัชี นางสาวมาริสา อาศรมศิลป ประธานแจง้ต่อท่ีประชุมทราบว่า ตามขอ้บงัคบั

ของบริษัทฯ ขอ้ 27 วรรคสอง กาํหนดว่า “ในการประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ (ถา้มี) จากผู้

ถือหุน้มาประชุมไม่น้อยกวา่ยี่สิบหา้คน หรือไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกนั

ไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม ซึ่งขณะน้ีในท่ีประชุม มีผูถื้อหุน้

มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จํานวน 40 ราย และมอบฉันทะใหผู้อื้่นเขา้ประชุมแทน จํานวน 23 ราย รวม

ทั้งหมดเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 63 ราย นับจาํนวนหุน้ได ้8,720,519 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 64.5964 ของจาํนวนหุน้ท่ี

เอกสารแนบ 1 
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จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ปัจจุบนับริษัทฯ มีจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 13,500,000 หุน้ จึงครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบั

ของบริษัท ดงัน้ันจึงขอเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 53 ประจาํปี 2561 และดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ท่ีแจง้ไวใ้นหนังสือเชิญตามลาํดบั ดงัน้ี 

 

วาระท่ี 1. รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 52 ประจาํปี 2560 

 

ประธาน แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ สาํหรบัวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง และมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุม

แทนเพ่ิมอีกรวม 6 ราย นับจาํนวนหุน้ได ้42,151 หุน้ รวมเป็น 69 ราย จาํนวนหุน้ 8,762,670 หุน้ และเสนอใหท่ี้

ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 52 ประจาํปี 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 

2560 รายละเอียดการประชุมปรากฎตามสาํเนารายงานการประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุม

ในครั้งน้ีแลว้  

 

การลงมติ วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผู ้ถือหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 

- ไมมี่ผูข้อแกไ้ขรายงานการประชุมเป็นอยา่งอ่ืน 

 

 ประธาน จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาใหก้ารรบัรอง 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 52 

ประจาํปี 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2560 ตามท่ีประธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 

การลงคะแนน จาํนวนหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 

   ผูถื้อหุน้ทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธ์ิ   

   ออกเสียงลงคะแนน 

8,762,670  100.0000 

   เห็นดว้ย   8,762,670  100.0000 

   ไมเ่ห็นดว้ย - - 

   งดออกเสียง - - 

 

วาระท่ี 2. รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2560  

 

ประธาน แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ประธานขอ

มอบหมายให ้นายพงศร์ตัน์ อรุณวฒันาพร กรรมการและผูจ้ดัการทัว่ไป เป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชุม   

 

นายพงศ์รัตน์ อรุณวฒันาพร ช้ีแจงว่าผลการดําเนินงานในรอบปี 2560 น้ัน รายไดร้วมอยู่ในระดับเดิม 

กําไรเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย โดยจะขอสรุปผลการดําเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาตามรายละเอียดท่ีปรากฎในรายงาน

ประจาํปีท่ีไดแ้จกใหผู้ถื้อหุน้แลว้ ซ่ึงมีรายการท่ีสาํคญัจากงบการเงินรวม ดงัน้ี 

 

 2560 2559 

รายได ้(ลา้นบาท) 847 838 

กาํไรขั้นตน้ [Gross Margin] (ลา้นบาท) 307 300 

กาํไรสุทธิ (ลา้นบาท) 97 75 

กาํไรสุทธิต่อหุน้ (EPS) (บาท)  7.21 5.57 

กาํไรสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) 10.7% 7.4% 
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สถานะงบดุลและสถานะการเงินสดอยูใ่นระดบัท่ีดี อตัราส่วนทางการเงินอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัท่ีดี 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 2559 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 8.6 8.3 

เงินสดและเทียบเท่าเงินสด (ลา้นบาท) 103 136 

ระยะเวลาเก็บหน้ี (วนั) 72 67 

 

 อน่ึง เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้เขา้ใจการดาํเนินงานในปีท่ีผ่านมามากข้ึน จึงขอใหข้อ้มูลเพ่ิมเติม ดงัต่อไปน้ี 

 

1. ในปี 2560 บริษัทไดข้ยายช่องทางการขายใหแ้พร่หลาย และ ดําเนินกิจกรรมทางการตลาดอย่าง

ต่อเน่ือง สาํหรบัสินคา้หลกั ไดแ้ก ่Tigerplast และ Therma Plast ดงัน้ี 

 Tigerplast 

- ปรับโฉมสินคา้ Tigerplast อย่างต่อเน่ือง พรอ้มควบรวมสินคา้ยี่หอ้ Pharmacare เป็น 

Tigerplast Medial  

- ดําเนินกิจกรรมทางการตลาด โดนเน้นสินคา้พลาสเตอรใ์สกนัน้ํา ซ่ึงมีผูใ้หค้วามสนใจ

เขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าวเป็นจาํนวนมาก 

- เน้นการเป็นผูนํ้า ณ จุดขาย ใหสิ้นคา้เป็นท่ีน่าสนใจ และสรา้งการจดจาํแบรนด ์โดยการ

จดัทาํอุปกรณ ์การจดัเรียงสินคา้ และการส่งเสริมการขาย เพ่ือดึงดูดกลุ่มลกูคา้ 

- รุกตลาดโรงพยาบาลอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นชอ่งทางท่ีเติบโตในระดบัท่ีดี 

 Therma Plast  

- สรา้งใหค้นจดจาํสินคา้ Therma Plast แผ่นประคบรอ้น ท่ีเป็นเสมือนกระเป๋าน้ํา

รอ้นพกพาท่ีช่วยบรรเทาอาการปวดประจาํเดือน ผ่านช่องทางส่ือ online ท่ีเป็นท่ี

นิยม ไม่ว่าจะเป็น Facebook และ Instagram เป็นตน้ และออกบูธเพ่ือเผยแพร่

สินคา้ใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัแก่ผูบ้ริโภค  

 

แผนการดาํเนินงานทางการการตลาด ในปี 2561 มีดงัน้ี 

1. สินคา้หลกัท่ีบริษัทจะผลกัดนัทางการตลาด ปี 2561 ไดแ้ก ่Tigerplast และ Kangkaroo ดงัน้ี 

 

 Tigerplast 

- เน้นยํ้าการเป็นผูนํ้า ณ จุดขาย ทําให ้Tigerplast โดดเด่น เป็นท่ีน่าสนใจ และสรา้งการ

จดจาํแบรนด ์โดยการจดัทาํอุปกรณ์ การจดัเรียงสินคา้ และการส่งเสริมการขาย ใหโ้ดด

เด่น และดึงดูดกลุ่มลูกคา้ และพัฒนาสินคา้ใหม่อย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการทุกกลุ่มผูบ้ริโภค และชอ่งทางโรงพยาบาล 

 Kangaroo 

- ทําการตลาดรูปแบบใหม่ อย่างท่ีไม่เคยทํามาก่อน ด้วย Music Marketing โดยใช ้

Presenter ท่ีมีช่ือเสียง (ตู่ ภพธร) มาแต่งเพลง รอ้ง เล่น MV และเป็น Presenter on 

shelf เพ่ือสรา้งใหค้นจดจําสินคา้ Kangaroo ดว้ยสโลแกน “ฉีดทุกคืนก่อนนอน หอม 

ผ่อนคลาย หลบัสบาย”  
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นอกจากน้ันยงัแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ บริษัทฯมีกาํหนดการยา้ยสถานประกอบการจากสาํนักงานส่ีพระยา 

มายงัสาํนักงานลาดกระบงั ตั้งอยุเ่ลขท่ี 114/1 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลาํปลาทิว เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร  

ในวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2561 ซ่ึงมีความสะดวกสบาย และทนัสมยัยิง่ข้ึน 

 

การลงมติ  วาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบ ไมมี่การลงมติ 

 

ท่ีประชุม  รบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ปี 2559 

 

วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมตังิบดลุและบญัชีกาํไรขาดทุน (งบแสดงฐานะการเงินและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)  

              สาํหรบัปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 

ประธาน แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ สาํหรบัวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง และมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุม

แทนเพ่ิมอีกรวม 12 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 23,314 หุ ้น รวมเป็น 81 ราย จํานวนหุ้น 8,785,984 หุ ้น และ

มอบหมายให ้นายสมพร เวชพาณิชย ์ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชุม 

 

นายสมพร เวชพาณิชย ์กล่าวต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จาํกัด 

พ.ศ. 2535 บญัญติัว่า “คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชี

ของบริษัทเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในการประชุมสามญัประจาํปี เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

 

           งบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนท่ีจดัทําตามวรรคหน่ึง หรือจดัทําข้ึนในระหว่างรอบปีบัญชีเพ่ือนําเสนอต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั คณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนน้ันให้

เสร็จกอ่นนําเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้” 

 

จากน้ัน ประธาน เสนองบการเงินของบริษัทฯ ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบ

จากผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ รายละเอียดฐานะการเงินและผลประกอบการปรากฏตามงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนท่ี

ไดจ้ดัส่งไปใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมแลว้ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและลงคะแนน 

 

ประธาน จึงขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ ท่ีประชุมมีมติดว้ยเสียงขา้งมากอนุมัติงบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนปี 

2560 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามท่ีประธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 

การลงคะแนน จาํนวนหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 

   ผูถื้อหุน้ทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธ์ิ 

   ออกเสียงลงคะแนน 

8,785,984  100.0000 

   เห็นดว้ย   8,785,984  100.0000 

   ไมเ่ห็นดว้ย - - 

   งดออกเสียง - - 
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วาระท่ี 4.  พิจารณาอนุมตักิารจดัสรรเงินกาํไรและอนุมตักิารจา่ยเงินปันผล 

 

ประธาน แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ สาํหรบัวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง และมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุม

แทนเพ่ิมอีกรวม 1 ราย นับจาํนวนหุน้ได ้12 หุน้ รวมเป็น 82 ราย จาํนวนหุน้ 8,785,996 หุน้ และมอบหมายให ้

นายสมพร เวชพาณิชย ์ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชุม 

 

ประธาน ช้ีแจงต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 

 

  ทุนสาํรองตามกฎหมาย ตามมาตรา 116 ของพระราชบญัญติับริษัทมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนด

ว่า “บริษัทตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกั

ดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไมน่้อยกวา่รอ้ยละสิบของทุนจดทะเบียน เวน้

แต่บริษัทจะมีขอ้บงัคบัหรือกฎหมายอ่ืนกาํหนดใหต้อ้งมีทุนสาํรองมากกว่าน้ัน” และ ตามขอ้บงัคบับริษัทฯ ขอ้ 36 

กําหนดว่า “บริษัทตอ้งจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ของกําไรสุทธิ

ประจาํปี จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไมน่้อยกวา่รอ้ยละสิบของทุนจดทะเบียน”                 

เน่ืองจากบริษัทฯ ไดส้ํารองเงินไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมายไวค้รบรอ้ยละสิบของทุนจดทะเบียนแลว้  

ดงัน้ัน จึงไมต่อ้งสาํรองเงินเพ่ิมอีก 

 

              การจา่ยเงินปันผล สาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2560 ตามขอ้บงัคบับริษัทฯ ขอ้ 35 กาํหนดวา่  

                “การจา่ยเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไรจะกระทาํมิได ้เงินปันผลน้ันใหแ้บ่งตามจาํนวน

หุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั โดยการจา่ยเงินปันผลน้ันตอ้งไดร้บัอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

 

               คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครั้งคราวเม่ือเห็นว่าบริษัทมีกําไร 

สมควรพอท่ีจะทาํเชน่น้ัน และเม่ือไดจ้า่ยเงินปันผลแลว้ ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในภายหลงั” 

นอกจากน้ัน บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของกาํไรสุทธิของงบการเงิน

รวม  และในการประชุมคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2561 ไดพิ้จารณาผลประกอบการของบริษัทฯ  ซ่ึงมี

กาํไรสาํหรบัปีตามงบการเงินรวมจาํนวน 88,745,078 บาท จึงเห็นสมควรใหจ้่ายเงินปันผล ในอตัราหุน้ละ 4.10 

บาท แก่ผูถื้อหุน้จาํนวน 13,500,000 หุน้ เป็นเงิน 55,350,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 62.36 ของกาํไรสาํหรบัปี

ของงบการเงินรวม โดยจ่ายจากกาํไรสะสมของปี 2560 ซ่ึงเสียภาษีเงินไดใ้นอตัรารอ้ยละ 20 ซึ่งผูถ้ือหุน้สามารถ

เครดิตภาษีคืนไดเ้ท่ากบัเงินปันผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบ โดยมีกําหนดจ่ายเงินปันผล ในวันท่ี 10 พฤษภาคม 

2561 

  จากผลประกอบการของปี 2560 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ อนุมติัการจา่ยเงิน

ปันผลในอตัราหุน้ละ 4.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 55,350,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 62.36 ของกาํไรสาํหรบัปี

ของงบการเงินรวม โดยจ่ายจากกาํไรสะสมของปี 2560 ซ่ึงเสียภาษีเงินไดใ้นอตัรารอ้ยละ 20 ซึ่งผูถ้ือหุน้สามารถ

เครดิตภาษีคืนไดเ้ท่ากบัเงินปันผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบ โดยมีกําหนดจ่ายเงินปันผล ในวันท่ี 10 พฤษภาคม 

2561 

 

ดงัน้ัน คณะกรรมการไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ ์2561 ใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัดงัน้ี 

 

             ทุนสาํรองตามกฎหมาย  

            เน่ืองจากบริษัทฯ ไดส้ํารองเงินไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมายไวค้รบรอ้ยละสิบของทุนจดทะเบียนแลว้  

ดงัน้ัน จึงไมต่อ้งสาํรองเงินเพ่ิมอีก 
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               การจา่ยเงินปันผล       

            ในปี 2561 น้ี เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการไดมี้มติเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

อนุมติัใหจ้า่ยเงินปันผล ในอตัราหุน้ละ 4.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 55,350,000 บาท กาํหนดจา่ยเงินปันผลใน

วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 และกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 

              

            การลงมติ วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 

            ประธาน จึงขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 

            มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติดว้ยเสียงขา้งมากใหจ้่ายเงินปันผลในอัตราหุน้ละ 4.10 บาท 

จาํนวน 13,500,000 หุน้ เป็นเงิน 55,350,000 บาท กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 และ

กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 

การลงคะแนน จาํนวนหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 

   ผูถื้อหุน้ทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธ์ิ 

   ออกเสียงลงคะแนน 

8,785,996  100.0000 

   เห็นดว้ย   8,785,996  100.0000 

   ไมเ่ห็นดว้ย - - 

   งดออกเสียง - - 

 

วาระท่ี 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ 

 

ประธาน มอบหมายให ้พล.ต.ท. โยธิน มธัยมนันทน์ ประธานธรรมาภิบาล เป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชุม 

 

พล.ต.ท. โยธิน มัธยมนันทน์   แจง้ว่า ตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จาํกัด พ.ศ. 

2535 และ ขอ้บังคับของบริษัทขอ้ 11 และ 12 กาํหนดไวว้่ากรรมการของบริษัท จาํนวนหน่ึงในสามของจาํนวน

กรรมการทั้งหมด หรือจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัอตัราหน่ึงในสามตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในวนัประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ทุกปี โดยใหก้รรมการคนท่ีไดอ้ยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการ เน่ืองจากกรรมการของ

บริษัทฯ มีทั้งหมด 6 คน ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 น้ี จึงมีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 2 คน 

คือ นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์ และ นายสมพร เวชพาณิชย ์รายละเอียดประวติัการศึกษา และประวติัการทํางานของ

กรรมการทั้ง 2 คน ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ีแลว้ อน่ึงในระหว่างวนัท่ี 1 ธันวาคม 

2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯไดล้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีคุณสมบัติ

เหมาะสม เพ่ือเขา้รบัการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ ปรากฎวา่ไมมี่ผูถื้อหุน้เสนอช่ือเขา้มา คณะกรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจึงเห็นควรใหเ้ลือกกรรมการทั้ง 2 คน กลบัมาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีก

วาระหน่ึง และคณะกรรมการก็เห็นเชน่เดียวกนั จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  

 

คณะกรรมการ เสนอให ้นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์ และ นายสมพร เวชพาณิชย ์กลับมาเป็นกรรมการของ

บริษัท ต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากพิจารณาแลว้เห็นวา่กรรมการทั้ง 2 คน เป็นผูมี้ความรูแ้ละความสามารถ และไม่

เป็นบุคคลตอ้งหา้มตามมาตรา 68 และ 86 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 ท่ีหา้มมิให้

กรรมการประกอบกิจการ หรือเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพเดียวกนั และเป็นการแข่งขนั

กบักิจการของบริษัท (Conflict of Interest) 
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การลงมติ  วาระน้ีตอ้งผ่านอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

           พล.ต.ท. โยธิน มธัยมนันทน์   จึงขอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนเลือกตั้ง นายเมธี ภิญโญโชติวงศ ์

 

           มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ใหต้ั้ง นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์ เป็น

กรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี  

  

5.1  นายเมธี ภิญโญโชติวงศ ์

 

การลงคะแนน จาํนวนหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 

   ผูถื้อหุน้ทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธ์ิ 

   ออกเสียงลงคะแนน 

8,785,996  100.0000 

   เห็นดว้ย   8,785,936  99.9993 

   ไมเ่ห็นดว้ย 10 0.0001 

   งดออกเสียง 50 0.0006 

 

พล.ต.ท. โยธิน มธัยมนันทน์   ขอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนเลือกตั้ง นายเมธี ภิญโญโชติวงศ ์

           

           มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ใหต้ั้ง นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์ เป็น

กรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี  

 

5.2  นายสมพร เวชพาณิชย ์

 

การลงคะแนน จาํนวนหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 

   ผูถื้อหุน้ทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธ์ิ 

   ออกเสียงลงคะแนน 

8,785,996 100.0000 

   เห็นดว้ย   8,785,936 99.9993 

   ไมเ่ห็นดว้ย 10 0.0001 

   งดออกเสียง 50 0.0006 

 

วาระท่ี 6. พิจารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรบัปี 2561 

 

ประธาน มอบหมายให ้นายเมธี ภิญโญโชติวงศ ์ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

เป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชุม 

 

นายเมธี ภิญโญโชติวงศ ์ช้ีแจงต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 

 

ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดว่า “หา้มมิใหจ้่ายเงินหรือ

ทรพัยสิ์นอ่ืนใดใหก้รรมการ เวน้แต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ในกรณีท่ีขอ้บงัคบัของบริษัทฯ 

มิไดก้าํหนดไว ้การจา่ยค่าตอบแทนใหเ้ป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้” แต่เน่ืองจากขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ไม่ได้

กาํหนดไว ้จึงตอ้งขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 

              สําหรับปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทนของบริษัทฯ ซ่ึงไดพิ้จารณาคา่ตอบแทนกรรมการ โดยกลัน่กรองอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมประการ

ต่างๆ เปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการ
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เติบโตทางผลกาํไรของบริษัทฯ แลว้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการใน

วงเงินไมเ่กิน 2,500,000 บาทต่อปี ซ่ึงเท่ากบัปี 2560 โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการเป็นผูจ้ดัสรร 

 

                การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้

ท่ีมาประชุม 

          

         นายเมธี ภิญโญโชติวงศ ์จึงขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา

ประชุมอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน  2,500,000 บาทต่อปี โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการเป็นผู้

จดัสรร ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 

การลงคะแนน จาํนวนหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 

  ผูถื้อหุน้ทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธ์ิ 

   ออกเสียงลงคะแนน 

8,785,996 100.0000 

   เห็นดว้ย   8,785,946  99.9994 

   ไมเ่ห็นดว้ย - - 

   งดออกเสียง 50 0.0006 

 

วาระท่ี 7. พิจารณาแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2561  

                    

ประธาน มอบหมายให ้นายสมพร เวชพาณิชย ์ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูเ้สนอต่อท่ี

ประชุม 

 

นายสมพร เวชพาณิชย ์แจง้ว่าเพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ.2535 และ

ขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ท่ี 37 ซ่ึงกาํหนดใหท่ี้ประชุมสามัญผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้ง และกาํหนดค่าสอบบัญชีของ

บริษัทฯ ทุกปี ดังน้ันคณะกรรมการโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอ

ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบัญชี ในสังกัดของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จาํกัด เป็นผูส้อบบัญชี

ประจําปี 2561 ได้แก่ นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8134 หรือ นางสาวธัญพร ตั้ง

ธโนปจยั ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 9169 หรือ นางวนันิสา งามบวัทอง ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 6838 โดย

ใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้ําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยกาํหนดค่าตอบแทนของ

ผูส้อบบญัชีประจาํปี 2561 จาํนวนเงิน 695,000 บาท เพ่ิมข้ึนจากปีกอ่น 25,000 บาท จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

            

           นายสมพร เวชพาณิชย ์จึงขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติดว้ยเสียงขา้งมากอนุมติัใหแ้ต่งตั้ง นายสุวฒัน์ มณีกนกสกุล ผูส้อบ

บญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 8134 หรือ นางสาวธญัพร ตั้งธโนปจยั ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9169 

หรือ นางสาววนันิสา งามบวัทอง ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6838 แห่งบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจาํปี 2561 และใหจ้า่ยค่าตอบแทนเป็นเงินจาํนวน 695,000 บาท ซ่ึงเพ่ิมจากปีท่ี

แลว้ 25,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
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การลงคะแนน จาํนวนหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 

   ผูถื้อหุน้ทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธ์ิ 

   ออกเสียงลงคะแนน 

8,785,996  100.0000 

   เห็นดว้ย   8,749,546  99.5851 

   ไมเ่ห็นดว้ย - - 

   งดออกเสียง 36,450  0.4149 

 

วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมตัแิกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 23 เง่ือนไขการลงลายมือช่ือของกรรมการ 

              ผูมี้อาํนาจ 

 

   ประธาน มอบหมายให ้นายวิวฒัน์ เวทยานุกูล ในฐานะกรรมการ เป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชุม 

 

    นายวิวฒัน์ เวทยานุกูล แจง้วา่เพื่อใหเ้กิดความรวดเร็วในการปฎิบัติงาน และใหท้ันต่อเหตุการณ์ จึง

จาํเป็นตอ้งแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้บังคบับริษัท ขอ้ 23 เง่ือนไขการลงลายมือช่ือของกรรมการผูมี้อาํนาจ เฉพาะใน

ส่วนของผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษัท และประทับตราสาํคญัของบริษัท จึงเสนอใหที้่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้

พิจารณาแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 23 ดงัน้ี  

 

   เง่ือนไขเดิม  

   “ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร หรือกรรมการอ่ืนสองคนซ่ึงคณะกรรมการแต่งตั้ง มีอํานาจลงลายมือช่ือ

ผูกพนับริษัท พรอ้มทั้งประทบัตราสาํคญัของบริษัท” 

 

   แกไ้ขเปล่ียนแปลงเป็น 

   “นายวีระ อรุณวฒันาพร หรือ นายพงศร์ตัน์ อรุณวฒันาพร คนใดคนหน่ึง มีอาํนาจลงลายมือช่ือผูกพนั

บริษัท พรอ้มทั้งประทบัตราสาํคญัของบริษัท” 

   

   คณะกรรมการบริษัท ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาและเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุม

สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 23 เป็นดงัน้ี  

 

   “นายวีระ อรุณวฒันาพร หรือ นายพงศร์ตัน์ อรุณวฒันาพร คนใดคนหน่ึง มีอาํนาจลงลายมือช่ือผูกพนั

บริษัท พรอ้มทั้งประทบัตราสาํคญัของบริษัท” 

 

การลงมติ   วาระน้ีตอ้งผ่านอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากไม่ตํา่กว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงของผูถื้อ

หุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

ประธาน  จึงขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 

 มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมผูถื้อหุน้โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้บังคับบริษัท ขอ้ 23 เง่ือนไขการลง

ลายมือช่ือของกรรมการผูมี้อาํนาจ เป็นดงัน้ี 

 

“นายวีระ อรุณวฒันาพร หรือ นายพงศ์รัตน์ อรุณวฒันาพร คนใดคนหน่ึง มีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพัน

บริษัท พรอ้มทั้งประทบัตราสาํคญัของบริษัท” 
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การลงคะแนน จาํนวนหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 

   ผูถื้อหุน้ทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธ์ิ 

   ออกเสียงลงคะแนน 

         8,785,996  100.0000 

   เห็นดว้ย            8,785,946  99.9994 

   ไมเ่ห็นดว้ย - - 

   งดออกเสียง 50  0.006 

 

วาระท่ี 9. พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ  

   

 ประธานได้แจง้ให้ทราบว่าในระหว่างวันท่ี 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯได้ลง

ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมเขา้มาเพ่ือพิจารณา ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอ

วาระการประชุมเขา้มา 

  

 

            เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชุม และ

กล่าว ปิดประชุมเวลา 15:30 น.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ประธานท่ีประชุม 

               

               (นายวรีะ อรุณวฒันาพร) 

                   ประธานกรรมการ 
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กรรมการท่ีพน้ตาํแหน่งตามวาระ  (1)       

 
    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 

นายพงศร์ตัน ์    อรุณวฒันาพร 

อายุ : 37 ปี 

ตาํแหน่ง : กรรมการ ผูจ้ดัการทัว่ไป  และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

การศึกษา       : Master of Arts in Economics 

Bachelor of Science in Quantitative Economics and  

International Relations 

  Tufts University, Medford, Massachusetts, U.S.A.  

การอบรม       : Director Certification Program รุ่นท่ี 137 

ประสบการณ ์ : ม.ค.2556 - ปัจจุบนั   กรรมการและผูจ้ดัการทัว่ไป 

  มิ.ย.2553 - ม.ค.2556  กรรมการและรองผูจ้ดัการทัว่ไป   

  มี.ค.2553 - ปัจจุบนั    กรรมการ 

       บริษัท แจก๊เจียอุตสาหกรรม (ไทย) จาํกดั      

       (มหาชน) 

 ปี 2550 -  พ.ค.2553   Consultant Claris Co., Ltd. 

  ปี 2549 - 2550    Special Projects Officer, Business  

       Bank-Strategic, Planning Division 

      Siam Commercial Bank 

  ปี 2548 - 2549    Planning Officer, Post-Tsunami Sustainable  

       Rehabilitation Project 

      Population and Community Development  

       Association (PDA) 

 
จาํนวนการถือหุน้ในบริษัท :   1,706,250 หุน้ 
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กรรมการท่ีพน้ตาํแหน่งตามวาระ  (2)       

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 

นายวิวฒัน ์ เวทยานุกูล 

อายุ : 60 ปี 

ตาํแหน่ง : กรรมการ และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

การศึกษา       : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Washington State University, U.S.A. 

  ปริญญาตรี บญัชี จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

การอบรม       : Director Certification Program รุ่นท่ี 147 

 Audit Committee Program รุ่นท่ี 36 

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ ์ : ก.ค.2560 - ปัจจุบนั    กรรมการ และกรรมการสรรหาและกาํหนด 

            ค่าตอบแทน   

  ม.ค.2556 –มิ.ย.2560 กรรมการบริหาร 

  ก.พ.2554 –ธ.ค.2555 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

      บริษัท แจก๊เจียอุตสาหกรรม (ไทย) จาํกดั  

             (มหาชน) 

 ปี 2557 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

    บริษัท เทิรน์คีย ์คอมมิวนิเคชัน่ เซอรว์สิ จาํกดั 

 ปี 2555 - ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

     บจก.เอ็นเท็ค แอสโซซิเอท 

 ปี 2546 - 2553  Executive Vice President, Head of Corporate  

        Banking Division 2, CIMB Thai Bank Pcl. 

  ปี 2543 - 2545  Head of Corporate Banking, UOB Radanasin  

         Bank 

 ปี 2541 - 2543  Head of Middle Market, Standard Chartered   

        Bank 

  ปี 2539 - 2541  Deputy Managing Director, Finance Business  

    Line, Siam City Credit Finance & Securities Pcl. 

  ปี 2534 - 2539  Deputy General Manager, ING Bank, Bangkok 

     International Banking Facilities. 

อดีต :      ปี 2555 - 2557  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

     บมจ.เงินทุน แอดวา๊นซ ์

 

จาํนวนการถือหุน้ในบริษัท :   -ไม่มี- 
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ผูส้มคัรเป็นกรรมการใหม่      

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายปรชิญ ์รงัสิมานนท ์

อายุ : 38 ปี 

การศึกษา       : Master in Business Administration 

Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts, U.S.A. 

Bachelor of Arts 

    Wesleyan University, Connecticut, U.S.A. 

ประสบการณ:์   2553 - ปัจจุบนั   กรรมการ บริษัท พาริช เฟอทิไลเซอร ์จาํกดั 

                     2553 - ปัจจุบนั   กรรมการ บริษัท พีเอ็นอาร ์พาริช จาํกดั 

                     2552 - Government of Singapore Investment Corporation  

 (GIC), Singapore, Investment Associate 

2551 - Government of Singapore Investment Corporation    

            (GIC), San Francisco, Investment Associate 

2546-2549      Tonson Capital, Bangkok,  

                        Assistant Fund Manager   
 

จาํนวนการถือหุน้ในบริษัท :   -ไม่มี- 
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หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก.) 

Proxy (Form A.) 

 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้       เขียนท่ี                                                   . 

Shareholder’s Registration No.      Written at 

        วนัท่ี        เดือน                      พ.ศ.            . 

        Date         Month                  Year 

(1) ขา้พเจา้                                                                                                                                                         . 

 I/We 

 อยูบ่า้นเลขท่ี                                                                                                            สญัชาติ                             .  

 Address                                                                            Nationality 

 อาํเภอ/เขต                                             จงัหวดั                                                        รหสัไปรษณีย ์                     . 

 Amphur/Khet                                               Province            Postal Code 

 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั แจก๊เจยีอุตสาหกรรม (ไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

 being a shareholder of Jack Chia Industries (Thailand) Public Company Limited (“The Company”) 

 โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม                                  หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                  เสียง ดงัน้ี 

 holding the total amount of                                   shares and have the right to vote equal to              votes as follows:   

  หุน้สามญั                                                หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                       เสียง 

  ordinary share         shares and have the right to vote equal to                     votes 

  หุน้บุริมสิทธิ                                             หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                       เสียง 

  preferred share         shares and have the right to vote equal to                       votes 

 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

 Hereby appoint 

  1. ช่ือ                                                                    อายุ              ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                                             . 

  Name                                                                      Age               years, residing at 

  ถนน                                             ตาํบล/แขวง                                       อาํเภอ/เขต                                   . 

  Road              Tambol/Khwaeng                                     Amphur/Khet 

  จงัหวดั                                          รหสัไปรษณีย ์                                     หรือ 

  Province                                            Postal Code                                             or 

 

  2. ช่ือ                                                                    อายุ              ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                                             . 

  Name                                                                      Age               years, residing at 

  ถนน                                             ตาํบล/แขวง                                       อาํเภอ/เขต                                   . 

  Road              Tambol/Khwaeng                                     Amphur/Khet 

  จงัหวดั                                          รหสัไปรษณีย ์                                     หรือ 

  Province                                            Postal Code                                             or 

 

  3. ช่ือ                                                                    อายุ              ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                                             . 

  Name                                                                      Age               years, residing at 

  ถนน                                             ตาํบล/แขวง                                       อาํเภอ/เขต                                   . 

  Road              Tambol/Khwaeng                                     Amphur/Khet 

  จงัหวดั                                          รหสัไปรษณีย ์                                     . 

  Province                                            Postal Code                                              

 

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจาํปี 2562 ในวนัท่ี 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบอง วีวอง โรงแรมตวนันา เลขท่ี 80 ถนนสุรวงศ์ แขวง/เขตบางรกั 

กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Shareholders’ Meeting 2019 on April 4, 2019 at 14.00 

hours, at Bon Vivant Room, Tawana Hotel, 80 Surawong Road, Bangrak, Bangkok or at any adjournment thereof. 
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 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมน้ัน ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 I/We shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ/ Remark 

 

ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บั

มอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting. The number of shares may not be divided to 

more than one proxy holder in order to vote. 

ลงนาม/Signed                                                                ผูม้อบฉนัทะ/Shareholder 

                  (                                                                ) 

 

 

ลงนาม/Signed                                                                 ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

                  (                                                                ) 

 

 

ลงนาม/Signed                                                                 ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

                  (                                                                ) 

 

 

ลงนาม/Signed                                                                 ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

                  (                                                                ) 
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หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.) 

Proxy (Form B.) 

 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้       เขียนท่ี                                                   . 

Shareholder’s Registration No.      Written at 

        วนัท่ี        เดือน                      พ.ศ.            . 

        Date         Month                  Year 

 

(1) ขา้พเจา้                                                                                                             สญัชาติ                                  .  

 I/We           Nationality 

 อยูบ่า้นเลขท่ี                                                                                                                                                   . 

 Address                                                                             

 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั แจก๊เจยีอุตสาหกรรม (ไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

 being a shareholder of Jack Chia Industries (Thailand) Public Company Limited (“The Company”) 

 โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม                                  หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                  เสียง ดงัน้ี 

 holding the total amount of                                   shares and have the right to vote equal to               votes as follows:   

  หุน้สามญั                                                หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                       เสียง 

  ordinary share         shares and have the right to vote equal to                     votes 

  หุน้บุริมสิทธิ                                             หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                       เสียง 

  preferred share         shares and have the right to vote equal to                       votes 

 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

 Hereby appoint 

  1. ช่ือ                                                                    อายุ              ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                                             . 

  Name                                                                      Age               years, residing at 

  ถนน                                             ตาํบล/แขวง                                       อาํเภอ/เขต                                   . 

  Road              Tambol/Khwaeng                                     Amphur/Khet 

  จงัหวดั                                          รหสัไปรษณีย ์                                     หรือ 

  Province                                            Postal Code                                             or 

 

  2. ช่ือ                                                                    อายุ              ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                                             . 

  Name                                                                      Age               years, residing at 

  ถนน                                             ตาํบล/แขวง                                       อาํเภอ/เขต                                   . 

  Road              Tambol/Khwaeng                                     Amphur/Khet 

  จงัหวดั                                          รหสัไปรษณีย ์                                    หรือ 

  Province                                            Postal Code                                             or 

 

  3. ช่ือ                                                                    อายุ              ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                                             . 

  Name                                                                      Age               years, residing at 

  ถนน                                             ตาํบล/แขวง                                       อาํเภอ/เขต                                   . 

  Road              Tambol/Khwaeng                                     Amphur/Khet 

  จงัหวดั                                          รหสัไปรษณีย ์                                     . 

  Province                                            Postal Code                                              

 

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจาํปี 2562 ในวนัท่ี 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบอง วีวอง โรงแรมตวนันา เลขท่ี 80 ถนนสุรวงศ์ แขวง/เขตบางรกั 

กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Shareholders’ Meeting 2019 on April 4, 2019 at 14.00 

hours, at Bon Vivant Room, Tawana Hotel, 80 Surawong Road, Bangrak, Bangkok or at any adjournment thereof. 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั้งน้ี ดงัน้ี 

 I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows: 

 

วาระท่ี 1  รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 53 ประจาํปี 2561 

Agenda No.1 To accept the minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders (no.53); 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion 
 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 

         Approve      Disapprove      Abstain 

 

วาระท่ี 2  รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2561 

Agenda No.2 To acknowledge the Company's operational results for the year 2018; 

   ไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

   No casting of votes for this agenda 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน (งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) สาํหรบัปี

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

Agenda No.3 To approve the Company's audited financial statements for the year ended December 31, 2018; 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion 
 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 

         Approve      Disapprove      Abstain 

 

วาระท่ี 4   พิจารณาอนุมตักิารจดัสรรเงินกาํไรและอนุมตักิารจา่ยเงินปันผล 

Agenda No.4 To approve the appropriation of retained earnings and dividend payment; 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion 
 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 

         Approve      Disapprove      Abstain 

 

วาระท่ี 5   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระและเลือกตั้งกรรมการใหม่  

Agenda No.5 To approve the appointment of directors to replace the directors who will be retired by rotation and nomination of new 

director 

  5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ (นายพงศร์ตัน ์อรุณวฒันาพร) 

        To approve the appointment of directors to replace the directors who will be retired by rotation  

                                   (Mr. Pongrat Aroonvatanaporn);  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion 
 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 

         Approve      Disapprove      Abstain 
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   5.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ (นายวิวฒัน ์เวทยานุกูล) 

         To approve the appointment of directors to replace the directors who will be retired by rotation 

         (Mr. Wiwat Wetthayanukool);  

      (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion 
 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 

         Approve      Disapprove      Abstain 

 

   5.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ (นายปริชญ ์รงัสิมานนท)์ 

        To approve the nomination of new director. (Mr. Parith Rungsimanond);  

      (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion 
 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 

         Approve      Disapprove      Abstain 

 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรบัปี 2562 

Agenda No.6 To approve the remuneration of directors for the year 2019; 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion 
 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 

         Approve      Disapprove      Abstain 

 

วาระท่ี 7  พิจารณาแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2562 

Agenda No.7 To approve the appointment of the auditors and the audit fee for the year 2019; 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion 
 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 

         Approve      Disapprove      Abstain 

 

วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 26 สิทธิของผูถื้อหุน้ในการเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 

Agenda No.8 To approve the amendment of clause 26 of Articles of Association: Conditions of Extraordinary Shareholder Meeting 

called by shareholder. 

    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion 

 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

     เห็นดว้ย                 เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย                 เสียง    งดออกเสียง                 เสียง 

         Approve                   votes      Disapprove                   votes         Abstain                        votes 
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วาระท่ี 9  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 

Agenda No.9 To consider other business (if any) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion 
 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 

         Approve      Disapprove      Abstain 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่

ถูกตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the 

Shareholder. 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมขอ้เท็จจริงประการใดให้

ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or the solves 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 

behalf as the Proxy deems appropriate. 

 

      กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระทําไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือ

มอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except 

for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ/ Remark 

 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ให้

ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 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. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 In the agenda relating the election of directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually. 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบ

ฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

 In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the shareholder in the 

Attachment to Proxy Form B as enclosed. 

ลงนาม/Signed                                                                ผูม้อบฉนัทะ/Shareholder 

                  (                                                                ) 

 

ลงนาม/Signed                                                                 ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

                  (                                                                ) 

 

ลงนาม/Signed                                                                 ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

                  (                                                                ) 

 

ลงนาม/Signed                                                                 ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

                  (                                                                ) 
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ใบประจาํตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 

ATTACHMENT TO PROXY FORM B 

 

 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั แจก๊เจยีอุตสาหกรรม (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 Authorization on behalf of the Shareholder of Jack Chia Industries (Thailand) Public Company Limited 

  

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 ในวนัท่ี 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบอง ววีอง โรงแรมตวนันา เลขท่ี 80 

ถนนสุรวงศ ์แขวง/เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 For the Annual General Shareholders’ Meeting 2019 on April 4, 2019 at 14.00 hours, at Bon Vivant Room, Tawana Hotel, 80 

Surawong Road, Bangrak, Bangkok or at any adjournment thereof. 

 

 

วาระท่ี          เรื่อง                                                                                                                                               . 

Agenda No.   Re: 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion 
 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 

         Approve      Disapprove      Abstain 

 

วาระท่ี          เรื่อง                                                                                                                                               . 

Agenda No.   Re: 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion 
 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 

         Approve      Disapprove      Abstain 

 

วาระท่ี          เรื่อง                                                                                                                                               . 

Agenda No.   Re: 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion 
 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 

         Approve      Disapprove      Abstain 

 

วาระท่ี          เรื่อง                                                                                                                                               . 

Agenda No.   Re: 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion 
 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 

         Approve      Disapprove      Abstain 
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วาระท่ี          เรื่อง                                                                                                                                               . 

Agenda No.   Re: 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion 
 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 

         Approve      Disapprove      Abstain 

 

วาระท่ี          เรื่อง                                                                                                                                               . 

Agenda No.   Re: 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion 
 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 

         Approve      Disapprove      Abstain 

 

วาระท่ี          เรื่อง                                                                                                                                               . 

Agenda No.   Re: 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion 
 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 

         Approve      Disapprove      Abstain 

 

วาระท่ี          เรื่อง                                                                                                                                               . 

Agenda No.   Re: 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion 
 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 

         Approve      Disapprove      Abstain 

 

วาระท่ี          เรื่อง                                                                                                                                               . 

Agenda No.   Re: 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion 
 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 

         Approve      Disapprove      Abstain 
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หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ค.) 

Proxy (Form C.) 
 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้       เขียนท่ี                                                   . 

Shareholder’s Registration No.      Written at 

        วนัท่ี        เดือน                      พ.ศ.            . 

        Date         Month                  Year 

(1) ขา้พเจา้                                                                                                                                                         .  

 I/We             

 สาํนักงานตั้งอยูเ่ลขท่ี                           ถนน                                     ตาํบล/แขวง                                                    . 

 Address            Road          Tambol/Khwaeng 

 อาํเภอ/เขต                                       จงัหวดั                                                       รหสัไปรษณีย ์                            . 

 Aumphur/Khet                                       Province                                                          Postal Code 

 ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและผูดู้แลหุน้(Custodian) ใหก้บั                                                                              . 

 acting as a custodian for 

 

 ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั แจก๊เจยีอุตสาหกรรม (ไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

 being a shareholder of Jack Chia Industries (Thailand) Public Company Limited (“The Company”) 

 โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม                                  หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                  เสียง ดงัน้ี 

 holding shares at the total amount of                    shares and have the right to vote equal to              votes as follows:   

  หุน้สามญั                                                หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                       เสียง 

  ordinary share         shares and have the right to vote equal to                     votes 

  หุน้บุริมสิทธิ                                             หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                       เสียง 

  preferred share         shares and have the right to vote equal to                       votes 

 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้

 Hereby appoint 

  1. ช่ือ                                                                    อายุ              ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                                             . 

  Name                                                                      Age               years, residing at 

  ถนน                                             ตาํบล/แขวง                                       อาํเภอ/เขต                                   . 

  Road              Tambol/Khwaeng                                     Amphur/Khet 

  จงัหวดั                                          รหสัไปรษณีย ์                                     หรือ 

  Province                                            Postal Code                                             or 

 

  2. ช่ือ                                                                    อายุ              ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                                             . 

  Name                                                                      Age               years, residing at 

  ถนน                                             ตาํบล/แขวง                                       อาํเภอ/เขต                                   . 

  Road              Tambol/Khwaeng                                     Amphur/Khet 

  จงัหวดั                                          รหสัไปรษณีย ์                                     หรือ 

  Province                                            Postal Code                                             or 

 

  3. ช่ือ                                                                    อายุ              ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                                             . 

  Name                                                                      Age               years, residing at 

  ถนน                                             ตาํบล/แขวง                                       อาํเภอ/เขต                                   . 

  Road              Tambol/Khwaeng                                     Amphur/Khet 

  จงัหวดั                                          รหสัไปรษณีย ์                                     . 

  Province                                            Postal Code                                              

 

  คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญั

ผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 ในวนัท่ี 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบอง วีวอง โรงแรมตวนันา เลขท่ี 80 ถนนสุรวงศ ์แขวง/เขต

บางรกั กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

  as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Shareholders’ Meeting 2019 on April 4, 2019 at 

14.00 hours, at Bon Vivant Room, Tawana Hotel, 80 Surawong Road, Bangrak, Bangkok or at any adjournment thereof. 

 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Affix 20 Baht duty stamp) 

เอกสารแนบ 6 

Attachment 6 
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 (3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งน้ี ดงัน้ี 

 The number of vote(s) that I appoint the Proxy to attend the Meeting as follows:  

    มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

   All of the shares held and having the right to vote by me 

    มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

   A portion of shares 

    หุน้สามญั                                     หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้                                         เสียง 

    ordinary share                                  shares and have the right to vote equal to                                       votes 

    หุน้บุริมสิทธิ                                  หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้                                         เสียง 

    preferred share                                shares and have the right to vote equal to                                        votes 

  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด                                                                          เสียง  

  Total number of voting right equal to                        votes 

 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั้งน้ี ดงัน้ี 

 I authorize the Proxy to cast the votes according to my intentions as follows: 

 

วาระท่ี 1  รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 53 ประจาํปี 2561 

Agenda No.1 To accept the minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders (no.53); 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion 

 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

     เห็นดว้ย                 เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย                 เสียง    งดออกเสียง                 เสียง 

         Approve                   votes      Disapprove                   votes         Abstain                        votes 

 

วาระท่ี 2  รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2561 

Agenda No.2 To acknowledge the Company's operational results for the year 2018; 

   ไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

   No casting of votes for this agenda 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน (งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) สาํหรบัปี

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

Agenda No.3 To approve the Company's audited financial statements for the year ended December 31, 2018; 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion 

 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

     เห็นดว้ย                 เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย                 เสียง    งดออกเสียง                 เสียง 

         Approve                   votes      Disapprove                   votes         Abstain                        votes 

 

วาระท่ี 4   พิจารณาอนุมตักิารจดัสรรเงินกาํไรและอนุมตักิารจา่ยเงินปันผล 

Agenda No.4 To approve the appropriation of retained earnings and dividend payment; 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion 

 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

     เห็นดว้ย                 เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย                 เสียง    งดออกเสียง                 เสียง 

         Approve                   votes      Disapprove                   votes         Abstain                        votes 
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Agenda No.5 To approve the appointment of directors to replace the directors who will be retired by rotation and nomination of new 

director 

  5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ (นายพงศร์ตัน ์อรุณวฒันาพร) 

        To approve the appointment of directors to replace the directors who will be retired by rotation  

                                   (Mr. Pongrat Aroonvatanaporn);  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion 
 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 

         Approve      Disapprove      Abstain 

 

   5.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ (นายวิวฒัน ์เวทยานุกูล) 

         To approve the appointment of directors to replace the directors who will be retired by rotation 

         (Mr. Wiwat Wetthayanukool); 

      (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion 
 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 

         Approve      Disapprove      Abstain 

 

   5.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ (นายปริชญ ์รงัสิมานนท)์ 

        To approve the nomination of new director. (Mr. Parith Rungsimanond);  

      (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion 
 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 

         Approve      Disapprove      Abstain 

 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรบัปี 2562 

Agenda No.6 To approve the remuneration of directors for the year 2019; 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion 

 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

     เห็นดว้ย                 เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย                 เสียง    งดออกเสียง                 เสียง 

         Approve                   votes      Disapprove                   votes         Abstain                        votes 

 

วาระท่ี 7  พิจารณาแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2562 

Agenda No.7 To approve the appointment of the auditors and the audit fee for the year 2019; 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion 

 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

     เห็นดว้ย                 เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย                 เสียง    งดออกเสียง                 เสียง 

         Approve                   votes      Disapprove                   votes         Abstain                        votes 
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วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 26 เรื่องสิทธิของผูถื้อหุน้ในการเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 

Agenda No.8 To approve the amendment of clause 26 of Articles of Association: Conditions of Extraordinary Shareholder Meeting 

called by shareholder. 

    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion 

 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

     เห็นดว้ย                 เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย                 เสียง    งดออกเสียง                 เสียง 

         Approve                   votes      Disapprove                   votes         Abstain                        votes 

 

วาระท่ี 9  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 

Agenda No.9 To consider other business (if any) 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion 

 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

     เห็นดว้ย                 เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย                 เสียง    งดออกเสียง                 เสียง 

         Approve                   votes      Disapprove                   votes         Abstain                        votes 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่

ถูกตอ้งและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

 Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the 

Shareholder. 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 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 

behalf as the Proxy deems appropriate. 

       

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระทําไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือ

มอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such act had been done by me in all respects except 

for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงนาม/Signed                                                                ผูม้อบฉนัทะ/Shareholder 

                  (                                                                ) 

 

ลงนาม/Signed                                                                 ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

                  (                                                                ) 

 

ลงนาม/Signed                                                                 ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

                  (                                                                ) 

 

ลงนาม/Signed                                                                 ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

                  (                                                                ) 
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หมายเหต ุ/ Remark 

 

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. น้ี ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฎช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่าน้ัน 

 This proxy form C shall be applicable only for foreign shareholders who have appointed a custodian in Thailand 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนังสือมอบฉนัทะ คือ 

 Documents required as evidence to be enclosed together with this proxy are as follows: 

 (1) หนังสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนังสือมอบฉนัทะแทน 

  A power of attorney from shareholder authorizing a custodian to sign proxy form on behalf of the shareholder 

 (2) หนังสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนังสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

  A letter confirming that the person executing the proxy form has obtained a custodian license 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ให้

ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 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   

4. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 In the agenda relating in election of directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually. 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบ

ฉนัทะ แบบ ค. ตามแนบ 

 In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the shareholder in the 

Regular Continued Proxy Form C as enclosed. 
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ใบประจาํตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

REGULAR CONTINUED PROXY FORM C 

 

 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั แจก๊เจยีอุตสาหกรรม (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 Authorization on behalf of the Shareholder of Jack Chia Industries (Thailand) Public Company Limited 

 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 ในวนัท่ี 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบอง ววีอง โรงแรมตวนันา เลขท่ี 80 

ถนนสุรวงศ ์แขวง/เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Shareholders’ Meeting 2019 on April 4, 2019 at 14.00 

hours, at Bon Vivant Room, Tawana Hotel, 80 Surawong Road, Bangrak, Bangkok or at any adjournment thereof. 

 

 

วาระท่ี          เรื่อง                                                                                                                                               . 

Agenda No.   Re: 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion 
   

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

     เห็นดว้ย                 เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย                 เสียง    งดออกเสียง                 เสียง 

         Approve                   votes      Disapprove                   votes         Abstain                        votes 

 

วาระท่ี          เรื่อง                                                                                                                                               . 

Agenda No.   Re: 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion 
   

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

     เห็นดว้ย                 เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย                 เสียง    งดออกเสียง                 เสียง 

         Approve                   votes      Disapprove                   votes         Abstain                        votes 

 

วาระท่ี          เรื่อง                                                                                                                                               . 

Agenda No.   Re: 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion 
   

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

     เห็นดว้ย                 เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย                 เสียง    งดออกเสียง                 เสียง 

         Approve                   votes      Disapprove                   votes         Abstain                        votes 

 

วาระท่ี          เรื่อง                                                                                                                                               . 

Agenda No.   Re: 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion 
   

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

     เห็นดว้ย                 เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย                 เสียง    งดออกเสียง                 เสียง 

         Approve                   votes      Disapprove                   votes         Abstain                        votes 
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วาระท่ี          เรื่อง                                                                                                                                               . 

Agenda No.   Re: 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion 
   

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

     เห็นดว้ย                 เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย                 เสียง    งดออกเสียง                 เสียง 

         Approve                   votes      Disapprove                   votes         Abstain                        votes 

 

วาระท่ี          เรื่อง                                                                                                                                               . 

Agenda No.   Re: 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion 
   

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

     เห็นดว้ย                 เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย                 เสียง    งดออกเสียง                 เสียง 

         Approve                   votes      Disapprove                   votes         Abstain                        votes 

 

วาระท่ี          เรื่อง                                                                                                                                               . 

Agenda No.   Re: 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion 
   

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

     เห็นดว้ย                 เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย                 เสียง    งดออกเสียง                 เสียง 

         Approve                   votes      Disapprove                   votes         Abstain                        votes 

 

วาระท่ี          เรื่อง                                                                                                                                               . 

Agenda No.   Re: 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion 
   

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

     เห็นดว้ย                 เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย                 เสียง    งดออกเสียง                 เสียง 

         Approve                   votes      Disapprove                   votes         Abstain                        votes 

 

วาระท่ี          เรื่อง                                                                                                                                               . 

Agenda No.   Re: 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion 
   

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

     เห็นดว้ย                 เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย                 เสียง    งดออกเสียง                 เสียง 

         Approve                   votes      Disapprove                   votes         Abstain                        votes 
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หลกัฐานประกอบการเขา้ร่วมประชุม 

 

1.  ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา 

 1.1  กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง 

  -  สญัชาติไทย  ใหผู้ถื้อหุน้แสดงบตัรประจาํตวัประชาชนหรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ 

      (ถา้มีการเปล่ียนแปลงช่ือใหแ้สดงหลกัฐานการเปล่ียนช่ือ) 

  -  สญัชาติต่างดา้ว  ใหผู้ถื้อหุน้แสดงหนังสือเดินทาง 

 

2.  ผูถื้อหุน้เป็นนิตบุิคคล 

 2.1  กรณีผูแ้ทนของนิติบุคคลเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

  -  นิติบุคคลไทย 

  (1)  สาํเนาบตัรประชาชนของผูแ้ทน 

  (2)  สาํเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซ่ึงรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

 

  -  นิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ 

  (1)  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  หรือสาํเนาหนังสือเดินทางของผูแ้ทน 

  (2)  หนังสือรบัรองการเป็นนิติบุคคล  พรอ้มหลกัฐานแสดงรายช่ือกรรมการและอาํนาจกรรมการผ่านการ

รบัรองจากสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ 

 

3.  กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 

 ก.  มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหน่ึงเป็นผูล้งคะแนนเสียงตามรายช่ือ  ตอ่ไปน้ี 

  (1)  นายสมพร  เวชพาณิชย ์ ตาํแหน่ง  ประธานกรรมการตรวจสอบ  อายุ 72 ปี 

         อยูบ่า้นเลขท่ี  316/32  ซอยสุขุมวิท 22  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110 

         (ไมมี่ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในครั้งน้ี) 

 

  (2)  นายเมธี  ภิญโญโชติวงศ ์ ตาํแหน่ง  ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน  อายุ 73 ปี 

         อยูบ่า้นเลขท่ี  21/559  หมู ่12  ถนนบางนา-ตราด  แขวงบางนา  เขตพระโขนง  กรุงเทพมหานคร       

                              10260 

         (ไมมี่ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในครั้งน้ี) 

 

  (3)  พลตาํรวจโทโยธิน  มธัยมนันทน์  ตาํแหน่ง  ประธานกรรมการธรรมาภิบาล  อายุ  78 ปี 

         อยูบ่า้นเลขท่ี  940/117  ซอยเฉลียง 7  แยก 21  ถนนบางนา-ตราด  แขวงบางนา  เขตบางนา   

           กรุงเทพมหานคร  10310 

                        (ไมมี่ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในครั้งน้ี) 

 

  (4)  หนังสือมอบฉนัทะกรอกขอ้ความครบถว้น  พรอ้มสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนลงลายมือช่ือผูม้อบ 

                              ฉนัทะ 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 7 
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  ข.  มอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึง 

  -  กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดา 

  (1)  หนังสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุมกรอกขอ้ความครบถว้นลงลายมือช่ือผู้

มอบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

  (2)  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ  ลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

 

  -  กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคล 

  (1)  หนังสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม  กรอกขอ้ความครบถว้นลงลายมือช่ือ  

โดยกรรมการผูมี้อาํนาจและผูร้บัมอบฉนัทะ 

  (2)  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ  ลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

  (3)  สาํเนาหนังสือรบัรอง  รบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อาํนาจ 

   

  -  กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในตา่งประเทศ 

  (1)  หนังสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม  กรอกขอ้ความครบถว้นลงลายมือช่ือ  

โดยกรรมการผูมี้อาํนาจและผูร้บัมอบฉนัทะผ่านการรบัรองโดยสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ 

  (2)  สาํเนาหนังสือเดินทางหรือบตัรประจาํตวัประชาชน  ของผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะลงลายมือช่ือ

รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

  (3)  สาํเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลพรอ้มเอกสารแสดงรายช่ือกรรมการและอาํนาจ

กรรมการ  ผ่านการรบัรองโดยสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ 
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ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

 

 ขอ้ 24. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในส่ีเดือนนับแต่วนัส้ินสุด

ของรอบปีบญัชีของบริษัทฯ 

 ขอ้ 27.  ในการประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการหรือบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ เป็นผูก้าํหนดวนั 

เวลา และสถานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยสถานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเป็นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งสาํนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือท่ีอ่ืนใด

ก็ได ้  

 ในการประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ (ถา้มี) จากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบหา้คนหรือไม่

น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมดและตอ้งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายได้

ทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

 ขอ้ 28.  การประชุมผูถื้อหุน้ครั้งใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงชัว่โมงหน่ึง จาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็น

องคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 27 หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้น้ันไดเ้รียกนัด เพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชุมเป็นอนัระงบั

ไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้น้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ก็ใหนั้ดประชุมใหม่และใหส้่งหนังสือนัดประชุมไป

ยงัผูถื้อหุน้ไมน่้อยกวา่เจ็ดวนักอ่นวนัประชุม  ในการประชุมครั้งหลงัน้ีไมบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 ขอ้ 29.  ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถ

ปฏิบติัหน้าท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่

สามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดใ้หผู้ถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

ถา้ไม่มีกรรมการท่ีเป็นผูถื้อหุน้หรือมีแต่ไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมาประชุมเลือกผูถื้อ

หุน้คนหน่ึงท่ีมาประชุมเป็นประธานในท่ีประชุม 

 ขอ้ 30.  ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีหน้าท่ีควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับของบริษัทฯ ว่าดว้ยการ

ประชุมในการน้ีตอ้งดาํเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม  เวน้แต่ท่ีประชุมจะมี

มติใหเ้ปล่ียนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไมน่้อยกวา่สองในสามของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

 เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแลว้ ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้ นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ท่ี

จาํหน่ายไดห้มด  จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุมก็ได ้

 ขอ้ 31.  ผูถื้อหุน้ทุกคนมีสิทธิจะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะให้

บุคคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้แทนตนก็ได ้

 ขอ้ 32.  การออกเสียงคะแนนไม่ว่าจะกระทําดว้ยวิธีการใดๆ ก็ตามใหนั้บหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียง ถา้คะแนนเสียง

เท่ากนั  ใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชุมมีคะแนนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
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นิยามกรรมการอิสระโดยสงัเขป 

 

 บริษัท  แจก๊เจียอุตสาหกรรม (ไทย) จาํกดั (มหาชน) ไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระเท่ากบัขอ้กาํหนดตามประกาศ

ของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนเร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม ่ โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

 1.  ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทยอ่ย  บริษัทร่วม  

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  ทั้งน้ีใหนั้บรวมหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายน้ันๆ  ดว้ย 

 2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงานท่ีปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจาํ  หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่พน้จากการมีลกัษณะ

ดงักล่าวมาแลว้  ไมน่้อยกวา่สองปีกอ่นวนัท่ียืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนักงาน 

 3.  ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต  หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็น  บิดา

มารดา  คู่สมรส  พ่ีน้องและบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร  ของผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  ผูมี้อาํนาจควบคุม  หรือบุคคลท่ีจะ

ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

 4.  ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่  บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม  หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณาญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  

กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหารของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทยอ่ย  บริษัทร่วม  

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัไดร้บัแต่งตั้งให้

เป็นกรรมการอิสระ 

 5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้และไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ  ผูบ้ริหาร  หรือหุน้ส่วน  ผูจ้ดัการของสํานักงานสอบ

บญัชี  ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทยอ่ย  บริษัทร่วม  หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้สงักดัอยู ่เวน้แต่พน้

จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน่้อยกวา่สองปีกอ่นวนัไดร้บัแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

 6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ  ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน  ซ่ึงไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี

ความขัดแยง้ ทั้งน้ีในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล  ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  กรรมการซ่ึงไม่ใช่

กรรมการอิสระ  ผูบ้ริหารหรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพน้ันดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดังกล่าว

มาแลว้ไมน่้อยกวา่สองปีกอ่นวนัท่ีไดร้บัแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

 7.  ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้ับการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผู้ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท 

 8.  ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษัท 

 

 ภายหลงัการไดร้บัแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 1 - ขอ้ 7 แลว้  กรรมการอิสระอาจไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทยอ่ย  บริษัทร่วม  หรือนิติบุคคล

ท่ีอาจมีความขดัแยง้  โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้
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แผนท่ี 

โรงแรมตวนันา  เลขท่ี 80 ถนนสุรวงศ ์บางรกั กรุงเทพฯ 10500 โทรศพัท ์02 236 0361 

Tawana Hotel, 80 Surawong Road, Bangrak, Bangkok 10500, Phone: 02 236 0361 
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