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                                                                เปิดรบัลงทะเบียนตัง้แต่เวลา   08.30 น. 

  เพื่อความรวดเรว็ในการลงทะเบียน โปรดน าแบบใบลงทะเบียนซึ่งพิมพบ์ารโ์คด้ มาแสดงต่อเจา้หนา้ที่ที่ลงทะเบียนในวนัประชมุดว้ย  
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ประชุมผูถื้อหุน้สามญั   แต่อย่างไรก็ตามบริษัทไดจ้ดัเตรียมอาหารว่างไวร้องรบัส าหรบัผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่เขา้ร่วมการประชมุผู้

ถือหุน้ 1ท่านต่อ 1 ชดุ  เท่านัน้ 
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บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด  (มหาชน) 

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจ าปี  2564 

 

ที่ Zen 2564-005    

วนัท่ี  26 มีนาคม 2564  

เรื่อง   ขอเชิญประชมุผูถื้อหุน้สามญั ประจ าปี  2564 

เรียน   ท่านผูถื้อหุน้ บรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย    1. ส าเนารายงานการประชมุผูถื้อหุน้สามญั ประจ าปี 2563 

2. รายงานประจ าปี 2563 (56-1 One Report) และงบการเงิน ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 (ใน

รูปแบบ    คิวอารโ์คด้)   

3. ประวตัิของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ   

4. นิยามกรรมการอิสระ 

5. ขอ้บงัคบับรษิัท (เฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้) 

6. ขัน้ตอนและวิธีปฏิบตัิในการรว่มการประชมุผูถื้อหุน้สามญั ประจ าปี 2564 

7. หนงัสือมอบฉนัทะในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2564 แบบต่างๆ 

8. ขอ้มลูของกรรมการอิสระท่ีบรษิัทเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

9.  แนวทางการปฎิบตัิตนและมาตรการเพื่อป้องกนัการติดเชือ้และแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์     

       ใหม่ 2019 

10. แผนท่ีแสดงที่ตัง้สถานท่ีจดัประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2564 

11. แบบฟอรม์ลงทะเบียน (โปรดน ามาในวนัประชมุ) 

                         ดว้ยคณะกรรมการบรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ากดั  (มหาชน) (บรษิัท)  ไดม้ีมตใิหเ้ชิญประชมุผูถื้อหุน้สามญั    ประจ าปี  

2564 ในวนัจนัทรท์ี่   26  เมษายน  พ.ศ. 2564     เวลา  10.00 น   ณ หอ้ง  บอลลมู ชัน้  3  โรงแรมเดอะ  แกรนด ์โฟรวิงส ์คอนเวนชั่น   เลขที่ 

333 ถนนศรีนครนิทร ์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร   เพื่อพิจารณาเรื่องตา่งๆ  โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1     พิจารณารับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

                ประจ าปี  2563 

             วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพื่อใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบรายงานการประชมุผูถื้อหุน้สามญั ประจ าปี 2563 

             ความเหน็ของคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบรายงานการประชุมดงักล่าว (รายละเอียด

ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย1 ) 

           คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 



4 
 

วาระที ่2.   พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  2563 

               วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล   ตามขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 36 (1) ก าหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้สามญัรบัทราบรายงานของ

คณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมารายละเอียดปรากฎตาม

รายงานประจ าปี 2563 (56-1 One Report) ซึ่งแสดงผลการด าเนินงานประจ าปี   

               ความเหน็คณะกรรมการ    เห็นสมควรเสนอรายงานผลการด าเนินกิจการในรอบปี 2563  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รบัทราบ 

             คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 

 

วาระที ่3.  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการของบริษัท สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
               และรายงานผู้สอบบัญชี  

               วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล       เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม

มาตรา 112   ก าหนดให้บริษัทตอ้งจัดท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี ณ วัน

สิน้สดุรอบปีบญัชีของบรษิัท ที่ไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีและเสนอต่อที่ประชมุ

ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและตามข้อบังคับบริษัทที่   

36(2) ก าหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจ าปีพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไร

ขาดทนุ 

  บริษัทไดจ้ัดท างบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบก าไรขาดทุน(บัญชีก าไรขาดทุน) 

ประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31ธันวาคม  2563 ที่ไดผ่้านการตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มี

เงื่อนไขจากผูส้อบบญัชีและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้เสนอต่อที่

ประชมุในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิ โดยมีสรุปภาพรวมดงันี ้ 

                                                                                                                                                          หน่วย : พนับาท 

                รายการ                                       งบการเงนิรวม                                   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สินทรพัยร์วม                   2,688,956                 1,534,426                                                                 

หนีสิ้นรวม                   1,477,830                   234,403                                                                      

ส่วนของเจา้ของรวม                 1,211,126                1,300,023                                                             

ก าไรสทุธิ(ส่วนท่ีเป็นของบรษิัท)                   (63,655)                  (20,474)                                           

ก าไรเบ็ดเสรจ็รวม                          (57,905)                                  (18,668)                                                         

ก าไรต่อหุน้(บาท)        (0.21)     (0.07)                                                                 
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ความเหน็ของคณะกรรมการ        เห็นควรเสนองบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล) และและงบก าไรขาดทุน (บญัชีก าไรขาดทนุ)  

ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563   ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีและการ

พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัพิจารณาอนมุตัิ 

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ  วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่4.    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไร ประจ าปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล   ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ปี  พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 116  

ก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ย

ละหา้ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทนุ ยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีไม่

น้อยกว่ารอ้ยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่ บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฏหมายอื่น 

ก าหนดใหต้อ้งมีทุนส ารองมากกว่านั้น และตามขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 36 (3 ) ก าหนดให้

บริษัทเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิจดัสรรก าไร และการจ่ายเงินปัน

ผล 

                     บรษิัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิตาม

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบุคคลและหลงัหกัส ารองต่างๆ

ทุกประเภทที่กฎหมายและบรษิัทก าหนดไวใ้นแต่ละปี และ ภาระผูกพนัตามสญัญากู้ (ถา้

มี) ทั้งนีค้ณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยอาจจะเปล่ียนแปลงไป

จากอัตราที่ก าหนดไว้และจะค านึงถึงปัจจัยเพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น 

สภาวะเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบรษิัท กระแสเงินสด การส ารอง

ไว้เพื่อจ่ายชะระคืนเงินกู้ยืมหรือเป็นทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เงื่อนไขและข้อจ ากัด

ตามที่ก าหนดในสัญญากู้ยืมเงินและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการ

ด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

เห็นสมควรหรือเหมาะสม         

ตามงบการเงินเฉพาะกจิการของบรษิัทส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทมี
ผลขาดทนุเป็นจ านวน 18.7 ลา้นบาท และในระหวา่งปีคณะกรรมการบรษิัทฯ ไดอ้นมุตัิ
การจา่ยเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสะสมปี 2562 ใหก้บัผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.25 
บาท จ านวนเงินรวม 75 ลา้นบาท โดยจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล เมื่อวนัท่ี 8 ธันวาคม 
2563 คงเหลือก าไรสะสมจ านวน 10.0 ลา้นบาท ซึง่กนัไวส้  าหรบัเป็นเงินทนุหมนุเวียนของ
บรษิัท โดยจะเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณารบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลใหก้บัผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท รวมเป็นเงิน 75 ลา้นบาท และพิจารณาอนมุตัิ
ใหง้ดการจา่ยเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563   
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ความเหน็ของคณะกรรมการ  มีมติเห็นชอบใหน้ าเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อจดัสรรก าไรประจ าปี 2563 และรบัทราบ
การจา่ยเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสะสมจ านวน 75,000,000 บาท (ในอตัราหุน้ละ 
0.25 บาท) และพิจารณาอนมุตัิงดการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 
2563 เนื่องจากในปี 2563 บรษิัทมีผลขาดทนุ 

ขอ้มลูการจา่ยเงินปันผลเปรียบเทียบปี 2562 และปี 2563 

รายการ ปี 2563 
(ปีที่เสนอ ) 

ปี 2562 

ก าไรสทุธิ / (ขาดทนุสทุธิ) (ลา้นบาท ) (18.7)  269.7 
         จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้ ) 300 300 
เงินปันผลจ่าย (บาท/หุน้ ) 0.25 0.20 
-   เงินปันผลระหว่างกาล ( บาท/หุน้ ) 0.25 - 
-  เงินปันผลประจ าปี ( บาท/หุน้ ) 0.0 0.20 
รวมเงินปันผลที่จ่าย (ลา้นบาท) 75.0 60.0 
อตัราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสทุธิ ( รอ้ยละ ) 401.0 22.2 

 

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระที ่  5   พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล    ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 17  ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการ

ออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถา้จ านวน

กรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกับส่วนหนึ่ง

ในสาม (1/3)กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกได ้

 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทนัน้ ให้

จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนัน้เป็นผูอ้อก

จากต าแหน่งและตามขอ้บังคบัของบริษัท ขอ้ 36(4) ก าหนดใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุ้น

ประจ าปีพิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนผูต้อ้งออกตามวาระ 

 ทัง้นีใ้นการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564  มีกรรมการบรษิัทท่ีครบก าหนดตอ้งออก

จากต าแหน่งตามวาระจ านวน   4   ท่าน ไดแ้ก่  

1. นายสรรคนนท ์จิราธิวฒัน ์    ต าแหน่ง    รองประธานคณะกรรมการบรษิัท 

 2. นายประวิทย ์กิจไพศาลรตันา  ต าแหน่ง    กรรมการอิสระ        
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 3. นายวิเลิศ ภรูวิชัร    ต าแหน่ง    กรรมการอิสระ        

 4. นายสตีเว่น เดวิด ฮอรเ์ลิเดร ์   ต าแหน่ง    กรรมการ                               

                 โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทไดป้ระกาศใหสิ้ทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามี

คุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อพิจารณาเขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชมุ

ผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2564 ในช่วงระหว่างวนัที่ 12 ตุลาคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 

2563 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอชื่อบคุคลมายงับรษิัท 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการที่มีส่วนเก่ียวขอ้งไม่ไดร้่วม

พิจารณาไดพ้ิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทน

กรรมการที่ตอ้งครบวาระออกจากต าแหน่งโดยไดพ้ิจารณาตามนโยบาย หลักเกณฑ ์ มี

ความเห็นเสนอคณะกรรมการบริษัทว่า กรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่ง ทั้ง 4   ท่าน

ไดแ้ก่ นายสรรคนนท ์จิราธิวฒัน ์นายประวิทย ์กิจไพศาลรตันา นายวิเลิศ  ภรูวิชัร นายสตี

เว่น เดวิด ฮอรเ์ลิเดร ์เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่มีคุณสมบัติตอ้งหา้มในการ

ด ารงต าแหน่งกรรมการตามพระราชบญัญัติบริษัทจ ากัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลกัษณะที่

เป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย ข้อก าหนด หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

ทัง้หมดเป็นบคุคลที่มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์ ที่เป็นประโยชนต่อการด าเนิน

ธุรกิจของบรษิัท มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ   มีวิสยัทศัน ์ทศันคติที่ดี ต่อองคก์ร ปฏิบตัิหนา้ที่

ดว้ยความรบัผิดชอบมีคณุธรรม จรยิธรรม  ซื่อสตัยส์จุรติ   ท่ีผ่านมาทัง้ 4  ท่านปฏิบตัิงาน

ใน หน้าที่ในบริษัทอย่างเต็มก าลัง  สร้างคุณประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่ างมาก 

เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบรษิัทต่อไป  

  ความเหน็ของคณะกรรมการ   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  2/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยไม่รวม

กรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียในวาระนี ้โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลกัเกณฑก์ารสรร

หากรรมการของคณะกรรมการบริษัทแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นบุคคลที่มี

คณุสมบตัิเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบรษิัท จึงมีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม

ผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี  2564 เพื่อพิจารณาอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการที่ออกจากต าแหน่ง

ตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดตามส่ิงที่

ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3  ) 

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน     
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วาระที ่6    พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล    ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และแกไ้ขเพิ่มเติมมาตรา 90  ตาม

ขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ที่ 22   กรรมการบรษิัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท

ในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น 

ตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม 

(2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ 

หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ 

นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของ

บริษัทและข้อบังคับที่ 36 (5)  ให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีเพื่อพิจารณาก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ    ทั้งนีค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดเ้สนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบในการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นเพื่อ

พิจารณาอตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการบรษิัท

ในคณะกรรมการชดุย่อย ส าหรบัปี 2564 

ความเหน็ของคณะกรรมการ      เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุัติ ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564   ดงันี ้

รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเปรียบเทียบปี 

2563 และปี 2564 

รายละเอียดค่าตอบแทน ปี 2564 ( ปีที่เสนอ ) ปี 2563 
ค่าตอบแทนรายไตรมาส 

 (บาท / ไตรมาส ) 
เบีย้ประชม 
 (บาท / ครัง้) 

ค่าตอบแทนรายไตรมาส 
(บาท / ไตรมาส ) 

เบีย้ประชม 
(บาท / ครัง้) 

1. คณะกรรมการบริษัท     
- ประธานกรรมการ 60,000 40,000 60,000 40,000 
- กรรมการ 40,000 25,000 40,000 25,000 

2.คณะกรรมการตรวจสอบ     
- ประธานกรรมการ - 35,000 - 35,000 
- กรรมการ - 25,000 - 25,000 

3.คณะกรรมการบริหาร     
- ประธานกรรมการ - 35,000 - 35,000 
- กรรมการ - 25,000 - 25,000 

4.คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน     
- ประธานกรรมการ - 35,000 - 35,000 
- กรรมการ - 25,000 - 25,000 

5.คณะกรรมการการตลาดและการพฒันาอย่าง
ยั่งยืน 

-    

- ประธานกรรมการ - 35,000 - 35,000 
- กรรมการ - 25,000 - 25,000 
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รายละเอียดค่าตอบแทน ปี 2564 ( ปีที่เสนอ ) ปี 2563 
ค่าตอบแทนรายไตรมาส 

 (บาท / ไตรมาส ) 
เบีย้ประชม 
 (บาท / ครัง้) 

ค่าตอบแทนรายไตรมาส 
(บาท / ไตรมาส ) 

เบีย้ประชม 
(บาท / ครัง้) 

6.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง     
- ประธานกรรมการ - 35,000 - 35,000 
- กรรมการ - 25,000 - 25,000 

7.ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร - - - - 
8.ค่าตอบแทนรายไตรมาสและค่าเบีย้ประชมุรวม 
   เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 

4,500,000  4,500,000  

9.ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชนอ่ื์นนอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนรายไตรมาสและเบีย้ประชมุ 

โบนสักรรมการที่อตัรา 3% ของเงินปันผลจ่ายจาก
ผลประกอบการปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 2 ลา้นบาท 
โดยใหค้ณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการจดัสรร

โบนสัดงักล่าวใหก้รรมการ 

โบนสักรรมการที่อตัรา 3% ของเงินปันผล
จ่ายในปีนัน้ ในวงเงินไม่เกิน 2 ลา้นบาท โดย
ใหค้ณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการ
จดัสรรโบนสัดงักล่าวใหก้รรมการ โดยเริ่ม

จ่ายโบนสักรรมการในปี 2564 
10.ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตวัเงิน -ไม่มี- -ไม่มี- 

 

โดยขอใหม้ีผลตัง้แต่วนัท่ีไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นตน้ไป 

คะแนนเสียงเพื่อการอนมุตัิ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมด

ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

 

วาระที ่  7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 

   วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล    เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิ่มเติมมาตรา 

120 ใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี แต่งตัง้ผูส้อบบัญชี และก าหนดจ านวนเงิน ค่า

สอบบญัชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้

และมาตรา 121 บญัญัติว่าผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้งหรือผูด้  ารง

ต าแหน่งหนา้ที่ใด ๆ ของบริษัท  และขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 36(6)  ก าหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อ

หุน้สามญัประจ าปีพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี              

  ความเหน็ของคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ใหผู้ส้อบบญัชีของบริษัท เคพีเอ็มจี 

ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2564 โดยมีรายชื่อผูส้อบ

บญัชีดงันี ้

1)   นายธนิต โอสถาเลิศ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5155 และ / หรือ 

2)   นางสาววิไลวรรณ ผลประเสรฐิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบยีนเลขท่ี 8420 และ /หรือ 

3)   นางสาวมารษิา ธราธรบรรพกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5752 
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โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ท  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ

การเงินของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 

4,500,000.00 บาท ซึ่งไม่รวมถึงค่าใชจ้่ายอื่นที่จะเกิดขึน้ระหว่างการใหบ้ริการแก่บริษัท 

(Out of Pocket Expense) ผูส้อบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอมาขา้งตน้นัน้ ไม่มีความสมัพนัธ์

หรือส่วนไดเ้สียกบับรษิัท บรษิัทย่อย ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคล

ดงักล่าวแต่อย่างใด โดยในกรณีที่ผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบตัิงานได ้ใหบ้ริษัท 

เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด จัดหาผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตท่านอื่นมาปฏิบัติงาน

แทน และเสนอใหผู้ถื้อหุน้มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัทสามารถด าเนินการแต่งตัง้

ผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีเพิ่มเติมได ้กรณีในระหว่างปีหากมีบริษัทย่อยหรือ

บริษัทร่วมลงทุนเพิ่มขึน้  ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและไดใ้ห้ความ

เห็นชอบแลว้  

รายละเอียดค่าสอบบญัชีเปรียบเทียบปี 2563 และปี 2564 

รายการ ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ ) 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ปี 2563 (ปีท่ีเสนอ ) 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

 เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

ค่าสอบบญัชี 4,500,000 4,500,000 - 
ค่าบริการ ไม่มี ไม่มี - 

 

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระที ่ 8   พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี)  

 

บรษิัทก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธ์ิเขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 (Record Date) ในวนัจนัทรท์ี่   15  มีนาคม  

2564   

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุตามก าหนด วนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ และทัง้นีเ้พื่อใหก้ารลงทะเบียนเพื่อ

เข้าประชุมสามัญผูถื้อหุน้ดังกล่าวเป้นไปดว้ยความสะดวกและรวดเร็ว    บริษัทใคร่ขอให้ท่านผูถื้อหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะไดโ้ปรดน า

แบบฟอรม์ลงทะเบียน (ตามรายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 11) และ/หรือหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทไดแ้นบมาพรอ้มนี ้ พรอ้ม

หลกัฐานการแสดงตน ในการเขา้รว่มการประชมุ มาแสดงต่อเจา้หนา้ที่ของบรษิัทในวนัประชมุ จะเป็นพระคณุอย่างยิ่ง 

 

 



11 
 

 

ตามที่บรษิัทไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี 2563 (56-1 One Report) ในรูปแบบ คิวอารโ์คด้ หากผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะขอรบั

รายงานประจ าปี 2563 (56-1 One Report) กรุณาแจง้ชื่อ-นามสกลุ พรอ้มรายละเอยีดของสถานที่จดัส่ง โดยส่งมายงัฝ่ายเลขานกุาร

บรษิัท ที่ email: corporatesecretary@zengroup.co.th  

    

 

     

 ขอแสดงความนบัถือ     ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                          (นายบญุยง ตนัสกลุ)          (นางสาวจอมขวญั จิราธิวฒัน)์ 

 กรรมการบรษิัท            กรรมการบรษิัท 

 

 

 

หมายเหตุ 

 1.  หากท่านผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัประการใดหรือประสงคจ์ะทราบขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกับระเบียบวาระการประชุม สามารถส่งค าถามเป็นการ

ล่วงหนา้มายงับรษิัท ไดท้ี่ฝ่ายเลขานกุารบรษิัท ที่ email: corporatesecretary@zengroup.co.th หรือทางโทรสาร 0-2019-5000   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:corporatesecretary@zengroup.co.th
mailto:corporatesecretary@zengroup.co.th
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ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1   

รายงานการประชุมผู้ถือหุน้สามัญประจ าปี 2563 
บริษัท เซน็ คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

___________________________________________________________________________________________ 
วัน เวลา และสถานที ่

ประชุมเมื่อวนัที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอ้ง บอลลมู ชัน้ 3 โรงแรมเดอะ แกรนด ์โฟรวิงส ์คอนเวนชั่น เลขที่ 
333 ถนนศรีนครนิทร ์แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  

 
กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม  

 
1. นายไพฑรูย ์  ทวีผล ประธานคณะกรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ 
2. นายสรรคนนท ์ จิราธิวฒัน ์   รองประธานคณะกรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน / กรรมการบรหิารความเส่ียง 
3. นายประวิทย ์ กิจไพศาลรตันา  กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ ประธาน

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
4. นางโชติกา สวนานนท ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  / กรรมการการตลาดและการ

พฒันาอย่างยั่งยืน 
5. นายวิเลิศ  ภรูวิชัร   กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการการตลาดและการพฒันาอย่าง

ยั่งยืน / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
6. นายชวลิต จินดาวณิค กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการ

ตรวจสอบ  
7. นายบญุยง ตนัสกลุ   กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเส่ียง 

/ กรรมการการตลาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  / ประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร 

8. นางสาวจอมขวญั  จิราธิวฒัน ์ กรรมการ / กรรมการบรหิาร 
9. นายชิตพล  วิวฒันาเกษม  กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการการตลาดและการพฒันาอย่าง

ยั่งยืน 
10. นายสตีเว่น เดวิด ฮอรลิ์เดร ์  กรรมการ 

 
กรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุทัง้หมด 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
 
ผู้สอบบัญชีของบริษทัทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. คณุอภิชาติ สายะสิต  บริษัท เบเคอร ์ทิลล่ี ออดิท แอนด ์แอ็ดไวเซอรร์ี่ เซอรว์ิสเซส  (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 
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2. คณุวลีรตัน ์อคัรศรีสวสัดิ์ บริษัท เบเคอร ์ทิลล่ี ออดิท แอนด ์แอ็ดไวเซอรร์ี่ เซอรว์ิสเซส  (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

3. คณุวิลาวลัย ์บษุบาธร บริษัท เบเคอร ์ทิลล่ี ออดิท แอนด ์แอ็ดไวเซอรร์ี่ เซอรว์ิสเซส  (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

 
ผู้บริหารของบริษทัทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. คณุยพุาพรรณ เอกสิทธิกลุ  รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่การเงินและบญัชี 
2.  คณุศิรุวฒัน ์ชชัวาลย ์  รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารธุรกจิแบรนดไ์ทย 
3. คณุสจุนัทภ์า พลางกรู  รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่ธุรกิจแบรนดญ่ี์ปุ่ น 
4. คณุพชันีวรรณ ตนัประวตั ิ  รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่การตลาด 
5. คณุวรวิทย ์ก่อกอ้งวิศรุต  รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่ธุรกิจบรหิารโครงการและพฒันาธุรกิจ 
6. คณุทรงวฒุิ บวัเขม็   หวัหนา้กลุ่มส านกับริหาร 
7. คณุปิยะพงษ์ ศรีวาณิชยาภรณ ์ หวัหนา้กลุ่มเทคโนโลยี 
8.  คณุอรญา อือ้สกลุ   เลขานกุารบรษิัท 

 
พิธีกร 

1. คณุโฮซนันา วงศพ์ระพรเลิศ   
 
เร่ิมการประชุมเวลา 10.00 น. 

พิธีกรไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้เขา้สู่การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ของบริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
หลงัจากนัน้ไดแ้จง้วาระการประชมุ และชีแ้จงหลกัเกณฑก์ารลงคะแนนใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบดงันี ้ 

1. ในการประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้ที่มาประชมุดว้ยตนเองหรือผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชมุไม่นอ้ยกว่า ยี่สิบ
ห้า (25) คน  หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นรวมกันไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุน้ ที่
จ  าหน่ายได ้จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

2. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหหุ้น้ 1 หุน้มีเสียง 1 เสียง และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษใน
เรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้  

3. การลงมติในวาระต่างๆจะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ดงันี ้
(1) การลงมติในวาระท่ี 3 วาระท่ี 4 วาระที่ 5 วาระท่ี 6 และ วาระท่ี 8 จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากขอผู้

ถือหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ซึ่งจะนบัเฉพาะคะแนนเสียงเห็นดว้ยกบัไม่เห็นดว้ย 
(2) การลงมติในวาระที่ 7 ตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่ง

มาประชมุ  
(3) การลงมติในวาระที่ 9 ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(4) ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัในวาระใด ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเป็นเสียงชีข้าด 

4. ในการนบัคะแนนเสียงจะใชว้ิธีเก็บขอ้มลูจากบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ โดยบริษัทฯ จะใชว้ิธีหกัคะแนนเสียงของผูถื้อ
หุน้ท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง จากคะแนนทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันัน้หากผูถื้อหุน้ไม่เห็นด้วย
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และงดออกเสียงในวาระใด ใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบตัรลงคะแนน จากนัน้โปรดยกมือขึน้ เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ท  าการเก็บ
บตัรลงคะแนน  

5. การแจง้ผลการลงคะแนน  จะระบคุะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย 
6. ส าหรบัวาระพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้เป็นกรรมการ บริษัทฯ ไดก้ าหนดใหผู้้

ถือหุน้ลงคะแนนใหก้รรมการเป็นรายบคุคล  
7. กรรมการที่ถือหุน้ของบริษัทฯ เป็นการส่วนตวัจะไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่กรรมการท่านนัน้มีส่วนไดเ้สีย

เป็นพิเศษยกเวน้การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 
8. ในระหว่างการประชมุหากผูถื้อหุน้มีค  าถาม ขอใหผู้ถื้อหุน้ยกมือ เพื่อใหป้ระธานในที่ประชมุอนญุาตใหท้ าการสอบถาม 

ซึ่งก่อนท าการสอบถามขอความรว่มมือใหผู้ถื้อหุน้ โปรดแจง้ชื่อและนามสกลุใหช้ดัเจน เพื่อการบนัทึกรายงานการประชมุที่ถกูตอ้ง  
9. บตัรที่เขา้เงื่อนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปนี ้บรษิัทจะถือว่าเป็นบตัรเสีย 

(1) กาลงคะแนนมากกว่า 1 ทางเลือก 
(2) แกไ้ขการลงคะแนน แต่ไม่ลงลายเซ็นตก์ ากบั 
(3) กาทางเลือกสมบรูณ ์แต่ไม่ไดล้งลายเซ็นตใ์นบตัรลงคะแนน 
(4) กาลงคะแนน และลงลายเซ็นตใ์นบตัรลงคะแนน ดว้ยดินสอ 
(5) มีการแยกคะแนนเสียง (ยกเวน้คสัโตเดียน) 

เพื่อความโปรง่ใสเรื่องการนบัคะแนนเสียงส าหรบัวาระต่างๆ พิธีกรไดส้อบถามที่ประชมุว่าผูถื้อหุน้ท่านใดมีความประสงคจ์ะเป็น
ตวัแทนผูถื้อหุน้เขา้รว่มสงัเกตการณก์ารนบัคะแนนเสียงที่จดุนบัคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้ซึ่งคณุณภทัร อนนัตวชักร ประสงค์
จะท าหนา้ที่เป็นตวัแทนสงัเกตการณก์ารนบัคะแนนดงักล่าว 

พิธีกรไดแ้นะน ากรรมการ เลขานุการบริษัท และผูส้อบบญัชี ต่อที่ประชุม ตามรายนามดงักล่าวขา้งตน้ และแจง้องคป์ระชมุใหท้ี่
ประชุมรบัทราบว่า ตามกฎหมายมหาชนและขอ้บังคับของบริษัทฯ ระบุเรื่ององคป์ระชุมไวว้่า ในการประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้ที่มา
ประชุมดว้ยตนเองหรือผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้มาประชมุรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด 
และตอ้งมีหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่ารวมกนัไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของทนุจดทะเบียนของบรษิัท (คือไม่นอ้ยกว่า 100,000,000 หุน้) จึงจะครบ
เป็นองคป์ระชมุ 

โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมกัน 180 ราย    นับจ านวนหุ้นรวมกันได้ 
226,586,516 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 75.53 ของจ านวนหุน้จดทะเบียนท่ีช าระแลว้ ซึ่งครบเป็นองคป์ระชุม ตามขอ้กฎหมาย และขอ้บงัคบั
ของบริษัทฯ แลว้ จึงกล่าวเชิญใหป้ระธานในที่ประชุมเปิดประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2563 ของ บริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน) และด าเนินการประชุมเป็นล าดบัต่อไป ทัง้นีม้ีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจ านวน 7 ราย ถือหุน้รวมกันจ านวน 223,350 หุน้ ได้
เขา้รว่มประชมุและลงคะแนนเสียงภายหลงัการเปิดประชมุ 

คุณไพฑูรย ์ทวีผล ประธานคณะกรรมการบริษัท ท าหนา้ที่ประธานในที่ประชุม ไดก้ล่าวเปิดประชุม และไดเ้ริ่มการประชุมเพื่อ
พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชมุของบรษิัทดงันี ้

 
วาระที ่1  พิจารณารับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญบริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ประจ า  ปี 2562 

ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัทราบรายงานการประชมุผูถื้อหุน้สามญับริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ประจ า  ปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญ
ประชมุแลว้ ดงัรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 1 ของหนงัสือเชิญประชมุ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผูถื้อหุน้แสดงความเห็น ดงันี ้ 
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คณุวสนัต ์พงษ์พทุธมนต ์ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง เสนอว่าบรษิัทควรจดัพิมพห์นงัสือเชิญประชมุ และ รายงานการประชมุ ส ารอง
ไวห้นา้หอ้งประชมุส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งการดว้ย 

ประธานฯ และเลขานกุารบรษิัทรบัทราบ และจะด าเนินการในประชมุผูถื้อหุน้คราวต่อไป 
 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดร้บัทราบรายงานการประชมุผูถื้อหุน้สามญับริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ประจ า  ปี 2562 
ตามที่เสนอ และในวาระนีเ้ป็นการรายงานใหท้ี่ประชมุรบัทราบจึงไม่มีการลงมติ 

 
วาระที ่2   พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 

ประธานฯ ไดเ้ชิญคุณบุญยง ตนัสกุล ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 ใหผู้ถื้อ
หุน้รบัทราบ โดยคณุบญุยง ตนัสกลุ ไดร้ายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ประจ าปี 2562 ดงันี ้

1. การเปล่ียนแปลงและพฒันาการที่ส  าคญัของบรษิัทตัง้แต่ปี 2534 บรษิัทมีการพฒันาแบรนดร์า้นอาหารใหม่ขยายสาขา
รา้นอาหารอย่างต่อเนื่องทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดยปัจจบุนับรษิัทมีแบรนดท์ัง้สิน้ 14      แบรนด ์ไดแ้ก่ 1) เซน็ 2) 

อากะ 3) ออน เดอะ เทเบิล้  4) ซชูิ ช ู5) เทต็ซ ึ6) มฉูะ 7) ต ามั่ว 8) ลาวญวน 9) แจ่วฮอ้น 10) เฝอ 11) เดอต ามั่ว 12) เขียง 
13) ดินส ์และ 14) ฟ ู

2. ธุรกิจหลกัของบรษิัทยงัคงเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ไดแ้ก่ 1) ธุรกจิรา้นอาหาร 2) ธุรกิจแฟรนไชส ์และ 3) ธรุกิจที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ
รา้นอาหาร ซึง่ไดแ้ก่ ธุรกจิอาหารคา้ปลีก  ธุรกิจการบรกิารจดัส่งอาหาร และการบรกิารจดัเลีย้ง  

3. ปี 2562 มีเหตกุารณท์ี่ส  าคญัดงันี ้
a. ในเดือนกมุภาพนัธ ์บรษิัทไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
b. ในเดือนกรกฎาคม บรษิัทยา้ยส านกังานใหญ่เพื่อใหก้ารบรหิารงานมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
c. การขยายสาขาอย่างรวดเรว็ของแบรนดไ์ทยสตรีทฟู้ด“เขียง” มีสาขาทัง้หมด 49 สาขา ณ สิน้ปี 2562 
d. เปิดสาขาใหม่จ านวน 100 สาขา โดยส่วนใหญ่เป็นการเปิดสาขาของแบรนดเ์ขียง (48 สาขา)แบรนดไ์ทย (27 

สาขา)  และ แบรนด ์อากะ (10 สาขา) 
4. ปี 2562 บริษัทมีรายได ้3,144 ลา้นบาท ซึ่งเติบโตจากปี 2561 ในอัตรารอ้ยละ 6.1 จากผลประกอบการที่ดีของธุรกิจ

รา้นอาหารและธุรกิจแฟรนไชสร์วมถึงการเปิดสาขาใหม่ และมีก าไร 106 ลา้นบาท ซึ่งลดลงจากปี 2561 ในอตัรารอ้ยละ 
24.3 และอตัราก าไรสทุธิลดลงจาก 4.7% ในปี 2561 เป็น 3.4% ในปี 2562  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นโดยมีผูถื้อหุน้มีค  าถามและแสดงความเห็น ดงันี ้ 
คณุอน ุว่องสารกิจ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามดงันี ้  

 1. แนวโนม้การขยายสาขาในอนาคตจะเป็นอย่างไร 
 ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงว่า ในปี 2562 บริษัทขยายสาขาจ านวน 100 สาขาทัง้ในรูปแบบสาขา Equity และ Franchise  
โดยเนน้ขยายสาขาส าหรบัแบรนดท์ี่มีผลตอบแทนที่ดี มีโอกาสในการสรา้งรายได ้เช่น AKA และ On The Table   

2. SSSG ที่ผ่านมาลดลงเรื่อยๆ บรษิัทคิดว่าจะมีแนวโนม้เป็นอย่างไรต่อไป 
 ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงว่า สาเหตุที่ SSSG ติดลบมาจากสถานการณต์่างๆที่เขา้มากระทบ และจากการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ไดส่้งผลใหพ้ฤติกรรมผูบ้รโิภคเปล่ียนแปลงไป ท าใหบ้รษิัทตอ้งเนน้การขายใน Platform Delivery มากขึน้ ซึ่งท าใหม้ีเรื่องของ
ตน้ทุนค่าใชจ้่ายที่เพิ่มมากขึน้ ซึ่งบริษัทไดป้รบัลดค่าใชจ้่ายในส่วนอื่นๆแทน เช่น การรวมหลายๆแบรนดเ์ขา้ไปอยู่ในพืน้ที่เดียวกันเพื่อลด
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ซึ่งคาดว่าจะสามารถเขา้มาชดเชย SSSG ของรา้นอาหารที่ลดลงไปได ้ 

3. แนวโนม้ของ Net Profit Margin ต่อไปจะเป็นอย่างไร 
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 ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงว่า บริษัทไดด้  าเนินการเพื่อให้ Net Profit Margin เพิ่มมากขึน้ดงันี ้1) ลดค่าใชจ้่าย 2) การลด
ขนาดของรา้นอาหาร 3) การปรบัโฉมรา้นอาหารใหม่ 4) การ Relocation ไปยงัจดุที่มีโอกาสในการขายที่ดีกว่า และ 5) การจดัสดัส่วนการ
ขายใหเ้หมาะสมและครอบคลมุผูบ้รโิภคทกุรูปแบบ 

4. ธุรกิจแฟรนไชสส์รา้งรายได ้และผลตอบแทนที่ดีหรือไม่อย่างไร 
 ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงว่า การท าธรุกิจแฟรนไชสม์ีความเส่ียงค่อนขา้งนอ้ย เนื่องจากความเส่ียงจะอยู่ที่ แฟรนไชส์ และ
บริษัทมีการดูแลลกูคา้แฟรนไชสเ์ป็นอย่างดี ซึ่งแฟรนไชสแ์ต่ละรายมีรา้นมากกว่า 1 สาขา ดงันัน้หากบริษัทขายแฟรนไชสม์ากขึน้จะมีได้
รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมแรกเขา้และรายไดจ้ากการขายวตัถดุิบมากยิ่งขึน้ 

คณุบษุกร งามพสธุาดล  ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามดงันี ้
 1. ปี 2562 บรษิัทมีการขยายสาขาเพิ่ม 100 สาขา และการท่ีบรษิัทจดักลุ่มแบรนดข์องตนเองเช่น Zen AKA และ On The Table 
ไวส้  าหรบักลุ่มลกูคา้ระดบัสงู เหตใุดอตัราก าไรสทุธิ (Net Profit Margin) ของบรษิัทจึงอยู่ในระดบัต ่า อีกทัง้ยงัมี SG&A ที่สงู   
 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ชีแ้จงว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บรษิัทมีการขยายธุรกิจมากขึน้  บรษิัทจึงลงทนุในระบบต่างๆของส่วน
งานหลงับา้นค่อนขา้งมากโดยเฉพาะพนกังานซึ่งถือเป็นตน้ทนุหลกัที่เพิ่มขึน้สงู 

2. เหตใุดปี 2560 บรษิัทจึงมี Margin ที่ต  ่า 
 ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงว่า เนื่องจากในปี 2559 หลงัจากที่ซือ้กิจการแบรนดไ์ทย บริษัทตอ้งมีการลงทุนในส่วนงานหลงั
บา้นต่างๆเพิ่มเติม เช่น ระบบ POS และโลจิสติกส ์รวมถึงมีพนกังานมากขึน้เพื่อรองรบัการขยายตวัของธุรกิจแฟรนไชสซ์ึ่งถือเป็นการลงทนุ
ระยะยาวเพื่อรองรบัการเติบโตในอนาคต  

ประธานฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ส าหรบัเรื่อง Net Profit Margin ที่ต  ่ามีสาเหตมุาจากจงัหวะในการลงทนุดว้ย เช่น บริษัทมีการลงทนุ
ในระบบ POS ตัง้แต่ปี 2557 เพื่อสรา้งความพรอ้มในการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
 3. การเปิดแบรนดใ์หม่ในแต่ละครัง้ จะตอ้งมีค่าใชจ้่ายในการสรา้งระบบใหม่อีกหรือไม่  และขอทราบระยะเวลาในการคืนทุน 
รวมถึงสาเหตทุี่ตัง้แต่ ปี 2558-2562 SG&A ของบรษิัทเพิ่มขึน้มาโดยตลอด  
 ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงว่า ค่าใชจ้่ายส าหรบัระบบต่างๆที่เพิ่มขึน้มานัน้เกิดขึน้ในช่วงที่ซือ้ธุรกิจแบรนดไ์ทยมา แต่ส าหรบั
การขยายแบรนดใ์หม่ บริษัทใชท้ีมงานที่มีอยู่เดิมในการขยาย และการด าเนินกิจการต่างๆผ่าน Super Application แทน โดยปัจจุบัน
บรษิัทลดตน้ทนุดว้ยการใชพ้นกังาน Part-time มากขึน้ 

4. บรษิัทจะทราบไดอ้ย่างไรว่าการเปิดสาขาใหม่ๆในแต่ละแบรนดน์ัน้ประสบความส าเรจ็แลว้ 
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงว่า ในการเปิดสาขาใหม่ๆแต่ละครัง้บริษัทมีการศึกษาความเป็นไปไดจ้ากการตัง้สมมติฐานโดย

การวิเคราะหต์น้ทุนรายได้ และระยะเวลาคืนทุนที่จะเกิดขึน้ตามพืน้ที่ต่างๆ อย่างไรก็ตามการประเมินรายไดท้ี่ ผ่านมาอาจมีความ
คลาดเคล่ือนไดจ้ากสถานการณท์ี่คาดไม่ถึง ซึ่งบริษัทไดเ้รียนรูแ้ละน าความเส่ียงต่างๆเหล่านีม้าประเมินใหม้ีความแม่นย ามากขึน้ส าหรบั
การขยายสาขาต่อไปในอนาคต 

 
มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดร้บัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 ตามที่เสนอ และในวาระนีเ้ป็นการรายงาน

ใหท้ี่ประชมุรบัทราบจึงไม่มีการลงมติ 
 
วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม  2562 และรายงาน

ผู้สอบบัญชี 
ประธานไดเ้ชิญประธานเจา้หนา้ที่บรหิารเป็นผูน้  าเสนอวาระนีต้่อท่านผูถื้อหุน้ โดยประธานเจา้หนา้ที่บรหิารน าเสนอต่อท่ีประชมุ

ว่าเพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และที่แกไ้ขเพิ่มเติมมาตรา 112   ก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัท างบดลุ
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และบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบรษิัท ที่ไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีและเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ใน
การประชุมสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและตามขอ้บังคับบริษัทที่   36(2) ก าหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจ าปีพิจารณา
อนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ บรษิัทไดจ้ดัท างบแสดงฐานะการเงิน (งบดลุ) และงบก าไรขาดทนุ (บญัชีก าไรขาดทนุ) ประจ าปี สิน้สดุ
วันที่ 31 ธันวาคม  2562 ที่ไดผ่้านการตรวจสอบและรบัรองอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผูส้อบบัญชีและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้ และคณะกรรมการเห็นควรใหเ้สนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิ โดยมีสรุปภาพรวมดงันี ้
  

หน่วย : พนับาท 
รายการ           งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สินทรพัยร์วม      2,044,124   1,660,082 
หนีสิ้นรวม         610,048      200,432 
ส่วนของเจา้ของรวม     1,434,076   1,459,650 
ก าไรสทุธิ (ส่วนท่ีเป็นของบรษิัท)           106,223       268,993 
ก าไรเบ็ดเสรจ็รวม        107,251      269,746 
ก าไรต่อหุน้ (บาท)           0.36           0.92 
 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผูถื้อหุน้มีค  าถามและแสดงความเห็น ดงันี ้
คณุอน ุว่องสารกิจ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง ใหค้วามเห็นเรื่องของการน าเสนอว่า ตอ้งการใหม้ีน าเสนอขอ้มลูโดยเปรียบเทียบกบัปี

ที่ผ่านมาดว้ย และไดส้อบถาม ดงันี ้
1. ในปี 2562 มีเรื่องของ TFRS15 และปี 2563 มีเรื่องของ TFRS16 และ TFRS9 ส่งผลกระทบกบังบการเงินของบรษิัทอย่างไร 
ประธานฯ ชีแ้จงว่า เรื่อง TFRS16 และ TFRS9 ยงัไม่ไดม้ีผลกระทบในปี 2562 จะมีผลกระทบกับงบการเงินปี 2563 ซึ่งหากมี

การปรบัปรุงเขา้ไปในงบการเงินแลว้จะท าใหม้ีทรพัยสิ์นและหนีสิ้นเพิ่มขึน้ประมาณ 1,000 ลา้นบาท 
2. เรื่องของเงินเกษียณอายงุาน 400 วนัมีผลกระทบกบับรษิัทหรือไม่ 
รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุ่มการเงินและบญัชี ชีแ้จงว่า เงินเกษียณอายงุาน 400 วนั ไดม้ีการปรบัปรุงเขา้ไปในงบการเงิน

แลว้ และไม่มีผลกระทบอะไร 
3. บรษิัทน่าจะมีค่าใชจ้่ายที่ตอ้งจ่ายให ้Application ต่างๆมากขึน้ บรษิัทบรหิารจดัการอย่างไร 
รองประธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุ่มการเงินและบญัชี ชีแ้จงว่า ช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทมีการใชบ้ริการกบั Super Application มาก

ขึน้ แต่ยอดขายจาก Delivery เมื่อเทียบกับยอดรับประทานที่รา้น ยังมีสัดส่วนที่ต  ่า  อีกทั้งบริษัทจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราพิเศษกว่า
รา้นอาหารทั่วไป ค่าใชจ้่ายในส่วนนีจ้ึงยงัมีไม่มาก 

4. ขอใหอ้ธิบายถึงหนีสิ้นท่ีเพิ่มมากขึน้ในปี 2563    
รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุ่มการเงินและบญัชี ชีแ้จงว่า หนีสิ้นท่ีเพิ่มขึน้มาจากการปรบัใช ้TFRS ในปี 2562 ซึ่งหากน า D/E 

Ratio  ไปเปรียบเทียบกบัปี 2561 จึงเป็นตวัเลขที่สงู  
คณุ บษุกร งามพสธุาดล ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามดงันี ้
1. เหตใุด EPS ในครึง่ปีหลงัปี 2562 จึงสงูกว่าครึง่ปีแรกค่อนขา้งมาก 
รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุ่มการเงินและบญัชี ชีแ้จงวา่ ในครึง่ปีหลงัปี 2562 บรษิัทมีการขายแฟรนไชสค์่อนขา้งมากในชว่ง

ปลายปี โดยบริษัทมีรายได ้one-time จากค่าแรกเขา้ ซึ่งรายไดท้ี่ไดม้าเหล่านีไ้ม่ไดม้ีค่าใชจ้่ายใดๆ เนื่องจากบริษัทมีตน้ทุนคงที่อยู่แลว้ 
ดงันัน้รายไดท้ี่ไดม้าจะเป็นก าไรเกือบทัง้หมด จึงท าใหส้ดัส่วนก าไรในครึง่ปีหลงัค่อนขา้งสงูกว่าครึง่ปีแรก   
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2. จากการที่บริษัทชีแ้จงเรื่องของ SG&A ที่เพิ่มมากขึน้มาจากการเปิดสาขาใหม่ๆ ซึ่งถือเป็น one-time expense หากเราตดั
ส่วนนีอ้อกจะท าให ้Net Profit Margin ของบรษิัทเพิ่มเป็นก่ีเปอรเ์ซ็นต ์    

รองประธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุ่มการเงินและบญัชี ชีแ้จงว่า การเปิดสาขาไม่ไดม้ี one-time expense แต่จะเป็นลกัษณะที่ใน
ช่วงแรกที่บรษิัทตอ้งมีค่าใชจ้่ายดา้น promotion และ marketing รว่มกบั Application ต่างๆมากขึน้เพื่อท าใหร้า้นเป็นท่ีรูจ้กั อย่างไรก็ตาม
ในปี 2562 ทางบริษัทไดป้รบัเปล่ียนวิธีการบันทึกตน้ทุนขายและเครื่องดื่มใหม่ เพื่อใหส้ามารถ เปรียบเทียบกับผูป้ระกอบการในธุรกิจ
รา้นอาหาร ซึ่งไดป้รบัปรุงยอ้นหลงัของงบการเงินในปี 2561 ซึ่งเปรียบเทียบในงบการเงินแลว้  ทัง้นี ้วิธีการใหม่จะแยกค่าใชจ้่ายของสาขา 
เป็นตน้ทนุขาย และค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจ าหน่าย ตามสดัส่วนการใชง้านจรงิ โดยเมื่อปรบัปรุงวิธีใหม่แลว้ตวัเลขปี 2562 และ 2561 
ในงบการเงินไม่แตกต่างกนัมาก 

คณุวสนัต ์พงษ์พทุธมนต ์ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามดงันี ้
1. ลกูหนีก้ารคา้ในปี 2562 เพิ่มมากขึน้จากปี 2561 เพราะอะไร 

รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุ่มการเงินและบญัชี ชีแ้จงว่า ในช่วงปลายปี 2562 มีการเปิดรา้นแฟรนไชสค์่อนขา้งมาก 
โดยบริษัทมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสรา้งรา้นเพิ่มขึน้  ซึ่งลูกหนีท้ี่เพิ่มมากขึน้เกิดจากค่าก่อสรา้งรา้นใหก้ับลูกคา้แฟรนไชสใ์หม่  โดย
บนัทึกเป็นรายไดห้กัจากตน้ทนุของการก่อสรา้งอยู่ในส่วนของรายไดอ้ื่นในงบการเงิน   

2.  ในปี 2561 บรษิัทมีรายการหนีสิ้นหมนุเวียน แต่ในปี 2562 เหตใุดรายการเหล่านีจ้ึงหายไปหมด 
รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุ่มการเงินและบญัชี ชีแ้จงว่า ก่อนเขา้ตลาดบรษิัทมีหนีจ้ากกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน 

ซึ่งหลงัจากบรษิัทไดเ้งินจากการระดมทนุมาแลว้จึงน าไปช าระคืนเงินกูท้ัง้หมด   
3. หนีส้ญัญาเช่าการเงินในปี 2562 ที่ลดลงไปเกิดจากอะไร 

รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุ่มการเงินและบญัชี ชีแ้จงว่า เป็นหนีเ้ก่ียวกบัการเช่าซือ้รถยนตข์องบรษิัท และลดลงไป
จากการช าระค่าเช่าซือ้ 

4. รายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้บนัทึกบญัชีอย่างไร 
รองประธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุ่มการเงินและบญัชี ชีแ้จงว่า รายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้ส่วนใหญ่รบัรูใ้นปีแรกเพื่อให้

สอดคลอ้งกบัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ ส่วนท่ีเหลือตดัตามอายขุองสญัญา Franchise 
ที่ประชมุไม่มีค  าถามเพิ่มเติมประธานจึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติ 

 
มติทีป่ระชุม ที่ประชุมรบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรบัปี 2562 และมีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัท สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ โดยอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นดว้ย  จ านวน 226,805,366 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100  
ไม่เห็นดว้ย จ านวน      0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0 
บตัรเสีย  จ านวน      0 เสียง 
งดออกเสียง จ านวน            3,500 เสียง 

 
วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562 

ประธานไดเ้ชิญประธานเจา้หนา้ที่บริหารเป็นผูน้  าเสนอวาระนีต้่อท่านผูถื้อหุน้ โดยประธานเจา้หนา้ที่บริหาร น าเสนอ
ต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั ปี  พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิ่มเติม มาตรา 116  ก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิ
ประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุน ยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีไม่



19 
 

น้อยกว่ารอ้ยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่ บริษัทจะมีขอ้บังคับหรือกฏหมายอื่น ก าหนดให้ตอ้งมีทุนส ารองมากกว่านั้น และตาม
ขอ้บงัคบับรษิัท ขอ้ 36 (3 ) ก าหนดใหบ้รษิัทเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิจดัสรรก าไร และการจ่ายเงินปันผล 

 บรษิัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้กผู้ถื้อหุน้ ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท หลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบุคคลและหลงัหกัส ารองต่างๆทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทก าหนดไวใ้นแต่ละปี  และ ภาระผูกพนัตาม
สญัญากู(้ถา้มี)ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยอาจจะเปล่ียนแปลงไปจากอตัราที่ ก าหนดไวแ้ละจะค านึงถึง
ปัจจยัเพื่อผลประโยชนต์่อผูถื้อหุน้เป็นหลกั เช่น สภาวะเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบรษิัท กระแสเงินสด การส ารอง
ไวเ้พื่อจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมหรือเป็นทุนหมนุเวียนภายในบริษัท เงื่อนไขและขอ้จ ากัดตามที่ก าหนดในสญัญากูย้ืมเงินและการจ่ายเงินปัน
ผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบรษิัทอย่างมีนยัส าคญั ตามที่คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม  

บรษิัทมีก าไรประจ าปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัทส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เป็นจ านวน 269.7 
ลา้นบาท โดยคณะกรรมการมีมติเห็นชอบใหเ้สนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้สามญัพิจารณาจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
โดยพิจารณาจากก าไรสทุธิ จ านวน 60,000,000 บาท (ในอตัราหุน้ละ0.20 บาท) โดยไม่ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทุนส ารองอีกเนื่องจาก
บรษิัทไดจ้ดัสรรไวค้รบถว้นตามที่กฎหมายก าหนดแลว้ โดยก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในการรบัเงินปันผลในวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2563 
และก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 9 กนัยายน 2563   

โดยเหตุผลในการเปล่ียนอตัราการจ่ายเงินปันผลจากเดิมเคยแจง้ไวท้ี่  0.45 บาทต่อหุน้ เปล่ียนเป็น 0.20 บาทต่อหุน้ 
เนื่องจากสถานการณข์องโรคติดเชือ้ไวรสั Covid-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ เพื่อเป็นการบรหิารสภาพ
คล่องและกระแสเงินสดใหเ้พียงพอต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ในระยะยาว และลดความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผูถื้อหุน้มีค  าถามและแสดงความเห็น ดงันี ้
คุณอนุ ว่องสารกิจ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามว่า เนื่องจากเห็นว่าบริษัทมีการลดการจ่ายเงินปันผลลงจาก 0.45 

ต่อหุน้เป็น 0.20 บาทต่อหุน้ ตอ้งการใหช้ีแ้จงเหตผุลในการจ่ายที่ 0.20 บาทต่อหุน้ 
ประธานฯ ชีแ้จงว่า บรษิัทจ่ายเงินปันผลในอตัรา 0.20 บาทต่อหุน้ เพื่อใหบ้รษิัทสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได ้เนื่องจาก

สถานการณโ์ควิด-19 ท าให ้กระแสเงินสดของบรษิัทหายไปเกือบ 300 ลา้นบาทต่อเดือนจากการตอ้งปิดรา้น การจ่ายเงินปันผลลดลงจาก 
135 ลา้น เป็น 60 ลา้นบาท จะท าใหบ้รษิัทยงัมีสภาพคล่องเพื่อสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได ้ 

คณุวสนัต ์พงษ์พทุธมนต ์ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามว่า ที่ดินที่ซือ้มลูค่าประมาณ 300 ลา้น อนาคตบรษิัทจะน าไป
ท าอะไร หากตอนนีย้งัไม่ไดม้ีแผนการท าครวักลาง 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า ตอนนีอ้ยู่ในขัน้ตอนการพิจารณา โดยอาจจะน าที่ดินมาท าโครงการ CSR  
ที่ประชมุไม่มีค  าถามเพิ่มเติมประธานจึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติ 

 
มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี  2562 โดย

พิจารณาจากก าไรสทุธิ จ านวน 60,000,000 บาท (ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท) โดยไม่ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารอง
อีกเนื่องจากบรษิัทไดจ้ดัสรรไวค้รบถว้นตามที่กฎหมายก าหนดแลว้ โดยก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในการรบัเงินปัน
ผลในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 และก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวันที่  9 กันยายน 2563  ตามที่เสนอ โดย
อนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นดว้ย  จ านวน 226,373,366   เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100  
ไม่เห็นดว้ย จ านวน      0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0 
บตัรเสีย  จ านวน      0 เสียง 
งดออกเสียง จ านวน           435,500 เสียง 
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วาระที ่5  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2563  

ประธานไดเ้ชิญประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูน้  าเสนอวาระนีต้่อท่านผูถื้อหุน้ และเพื่อ
เป็นการส่งเสริมการก ากับดแูลกิจการที่ดีของบริษัท ประธานไดก้ล่าวเชิญกรรมการที่ครบวาระทัง้ 4 ท่านออกนอกหอ้งประชุมจนกว่าการ
ลงคะแนนในวาระนีจ้ะแลว้เสรจ็  

โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน น าเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 17  ใน
การประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถา้
จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่ง 
อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกได ้

 กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้  ใหจ้ับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ 
ต่อไป ใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  และตามขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 36(4) ก าหนดใหท้ี่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีพิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนผูต้อ้งออกตามวาระ 

ทั้งนีใ้นการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2563  มีกรรมการบริษัทที่ครบก าหนดตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน   4   ท่าน ไดแ้ก่  

1. คณุบญุยง ตนัสกลุ           ต าแหน่ง  กรรมการ 
2. คณุโชติกา สวนานนท ์      ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ        
3. คณุจอมขวญั จิราธิวฒัน ์   ต าแหน่ง  กรรมการ        
4. คณุชิตพล วิวฒันาเกษม ต าแหน่ง  กรรมการ                               
              โดยในการสรรหากรรมการ บรษิัทไดป้ระกาศใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอชื่อบคุคลที่เห็นว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อพิจารณา

เขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2563 ในช่วงระหว่างวนัที่ 25 กันยายน 2562 ถึงวนัที่ 30 
ธันวาคม 2562 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใด
เสนอชื่อบคุคลมายงับรษิัท 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการที่มีส่วนเก่ียวขอ้งไม่ไดร้่วมพิจารณาไดพ้ิจารณาสรรหา
บุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ตอ้งครบวาระออกจากต าแหน่งโดยไดพ้ิจารณาตามนโยบาย  
หลกัเกณฑ ์ มีความเห็นเสนอคณะกรรมการบริษัทว่า กรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่ง ทัง้ 4   ท่านไดแ้ก่  คุณบุญยง ตนัสกุล คุณโชติกา 
สวนานนท ์คณุจอมขวญั จิราธิวฒัน ์และคณุชิตพล วิวฒันาเกษม  เป็นบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม ไม่มีคณุสมบตัิตอ้งหา้มในการด ารง
ต าแหน่งกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทจ ากัด พ.ศ. 2535  และไม่มีลักษณะที่เป็นการตอ้งห้ามตามกฎหมาย ข้อก าหนด หรือ
กฎเกณฑข์องหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง  ทัง้หมดเป็นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์ ที่เป็นประโยชนต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ   มีวิสยัทศัน ์ทศันคติที่ดี ต่อองคก์ร ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบมีคณุธรรม จริยธรรม  ซื่อสตัยส์จุรติ   
ที่ผ่านมาทัง้  4  ท่านปฏิบตัิงานในหนา้ที่ในบรษิัทอย่างเต็มก าลงัสรา้งคณุประโยชนใ์หก้บับรษิัทเป็นอย่างมาก เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ
บรษิัทต่อไป  

โดยที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 2 เมื่อวนัที่  24 กุมภาพนัธ ์2563 โดยไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียในวาระนี ้
โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการของคณะกรรมการบรษิัทแลว้เห็นว่ากรรมการทัง้ 4 ท่าน เป็นบคุคลที่มี
คุณสมบตัิเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท   และมีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณา
อนมุตัิเลือกตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
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โดยไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติแต่งตัง้กรรมการทัง้ 4 ท่านเป็น
รายบคุคล 

  
มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการทัง้ 4 ท่าน ที่พน้จากต าแหน่งตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ

หน่ึง โดยอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 
(1) คณุบญุยง ตนัสกลุ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ 
เห็นดว้ย  จ านวน 226,805,366 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100  
ไม่เห็นดว้ย จ านวน      0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0 
บตัรเสีย  จ านวน      0 เสียง 
งดออกเสียง จ านวน            3,500 เสียง 
 
(2)   คณุโชติกา สวนานนท ์     กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
เห็นดว้ย  จ านวน 226,805,366 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100  
ไม่เห็นดว้ย จ านวน      0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0 
บตัรเสีย  จ านวน      0 เสียง 
งดออกเสียง จ านวน            3,500 เสียง 
 
(3)   คณุจอมขวญั จิราธิวฒัน ์  กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ 
เห็นดว้ย  จ านวน 226,805,366 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100  
ไม่เห็นดว้ย จ านวน      0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0 
บตัรเสีย  จ านวน      0 เสียง 
งดออกเสียง จ านวน            3,500 เสียง 
 
(4)   คณุชิตพล วิวฒันาเกษม กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ 
เห็นดว้ย  จ านวน 226,805,366 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100  
ไม่เห็นดว้ย จ านวน      0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0 
บตัรเสีย  จ านวน      0 เสียง 
งดออกเสียง จ านวน            3,500 เสียง 
หลงัจากผูถื้อหุน้ลงมติเป็นรายบุคคลเรียบรอ้ยแลว้ ประธานจึงไดก้ล่าวเชิญกรรมการที่ครบวาระทัง้ 4 ท่านกลบัเขา้มา

ในหอ้งประชมุ 
 

วาระที ่6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ 
  ประธานฯ ไดเ้ชิญประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เป็นผูน้  าเสนอวาระนีต้่อทา่นผูถื้อหุน้ โดย 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดน้ าเสนอต่อที่ประชมุว่า เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการก ากบัดแูลกิจการ
ของบรษิัท คณะกรรมการบรษิัทจึงเห็นสมควรใหเ้พิ่มจ านวนคณะกรรมการของบรษิัท จากเดิม มจี านวน  10  คน  เป็น  11 คน  และ
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แต่งตัง้กรรมการใหม่หน่ึงคน คือ  นายศิรุวฒัน ์ชชัวาลย ์เพื่อด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิัท รายละเอียด ประวตัิ ประสบการณ ์  (ตาม
ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5 ของหนงัสือเชิญประชมุ) 
  โดยในการสรรหากรรมการ บรษิทัไดป้ระกาศใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอชื่อบคุคลที่เห็นว่ามีคณุสมบตัเิหมาะสมเพื่อพิจารณา
เขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการของบรษิัทในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2563 ในชว่งระหวา่งวนัท่ี 25 กนัยายน 2562 ถงึวนัที่ 30 
ธันวาคม 2562 โดยเผยแพรผ่่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทและระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใด
เสนอชื่อบคุคลมายงับรษิัท 
  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาสรรหาบคุคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอเลือกตัง้เป็นกรรมการ
บรษิัทโดยไดพ้ิจารณาตามนโยบาย หลกัเกณฑ ์ มีความเห็นเสนอคณะกรรมการบรษิัทว่านายศิรุวฒัน ์ชชัวาลย ์มีคณุสมบตัิเหมาะสมตาม 
พรบ.บรษิัทมหาชน และขอ้ก าหนดของส านกังานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้มคีวามรู ้
ความสามารถอนัหลากหลาย มปีระสบการณท์ี่เป็นประโยชนต์่อบรษิัท 
  โดยคณะกรรมการบรษิัทไดพ้จิาณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการของ
คณะกรรมการบรษิัทแลว้มีความเห็นว่า  นายศิรุวฒัน ์ชชัวาลย ์มคีณุสมบตัิเหมาะสมตาม พรบ.บรษิัทมหาชน และขอ้ก าหนดของ
ส านกังานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้มีความรูค้วามสามารถอนัหลากหลาย มี
ประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต์่อบรษิัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เพื่อพจิารณาอนมุตัเิพื่อเพิ่มจ านวนกรรมการ
ของบรษิัทอีก  1 ทา่น  และแต่งตัง้นายศิรุวฒัน ์ชชัวาลย ์เป็นกรรมการใหม่ ของบรษิัท 
  ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผูถื้อหุน้มีค  าถามและแสดงความเห็น ดงันี ้
  คณุอน ุว่องสาระกิจ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามถงึเหตผุลในการแตง่ตัง้คณุศิรุวฒัน ์ชชัวาลย ์เป็นกรรมการใหม่
ของบรษิัทว่าจะเป็นประโยชนก์บับรษิัทอย่างไร 
  ประธานคณะะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน อธิบายวา่คณุศิรุวฒัน ์ชชัวาลย ์เป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถ
ทางดา้นการตลาดรวมถึงมคีวามเชี่ยวชาญดา้นธุรกิจแฟรนไชส ์ซึง่ความสามารถดงักล่าวจะเป็นประโยชนก์บัการด าเนินธุรกิจของบรษิัท
เป็นอย่างมาก 
  ที่ประชมุไม่มีค  าถามเพิ่มเติมประธานจงึขอใหท้ี่ประชมุลงมติ 
มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตักิารเพิ่มจ านวนคณะกรรมการของบรษิัท จากเดิมจ านวน 10 ท่าน เป็น 11 ท่าน และแต่งตัง้

กรรมการใหม่หน่ึงทา่น คือแต่งตัง้นายศิรุวฒัน ์ชชัวาลย ์เป็นกรรมการใหม่ และใหม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 24 สิงหาคม 
2563 เป็นตน้ไป ซึง่กรรมการของบรษิัททัง้ 11 ทา่น มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้
1. คณุไพฑรูย ์ทวีผล    
2. คณุสรรคนนท ์จิราธิวฒัน ์    
3. คณุประวิทย ์กจิไพศาลรตันา      
4. คณุวิเลิศ ภรูวิชัร    
5. คณุโชติกา สวนานนท ์   
6. คณุบญุยง ตนัสกลุ   
7. คณุจอมขวญั จิราธิวฒัน ์    
8. คณุชิตพล ววิฒันาเกษม   
9. คณุสตีเว่น เดวดิ ฮอรลิ์เดร ์ 
10.คณุชวลิต จินดาวณิค 
11. คณุศิรุวฒัน ์ชชัวาลย ์
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โดยอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นดว้ย  จ านวน 226,805,366 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100  
ไม่เห็นดว้ย  จ านวน      0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0 
บตัรเสีย  จ านวน      0 เสียง 
งดออกเสียง  จ านวน             3,500 เสียง 

 
วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

ประธานไดเ้ชญิประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูน้  าเสนอวาระนีต้่อทา่นผูถื้อหุน้ โดยประธาน
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน น าเสนอต่อท่ีประชมุวา่ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และแกไ้ข
เพิ่มเติมมาตรา 90 ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ที่ 22 กรรมการบรษิทัมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้
ประชมุบ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมตดิว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่
สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลกัเกณฑเ์ฉพาะและจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรือใหม้ีผลตลอดไปจนกวา่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะมมีติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได ้
นอกจากนีก้รรมการบรษิัทมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบรษิัทและขอ้บงัคบัท่ี 36 (5) ใหป้ระชมุผูถื้อหุน้สามญั
ประจ าปีพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้นีค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบรษิทั
เพื่อใหค้วามเห็นชอบ และคณะกรรมการเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ คา่ตอบแทนกรรมการของบรษิัท รวมถึง
ค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทในคณะกรรมการชดุยอ่ย ส าหรบัปี 2563 ดงันี ้ 

 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 

 1. ประธานคณะกรรมการบรษิัท  

     - ไตรมาสละ 60,000 บาท 

     - เบีย้ประชมุ 40,000 บาท ต่อ ครัง้ 

 2. กรรมการท่ีไมใ่ช่ผูบ้รหิาร  

     - ไตรมาสละ 40,000 บาท 

     - มีเบีย้ประชมุ 25,000 บาท ตอ่ท่าน ต่อครัง้ 

 3. กรรมการท่ีเป็นประธานชดุย่อย   

      - มีเบีย้ประชมุ 35,000 บาท ตอ่ท่านต่อครัง้ 

 4. กรรมการท่ีเป็นกรรมการชดุยอ่ย 

     - เบีย้ประชมุ 25,000 บาท ต่อท่าน ต่อครัง้ 

5. ค่าตอบแทนรายไตรมาสและคา่เบีย้ประชมุรวมเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท 

6. โบนสักรรมการท่ีอตัรา 3% ของเงินปันผลจา่ยในปีนัน้ ในวงเงินไม่เกิน 2 ลา้นบาท โดยใหค้ณะกรรมการบรษิัทมีอ านาจ
ในการจดัสรรโบนสัดงักล่าวใหก้รรมการ โดยเริ่มจา่ยโบนสักรรมการในปี 2564 
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  7. กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารจะไมไ่ดร้บัค่าตอบแทนส าหรบัการด ารงต าแหน่งตา่งๆ ในคณะกรรมการบรษิัท และ
คณะกรรมการชดุย่อย 

 ค่าตอบแทนทีไ่ม่เป็นตัวเงนิ  - ไม่มี  - 

เปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 และ 2563 

     รายละเอียดค่าตอบแทน 

ปี 2563 ( ปีที่เสนอ ) ปี 2562 

ค่าตอบแทนราย 

ไตรมาส 

 (บาท / ไตรมาส ) 

เบีย้ประชม 

 (บาท / ครัง้) 

ค่าตอบแทนราย
ไตรมาส 

(บาท / ไตรมาส ) 

เบีย้ประชม 

(บาท / ครัง้) 

1. คณะกรรมการบรษิัท         

- ประธานกรรมการ 60,000 40,000 60,000 40,000 

- กรรมการ 40,000 25,000 40,000 25,000 

2.คณะกรรมการตรวจสอบ         

- ประธาน - 35,000 - 35,000 

- กรรมการ - 25,000 - 25,000 

3.คณะกรรมการบรหิาร         

- ประธาน - 35,000 - 35,000 

- กรรมการ - 25,000 - 25,000 

4.คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

        

- ประธาน - 35,000 - 35,000 

- กรรมการ - 25,000 - 25,000 

5.คณะกรรมการการตลาดและการ
พฒันาอยา่งยั่งยืน 

        

- ประธาน - 35,000 - 35,000 

- กรรมการ - 25,000 - 25,000 
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     รายละเอียดค่าตอบแทน 

ปี 2563 ( ปีที่เสนอ ) ปี 2562 

ค่าตอบแทนราย 

ไตรมาส 

 (บาท / ไตรมาส ) 

เบีย้ประชม 

 (บาท / ครัง้) 

ค่าตอบแทนราย
ไตรมาส 

(บาท / ไตรมาส ) 

เบีย้ประชม 

(บาท / ครัง้) 

6.คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง         

- ประธาน - 35,000 - 35,000 

- กรรมการ - 25,000 - 25,000 

7 .ค่ า ตอบแทนกร รมการที่ เ ป็น
ผูบ้รหิาร 

- - - - 

8. ค่าตอบแทนรายไตรมาสและค่า
เบี ้ยประชุมรวมเป็นจ านวนเงินไม่
เกิน 

4,500,000 4,000,000 

9.ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชนอ์ื่น
นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายไตร
มาสและเบีย้ประชมุ 

โบนสักรรมการท่ีอตัรา 3% ของเงินปัน
ผลจ่ายในปีนัน้ ในวงเงินไมเ่กิน 2 ลา้น
บาท โดยใหค้ณะกรรมการบรษิัทมี
อ านาจในการจดัสรรโบนสัดงักลา่วให้
กรรมการ โดยเริ่มจา่ยโบนสักรรมการ

ในปี 2564 

-ไม่มี- 

10. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตวัเงิน -ไม่มี- -ไม่มี- 

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผูถื้อหุน้มีค  าถามและแสดงความเห็น ดงันี ้
คณุอน ุว่องสารกิจ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามว่า ในช่วงสถานการณโ์ควิด-19 บรษิัทไดข้อจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ลดลง

เพื่อรกัษาสภาพคล่อง ในส่วนของกรรมการมีการลดค่าตอบแทนลงดว้ยหรือไม่ 
 ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ชีแ้จง้ว่า กรรมการมีการลดค่าตอบแทนลง 10% ในช่วง สถานการณโ์ค

วิด-19 
คณุวสนัต ์พงษ์พทุธมนต ์ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามดงันี ้
1. ขอทราบงบประมาณที่ขออนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการในปี 2562 และยอดที่ใชจ้รงิ 
เลขานกุารบรษิัท ชีแ้จงว่า งบประมาณค่าตอบแทนกรรมการในปี 2562 มีจ านวน 4.0 ลา้นบาท และใชจ้รงิจ านวน 3.9 ลา้นบาท    
2. เสนอใหบ้รษิัททบทวนเรื่องการใชง้บประมาณค่าตอบแทนกรรมการท่ีแมว้่าจะไดร้บัการอนมุตัิไปแลว้ในปีนี ้ใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณด์ว้ย 
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ประธานฯ ชีแ้จง้ว่าจากสถานการณท์ี่เกิดขึน้ ผูบ้รหิารและกรรมไดม้ีการพิจารณลดค่าตอบแทนลงอยู่แลว้ โดยผูบ้รหิารทกุท่านได้
รว่มกนัลดเงินเดือนลง 30% ขณะที่กรรมการก็ลดจ านวนการประชมุลงท าใหค้่าใชจ้่ายในส่วนนีล้ดลง  

ที่ประชมุไม่มีค  าถามเพิ่มเติมประธานจึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติ 
 
มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ดงันี ้

 ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 
 1. ประธานคณะกรรมการบรษิัท  

     - ไตรมาสละ 60,000 บาท 
     - เบีย้ประชมุ 40,000 บาท ต่อ ครัง้ 

 2. กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้รหิาร  
     - ไตรมาสละ 40,000 บาท 

     - มีเบีย้ประชมุ 25,000 บาท ต่อท่าน ต่อครัง้ 
 3. กรรมการท่ีเป็นประธานชดุย่อย   
      - มีเบีย้ประชมุ 35,000 บาท ต่อท่านต่อครัง้ 
 4. กรรมการท่ีเป็นกรรมการชดุย่อย 
     - เบีย้ประชมุ 25,000 บาท ต่อท่าน ต่อครัง้ 

5. ค่าตอบแทนรายไตรมาสและค่าเบีย้ประชมุรวมเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท 
6. โบนัสกรรมการที่อัตรา 3% ของเงินปันผลจ่ายในปีนั้น ในวงเงินไม่เกิน 2 ลา้นบาท โดยใหค้ณะกรรมการบริษัทมี

อ านาจในการจดัสรรโบนสัดงักล่าวใหก้รรมการ โดยเริ่มจ่ายโบนสักรรมการในปี 2564 
  7. กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ไดร้ับค่าตอบแทนส าหรับการด ารงต าแหน่งต่างๆ  ในคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชดุย่อย 
 ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตวัเงิน  - ไม่มี  - 

โดยใหม้ีผลตัง้แต่วนัท่ีไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นตน้ไป 
 
โดยอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ ดงันี ้ 
เห็นดว้ย  จ านวน 226,353,366 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.7992  
ไม่เห็นดว้ย จ านวน           432,000 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   0.1905 
บตัรเสีย  จ านวน      0 เสียง 
งดออกเสียง จ านวน             23,500 เสียง   คิดเป็นรอ้ยละ         0.0104 

 
วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 

ประธานไดเ้ชิญประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้น าเสนอวาระนีต้่อท่านผู้ถือหุ้น โดยประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบน าเสนอต่อท่ีประชมุว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิ่มเติมมาตรา 120 ใหท้ี่ประชมุ
ผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงิน ค่าสอบบญัชีของบริษัททกุปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจะแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชีคนเดิมอีกก็ได ้และมาตรา 121 บญัญัติว่าผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้งหรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ที่ใดๆ ของบรษิัท 
และขอ้บงัคบับรษิัท ขอ้ 36 (6) ก าหนดใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี  



27 
 

โดยคณะกรรมการมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเปล่ียนผูส้อบบัญชีของบริษัท ซึ่งเหตุผลหลักในการ
เปล่ียนผูส้อบบญัชีคือตอ้งการหมนุเวียนผูส้อบบญัชี โดยยกเลิกผูส้อบบญัชีของบรษิัท เบเคอร ์ทิลล่ี ออดิท แอนด ์แอ็ดไวเซอรร์ี่ เซอรว์ิสเซส 
(ประเทศไทย) และพิจารณาแต่งตัง้ใหผู้ส้อบบญัชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัดเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2563 
โดยมีรายชื่อผูส้อบบญัชีดงันี ้

       1) นายธนิต โอสถาเลิศ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5155 และ / หรือ 

       2) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสรฐิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 8420 และ / หรือ 

       3) นางศศิธร พงศอ์ดิศกัดิ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 8802  

 โดยใหผู้ส้อบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และก าหนด
ค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูส้อบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท ซึ่งไม่รวมถึงค่าใชจ้่ายอื่นที่จะเกิดขึน้ระหว่างการใหบ้ริการแก่บริษัท 
(Out of Pocket Expense) ผูส้อบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอมาขา้งตน้นัน้ ไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบับริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผู้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด โดยในกรณีที่ผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบตัิงานได ้ใหบ้รษิัท เคพีเอ็ม
จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตท่านอื่นมาปฏิบตัิงานแทน และเสนอใหผู้ถื้อหุน้มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษิทั
สามารถด าเนินการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีเพิ่มเติมได ้กรณีในระหว่างปีหากมีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมลงทุนเพิ่มขึน้  
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้ 

โดยมีรายละเอียดค่าสอบบญัชีเปรียบเทียบปี 2562 และปี 2563 ดงันี ้

รายการ ปี2563 (ปีที่เสนอ ) 

บรษิัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบ
บญัชี จ ากดั 

ปี 2562 

บรษิัท เบเคอร ์ทิลล่ี ออดิท 
แอนด ์แอ็ดไวเซอรร์ี่ เซอรว์ิส

เซส (ประเทศไทย) 

 ลดลง 

ค่าสอบบญัชี (บาท) 4,500,000 5,420,000 920,000 

ค่าบรกิาร (บาท) ไม่มี ไม่มี  

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผูถื้อหุน้มีค  าถามและแสดงความเห็น ดงันี ้   
คณุอน ุว่องสารกิจ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามว่า ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี พิจารณาจากจ านวนของสาขาที่เพิ่มขึน้หรือไม่ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงว่า ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีถกูประเมินมาจากหลายๆ เงื่อนไข 
คณุเกียรติ สมุงคลธนกลุ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามดงันี ้
1. เหตใุดค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีปี 2562 จึงสงูกว่าปี 2563 มาก 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงว่า เนื่องจากผูส้อบบญัชีรายเดิมเป็นผูส้อบบญัชีที่บริษัทใชบ้ริการมามากกว่า  5 ปีแลว้

ตัง้แต่มีการเตรียมตวัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จึงอาจมีค่าใชจ้่ายในส่วนดงักล่าวเพิ่มขึน้มา 
2. ขอใหแ้ยกค่าใชจ้่ายจากการท่ีเขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ ว่าค่าใชจ้่ายเพิ่มขึน้จากราคาปกติจ านวนเท่าไร 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงว่าไม่มีขอ้มูลแยกในส่วนนีเ้ป็นเรื่องของการใหบ้ริการที่เสนอมาโดยรวม แต่ปีนีผู้ส้อบ

บญัชีรายเดิมเสนอราคามาเท่าเดิมไม่มีการลดลง จึงเปล่ียนเป็นผูส้อบบญัชีใหม่ซึ่งเป็นเรื่องของสภาวะการแข่งขนัในเรื่องของราคา 
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คุณอนุ ว่องสารกิจ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามว่า การเปล่ียนผูส้อบบัญชีเป็นกลุ่ม Big 4 เป็นปัจจยัในการพิจารณาเลือก
ผูส้อบบญัชีของบรษิัทหรือไม่ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงว่า ไม่ไดเ้ป็นปัจจยัหลกัในการพิจารณา เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการพิจารณาเรื่องคณุภาพ 
ความแตกต่างในเรื่องของราคาเป็นปัจจยัส าคญัในขณะที่คณุสมบตัิเท่ากนั    

ที่ประชมุไม่มีค  าถามเพิ่มเติมประธานจึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติ 
 
มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิแต่งตัง้ 

 1) นายธนติ โอสถาเลิศ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5155 และ / หรือ 

 2) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสรฐิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 8420 และ / หรือ 

 3) นางศศิธร พงศอ์ดิศกัดิ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 8802  

แห่งบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดัเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทประจ าปี 2563 และพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนเท่ากับ
รวม 4,500,000 บาท (ส่ีลา้นหา้แสนบาท) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนีไ้ม่รวมถึงค่าใชจ้่ายอื่นที่จะ
เกิดขึน้ระหว่างการใหบ้ริการแก่บริษัท (Out of Pocket Expense) และมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัทสามารถด าเนินการ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีที่เพิ่มเติมไดห้ากมีบริษัทย่อยหรือบริษัทที่ร่วมลงทนุเพิ่มขึน้ โดยอนุมตัิดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย  จ านวน 226,805,366 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน                   0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ     0 
บตัรเสีย  จ านวน      0 เสียง 
งดออกเสียง จ านวน             3,500 เสียง 

 
วาระที ่9  พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท 

ประธานไดม้อบหมายใหเ้ลขานกุารบรษิัทเป็นผูน้  าเสนอวาระนีต้่อท่านผูถื้อหุน้ โดยเลขานกุารบรษิัทน าเสนอต่อท่ีประชมุ
ว่า ตามที่ไดม้ีพระราชก าาหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวง ดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 
เรื่องมาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งไดก้ าาหนด กระบวนการ หลกัเกณฑ ์
เงื่อนไข การจดัประชมุผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส ์มาตรฐานการประชมุรวมถึงก าหนดการรกัษาความปลอดภยัดา้นสารสนเทศของการประชุม
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ 

คณะกรรมการจึงมีมติเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขขอ้บงัคบับรษิัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพระ
ราชก าาหนดฯ และประกาศกระทรวงดิจทิลัฯ ดงักล่าว โดยจะมีการแกไ้ขขอ้บงัคบัทงัหมด  8 ขอ้ คือขอ้ 24, 25, 29, 31, 32, 33, 34 และขอ้ 
35 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารเชิญประชมุประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2563 หนา้ 7 – 11 ดงันี ้

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับทีเ่สนออนุมัต ิ
ขอ้ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  (1/2) ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะครบองคป์ระชุม และใหป้ระธานกรรมการท า
หน้าที่ เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่
ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ

ขอ้ 24. ในการประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการ
ประชมุในท่ีประชมุแห่งเดียวกนั หรือเป็นการประชมุผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส ์ตอ้งมีกรรมการมาประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึง่ 
(1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองคป์ระชุม 
และใหป้ระธานกรรมการท าหนา้ที่เป็นประธานในท่ีประชมุ
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ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับทีเ่สนออนุมัต ิ
หน้าที่ ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่  ให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม  แต่ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชมุ 
ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานในที่ประชมุ
จะก าหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม 
(1/3) ขององคป์ระชุมตอ้งอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และ
กรรมการทัง้หมดที่เขา้ร่วมประชุมตอ้งอยู่ในประเทศไทยใน
ขณะที่มีการประชมุ 
การประชุมผ่านส่ืออิเ ล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองต้องมี
กระบวนการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศโดย
ใหม้ีการบนัทึกเสียง หรือทัง้เสียงและภาพ แลว้แต่กรณี ของ
กรรมการทุกรายในที่ประชมุตลอดระยะเวลาที่มีการประชมุ 
รวมทั้งข้อมูลจราจรคอมพิวเตอรท์ี่เกิดจากบันทึกดังกล่าว 
และมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง 
กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกสด์ว้ยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมา
ขา้งตน้ถือว่าเป็นการเขา้ร่วมประชุมอนัสามารถนบัเป็นองค์
ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตาม
วิธีการท่ีบญัญัติไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัฉบบันี ้
  การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุคณะกรรมการใหถื้อ
เสียงขา้งมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการ
ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ และถา้คะแนน
เสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียง
หน่ึง (1) เพื่อเป็นเสียงชีข้าด 

คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรอง
ประธานกรรมการอยู่ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน
ที่ประชมุ แต่ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ใน
ที่ประชุมนัน้หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการซึ่ง
มาประชมุเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชมุ 
  การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการให้
ถือเสียงขา้งมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงใน
การลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถา้
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึง (1) เพื่อเป็นเสียงชีข้าด  

ขอ้ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการหรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชมุ 
ไปยงักรรมการไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ เวน้แต่
ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของ

ขอ้ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการหรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชมุ 
ไปยังกรรมการไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เวน้
แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรกัษาสิทธิและประโยชนข์อง
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ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับทีเ่สนออนุมัต ิ
บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น  และก าหนดวัน
ประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได ้
ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการไม่
สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นผูเ้รียก
ประชมุคณะกรรมการ  
ในกรณีที่ ไม่มีรองประธานกรรมการ  หรือรองประธาน
กรรมการไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได้ ใหก้รรมการคนใดคน
หน่ึงเป็นผูเ้รียกประชมุคณะกรรมการ 
  ก า ร ส่ ง ห นั ง สื อ เ ชิ ญ ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ เ อ ก ส า ร
ประกอบการประชุม เพื่ อจัดให้มีการประชุม ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกสส์ามารถด าเนินการตามวิธีการและระยะเวลา
ที่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการประชมุนัน้ไดก้ าหนดไว้ 
หรือจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกสแ์ทนก็ได้ แต่ทั้งนีต้อ้ง
ส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามที่
กฎหมายหรือขอ้บงัคบันัน้ ๆ ก าหนดไวด้ว้ย 

บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น  และก าหนดวัน
ประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได ้
ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็น
ผูเ้รียกประชมุคณะกรรมการ  
ในกรณีที่ ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือรองประธาน
กรรมการไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได้ ใหก้รรมการคนใดคน
หน่ึงเป็นผูเ้รียกประชมุคณะกรรมการ 
  ทัง้นี ้ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการคราวใด
เป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถ
ด าเนินการโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกสก์็ได ้ซึ่งจะตอ้งจดัส่ง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นวรรคแรก และจะตอ้งจดัให้
มีการจัดเก็บส าเนาหนัง สือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชมุไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย โดยอาจจดัเก็บใน
รูปแบบขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสก์็ได ้

ขอ้ 29. คณะกรรมการจะตอ้งประชมุกนัอย่างนอ้ยสาม (3) 
เดือนต่อครัง้ ณ จงัหวดัอนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบรษิทั 
หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการก าหนด
วัน เวลา และสถานที่  เป็นไปตามดุลยพินิจของประธาน
กรรมการ 

ขอ้ 29. คณะกรรมการจะตอ้งประชุมกันอย่างนอ้ยสาม 
(3) เดือนต่อครัง้ ณ จงัหวดัอนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของ
บริษัท หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการ
ก าหนดวัน เวลา และสถานที่  เป็นไปตามดุลยพินิจของ
ประธานกรรมการ 
ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานกรรมการ 
จะก าหนดใหด้ าเนินการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสก์็ได้ 
โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือกฎเกณฑท์ี่ใชบ้งัคบัในขณะนัน้ และใหถื้อว่า
การประชุมคณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสด์งักล่าวมี
ผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการที่มาประชุมในที่
ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
และขอ้บงัคบันี ้

ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็น
การประชุมสามัญประจ าปีภายในส่ี  (4) เดือนนับแต่วัน
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัท 
  การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้
เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียก

ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็น
การประชุมสามัญประจ าปีภายในส่ี (4) เดือนนับแต่วัน
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัท 
  การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้
เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียก
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ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับทีเ่สนออนุมัต ิ
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ไดสุ้ดแต่จะ
เห็นสมควร 
  ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นบัรวมกันได้
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้
ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ง
ระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจน
ในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดั
ใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้ (45) วันนับแต่วนัที่
ไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้นัน้  
  ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม
ภายในก าหนดระยะเวลาส่ีสิบหา้ (45) วันนับแต่วันที่ไดร้บั
หนังสือจากผูถื้อหุน้ดังกล่าว ผูถื้อหุน้ทั้งหลายซึ่งเขา้ชื่อกัน
หรือผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกันไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้
จะเรียกประชมุเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัครบ
ก าหนดระยะเวลาส่ีสิบหา้ (45) วันที่คณะกรรมการตอ้งจดั
ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี ้ ให้ถือว่าเป็นการ
ประชุมผูถื้อหุน้ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้ง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการ
ประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
  ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการ
เรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่ครัง้ใด จ านวนผูถื้อหุน้
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้น
ขอ้ 33 นัน้ ผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่จะตอ้งรว่มกนัรบัผิดชอบชดใช้
ค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการจัดใหม้ีการประชุมในครัง้นั้นใหแ้ก่
บรษิัท 

ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะ
เห็นสมควร 
  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน
ไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายได้
ทั้งหมด จะเขา้ชื่อกันท าหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียก
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ง
ระบุเรื่องและเหตผุลในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ัดเจน
ในหนังสือดังกล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้ง
จัดให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในส่ีสิบหา้ (45) วันนับแต่
วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้นัน้  
  ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม
ภายในก าหนดระยะเวลาส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัที่ไดร้บั
หนงัสือจากผูถื้อหุน้ดงักล่าว ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกัน
หรือผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกันไดจ้ านวนหุน้ตามที่บังคับไว้
นัน้จะเรียกประชมุเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนั
ครบก าหนดระยะเวลาส่ีสิบห้า (45) วันที่คณะกรรมการ
ตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็น
การประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบรษิัท
ตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ้่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดใหม้ี
การประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
  ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ที่เป็นการ
เรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีครัง้ใด จ านวนผูถื้อ
หุน้ซึ่งมารว่มประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไว้
ในขอ้ 33 นัน้ ผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีจะตอ้งร่วมกันรบัผิดชอบ
ชดใชค้่าใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชุมในครัง้นั้น
ใหแ้ก่บรษิัท 
  ทัง้นี ้การจดัการประชมุผูถื้อหุน้ตามวรรคแรกและ
วรรคสองนัน้สามารถจดัการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสก์็
ได ้โดยการจัดการประชุมดว้ยวิธีดังกล่าวตอ้งปฏิบัติตาม
วิธีการที่บัญญัติไวใ้นกฎหมายหรือกฎเกณฑท์ี่ใชบ้งัคบัใน
ขณะนัน้หรือน ากฎหมายหรือกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งนัน้มาใช้
บังคับโดยอนุโลม และใหถื้อว่าการประชุมผูถื้อหุน้ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกสด์งักล่าวมีผลเช่นเดียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้
ที่มาประชมุในท่ีประชมุแห่งเดียวกนัตามวิธีการท่ีบญัญัตไิว้
ในกฎหมายและขอ้บงัคบันี ้



32 
 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับทีเ่สนออนุมัต ิ
ขอ้ 32. ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท า
เป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่  วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พรอ้มดว้ย
รายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี 
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ
จัดส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) 
วันก่อนวันประชุม ทั้งนี ้ ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพก์่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) 
วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 
สาม (3) วนั 
ทัง้นี ้สถานท่ีที่จะใชเ้ป็นท่ีประชมุจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นที่ตัง้
ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ
จะก าหนดก็ได ้

ขอ้ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการ
จัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่  วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม 
พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า
เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณา 
แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่
นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี ้ใหล้งโฆษณาค า
บอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพก์่อนวนัประชุมไม่นอ้ย
กว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 
สาม (3) วัน โดยหากการประชุมผูถื้อหุ้นคราวใดเป็นการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์การจดัส่งหนงัสือนดัประชุม
และเอกสารประกอบการประชุมสามารถด าเนินการโดยใช้
จดหมายอิเล็กทรอนิกสก์็ได ้ซึ่งจะตอ้งจดัส่งตามระยะเวลา
และลงโฆษณาในหนังสือพิมพภ์ายในระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ในวรรคนีแ้ละจะตอ้งจัดให้มีการจัดเก็บส าเนาหนังสือ
เชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เ ป็น
หลั ก ฐ านด้ว ย  โ ด ยอา จจั ด เ ก็ บ ใ น รู ป แบบข้อมู ล
อิเล็กทรอนิกสก์็ได ้
ทั้งนี ้สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็น
ที่ ตั้ งส านักงานใหญ่ของบริษัท  หรื อที่ อื่ น ใดตามที่
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้

ขอ้ 33. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ
ฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) 
คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด 
และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์
ประชมุ  
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลา
นัดไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง 
หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ 
ใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นัน้มิใช่
เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหม่ 
และในกรณีนี ้ใหส่้งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ย

ขอ้ 33. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ไม่ว่าจะเป็นการประชมุใน
ที่ ป ร ะ ชุ ม แ ห่ ง เ ดี ย ว กั น  ห รื อ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ผ่ า น ส่ื อ
อิเล็กทรอนิกส ์ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อ
หุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน หรือไม่
นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้ง
มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวน
หุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลา
นัดไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง 
หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ 
ใหก้ารประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มใิช่
เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นรอ้งขอ ให้นัดประชุม
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กว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้หลังนีไ้ม่
บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ใหม่ และในกรณีนี ้ใหส่้งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่
นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงั
นีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 34. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชมุหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหนา้ที่ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที่
ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่
ประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหท้ี่ประชมุเลือกผูถื้อ
หุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุม
ดงักล่าว 

ขอ้ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผูถื้อ
หุน้ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือ
การประชุมผ่านส่ืออิ เล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ประธาน
กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได้ 
ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถา้ไม่มี
รองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักล่าว 

ขอ้ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถื้อหุน้ ให้
ถือว่าหนึ่ง (1) หุน้มีหนึ่ง (1) เสียง และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วน
ไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น  นอกจากการออกเสียงเลือกตั้ง
กรรมการ และมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ย
คะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั 
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเ ป็น
เสียงชีข้าด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามใน
ส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ 
ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(2.1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือ
บางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(2.2) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือ
บรษิัทมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิัท 
(2.3) การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ชา่
กิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ ส  าคัญ  การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ
การควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการ
แบ่งผลก าไรขาดทนุกนั 
(2.4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนัง สือบริคณห์สนธิ  หรือ
ขอ้บงัคบัของบรษิัท 

ขอ้ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้ ไม่
ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ใหถื้อว่าหนึ่ง (1) หุน้มีหนึ่ง 
(1) เสียง และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่อง
ใด ผูถื้อหุน้คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 
นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่
ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเทา่กนั 
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชีข้าด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสาม
ในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ 
ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(2.1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือ
บางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(2.2) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือ
บรษิัทมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิัท 
(2.3) การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้
เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส  าคัญ การ
มอบหมายใหบุ้คคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือ
การควบรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการ
แบ่งผลก าไรขาดทนุกนั 
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ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับทีเ่สนออนุมัต ิ
(2.5) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท 
(2.6) การเลิกบรษิัท  
(2.7) การออกหุน้กูข้องบรษิัท 
(2.8) การควบรวมกิจการบรษิัทกบับรษิัทอื่น 
(2.9) การด าเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบญัญัติไวว้่า
ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

(2.4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  หรือ
ขอ้บงัคบัของบรษิัท 
(2.5) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท 
(2.6) การเลิกบรษิัท  
(2.7) การออกหุน้กูข้องบรษิัท 
(2.8) การควบรวมกิจการบรษิัทกบับรษิัทอื่น 
(2.9) การด าเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบญัญัติไวว้่า
ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี  (3/4) ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผูถื้อหุน้มีค  าถามและแสดงความเห็น ดงันี ้
คุณบุษกร งามพสธุาดล ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามว่า เรื่องของการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ในอนาคตบรษิัท

จะจดัประชมุในรูปแบบใด 
ประธานฯชีแ้จงว่า การประชุมในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสด์งักล่าว จะใชส้ าหรบักรณีจ าเป็นและเพื่อใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย อย่างไรก็ตามบรษิัทยงัมีความชอบการจดัประชมุในรูปแบบของการพบปะกนัมากกว่า 
ที่ประชมุไม่มีค  าถามเพิ่มเติมประธานจึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติ 

 
มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการแกไ้ขขอ้บงัคบับริษัทตามที่เสนอทุกประการ โดยอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี 

(3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นดว้ย  จ านวน 226,805,366 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.9985  
ไม่เห็นดว้ย จ านวน      0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ            0 
บตัรเสีย  จ านวน      0 เสียง 
งดออกเสียง จ านวน            3,500 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.0015 

 
วาระที ่10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการซักถาม หารือ หรือใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ แก่คณะกรรมการ
บรษิัทฯหรือไม่ โดยมีผูถื้อหุน้มีค  าถามและแสดงความเห็น ดงันี ้  

คณุพิชยั พทุธิสรณ ์ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามดงันี ้ 
1. หลงัจากการคลายล็อคดาวน ์สถานการณข์องธุรกิจเป็นอย่างไรบา้ง 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารชีแ้จงวา่ ภาพรวมธุรกจิกลบัมาไดป้ระมาณ 85% แลว้ ในขณะท่ีแบรนด ์AKA กลบัมาใกลเ้คียง

กบัช่วงก่อนโควิด ซึง่คาดวา่ธุรกจิอาหารของกลุ่มจะกลบัมาในรูปแบบของ V-Shape 
2. หนีสิ้นระยะยาวครบก าหนดช าระ 100 ลา้นบาท บรษิัทจะมีการช าระอย่างไร 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ชีแ้จงว่า ในช่วงสถานการณโ์ควดิ-19 บรษิัทมีการกูเ้งินไป 2 ครัง้ ครัง้ละ 45 ลา้นบาท ปัจจบุนั

บรษิัทช าระคืนหมดแลว้ 
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คุณอนุ ว่องสารกิจ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง ใหค้วามเห็นว่าพยานในการนบัคะแนนควรจะอยู่ใกลจ้ดุนบัคะแนนมากกว่า
นี ้และสอบถามดงันี ้

1. Virtual Restaurant รวมถึง Chicken Z จะมาช่วยผลประกอบการบรษิัทไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารชีแ้จงว่า Chicken Z เป็น platform ที่ไม่มีหนา้รา้น ถือเป็นการบรหิารครวัอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยใชพ้ืน้ที่ใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด เช่นเดียวกับการท า Virtual Store หรือ Cloud Kitchen และส าหรบั Chicken Z เป็นธุรกิจทดลอง ถา้
หากประสบความส าเรจ็จึงจะขยายเพิ่มในอนาคต 

2. แผนการขยายเขยีงในชว่งสถานการณน์ีเ้ป็นอยา่งไร Capex ในปีนีเ้ป็นอย่างไร จะมีการลงทนุมากนอ้ยแค่ไหน 
ประธานฯ ชีแ้จงวา่การขยายสาขาแบรนดเ์ขยีงจากนีจ้ะไปในรูปแบบแฟรนไชสม์ากกว่า ในส่วนของแบรนดญ่ี์ปุ่ นจะตอ้ง

ขยายดว้ยความระมดัระวงั เนื่องจากมีคา่ใชจ้่ายสงู และอยู่ในช่วงสถานการณโ์ควดิ ซึ่งหากจะขยายจะตอ้งพจิารณาในเรื่องของพืน้ท่ีและ
ขนาดของรา้นท่ีลดลง บรษิัทยงัคงมีความพรอ้มในดา้นของสภาพคล่อง และวงเงินในการลงทนุทัง้เรื่องของการขยายสาขาและการท า M&A  

คณุบษุกร งามพสธุาดล ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามวา่ก าไรครึง่ปีแรก 2563ติดลบไปรอ้ยกว่าลา้น ครึง่ปีหลงัจะ
สามารถกลบัเป็นบวกไดห้รือไม่ 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารชีแ้จงวา่ ยงัไม่สามารถรบัปากไดแ้ต่บรษิัทจะท าอย่างดีที่สดุ โดยหลกัๆเป็นเรื่องของยอดขาย
ซึ่งยงัไม่มั่นใจว่าจะขายไดม้ากนอ้ยเพียงใด แต่จะมา focus เรื่องการบรหิารคา่ใชจ้า่ยแทน 

ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง (ไม่ไดแ้จง้ชื่อ) สอบถามดงันี ้
1. การขยายสาขาในปี 2564 จะเป็นแบบ Conservative หรือเชิงรุก 
ประธานฯชีแ้จงว่า เนื่องจากปีนีย้งัมีโควดิ บรษิัทจึงมีการปรบัแผน ซึ่งโดยปกติบรษิัทจะขยายสาขาแบบเชิงรุกและขยาย

ไปต่างประเทศดว้ย ซึง่ปัจจบุนัตอ้งพิจารณาตามสถานการณ ์ 
2. แบรนดท์ัง้หมดประมาณ 400 สาขา มีสาขาที่ไม่ท าก าไรคิดเป็นสดัส่วนก่ีเปอรเ์ซ็นต ์
ประธานฯชีแ้จงว่า บรษิัทมกีารตดิตามการด าเนินงานของสาขาทกุเดือนอยูแ่ลว้ สาขาใดที่ไม่ perform กจ็ะปิด เปล่ียน

แบรนด ์หรือเปลี่ยน location  
คณุเกียรติ สมุงคลธนกลุ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามว่า 
1. ในชว่งสถานการณโ์ควดิการที่บรษิัทไดส่้วนลดเรื่องค่าเชา่ในชว่งหา้งปิด  ในส่วนของ suppliers บรษิัทไดช้ว่ย

อะไรบา้งในช่วงที่ suppliers ตอ้ง stock สินคา้ที่จดัส่งใหบ้รษิัทไม่ได ้
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ชีแ้จงวา่ บรษิัทไดร้บัความชว่ยเหลือจาก suppliers มากกว่าในเรื่องของการขยายระยะเวลา

การช าระคา่วตัถดุิบ แต่ส าหรบัการช่วยเหลือบรษิัทมีการไปชว่ยเหลือดว้ยการอดุหนนุวตัถดุิบจากรา้นเล็กๆเช่นกลุ่ม SME และ OTOP  
2. หากมีการแพรร่ะบาดของ COVID-19 รอบ 2 บรษิัทมีการเตรียมตวัรบัมืออย่างไร 
ประธานฯชีแ้จงว่า บรษิัทมีการเตรียมแผนรบัมือ โดยบรษิัทไดเ้รียนรูจ้ากประสบการณใ์นช่วงวิกฤตที่ผ่านมา 
คณุบษุกร งามพสธุาดล ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามว่า ส าหรบัครึง่ปีแรกปี 2563 ซึง่ก าไรติดลบประมาณ 120 ลา้น

ส่งผลให ้Retained Earing ติดลบ จะกลบัมาเป็นบวกไดเ้มื่อไหร ่ 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ชีแ้จงว่า ยงัไมม่ั่นใจวา่ยอดขายจะกลบัมาไดเ้หมือนเดมิ แต่จะพยายามบรหิารในเรื่องของ

ค่าใชจ้า่ย และท าใหด้ีที่สดุ เพื่อเพิ่มก าไร  
นอกจากนี ้คณุบษุกร งามพสธุาดล ใหค้วามเห็นวา่ บรษิัทไม่ควรลดตน้ทนุอาหารเพราะจะท าใหส้ญูเสียลกูคา้ และควร

มีอาหารของบรษิัทมาใหผู้ถื้อหุน้รบัประทานในครัง้ถดัไป 
คณุเจนเนตร เมธาววีินิจ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามวา่ ยอดขายในช่วงวนัแม่ดีไหม และชว่งวนัหยดุยาว 4 วนั วนัที่ 

4-7 กนัยายน มีการ Promote อย่างไร และเตรยีมความพรอ้มในการเขา้รบับรกิารอย่างไร 
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 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ชีแ้จงว่า ชว่งที่เป็นวนัหยดุธุรกิจรา้นอาหารจะมีผูเ้ขา้ใจบรกิารเป็นจ านวนมาก เป็นโอกาสที่
บรษิัทจะสรา้งรายไดไ้ดม้าก ซึ่งโดยปกติบรษิัทมีการเตรียมความพรอ้มในการบรหิารจดัการเพื่อรองรบัลกูคา้ในชว่งวนัหยดุอยู่เสมอ 
 
 ไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณาต่อไป ประธานจึงกล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ทกุท่านและประกาศปิดการประชมุเมื่อเวลา 13.30 น. 
  
 
 
 
 
  ลงชื่อ   
 (นายไพฑรูย ์ทวีผล) 
 ประธานท่ีประชมุ 
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ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3    

ประวัติกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

 
 
 
ชื่อ-สกลุ    นายสรรคนนท ์จิราธิวฒัน ์
อาย ุ    43 ปี 
สญัชาต ิ    ไทย 
ต าแหน่งปัจจบุนั    รองประธานคณะกรรมการบรษิัท 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

กรรมการบรหิารความเส่ียง  
กรรมการบรษิัทย่อย  

วนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบรษิัท วนัท่ี 1 ธันวาคม 2557  
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ   6 ปี 3 เดือน 
 
การศึกษา    

 ปรญิญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม University of Westminster ประเทศองักฤษ 
 ปรญิญาโท สาขาออกแบบผงัเมอืง AA School of Architecture ประเทศองักฤษ 
 ปรญิญาโท สาขาธุรกจิบณัฑิต สถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจ ศศินทร ์ประเทศไทย 

 
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) รุน่ 211/2558 
 Ethical Leadership Program (ELP) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) รุน่ 7/2560 

 
ประวัติการท างาน  

2557 – ปัจจบุนั รองประธานคณะกรรมการบรษิัท / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรรมการบรหิารความเส่ียง  
บรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  

2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เซ็น แอนด ์สไปซี่ จ ากดั 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท สไปซ ์ซินเนอจี ้จ ากดั 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ฟู้ด แอคทีฟ จ ากดั 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เอจีบี แฟมิลี่ โฮลดิง้ จ ากดั 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เอจีบี ซิบลิง้ส ์โฮลดิง้ จ ากดั 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั                         
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท สวนศาลาแดง จ ากดั  
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2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท กิวกรลิกรุ๊ป จ ากดั 

2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท อากะอินเตอรฟ์ูด้ส ์จ ากดั 
2554 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เซ็นเรสเตอรร์องโฮลดิง้ จ ากดั 
2549 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เทอรา คอทเทจ จ ากดั 
2549 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท แคนยอน คอทเทจ จ ากดั 
2557 – 2561 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ากดั 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    เป็นผูถื้อหุน้ รอ้ยละ 33.46 

 

โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการและผู้บริหารบริษัท เป็นพ่ีนอ้งกบันางสาวจอมขวญั จิราธิวฒัน ์ซึ่งเป็นกรรมการและ

ผูบ้รหิารของกลุ่มบรษิัทฯ     

ต าแหน่งในกิจการอื่นทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน  -ไม่มี- 
 
ต าแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน  13 บรษิัท 
 
การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั/  
ทีเ่กี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษทั 
ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชน ์  ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 
 
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2563   กรรมการบรษิัท    10/10 ครัง้ 

  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  4/4 ครัง้ 
  กรรมการบรหิารความเส่ียง     3/3 ครัง้ 
 

คุณสมบัตติ้องห้ามตาม    
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด   -ไม่มี- 
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ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี  3  

ประวัติกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

 
 
 
ชื่อ-สกุล    นายประวิทย ์กิจไพศาลรตันา 
อาย ุ    67 ปี 
สัญชาต ิ    ไทย 
ต าแหน่งปัจจุบนั    กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน   

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วนัท่ี 12 ธันวาคม 2557 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ   6 ปี 3 เดือน 
 
การศึกษา    

 ปรญิญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ประเทศไทย 
 ปรญิญาโท สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ประเทศไทย 

 
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 Board Nomination and Compensation Program (BNCP)สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) รุน่
ที่ 7/2562 

 Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) รุน่ที่ 120/2558 
 Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) รุน่ท่ี 

30/2561 
 
ประวัติการท างาน 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /  ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
บรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  

2561 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรษิัท ไทยอีสเทิรน์ กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั 
2558 – 2563 กรรมการ บรษิัท บา้นสวยกรุ๊ป (สรุาษฎรธ์านี) จ ากดั (มหาชน) 
2556 – 2557 ประธานสหกรณ ์สหกรณโ์คเนือ้ฯ 

 
สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิัท   -ไม่มี- 
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โดยนับรวมการถือหุน้ของคู่สมรสและบุตรทียั่งไม่บรรลุนิตภิาวะ 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการ   -ไม่มี- 
และผู้บริหารบริษัท     
 
ต าแหน่งในกิจการอื่นทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน   -ไม่มี- 
 
ต าแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน   1 บรษิัท 
 
การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั/              ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 
ทีเ่กี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษทั 
ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชน ์
 
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2563   กรรมการบรษิัท    10/10 ครัง้ 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ      7/7 ครัง้ 
  ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด 
  ค่าตอบแทน            4/4 ครัง้ 
 

คุณสมบัตติ้องห้ามตาม    
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด   -ไม่มี- 
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ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3   

 ประวัติกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

     

      

ชื่อ-สกุล    รศ.ดร.วิเลิศ ภรูวิชัร 
อาย ุ    53 ปี 
สัญชาต ิ   ไทย 

ต าแหน่งปัจจุบนั   กรรมกาอิสระ 
ประธานคณะกรรมการการตลาดและการพฒันาอย่าง
ยั่งยืน 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วนัท่ี 13  พฤษภาคม 2558 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ   5 ปี 10 เดือน 
 
การศึกษา    

 ปรญิญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ประเทศไทย 
 ปรญิญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ประเทศไทย 
 ปรญิญาโท สาขา Private and Public Management Yale University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
 ปรญิญาเอก สาขา International Business University of Oxford ประเทศองักฤษ 

 
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) รุน่ที่ 137/2560 
 
ประวัติการท างาน 

2558 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ /ประธานคณะกรรมการการตลาดและพฒันาอย่างยั่งยืน / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

2562- ปัจจบุนั คณบดี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
2561 – 2562 กรรมการตรวจสอบ บรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2553 – 2562 หวัหนา้ภาควิชาการตลาด จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
2553 – 2558 ที่ปรกึษา บรษิัท สปา  ฮาคโูฮโด จ ากดั  

 
สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิัท    -ไม่มี- 
 
 
โดยนับรวมการถือหุน้ของคู่สมรสและบุตรทียั่งไม่บรรลุนิตภิาวะ 
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ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการ   -ไม่มี-     
 
ต าแหน่งในกิจการอื่นทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน  -ไม่มี- 
 
ต าแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน  1 บรษิัท 
 
การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั/   ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 
ทีเ่กี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษทั 
ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชน ์
 
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2563   กรรมการบรษิัท     10/10 ครัง้ 

 ประธานคณะกรรมการการตลาดและ     
 การพฒันาอย่างยั่งยืน      3/3 ครัง้ 
 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน    4/4 ครัง้ 
 

คุณสมบัตติ้องห้ามตาม     -ไม่มี- 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
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ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3   

ประวัติกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

 
 
 
ชื่อ-สกุล    นายสตีเว่น เดวิด ฮอรลิ์เดร ์
อาย ุ    41 ปี 
สัญชาต ิ   ไทย 

ต าแหน่งปัจจุบนั   กรรมการ 
กรรมการบรษิัทย่อย 
 

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วนัท่ี 1  ธันวาคม 2557 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ   6 ปี 3 เดือน 
 
การศึกษา    

 ปรญิญาตรี สาขา Mechanical Engineering University of Southampton ประเทศองักฤษ 
 ปรญิญาโท สาขา Engineering Business Management University of Warwick ประเทศองักฤษ 
 ปรญิญาโท สาขา Engineering Management จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ประเทศไทย 

 
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) รุน่ 115/2558 
 
ประวัติการท างาน 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท สไปซ ์ซินเนอจี ้จ ากดั  
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เซ็น แอนด ์สไปซี่ จ ากดั 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท อากะอินเตอรฟ์ู้ดส ์จ ากดั 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เซ็น ซพัพลาย เชน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เซ็นเรสเตอรร์องโฮลดิง้ จ ากดั 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท โตเกียว คอนเซปท ์จ ากดั 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท กิวกรลิกรุ๊ป จ ากดั 
2553 – 2556 รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารฝ่ายกลยทุธ ์ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิัท    เป็นผูถื้อหุน้  รอ้ยละ 1.26 
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โดยนับรวมการถือหุน้ของคู่สมรสและบุตรทียั่งไม่บรรลุนิตภิาวะ 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบักรรมการ   เป็นสามีนางสาวสจุนัทภ์า พลางกรู ซึ่งเป็นผูบ้รหิารของกลุ่มบรษิทัฯ 
 
ต าแหน่งในกิจการอื่นทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน  -ไม่มี- 
 
ต าแหน่งในกิจการอื่นทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน  7 บรษิัท 
 
การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขนั/   ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้รหิารในกจิการดงักล่าว 
ทีเ่กี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษทั 
ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชน ์
 
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2563   กรรมการบรษิัท     10/10 ครัง้ 

 
คุณสมบัตติ้องห้ามตาม     -ไม่มี- 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
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ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4      

นิยามกรรมการอิสระ 

บริษัทไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระไว ้ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามปรกาศคณะกรรมการตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และประกาศอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของทนุจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ของบรษิัท ทัง้นี ้ใหน้บัหุน้ท่ีถือโดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย และ
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผู้
มีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดร้บั
แต่งตัง้ ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษาของส่วน
ราชการ ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ 

3. ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา 
คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่
เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 
การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทาง
การเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านอง
เดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3.0 ของสินทรพัย์
ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนี ้
ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด
ทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บั
รวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษิัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยัผูม้ีอ  านาจควบคมุหรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบ
บญัชีของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ สงักดั
อยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ 
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงินซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอ  านาจควบคุมหรือหุน้ส่วนของ ผู้
ใหบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดร้บั
แต่งตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่ง
เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบริหารงานลกูจา้งพนกังานท่ีปรกึษาที่รบั
เงินเดือนประจ าหรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัทฯ 
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ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5  

ข้อบังคับบริษัท 

ของบริษัท เซ็น คอรป์อเรช่ัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

(เฉพาะส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้   16.  ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการบรษิัทตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี  ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่ง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง  

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีที่เลือกตัง้

บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได  ้

(3) บคุคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้

ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ใน

ครัง้นัน้ ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ขอ้17. ในการประชุมผู้ถือหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการใน

ขณะนัน้ ทัง้หมดถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)กรรมการ

ซึ่งพน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกได ้

             กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจ้ับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้

กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

ขอ้ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์

ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไว้

เป็นคราว ๆ หรือใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได ้นอกจากนีก้รรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บั เบีย้

เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบรษิัท 

 ขอ้ความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้มาจากพนกังานหรือลกูจา้งของบรษิัทในอนัที่จะ

ไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจา้งของบรษิัท 

 

หมวดที ่6 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบ

ปีบญัชีของบรษิัท 
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  การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รียกว่าการประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชมุผูถื้อหุน้

เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร 

  ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จะ

เขา้ชื่อกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลในการท่ีขอให้

เรียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนันับแต่

วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้นัน้  

  ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสือจากผู้

ถือหุน้ดงักล่าว ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกนัหรือผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชมุเองกไ็ดภ้ายในส่ีสิบ

หา้ (45) วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาส่ีสิบหา้ (45) วนัท่ีคณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการ

ประชุมผูถื้อหุน้ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชุมและอ านวย

ความสะดวกตามสมควร 

  ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีครัง้ใด จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาร่วม

ประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 33 นัน้ ผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่จะตอ้งรว่มกนัรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายที่เกิดจากการจัดให้

มีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

              ทัง้นี ้การจดัการประชมุผูถื้อหุน้ตามวรรคแรกและวรรคสองนัน้สามารถจดัการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสก์็ได ้โดยการจดัการ

ประชุมดว้ยวิธีดงักล่าวตอ้งปฏิบตัิตามวิธีการที่บญัญัติไวใ้นกฎหมายหรือกฎเกณฑท์ี่ใชบ้งัคบัในขณะนัน้หรือน ากฎหมายหรือกฎเกณฑท์ี่

เก่ียวขอ้งนัน้มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม และใหถื้อว่าการประชุมผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสด์งักล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผูถื้ อหุน้

ที่มาประชมุในท่ีประชมุแห่งเดียวกนัตามวิธีการท่ีบญัญัติไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบันี  ้

ขอ้ 32. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม โดยระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ  

หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่

เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี ้ใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพก์่อนวันประชุมไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลา

ติดต่อกันไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั โดยหากการประชุมผูถื้อหุน้คราวใดเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์การจดัส่งหนงัสือนดัประชุม

และเอกสารประกอบการประชุมสามารถด าเนินการโดยใชจ้ดหมายอิเล็กทรอนิกสก์็ได ้ซึ่งจะตอ้งจดัส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาใน

หนังสือพิมพภ์ายในระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นวรรคนีแ้ละจะตอ้งจัดใหม้ีการจัดเก็บส าเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ

ประชมุไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย โดยอาจจดัเก็บในรูปแบบขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสก์็ได  ้

  ทัง้นี ้สถานท่ีที่จะใชเ้ป็นท่ีประชมุจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบรษิัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ

จะก าหนดก็ได ้

ขอ้ 33. ในการประชมุผูถื้อหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชมุในที่ประชมุแห่งเดียวกันหรือการประชมุผ่านส่ืออิเล็กโทรนิกส์ ตอ้งมีผูถื้อ

หุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด 

และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  
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                       ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วม

ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหก้ารประชุมเป็น

อัน ร ะ งับ ไป  ถ้า ก า รประชุ มผู้ ถื อหุ้นนั้ นมิ ใ ช่ เ ป็ นการ เ รี ย กประชุ ม เพ รา ะผู้ ถื อหุ้น ร้อ ง ขอ  ใ ห้นัดป ระชุ ม ใหม่  และ ใน                                                   

กรณีนี ้ใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้หลังนีไ้ม่บังคบัว่าจะตอ้งครบองค์

ประชมุ 

ขอ้ 34. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผูถื้อหุน้ ไม่ว่าจะเป็นการประชมุในที่ประชมุแห่งเดยีวกนั หรือการประชมุผ่าน

ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ี

ประชมุ ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหท้ี่ประชมุเลือกผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุคนใด

คนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักล่าว 

ขอ้ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้ ไม่ว่าจะเป็นการประชมุในท่ีประชมุแห่งเดียวกนั หรือการประชมุผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์ใหถื้อว่าหนึ่ง (1) หุน้มีหนึ่ง (1) เสียง และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ ถือหุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้ 

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั  ให้

 ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ 

 ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(2.1) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 

(2.2) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทเอกชน หรือบรษิัทมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิัท 

(2.3) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส  าคัญ การ

มอบหมายใหบุ้คคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการ

แบ่งผลก าไรขาดทนุกนั 

(2.4) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 

(2.5) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท 

(2.6) การเลิกบรษิัท  

(2.7) การออกหุน้กูข้องบรษิัท 

(2.8)       การควบรวมกิจการบรษิัทกบับรษิัทอื่น 

(2.9)  การด าเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบญัญัติไวว้่าตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวน

เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  



50 
 

ขอ้ 36. กิจการท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพึงเรียกประชมุมีดงันี  ้

(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 

(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 

(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

(5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ 

 (7) กิจการอื่น ๆ 
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ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 6   

 ขั้นตอนและวิธีปฏิบตัิในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุน้สามัญประจ าปี 2564 

การลงทะเบียนและการแสดงเอกสาร 

        ในวนัประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทเปิดรบัลงทะเบียนและยื่นเอกสารไดต้ัง้แต่เวลา  8.30  น. ณ หอ้ง  บอลลมู ชัน้ 3 โรงแรม เดอะ แกรนด ์

โฟรว์ิงส ์คอนเวนชั่น  333 ถนนศรีนครินทร ์แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร   ตามแผนที่ตัง้ตามเอกสารที่แนบพรอ้มหนงัสือ

เชิญประชมุนี ้  

        ในการลงทะเบียนบรษิัทไดใ้ชร้ะบบ Barcode เพื่อรบัรองการลงทะเบียนและใชส้ าหรบัการออกเสียงลงคะแนน  ทัง้นีเ้พื่อความสะดวก

และรวดเรว็ในการลงทะเบียน   จึงขอใหผู้ถื้อหุน้และ/หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุ โปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบียนและ/หรือ หนังสือ

มอบฉันทะ  ที่ไดจ้ัดส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ ที่ไดม้ีการจดัพิมพ ์Barcode  เรียบรอ้ยแลว้พรอ้มเอกสารหลกัฐาน

แสดงตนที่ผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้งน ามาแสดงต่อเจา้หนา้ที่ผูร้บัลงทะเบียนในวนัประชมุดว้ย  

เอกสารหลกัฐานท่ีตอ้งใชใ้นการลงทะเบียน มีดงันี ้

1.   กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 

              1.1 กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง  ใชแ้บบฟอรม์ลงทะเบียนที่บรษิัทจดัส่งใหท้ี่ลงนามโดยผูถื้อหุน้และเอกสารแสดงตน

ที่ส่วนราชการออกใหแ้ละยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบอนญุาตขบัรถ หรือหนงัสือเดินทางหรือ

เอกสารที่ใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง      

              1.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุใหแ้สดงเอกสารต่อไปนี ้

                   (1) หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่แนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลง

ลายมือชื่อของผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ  

                  (.2) ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกใหแ้ละยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ 

ใบอนญุาตขบัรถ หรือกรณีเป็นชาวต่างประเทศใหใ้ชห้นงัสือเดินทางหรือเอกสารที่ใชแ้ทนหนงัสือเดินทางของผูม้อบฉันทะ (ผูถื้อหุน้) ซึ่งได้

ลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

                     (3)   เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตร

ประจ าตวัขา้ราชการ ใบอนญุาตขบัรถ หรือกรณีเป็นชาวต่างประเทศใหแ้สดงหนงัสือเดินทางหรือเอกสารท่ีใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง       

                     (4)   แบบฟอรม์ลงทะเบียนตามที่บรษิัทจดัส่งให ้ท่ีลงลายมือชื่อโดยผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.    กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล 

                    2.1  กรณีกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคล เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 

                         ( 1 )  แบบฟอรม์ลงทะเบียนที่บริษัทจัดส่งให้ ลงนามโดยกรรมการผู้มีอ  านาจของนิติบุคคลที่เข้าประชุมดว้ยตนเอง      

พรอ้มตราประทบั(ถา้มี)     
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                         (2)  บตัรประจ าตวัของกรรมการผูม้ีอ  านาจที่ ส่วนราชการออกใหแ้ละยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัร

ประจ าตวัขา้ราชการ ใบอนญุาตขบัรถ หรือหนงัสือเดินทางในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ 

                          (3)   ส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย ์ อายุไม่เกิน  1 ปี ก่อนวนัประชุม ซึ่งมีการรบัรองส าเนา

ถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจ พรอ้มประทับตราส าคัญของบริษัท (ถา้มี)และในกรณีเป็นนิติบุคคลที่ตัง้ขึน้โดยกฎหมายต่างประเทศใชส้ าเนา

ภาพถ่ายหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยราชการที่มีอ  านาจของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่  อายุไม่เกิน 1 ปีก่อน

วนัประชมุ ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลพรอ้มประทบัตราส าคญัของบรษิัท(ถา้มี) 

                     2.2 กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคลมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้รว่มประชมุ 

                         (1) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ กรอกขอ้ความใหถ้กูตอ้งครบถว้น และลงลายมือชื่อผู้

มีอ  านาจผกูพนันิติบคุคลพรอ้มประทบัตราส าคญับรษิัท(ถา้มี)ผูม้อบฉนัทะ และลงลายมือชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ  

                        ( 2 ) ส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย ์อายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัประชุม ซึ่งผูม้ีการรบัรองส าเนา

ถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจ พรอ้มประทับตราส าคัญของบริษัท (ถา้มี) และในกรณีเป็นนิติบุคคลที่ตัง้ขึน้โดยกฎหมายต่างประเทศใชส้ าเนา

ภาพถ่ายหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยราชการที่มีอ  านาจของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่  อายุไม่เกิน 1 ปีก่อน

วนัประชมุ ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลพรอ้มประทบัตราส าคญัของบรษิัท(ถา้มี)  

                        (3)ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคลและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตวั

ประชาชน บัตรประจ าตัวขา้ราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทางในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ   ซึ่งไดล้งลายชื่อรบัรองส าเนา

ถกูตอ้ง  

                      (4)เอกสารที่ส่วนราชการออกใหแ้ละยงัไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตวัประชาชน บัตรประจ าตวัขา้ราชการ ใบขับขี่ หรือ

หนงัสือเดินทาง ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

                        (5 ).ใบลงทะเบียนที่บรษิัทส่งให ้ลงลายมือชื่อโดยผูร้บัมอบฉนัทะ 

3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศทีแ่ต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

             3.1ใหจ้ดัเตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ขอ้ 1 หรือ 2 

             3.2 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ใหส่้งเอกสาร

เพิ่มเติม ดงันี ้

                ( 1).หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศที่มอบอ านาจให ้Custodian เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือ

มอบฉนัทะแทน 

                ( 2.) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian 
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4. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม   

              ใหผู้จ้ัดการมรดกที่เขา้ร่วมการประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ร่วมประชุมแทน น าค าสั่งศาลแต่งตัง้ใหเ้ป็น

ผูจ้ดัการมรดกซึ่งลงนามรบัรองโดยเจา้หนา้ที่ผูม้ีอ  านาจ อายไุม่เกิน 1 ปี มาแสดงเพิ่มเติม 

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว ์

           ใหบ้ิดามารดาหรือผูแ้ทนโดยชอบธรรมอื่นเขา้ร่วมการประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุม ทั้งนีจ้ะตอ้งน า

ส าเนาทะเบียนบา้นหรือส าเนาบตัรประชาชนของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูเ้ยาวม์าแสดงเพิ่มเติม 

6.กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ 

           ใหผู้อ้นุบาลหรือผูพ้ิทกัษ์เขา้ร่วมการประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผูอ้ื่นเขา้ร่วมประชุม ตอ้งแสดงค าสั่งศาลแต่งตัง้ใหเ้ป็นผู้

อนบุาลหรือผูพ้ิทกัษื ท่ีมีการรบัรองโดยเจา้หนา้ที่ที่มีอ  านาจมาแสดงเพิ่มเติม  

หมายเหตุ 

           1. เอกสารแสดงตนที่น ามาแสดงไม่ว่าเป็นกรณีใดตอ้งเป็นเอกสารที่ยงัไม่หมดอายุ 

          2. กรณีผูถื้อหุน้ หรือผูเ้ขา้รว่มประชมุ มีการแกไ้ขค าน าหนา้ชื่อ  หรือแกไ้ขชื่อ ชื่อสกลุ โปรดแสดงหลกัฐานรบัรองการเปล่ียนแปลง

ดงักล่าว 

             3.เอกสารที่มิไดจ้ดัท าตน้ฉบบัเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ผูถื้อหุน้จะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาดว้ย และใหผู้้

ถือหุน้ลงนามรบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 

             4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการอนุญาตใหเ้ฉพาะผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีมีเอกสารถูกตอ้งครบถว้นเขา้ร่วมการประชุม และ

ส าหรบักรณีที่มีการมอบฉนัทะ หนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารการแสดงตนจะตอ้งเป็นไปตามที่ก าหนดไวเ้ท่านัน้ 

             5. กรณีมีขอ้โตแ้ยง้หรือมีประเด็นในการพิจารณาหรือตีความ  ผูแ้ทนฝ่ายกฎหมายของบรษิัทจะเป็นผูพ้ิจารณาและถือเป็นท่ีสดุ 

การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้น 

          กรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุน้ไดด้ว้ยตนเอง ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นหรือกรรมการบริษัท

เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมแทนได ้ทัง้นีใ้นกรณีที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทเป็นผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุม

และออกเสียงลงคะแนนแทน   บรษิัทขอเสนอกรรมการอิสระของบรษิัทต่อไปนีใ้หอ้ยู่ในดลุพินิจของท่าน คือ 

1.  นายไพฑรูย ์ทวีผล   

2.  นางโชติกา สวนานนท ์

                ทัง้นี ้รายละเอียดขอ้มลูประวตัิของกรรมการที่จะเป็นผูร้บัมอบฉันทะแทนผูถื้อหุน้รายละเอียดอยู่ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่  8  

หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้บักรรมการบริษัท เมื่อกรอกขอ้ความและรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะแลว้ ไดโ้ปรดส่งหนงัสือ

มอบฉันทะ ดังกล่าวพรอ้มแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ผูถื้อหุน้ลงลายมือชือรบัรองส าเนาถูกตอ้ง ถึงเลขานุการบริษัท   ภายใน 

วนัท่ี 15 เมษายน 2564  
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 วิธีการมอบฉันทะ 

บรษิัทไดจ้ดัท าหนงัสือมอบฉนัทะ  จ านวน 3 แบบ  ไดแ้ก่ แบบ ก. แบบ ข.  แบบ ค. เพื่อใหผู้ถื้อหุน้เลือกใชต้ามแบบที่ก าหนดไวใ้นประกาศ

ของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื่องก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550  โดยมีแบบของหนงัสือมอบฉนัทะ ดงันี ้  

แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น  

แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 

แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและ

ดแูลหุน้ 

การมอบฉันทะสามารถด าเนินการไดด้งันี ้

      (1) เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านัน้ 

     (2)ผูถื้อหุน้สามารถเลือกมอบฉันทะใหบ้คุคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือเลือกมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระคนใด

คนหน่ึงของบรษิัท ตามที่ระบชุื่ออยู่ในหนงัสือมอบฉนัทะ 

      (3) ผูถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้โดยมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายรายเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้และผูถื้อ

หุน้จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนหรือนอ้ยกว่าจ านวนที่ตนถืออยู่ได ้เวน้แต่เป็น 

Custodian ที่ผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูล้งทนุต่างประเทศแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝากและผูด้แูลหุน้ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค 

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง 

         ประธานกรรมการหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมาย จะแจง้สรุปวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงใหท้ี่ประชุม

ทราบก่อนเขา้สู่วาระการประชมุ 

1. ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน 

                 -    บริษัทใช้ระบบ Barcode เพื่อใช้ในการจัดเก็บขอ้มูลการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุน้หรือผู้มอบฉันทะทุกรายที่มา

ประชมุ 

 -  ใหน้บัหน่ึงหุน้เป็นหนึ่งเสียง 

-  ประธานในที่ประชมุขอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 

 - ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่ประสงคจ์ะออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ใหแ้สดงตนโดยการยก

มือ  ทัง้นีเ้พื่อใหเ้จา้หนา้ที่ของบรษิัทอ านวยความสะดวกในการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Barcode ของบรษิัทท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้

-  ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่ไม่ไดแ้สดงตนยกมือในการออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง  จะถือว่าที่

ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิตามที่ประธานท่ีประชมุเสนอต่อท่ีประชมุใหพ้ิจารณาลงมติ 
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  -  กรณีที่ผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะประชมุแทนและและไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะเรียบรอ้ยแลว้ 

บรษิัทจะน าการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบไุวไ้ปบนัทึกไวล่้วงหนา้  

 

2. วิธีการนับคะแนนเสียง 

2.1 บริษัทใชร้ะบบ Barcode ที่ไดม้ีการจดัเก็บขอ้มลูการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะทุกรายที่มาเขา้รว่ม

การประชมุ 

2.2 การนบัผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บรษิัทจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในที่ประชมุ โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงันี ้

(1)  วาระที่ตอ้งผ่านมติดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  จะนบัเฉพาะคะแนนเสียง  
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยเท่านัน้  

(2) วาระท่ีตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2/3 ของคะแนนเสียงทัง้หมดที่มาประชมุ       จะนบัคะแนน
เสียงจากผูถื้อหุน้ทัง้หมดที่มาประชมุทัง้ที่ออกเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง ไม่มีสิทธิออกเสียง 

(3) วาระที่ตอ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3/4 ของคะแนนเสียงทัง้หมดที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน จะนบัคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ทัง้หมดที่มาประชมุทัง้ที่ออกเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยและงดออก
เสียง  

ทัง้นีเ้พื่อใหก้ารประชมุด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรษิัทจะนบัเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง 

เท่านัน้ คะแนนผลต่างส่วนท่ีเหลือคือคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย 

2.3 ในกรณีที่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมประสงคจ์ะออกจากหอ้งประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไวล่้วงหนา้ โปรดติดต่อเจา้หนา้ที่ของ
บรษิัท ยกเวน้แต่จะประสงคใ์หถื้อว่าไดอ้อกเสียงลงคะแนนเห็นดว้ย 

2.4  การแจง้ผลการลงคะแนนเสียง จะระบคุะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย 
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ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7    
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  

Proxy Form A  

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2550 

According to Regulation of the Department of Business Development Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550 

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

เขียนท่ี       

Written at 

วนัที่                      เดือน                                   พ.ศ.                   . 

Date  Month  Year 

(1) ขา้พเจา้                                                                                                                        สัญชาติ                                                     .                 

 I/We   Nationality 

อยูบ่า้นเลขท่ี                                  ถนน                                                                    ต าบล/แขวง                                                                   . 

with address at                              Road  Sub-district 

อ าเภอ/เขต   จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์                                                              . 

District  Province  Postal Code 

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป  จ ากดั (มหาชน)   

being a shareholder of  ZEN CORPORATION GROUP  PUBLIC COMPANY LIMITED 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม                                                           หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                     เสียง ดงัน้ี 

Holding the total amount of  shares with the voting rights of  shares 

หุ้นสามญั   หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 

Ordinary share  shares with the voting rights of  shares 

หุ้นบุริมสิทธิ                                  -  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                             -  เสียง 

Preferred share  shares with the voting rights of  shares 

(3) มอบฉนัทะให้ do hereby appoint either one of the following persons: 

 (1)                                  อาย ุ  ปี      อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน  . 

                    Age       Years   with address at  Road 

ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จงัหวดั                                         รหสัไปรษณีย ์                   หรือ 

Sub-district    District  Province                                       Postal Code                         Or 

 (2)                อาย ุ      ปี      อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   

                  Age      Years    with address at  Road 

ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จงัหวดั                                         รหสัไปรษณีย ์  หรือ 

Sub-district   District  Province                                       Postal Code                          Or 

 (3)  มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษทั   นายไพฑูรย ์ทวีผล                    อาย ุ  70    ปี 

Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Board of Directors,  Mr. Paitoon Taveebhol            Age   70    years 
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อยูบ่า้นเลขท่ี   580/401 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

Address at      580/401 Asoke-Dindaeng Soi Chanmueang, Rd., Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 

                       4)  มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  นางโชติกา สวนานนท ์                      อาย ุ      60   ปี 

Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee,  Mrs. Jotika Savanananda       Age      60    years 

อยูบ่า้นเลขท่ี     55/4 ซ.สุขมุวิท 65 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

Address at        55/4 Soi Sukhumwit, Phra Khanong Nuae, Watthana, Bangkok.  

 

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญั

ประจ าปี 2564 ในวนัจนัทร์ท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา  10.00    น. ณ ห้องบอลลูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แกรนด ์โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ  333 

ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่น  

 as only one of my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 to be held on Monday 26 April, 2021 at 

10.00 .  hrs. at Ballroom Meeting, 3rd floor, The Grand Fourwings  Convention Hotel Bangkok.  333 Srinakarin Road , Huamark , Bangkapi, Ban gkok  

10240.   or at any adjournment thereof. 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

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

 

ลงช่ือ signed                                                                 ผูม้อบฉนัทะ Shareholder 

(                                                                  ) 

ลงช่ือ signed                                                                 ผูรั้บมอบฉนัทะ Proxy 

(                                                                 ) 

ลงช่ือ signed                                                                  ผูรั้บมอบฉนัทะ Proxy 

(                                                                 ) 

ลงช่ือ signed                                                                  ผูรั้บมอบฉนัทะ Proxy 

(                                                                  ) 

หมายเหตุ ผูถื้อหุ้นที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

หุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

Remark: The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate t he number 
of shares to several proxies to vote separately. 
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ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7    
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  

Proxy Form B (Specific Details Form) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ.2550 

According to Regulation of the Department of Business Development Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550 
------------------------- 

เขียนท่ี       

Written at 
วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.   

Date  Month  Year 

(1) ขา้พเจา้   สญัชาติ   

 I/We   Nationality 
อยู่บา้นเลขท่ี   ถนน   ต  าบล/แขวง   

with address at  Road  Sub-district 
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

District  Province  Postal Code 

(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป  จ ากดั (มหาชน) being a shareholder of ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงันี ้

Holding the total amount of  shares with the voting rights of  shares 
หุน้สามญั   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ   เสียง 

Ordinary share  shares with the voting rights of  shares 

หุน้บรุิมสิทธิ                                  -  หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ                             -  เสียง 

Preferred share  shares with the voting rights of  shares 

(3) มอบฉนัทะให ้do hereby appoint either one of the following persons: 

 (1)   อาย ุ  ปี  อยู่บา้นเลขท่ี   ถนน   

   Age  Years  with address at  Road 
ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 

Sub-district   District  Province                                        Postal Code                        Or 

 (2)   อาย ุ  ปี  อยู่บา้นเลขท่ี   ถนน   

   Age  Years  with address at  Road 
ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 

Sub-district   District  Province   Postal Code                        Or 

 (3)  มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษทั   นายไพฑูรย ์ทวีผล                    อาย ุ  70    ปี 

Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Board of Directors,  Mr.Paitoon Taveebhol          Age   70    years 

อยูบ่า้นเลขท่ี   580/401 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
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Address at      580/401 Asoke-Dindaeng Soi Chanmueang, Rd., Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 

                    (4)  มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  นางโชติกา สวนานนท ์                      อาย ุ      60   ปี 

Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee,  Mrs. Jotika Savanananda     Age      60    years 

อยูบ่า้นเลขท่ี     55/4 ซ.สุขมุวิท 65 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

Address at        55/4 Soi Sukhumwit, Phra Khanong Nuae, Watthana, Bangkok.  

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญั

ประจ าปี 2564 ในวนัจนัทร์ท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา  10.00  น. ณ ห้องบอลลูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แกรนด ์โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ  333 

ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่น  

 as only one of my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 to be held on Monday 26 April, 2 021 at 

10.00 .  hrs. at Ballroom Meeting, 3rd floor, The Grand Fourwings  Convention Hotel Bangkok.  333 Srinakarin Road , Huamark , Bangkapi, Bangko k  

10240.   or at any adjournment thereof. 

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดังนี ้

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

วาระที่ 1  พิจารณารับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญบริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ประจ า ปี 2563 

 Agenda 1   To acknowledge the Minutes of the 2020 Annual General Shareholders’ Meeting 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

   (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

   (B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดว้ย Approve  ไม่เห็นดว้ย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 

วาระที่ 2   พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2563  

 Agenda 2  To acknowledge the Company’s operating results report of year 2020 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

   (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

   (B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดว้ย Approve  ไม่เห็นดว้ย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 

 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  
      และรายงานผู้สอบบัญชี  

 Agenda 3 To approve the audited Company and its Subsidaries’ Financial Statement for the year ended December 31, 2020  

   which have been duly audited 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

   (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
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   (B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดว้ย Approve  ไม่เห็นดว้ย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไร ประจ าปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

 Agenda 4    To approve the allocation of profit for the year 2020 and acknowledge the interim dividend payment  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

   (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

   (B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดว้ย Approve  ไม่เห็นดว้ย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 

 วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการทีต้่องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2564 

 Agenda 5 To approve the re-appointment of 4 directors who retired by rotation in 2021 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

   (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

   (B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction: 

    การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ To elect directors as a whole 

     เห็นดว้ย Approve  ไม่เห็นดว้ย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 

    การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล To elect each director individually 

   ชื่อกรรมการ Name of Director  นายสรรคนนท ์จิราธิวฒัน ์ Mr. Sakkanon Chirathivat 

    เห็นดว้ย Approve  ไม่เห็นดว้ย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 

   ชื่อกรรมการ Name of Director  นายประวิทย ์กิจไพศาลรตันา  Mr. Prawit Kijpaisalrattana 

    เห็นดว้ย Approve  ไม่เห็นดว้ย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 

   ชื่อกรรมการ Name of Director  นายวิเลิศ ภรูิวชัร  Mr. Wilert Puriwat 

    เห็นดว้ย Approve  ไม่เห็นดว้ย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 

   ชื่อกรรมการ Name of Director  นายสตีเว่น เดวิด ฮอรล์ิเดร ์ Mr. Steven David Halliday 

    เห็นดว้ย Approve  ไม่เห็นดว้ย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 

วาระที่  6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

 Agenda 6   To approve the remuneration of directors for the year 2021 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

   (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

   (B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดว้ย Approve  ไม่เห็นดว้ย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 
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วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 

 Agenda 7    To appoint Company’s auditor and its relevant auditing fee for the year 2021 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

   (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

   (B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดว้ย Approve  ไม่เห็นดว้ย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 

วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 Agenda 8  To consider other matters (if any) 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

   (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

   (B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดว้ย Approve  ไม่เห็นดว้ย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่

ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 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) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บั

มอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matte r 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 matt er on my/our 

behalf as the Proxy deems appropriate. 

 
กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะกระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉนัทะให้

ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects exc ept for vote 

of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. 
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ลงชื่อ signed                                                                       ผูม้อบฉนัทะ Shareholder 

( ) 

ลงชื่อ signed                                                                       ผูร้บัมอบฉนัทะ Proxy 

( ) 

ลงชื่อ signed                                                                       ผูร้บัมอบฉนัทะ Proxy 

( ) 

ลงชื่อ signed                                                                       ผูร้บัมอบฉนัทะ Proxy 

( ) 

 

หมายเหต ุRemarks: 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the num ber 

of shares to several proxies to vote separately. 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whole or elect ea ch nominated 

director individually. 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่ มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแบบ 
In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the shareholders  in the 

Regular Continued Proxy Form as enclosed. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Regular Continued Proxy Form B 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
Authorization on behalf of  ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED  

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  ในวนัจันทรท่ี์ 26  เมษายน พ.ศ. 2564  เวลา 10.00  น. ณ หอ้งบอลลมู ชัน้ 3 โรงแรมเดอะ 

แกรนด ์โฟรวิ์งส ์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 333 ถนนศรีนครินทร ์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา 

และสถานท่ีอื่นดว้ย 

 as only one of my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021  to be held on Monday 26 April, 2021 at 

10.00 hrs, Ballroom Meeting 3rd Floor, The Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok.333 Srinakarin Road,Huamark, Bangkapi,Bangkok  10240 

or at any adjournment thereof. 

 วาระที ่  เร่ือง          

  Agenda   :           

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

   (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

   (B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดว้ย Approve  ไม่เห็นดว้ย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 

  วาระที่   เร่ือง          

  Agenda   :           

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

   (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

   (B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดว้ย Approve  ไม่เห็นดว้ย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 

  วาระที่   เร่ือง          

  Agenda   :           

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

   (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้

   (B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดว้ย Approve  ไม่เห็นดว้ย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 

  วาระที่   เร่ือง          

  Agenda   :           

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

   (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion 
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 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

   (B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดว้ย Approve  ไม่เห็นดว้ย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 

  วาระที่   เร่ือง เลือกต้ังกรรมการ (ต่อ) 

  Agenda   : Election of Directors (continued) 

  ชื่อกรรมการ            

  Name of Director           

   เห็นดว้ย Approve  ไม่เห็นดว้ย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 

  ชื่อกรรมการ            

  Name of Director           

   เห็นดว้ย Approve  ไม่เห็นดว้ย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 

  ชื่อกรรมการ            

  Name of Director           

   เห็นดว้ย Approve  ไม่เห็นดว้ย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 

  ชื่อกรรมการ            

  Name of Director           

   เห็นดว้ย Approve  ไม่เห็นดว้ย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 

  ชื่อกรรมการ            

  Name of Director           

   เห็นดว้ย Approve  ไม่เห็นดว้ย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 

  ชื่อกรรมการ            

  Name of Director           

   เห็นดว้ย Approve  ไม่เห็นดว้ย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 

  ชื่อกรรมการ            

  Name of Director           

   เห็นดว้ย Approve  ไม่เห็นดว้ย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 

  ชื่อกรรมการ            

  Name of Director           

   เห็นดว้ย Approve  ไม่เห็นดว้ย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 

  ชื่อกรรมการ            

  Name of Director           

   เห็นดว้ย Approve  ไม่เห็นดว้ย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 

  ชื่อกรรมการ            
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ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7    
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  

(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้ 

คัสโตเตียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

Proxy Form C (for foreign shareholder appointing custodian in Thailand) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 

According to Regulation of the Department of Business Development Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550 

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

เขียนท่ี       

Written at 

วนัที่   เดือน   พ.ศ.   

Date  Month  Year 

(1) ขา้พเจา้   สัญชาติ   

 I/We   Nationality 

อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ต าบล/แขวง   

with address at  Road  Sub-district 

อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

District  Province  Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั   

acting as the custodian for  

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) being a shareholder of ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงัน้ี 

Holding the total amount of  shares with the voting rights of  shares 

หุ้นสามญั   หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 

Ordinary share  shares with the voting rights of  shares 

หุ้นบุริมสิทธิ                                  -  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                             -  เสียง 

Preferred share  shares with the voting rights of  shares 

(2) ขอมอบฉนัทะให้ do hereby appoint either one of the following persons: 

 (1)   อาย ุ  ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   

   Age  Years  with address at  Road 

ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 

Sub-district   District  Province   Postal Code   Or 

 (2)   อาย ุ  ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   

   Age  Years  with address at  Road 

ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  หรือ 

Sub-district   District  Province   Postal Code   Or 
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 (3)  มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษทั   นายไพฑูรย ์ทวีผล                    อาย ุ  70    ปี 

Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Board of Directors,  Mr.Paitoon Taveebhol             Age   70    years 

อยูบ่า้นเลขท่ี   580/401 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

Address at      580/401 Asoke-Dindaeng Soi Chanmueang, Rd., Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 

                       4)  มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  นางโชติกา สวนานนท ์                      อาย ุ      60   ปี 

Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee,  Mrs. Jotika Savanananda       Age      60    years 

อยูบ่า้นเลขท่ี     55/4 ซ.สุขมุวิท 65 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

Address at        55/4 Soi Sukhumwit, Phra Khanong Nuae, Watthana, Bangkok.  

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้ าในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญั

ประจ าปี 2564 ในวนัจนัทร์ท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา  10.00   น. ณ ห้องบอลลูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แกรนด ์โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ  333 

ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่น 

 as only one of my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 to be held on Monday 26 April, 2 021 at 

10.00 .  hrs. at Ballroom Meeting, 3rd floor, The Grand Fourwings  Convention Hotel Bangkok.  333 Srinakarin  Road , Huamark , Bangkapi, Bangkok  

10240.   or at any adjournment thereof. 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

    I/We authorize my/our Proxy to attend and cast the votes as follows:  

   มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

  The Proxy is authorized for all shares held and entitled to vote. 

   มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

  The Proxy is authorized for certain shares as follows: 

    หุ้นสามญั   หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 

    ordinary share  shares, entitling to vote  votes 

    หุ้นบุริมสิทธิ             -  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั               -  เสียง 

    preferred share  shares, entitling to vote  votes 

  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด   เสียง 

  Total entitled vote  votes 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

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

วาระที่ 1  พิจารณารับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญบริษัท เซ็น คอร์ปอเรช่ัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ประจ า  ปี 2563 

 Agenda 1   To acknowledge the Minutes of the 2020 Annual General Shareholders’ Meeting 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   (B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดว้ย Approve  ไม่เห็นดว้ย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 
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วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

 Agenda 2  To acknowledge the Company’s operating results report of year 2020 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   (B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดว้ย Approve  ไม่เห็นดว้ย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 

 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  และรายงาน 

   ผู้สอบบัญชี 

 Agenda 3  To approve the audited Company and its Subsidaries’ Financial Statement for the year ended December 31, 2020  

   which have been duly audited 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   (B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดว้ย Approve  ไม่เห็นดว้ย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไร ประจ าปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

 Agenda 4    To approve the allocation of profit for the year 2020 and acknowledge the interim dividend payment  

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   (B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดว้ย Approve  ไม่เห็นดว้ย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 

 วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2564 

 Agenda 5  To approve the re-appointment of 4 directors who retired by rotation in 2021 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   (B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction: 

    การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด To elect directors as a whole 

     เห็นดว้ย Approve  ไม่เห็นดว้ย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 

    การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล To elect each director individually 

   ช่ือกรรมการ Name of Director  นายสรรคนนท ์จิราธิวฒัน์  Mr. Sakkanon Chirathivat 

    เห็นดว้ย Approve  ไม่เห็นดว้ย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 

   ช่ือกรรมการ Name of Director  นายประวิทย ์กิจไพศาลรัตนา  Mr. Prawit Kijpaisalrattana 

    เห็นดว้ย Approve  ไม่เห็นดว้ย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 
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   ช่ือกรรมการ Name of Director  นายวิเลิศ ภูริวชัร  Mr. Wilert Puriwat 

    เห็นดว้ย Approve  ไม่เห็นดว้ย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 

   ช่ือกรรมการ Name of Director  นายสตีเว่น เดวิด ฮอร์ลิเดร์  Mr. Steven David Halliday 

    เห็นดว้ย Approve  ไม่เห็นดว้ย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 

 วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

 Agenda 6   To approve the remuneration of directors for the year 2021 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   (B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดว้ย Approve  ไม่เห็นดว้ย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 

วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 

 Agenda 7    To appoint Company’s auditor and its relevant auditing fee for the year 2021 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   (B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดว้ย Approve  ไม่เห็นดว้ย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 

วาระที ่8  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 Agenda 8  To consider other matters (if any) 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   (B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดว้ย Approve  ไม่เห็นดว้ย Disapprove  งดออกเสียง Abstain 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่

ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

 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) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บ

มอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matte r 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/our 

behalf as the Proxy deems appropriate. 
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กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือ

เสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects exc ept for vote 

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

 

ลงช่ือ signed   ผูม้อบฉนัทะ Shareholder 

( ) 

ลงช่ือ signed   ผูรั้บมอบฉนัทะ Proxy 

( ) 

ลงช่ือ signed   ผูรั้บมอบฉนัทะ Proxy 

( ) 

ลงช่ือ signed   ผูรั้บมอบฉนัทะ Proxy 

( ) 

 

หมายเหต ุRemarks: 

4. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คสัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
The Proxy Form C shall be applicable only for the shareholders listed in the share register book as the foreign investors appointing the Custodian 

in Thailand 

5. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ The following documents shall be attached with the Proxy Form: 
a. หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

Power of Attorney from a shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.  

b. หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized to engage in custodian business.  

6. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นใ ห้
ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate t he number of shares 

to several proxies to vote separately. 

7. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whole or elect ea ch nominated director 

individually. 

8. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ค. ตามแบบ 
In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the shareholders  in the Regular 
Continued Proxy Form as enclosed. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

Regular Continued Proxy Form C 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

Authorization on behalf of  ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 

 ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญั ประจ าปี 2564 ในวนัจนัทร์ท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลลูม  ชั้น 3 

โรงแรม เดอะ แกรนด ์โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ   333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  10240 หรือ

ท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

 as only one of my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 202 1 to be held on Monday 26 

April, 2021 at 10.00 hrs. at Ballroom Meeting, 3rd Floor, The Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok , 333  Srinakarin Road, 

Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240  or at any adjournment thereof. 

  วาระที่   เร่ือง                            

  Agenda   :           

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  (B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดว้ย ……….. เสียง   ไม่เห็นดว้ย ……………. เสียง  งดออกเสียง ………….. เสียง 

Approve votes Disapprove votes Abstain votes  

  วาระที่   เร่ือง          

  Agenda   :           

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  (B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดว้ย ……….. เสียง   ไม่เห็นดว้ย ……………. เสียง  งดออกเสียง ………….. เสียง 

Approve votes Disapprove votes Abstain votes  

  วาระที่   เร่ือง          

  Agenda   :           

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf of its own discretion 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  (B) The Proxy shall cast the votes in accordance with my/our following instruction: 

 เห็นดว้ย ……….. เสียง   ไม่เห็นดว้ย ……………. เสียง  งดออกเสียง ………….. เสียง 

Approve votes Disapprove votes Abstain votes  
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  วาระที่   เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 

  Agenda   Election of Directors (continued) 

  ช่ือกรรมการ            

  Name of Director           

 เห็นดว้ย ……….. เสียง   ไม่เห็นดว้ย ……………. เสียง  งดออกเสียง ………….. เสียง 

Approve      votes Disapprove votes Abstain votes  

  ช่ือกรรมการ            

  Name of Director           

 เห็นดว้ย ……….. เสียง   ไม่เห็นดว้ย ……………. เสียง  งดออกเสียง ………….. เสียง 

Approve     votes Disapprove votes Abstain votes  

  ช่ือกรรมการ            

  Name of Director           

 เห็นดว้ย ……….. เสียง   ไม่เห็นดว้ย ……………. เสียง  งดออกเสียง ………….. เสียง 

Approve      votes Disapprove votes Abstain votes  

  ช่ือกรรมการ            

  Name of Director           

 เห็นดว้ย ……….. เสียง   ไม่เห็นดว้ย ……………. เสียง  งดออกเสียง ………….. เสียง 

Approve     votes Disapprove votes Abstain votes  

  ช่ือกรรมการ            

  Name of Director           

 เห็นดว้ย ……….. เสียง   ไม่เห็นดว้ย ……………. เสียง  งดออกเสียง ………….. เสียง 

Approve     votes Disapprove votes Abstain votes  

  ช่ือกรรมการ            

  Name of Director           

 เห็นดว้ย ……….. เสียง   ไม่เห็นดว้ย ……………. เสียง  งดออกเสียง ………….. เสียง 

Approve      votes Disapprove votes Abstain votes  

  ช่ือกรรมการ            

  Name of Director           

 เห็นดว้ย ……….. เสียง   ไม่เห็นดว้ย ……………. เสียง  งดออกเสียง ………….. เสียง 

Approve     votes Disapprove votes Abstain votes  

  ช่ือกรรมการ            

  Name of Director           

 เห็นดว้ย ……….. เสียง   ไม่เห็นดว้ย ……………. เสียง  งดออกเสียง ………….. เสียง 

Approve      votes Disapprove votes Abstain votes 
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ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 8    
 

ข้อมูลของกรรมการเพ่ือการรับมอบฉันทะ 
 

 

ชื่อ – สกุล    นายไพฑรูย ์ทวีผล 

ประเภทกรรมการ   กรรมการอิสระ 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ   6 ปี 3 เดือน 
โดยด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระของบรษิัท 
เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ากดั ( มหาชน ) มาตัง้แตว่นัท่ี  3 กนัยายน 2561 ถึง
ปัจจบุนั 

ต าแหน่งปัจจุบนั    กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการบรษิัท 

สัญชาต ิ    ไทย 

อาย ุ     70 ปี 

ทีอ่ยู่     580/401  ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิัท   
โดยนับรวมการถือหุน้ของคู่สมรส 
และบุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ  -ไม่มี- 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษในวาระ   
ทีเ่สนอในการประชุมผู้ถือหุน้สามัญ 
ประจ าปี 2564    -ไม่มี- 
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ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 8    

ข้อมูลของกรรมการเพื่อการรับมอบฉันทะ 

 

 
ชื่อ – สกุล    นางโชตกิา สวนานนท ์

ประเภทกรรมการ   กรรมการอิสระ 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ   2 ปี 10 เดือน 
โดยด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระของ
บรษิัท เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป จ ากดั ( 
มหาชน ) มาตัง้แตว่นัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ครัง้
แรกในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561ถึงปัจจบุนั 

ต าแหน่งปัจจุบนั    กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

สัญชาต ิ    ไทย 

อาย ุ     60 ปี 

ทีอ่ยู่     55/4  ซ.สขุมุวิท 65 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิัท   
โดยนับรวมการถือหุน้ของคู่สมรส 
และบุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ  -ไม่มี- 

การม/ีไม่มีส่วนได้เสียพเิศษในวาระ   
ทีเ่สนอในการประชุมผู้ถือหุน้สามัญ 
ประจ าปี 2564    -ไม่มี- 
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ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 9    

 
แนวทางการปฎิบัตตินและมาตรการเพื่อป้องกันการตดิเชือ้และแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 

ในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจ าปี  2564 

 เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 (COVID-19) บริษัทมีความ
เป็นห่วงใยต่อสถานการณด์งักล่าว จึงขอแจง้ใหท้ราบถึงแนวทางปฎิบตัิตนและมาตรการเพื่อป้องกนัดงันี ้

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทีมี่ความเสี่ยงดังต่อไปนี ้บริษัทขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นทีไ่ม่มีความเสี่ยง
หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน ตามวิธีทีแ่สดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 
 
 ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่เดินทางไปหรือกลับมาจากต่างประเทศ หรือสัมผัสหรือใกลช้ิดกับผูท้ี่เดินทางไปหรือ

กลับมาจากต่างประเทศนอ้ยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม โดยเฉพาะประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 

 ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่อยู่ในพืน้ท่ีเส่ียงที่เกิดการแพรร่ะบาดภายในประเทศ หรือสมัผสัใกลช้ิดกบัผูท้ี่อยู่ในพืน้ที่
เส่ียง 

 ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีอาการอย่างใดอย่างหน่ึงของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข ้(อณุหภมูิตัง้แต่ 37.5 
องศาเซลเซียสขึน้ไป) ไอ เจ็บ คอ จาม หรือมีน า้มกู เป็นตน้ 

อนึ่ง ผูถื้อหุน้ยงัคงสามารถใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงไดโ้ดยการมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นหรือกรรมการอิสระของบรษิัทเขา้รว่ม 
ประชมุและออกเสียงแทน รวมถงึส่งค าถามเก่ียวกบัระเบียบวาระการประชมุไดต้ามปกติ ตัง้แต่บดันี ้จนถึงวันท่ี 15 เมษายน 
2564 
2. กรณีผู้ถือหุน้ประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

บรษิัทขอความรว่มมือและขอท าความเขา้ใจมายงัผูถื้อหุน้ถึงแนวทางการจดัประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทเพื่อลดความ 
เส่ียงในการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ดงันี ้

2.1. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
• ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเช็คอินและเช็คเอ้าท์ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”ที่โรงแรมหรือบริษัท

จดัเตรียมไว ้
• บริษัทตัง้จุดคดักรองบริเวณหน้าหอ้งประชุมและจะตรวจวดัอุณหภูมิของผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะทุกท่าน

ก่อนการลงทะเบียนเขา้รว่มการประชมุ ทัง้นี ้กรณีตรวจพบผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ ที่มีอาการอยา่งใดอย่าง
หนึ่งของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข ้(อุณหภูมิตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป) ไอ เจ็บคอ จาม หรือมี
น า้มกู เป็นตน้ บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิใหบ้คุคลดงักล่าวมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นท่ีไม่มีความเส่ียงหรือกรรมการอิสระของ
บรษิัทเขา้รว่มประชมุแทน 

• ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผ่านการคัดกรองและลงทะเบียนจะไดร้ับสติ๊กเกอร ์บริษัทขอให้ท่านสวมใส่
หนา้กากอนามยัตลอดเวลาขณะที่อยู่บรเิวณสถานท่ีประชมุ รวมทัง้ท าความสะอาดมือดว้ยแอลกอฮอลต์ามจดุ
ที่โรงแรมหรือบรษิัทจดัเตรียมไว ้
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2.2. แนวปฏิบัติในห้องประชุม 

 บรษิัทจดัเตรียมที่นั่งในหอ้งประชมุใหม้ีระยะห่างระหว่างที่นั่งไม่นอ้ยกว่า 1 เมตร 
 บรษิัทขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะสวมใส่หนา้กากอนามยัตลอดเวลาขณะที่อยู่ในหอ้งประชมุ  
 หลีกเล่ียงการสมัผสับรเิวณใบหนา้ ( ตา จมกู ปาก ) ดว้ยมือที่ยงัไม่ไดล้า้ง 

 หลีกเล่ียงการใช ้สมัผสั ส่ิงของรว่มกบัผูอ้ื่น 

 บรษิัทขอความรว่มมือผูเ้ขา้รว่มประชมุไม่รบัประทานอาหารหรือของว่างใดๆ ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานท่ีประชมุ 
 หากมี ไข ้ไอ น า้มกูไหล เจ็บคอ หายใจเหน่ือยหอบ ขอความกรุณาท่านออกจากการประชมุผูถื้อหุน้ 

ทัง้นี ้มาตรการและแนวปฏิบตัิดงักล่าวขา้งตน้ อาจท าใหก้ารเขา้รว่มประชมุของท่านผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ และ 
ไม่ไดร้บัความสะดวกในการคดักรองและการลงทะเบียนเขา้ประชมุอนัเกิดจากกระบวนการและขัน้ตอนที่เขม้งวดและเคร่งครดั 
มากขึน้กว่าสถานการณป์กติ นอกจากนี ้บรษิัทตอ้งด าเนินการประชมุใหแ้ลว้เสรจ็ในเวลาอนัสัน้ เพื่อลดเวลาในการท่ีคนจ านวน
มากรวมอยู่ในสถานท่ีเดียวกนั และตอ้งจดัใหม้ีการเวน้ระยะห่าง ตามกฎหมายที่มีผลบงัคบัในขณะนัน้ก าหนด ซึ่งจะท าใหเ้กิด
ขอ้จ ากัดดา้นสถานที่ ท าใหไ้ม่สามารถรองรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมดงัเช่นสถานการณป์กติ บริษัทจึงขออภยัในความไม่สะดวกมา
ล่วงหนา้ ณ โอกาสนี ้

นอกจากนี ้หากสถานการณเ์ปล่ียนแปลงไป หรือมีมาตรการหรือขอ้ก าหนดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการจดัประชมุผูถื้อหุน้ 
จากหน่วยงานรฐัหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง บริษัทอาจปรบัเปล่ียนการด าเนินการเพื่อใหส้อดคลอ้งกับมาตรการดงักล่าว โดย
บริษัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านช่องทางการแจง้สารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัย ์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซตข์องบรษิัท
ต่อไป 

บรษิัทขอขอบคณุผูถื้อหุน้ทกุท่านเป็นอย่างสงูและขอความรว่มมือในการปฎิบตัิตามมาตรการดงักล่าวอย่างเครง่ครดั 
โดยหวงัเป็นอย่างยิ่งที่จะไดร้บัความรว่มมือจากทกุท่านเป็นอย่างดีในการปฎิบตัิตามมาตรการดงักล่าว 
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ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 10    

แผนทีส่ถานทีต่ั้งสถานทีจ่ัดประชุม 

 

 


