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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 2 

 

 

 
เหตผุลและวตัถปุระสงคเ์พ่ือประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุ้นตามระเบียบวาระ 

 
วาระท่ี 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2559 

 
เหตผุลและวตัถปุระสงค ์
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 ของบรษิทัฯ ไดถู้กจดัขึน้เมื่อวนัที ่25 กรกฎาคม 2559  โดยมสี าเนา
รายงานการประชมุซึง่ไดบ้นัทกึถูกตอ้งตามความเป็นจรงิ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่2) บรษิทัฯ ไดจ้ดัสง่ส าเนา
รายงานการประชมุใหแ้กต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณชิยภ์ายในระยะเวลาทีก่ฎหมาย
และประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด และมกีารเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั (www.epg.co.th) เพื่อเปิดเผย
แก่ผูถ้อืหุน้และนกัลงทุนทัว่ไปแลว้ และปรากฏว่าไม่มผีูใ้ดขอแกไ้ขแต่อย่างใด 

 
การลงมติ 
วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
 
เหตผุลและวตัถปุระสงค ์
สรุปผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2560  

(บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สนิทรพัยห์มุนเวยีน 4,298,644,398 2,263,935,458 

สนิทรพัยร์วม 12,785,315,892 6,738,601,063 
หนี้สนิหมุนเวยีน 2,144,327,000 13,266,516 

หนี้สนิรวม 2,861,016,517 25,046,654 
รายไดจ้ากการขายสนิคา้และ 
การใหบ้รกิาร 

9,284,982,731 78,417,000 

ก าไรสทุธจิากผลการด าเนินงาน 1,382,702,256 730,490,276 

 

บรษิทัฯ ไดส้รุปผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2560 ดงัปรากฏใน
รายงานประจ าปี ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ในรปูแบบซดี ีพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุในครัง้นี้แลว้ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย
ล าดบัที ่4) 
 
การลงมติ 
วาระแจง้เพื่อทราบ จงึไมม่กีารลงมตใินวาระนี้ 
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วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมติังบการเงินรวมของบริษทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

 
เหตผุลและวตัถปุระสงค ์ 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  มาตรา112  ซึง่ก าหนดใหค้ณะกรรมการตอ้ง
จดัใหม้กีารจดัท างบดุล (งบแสดงฐานะการเงนิ) และบญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 
และตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชตีรวจสอบงบดุลและบญัชกี าไรขาดทุนนัน้ก่อนน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการ
ประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

 

คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารท างบการเงนิ ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 ซึง่ผ่าน
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีลว้ เพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใินการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี ตามทีม่าตรา 112 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนด (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่4) 
 
การลงมติ 

วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรส่วนหน่ึงเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและการจ่าย                  
เงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานส าหรบัรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
 
เหตผุลและวตัถปุระสงค ์ 
ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 50 ก าหนดว่า
บรษิทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธปิระจ าปี   
หกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา(ถา้ม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10  ของทุนจดทะเบยีน 
และมาตรา 115 ก าหนดใหบ้รษิทัจ่ายเงนิปนัผลจากเงนิก าไรเทา่นัน้ และหา้มจ่ายเงนิปนัผลในกรณีทีบ่รษิทัยงัมี
ยอดขาดทุนสะสมอยู่   
 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ มนีโยบายจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้โดยพจิารณาความสามารถในการ
จ่ายเงนิปนัผลจากก าไรสะสมของงบการเงนิเฉพาะกจิการ บรษิทัฯ จะพจิารณาจ านวนเงนิทีจ่่ายปนัผลแต่ละครัง้
จากผลประกอบการในงบการเงนิรวมดว้ย โดยบรษิทัฯ พจิารณาจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 30 ของ
ก าไรสทุธติามงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ หลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลเป็นส าคญั อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ อาจ
พจิารณาจ่ายเงนิปนัผลในอตัราทีแ่ตกต่างไปจากนโยบายทีก่ าหนดไวไ้ด ้ทัง้น้ีจะขึน้อยู่กบัผลประกอบการ  
ฐานะการเงนิ สภาพคล่องทางการเงนิ และความจ าเป็นในการใชเ้งนิเพื่อบรหิารกจิการ และการขยายธุรกจิของ
บรษิทัฯ รวมถงึภาวะเศรษฐกจิ ทัง้น้ี การจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวจะไม่เกนิก าไรสะสมทีป่รากฏอยูใ่นงบการเงนิ
เฉพาะกจิการของบรษิทัฯ และเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
  

เน่ืองจากบรษิทัฯ ประกอบกจิการโดยการถอืหุน้ในกจิการอื่น (Holding Company) โดยมสีนิทรพัยห์ลกั คอืเงนิ
ลงทุนในบรษิทัย่อย ดงันัน้ ความสามารถในการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัฯ จงึขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานและ
การจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัย่อยเป็นส าคญั 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 2 

 

 

 
เหตผุลและวตัถปุระสงคเ์พ่ือประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุ้นตามระเบียบวาระ 

 
วาระท่ี 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2559 

 
เหตผุลและวตัถปุระสงค ์
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 ของบรษิทัฯ ไดถู้กจดัขึน้เมื่อวนัที ่25 กรกฎาคม 2559  โดยมสี าเนา
รายงานการประชมุซึง่ไดบ้นัทกึถูกตอ้งตามความเป็นจรงิ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่2) บรษิทัฯ ไดจ้ดัสง่ส าเนา
รายงานการประชมุใหแ้กต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณชิยภ์ายในระยะเวลาทีก่ฎหมาย
และประกาศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด และมกีารเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั (www.epg.co.th) เพื่อเปิดเผย
แก่ผูถ้อืหุน้และนกัลงทุนทัว่ไปแลว้ และปรากฏว่าไม่มผีูใ้ดขอแกไ้ขแต่อย่างใด 

 
การลงมติ 
วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
 
เหตผุลและวตัถปุระสงค ์
สรุปผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2560  

(บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สนิทรพัยห์มุนเวยีน 4,298,644,398 2,263,935,458 

สนิทรพัยร์วม 12,785,315,892 6,738,601,063 
หนี้สนิหมุนเวยีน 2,144,327,000 13,266,516 

หนี้สนิรวม 2,861,016,517 25,046,654 
รายไดจ้ากการขายสนิคา้และ 
การใหบ้รกิาร 

9,284,982,731 78,417,000 

ก าไรสทุธจิากผลการด าเนินงาน 1,382,702,256 730,490,276 

 

บรษิทัฯ ไดส้รุปผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัช ีสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2560 ดงัปรากฏใน
รายงานประจ าปี ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ในรปูแบบซดี ีพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุในครัง้นี้แลว้ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย
ล าดบัที ่4) 
 
การลงมติ 
วาระแจง้เพื่อทราบ จงึไมม่กีารลงมตใินวาระนี้ 

 

 

 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 2 

 

 

 
วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมติังบการเงินรวมของบริษทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

 
เหตผุลและวตัถปุระสงค ์ 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  มาตรา112  ซึง่ก าหนดใหค้ณะกรรมการตอ้ง
จดัใหม้กีารจดัท างบดุล (งบแสดงฐานะการเงนิ) และบญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 
และตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชตีรวจสอบงบดุลและบญัชกี าไรขาดทุนนัน้ก่อนน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการ
ประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

 

คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารท างบการเงนิ ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 ซึง่ผ่าน
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีลว้ เพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใินการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี ตามทีม่าตรา 112 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนด (สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่4) 
 
การลงมติ 

วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรส่วนหน่ึงเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและการจ่าย                  
เงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานส าหรบัรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
 
เหตผุลและวตัถปุระสงค ์ 
ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 50 ก าหนดว่า
บรษิทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธปิระจ าปี   
หกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา(ถา้ม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10  ของทุนจดทะเบยีน 
และมาตรา 115 ก าหนดใหบ้รษิทัจ่ายเงนิปนัผลจากเงนิก าไรเทา่นัน้ และหา้มจ่ายเงนิปนัผลในกรณีทีบ่รษิทัยงัมี
ยอดขาดทุนสะสมอยู่   
 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ มนีโยบายจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้โดยพจิารณาความสามารถในการ
จ่ายเงนิปนัผลจากก าไรสะสมของงบการเงนิเฉพาะกจิการ บรษิทัฯ จะพจิารณาจ านวนเงนิทีจ่่ายปนัผลแต่ละครัง้
จากผลประกอบการในงบการเงนิรวมดว้ย โดยบรษิทัฯ พจิารณาจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 30 ของ
ก าไรสทุธติามงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ หลงัหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลเป็นส าคญั อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ อาจ
พจิารณาจ่ายเงนิปนัผลในอตัราทีแ่ตกต่างไปจากนโยบายทีก่ าหนดไวไ้ด ้ทัง้น้ีจะขึน้อยู่กบัผลประกอบการ  
ฐานะการเงนิ สภาพคล่องทางการเงนิ และความจ าเป็นในการใชเ้งนิเพื่อบรหิารกจิการ และการขยายธุรกจิของ
บรษิทัฯ รวมถงึภาวะเศรษฐกจิ ทัง้น้ี การจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวจะไม่เกนิก าไรสะสมทีป่รากฏอยูใ่นงบการเงนิ
เฉพาะกจิการของบรษิทัฯ และเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
  

เน่ืองจากบรษิทัฯ ประกอบกจิการโดยการถอืหุน้ในกจิการอื่น (Holding Company) โดยมสีนิทรพัยห์ลกั คอืเงนิ
ลงทุนในบรษิทัย่อย ดงันัน้ ความสามารถในการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัฯ จงึขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานและ
การจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัย่อยเป็นส าคญั 
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 2 

 

 

 

ขอ้มลูการเปรยีบเทยีบอตัราการจ่ายเงนิปนัผลส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ วนัที ่31 มนีาคม 2559 และ
วนัที ่31 มนีาคม 2560 

         (บาท) 

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล 31 มีนาคม 2560  
(ปีท่ีเสนอ) 31 มีนาคม 2559 

1. ก าไรสทุธ ิ
1.1 งบการเงนิรวม 

1.2 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
1,382,702,256 

730,490,276 

 

1,413,737,383 

612,246,780 

2. จ านวนหุน้ / มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้ 2,800,000,000/ 1 บาท 2,800,000,000/ 1 บาท 

3. เงนิปนัผลจ่ายอตัราต่อหุน้ 0.25 0.20 

4. รวมจ านวนเงนิปนัผลจ่ายทัง้สิน้ 700,000,000 560,000,000 

5. สดัสว่นการจ่ายเงนิปนัผลเทยีบกบัก าไรสทุธติาม
งบการเงนิรวม (Payout ratio) รอ้ยละ 50.63 รอ้ยละ 39.61 

 
การลงมติ 
วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 
เหตผุลและวตัถปุระสงค ์
ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั  พ.ศ. 2535  มาตรา 71  และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 18 ก าหนดว่า
ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีทุกครัง้ จะตอ้งมกีรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม 
(1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบง่ออกใหเ้ป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คยีงทีส่ดุกบัสว่น
หนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุจะตอ้งออกจากต าแหน่งกรรมการของบรษิทั และ
กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีกไ็ด ้ ซึง่การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 
ในครัง้นี้ กรรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุซึง่ตอ้งออกจากต าแหน่งกรรมการของบรษิทั มรีายชื่อดงัต่อไปนี้ 
 

1. นายชยัวฒัน์ อศัวนิทรางกรู กรรมการอสิระ 
2. นายภวฒัน์ วทิรูปกรณ์ กรรมการ 
3. นายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์ กรรมการ 

 

บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
ตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้า นบัตัง้แต่วนัที ่15 กุมภาพนัธ ์2560 ถงึวนัที ่ 31 มนีาคม 2560  ผ่าน
เวบ็ไซตข์องบรษิทั และปรากฏวา่ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั 

 

 

 

 

 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 2 

 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไดพ้จิารณาจากโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัฯ และคุณสมบตัิ
ของกรรมการในดา้นต่างๆ เป็นรายบุคคลแลว้ เหน็ว่ากรรมการ 3 ท่าน ซึง่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระเป็นผู้
ทีม่คีวามเหมาะสมดา้นคุณวุฒ ิความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏบิตังิานในฐานะกรรมการ
บรษิทัฯ ในชว่งเวลาทีผ่า่นมาเป็นประโยชน์กบับรษิทัฯ และกรรมการทัง้ 3 ท่าน ไม่เป็นผูม้คีุณสมบตัติอ้งหา้ม
ประการใด และไม่ไดป้ระกอบกจิการใดๆ หรอืถอืหุน้ในกจิการใดทีม่สีว่นแขง่ขนักบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จงึเหน็สมควรเสนอใหก้รรมการทัง้ 3 ท่าน ไดร้บัการพจิารณา
เลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง ซึง่รายละเอยีดประวตัขิองกรรมการทัง้ 3 ทา่น ปรากฏตาม
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 5 และคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระของบรษิทัเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนก าหนด (รายละเอยีดนิยามกรรมการอสิระปรากฏตามรายงานประจ าปี ภายใตห้วัขอ้เรื่องการ
จดัการและการก ากบัดแูลกจิการ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 6)) และกรรมการอสิระของบรษิทัไมเ่คยเป็นหรอืไม่
เป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า ผูใ้หบ้รกิาร
ทางวชิาชพีกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ และไม่มี
ความสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัส าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ  
ขอ้มลูการถอืหุน้ของกรรมการทีเ่สนอชื่อในครัง้นี้ ณ วนัที ่14 มถุินายน 2560  
 

รายช่ือผูท่ี้ได้รบัการเสนอช่ือเป็นกรรมการ จ านวนหุ้น สิทธิในการออกเสียง 
1. นายชยัวฒัน์ อศัวนิทรางกรู ไม่ม ี ไม่ม ี
2. นายภวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 70,400,100 70,400,100 

3. นายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 40,400,000 40,400,000 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 
เหตผุลและวตัถปุระสงค ์
ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 33 ก าหนดให้
กรรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทั ในรปูของเงนิรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหนจ็ โบนสั หรอืผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบั หรอืตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะพจิารณา ซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน 
หรอืวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรอืจะใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงกไ็ด้ 
และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดกิารต่างๆ ตามระเบยีบของบรษิทั  
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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 2 

 

 

 

ขอ้มลูการเปรยีบเทยีบอตัราการจ่ายเงนิปนัผลส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ วนัที ่31 มนีาคม 2559 และ
วนัที ่31 มนีาคม 2560 

         (บาท) 

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล 31 มีนาคม 2560  
(ปีท่ีเสนอ) 31 มีนาคม 2559 

1. ก าไรสทุธ ิ
1.1 งบการเงนิรวม 

1.2 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
1,382,702,256 

730,490,276 

 

1,413,737,383 

612,246,780 

2. จ านวนหุน้ / มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้ 2,800,000,000/ 1 บาท 2,800,000,000/ 1 บาท 

3. เงนิปนัผลจ่ายอตัราต่อหุน้ 0.25 0.20 

4. รวมจ านวนเงนิปนัผลจ่ายทัง้สิน้ 700,000,000 560,000,000 

5. สดัสว่นการจ่ายเงนิปนัผลเทยีบกบัก าไรสทุธติาม
งบการเงนิรวม (Payout ratio) รอ้ยละ 50.63 รอ้ยละ 39.61 

 
การลงมติ 
วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 
เหตผุลและวตัถปุระสงค ์
ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั  พ.ศ. 2535  มาตรา 71  และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 18 ก าหนดว่า
ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีทุกครัง้ จะตอ้งมกีรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม 
(1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบง่ออกใหเ้ป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คยีงทีส่ดุกบัสว่น
หนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุจะตอ้งออกจากต าแหน่งกรรมการของบรษิทั และ
กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีกไ็ด ้ ซึง่การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 
ในครัง้นี้ กรรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุซึง่ตอ้งออกจากต าแหน่งกรรมการของบรษิทั มรีายชื่อดงัต่อไปนี้ 
 

1. นายชยัวฒัน์ อศัวนิทรางกรู กรรมการอสิระ 
2. นายภวฒัน์ วทิรูปกรณ์ กรรมการ 
3. นายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์ กรรมการ 

 

บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
ตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้า นบัตัง้แต่วนัที ่15 กุมภาพนัธ ์2560 ถงึวนัที ่ 31 มนีาคม 2560  ผ่าน
เวบ็ไซตข์องบรษิทั และปรากฏวา่ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั 

 

 

 

 

 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 2 

 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไดพ้จิารณาจากโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัฯ และคุณสมบตัิ
ของกรรมการในดา้นต่างๆ เป็นรายบุคคลแลว้ เหน็ว่ากรรมการ 3 ท่าน ซึง่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระเป็นผู้
ทีม่คีวามเหมาะสมดา้นคุณวุฒ ิความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏบิตังิานในฐานะกรรมการ
บรษิทัฯ ในชว่งเวลาทีผ่า่นมาเป็นประโยชน์กบับรษิทัฯ และกรรมการทัง้ 3 ท่าน ไม่เป็นผูม้คีุณสมบตัติอ้งหา้ม
ประการใด และไม่ไดป้ระกอบกจิการใดๆ หรอืถอืหุน้ในกจิการใดทีม่สีว่นแขง่ขนักบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จงึเหน็สมควรเสนอใหก้รรมการทัง้ 3 ท่าน ไดร้บัการพจิารณา
เลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง ซึง่รายละเอยีดประวตัขิองกรรมการทัง้ 3 ทา่น ปรากฏตาม
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 5 และคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระของบรษิทัเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนก าหนด (รายละเอยีดนิยามกรรมการอสิระปรากฏตามรายงานประจ าปี ภายใตห้วัขอ้เรื่องการ
จดัการและการก ากบัดแูลกจิการ (สิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 6)) และกรรมการอสิระของบรษิทัไมเ่คยเป็นหรอืไม่
เป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า ผูใ้หบ้รกิาร
ทางวชิาชพีกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ และไม่มี
ความสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นียัส าคญัอนัอาจมผีลท าใหไ้ม่สามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ  
ขอ้มลูการถอืหุน้ของกรรมการทีเ่สนอชื่อในครัง้นี้ ณ วนัที ่14 มถุินายน 2560  
 

รายช่ือผูท่ี้ได้รบัการเสนอช่ือเป็นกรรมการ จ านวนหุ้น สิทธิในการออกเสียง 
1. นายชยัวฒัน์ อศัวนิทรางกรู ไม่ม ี ไม่ม ี
2. นายภวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 70,400,100 70,400,100 

3. นายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์ 40,400,000 40,400,000 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 
เหตผุลและวตัถปุระสงค ์
ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 33 ก าหนดให้
กรรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทั ในรปูของเงนิรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหนจ็ โบนสั หรอืผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบั หรอืตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะพจิารณา ซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน 
หรอืวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรอืจะใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงกไ็ด้ 
และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดกิารต่างๆ ตามระเบยีบของบรษิทั  
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ความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ไดพ้จิารณาจากความรบัผดิชอบและผลการปฏบิตัหิน้าทีข่อง
คณะกรรมการบรษิทั และขอ้มลูเปรยีบเทยีบอา้งองิกบับรษิทัอื่นทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั มขีนาดและลกัษณะ
ของธุรกจิทีใ่กลเ้คยีงกนั รวมทัง้ผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) แลว้ พบว่าค่าตอบแทนกรรมการทีบ่รษิทัก าหนดนัน้อยูใ่นอตัราใกลเ้คยีงกบัค่าเฉลีย่โดยรวมของตลาด 

 

รายละเอยีดขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยของ
บรษิทั ปรากฏตามรายงานประจ าปี ภายใตห้วัขอ้เรื่องโครงสรา้งการจดัการ 
 

ตารางเปรยีบเทยีบค่าตอบแทนกรรมการ           (บาท) 

ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนรายปี 
(บาท/ปี) 

ค่าเบีย้ประชมุ 
(บาท/ครัง้) 

บ าเหน็จกรรมการ 
(บาท/ปี) 

ส้ินสดุ  
31 มี.ค.61 

ส้ินสดุ  
31 มี.ค.60 

ส้ินสดุ  
31 มี.ค.61 

ส้ินสดุ  
31 มี.ค.60 

ส้ินสดุ  
31 มี.ค.61 

ส้ินสดุ  
31 มี.ค.60 

คณะกรรมการบริษทั บรษิทัฯ จะ 
จ่ายบ าเหน็จ 

กรรมการรายปี 
ส าหรบั
คณะกรรมการ
บรษิทัฯ ทัง้ชุด
ตามทีค่ณะกรรม 

การสรรหาและ
ก าหนด
ค่าตอบแทนจะ
อนุมตั ิ

รวมแลว้ไมเ่กนิ 
10 ลา้นบาท 

บรษิทัฯ จะ 
จ่ายบ าเหน็จ 

กรรมการรายปี 
ส าหรบั
คณะกรรมการ
บรษิทัฯ ทัง้ชุด
ตามทีค่ณะกรรม 

การสรรหาและ
ก าหนด
ค่าตอบแทนจะ
อนุมตั ิ

รวมแลว้ไมเ่กนิ 
10 ลา้นบาท 

ประธานกรรมการบรษิทั 384,000 360,000 27,000 25,000 

กรรมการบรษิทัและเป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

324,000 300,000 22,000 20,000 

กรรมการบรษิทัและเป็นประธาน
กรรมการบรหิาร 

324,000 300,000 22,000 20,000 

กรรมการบรษิทั 264,000 240,000 22,000 20,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ - - 17,000 15,000 

กรรมการตรวจสอบ - - 12,000 10,000 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการบรหิาร - - - - 

กรรมการบรหิาร - - - - 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง - - 17,000 15,000 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง - - 12,000 10,000 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

- - 17,000 15,000 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน - - 12,000 10,000 
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ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 ไดอ้นุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั วงเงนิรวมไม่เกนิ 
10,000,000 บาท และบรษิทัฯ ไดจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการเป็นจ านวนดงันี้ 
 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน

รายปี 
(บาท/ปี) 

ค่าเบีย้
ประชมุ 
(บาท/ปี) 

บ าเหน็จ
กรรมการ 
(บาท/ปี) 

รวม         
(บาท/ปี) 

1 นายวชัรา ตนัตรยิานนท ์ ประธานกรรมการ/
กรรมการอสิระ 

360,000 330,000 360,000 1,050,000 

2 นายชยัวฒัน์ อศัวนิทรางกรู ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 

300,000 355,000 300,000 955,000 

3 นายธนะชยั สนัตชิยักลู กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอสิระ 

240,000 210,000 240,000 690,000 

4 นายพนัธุช์ยั วฒันชยั กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอสิระ 

240,000 210,000 240,000 690,000 

5 นายภวฒัน์ วทิรูปกรณ์ กรรมการ/รองประธาน
กรรมการ/ประธาน
เจา้หน้าทีฝ่า่ยบรหิาร 

300,000 120,000 360,000 780,000 

6 นายธรีะวฒัน์ วทิรูปกรณ์ กรรมการ 240,000 150,000 240,000 630,000 

7 นายช านาญ วทิรูปกรณ์ กรรมการ 240,000 230,000 240,000 710,000 

8 นายเฉลยีว วทิรูปกรณ์ กรรมการ 240,000 150,000 240,000 630,000 
9 นายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์ กรรมการ 240,000 140,000 240,000 620,000 

รวม 2,400,000 1,895,000 2,460,000 6,755,000 
 
การลงมติ 
วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
 
เหตผุลและวตัถปุระสงค ์
ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั  พ.ศ. 2535  มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 58 ก าหนดว่า 
ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทัทุกปี ใน
การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีกไ็ด ้

 

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนทีเ่กีย่วขอ้ง ไดก้ าหนดใหบ้รษิทัจดัใหม้กีารหมุนเวยีน
ผูส้อบบญัช ีหากผูส้อบบญัชดีงักล่าวปฏบิตัหิน้าทีม่าแลว้ 5 รอบปีบญัชตีดิต่อกนัโดยการหมุนเวยีนไม่จ าเป็นตอ้ง
เปลีย่นบรษิทัผูส้อบบญัชแีห่งใหม่ บรษิทัสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายอื่นๆ ในส านกังานตรวจสอบบญัชนีัน้
แทนผูส้อบบญัชรีายเดมิได ้อย่างไรกต็าม บรษิทัจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายทีพ่น้จากการปฏบิตัหิน้าทีจ่ากการ
หมุนเวยีนผูส้อบบญัชไีดเ้มื่อพน้ระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบญัชนีบัแต่วนัทีพ่น้จากการปฏบิตัหิน้าที่ 
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ความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ไดพ้จิารณาจากความรบัผดิชอบและผลการปฏบิตัหิน้าทีข่อง
คณะกรรมการบรษิทั และขอ้มลูเปรยีบเทยีบอา้งองิกบับรษิทัอื่นทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั มขีนาดและลกัษณะ
ของธุรกจิทีใ่กลเ้คยีงกนั รวมทัง้ผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) แลว้ พบว่าค่าตอบแทนกรรมการทีบ่รษิทัก าหนดนัน้อยูใ่นอตัราใกลเ้คยีงกบัค่าเฉลีย่โดยรวมของตลาด 

 

รายละเอยีดขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยของ
บรษิทั ปรากฏตามรายงานประจ าปี ภายใตห้วัขอ้เรื่องโครงสรา้งการจดัการ 
 

ตารางเปรยีบเทยีบค่าตอบแทนกรรมการ           (บาท) 

ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนรายปี 
(บาท/ปี) 

ค่าเบีย้ประชมุ 
(บาท/ครัง้) 

บ าเหน็จกรรมการ 
(บาท/ปี) 

ส้ินสดุ  
31 มี.ค.61 

ส้ินสดุ  
31 มี.ค.60 

ส้ินสดุ  
31 มี.ค.61 

ส้ินสดุ  
31 มี.ค.60 

ส้ินสดุ  
31 มี.ค.61 

ส้ินสดุ  
31 มี.ค.60 

คณะกรรมการบริษทั บรษิทัฯ จะ 
จ่ายบ าเหน็จ 

กรรมการรายปี 
ส าหรบั
คณะกรรมการ
บรษิทัฯ ทัง้ชุด
ตามทีค่ณะกรรม 

การสรรหาและ
ก าหนด
ค่าตอบแทนจะ
อนุมตั ิ

รวมแลว้ไมเ่กนิ 
10 ลา้นบาท 

บรษิทัฯ จะ 
จ่ายบ าเหน็จ 

กรรมการรายปี 
ส าหรบั
คณะกรรมการ
บรษิทัฯ ทัง้ชุด
ตามทีค่ณะกรรม 

การสรรหาและ
ก าหนด
ค่าตอบแทนจะ
อนุมตั ิ

รวมแลว้ไมเ่กนิ 
10 ลา้นบาท 

ประธานกรรมการบรษิทั 384,000 360,000 27,000 25,000 

กรรมการบรษิทัและเป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

324,000 300,000 22,000 20,000 

กรรมการบรษิทัและเป็นประธาน
กรรมการบรหิาร 

324,000 300,000 22,000 20,000 

กรรมการบรษิทั 264,000 240,000 22,000 20,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ - - 17,000 15,000 

กรรมการตรวจสอบ - - 12,000 10,000 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการบรหิาร - - - - 

กรรมการบรหิาร - - - - 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง - - 17,000 15,000 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง - - 12,000 10,000 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

- - 17,000 15,000 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน - - 12,000 10,000 
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ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 ไดอ้นุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั วงเงนิรวมไม่เกนิ 
10,000,000 บาท และบรษิทัฯ ไดจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการเป็นจ านวนดงันี้ 
 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน

รายปี 
(บาท/ปี) 

ค่าเบีย้
ประชมุ 
(บาท/ปี) 

บ าเหน็จ
กรรมการ 
(บาท/ปี) 

รวม         
(บาท/ปี) 

1 นายวชัรา ตนัตรยิานนท ์ ประธานกรรมการ/
กรรมการอสิระ 

360,000 330,000 360,000 1,050,000 

2 นายชยัวฒัน์ อศัวนิทรางกรู ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 

300,000 355,000 300,000 955,000 

3 นายธนะชยั สนัตชิยักลู กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอสิระ 

240,000 210,000 240,000 690,000 

4 นายพนัธุช์ยั วฒันชยั กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอสิระ 

240,000 210,000 240,000 690,000 

5 นายภวฒัน์ วทิรูปกรณ์ กรรมการ/รองประธาน
กรรมการ/ประธาน
เจา้หน้าทีฝ่า่ยบรหิาร 

300,000 120,000 360,000 780,000 

6 นายธรีะวฒัน์ วทิรูปกรณ์ กรรมการ 240,000 150,000 240,000 630,000 

7 นายช านาญ วทิรูปกรณ์ กรรมการ 240,000 230,000 240,000 710,000 

8 นายเฉลยีว วทิรูปกรณ์ กรรมการ 240,000 150,000 240,000 630,000 
9 นายเอกวฒัน์ วทิรูปกรณ์ กรรมการ 240,000 140,000 240,000 620,000 

รวม 2,400,000 1,895,000 2,460,000 6,755,000 
 
การลงมติ 
วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
 
เหตผุลและวตัถปุระสงค ์
ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั  พ.ศ. 2535  มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 58 ก าหนดว่า 
ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทัทุกปี ใน
การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีกไ็ด ้

 

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนทีเ่กีย่วขอ้ง ไดก้ าหนดใหบ้รษิทัจดัใหม้กีารหมุนเวยีน
ผูส้อบบญัช ีหากผูส้อบบญัชดีงักล่าวปฏบิตัหิน้าทีม่าแลว้ 5 รอบปีบญัชตีดิต่อกนัโดยการหมุนเวยีนไม่จ าเป็นตอ้ง
เปลีย่นบรษิทัผูส้อบบญัชแีห่งใหม่ บรษิทัสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายอื่นๆ ในส านกังานตรวจสอบบญัชนีัน้
แทนผูส้อบบญัชรีายเดมิได ้อย่างไรกต็าม บรษิทัจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายทีพ่น้จากการปฏบิตัหิน้าทีจ่ากการ
หมุนเวยีนผูส้อบบญัชไีดเ้มื่อพน้ระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบญัชนีบัแต่วนัทีพ่น้จากการปฏบิตัหิน้าที่ 
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ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้จิารณาคุณสมบตัขิองผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ โดยพจิารณาจากผลการปฏบิตังิาน 
ความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีและคา่ตอบแทนการสอบบญัช ีแลว้ มคีวามเหน็และเสนอใหแ้ต่งตัง้ นายสดุวณิ 
ปญัญาวงศข์นัต ิผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3534 หรอื นางอนุทยั ภูมสิรุกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3873 

หรอื นายกฤษณ์ ชชัวาลวงศ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5016 จากบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอ
เอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2561 ทัง้นี้ ผูส้อบบญัชทีีเ่สนอชื่อแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทัและบรษิทัย่อยในปีนี้ เป็นการปฏบิตัหิน้าทีผู่ส้อบบญัชปีีที ่4 (ยกเวน้นายกฤษณ์ ชชัวาลวงศ ์ เป็นการ
ปฏบิตัหิน้าทีผู่ส้อบบญัชปีีที ่2) แต่บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั เป็นบรษิทัผูส้อบบญัชี
ใหก้บับรษิทัและบรษิทัย่อยมาแลว้เป็นเวลา 4 รอบปีบญัช ีและเสนอใหก้ าหนดค่าตอบแทนค่าสอบบญัชปีระจ าปี 
และค่าสอบทานงบการเงนิทุกไตรมาสสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2561 เป็นเงนิจ านวน 4,930,000 บาท โดยไม่รวม
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ 

ผูส้อบบญัช ีไม่ไดใ้หบ้รกิารอื่นๆ แก่บรษิทัฯ และไม่มคีวามสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิทั/ บรษิทัย่อย/ 
ผูบ้รหิาร/ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด  
 

ตารางเปรยีบเทยีบค่าสอบบญัช ี 
ค่าสอบบญัช ี รอบปีบญัช ีสิน้สดุ 31 ม.ีค. 2561 รอบปีบญัช ีสิน้สดุ 31 ม.ีค. 2560 

1. ค่าสอบบญัช ี 4,930,000 4,560,000 

2. ค่าใชจ้่ายอื่น - 972,425 

(*ค่าใชจ้่ายอื่น ไดแ้ก่ ค่าเดนิทางและทีพ่กั) 

 

การลงมติ  
วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 8 พิจารณาและอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาท (สองพนัล้านบาท) 
 
เหตผุลและวตัถปุระสงค ์
ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่3/2560 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ จดัหาแหล่งเงนิทุนโดยการออกหุน้กู้
เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนในการด าเนินธุรกจิ หรอืเพื่อขยายธุรกจิ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

วตัถปุระสงค ์ เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนในการด าเนินธุรกจิ หรอืเพื่อขยายธุรกจิ 

ประเภทหุ้นกู้ หุน้กูช้นิดระบชุื่อผูถ้อื หรอืไม่ระบุชื่อ ประเภทดอ้ยสทิธหิรอืไม่ดอ้ยสทิธ ิมหีรอืไม่มหีลกัประกนั  
มหีรอืไม่มผีูค้ ้าประกนั มหีรอืไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะ
ตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูน้ัน้ในแต่ละครัง้ และปจัจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

มูลค่าการเสนอขาย วงเงนิรวมไม่เกนิ  2,000,000,000 บาท (สองพนัลา้นบาท) ขณะใดขณะหนึ่ง โดยสามารถออก
และเสนอขายเพยีงชุดเดยีวหรอืหลายชุดในคราวเดยีวกนั หรอืหลายคราวกไ็ด ้ทัง้นี้ ในกรณีทีม่ี
การไถ่ถอน หุน้กูก้่อนก าหนด และ/หรอื หุน้กูค้รบก าหนด/บรษิทัสามารถออกหุน้กูชุ้ดใหม่
เพิม่เตมิได ้              
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และ/หรอื ออกและ/เสนอขายหุน้กูเ้พื่อทดแทนหุน้กูเ้ดมิทีม่กีารไถ่ถอนไปแลว้ไดภ้ายในวงเงนิ
ดงักล่าว โดยหุน้กูท้ีบ่รษิทัออกจ าหน่ายแลว้และยงัไม่ไถ่ถอน ในขณะใดขณะหนึ่งจะตอ้งมี
จ านวนเงนิไม่เกนิวงเงนิดงักล่าว 

อายขุองหุ้นกู้ ตามทีจ่ะก าหนดในแต่ละคราว โดยขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กู ้ หรอื
ตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขของหุน้กูท้ีอ่อกคราวนัน้ 

สกลุเงิน สกุลเงนิบาท และ/หรอื สกุลเงนิต่างประเทศในจ านวนเทยีบเท่า 
อตัราดอกเบี้ย ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดขณะทีอ่อกและเสนอขายแต่ละครัง้และปจัจยัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
การไถ่ถอน 
ก่อนก าหนด 

ผูถ้อืหุน้กูอ้าจมหีรอืไมม่สีทิธขิอไถ่ถอนหุน้กูค้นืก่อนก าหนด และ/หรอื บรษิทัอาจมหีรอืไม่มสีทิธิ
ขอไถ่ถอนหุน้คนืก่อนก าหนด ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขของการออกหุน้กูใ้น             
แต่ละครัง้ 

การเสนอขาย เสนอขายหุน้กูใ้นคราวเดยีว และ/หรอื หลายคราว และ/หรอื เป็นโครงการ และ/หรอื ในลกัษณะ
หมุนเวยีน (Revolving Basis) โดยจะท าการเสนอขายหุน้ดงักลา่วในประเทศ และ/หรอื ใน
ต่างประเทศใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) และ/หรอื ผูล้งทุนเฉพาะเจาะจง (Private 

Placement) และ/หรอื ผูล้งทุนสถาบนัในประเทศ และ/หรอื ผูล้งทุนสถาบนัในต่างประเทศ  
และ/หรอื ผูล้งทุนรายใหญ่ ในคราวเดยีวกนัหรอืหลายคราวตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอื คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
หรอืกฎระเบยีบอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่มผีลใชบ้งัคบัในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูน้ัน้ 

เง่ือนไขอ่ืนๆ  ใหค้ณะกรรมการบรหิาร หรอื บคุคลทีค่ณะกรรมการบรหิารมอบหมาย มอี านาจดงันี้ 
1. ก าหนดหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข หรอืรายละเอยีดต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหุน้กู ้รวมถงึแต่ไม่จ ากดั

เพยีง ประเภท ชื่อหุน้กู ้มลูค่าทีต่ราไว ้ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบีย้ วธิกีารและ
ระยะเวลาการเสนอขายจดัสรร อายุการไถ่ถอน ตลอดจนรายละเอยีดต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การออกและเสนอขาย 

2. แต่งตัง้ทีป่รกึษาการเงนิ และ/หรอื ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์และ/หรอื สถาบนัการจดัอนัดบั
ความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกหลกัทรพัย ์และ/หรอื หลกัทรพัย ์และ/หรอื บุคคลอื่นใดในกรณีที่
จะตอ้งมกีารแต่งตัง้ตามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง  หรอืในกรณีอื่นใดตามทีเ่หน็ควร 

3. ตดิต่อ เจรจา เขา้ท า ลงนาม แกไ้ข สญัญาและ/หรอืเอกสารต่างๆ รวมถงึใหอ้ านาจ
ด าเนินการขออนุญาต ด าเนินการเปิดเผยขอ้มลู ตดิต่อใหข้อ้มลูยืน่เอกสารหลกัฐานกบั
ส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรอื หน่วยงานอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู้
ดงักล่าว และการน าหุน้กูด้งักล่าวไปจดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาด                  
ตราสารหนี้ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืตลาดรองใดๆ 
ตลอดจนการด าเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืจ าเป็นอนัเกีย่วเนื่องกบัการออกและเสนอขาย
หุน้กูไ้ดทุ้กประการตามทีเ่หน็ควร 

 
การลงมติ 
วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้จิารณาคุณสมบตัขิองผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ โดยพจิารณาจากผลการปฏบิตังิาน 
ความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีและคา่ตอบแทนการสอบบญัช ีแลว้ มคีวามเหน็และเสนอใหแ้ต่งตัง้ นายสดุวณิ 
ปญัญาวงศข์นัต ิผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3534 หรอื นางอนุทยั ภูมสิรุกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3873 

หรอื นายกฤษณ์ ชชัวาลวงศ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5016 จากบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอ
เอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2561 ทัง้นี้ ผูส้อบบญัชทีีเ่สนอชื่อแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทัและบรษิทัย่อยในปีนี้ เป็นการปฏบิตัหิน้าทีผู่ส้อบบญัชปีีที ่4 (ยกเวน้นายกฤษณ์ ชชัวาลวงศ ์ เป็นการ
ปฏบิตัหิน้าทีผู่ส้อบบญัชปีีที ่2) แต่บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั เป็นบรษิทัผูส้อบบญัชี
ใหก้บับรษิทัและบรษิทัย่อยมาแลว้เป็นเวลา 4 รอบปีบญัช ีและเสนอใหก้ าหนดค่าตอบแทนค่าสอบบญัชปีระจ าปี 
และค่าสอบทานงบการเงนิทุกไตรมาสสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2561 เป็นเงนิจ านวน 4,930,000 บาท โดยไม่รวม
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ 

ผูส้อบบญัช ีไม่ไดใ้หบ้รกิารอื่นๆ แก่บรษิทัฯ และไม่มคีวามสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิทั/ บรษิทัย่อย/ 
ผูบ้รหิาร/ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด  
 

ตารางเปรยีบเทยีบค่าสอบบญัช ี 
ค่าสอบบญัช ี รอบปีบญัช ีสิน้สดุ 31 ม.ีค. 2561 รอบปีบญัช ีสิน้สดุ 31 ม.ีค. 2560 

1. ค่าสอบบญัช ี 4,930,000 4,560,000 

2. ค่าใชจ้่ายอื่น - 972,425 

(*ค่าใชจ้่ายอื่น ไดแ้ก่ ค่าเดนิทางและทีพ่กั) 

 

การลงมติ  
วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 8 พิจารณาและอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาท (สองพนัล้านบาท) 
 
เหตผุลและวตัถปุระสงค ์
ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่3/2560 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ จดัหาแหล่งเงนิทุนโดยการออกหุน้กู้
เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนในการด าเนินธุรกจิ หรอืเพื่อขยายธุรกจิ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

วตัถปุระสงค ์ เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนในการด าเนินธุรกจิ หรอืเพื่อขยายธุรกจิ 

ประเภทหุ้นกู้ หุน้กูช้นิดระบชุื่อผูถ้อื หรอืไม่ระบุชื่อ ประเภทดอ้ยสทิธหิรอืไม่ดอ้ยสทิธ ิมหีรอืไม่มหีลกัประกนั  
มหีรอืไม่มผีูค้ ้าประกนั มหีรอืไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะ
ตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูน้ัน้ในแต่ละครัง้ และปจัจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

มูลค่าการเสนอขาย วงเงนิรวมไม่เกนิ  2,000,000,000 บาท (สองพนัลา้นบาท) ขณะใดขณะหนึ่ง โดยสามารถออก
และเสนอขายเพยีงชุดเดยีวหรอืหลายชุดในคราวเดยีวกนั หรอืหลายคราวกไ็ด ้ทัง้นี้ ในกรณีทีม่ี
การไถ่ถอน หุน้กูก้่อนก าหนด และ/หรอื หุน้กูค้รบก าหนด/บรษิทัสามารถออกหุน้กูชุ้ดใหม่
เพิม่เตมิได ้              

 

 

 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย หมายเลข 2 

 

 

และ/หรอื ออกและ/เสนอขายหุน้กูเ้พื่อทดแทนหุน้กูเ้ดมิทีม่กีารไถ่ถอนไปแลว้ไดภ้ายในวงเงนิ
ดงักล่าว โดยหุน้กูท้ีบ่รษิทัออกจ าหน่ายแลว้และยงัไม่ไถ่ถอน ในขณะใดขณะหนึ่งจะตอ้งมี
จ านวนเงนิไม่เกนิวงเงนิดงักล่าว 

อายขุองหุ้นกู้ ตามทีจ่ะก าหนดในแต่ละคราว โดยขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กู ้ หรอื
ตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขของหุน้กูท้ีอ่อกคราวนัน้ 

สกลุเงิน สกุลเงนิบาท และ/หรอื สกุลเงนิต่างประเทศในจ านวนเทยีบเท่า 
อตัราดอกเบี้ย ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดขณะทีอ่อกและเสนอขายแต่ละครัง้และปจัจยัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
การไถ่ถอน 
ก่อนก าหนด 

ผูถ้อืหุน้กูอ้าจมหีรอืไมม่สีทิธขิอไถ่ถอนหุน้กูค้นืก่อนก าหนด และ/หรอื บรษิทัอาจมหีรอืไม่มสีทิธิ
ขอไถ่ถอนหุน้คนืก่อนก าหนด ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขของการออกหุน้กูใ้น             
แต่ละครัง้ 

การเสนอขาย เสนอขายหุน้กูใ้นคราวเดยีว และ/หรอื หลายคราว และ/หรอื เป็นโครงการ และ/หรอื ในลกัษณะ
หมุนเวยีน (Revolving Basis) โดยจะท าการเสนอขายหุน้ดงักลา่วในประเทศ และ/หรอื ใน
ต่างประเทศใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) และ/หรอื ผูล้งทุนเฉพาะเจาะจง (Private 

Placement) และ/หรอื ผูล้งทุนสถาบนัในประเทศ และ/หรอื ผูล้งทุนสถาบนัในต่างประเทศ  
และ/หรอื ผูล้งทุนรายใหญ่ ในคราวเดยีวกนัหรอืหลายคราวตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอื คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
หรอืกฎระเบยีบอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่มผีลใชบ้งัคบัในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูน้ัน้ 

เง่ือนไขอ่ืนๆ  ใหค้ณะกรรมการบรหิาร หรอื บคุคลทีค่ณะกรรมการบรหิารมอบหมาย มอี านาจดงันี้ 
1. ก าหนดหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข หรอืรายละเอยีดต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหุน้กู ้รวมถงึแต่ไม่จ ากดั

เพยีง ประเภท ชื่อหุน้กู ้มลูค่าทีต่ราไว ้ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบีย้ วธิกีารและ
ระยะเวลาการเสนอขายจดัสรร อายุการไถ่ถอน ตลอดจนรายละเอยีดต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การออกและเสนอขาย 

2. แต่งตัง้ทีป่รกึษาการเงนิ และ/หรอื ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์และ/หรอื สถาบนัการจดัอนัดบั
ความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกหลกัทรพัย ์และ/หรอื หลกัทรพัย ์และ/หรอื บุคคลอื่นใดในกรณีที่
จะตอ้งมกีารแต่งตัง้ตามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง  หรอืในกรณีอื่นใดตามทีเ่หน็ควร 

3. ตดิต่อ เจรจา เขา้ท า ลงนาม แกไ้ข สญัญาและ/หรอืเอกสารต่างๆ รวมถงึใหอ้ านาจ
ด าเนินการขออนุญาต ด าเนินการเปิดเผยขอ้มลู ตดิต่อใหข้อ้มลูยืน่เอกสารหลกัฐานกบั
ส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรอื หน่วยงานอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู้
ดงักล่าว และการน าหุน้กูด้งักล่าวไปจดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาด                  
ตราสารหนี้ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืตลาดรองใดๆ 
ตลอดจนการด าเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืจ าเป็นอนัเกีย่วเนื่องกบัการออกและเสนอขาย
หุน้กูไ้ดทุ้กประการตามทีเ่หน็ควร 

 
การลงมติ 
วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 


