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หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ครั้งท่ี 52 ประจาํปี 2560 

บริษทั แจก๊เจยีอุตสาหกรรม (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

วนัองัคารท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2560  เวลา 14.00 น. 

ณ  หอ้งคริสตลับอลรูม   โรงแรมตะวนันา 

เลขท่ี 80  ถนนสุรวงศ ์ แขวงบางรกั  เขตบางรกั  กรุงเทพมหานคร 

 

 
 



‐1‐ 

 

 

 

      วนัท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 52 ประจาํปี 2560 

เรียน   ผูถื้อหุน้ บริษัท แจก๊เจียอุตสาหกรรม (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 

1. รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 51 ประจาํปี 2559 

2. รายงานประจาํปี 2559 (แผ่นซีดี) 

3. ประวติัของนายวีระ อรุณวฒันาพร  

4. ประวติัของพล.ต.ท.โยธิน มธัยมนันทน์ 

5. หนังสือมอบฉนัทะ แบบ ก.  แบบ ข.  และ แบบ ค. 

6. หลกัฐานประกอบการเขา้ร่วมประชุม 

7. ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

8. นิยามกรรมการอิสระโดยสงัเขป 

9. แบบฟอรม์ลงทะเบียนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ฯ 

10. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้ 

 

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

สามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2560 วนัองัคารท่ี 4 เมษายน 2560  เวลา 14.00 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 13.00 น.) ณ 

หอ้งคริสตลับอลรูม โรงแรมตะวนันา เลขท่ี 80 ถนนสุรวงศ ์บางรกั กรุงเทพฯ 10500 โดยมีระเบียบวาระการประชุม 

ดงัต่อไปน้ี 

 

วาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 51 ประจาํปี 2559 

 

วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล  บริษัทฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี  

51 ประจาํปี 2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฎตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  

ครั้งท่ี 51 ประจาํปี 2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2559 ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชุม

ดงักล่าว 

   การลงมติ  วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท ประจาํปี 2559 

 

   วัตถุประสงค์และเหตุผล    บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานท่ี ผ่านมาและการ

เปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัซ่ึงเกิดข้ึนในรอบปี 2559 ซ่ึงปรากฏในรายงานประจาํปี 2559 ตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2. (แผน่ซีด)ี 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ 

รบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2559 ทั้งน้ี รายละเอียดแสดงในรายงานประจาํปี 2559   

   การลงมต ิ  วาระน้ีไมมี่การลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุน (งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ) สาํหรบัปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

   

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล   เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 

2535 ซึ่งกาํหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัทํางบดุลและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี ส้ินสุด ณ รอบปีบญัชีของบริษัท ท่ีผ่านการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ และเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติั 

                       ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณางบแสดง

ฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรบัปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบ โดย 

นางสาวสุลลิต อาดสวา่ง ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 7517 ในสงักดั บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั แลว้ เห็นควร

เสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทเสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฎในรายงาน

ประจาํปี 2559 ซ่ึงไดจ้ดัส่งแกผู่ถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุมน้ีแลว้  

   ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ ้น

พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรบัปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึง

ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ  

   การลงมติ   วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม

และลงคะแนน 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมตักิารจดัสรรเงินกาํไรและอนุมตักิารจา่ยเงินปันผล 

    

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล   พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 

90 และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ท่ี 36 บริษัทตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรอง ไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้

ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ

สิบของทุนจดทะเบียน เน่ืองจากบริษัทฯ ไดจ้ดัสรรเงินเป็นทุนสาํรองไวจ้นครบรอ้ยละสิบของทุนจดทะเบียนแลว้ 

จึงไม่ตอ้งสาํรองเงินเพ่ิมอีก 

   เน่ืองจากบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ตํา่กว่ารอ้ยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบ

การเงินรวม และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 ไดพิ้จารณาผลประกอบการของ

บริษัทฯ สาํหรบัปี 2559 ซ่ึงมีกาํไรสาํหรบัปีตามงบการเงินรวมจาํนวน 75,132,294 บาท จึงเห็นสมควรใหจ้่ายเงิน

ปันผล ในอตัราหุน้ละ 4.00 บาท แก่ผูถื้อหุน้จาํนวน 13,500,000 หุน้ เป็นเงิน 54,000,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 

71.87 ของกาํไรสาํหรบัปีของงบการเงินรวม โดยจา่ยจากกาํไรสาํหรบัปีและกาํไรสะสมของปี 2559 ซ่ึงเสียภาษีเงินได้

ในอตัรารอ้ยละ 20 ซ่ึงผูถื้อหุน้สามารถเครดิตภาษีคืนไดเ้ท่ากบัเงินปันผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบ 

                       ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท   จากผลประกอบการของปี 2559 คณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ ้น อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ ้นละ 4.00 บาท แก่ผู ้ถือหุ ้นจํานวน 
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13,500,000 หุน้ เป็นเงิน 54,000,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 71.87 ของกาํไรสาํหรบัปีของงบการเงินรวม โดยจา่ย

จากกาํไรสาํหรบัปีและกาํไรสะสมของปี 2559 ซ่ึงเสียภาษีเงินไดใ้นอตัรารอ้ยละ 20 ซึ่งผูถื้อหุน้สามารถเครดิตภาษี

คืนไดเ้ท่ากบัเงินปันผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบ 

การลงมติ   วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

 

 วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ 

    

วัตถุประสงค์และเหตุผล   พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ .ศ. 2535 และ

ขอ้บังคบัของบริษัทฯ ขอ้ 11 และ 12 กาํหนดใหก้รรมการท่ีพน้จากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี อตัราหน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการทั้งหมด โดยใหก้รรมการคนท่ีไดอ้ยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูต้อ้งพน้

จากตําแหน่งกรรมการผูท่ี้พน้จากตําแหน่งไปน้ันจะเลือกเขา้รับตําแหน่งอีกก็ได ้เน่ืองจากกรรมการของบริษัทฯ มี

ทั้งหมด 6 คน ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 มีกรรมการท่ีตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน 2 คน 

คือ 

1. นายวีระ อรุณวฒันาพร ประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

(ดปูระวติัในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) 

2. พล.ต.ท.โยธิน มธัยมนันทน์ กรรมการ และประธานกรรมการธรรมาภิบาล  

(ดปูระวติั ในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4)  

 

ในระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 ถึง 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯไดล้งประกาศใน 

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือเขา้รบัการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ

บริษัทฯ ปรากฎวา่ไมมี่ผูถื้อหุน้เสนอช่ือเขา้มา 

   ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  เน่ืองจากกรรมการท่ีพน้ตาํแหน่งตามวาระเป็นผู้

มีความรู ้ความสามารถ และมีคุณสมบติัเหมาะสม คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียซ่ึงเป็น

กรรมการที่ครบรอบออกจากตําแหน่งตามวาระ ไดพ้ิจารณาและเห็นสมควรเสนอใหที้่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้

เลือกตั้งกรรมการที่พน้จากตําแหน่งตามวาระทั้ง 2 คน ไดแ้ก่ นายวีระ อรุณวฒันาพร และ พล.ต.ท.โยธิน มธัยม

นันทน์ กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง 

   การลงมติ   วาระน้ีตอ้งผ่านอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และ

ออกเสียงลงคะแนน 

 

 วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรบัปี 2560 

    

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล   ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ .ศ. 2535 

มาตรา90 กําหนดว่า หา้มมิใหจ้่ายเงินหรือทรพัยส์ินอื่นใดใหก้รรมการ เวน้แต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตาม

ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ  ในกรณีที่ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ มิไดก้าํหนดไว ้การจ่ายค่าตอบแทนใหเ้ป็นไปตามมติของท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ เน่ืองจากขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ไม่ไดก้าํหนดไว ้จึงตอ้งขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ คณะกรรมการ

เห็นควรเสนอใหที้่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยมอบหมาย

ใหค้ณะกรรมการเป็นผูจ้ดัสรร 
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   ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท   คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ท่ีประชุมผูถื้อ

หุ ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 ในวงเงินเท่าเดิม คือ ไม่เกิน 2,500,000 บาท โดย

มอบหมายใหค้ณะกรรมการเป็นผูจ้ดัสรร โดยคณะกรรมการไดจ้ดัสรร ดงัน้ี 

 

ตาํแหน่ง เบ้ียประชุมตอ่ปี 

ประธานกรรมการ 350,000 

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 310,000 

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 310,000 

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 310,000 

กรรมการอิสระ 260,000 

กรรมการ 260,000 

   

   หมายเหตุ: กรรมการอิสระท่ีมาปฏิบติัภารกิจท่ีบริษัทและบริษัทยอ่ย จะไดร้บัคา่ตอบแทนอ่ืนๆ ครั้งละ 5,000 บาท  

 

การลงมต ิ  วาระน้ีตอ้งผ่านอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไมน่้อยกวา่สองในสามของจาํนวน 

เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2560 

    

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  เน่ืองจากนางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต

ในสังกัด บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จาํกัด ไดเ้ป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทมาแลว้ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน เพื่อให้

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนที่ไดก้าํหนดใหบ้ริษัทจดทะเบียนตอ้งจดัใหม้ีการหมุนเวียน

ผูส้อบบัญชี และเพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ.2535 และขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ท่ี 

37 ซ่ึงกาํหนดใหท่ี้ประชุมสามัญผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้ง และกาํหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการ

โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณา

แต่งตั้งผูส้อบบัญชี ในสังกัดของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จาํกัด เป็นผูส้อบบัญชีประจาํปี 2560 ไดแ้ก่ นาย

สุวฒัน์ มณีกนกสกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 8134 หรือ นางสาวธญัพร ตั้งธโนปจยั ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 

9169 หรือ นางวนันิสา งามบัวทอง ผูส้อบบัญชีร ับอนุญาตเลขที่ 6838 โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้ําการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีประจาํปี 2560 

จาํนวนเงิน 670,000 บาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 30,000 บาท 

   ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาผลการ

ปฏิบัติงานของผูส้อบบัญชีและค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีแลว้ จึงเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุม

สามัญผูถื้อหุน้แต่งตั้ง นายสุวฒัน์ มณีกนกสกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 8134 หรือ นางสาวธญัพร ตั้งธโนปจยั 

ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9169 หรือ นางวนันิสา งามบัวทอง ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 ในสังกัด 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จาํกัด โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้ําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

ของบริษัทฯ และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีประจาํปี 2560 จาํนวนเงิน 670,000 บาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 

30,000 บาท    

                               ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้

เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้ง นายสุวฒัน์ มณีกนกสกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 8134 หรือ 

นางสาวธญัพร ตั้งธโนปจยั ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 9169 หรือ นางวนันิสา งามบัวทอง ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต
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เลขที่ 6838 ในสังกัด บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จาํกัด โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้ําการตรวจสอบและแสดง

ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีประจาํปี 2560 จาํนวนเงิน 670,000 

บาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 30,000 บาท     

การลงมต ิ  วาระน้ีตอ้งผ่านอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และ 

ออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 

    วัตถุประสงค์และเหตุผล  วาระน้ีกําหนดข้ืนเพ่ือให้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และ/หรือให้

ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถา้มี) และ/หรือใหค้ณะกรรมการบริษัทช้ีแจง ตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ 

โดยจะไมมี่การนําเสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั และจะไมมี่การลงมติใดๆในวาระน้ี 

 

อน่ึง บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 

2560 ในวนัที่ 10 มีนาคม 2560 (Record Date) และใหร้วบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ ในวนัที่ 13 มีนาคม 2560 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดใหล้งทะเบียนเพื่อ

เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. 

 

ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้โปรดแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วม

ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งน้ี โดยใชห้นังสือมอบฉนัทะปรากฎตาม ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5. หรือ

สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามผูถื้อหุน้ได ้

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 

 

                                     

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

  
(วีระ อรุณวฒันาพร) 

ประธานกรรมการ 
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 51 ประจาํปี 2559 

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

วนัประชุมและสถานท่ี 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ หอ้งรตันโกสินทร ์โรงแรมนารายณ ์เลขท่ี 222 ถนนสีลม แขวง

สุริยวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 

 

คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี ท่ีเขา้รว่มประชุม  

 

กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 

 

1. นายวรีะ             อรุณวฒันาพร    ประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2. พล.ต.ท. โยธิน    มธัยมนันทน์      ประธานกรรมการธรรมาภิบาล  

3. นายสมพร          เวชพาณิชย ์     ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. นายเมธี             ภิญโญโชติวงศ ์   ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

5. นายพงศร์ตัน์      อรุณวฒันาพร กรรมการและผูจ้ดัการทัว่ไป 

6. นายววิฒัน์          เวทยานุกูล        กรรมการบริหาร 

 

ผูส้อบบญัชี  

1.  นางสาวสุลลิต      อาดสวา่ง              ผูส้อบบญัชี บริษัทสาํนักงานธรรมนิติ จาํกดั  

2.  นายสุวฒัน์             มณีกนกสกุล ผูช่้วยผูส้อบบญัชี บริษัทสาํนักงานธรรมนิติ จาํกดั  

 

เริ่มประชุมเวลา 14:00 น. โดยมี นายวีระ อรุณวฒันาพร ประธานกรรมการ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

และกรรมการ เป็นประธานท่ีประชุม 

 

นางสาวปิยาพัชร์ โชติพสินพงศ์  เลขานุการบริษัท ช้ีแจงใหท่ี้ประชุมทราบเก่ียวกับขอ้บังคับของ

บริษัทฯ และระเบียบปฏิบัติต่างๆเก่ียวกบัการประชุม การใชบ้ัตรลงคะแนน การนับคะแนน การออกเสียง

เพ่ือลงมติ และวิธีการซกัถามจนครบถว้นแลว้ จึงเชิญประธานกรรมการกล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ครั้งท่ี 51 ประจาํปี 2559 และดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีแจง้ไวใ้นหนังสือเชิญประชุมตามลาํดบั

ต่อไป 

 

ประธาน เปิดการประชุมโดยการกล่าวตอ้นรบัและขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีสละเวลาเดินทางมาเขา้ร่วม

การประชุม และไดแ้นะนํากรรมการบริษัทฯ ที่เขา้ร่วมประชุม ไดแ้ก่ พล.ต.ท. โยธิน มธัยมนันทน์ นาย

เมธี ภิญโญโชติวงศ ์นายสมพร เวชพาณิชย ์นายพงศร์ตัน์ อรุณวฒันาพร นายวิวฒัน์ เวทยานุกูล และ ผูส้อบ

บัญชี นางสาวสุลลิต อาดสว่าง และ ผูช่้วยผูส้อบบัญชี นายสุวฒัน์ มณีกนกสกุล ประธานแจง้ใหที้่ประชุม

ทราบว่า ขณะน้ีในท่ีประชุม มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุมแทน 

จาํนวนรวมทั้งส้ิน 134 ราย นับจาํนวนหุน้ได ้8,636,630 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 63.975 ของจาํนวนหุน้ท่ี

  สิ่งท ี่ส่งมาด้วย 1 
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จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 27 วรรคสอง กาํหนดว่า “ในการประชุมผูถื้อหุน้ตอ้ง

มีผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ (ถา้มี) จากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบหา้คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง

ของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายได้

ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม” ปัจจุบันบริษัทฯ มีจํานวนหุน้ทั้งส้ิน 13,500 ,000 หุน้ จึงครบเป็นองค์

ประชุมตามขอ้บังคับของบริษัท ดังน้ันจึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นครั้งท่ี 51 ประจําปี 2559 และ

ดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีแจง้ไวใ้นหนังสือเชิญตามลาํดบั ดงัน้ี 

 

วาระท่ี 1. รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 50 ประจาํปี 2558 

 

ประธาน แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ สาํหรบัวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง และมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้

ประชุมแทนเพ่ิมอีกรวม 17 ราย นับจาํนวนหุน้ได ้294,015 หุน้ รวมเป็น 151 ราย จาํนวนหุน้ 8,930,645 

หุน้ และเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 50 ประจาํปี 2558 ซ่ึง

ประชุมเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2558 รายละเอียดการประชุมปรากฎตามสาํเนารายงานการประชุมท่ีไดจ้ดัส่ง

ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ีแลว้  

 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 

- ไม่มีผูข้อแกไ้ขรายงานการประชุมเป็นอยา่งอ่ืน 

 

 ประธาน จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาใหก้ารรบัรอง 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทร์บัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั้ง

ท่ี 50 ประจาํปี 2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2558 ตามท่ีประธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 

การลงคะแนน จาํนวนหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 

   ผูถื้อหุน้ทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมและมี

สิทธ์ิ 

   ออกเสียงลงคะแนน 

8,930,645 100.00 

   เห็นดว้ย   8,930,095 99.9938 

   ไม่เห็นดว้ย - - 

   งดออกเสียง 550 0.0062 

 

วาระท่ี 2. รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2558  

 

ประธาน แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า สาํหรบัผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ประธาน

ขอมอบหมายให ้นายพงศร์ตัน์ อรุณวฒันาพร กรรมการและผูจ้ดัการทัว่ไป เป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชุม   

นายพงศร์ตัน์ อรุณวฒันาพร ช้ีแจงว่าผลการดาํเนินงานในรอบปี 2558 น้ัน มีอตัรากาํไรขั้นตน้อยู่

ในระดบัเดิม แต่กาํไรสุทธิลดลง เน่ืองจากมีค่าใชจ้่ายในการขายและการบริหารเพ่ิมข้ึน โดยจะขอสรุปผล

การดาํเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาตามรายละเอียดท่ีปรากฎในรายงานประจาํปีท่ีไดแ้จกใหผู้ถื้อหุน้แลว้ ซ่ึงมี

รายการท่ีสาํคญัจากงบการเงินรวม ดงัน้ี 
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 2556 2557 2558 

รายได ้(ลา้นบาท) 765 851 847 

กาํไรขั้นตน้ [Gross Margin] (ลา้นบาท) 287 313 307 

กาํไรสุทธิ (ลา้นบาท) 95 123 97 

กาํไรสุทธิต่อหุน้ (EPS) (บาท)  7.01 9.10 7.21 

กาํไรสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) 11.8% 14.3% 10 .7% 

 

 กาํไรขั้นตน้ต่อรายไดร้วม กาํไรสุทธิต่อรายไดร้วม 

ปี 2556 37.5% 12.4% 

ปี 2557 36.7% 14.4% 

ปี 2558 36.3% 11.5% 

 

 สาเหตุท่ีกาํไรสุทธิลดลง เน่ืองจากมีค่าใชจ้่ายในการขายและการบริหารเพ่ิมข้ึน เช่น ขยายทีมธุรกิจ

การแพทย ์และพฒันาระบบโลจิสติกส ์ทั้งน้ีเพ่ือเป็นรากฐานใหบ้ริษัทเติบโตต่อไปไดร้ะยะยาว   

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 2557 2558 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 6.8 8.0 8.6 

เงินสดและเทียบเท่าเงินสด (ลา้นบาท) 61 71 103 

ระยะเวลาเก็บหน้ี (วนั) 73  65  72 

 

อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษัทอยูใ่นระดบัดีมาก และระยะเวลาเก็บหน้ีเพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ยตามสภาวะ

เศรษฐกิจ 

 

 อน่ึง เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้เขา้ใจการดาํเนินงานในปีท่ีผ่านมามากข้ึน จึงขอใหข้อ้มลูเพ่ิมเติม ดงัต่อไปน้ี 

 

1. ผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีออกสู่ตลาด ในปี 2558 

บริษัทฯไดพ้ฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ ดงัต่อไปน้ี 

1) Tigerplast Transparent Waterproof+ (Extra Wide): พลาสเตอรใ์สกนัน้ํา ขนาดกวา้งพิเศษ 

2) Tigerplast Transparent Waterproof+ (Finger): พลาสเตอรใ์สกนัน้ํา ขนาดพอดีกบัน้ิวมือ 

3) Tigerplast Transparent Sensitive: พลาสเตอรใ์ส สาํหรบัผิวแพง้่าย สาํหรบัยดึวสัดุทาํแผล 

4) Jason’s Jujubes Peppermint Flavor: ลกูอมรสเปปเปอรม้ิ์นท ์ 

5) Jason’s Jujubes Spicy Orange Flavor: ลกูอมรสสม้ (แทนรสสม้เดิม)  

6) Phamacare Caripore Paper: เทปแต่งแผลชนิดเยื่อกระดาษ พรอ้มแท่นตัด สําหรับผิวแพ้

ง่าย สาํหรบัยดึวสัดุทาํแผล 

2. บริษัทฯไดมี้ผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ Therma Plast เป็นแผ่นประคบรอ้นแกป้วด ซ่ึงบริษัทฯไดซ้ื้อ

เคร่ืองหมายการคา้ และมียอดขายเป็นท่ีน่าพอใจ  

สินคา้ Therma Plast เป็นแผ่นประคบรอ้นแกป้วด เปรียบเสมือนกระเป๋าน้ํารอ้นพกพา 

เหมาะสําหรับ แกป้วดประจาํเดือน แกป้วดเม่ือยกลา้มเน้ือ และใหค้วามอบอุ่น ซ่ึงสามารถควบ

รวมเขา้กบักลุ่มผลิตภณัฑข์องบริษัทไดอ้ยา่งราบร่ืน และมียอดขายเป็นท่ีน่าพอใจ  

 

3. ขยายทีมธุรกิจการแพทยเ์พ่ือครอบคลุมโรงพยาบาลทัว่ประเทศ 
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4. จดัตั้งทีมผลิตภณัฑพิ์เศษเพ่ือผลกัดนัน้ํามนัรอนสนัใหเ้ติบโต และเป็นท่ีรูจ้กัมากข้ึน   

 

5. Omron มีนโยบายปรบัลดเขตตัวแทนจาํหน่ายในประเทศไทย โดยใหบ้ริษัทดูแลรบัผิดชอบเป็น

ดงัน้ี 

• รา้นขายยาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (เดิมรา้นขายยาทัว่ประเทศ) 

• Modern Trade & Chain บางราย เช่น Watson’s, Fascino และ HealthyMax เป็นตน้  

       (เดิมไม่จาํกดัวา่เป็นรายใดบา้ง) 

• ช่องทางพิเศษ 

ทั้งน้ีนโยบายปรบัลดเขตตวัแทนจาํหน่ายในประเทศไทยดงักล่าว เป็นปัจจยัลบท่ีส่งผลต่อรายได้

ของบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ไดบ้ริหารงาน และพฒันาสินคา้ เพ่ือทดแทนยอดขายท่ีหายไป และ

สามารถทํา ใหย้อดขายรวมยงัอยู่ในระดบัเดิมได ้และยอดการส่งออกของบริษัทย่อยลดลงจากปีก่อนเพียง

เล็กนอ้ย แมว้า่เศรษฐกิจโลกยงัฟ้ืนตวัชา้  

 

การลงมติ  วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบ ไม่มีการลงมติ 

 

ท่ีประชุม รบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ปี 2558 

 

ประธาน สอบถามว่าผูถื้อหุน้ท่านใด ประสงคจ์ะแสดงความเห็นหรือไม่ มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็น 

และซกัถาม ดงัน้ี 

 

 ผูถื้อหุน้ท่ี 1 สอบถามในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี  

 

1) สอบถามเก่ียวการจดัการเก่ียวกบัลกูหน้ีคา้งจา่ยและสินคา้คงคลงั ท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

 

     กรรมการ ช้ีแจงวา่ในส่วนของลกูหน้ีคา้งจ่าย ทางบริษัทไดติ้ดตามหน้ีคงคา้งอยา่งใกลชิ้ดมากข้ึน 

และเพ่ิมพนักงานเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาก 4 คนเป็น 5 คน ทางบริษัทฯไดมี้การ

ติดตามและควบคุมจาํนวนหน้ีคงคา้งเป็นรายเดือน ตรวจนับสินคา้คงคลงับ่อยข้ึน และไดพ้ฒันาระบบบริหาร

สินคา้คงคลงัและโลจิสติกสใ์หมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

 

2)  สอบถามเก่ียวการลงทุนในท่ีดิน อาํเภอปาย จาํนวน 149 ไร่   

 

      กรรมการ ช้ีแจงว่าขณะน้ียังไม่มีแผนท่ีจะขายท่ีดินดังกล่าว แต่ยังอยู่ในการพิจารณาว่าจะ

สามารถทาํประโยชน์ในท่ีดินดงักล่าวไดอ้ยา่งไรบา้ง 

 

ผูถื้อหุน้ท่ี 2 สอบถามในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี  

 

1)  อยากทราบวา่ปัจจุบนั ลกูอม JASON'S JUJUBES มีกาํไร หรือ ถึงจุดคุม้ทุน แลว้หรือไม่   

 

                กรรมการ ช้ีแจงวา่ ในเชิงกาํไรขั้นตน้ ลูกอม JASON'S JUJUBES ถือวา่มีกาํไรอยู ่แต่ในช่วง 4 ปี

ท่ีผ่านมา เรายงัคงมีการสรา้งแบรนดอ์ยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัของผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของเรา 

เราจึงยงัคงมีค่าใชจ้า่ยการตลาดค่อนขา้งสูง แต่ก็ถือวา่เป็นปีท่ีดีของสินคา้ลกูอม JASON'S JUJUBES  

  ปัจจุบัน เราไดผ้ลิตรสชาดใหม่ออกมา ไดแ้ก่ Peppermint และ Spicy Orange เพ่ือใหสิ้นคา้มี

ความหลากหลาย เพ่ือสามารถตอบสนองกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึน 
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2)  สอบถามเก่ียวการผลิตเวชภณัฑส่์งออกไปยุโรปของบริษัทยอ่ย มีแนวโนม้ไปในทางท่ีดีหรือไม่ 

 

      กรรมการ ช้ีแจงว่าปัจจุบนับริษัทย่อยมีการผลิตสินคา้มากข้ึน และมีลูกคา้รายใหม่เขา้มาติดต่อ

เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ และเราไดมี้การจดัแสดงสินคา้ท่ีงาน MEDICA ท่ีประเทศเยอรมนัอย่างต่อเน่ืองมา 15 ปีแลว้ 

ซ่ึงสามารถเพ่ิมลูกคา้รายใหม่ๆไดเ้สมอ และผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพสูง เป็นท่ียอมรบัของต่างประเทศ 

และสินค้าท่ีส่งออกส่วนใหญ่เป็นการรับจา้งผลิตสินค้าเวชภัณฑ์ (OEM) ให้กับแบรนด์ท่ีมี ช่ือเสียงใน

ต่างประเทศ ซ่ึงไม่ตอ้งมีค่าใชจ้่ายในการทําการตลาด และไม่มีความเส่ียงว่าจะขายสินคา้ไม่ได ้เน่ืองจากเป็น

แบรนด์สินคา้ท่ีรุจ้กักนัแพร่หลายในระดบัสากลและติดตลาดในต่างประเทศอยู่แลว้ จึงทําใหก้ารส่งออกของ

เรา อยูร่ะดบัสมํา่เสมอ และมีแนวโนม้จะเพ่ิมข้ึน 

 

ผูถื้อหุน้ท่ี 3 สอบถามในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี  

 

1)  อยากทราบวา่บริษัทฯใหค้วามสาํคญักบัสินคา้ Tigerplast มากกวา่ Tensoplast ใช่หรือไม่ เพราะ

เหตุใด 

 

      กรรมการ ช้ีแจงว่าบริษัทฯให้ความสําคัญสินค้า Tigerplast มากกว่า Tensoplast เพราะ 

Tigerplast เป็นเคร่ืองหมายการคา้ของเราเอง ไม่ตอ้งจา่ยค่าลิขสิทธ์ิ แต่ Tensoplast ตอ้งจ่ายค่าลิขสิทธ์ิ และ

เพ่ือเขา้ตลาดในกลุ่มประเทศ AEC บริษัทฯจึงมีแผนท่ีจะจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ Tigerplast ในกลุ่ม

ประเทศ AEC 

  

วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุน (งบแสดงฐานะการเงินและกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ) สาํหรบัปีสิ้ นสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 

ประธาน แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ สาํหรบัวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง และมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้

ประชุมแทนเพ่ิมอีกรวม 31 ราย นับจาํนวนหุน้ได ้33,334 หุน้ รวมเป็น 182 ราย จาํนวนหุน้ 8,963,979 

หุน้ และมอบหมายให ้นายสมพร เวชพาณิชย ์ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชุม 

 

นายสมพร เวชพาณิชย ์กล่าวต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 

จาํกดั พ.ศ. 2535 บัญญติัว่า “คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การทํางบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุด

ของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในการประชุมสามญัประจาํปี เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

          งบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนท่ีจดัทําตามวรรคหน่ึง หรือจดัทาํข้ึนในระหวา่งรอบปีบญัชีเพ่ือนําเสนอ

ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั คณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบงบดุลและบญัชีกาํไร

ขาดทุนน้ันใหเ้สร็จก่อนนําเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้” 

จากน้ัน ประธาน เสนองบการเงินของบริษัทฯ ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงผ่านการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ รายละเอียดฐานะการเงินและผลประกอบการปรากฏตามงบดุลและ

บญัชีกาํไรขาดทุนท่ีไดจ้ดัส่งไปใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมแลว้ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและลงคะแนน 

 

ประธาน จึงขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ ท่ีประชุมมีมติดว้ยเสียงขา้งมากอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไร

ขาดทุนปี 2558 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ตามท่ีประธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
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การลงคะแนน จาํนวนหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 

   ผูถื้อหุน้ทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม              

   และมีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนน 

8,963,979 100.00 

   เห็นดว้ย   8,963,429 99.9939 

   ไม่เห็นดว้ย - - 

   งดออกเสียง 550 0.0061 

 

วาระท่ี 4.  พิจารณาอนุมตักิารจดัสรรเงินกาํไรและอนุมตักิารจา่ยเงินปันผล 

 

ประธาน ช้ีแจงต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 

  ทุนสาํรองตามกฎหมาย ตามมาตรา 116 ของพระราชบญัญติับริษัทมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 

กาํหนดว่า “บริษัทตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ของกาํไร

สุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ

สิบของทุนจดทะเบียน เวน้แต่บริษัทจะมีขอ้บังคบัหรือกฎหมายอ่ืนกาํหนดใหต้อ้งมีทุนสาํรองมากกว่าน้ัน” 

และ ตามขอ้บงัคบับริษัทฯ ขอ้ 36 กาํหนดวา่ “บริษัทตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรอง

ไม่น้อยกวา่รอ้ยละหา้ของกาํไรสุทธิประจาํปี จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบของทุนจด

ทะเบียน”                 

เน่ืองจากบริษัทฯ ไดส้าํรองเงินไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายไวค้รบรอ้ยละสิบของทุนจดทะเบียน

แลว้  ดงัน้ัน จึงไม่ตอ้งสาํรองเงินเพ่ิมอีก 

                    การจา่ยเงินปันผล สาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2558 ตามขอ้บงัคบับริษัทฯ ขอ้ 35 กาํหนดวา่  

                “การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได ้เงินปันผลน้ันใหแ้บ่ง

ตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั โดยการจา่ยเงินปันผลน้ันตอ้งไดร้บัอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

               คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครั้งคราวเม่ือเห็นว่าบริษัทมี

กําไร สมควรพอท่ีจะทําเช่นน้ัน และเม่ือไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผู้ถือหุน้ทราบใน

ภายหลงั” 

นอกจากน้ัน บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของกาํไรสุทธิ

ของงบการเงินรวม  และในการประชุมคณะกรรมการเม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาผล

ประกอบการของบริษัทฯ  ซ่ึงมีกาํไรสาํหรบัปีตามงบการเงินรวมจาํนวน 97,382,117 บาท จึงเห็นสมควรให้

จ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2558 ในอัตราหุน้ละ 4.00 บาท แก่ผู้ถือหุน้จํานวน 13,500,000 หุน้ เป็นเงิน 

54,000,000 บาท คิดเป็น 55.45% ของกําไรสําหรับปีของงบการเงินรวม โดยจ่ายจากกําไรสะสมของปี 

2557 และ 2558 ซ่ึงเสียภาษีอตัรารอ้ยละ 20 

จากผลประกอบการของปี 2558 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ อนุมัติการ

จ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 4.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 54,000,000 บาท คิดเป็น 55.45% ของกาํไร

สาํหรบัปีของงบการเงินรวม โดยจ่ายจากกาํไรสะสมของปี 2557 และ 2558 ซ่ึงเสียภาษีอตัรารอ้ยละ 20 

ซ่ึงผูถื้อหุน้ สามารถเครดิตภาษีคืนไดเ้ท่ากบัเงินปันผลคูณยีสิ่บส่วนแปดสิบ 

ดังน้ัน คณะกรรมการไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2559 ใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา

อนุมติัดงัน้ี 

            

                   ทุนสาํรองตามกฎหมาย  

            เน่ืองจากบริษัทฯ ไดส้าํรองเงินไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายไวค้รบรอ้ยละสิบของทุนจดทะเบียน

แลว้ ดงัน้ัน จึงไม่ตอ้งสาํรองเงินเพ่ิมอีก 
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                การจา่ยเงินปันผล       

            ในปี 2559 น้ี เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559 คณะกรรมการไดมี้มติเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้

ถือหุน้  อนุมติัใหจ้่ายเงินปันผล ในอตัราหุน้ละ 4.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 54,000,000 บาท กาํหนด

จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 28 เมษายน 2559 และกําหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 10 

มีนาคม 2559 และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการ

โอนหุน้ในวนัท่ี 11 มีนาคม 2559 

              

            การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 

            ประธาน จึงขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 

            มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติดว้ยเสียงขา้งมากใหจ้่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 4.00 

บาท จาํนวน 13,500,000 หุน้ เป็นเงิน 54,000,000 บาท กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 28 เมษายน 

2559 และกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 และใหร้วบรวมรายช่ือ

ตามมาตรา 225 พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ในวนัท่ี 11 มีนาคม 2559 

ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 

การลงคะแนน จาํนวนหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 

   ผูถื้อหุน้ทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม 

   และมีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนน 

8,963,979 100.00 

   เห็นดว้ย   8,963,429 99.9939 

   ไม่เห็นดว้ย - - 

   งดออกเสียง 550 0.0061 

 

วาระท่ี 5. พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ 

 

ประธาน แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ สาํหรบัวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง และมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้

ประชุมแทนเพ่ิมอีก 1 ราย นับจาํนวนหุน้ได ้200 หุน้ รวมเป็น 183 ราย จาํนวนหุน้ 8,964,179 หุน้ และ

มอบหมายให ้นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็นผู้

เสนอต่อท่ีประชุม 

 

นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์ แจง้ว่า ตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จาํกัด พ.ศ. 

2535 และ ขอ้บังคบัของบริษัทขอ้ 11 และ 12 กาํหนดไวว้่ากรรมการของบริษัท จาํนวนหน่ึงในสามของ

จาํนวนกรรมการทั้งหมด หรือจาํนวนใกลท่ี้สุดกับอัตราหน่ึงในสามตอ้งออกจากตําแหน่งตามวาระในวนั

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทุกปี โดยใหก้รรมการคนท่ีไดอ้ยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการ 

เน่ืองจากกรรมการของบริษัทฯ มีทั้งหมด 6 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจําปี 2559 น้ี จึงมี

กรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 2 คน คือ นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร และ นายวิวัฒน์ เวทยานุกูล 

รายละเอียดประวติัการศึกษา และประวติัการทํางานของกรรมการทั้ง 2 คน ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกับ

หนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ีแลว้ อน่ึงในระหวา่งวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ

ไดล้งประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษัทฯ ใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือเขา้รบัการพิจารณา

สรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ ปรากฎว่าไม่มีผู ้ถือหุน้เสนอช่ือเขา้มา คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
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ค่าตอบแทนจึงเห็นควรใหเ้ลือกกรรมการทั้ง 2 คน กลับมาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง 

และคณะกรรมการก็เห็นเช่นเดียวกนั จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  

 

คณะกรรมการ เสนอให  ้นายพงศ์รัตน์ อรุณวฒันาพร และ นายวิวฒัน์ เวทยานุกูล กลับมาเป็น

กรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากพิจารณาแลว้เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 คน เป็นผูมี้ความรูแ้ละ

ความสามารถ และไม่เป็นบุคคลตอ้งหา้มตามมาตรา 68 และ 86 ของพระราชบญัญติับริษัทมหาชน จาํกดั 

พ.ศ. 2535 ท่ีหา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการ หรือเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอันมี

สภาพเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท (Conflict of Interest) 

 

การลงมติ  วาระน้ีตอ้งผ่านอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 

           นายเมธี ภิญโญโชติวงศ ์จึงขอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนเลือกตั้ง นายพงศร์ตัน์ อรุณวฒันาพร 

 

           มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ใหต้ั้ง นายพงศร์ตัน์ อรุณวฒันา

พร เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี  

  

5.1  นายพงศร์ตัน์ อรุณวฒันาพร 

การลงคะแนน จาํนวนหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 

   ผูถื้อหุน้ทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม 

   และมีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนน 

8,964,179 100.00 

   เห็นดว้ย   8,963,629 99.9939 

   ไม่เห็นดว้ย - - 

   งดออกเสียง 550 0.0061 

 

นายเมธี ภิญโญโชติวงศ ์ขอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนเลือกตั้ง นายววิฒัน์ เวทยานุกูล 

 

          มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ใหต้ั้ง นายวิวฒัน์ เวทยานุกูล 

เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี  

 

5.2  นายววิฒัน์ เวทยานุกูล 

การลงคะแนน จาํนวนหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 

   ผูถื้อหุน้ทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม 

   และมีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนน 

8,964,179 100.00 

   เห็นดว้ย   8,963,629 99.9939 

   ไม่เห็นดว้ย - - 

   งดออกเสียง 550 0.0061 

 

วาระท่ี 6. พิจารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรบัปี 2559 

 

ประธาน แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ สาํหรบัวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง และมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้

ประชุมแทนเพ่ิมอีกรวม 2 ราย นับจาํนวนหุน้ได ้11 หุน้ รวมเป็น 185 ราย จาํนวนหุน้ 8,964,190 หุน้ และ

มอบหมายให ้นายเมธี ภิญโญโชติวงศ์ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็นผู้

เสนอต่อท่ีประชุม 
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นายเมธี ภิญโญโชติวงศ ์ช้ีแจงต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 

ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษัทมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดวา่ “หา้มมิใหจ้่ายเงิน

หรือทรพัยสิ์นอ่ืนใดใหก้รรมการ เวน้แต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ในกรณีท่ีขอ้บงัคบั

ของบริษัทฯ มิไดก้ําหนดไว ้การจ่ายค่าตอบแทนใหเ้ป็นไปตามมติของท่ีประชุมผู้ถือหุน้” แต่เน่ืองจาก

ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ไม่ไดก้าํหนดไว ้จึงตอ้งขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

          สาํหรบัปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซ่ึงไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลัน่กรองอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสม

ประการต่างๆ เปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัรวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทาง

ธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทฯ แลว้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้กําหนด

ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาทต่อปี ซ่ึงเท่ากับปี 2558 โดยมอบหมายให้

คณะกรรมการเป็นผูจ้ดัสรร 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของ

ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

          

          นายเมธี ภิญโญโชติวงศ ์จึงขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติดว้ยเสียงขา้งมากอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่

เกิน 2,500,000 บาทต่อปี โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการเป็นผูจ้ดัสรร ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

การลงคะแนน จาํนวนหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 

  ผูถื้อหุน้ทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม 

  และมีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนน 

8,964,190 100.00 

   เห็นดว้ย   8,963,640 99.9939 

   ไม่เห็นดว้ย - - 

   งดออกเสียง 550 0.0061 

 

วาระท่ี 7. พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2559  

                    

ประธาน แจง้ต่อท่ีประชุมว่า สําหรับวาระน้ีขอมอบหมายให  ้นายสมพร เวชพาณิชย์ ในฐานะ

ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชุม 

นายสมพร เวชพาณิชย ์แจง้ว่า เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคบัของบริษัท ขอ้ 37 ซ่ึงกาํหนดว่า “ใหท่ี้

ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี ในการ

แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมก็ได ้ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจา้งหรือผู้

ดาํรงตาํแหน่งใดๆ ของบริษัท” 

 ในปี 2558 บริษัทฯไดแ้ต่งตั้ง นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 

7517 หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลยส์วสัด์ิ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6699 หรือ นางสาววนันิสา 

งามบัวทอง ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6838 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จาํกดั เป็นผูส้อบ

บญัชีของบริษัทฯ 

ดงัน้ันคณะกรรมการโดยการพิจารณาและเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอใหท่ี้

ประชุมผูถ้ือหุน้อนุมตัิใหแ้ต่งตั้ง นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 

หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลยส์วสัด์ิ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6699 หรือ นางสาววนันิสา งามบัว

ทอง ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6838 จากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
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บริษัทฯ ประจําปี 2559 และให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินจํานวน 640,000 บาท ซ่ึงเพ่ิมจากปีท่ีแล้ว 

40,000 บาท จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 
 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งผ่านอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
            

           นายสมพร เวชพาณิชย ์จึงขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติดว้ยเสียงขา้งมากอนุมติัใหแ้ต่งตั้ง แต่งตั้ง นางสาวสุลลิต 

อาดสวา่ง ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7517 หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลยส์วสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต

ทะเบียนเลขท่ี 6699 หรือ นางสาววนันิสา งามบัวทอง ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6838 แห่ง

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จาํกดั เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ประจาํปี 2559 ต่อไปอีกหน่ึงปี และใหจ้่าย

ค่าตอบแทนเป็นเงินจาํนวน 640,000 บาท ซ่ึงเพ่ิมจากปีท่ีแลว้ 40,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

การลงคะแนน จาํนวนหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 

   ผูถื้อหุน้ทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม 

   และมีสิทธ์ิออกเสียงลงคะแนน 

8,964,190 100.00 

   เห็นดว้ย   8,963,640 99.9939 

   ไม่เห็นดว้ย - - 

   งดออกเสียง 550 0.0061 

 

วาระท่ี 8. พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ  
   

 ประธานไดแ้จง้ใหท้ราบวา่ในระหวา่งวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯได้

ลงประกาศในเว็บไซตข์องบริษัทฯ ใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมเขา้มาเพ่ือพิจารณา ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อ

หุน้เสนอวาระการประชุมเขา้มา 

 ประธานสอบถามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดจะเสนอเร่ืองใดใหท่ี้ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่ ซ่ึง

ตามขอ้บังคบัของบริษัท ขอ้ 30 วรรคสองกาํหนดว่า “เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จแลว้ ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นับ

รวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน

นอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุมก็ได”้ 
 

            - ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองอ่ืนใดใหพิ้จารณา 

            ประธาน เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองอ่ืนใดใหพิ้จารณา จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ ท่ีมีขอ้สงสยัได้

ซกัถาม 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ มีขอ้ซกัถามอ่ืนใดอีก ประธาน จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีไดแ้สดงความเห็นท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการดาํเนินกิจการของบริษัทฯ คณะผูบ้ริหาร จะเอาขอ้เสนอแนะเหล่าน้ี ไปใชใ้นการปรบัปรุงการ

ดาํเนินงานของบริษัทฯ และขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีสละเวลามาร่วมประชุม และกล่าว ปิดประชุมเวลา 15:40 น.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ประธานท่ีประชุม 

               

               (นายวีระ อรุณวฒันาพร) 

                   ประธานกรรมการ 
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คณะกรรมการบรษิทั          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวีระ  อรุณวฒันาพร 

อายุ : 72 ปี 

ตาํแหน่ง : ประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

      และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

การศึกษา : B.A. Economics, Whitworth University, Spokane, 

  Washington, U.S.A. 

หลกัสูตรพิเศษ : Director Certification Programรุ่นท่ี 33 

  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ ์ : มี.ค. 2558 - ปัจจุบนั   ประธานกรรมการ   

  ส.ค. 2553 - ปัจจุบนั   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร   

  ปี 2546 - ส.ค.2553 ประธานกรรมการบริหาร   

  ปี 2536 - 2546  กรรมการผูจ้ดัการ 

  ปี 2516 - 2536    กรรมการและผูจ้ดัการ 

      บริษัท แจก๊เจียอุตสาหกรรม (ไทย) จาํกดั 

 
 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 3 
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คณะกรรมการบรษิทั          

 

 

 

 

 

พล.ต.ท.โยธิน     มธัยมนนัทน ์

อายุ : 76 ปี 

ตาํแหน่ง :  ประธานกรรมการธรรมาภิบาล กรรมการตรวจสอบ และ 

   กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

การศึกษา : ปริญญาตรี รฐัประศาสนศาสตร ์โรงเรียนนายรอ้ยตาํรวจ 

  ปริญญาตรีนิติศาสตรม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช 

  ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตร ์สถาบนับณัทิตพฒันบริหารศาสตร ์

(NIDA) 

หลกัสูตรพิเศษ : -  การบริหารงานตาํรวจ International Police Academy U.S.A. 

 -  โรงเรียนนานาชาติ และสถาบนัทางการช่วยเหลือทางการทหาร U.S.A. 

-  หลกัสูตรการฝึกอบรมดา้นครูฝึกตาํรวจสถาบนัขา้ราชการตาํรวจ  

     นานาชาติ ประจาํกรุง วอชิงตนั ดี. ซี. U.S.A. 

-  หลกัสูตรการข่าวชั้นสูงประเทศมาเลเซีย 

-  Directors Certification Program รุ่นท่ี 72 

  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ:์ มี.ค.2558 - ปัจจุบนั     ประธานกรรมการธรรมาภิบาล กรรมการตรวจสอบ 

        กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

        และรรมการอิสระ  

    เมย.2554–ก.พ.2558   ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

                   ปี 2548 - มี.ค. 2554   ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

                             และกรรมการอิสระ 

                บริษัท แจก๊เจียอุตสาหกรรม (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

            ทนายความอิสระ 

อดีต:                  อนุกรรมการ ปปช. 

             ผูบ้ญัชาการประจาํสภาความมัน่คงแห่งชาติ 

                ผูบ้ญัชาการตาํรวจสนัติบาล 

                 อาจารยโ์รงเรียนนายรอ้ยตาํรวจ 

                 รองผูบ้ญัชาการตาํรวจสนัติบาล 

                  ผูช่้วยผูบ้ญัชาการตาํรวจสนัติบาล 

                 ผูบ้งัคบัการตาํรวจสนัติบาล 
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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 2560 ในวนัท่ี 4 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งคริสตลับอลรูม โรงแรมตะวนันา เลขท่ี 80 ถนนสุรวงศ ์แขวง/เขตบาง

รกั กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Shareholders’ Meeting 2017 on April 4, 2017 at 14.00 

hours, at Crystal Ballroom, Tawana Hotel, 80 Surawong Road, Bangrak, Bangkok or at any adjournment thereof. 

 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 

Attachment 5 (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Affix 20 Baht duty stamp) 
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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 2560 ในวนัท่ี 4 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งคริสตลับอลรูม โรงแรมตะวนันา เลขท่ี 80 ถนนสุรวงศ ์แขวง/เขตบาง

รกั กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Shareholders’ Meeting 2017 on April 4, 2017 at 14.00 

hours, at Crystal Ballroom, Tawana Hotel, 80 Surawong Road, Bangrak, Bangkok or at any adjournment thereof. 

 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 

Attachment 5 (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Affix 20 Baht duty stamp) 
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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 51 ประจาํปี 2559 

Agenda No.1 To accept the minutes of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders (no.51); 

  (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 2559 

Agenda No.2 To acknowledge the Company's operational results for the year 2016; 

   ไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

   No casting of votes for this agenda 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน (งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) สาํหรบัปี

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

Agenda No.3 To approve the Company's audited financial statements for the year ended December 31, 2016; 

  (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   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ (นายวีระ อรุณวฒันาพร) 

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

   (Mr. Vira 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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   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ (พล.ต.ท. โยธิน มธัยมนนัทน)์ 

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

  (Pol. Lt. Gen. Yothin Mathayamanan);  

  (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 2560 

Agenda No.6 To approve the remuneration of directors for the year 2017; 

  (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 2560 

Agenda No.7 To approve the appointment of the auditors and the audit fee for the year 2017; 

  (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  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 

Agenda No.8 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 
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(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 

  

 ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2560 ในวนัท่ี 4 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งคริสตัลบอลรูม โรงแรมตะวนันา 

เลขท่ี 80 ถนนสุรวงศ ์แขวง/เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 For the Annual General Shareholders’ Meeting 2017 on April 4, 2017 at 14.00 hours, at Crystal Ballroom, 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 ประจําปี 2560 ในวนัท่ี 4 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ  หอ้งคริสตัลบอลรูม โรงแรมตะวนันา 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 2017 on April 4, 2017 at 

14.00 hours, at Crystal Ballroom, Tawana Hotel, 80 Surawong Road, Bangrak, Bangkok or at any adjournment thereof. 

 

 

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

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 

Attachment 5 
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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 51 ประจาํปี 2559 

Agenda No.1 To accept the minutes of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders (no.51); 

   (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 2559 

Agenda No.2 To acknowledge the Company's operational results for the year 2016; 

   ไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

   No casting of votes for this agenda 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน (งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) สาํหรบัปี

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

Agenda No.3 To approve the Company's audited financial statements for the year ended December 31, 2016; 

   (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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วาระท่ี 5   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ (นายวีระ อรุณวฒันาพร) 

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

   (Mr. Vira 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                 เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย                 เสียง    งดออกเสียง                 เสียง 

         Approve                   votes      Disapprove                   votes         Abstain                        votes 

 

   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ (พล.ต.ท. โยธิน มธัยมนนัทน)์ 

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

  (Pol. Lt. Gen. Yothin Mathayamanan);  

   (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 6  พิจารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรบัปี 2560 

Agenda No.6 To approve the remuneration of directors for the year 2017; 

   (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 2560 

Agenda No.7 To approve the appointment of the auditors and the audit fee for the year 2017; 

   (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 8  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 

Agenda No.8 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 
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(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 

                  (                                                                ) 

 



 

-30- 

 

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 

 

 ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2560 ในวนัท่ี 4 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งคริสตัลบอลรูม โรงแรมตะวนันา 

เลขท่ี 80 ถนนสุรวงศ ์แขวง/เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 For the Annual General Shareholders’ Meeting 2017 on April 4, 2017 at 14.00 hours, at Crystal Ballroom, 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 70 ปี 

         อยูบ่า้นเลขท่ี  316/32  ซอยสุขุมวิท 22  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110 

                       (ไมมี่ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในครั้งน้ี) 

 

  (2)  นายเมธี  ภิญโญโชติวงศ ์ ตาํแหน่ง  ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน  อายุ 71 ปี 

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

                              10260 

                       (ไมมี่ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในครั้งน้ี) 

 

  (3)  พลตาํรวจโทโยธิน  มธัยมนันทน์  ตาํแหน่ง  ประธานกรรมการธรรมาภิบาล  อายุ  76 ปี 

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

           กรุงเทพมหานคร  10310 

                                      (มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ 

              ท่ีเสนอในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในครั้งน้ี) 

 

  (4)  หนังสือมอบฉนัทะกรอกขอ้ความครบถว้น  พรอ้มสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนลงลายมือช่ือผูม้อบ 

                              ฉนัทะ 
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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 ้  

 ในการประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ (ถา้มี) จากผูถื้อหุน้มาประชุมไมน่้อยกวา่ยีสิ่บหา้คน  หรือไม่

น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมดและตอ้งมีหุน้นับรวมกนัไดไ้มน่้อยกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายได้

ทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

 ขอ้ 28.  การประชุมผูถื้อหุน้ครั้งใด  เม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงชัว่โมงหน่ึง  จาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมไมค่รบ

เป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 27.  หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้น้ันไดเ้รียกนัด  เพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ  การประชุมเป็น

อนัระงบัไป  ถา้การประชุมผูถื้อหุน้น้ันมิใชเ่ป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ  ก็ใหนั้ดประชุมใหม่และใหส้่งหนังสือนัด

ประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไมน่้อยกวา่เจ็ดวนักอ่นวนัประชุม  ในการประชุมครั้งหลงัน้ีไมบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 ขอ้ 29.  ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถ

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 ผูถื้อหุน้จะมอบฉันทะให้

บุคคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้แทนตนก็ได ้

 ขอ้ 32.  การออกเสียงคะแนนไม่ว่าจะกระทําดว้ยวิธีการใดๆ ก็ตามใหนั้บหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียง ถา้คะแนนเสียง

เท่ากนั  ใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชุมมีคะแนนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
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นิยามกรรมการอิสระโดยสงัเขป 

 

 บริษัท  แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จาํกัด  (มหาชน)  ไดก้ําหนดนิยามกรรมการอิสระเท่ากับขอ้กําหนดตาม

ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนเร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม ่ โดยมีหลกัเกณฑ ์

 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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Attachment  9 

 
ผูเ้ขา้ประชุมโปรดนาํเอกสารฉบบัน้ี พรอ้มบตัรประชาชนของผูเ้ขา้ประชุม (หรือหนังสือเดินทางสาํหรบัชาวต่างชาติ) มาแสดงเพื่อลงทะเบียน

เขา้ร่วมประชุม* 

บริษทั แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
Jack Chia Industr ies (Thailand) Public Company Limited 

 

แบบฟอรม์ลงทะเบียนของ บริษัท แจก๊เจยีอุตสาหกรรม (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

Registration Form of Jack Chia Industries (Thailand) Public Company Limited 

ขา้พเจา้        สญัชาติ 

I/We        Nationality 

อยูบ่า้นเลขท่ี       เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ 

Address        Shareholder’s Registration No. 

 

 เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท แจก๊เจียอุตสาหกรรม (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 Being a Shareholder of Jack Chia Industries (Thailand) Public Company Limited 

  

 โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม     หุน้ 

 Holding the total amount of     shares 

 หุน้สามญั      หุน้ 

 Ordinary share      shares 

แบบฟอรม์ลงทะเบียน 

Registration Form 

 

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2560 

The 2017 Annual General Shareholder’s Meeting 
 

บริษัท แจก๊เจียอุตสาหกรรม (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

Jack Chia Industries (Thailand) Public Company Limited 
 

วนัองัคารท่ี 4 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. 

Tuesday, April 4, 2017   at 14.00 hours 

 

ณ   หอ้งคริสตลับอลรูม   โรงแรมตะวนันา 

at Crystal Ballroom,   Tawana Hotel 

เลขท่ี 80 ถนนสุรวงศ ์บางรกั กรุงเทพฯ 10500 

80 Surawong Road, Bangrak, Bangkok 10500 
 

ขา้พเจา้                                                                                          เป็นผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

        I, (name)                                                                                       am either a shareholder or a proxy of           

บริษัท แจก๊เจียอุตสาหกรรม (ไทย) จาํกดั(มหาชน) หมายเลขประจาํตวัประชาชน (หรือหนังสือเดินทาง)                                                       , 

Jack Chia Industries (Thailand) Public Company Limited. My identification number (or passport number) is 

ขา้พเจา้ไดม้าเขา้ร่วมการประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 

I am hereby attend the mentioned meeting above.           

                                                                       ลงช่ือ                                                             ผูเ้ขา้ร่วมประชุม         

                                                                       Signature                                                        The meeting attendant   

                                                                             (                                                             ) 

เขา้ประชุมโปรดนาํเอกสารฉบบัน้ี พรอ้มบตัรประชาชนของผูเ้ขา้ประชุม (หรือหนังสือเดินทางสาํหรบัชาวต่างชาติ) มา

แสดงเพื่อลงทะเบียนเขา้รว่มประชุม* 
 

-37- 



‐38‐ 

 

 
 

แผนท่ี 

โรงแรมตะวนันา  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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