
 

 

 

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ากัด (มหาชน) 
 
 

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.  

ณ ห้องประชุมครสิตัล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 ตึกอี  

คริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร ์(ซีดีซี) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น 

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ากัด (มหาชน) 
เลขทะเบียนบริษัท 0107560000109 

32 ถนนเคหะร่มเกล้า  แขวงสะพานสงู  เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร  10240 
โทรศัพท์ 0-2917-3055, โทรสาร 0-2917-3054 

www.dodaydream.com 

http://www.dodaydream.com/


สารบัญ 

 

 หน้า 
หนังสือเชิญประชุม 1 - 9 
  
เอกสารประกอบการพิจารณา  
1. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 - รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 2/2560 10 - 27 
2. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3 - รายงานประจ าปี (แผน่ซีดี)  
3. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 - ประวัติและข้อมูลของกรรมการที่เสนอเลือกตั้งแทน

กรรมการที่ออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
28 - 33 

4. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 - ประวัติและข้อมูลของกรรมการที่เสนอเลือกตั้งเป็น
กรรมการใหม่ 

34 

5. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 - ประวัติและข้อมูลของผู้สอบบัญช ี 35 - 37 
  
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม  

ข้อปฏิบัติในการเข้าประชุม และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 38 - 40 
ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 41 - 44 
แผนที่ของสถานที่จัดประชุม 45 - 46 

  
การมอบฉันทะในการเข้าประชมุ เอกสารแนบ 

รายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก - แบบทั่วไป  
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข - แบบก าหนดรายละเอียดอย่างชัดเจน (เป็นแบบทีบ่ริษัทฯ แนะน าให้ใช้)  
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค - แบบที่ใช้เฉพาะคัสโตเดียน  

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
สายงานเลขานุการบริษัทฯ 
โทรศัพท์ : 02-917-3055 ต่อ 308 หรือ 315 
อีเมล : comsec@dodaydream.com 
 

ข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษทั 
www.dodaydream.com 

 



1 
 

 
วันที่ 28 มีนาคม 2561 

 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ากัด (มหาชน) 

        ด้วยคณะกรรมการบริษัท ดู เดย์ ดรีม จ ากัด (มหาชน) ก าหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคริสตัล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 ตึกอี คริสตัล ดีไซน์  
เซ็นเตอร์ (ซีดีซี) เลขที่  1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  10240  
เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อขอรับรอง บริษัทฯ ได้จัดการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 
17 กรกฎาคม 2560 และได้จัดท ารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์และกระทรวงพาณิชย์ภายใน
เวลาที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว (www.dodaydream.com) 
โดยมีส าเนารายงานการประชุมตามแนบ (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1) 

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2560 
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว 

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเป็นการด าเนินการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36(1) คือ รับทราบรายงาน
ของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  

ทั้งนี้ คณะกรรมการเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจ าปี 2560 ในรูปแบบแผ่นซีดี (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3) 

 ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 
2560  

การลงมติ วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลา 
บัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  

 วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อขออนุมัติ อันเป็นการด าเนินการตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 มาตรา 112 รวมทั้งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36(2) และข้อ 39  

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดท างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบก าไรขาดทุน) 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2560 ในรูปแบบ
แผ่นซีดี (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3) 
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            ข้อมูลงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ รอบปบีัญชี 2560 

รายการ งบรวม งบเฉพาะกจิการ 
สินทรัพย์ 5,460,487,159 5,431,609,383 
หนี้สิน 673,998,610 666,431,945 
รายได้จากการขาย 1,674,439,049 1,498,777,267 
รายได้รวม 1,684,377,189 1,567,966,142 
ก าไรส าหรับปี 351,063,407 382,905,112 
ก าไรต่อหุ้น (บาท) 1.50 1.63 

         (หมายเหตุ บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ในปี 2560 จึงมิได้แสดงข้อมูลเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าซ่ึงเป็นบริษัทจ ากัด) 

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการแล้ว 

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจาก 
ผลการด าเนินงานส าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อขออนุมัติ อันเป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
มาตรา 115 และ มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับกิจการที่พึงกระท าในการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจ าปี ตามข้อ 36(2) ข้อ 44 และข้อ 45   

บริษัทฯ มีก าไรสุทธิส าหรับปี 2560 จ านวน 382.91 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม จึงสามารถ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้  และบริษัทฯ ไม่จัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนส ารองตามกฎหมายจ านวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบถ้วนตามที่
กฎหมายก าหนดแล้ว 

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
และการจ่ายเงินปันผลจากการด าเนินงานส าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้ 

- ไม่จัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีส ารองครบถ้วนตามที่กฎหมาย
ก าหนดแล้ว 

- จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสิ้นวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นดังนี้ 
o ขออนุมัติจ่ายครั้งนี้ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท  เป็นเงิน 66.36 ล้านบาท  
o แจ้งเพื่อทราบ เงินปันผลระหว่างกาลปี 2560 ที่จ่ายไปแล้ว  เป็นเงนิ 306 ล้านบาท 

ดังนั้น รวมเงนิปนัผลที่จ่ายประจ าปี 2560  เป็นเงินทั้งสิ้น 372.36 ล้านบาท 
(ร้อยละ 97.24 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2560) 

(บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ในปี 2560 จึงมิได้แสดงข้อมูลเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าซ่ึงเป็นบริษัทจ ากัด) 

การจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้น คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดดังนี้ “บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักส ารอง
ต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ก าหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา
การจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการ
ด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ การส ารองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การส ารองเงินไว้
เพื่อจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มี  
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ผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
เห็นสมควรหรือเหมาะสม” 

- หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ คณะกรรมการบริษัท
ได้ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 
2561 และมีก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561  

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 
2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อขออนุมัติ อันเป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 มาตรา 71 รวมทั้งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 และข้อ 36(4)  

รายนามกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระในปีนี้ ได้แก่  

1) นายกฤช  ฟอลเล็ต  กรรมการอิสระ 

2) นายนิติโรจน์ มโนลม้าย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

3) นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

4) นายศุภวัฒน์ วนิชประภา กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาถึง
คุณสมบัติและความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน 
รวมถึงผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการในวาระที่ผ่านมา เห็นควรเสนอให้เลือกตั้ง
กรรมการ 4 คนคือ 1) นายกฤช ฟอลเล็ต 2) นายนิติโรจน์ มโนลม้าย 3) นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์  และ  
4) นายศุภวัฒน์ วนิชประภา กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง  

ความเห็นคณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตาม
วาระทั้ง 4 ท่านคือ 1) นายกฤช ฟอลเล็ต (เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ) 2) นายนิติโรจน์ มโนลม้าย 
(เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) 3) นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์ (เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร) และ 4) นายศุภวัฒน์ วนิชประภา (เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง  

โดย นายกฤช ฟอลเล็ต ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระนั้น เป็นผู้มีคุณสมบัติตาม
นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ก าหนด และสามารถให้ความเห็นต่อกิจการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้อย่างเป็น
อิสระ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

ประวัติและข้อมูลของกรรมการที่เสนอเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ และ
นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามแนบ (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5) 

การลงมติ วาระนี้ต้องผา่นการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ ประจ าปี 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อขออนุมัติ อันเป็นการด าเนินการตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 มาตรา 67 และมาตรา 70 รวมทั้งข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ซึ่งก าหนดให้มีกรรมการบริษัทอย่าง
น้อย 5 คน 
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ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ด าเนินการตามวิธีการและหลักเกณฑ์การ
สรรหาอย่างครบถ้วน คือน าคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ (Board Skill Matrix) 
โดยเฉพาะผู้มีความช านาญด้านการลงทุนและการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ ซึ่งเป็นคุณสมบัติซึ่ง
คณะกรรมการต้องการได้มาทดแทนกรรมการท่านเดิมที่ลาออกไป  และมีการสรรหารายชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติสอดคล้องดังกล่าวมาพิจารณาคัดเลือก โดยรวมรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการจาก
ฐานข้อมูลของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยด้วย (Director Pool) ส าหรับหลักเกณฑ์การ 
สรรหาคือ พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การท างานที่ผ่านมา และการไม่ด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืน  ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ และเมื่อได้
พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอชื่อนายยุทธพงศ์ มาร์ (เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งต่อไป 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้งนายยุทธพงศ์ มาร์ เพื่อเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ด้วยเห็นว่าบุคคล
ดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะความช านาญ
ด้านการลงทุนและการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ 

ประวัติและข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งกรรมการใหม่ ตามแนบ (เอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 6) 

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561   

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อขออนุมัติ อันเป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 และข้อ 36(5)  

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้ง
สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความระมัดระวัง รอบคอบ และรับผิดชอบ อีกทั้งเทียบได้กับประเภทอุตสาหกรรมเดียวกันที่อยู่ในระดับ
เดียวกัน และควรมีการทบทวนทุกปี 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักการก าหนดค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและสอดคล้อง
กับผลประกอบการของบริษัทฯ อันเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย และเมื่อได้พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 ในอัตราเดิมเท่ากับ
ค่าตอบแทนประจ าปี 2560 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็น
ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 ใน
อัตราเดียวกับปี 2560 ดังนี้ 

1) ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม 

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท / เดือน) 

ค่าเบี้ยประชุม 
(บาท / คร้ัง) 

1. คณะกรรมการบริษัท   
ประธาน 15,000 22,500 
กรรมการ (ต่อคน) 15,000 17,500 
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2) โบนัสประจ าปี : เป็นวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้แก่คณะกรรมการ
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ านาจจัดสรร  

3) สิทธิประโยชน์อ่ืน : บริษัทฯ มีการจัดท าประกันสุขภาพให้กรรมการตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจ าปี ส่วนการท า
ประกันสุขภาพเป็นไปตามสวัสดิการพนักงานของบริษัทฯ  

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 
2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อขออนุมัติ อันเป็นการด าเนินการตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36(6) ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีพิจารณา
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี  

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบได้ก าหนดให้พิจารณา
เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุก 3 ปี ซึ่งในปี 2560 นั้น ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้ปฏิบัติ
หน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วสามรอบปีบัญชีติดต่อกัน 
(ตั้งแต่ปี 2558 ก่อนการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด) คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณา 
เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี โดยในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายใหม่นั้น ได้ค านึกถึงคุณสมบัติต่าง ๆ 
อาทิ ความเป็นอิสระ ผลงานที่ผ่านมา ความสามารถในการให้ค าแนะน าและค าปรึกษาที่มีประโยชน์ต่อ
บริษัท มีเครือข่ายในประเทศต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และค่าสอบบัญชีอยู่ในระดับที่
เหมาะสม และเมื่อได้พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
รวมถึงก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 ต่อไป 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
ตามรายนามต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยให้
ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอ านาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงิน
รวม  

  (1) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 และ/หรือ  

  (2) นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 และ/หรือ  

  (3) นางมัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112  

   
2. คณะกรรมการตรวจสอบ   

ประธาน - 22,500 
กรรมการ (ต่อคน) - 17,500 

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
ประธาน - 17,500 
กรรมการ (ต่อคน) - 14,000 

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   

ประธาน - 17,500 
กรรมการ (ต่อคน) - 14,000 
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ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เป็นอิสระแต่อย่างใด และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศ ส่วนบริษัทย่อยที่อยู่ใน
ต่างประเทศ ปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดท างบ
การเงินได้ทันตามก าหนดระยะเวลา 

และเนื่องจากเป็นการเสนอเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชี จึงไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือ
ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน  ประวัติและข้อมูล
ของผู้สอบบัญชี ตามแนบ (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 8) 

อีกทั้ง กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้
คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนอ่ืนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนท าหน้าที่ผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ แทนได้ โดยให้คณะกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รับทราบในการประชุมคร้ังต่อไป 

นอกจากนี้ คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
ส าหรับปี 2561 จ านวนไม่เกิน 2,600,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ) ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 
44 โดยในปี 2560 บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายค่าบริการอ่ืนให้แก่ผู้สอบบัญชี 

ประเภทค่าตอบแทน 
ปี 2560 

(EY) 
(บาท) 

ปี 2561 
(KPMG) 

(ปีที่เสนอ) 
(บาท) 

เปลี่ยนแปลง 
ปี 2561 เทียบกับ 

ปี 2560 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
ร้อยละ 

(โดยประมาณ) 
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ  1,800,000 2,600,000 +800,000 +44 
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศ 1,100,000 750,000 -350,000 -32 
รวม 2,900,000 3,350,000 +450,000 +15 

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 9     พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง 
วัตถุประสงค์ของบริษัท 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อขออนุมัติ อันเป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 มาตรา 31 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 ซึ่งก าหนดให้การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นสมควรตัดวัตถุประสงค์บางรายการของบริษัทฯ ที่ปรากฏในวัตถุประสงค์ข้อ 17 เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในการนี้ ต้อง
มีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เร่ือง วัตถุประสงค์ของบริษัท ดังต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 17 เดิม วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 17 ที่เสนอใหม่ 

ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และ
อบไม้  โรงงานต่อตัวถังรถยนต์  โรงงานผลิต
เ ซ ร ามิ ค เ ล ะ เ ค รื่ อ ง เ คลื อบ   โ ร ง ง านผลิ ต
เครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ ามัน
พืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอ
ผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลาย

ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และ
อบไม้  โรงงานต่อตัวถังรถยนต์  โรงงานผลิต
เ ซ ร ามิ ค เ ล ะ เ ค รื่ อ ง เ คลื อบ   โ ร ง ง านผลิ ต
เครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ ามัน
พืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอ
ผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลาย
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ผ้ า  โ รง งานผลิ ตและหล่อดอกยางรถยนต์  
โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานหล่อและกลึงโลหะ 
โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูป 
โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานบุหรี่ โรงงาน
น้ าตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีด
และหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและ
หน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม 
โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์” 

ผ้ า  โ รง งานผลิ ตและหล่อดอกยางรถยนต์  
โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานหล่อและกลึงโลหะ 
โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูป 
โรงงานแก๊ส โรงงานน้ าตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้
พลาสติก  โ รง งานรี ดและหล่ อหลอมโลหะ 
โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว 
โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงาน
ประกอบรถยนต์ 
(หมายเหตุ ตัดข้อความเดิมที่ขีดเส้นใต้ทิ้งไป) 

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เร่ือง วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมของวัตถุประสงค์ข้อ 17 
และใช้ข้อความที่เสนอใหม่ข้างต้น ทั้งนี้ ในการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรมอบอ านาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท 
หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย หรือกรรมการซึ่งมีอ านาจลงรายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือ
รับรอง หรือบุคคลที่กรรมการซึ่งมีอ านาจลงรายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรองมอบหมาย ให้มีอ านาจ
ด าเนินการต่าง ๆ ที่จ าเป็น เพื่อให้การด าเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอ านาจในการด าเนินการ
แก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าในวัตถุประสงค์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีที่นายทะเบียนมีค าสั่ง และ/หรือ 
ค าแนะน าให้แก้ไขถ้อยค าบางประการในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน
บริษัทมหาชนจ ากัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระส าคัญของการแก้ไขวัตถุประสงค์ตามที่เสนอข้างต้น 

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท  

 วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อขออนุมัติ อันเป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 มาตรา 31 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 ซึ่งก าหนดให้การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 
100 ที่ได้มีการแก้ไขโดยค าสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงต้องมีการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 31 ดังต่อไปนี้ 

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 เดิม ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ที่เสนอใหม่ 

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) 
เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรค
หนึ่ ง  ใ ห้ เ รี ยกว่ าการประชุมวิ ส ามัญ  โดย
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึง่
ในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด 
หรือผู้ถือหุ้นจ านวนไม่น้อยกกว่ายี่สิบห้า (25) คน 
ซึ่ งมี หุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสิบ 

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) 
เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ
บริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรค
หนึ่ ง  ใ ห้ เรียกว่ าการประชุมวิสามัญ โดย
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท า
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(1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะ
เข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ 
แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้
ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ 
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
นั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว 
 

หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุม
ไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี
เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้
ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45) วัน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการ
ประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม 
ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคน
อ่ืน ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะ
เรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับ
แต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม 
ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัด
ให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตาม
สมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้น
ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรค
สี่ครั้งใด จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่
ครบ เป็นองค์ประชุมตามที่ ก าหนดไว้ ใน
ข้อบั งคับข้อ 33. ผู้ ถือ หุ้นตามวรรคสี่ ต้ อง
ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
จัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท 
(หมายเหตุ ข้อความที่ขีดเส้นใต้คือข้อความที่มีการแก้ไข
ใหม่) 

 ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 โดยให้
ยกเลิกข้อความเดิมของข้อบังคับข้อ 31 และใช้ข้อความใหม่ที่เสนอข้างต้น โดยรายละเอียดของข้อบังคับใน
ส่วนที่มิได้เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้คงไว้เช่นเดิม ทั้งนี้ ในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรมอบอ านาจให้บุคคลที่คณะกรรมการ
บริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย หรือกรรมการซึ่งมีอ านาจลงรายมือชื่อแทนบริษัทตาม
หนังสือรับรอง หรือบุคคลที่กรรมการซึ่งมีอ านาจลงรายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรองมอบหมาย มี
อ านาจด าเนินการ มีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ าเป็น เพื่อให้การด าเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 
รวมทั้ง มีอ านาจในการด าเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าในข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีที่นาย
ทะเบียนมีค าสั่ง และ/หรือ ค าแนะน าให้แก้ไขถ้อยค าบางประการในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไป
ตามค าสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระส าคัญของการแก้ไขข้อบังคับตามที่
เสนอข้างต้น  

 การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

วาระที่ 11  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 - ไม่มี – 
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เพื่ออ านวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนให้ท่านรวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดน าเอกสารแสดงบาร์โค้ดซึ่งส่งมาพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้มาแสดงในการลงทะเบียน  นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แนบเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม
อ่ืน ๆ ให้เป็นข้อมูลแก่ท่านด้วย ได้แก ่

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบที่ระบุการออกเสียงลงคะแนน) และแบบ ค. 
(กรณีคัสโตเดียน)  โดยบริษัทฯ ขอแนะน าให้ท่านใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข . เนื่องจาก 
มีรายละเอียดชัดเจน 

- รายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระที่ได้รับเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  
- ข้อปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น (ซึ่งระบุหลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการ

ลงทะเบียน กติกาการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน)  
- ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และ 
- แผนที่ของสถานที่จัดประชุม  

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  

 

        ขอแสดงความนับถือ 

    

 

                 พลต ารวจเอกชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ 

        ประธานกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายงานเลขานุการบริษัทฯ 
โทรศัพท์ : 02-917-3055 ต่อ 308 หรือ 315 
อีเมล : comsec@dodaydream.com 
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