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ที่ FPT 2565/002                           
                                                        
             วันท่ี 9 ธันวาคม 2564 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 
 
เอกสารแนบ 1.  สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564  
  (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1) 

2. รหัส QR code สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 
56-1 One Report) (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3) 

3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตาม
วาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5) 

4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7) 

5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 8-10) 
6.  ข้อบังคับบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ 
8. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ  
9. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

ในรูปแบบหนังสือ 
10.  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 

 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  (“บริษัท”) ครั้งที่ 1 ปีบัญชี 2565 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพุธท่ี 12 มกราคม 2565 เวลา 
14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
  
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 
วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจำปี 2564 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 โดยบริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวและส่งให้ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท 
https://www.frasersproperty.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมปรากฏตาม
เอกสารแนบ 1 
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ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าได้มกีารบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจำปี 2564 ไว้อย่าง
ถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 13 
มกราคม 2564 ให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  
การลงมติ 
วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 
เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 33 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พึงรับทราบรายงาน
ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปผลการ
ดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2564 โดยมีรายละเอียด
ปรากฎตามรายงานประจำปี 2564 เอกสารแนบ 2 
ความเห็นของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รับทราบรายงานประจำปี 2564 ซึ่ง
ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปทีี่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2564  
การลงมติ 
วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มกีารออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อ 36 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการ
ต้องจัดให้มีการทำงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อ
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
โดยบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่ง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ได้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรอง
แล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ตามเอกสารแนบ 2 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะ
การเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรอง
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จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ ไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
การลงมติ 
วาระนี้จะต้องไดร้ับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพ่ือเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  
วัตถุประสงค์และเหตุผล 
เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 33 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา
จัดสรรเงินกำไร และตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อ 41 ของข้อบังคับของบริษัท 
ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ
ประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียนของบริษัท 
ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 3,710.84ล้านบาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการจำนวน 322.68 ล้านบาท ดังนั้น ในปี 2565 บริษัทจึงต้องจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตาม
กฎหมายอีกจำนวน 48.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.04 ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ ทำให้ทุน
สำรองตามกฎหมายของบริษัทมียอดรวมเท่ากับ 371.08 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษัท  
สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไร
สุทธิ หลังจากการหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบั งคับของบริษัทและตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงิน แผนการดำเนินงาน และแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทใน
เครือในแต่ละปีตามความจำเป็นความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่น ๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร  
ในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 1,566.89 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิสำหรับส่วนท่ี
เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่จำนวน 1,586.27 ล้านบาท หลังจากจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแลว้ 
บริษัทมีกำไรสะสมและกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ และเมื่อพิจารณาตามมาตรา 115 แห่ง 
พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อ 41 ของข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 
0.34 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 2,319.28 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ ้น 788.55 ล้านบาท คิดเป็น
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 49.7 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดย
สามารถเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมาได้ดังนี้ 
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 (หน่วย: ล้านบาท) ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.34 0.60 0.46 
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 788.55 1,391.57 927.71 
กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 1,566.89 2,839.04 3,484.18 
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบรษิัทใหญ่ 1,586.27 2,791.49 1,791.27 
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ 0.83 2.10 1,313.78 
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไมม่ีอำนาจควบคุม (20.21) 48.45 379.13 
อัตราการจา่ยเงินปันผล-ร้อยละของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่ 

49.7 50 51.79 

 
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.34 บาทต่อหุ้น จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถอื
หุ ้น (Record Date) ในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที ่ 11 
กุมภาพันธ์ 2565 
การจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมหลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20  ดังนั้น 
เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบ ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอ
เครดิตภาษีคืนได้ (ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวล
รัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กำหนด)  
ประเภทเงินปันผล การจ่ายจากกำไรของกิจการ อัตราปันผล 
อัตราได้รับเครดิต อัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ 0.32 
อัตราไม่ได้รับเครดิต กำไรสุทธิของกิจการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) 0.02 

อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจำปี 2565  
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงิน
กำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 48.40 ล้านบาท  และการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 เป็น
เงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลคือวัน
อังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 และบริษัทกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม 
และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุด
วันท่ี 30 กันยายน 2564 ตามงบการเงินรวมของกิจการ 
การจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการสำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาทนี้ 
จะน้อยกว่าปี 2563 โดยในปี 2563 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.60 บาทต่อหุ้น รวม 1,391.57 ล้าน
บาท สัดส่วนท่ีจ่ายคิดเป็นร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของกิจการ  
การลงมติ 
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565 
วัตถุประสงค์และเหตุผล 
ข้อ 15 ของข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และตามมาตรา 
71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อ 17 ของข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญ
ประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง
ในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิได้ตกลงกันเองเป็นวิธีอื่นให้ใช้วิธีจับ
สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ 
ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการรวม 11 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งนี้ มีกรรมการที่
ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้ 
 
ช่ือ ตำแหน่ง 
1. นายชาลี  โสภณพนิช  กรรมการ 
2. นายชัชวาลย์  เจียรวนนท์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนด

ค่าตอบแทนและสรรหา 
3. นายชาย  วินิชบุตร  กรรมการ 
4. นายปณต  สิริวัฒนภักด ี กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

และสรรหา และกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 
ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
ในช่วงระหว่างวันที ่ 5 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 ผ่านช่องทางการสื ่อสารของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏ
ว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท 
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัตกิารทำงานท่ีดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนิน
กิจการของบริษัท และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรือ่งของประสิทธิภาพในการปฏิบตัิ
หน้าที่ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยมีกระบวนการที่
โปร่งใสเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาซึ ่งไม่รวมกรรมการผู ้ม ีส ่วนได้เส ีย  เห ็นควรเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระที่
พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และให้กรรมการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ดังเดิมต่อไปด้วย 
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ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนเสียได้เสีย ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และสรรหาเสนอ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้และจากการ
พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ 
คณะกรรมการมีความเห็นว่า กรรมการและกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน
เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และความเชี ่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณธุ รกิจ 
วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายตา่ง 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบกับคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ให้เสนอต่อ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาเลือกตั้งนายชาลี โสภณพนิช นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ 
นายชาย วินิชบุตร และนายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรง
ตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง 
ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการและกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ
เพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
และบริษัท/กิจการอื่น ๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 
การลงมติ 
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
โดยจะเป็นการขออนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อ 18 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา  
ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายและสามารถเทียบเคยีงได้กับบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้นเพียงพอที่จะ
จูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจโดยมีกระบวนการ
ที่โปร่งใสเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 โดยยึด
นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท และได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทน
กรรมการของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทน
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กรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จึงเห็นควรเสนอคงการจ่าย
ค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมของกรรมการสำหรับปี 2565 ในอัตราเดียวกับปี 2564 ดังนี้  
1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 

1.1 เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2565 
 
หน่วย : บาท/บุคคล 

ประธาน สมาชิก 
ค่าเบี้ยประชุม 

(รายครั้ง) 
ค่าตอบแทน 
(รายเดือน) 

ค่าเบี้ยประชุม 
(รายครั้ง) 

ค่าตอบแทน 
(รายเดือน) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  25,000 35,000 20,000 25,000 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร  - 25,000 - 20,000 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  - 40,000 - 30,000 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 22,000 - 18,000 - 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดแูลกจิการ 22,000 - 18,000 - 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 22,000 - 18,000 - 

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ  
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะไม่เกินวงเงิน 20,000,000 
บาท (วงเงินเดิม)  

1.2  ในส่วนของค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณา
จัดสรรตามความเหมาะสม ขึ ้นอยู ่กับผลประกอบการของบริษัท และภาระหน้าที ่ ความ
รับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน 

2. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน ได้แก่ ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ (แบบกลุ่ม) ค่าอบรมสัมมนา ค่า
เดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการ 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ
ซึ่งได้พิจารณาอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์  และผลการปฎิบัติงานใน
สภาวการณ์ปัจจุบัน รวมถึงความต้องการของบริษัทท่ีกำลังขยายตัวทางธุรกิจเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณา
อนุมัติให้คงวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะไม่เกินวงเงิน
เดิมที่ 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) ซึ่งเท่ากับปี 2564  
การลงมติ 
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุม 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565  
วัตถุประสงค์และเหตุผล 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ข้อ 38 ของข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการ
เลือกตั้งผู้สอบบัญชีจะเลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หาก
ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 
7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ 
เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน 
สำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบ
บัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นท่ี
ยอมรับ ความเป็นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา และเห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการ
ทำงานที่ดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ และเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจากบริษัท  เค
พีเอ็มจ ีภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 5 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง
มีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ กรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีราย
ใดรายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อีกรายสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
รายนาม เลขท่ีใบอนญาต 

1) นายเอกสิทธิ ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4195  หรือ 
2) นางสาวยุวนุช เทพทรงวัจจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 5371  หรือ 
3) นางสาววิไลวรรณ   ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 8420  หรือ 
4) นางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 10512  หรือ 
5) นางสาวนาฏศศิน วัฒนไพศาล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 10767 
   
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนไดเ้สียกับ
บริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็น
อิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท บริษัทย่อย และรวมถึงผู้สอบบัญชีท้ัง 5 
ท่าน ข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่
เกี่ยวข้องกำหนด ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีมีรายละเอียดปรากฎ
ตามเอกสารแนบ 4 
สำหร ับค ่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี  2565 นั ้น คณะกรรมการบร ิษ ัทโดยการเสนอของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน
รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,850,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2564  
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ค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 และ 2563 
(หน่วย: บาท) 
ค่าสอบบัญชี ปี 2565 (12 เดือน) ปี 2564 (12 เดือน) ปี 2563 (12 เดือน) 
งบการเงินประจำปี 1,850,000 1,850,000 1,950,000 

  
ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าบริการสอบบัญชี 
นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีกลุ่มเดียวกันจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุนดังต่อไปนี้ในปี 2565 ด้วย 
- บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เฟรเซอรส์ 

พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัท 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท ออโตเมช่ัน 
แอสเซ็ทส์ จำกัด และบริษัท บางกอก โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด 

- บริษัทร่วม ได้แก่ ทรัสต์เพื ่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสั งหาริมทรัพย์เพื่อ
อุตสาหกรรมเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 

- บริษัทร่วมทุน ได้แก่ บริษัท บางปะกง โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด บริษัท วังน้อย โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด 
บริษัท เอสทีที จีดีซี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท พีบีเอ โรบอทิค (ประเทศไทย) จำกัด 

สำหรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุนอื่น ๆ ใช้บริการของผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอ่ืน เนื่องจาก
มีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ดูแลติดตาม ให้การจัดทำงบการเงินรวม
สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดระยะเวลา  
การลงมติ 
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุน
จดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
วัตถุประสงค์และเหตุผล 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนท่ีจด
ทะเบียนไว้แล้วได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงมีความจำเป็นที่
จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย ซึ่งปัจจุบันมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้
จำหน่ายอยู่เป็นจำนวนทั้งสิ ้น 1,391,566,449 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ก่อนที่บริษัทจะสามารถ
ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ระบุในวาระที ่9 และ 10 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,391,566,449 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,710,843,868 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 2,319,277,419 บาท โดยการตัดหุ ้นสามัญที ่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 
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1,391,566,449 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 5 
นอกจากนี้ คณะกรรมการ ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
ข้อความใหม่ 
“ข้อ 4.  ทุนจดทะเบียน  2,319,277,419 บาท (สองพันสามร้อยสิบเก้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ด 
   พันสี่ร้อยสิบเก้าบาท) 
 แบ่งออกเป็น  2,319,277,419 หุ้น (สองพันสามร้อยสิบเก้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ด 
   พันสี่ร้อยสิบเก้าหุ้น) 
 มูลค่าหุ้นละ  1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น  
 หุ้นสามัญ  2,319,277,419 หุ้น (สองพันสามร้อยสิบเก้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ด 
   พันสี่ร้อยสิบเก้าหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ   “ไม่มี” 
รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจดำเนินการ
ใด  ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน 
การลงมติ 
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 
วัตถุประสงค์และเหตุผล 
บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัทให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธรุกิจ
ของบริษัท รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการจัดหาเงินจากตลาดทุนได้อย่างเหมาะสมและคล่องตัวในกรณีที่
บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินลงทุน  คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้ที่ประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณา
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 1,391,566,449 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,319,277,419 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,710,843,868 
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,391,566,449 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ปรากฎ
ตามเอกสารแนบ 5 
นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
ข้อความใหม่ 
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน  3,710,843,868 บาท (สามพันเจ็ดร้อยสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพัน 
   แปดร้อยหกสิบแปดบาท) 
 แบ่งออกเป็น  3,710,843,868 หุ้น (สามพันเจ็ดร้อยสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพัน 
   แปดร้อยหกสิบแปดหุ้น) 
 มูลค่าหุ้นละ  1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น  
 หุ้นสามัญ  3,710,843,868 หุ้น (สามพันเจ็ดร้อยสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพัน 
   แปดร้อยหกสิบแปดหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ “ไม่มี” 
รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการ
ใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน 
การลงมติ 
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงท้ังหมด ของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) 
จำนวนไม่เกิน 1,391,566,449 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท* 
วัตถุประสงค์และเหตุผล 
ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณา
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 9 ข้างต้นนั้น การเพิ่ม
ทุนดังกล่าว จะต้องมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ท้ังนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 
รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ปรากฎตาม 
เอกสารแนบ 5 
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ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อนุมัติการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,391,566,449 
หุ้น ซึ่งมีมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
วิธีที่ 1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 695,783,225 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว 

เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO)   
วิธีที่ 2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 463,855,483 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว 

เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนท่ัวไป (Public Offering: PO) 
วิธีที่ 3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 231,927,741 หุ้น คิดเป็นร้อยละ10 ของทุนชำระแล้ว 

เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) 
นอกจากนี้คณะกรรมการยังเห็นสมควรให้เสนอต่อที ่ประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นประจำปี 2565 พิจารณา
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดังต่อไปนี ้
▪ พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้น

สามัญเพิ่มทุนตาม วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือทั้งสามวิธี ทุนชำระส่วนที่
เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว หรือ 695,783,225 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมมีติ
ให้เพิ่มทุน แต่หากจัดสรรตามวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 20 ของทุน
ชำระแล้ว หรือ 463,855,483 หุ้น ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่ม
ทุนตามวิธีที่ 2 และ 3 ดังกล่าว จะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อ
บุคคลในวงจำกัด) และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด  จะต้อง
เป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ท่ีดีที่สุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม และต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ (ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อย
กว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น และ
อาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว หรือ (ข) ราคาที ่กำหนดโดยผ่าน
กระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท  ณ ระดับราคาที่
ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ (ตามหลักเกณฑ์ที ่กำหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอ
ขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม))  

▪ กำหนดวัตถุประสงค์ วันและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีท่ี 2 และ 3 ดังกล่าว 
จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 
21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยว
โยงกัน พ.ศ. 2546 ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด  
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▪ เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและ
สมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุด 
หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้ 

การลงมติ 
วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
*หมายเหตุ: วาระที่ 8-10 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติเรื่องตามวาระที่ 8-10 
จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ตาม
วาระที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาเรื่องในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไปและจะถือ
ว่าวาระที่ 8-10 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 
วาระที่ 11  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยขอให้ท่านโปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการ
มอบฉันทะ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทตามเอกสารแนบ 6 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน  ผู ้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 8 และส่งหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 10 พร้อมเอกสารประกอบมายัง             
เลขานุการบริษัท ณ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  ชั้น 20 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
เลขท่ี 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรืออีเมล TH.FPT.CS@frasersproperty.com 
โดยให้เอกสารส่งถึงบริษัท ภายในวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 

เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการ
ประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่ส่งมาตามเอกสารแนบ 10 หรือสามารถดาวน์
โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง
ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ที่ www.frasersproperty.co.th โดยให้เลือกใช้แบบ
ใดแบบหน่ึงตามที่ระบุไว้เท่าน้ัน 

อน่ึง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 23 
พฤศจิกายน 2564 (Record Date) 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นางสาวปรัศนีย์ สรุะเสถียร) 
เลขานุการบริษัท 

โทรศัพท์ 02-483-0000 ต่อ 0507, 4372, 0504 

mailto:TH.FPT.CS@frasersproperty.com
tel:02-483-0504%20%20ext.%200504
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
________________________________________________ 

 
การประชุมจดัขึ้นเม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ซ่ึงมีการ
ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมวิคเตอร์ คลบั 3-4 (Victor Club 3-4) ชั้น 7 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขท่ี 944 ถนนพระราม 
4 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม (“ประธาน”) และนางสาวปรัศนีย ์สุระเสถียร 
เลขานุการบริษทั ท าหน้าท่ีเลขานุการในท่ีประชุม โดยมีกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมายเขา้
ร่วมประชุม ดงัน้ี 
กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  
นายชายนอ้ย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและ     สรร

หา ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการและการพฒันาอย่างย ัง่ยืน และกรรมการ
ตรวจสอบ 

นายปณต สิริวฒันภกัดี กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา และ
กรรมการบริหารความเส่ียง 

รองศาสตราจารยธิ์ติพนัธ์ุ เช้ือบุญชยั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเส่ียง และ
กรรมการก ากบัดูแลกิจการและการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 

นายชชัวาลย ์เจียรวนนท ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ และกรรมการบริหาร  
กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม ZOOM  
นายชาลี โสภณพนิช กรรมการ 
นายโชติพฒัน์ พีชานนท ์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
นายชาย วินิชบุตร กรรมการ  
นายอุเทน โลหชิตพิทกัษ ์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการก ากบัดูแล

กิจการและการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 
ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม 
นายธนพล ศิริธนชยั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

เพื่อการพาณิชยกรรม 
นายแสนผิน สุข ี ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์พื่อท่ีอยูอ่าศยั 
นายโสภณ ราชรักษา ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์พื่ออุตสาหกรรม 
นายสมบูรณ์ วศินชชัวาล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน 
นายศุภรัฒศ ์ศิวะเพช็รานาถ  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานเทคโนโลยี และดิจิทลั 
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สิงหรา ณ อยธุยา  
นางสาวปรัศนีย ์สุระเสถียร รองกรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการบริษทั   
 
ผู้สอบบัญชีท่ีเข้าร่วมประชุม 
นางวิไล บูรณกิตติโสภณ บริษทั เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั (ผา่นโปรแกรม Zoom) 
  
ท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเข้าร่วมประชุม 
นางวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต ์ บริษทั วีระวงค,์ ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั 
 
ก่อนการประชุมเร่ิมตน้ บริษทัไดเ้ปิดวีดิทศัน์สาธิตวิธีการใชร้ะบบเพ่ือการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการในการส่งค าถามของผู ้
ถือหุ้น 
 
เร่ิมการประชุม เวลา 14.00 น. 
 
ประธานกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นท่ีมาเขา้ร่วมประชุม และแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า สืบเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการบริษทัจึงไดมี้มติอนุมติัเปล่ียนแปลงรูปแบบการประชุมจากการ
เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ดว้ยตนเอง เป็นการจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์         
(E-AGM) ซ่ึงบริษทัไดแ้จง้ผูถื้อหุ้นถึงการเปล่ียนแปลงรูปแบบการประชุมดงักล่าวแลว้ผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) พร้อมจดัส่งจดหมายแจง้ผูถื้อหุ้นทุกท่านทางไปรษณียแ์ลว้ตั้งแต่วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2563  
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี บริษทัไดก้ าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2564 (Record Date) ในวนัจนัทร์ท่ี 14 ธนัวาคม 2563 โดยปัจจุบนั บริษทัมีทุนช าระแลว้จ านวน 2,319,277,419 บาท 
โดยมีมูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท คิดเป็นจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมจ านวน 2,319,277,419 หุ้น จาก 
ผูถื้อหุ้นทั้งหมด 3,669 ราย โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี มีผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 8 ราย นบั
จ านวนหุ้นรวมกันได้ 24,652,486 หุ้น และมีผู ้รับมอบฉันทะแทนผู ้ถือหุ้นจ านวน 86 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกันได้ 
2,082,671,116 หุ้น รวมจ านวนผู ้เข้าร่วมประชุมทั้ งส้ิน 94 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกันได้ 2,107,323,602 หุ้น ซ่ึงเท่ากับ 
ร้อยละ 90.8612 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
ประธานจึงไดก้ล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พร้อมแนะน ากรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของ
กรรมการทั้งหมด ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูส้อบบญัชีของบริษทั และท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี
เป็นรายบุคคล และได้กล่าวเชิญผู ้สอบบัญชีอิสระร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อท าหน้าท่ี ดูแลให้ 
การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั โดยนายภวิษยภ์ทัร ชินสว่างวฒันกุล 
ผูส้อบบญัชีอิสระจากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั อาสาเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนเสียง 
ประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และเป็นการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่า
เทียมกนั ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุ
เป็นวาระการประชุมส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเป็นการล่วงหน้า โดยบริษทัไดแ้จง้ผูถื้อหุ้นผ่านช่องทางการส่ือสาร
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ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซต์ของบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 แต่ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระเพ่ิมเติมเขา้
มายงับริษทัแต่อยา่งใด 
จากนั้น ประธานไดข้อให้นางสาวปรัศนีย ์สุระเสถียร เลขานุการบริษทั ช้ีแจงวิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผล                                           
การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมคร้ังน้ีให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านทราบ 
นางสาวปรัศนีย ์สุระเสถียร เลขานุการบริษทั ช้ีแจงวิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสียงใน
แต่ละวาระของการประชุมโดยมีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 
• ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี บริษทัไดใ้ชร้ะบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของ บริษทั ควิดแลบ จ ากดั ซ่ึง

เป็นผูใ้ห้บริการระบบ E-AGM ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการจดัประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของส านกังานพฒันา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) โดยผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี สามารถรับชมการ
ถ่ายทอดสดตลอดการประชุม รวมทั้งผลคะแนนของแต่ละวาระ  

• ผูถื้อหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ โดยให้นบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง 
• ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีประชุมผ่าน 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ ซ่ึงไดบ้นัทึกไวล้่วงหน้าเม่ือผูรั้บมอบฉันทะลงทะเบียน  
เขา้ร่วมประชุม ถา้ผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน  
ผูรั้บมอบฉันทะจะเป็นผูอ้อกเสียงลงคะแนนส าหรับระเบียบวาระนั้น ๆ ไดต้ามท่ีเห็นสมควร โดยการคลิกเขา้ไปในเมนู
การลงคะแนนเสียงในระบบ ส าหรับการนบัผลการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
1) วาระท่ีตอ้งไดรั้บมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน จะค านวณ

ฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงออกเสียงลงคะแนน เฉพาะท่ีออกเสียงเห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ย
เท่านั้น แต่ไม่นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีงดออกเสียง 

2) วาระท่ีตอ้งไดรั้บมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม จะ
ค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเสียงของผูถื้อหุ้นทั้งหมดท่ีมาประชุม ท่ีออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออก
เสียง 

3) วาระท่ีตอ้งไดรั้บมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเสียงของผูถื้อหุ้นทั้งหมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ท่ีออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 

ผูถื้อหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยการคลิกเลื อก
เมนูเพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ โดยบริษทัจะให้เวลาผูถื้อหุ้นอย่างเพียงพอเพื่อลงคะแนนเสียง ในระหว่างการเปิดให้
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะไม่ด าเนินการท าเคร่ืองหมายใด ๆ จะถือว่าผูถื้อหุ้นมีมติ
อนุมติักบัวาระท่ีน าเสนอนั้น 
ในกรณีของ Custodian ท่ีไดส่้งเอกสารใบมอบฉนัทะ พร้อมระบุการออกเสียงลงคะแนนไว ้บริษทัไดด้ าเนินการรวบรวม
คะแนนเสียงดงักล่าวไวใ้นระบบแลว้ 
ทั้งน้ี ในวาระท่ี 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เน่ืองจากเป็นวาระเพื่อรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ส าหรับวาระท่ี 5 ซ่ึงเป็นวาระพิจารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2563-2564 และวาระท่ี 6 ซ่ึงเป็นวาระพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมจ านวนกรรมการ 
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และแต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่ บริษทัขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส โดยใช้
หลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกบัที่อธิบายขา้งตน้ 
ส าหรับวาระท่ี 10 ซ่ึงเป็นวาระเก่ียวกบัการอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนบริษทัและการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ 
ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั วาระท่ี 11 ซ่ึงเป็นวาระเก่ียวกบัการเพ่ิม
ทุนจดทะเบียนบริษทัและการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิม
ทุนจดทะเบียนของบริษทั และวาระท่ี 12 ซ่ึงเป็นวาระเก่ียวกบัการอนุมติัการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป
ของบริษทั (General Mandate) เป็นวาระท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกนั โดยหากวาระใดวาระหน่ึงไม่ไดรั้บการอนุมติั จะถือว่า
วาระท่ีได้รับการอนุมัติไปแล้วเป็นอนัยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอ่ืนต่อไป ดังนั้น บริษทัจะขอช้ีแจง
รายละเอียดทั้ง 3 วาระอยา่งต่อเน่ือง  และจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงคะแนนแต่ละวาระต่อไปในคราวเดียว 
การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปน้ี ถือว่าการลงคะแนนเป็นโมฆะหรือบตัรเสีย ซ่ึงบริษทัจะไม่นบัเป็นคะแนนเสียงใน
วาระนั้นๆ  
1) การลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายมากกว่า 1 ช่อง ยกเวน้กรณี Custodian  
2) การลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั ยกเวน้กรณี Custodian 
 

ทั้งน้ี ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีตอ้งการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถ
ถามค าถามโดยการพิมพค์  าถามในหนา้ต่างห้องแชทในระบบ ซ่ึงผูถื้อหุ้นสามารถพิมพค์  าถามไดต้ั้งแต่เร่ิมตน้การประชุม  
เพื่อไม่ให้ท่ีประชุมตอ้งรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมท่ีท าการพิจารณา บริษทัจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาวาระ
การประชุมล าดบัถดัไปก่อนเพ่ือให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และเม่ือท่ีประชุมพิจารณาวาระการประชุมถดัไปและ
ลงคะแนนในระบบเสร็จแลว้ บริษทัจะแสดงและแจง้ผลการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้าน้ีให้ท่ีประชุมทราบ
โดยจะแสดงผลคะแนนบนหน้าจอเป็นทศนิยมส่ีต าแหน่ง และเม่ือประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่า  
ผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอนัส้ินสุด 
นอกจากน้ี บริษัทได้จัดให้มีท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากัด ท าหน้าท่ีเป็น 
ผูสั้งเกตการณ์การนบัคะแนนเสียงในท่ีประชุม เพื่อดูแลให้การประชุมผูถื้อหุ้น เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
และขอ้บงัคบัของบริษทั 
จากนั้น ประธานน าท่ีประชุมเขา้สู่การพิจารณาระเบียบวาระตามท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ดงัต่อไปน้ี 
 
วาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2563 
 ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือ 

วนัท่ี 24 มกราคม 2563 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อม
หนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน
และแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 
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มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 
ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2563 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มต ิ
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวน
เสียงท้ังหมดของผู้ถือ
หุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย  2,107,337,859 เสียง  100.0000 
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง  0.0000 
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน  

2,107,349,759 เสียง  

งดออกเสียง  11,900 เสียง  
บตัรเสีย  0 เสียง  

 หมายเหตุ: ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติมอีก 5 ราย นับจ านวนหุ้นไดร้วม 26,157 หุ้น รวมเป็น 
ผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุม 99 ราย นับจ านวนหุ้นไดร้วมทั้งส้ิน 2,107,349,759 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.8623 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทั 

 
วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปีส้ินสุด วันท่ี 30 กันยายน 2563 

ประธานเชิญผู ้ถือหุ้นรับชมวีดิทัศน์สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษัท รวมทั้ งมอบหมายให ้
นายธนพล ศิริธนชยั ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ
พาณิชยกรรม รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษทั ส าหรับรอบปี 2563 ให้ท่ีประชุมรับทราบ 
นายธนพล ศิริธนชยั ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ
พาณิชยกรรม รายงานว่า กลุ่มบริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (“เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ลิมิตเต็ด”)  มี
ประวติัความเป็นมาอนัยาวนานเกินกว่า 138 ปี เป็นบริษทัในระดบัสากลท่ีลงทุนในธุรกิจหลากหลายประเภท ไม่
ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการพาณิชยกรรม อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการอยู่
อาศยั ตลอดจนอสังหาริมทรัพยป์ระเภทโรงแรม โดยเร่ิมจากกลุ่ม TCC เขา้ไปลงทุนในเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี 
ลิมิตเต็ด ท่ีประเทศสิงคโปร์ เม่ือ 8 ปีท่ีแลว้ โดยมีคุณปณต สิริวฒันภกัดี เป็นประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร (Group 
CEO) จนขยายธุรกิจออกไปมากกว่า 20 ประเทศ จึงท าให้ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี ลิมิตเตด็ ท่ีประเทศสิงคโปร์ มี
ความเช่ียวชาญในธุรกิจดา้นการการลงทุนและพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยท์ุกรูปแบบ ต่อมา กลุ่มเฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ต้ี ท่ีประเทศสิงคโปร์ได้เข้าเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ในบริษัท ซ่ึงในขณะนั้นมีช่ือว่า บริษัท ไทคอน  
อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) เม่ือ 3 ปีท่ีแลว้ พร้อมเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะสร้างบริษทัให้เป็นบริษทัท่ีพฒันาดา้นอสังหาริมทรัพย์
แบบครบวงจร และเม่ือปี 2562 บริษทัได้เข้าซ้ือกิจการของบริษทั แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท์ 
จ ากัด (มหาชน)  (“GOLD”) โดยจากการเข้าซ้ือกิจการดังกล่าว นอกจากจะส่งผลให้ธุรกิจการลงทุนของ 
กลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี ในประเทศไทย มีทั้งการพฒันาโครงการ วนั แบงค็อก (One Bangkok) ซ่ึงเป็น
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โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี ลิมิตเต็ด ท่ีประเทศสิงคโปร์ และการสร้าง
แพลตฟอร์มให้บริษทัเติบโตเป็นบริษทัอสังหาริมทรัพยแ์บบครบวงจร ซ่ึงประกอบดว้ย ธุรกิจดา้นท่ีอยู่อาศยั 
อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม โดยมีผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญท่ีจะดูแลธุรกิจให้ด าเนินไป
อย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน ยงัท าให้บริษทัแข็งแกร่งขึ้นโดยเฉพาะเร่ืองสินทรัพยซ่ึ์งเพ่ิมขึ้นจากเดิม 2 เท่า ส่งผลให้
ยอดสินทรัพยข์องบริษทัปัจจุบนัอยูป่ระมาณ 93,000 ลา้นบาท ส่วนในดา้นยอดขายของทั้งสองบริษทัรวมกนัใน
ธุรกิจ 3 ประเภท ก็เติบโตขึ้นไปท่ีระดบั 24,090 ลา้นบาทและมีแนวโนม้ท่ีจะขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง  
ปัจจุบนั ในส่วนของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการอยู่อาศยันั้น บริษทัมีโครงการท่ีเปิดการขายอยู่ทั้งหมด 60 โครงการ 
เป็นทาวน์เฮา้ส์ 37 โครงการ เป็นบา้นเด่ียวและบา้นแฝดกว่า 23 โครงการทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ
ต่างจงัหวดั ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2563 บริษทัเปิดขายโครงการทั้งหมด 17 โครงการ (มูลค่าประมาณ 
20,000 ลา้นบาท) ถึงแมจ้ะมีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษทัมีรายไดท่ี้
ลดลงเลก็นอ้ยโดยสามารถรับรู้รายไดท่ี้ 14,600 ลา้นบาท ส าหรับปี 2564 บริษทัพบว่าลูกคา้ยงัมีความตอ้งการเร่ือง
ท่ีอยู่อาศยัในแนวราบ บริษทัยงัมีโครงการท่ีพร้อมจะเปิดตวัทั้งหมด 24 โครงการ (มูลค่าประมาณ 30,000 ลา้น
บาท)  
ในส่วนของธุรกิจดา้นคลงัสินคา้ (Warehouse) เพื่อการอุตสาหกรรม เน่ืองจากปีท่ีแลว้ มีการขยายตวัของธุรกิจ
ประเภทการพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และการชะลอการน าเขา้ ส่งออกสินคา้จากต่างประเทศ จึงมี
ความต้องการคลังสินค้าเพ่ิมขึ้น บริษัทจึงยงัสามารถรักษาระดับอัตราการเช่าทั้งในส่วนของโรงงานและ
คลงัสินคา้ ซ่ึงท่ีผา่นมา บริษทัไดก่้อสร้างอาคารคลงัสินคา้ขนาดใหญ่ให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ เช่น ศูนย์
กระจายสินคา้แบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Warehouse) ของบริษทั ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
หรือ HAVI และศูนย์กระจายสินค้าของกลุ่มเซ็นทรัล และก่อสร้างคลังสินค้าท่ีพร้อมให้เช่า (Ready Built 
Warehouse) ซ่ึงสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ โดยบริษทัมีแนวโน้มท่ีจะ
พฒันาและก่อสร้างในปี 2564 น้ี ต่อไป  
ในส่วนของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการพาณิชยกรรม เช่น อาคาร ส านักงาน ซ่ึงตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร 
บริษทัยงัรักษาระดบัอตัราการเช่าไดสู้งถึงประมาณ 93% ส่วนท่ีไดรั้บผลกระทบจะเป็นโรงแรม แต่ยงัถือว่าไดรั้บ
ผลกระทบเล็กนอ้ยเม่ือเทียบกบัสัดส่วนรายไดท้ั้งหมดของบริษทั และถึงแมธุ้รกิจศูนยก์ารคา้ของบริษทัจะไดรั้บ
ผลกระทบ แต่ดว้ยต าแหน่งท่ีตั้งของศูนยก์ารคา้และกลยุทธ์ของการด าเนินธุรกิจ ก็ท าให้บริษทัสามารถพลิกฟ้ืน
น าลูกคา้กลบัเขา้มาใชบ้ริการได ้ 
ตามท่ีไดเ้รียนแจง้ไป การรวมธุรกิจเขา้ดว้ยกนัท าให้บริษทัมีธุรกิจหลากหลายประเภท นอกจากช่วยสร้างความ
แขง็แกร่งให้กบัองคก์รโดยเฉพาะการกระจายความเส่ียง ท าให้บริษทัสามารถรับมือต่อวิกฤติท่ีเขา้มาได ้และช่วย
บริษทัปรับปรุงและลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปไดแ้ละ
แข่งขนักับบริษทัอื่นได้ โดยส าหรับปี 2564 น้ี บริษทัมุ่งเน้นเร่ืองการรักษารายได้และควบคุมค่าใช้จ่าย เพ่ือ 
รับมือกบัวิกฤติเศรษฐกิจท่ีจะเกิดขึ้น บูรณาการองคก์รทั้ง 3 ส่วนเขา้ดว้ยกนั พฒันาศกัยภาพของพนกังาน และท า
ให้แบรนด ์เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี ในประเทศไทยเป็นท่ีรู้จกัเพ่ิมขึ้น  
ในแง่ของผลการด าเนินงานยอ้นหลงั บริษทัมีความเติบโตอย่างต่อเน่ือง บริษทัสามารถท ารายไดอ้ยู่ท่ีประมาณ 
20,490 ลา้นบาทในปี 2563 ซ่ึงเป็นปีล่าสุด  
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ทั้งน้ี นายธนพล ศิริธนชยั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือ
การพาณิชยกรรม ขอเรียนเชิญนายสมบูรณ์ วศินชชัวาล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน ช้ีแจงรายละเอียด
เพ่ิมเติมในส่วนของตวัเลขทั้งหมด  
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารดา้นการเงิน ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า รายได้ของบริษทัจาก 
การขายอสังหาริมทรัพยจ์ะอยู่ท่ี 14,648 ลา้นบาท ลดลงจากปีท่ีแลว้ซ่ึงอยู่ท่ีร้อยละ 5.8 อนัเป็นผลจากการชะลอ
การตดัสินใจซ้ือบา้นของลูกคา้เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจ บริษทัพยายามลดผลกระทบดว้ยการเปิดโครงการเพ่ิมเติม
ตามท่ีไดร้ายงานไปขา้งตน้ ซ่ึงท าให้ไดลู้กคา้ใหม่เพ่ิมขึ้น ประกอบกบัมีลูกคา้บางส่วนซ่ึงตอ้งท างานท่ีบา้น (Work 
from Home) ท่ีสนใจซ้ือบา้นเด่ียวและทาวน์เฮา้ส์เพ่ิมขึ้นเพราะสะดวกสบายในการอยู่อาศยัมากกว่า และการท่ี
บริษัทขยายโครงการไปยงัต่างจังหวดัเพ่ิมขึ้น จึงส่งผลให้บริษัทรักษาระดับยอดขายได้ ส าหรับรายได้ท่ี 
ไดรั้บผลกระทบค่อนขา้งมากจะเป็นรายไดจ้ากธุรกิจโรงแรม โดยลดลงประมาณ 234 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 
41 ซ่ึงเป็นผลจากการระงบัการเดินทางระหว่างประเทศและการล็อคดาวน์ แมบ้ริษทัยงัพอรับรู้รายไดใ้นส่วนน้ี
จากเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ 2 แห่งท่ีลูกค้าเช่าอยู่อาศยัระยะยาว โดยในส่วนของรายได้จากธุรกิจให้เช่าและ  
การให้บริการอาคาร โรงงาน คลงัสินค้าและอาคารส านักงานนั้น ก็ลดลงเพียงร้อยละ 0.2 แม้บริษทัจะช่วย 
ผ่อนปรนและมีมาตรการช่วยเหลือแก่ลูกคา้ท่ีไดรั้บผลกระทบ ดงันั้น จะเห็นไดว่้า เน่ืองจากบริษทัมีการกระจาย
การลงทุนในหลายกลุ่มธุรกิจ รายไดข้องบริษทัจึงไม่ไดรั้บผลกระทบมากเท่าท่ีควร 
ส าหรับค่าใช้จ่ายของบริษทั แม้ว่าจะลดลงตามสัดส่วนของรายได้ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายบางประเภทเป็น
ค่าใชจ้่ายคงท่ี เช่น ค่าเส่ือมราคาหรือค่าใชจ้่ายพนกังาน จึงไม่สามารถลดค่าใชจ้่ายในส่วนน้ีได ้ดว้ยเหตุน้ี ก าไร
ของบริษทัในปีน้ีจึงลดลงอยูท่ี่ 2,840 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 18 เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ ซ่ึงถือว่าไดรั้บผลกระทบ
ค่อนขา้งมาก ส าหรับก าไรในส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ จะเห็นไดว่้ามีการเติบโตเพ่ิมขึ้น เป็น 2,791 ลา้นบาท 
โดยเพ่ิมขึ้น 1,000 ลา้นบาทหรือเพ่ิมขึ้นเกือบร้อยละ 56 เน่ืองจากบริษทัตอ้งรวมผลการด าเนินงานของ GOLD 
โดยรับรู้รายไดเ้ขา้มาเต็มรอบบญัชีเพราะการเปรียบเทียบงบการเงินจะเป็นการเทียบแบบปีต่อปี ทั้งท่ีในปีท่ีแลว้ 
บริษทัสามารถรับรู้และน ารายไดใ้นส่วนท่ีเป็นก าไรในส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ของบริษทัไดเ้พียงแค่ 2 เดือน
เท่านั้น เพราะบริษทัไดเ้ขา้ไปซ้ือหุ้นของ GOLD เม่ือเดือนสิงหาคม 2562 ดว้ยเหตุน้ี ก าไรต่อหุ้นของบริษทัจึง
เพ่ิมขึ้นจาก 96 สตางคต์่อหุ้น มาเป็น 1 บาท 34 สตางค ์คือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 40  
ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั สินทรัพยร์วมของบริษทัเป็นจ านวน 93,169 ลา้นบาท โดยเพ่ิมขึ้น
เล็กน้อยเพียงแค่ร้อยละ 0.9 ซ่ึงเป็นการเพ่ิมขึ้นของอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งยงัอยู่ระหว่างการพฒันาโครงการของ
บริษทั โดยเป็นสินทรัพยท่ี์ได้มาจากการซ้ือท่ีดินไวต้ั้งแต่ตอนเดือนตุลาคม 2562 จนถึงเดือนมกราคม 2563 
ก่อนท่ีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะเขา้มา ภายหลงัสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทได้ชะลอการซ้ือท่ีดินเพ่ิมเติมและชะลอ 
การก่อสร้างบา้นเพ่ือลดสินคา้คงคา้ง และมีการขายบา้นเพ่ือก าจดัสินคา้คงคา้งบางส่วน โดยในปี 2563 บริษทัยงัมี
การลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ตามแผนการด าเนินงานเดิม และบริษทัคาดว่าจะเร่ิมชะลอตวัการลงทุน
เพ่ิมในส่วนน้ีลงในปีถดัไป  
ส าหรับหน้ีสินของบริษทันั้น โดยรวมลดลงเป็นจ านวน 3,444 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ในส่วนของหน้ีสิน
ท่ีมีภาระดอกเบ้ียก็ลดลงเช่นกนัโดยบริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมขึ้น 4,250 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากการเสนอขายหุ้น
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สามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จ านวน 302.5 ลา้นหุ้น รวม
มูลค่า 3,206.7 ลา้นบาท โดยบริษทัออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้กบัผูถื้อหุ้นไป 302.5 ลา้น จึงท าให้ไดรั้บเงินเป็น
จ านวน 3,206.7 ล้านบาท ซ่ึงช่วยให้ฐานทุนของบริษทัแข็งแกร่งขึ้น อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนของบริษทัและ
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนผูถื้อหุ้นลดลง ส่งผลให้บริษทัสามารถรักษาความแขง็แกร่งทางการเงิน
ไดแ้ละ TRIS (สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ) ยงัคงให้ล าดบัความน่าเช่ือถือแก่บริษทัท่ี A-  ซ่ึงถือเป็นแนวโนม้
คงท่ี เท่ากบัปีท่ีผา่นมา ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นผลการด าเนินงานและฐานะการเงินท่ีผา่นมาของบริษทัว่ายงัคงเขม้แขง็
ไม่เปล่ียนไป แมว่้าจะอยูใ่นภาวะวิกฤต   
จากนั้นนายสมบูรณ์ วศินชชัวาล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงินขอเรียนเชิญประธานให้ด าเนินการประชุมต่อไป 
หลงัจากนั้น ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี 
นายปิยะพงษ ์ปราสาททอง ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า บริษทัมีแผนท่ีจะออกหุ้นกูห้รือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญั (Warrant) หรือไม่ เพราะอาจตอ้งน าเงินไปใชเ้พื่อรักษาสภาพคล่องของบริษทัซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือน าเงินไปลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย ์เช่น โครงการ วนั แบงคอ็ก (One Bangkok)  
นายสมบูรณ์ วศินชชัวาล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน ช้ีแจงว่า บริษทัยงัอยูร่ะหว่างการพิจารณาว่าจะมี
การออกหุ้นกูภ้ายในปีน้ีหรือไม่ โดยบริษทัมีหุ้นกูท่ี้ออกและเสนอขายไปแลว้ซ่ึงจะครบก าหนดไถ่ถอนภายในปี 
2564 ของทั้งกลุ่มบริษทั อยู่ท่ี 8,300 ลา้นบาท บริษทัคาดว่าบริษทัจะไม่ออกหุ้นกูใ้หม่ทั้งหมดในจ านวน 8,300 
ลา้นบาทเพื่อมาจ่ายชดเชยหุ้นกูเ้ดิมท่ีจะครบก าหนดไถ่ถอน แต่บริษทัอาจหาวงเงินจากแหล่งอื่น เช่น ก าไรหรือ
กระแสเงินสดจากผลการด าเนินงานของบริษทัมาชดเชย โดยอาจจะมีการออกหุ้นกูเ้พ่ิมเติมบางส่วนแต่คงไม่ถึง
เต็มจ านวน 100% ส่วนเร่ืองใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั บริษทัยงัไม่มีแนวโน้มท่ีจะออกในระยะน้ี 
ส าหรับโครงการ วนั แบงคอ็ก (One Bangkok) นั้น ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบับริษทัแต่ประการใด  
นายปณต สิริวฒันภกัดี กรรมการ ขอช้ีแจงเพ่ิมเติมว่าโครงการ วนั แบงค็อก (One Bangkok) เป็นการลงทุนของ 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี ลิมิตเต็ด ท่ีประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงเป็นคนละบริษทั ดงันั้น บริษทัจะไม่น าเร่ืองการลงทุน
ของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี ลิมิตเตด็ ท่ีประเทศสิงคโปร์ มาช้ีแจง ณ ท่ีประชุมแห่งน้ี 
นายปิยะพงษ ์ปราสาททอง ผูถื้อหุ้น สอบถามเพ่ิมเติมว่า จ านวนผูถื้อหุ้นของ GOLD ท่ีเหลืออยู่มีสัดส่วนคิดเป็น
ร้อยละเท่าใด แลว้มีแผนให้ผูถื้อหุ้นของ GOLD เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของบริษทัหรือไม่ 
นายสมบูรณ์ วศินชชัวาล ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารดา้นการเงิน ช้ีแจงว่า ปัจจุบนั บริษทัถือหุ้นอยู่ใน GOLD คิด
เป็นสัดส่วนโดยประมาณร้อยละ 99.54 จึงยงัเหลือสัดส่วนผูท่ี้ถือหุ้นใน GOLD ประมาณร้อยละ 0.004 ซ่ึงบริษทั
ไม่มีแผนท่ีจะท าการแลกหุ้น (Swap) แต่หากผูถื้อหุ้นของ GOLD ประสงค์จะเข้าซ้ือหุ้นของบริษทัก็สามารถ
กระท าได ้โดยสามารถซ้ือขายหุ้นของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในวาระน้ี ประธานจึงไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า 
วาระน้ีเป็นเร่ืองรายงานเพ่ือทราบจึงไม่ตอ้งมีการลงมติ 
มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 30 
กนัยายน 2563 โดยมีรายละเอียดตามท่ีรายงาน  
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วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 
 ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2563 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบโดย บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษทั ซ่ึงมีความเห็นโดยสรุปว่า งบการเงินของบริษทัดงักล่าวแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน โดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และงบการเงินน้ีไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษทัแล้ว โดยรายละเอียดของงบการเงินปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจ าปีของบริษทัซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมคร้ังน้ี โดยสาระส าคญัของขอ้มูลทาง
การเงินเป็นไปตามท่ีไดมี้การรายงานในวาระท่ีผา่นมา 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวาระน้ี ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียง
ลงคะแนนและแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติเป็นเอกฉันท์อนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับ 
ปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ท่ีตรวจสอบแลว้ของบริษทั ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มต ิ
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นดว้ย   2,107,349,759 เสียง  100.0000 
ไม่เห็นดว้ย   0 เสียง  0.0000 
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน  

2,107,349,759 เสียง  

งดออกเสียง  0 เสียง  
บตัรเสีย  0 เสียง  

 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 
ประธานไดม้อบหมายให้นายสมบูรณ์ วศินชชัวาล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน ช้ีแจงรายละเอียดวาระน้ี
ให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ประธานเจา้หน้าที่บริหารดา้นการเงิน รายงานว่า มาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้ 41 ของขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดว่า
บริษทัจะตอ้งจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
ก าไรสุทธิ หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ในกรณีท่ีบริษทัมีขาดทุนสะสม) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั  
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ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน จ านวน 3,226.82 ล้านบาท จึงต้องมีทุนส ารองไม่น้อยกว่า 322.68 ล้านบาท และ                
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัมีทุนส ารองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 293.46 ลา้นบาท ดงันั้น ใน
ปี 2562-2563 บริษทัจึงตอ้งจดัสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายอีกจ านวน 29.21 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
2.05 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงไม่จ าเป็นตอ้งตั้งส ารองให้ถึงร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ เพราะจ านวน 
29.21 ลา้นบาท ก็เพียงพอท่ีจะท าให้บริษทัมีทุนส ารองครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ คือ 322.68 ลา้นบาท  
ส าหรับการจ่ายเงินปันผล บริษทัก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีตามงบการเงินรวม โดยการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษทั 
ฐานะการเงิน และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารกิจการของบริษทัตามความเหมาะสม ส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัมีก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมจ านวน 2,839.94 ลา้นบาท โดยมีก าไรสุทธิส าหรับ
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่จ านวน 2,791.48 ลา้นบาท คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิของบริษทัในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
1,391.57 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ ซ่ึงเป็นอตัราท่ีสูงขึ้นเม่ือเทียบ
กบัปีท่ีแลว้ท่ีมีการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.46 บาท  
ทั้งน้ี บริษทัไดก้ าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลเม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม 2563 (Record Date) 
และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2564  
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน
และแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุน
ส ารองตามกฎหมายจ านวน 29.21 ลา้นบาท และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากผลการด าเนินงานส าหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 1,391.57 ลา้นบาท คิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยก าหนดวนั
ก าหนดรายช่ือผูท่ี้มีสิทธิรับเงินปันผลเม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม 2563 (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลใน
วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2564 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มต ิ
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นดว้ย  2,107,349,759 เสียง  100.0000 
ไม่เห็นดว้ย   0 เสียง  0.0000 
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน  

2,107,349,759 เสียง  

งดออกเสียง  0 เสียง  
บตัรเสีย  0 เสียง  
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วาระท่ี 5  พจิารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2563-2564 
ประธานไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
และขอ้ 17 ของขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดว่า ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท่ีมีอยู่ทั้งหมด โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็น 
ผู ้ออกจากต าแหน่ง โดยกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้ งเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ ซ่ึงใน 
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นน้ี มีกรรมการซ่ึงครบก าหนดพน้จากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่  
(1) นายโชติพฒัน์ พีชานนท ์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
(2) นายอุเทน โลหชิตพิทกัษ ์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการก ากบัดูแล

กิจการและการพฒันาอย่างย ัง่ยืน 
(3) นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร  กรรมการ และกรรมการบริหาร 
ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั และเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนไดอ้ยา่ง
เป็นอิสระ นายโชติพฒัน์ พีชานนท ์นายอุเทน โลหชิตพิทกัษ ์และนายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร ไดข้อออกจากห้องประชุม
และออกจาก ZOOM  ไปในระหว่างการพิจารณาวาระท่ี 5 น้ี  
ประธานไดร้ายงานต่อท่ีประชุมว่า บริษทัไดมี้การประกาศเชิญให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบติั
เหมาะสมเพ่ือรับการคดัเลือกและเสนอรายช่ือต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ในช่วง
ระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ผ่านช่องทางการส่ือสารของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ
เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษทั ซ่ึงเม่ือพน้ก าหนดเวลาแลว้ ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการมายงับริษทั 
คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียไดพิ้จารณากลัน่กรอง ดว้ยความรอบคอบและเห็นชอบ
กบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งนายโชติพฒัน์  
พีชานนท์ นายอุเทน โลหชิตพิทกัษ ์และนายสิทธิชัย ชยัเกรียงไกร กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะ ประสบการณ์และมี
ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัเป็นอย่างดี ทั้งยงัเป็นผูมี้จรรยาบรรณ มีวิสัยทศัน์ และทศันคติท่ีดี และ
พร้อมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มท่ีและเต็มความสามารถ นอกจากน้ี กรรมการทั้งสามท่านยงัมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัด และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”)  
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน
ให้กรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคลและแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จาก
ต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่านให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยลงมติเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
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1) นายโชติพฒัน์ พชีานนท์ 

มต ิ
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นดว้ย 2,107,349,759 เสียง  100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  0.0000 
จ านวนเ สียงทั้ งหมดของผู ้ถือ หุ้น ซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

2,107,349,759 เสียง  

งดออกเสียง 0 เสียง  
บตัรเสีย 0 เสียง  

 
2) นายอุเทน โลหชิตพทัิกษ์ 

มต ิ
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นดว้ย 2,107,349,759 เสียง  100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  0.0000 
จ านวนเ สียงทั้ งหมดของผู ้ถือ หุ้น ซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

2,107,349,759 เสียง  

งดออกเสียง 0 เสียง  
บตัรเสีย 0 เสียง  

 
3) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 

มต ิ
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นดว้ย 2,107,349,759 เสียง  100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  0.0000 
จ านวนเ สียงทั้ งหมดของผู ้ถือ หุ้น ซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

2,107,349,759 เสียง  
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งดออกเสียง 0 เสียง  
บตัรเสีย 0 เสียง  

 
วาระท่ี 6   พจิารณาอนุมตัิการเพิม่จ านวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 

ประธานช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากภายหลงัการท าค าเสนอเพ่ือเขา้ซ้ือกิจการของ GOLD และการรวม
กิจการของ GOLD เขา้ดว้ยกนักบัของบริษทั ส่งผลให้ธุรกิจของบริษทัมีขนาดเพ่ิมขึ้นกว่าเท่าตวั ธุรกิจมีความ
หลากหลายและซับซ้อนมากย่ิงขึ้น คณะกรรมการสรรหาจึงไดเ้สนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นชอบ
การเพ่ิมจ านวนกรรมการ โดยการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการใหม่ จ านวน 2 ท่าน จากจ านวนกรรมการบริษทัใน
ปัจจุบนัจ านวน 9 ท่าน เป็น 11 ท่าน  
คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษทัไดด้ าเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาจากบุคคลท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ มีประสบการณ์และประวติัการท างานท่ีดี มีภาวะผูน้ า มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล รวมทั้ง มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร สามารถอุทิศเวลาให้ไดอ้ย่างเพียงพอ อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการ
ของบริษทั โดยคณะกรรมการสรรหาไดพิ้จารณากลัน่กรอง ดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั ในทุกดา้นรวมถึง
ความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ซ่ึงต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด และความมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัหน้าท่ีให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ โดยมีกระบวนการสรรหาท่ีโปร่งใสเพื่อสร้าง
ความมัน่ใจให้แก่ผูถื้อหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัแต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่ จ านวน 2 ท่าน 
ประกอบดว้ย นายธนพล ศิริธนชยั เป็นกรรมการ และ นางบุษยา มาทแลง็ เป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ  
ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั และเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนไดอ้ยา่ง
เป็นอิสระ นายธนพล ศิริธนชยั ไดข้อออกจากห้องประชุมไปในระหว่างการพิจารณาวาระท่ี 6 น้ี  
ประธานช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ในส่วนของประวติัและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามขอ้มูลของ
บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ ซ่ึงได้จดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแลว้ โดยการเพ่ิมจ านวนกรรมการบริษทัคร้ังน้ี จะส่งผลให้บริษทัมีจ านวนกรรมการรวมทั้งส้ิน 11 ท่าน 
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 4 จาก 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36 หรือมีกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดตามขอ้ก าหนดของเกณฑ์ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และคณะกรรมการก ากบัตลาดหลกัทรัพย ์
และหากนางบุษยา มาทแล็ง ไดรั้บการแต่งตั้ง นางบุษยา มาทแล็ง จะเป็นกรรมการบริษทัท่ีเป็นสุภาพสตรีท่าน
แรกของบริษทั 
นอกจากน้ี ประธานขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัให้กรรมการผูมี้อ านาจของบริษทัมอบอ านาจให้บุคคลอื่น
ด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายช่ือกรรมการต่อหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และ /หรือด าเนินการอื่นๆ
ท่ีเก่ียวขอ้งตามความจ าเป็นและเหมาะสมเพื่อการจดทะเบียนแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายช่ือกรรมการของบริษทัตามท่ี
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัให้เสร็จสมบูรณ์   
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามและแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน
ให้กรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคลและแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัการเพ่ิมจ านวนกรรมการ แต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่
จ านวน 2 ท่าน โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และอนุมติัการมอบหมายให้กรรมการผูมี้อ านาจของ
บริษทัมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายช่ือกรรมการต่อหน่วยราชการท่ี
เก่ียวข้อง และ/หรือด าเนินการอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องตามความจ าเป็นและเหมาะสมเพื่อการจดทะเบียนแก้ไข
เปล่ียนแปลงรายช่ือกรรมการของบริษทัตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัให้เสร็จสมบูรณ์  ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

1) นายธนพล ศิริธนชัย   

มต ิ
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นดว้ย 2,107,349,759 เสียง  100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  0.0000 
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

2,107,349,759 เสียง  

งดออกเสียง 0 เสียง  
บตัรเสีย 0 เสียง  

2) นางบุษยา มาทแล็ง    

มต ิ
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นดว้ย 2,107,337,859 เสียง  100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  0.0000 
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

2,107,349,759 เสียง  

งดออกเสียง 11,900 เสียง  
บตัรเสีย 0 เสียง  

 
วาระท่ี 7 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2563-2564 

ประธานไดม้อบหมายให้นายธนพล ศิริธนชัย เลขานุการคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ช้ีแจง
รายละเอียดวาระน้ีต่อท่ีประชุม 
นายธนพล ศิริธนชัย เลขานุการคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่บริษทั คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจ าปี 2563-2564 โดยค านึงถึงภาระหนา้ท่ี
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ความรับผิดชอบของกรรมการ การขยายธุรกิจของบริษทั ซ่ึงเป็นนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของ
บริษทั และสามารถเทียบเคียงไดก้ับบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีมี
ขนาดใกลเ้คียงกนั โดยค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวนั้นเพียงพอท่ีจะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจ มีกระบวนการท่ีโปร่งใส เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูถื้อหุ้น 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจ าปี 2563-2564 โดยยึดนโยบาย
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั และไดเ้ทียบเคียงกบัค่าเฉล่ียของค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั  
จดทะเบียนจากรายงานผลส ารวจอตัราค่าตอบแทนกรรมการบริษทัจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย จึงเห็นควรเสนอการเปล่ียนแปลงการจ่ายค่าตอบแทนประจ า และเบ้ียประชุมของกรรมการ
ให้อยู่ในเกณฑ์เฉล่ียของประเภทอุตสาหกรรมเดียวกนั โดยให้มีความเหมาะสมและสมดุล โดยไม่ ไดข้ึ้นอยู่กบั
ค่าตอบแทนพิเศษเป็นหลกั โดยก าหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจ าปี 2563-2564 ซ่ึงรวมค่าตอบแทน
พิเศษ  (ถา้มี) ทั้งหมดเป็นจ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 20,000,000 บาท ซ่ึงเป็นวงเงินเดิมท่ีขออนุมติัจากท่ีประชุม 
ผูถื้อหุ้นเม่ือปีท่ีผา่นมา   
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจ าปี 2563-2564 แบ่งออกเป็น 
1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
1.1 เบ้ียประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน ปี 2564  

 ประธาน สมาชิก 
หน่วย : บาท/บุคคล ค่าเบ้ียประชุม 

(รายคร้ัง) 
ค่าตอบแทน 
(รายเดือน) 

ค่าเบ้ียประชุม 
(รายคร้ัง) 

ค่าตอบแทน 
(รายเดือน) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั  25,000  35,000/1 20,000 25,000 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร  - 25,000 -   20,000/1 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  - 40,000 - 30,000 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการก าหนดค่า 
ตอบแทนและสรรหา 

22,000 - 18,000 - 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ
และการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 

22,000 - 18,000 - 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 22,000 -  18,000 - 
1ไม่รวมกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทั 

ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนและ                    
แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม 
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจ าปี 2563-2564 
ซ่ึงค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการและการพฒันาอย่างย ัง่ยืน คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง รวมกบัค่าตอบแทนพิเศษ (ถา้มี) เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 20,000,000 บาท โดยเสนอให้ปรับอตัรา
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การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบ้ียประชุมของกรรมการ ดงัรายละเอียดปรากฏตามตารางเบ้ียประชุมและ
ค่าตอบแทนรายเดือน ประจ าปี 2564 ขา้งตน้ ส าหรับค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและ
สรรหาเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษทั ซ่ึงเป็นไปตามขอ้เสนอของ
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาและคณะกรรมการบริษทั ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มต ิ
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนเสียงท้ังหมด

ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 
เห็นดว้ย  2,107,349,759 เสียง  100.0000 
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง  0.0000 
งดออกเสียง  0 เสียง  0.0000 
บตัรเสีย  0 เสียง  0.0000 
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม  2,107,349,759 เสียง   

 
วาระท่ี 8 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563-2564 

ประธานมอบหมายให้รองศาสตราจารยธิ์ติพนัธ์ุ เช้ือบุญชยั ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงรายละเอียดวาระน้ี
ต่อท่ีประชุม 
รองศาสตราจารยธิ์ติพนัธ์ุ เช้ือบุญชยั ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานว่า เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และตามขอ้ 38 ของขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี  คณะกรรมการบริษทัโดยการเสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก
บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ตามท่ีเสนอจ านวน 4 ท่าน เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2563-
2564 ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 
1. นางวิไล  บูรณกิตติโสภณ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 หรือ 
2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือ 
3.  นางสาววิไลวรรณ   ผลประเสริฐ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 8420 หรือ 
4. นางสาวกนกอร   ภูริปัญญวานิช  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 
ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีทั้ง 4 รายดงักล่าว มีคุณสมบติัตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด และอยู่ในสังกดัของบริษทัผูส้อบ
บญัชีท่ีมีช่ือเสียงและมีความน่าเช่ือถือเป็นท่ียอมรับในมาตรฐานทัว่ไป โดยบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั และผูส้อบบญัชีทั้ง 4 ราย ไม่มีความสัมพนัธ์และส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษทัและบริษทัย่อย รวมถึงผูส้อบบญัชีทั้ง 4 ท่านขา้งตน้ ไม่มีผูส้อบบญัชีท่านใดท่ีปฏิบติัหน้าท่ี
มาแลว้เกินกว่าระยะเวลาท่ีหลกัเกณฑต์ามประกาศท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
นอกจากน้ี บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั รวมถึงบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบั บริษทั เคพีเอ็มจี  
ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563-2564 ของบริษทัยอ่ยของบริษทัดว้ย 



เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 1 
(เอกสารแนบ 1) 

หน้า 30 / 78 

 

พร้อมกนัน้ี คณะกรรมการบริษทั โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญั  
ผูถื้อหุ้นอนุมติัค่าสอบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2563-2564 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 1,850,000 บาท โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

• ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปีของบริษทั เป็นจ านวน 1,325,000 บาท 
• ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทั เป็นจ านวน 525,000 บาท 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน
และแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน  
มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน อนุมติัการแต่งตั้งนางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 3920 หรือนางสาวนิตยา 
เชษฐโชติรส ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4439 หรือนางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขท่ี 8420 หรือนางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 10512 จากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั ประจ าปี 2563-2564 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
1,850,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มต ิ
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นดว้ย  2,107,316,769 เสียง  99.9984 
ไม่เห็นดว้ย  32,990 เสียง  0.0016 
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน  

2,107,349,759 เสียง  

งดออกเสียง  0 เสียง  
บตัรเสีย  0 เสียง  

 
วาระท่ี 9 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อท่ี 25 และเพิม่ข้อบังคับท่ี 44 

ประธานมอบหมายให้นางสาวปรัศนีย ์สุระเสถียร เลขานุการบริษทั ช้ีแจงรายละเอียดวาระน้ีต่อท่ีประชุม 
นางสาวปรัศนีย ์สุระเสถียร เลขานุการบริษทั ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์การจดัการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีแกไ้ขใหม่ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
2563 และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 31 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 คณะกรรมการบริษทั
จึงเห็นควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้ท่ี 25 ของ
ขอ้บงัคบัของบริษทั โดยตัดขอ้ความเก่ียวกบัการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในขอ้ 25 ซ่ึงเป็นขอ้จ ากดัท่ีมีการ
ระบุตามกฎหมายเดิมว่า ในการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งมีผูร่้วมประชุมอย่างน้อยหน่ึงในสามของ
องค์ประชุมในท่ีประชุมแห่งเดียวกนั และผูร่้วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดตอ้งอยู่ในประเทศไทย
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ขณะท่ีมีการประชุม และเพ่ิมขอ้ 44 เพื่อให้ครอบคลุมและรองรับการจดัประชุมต่างๆ ให้เป็นการประชุมผ่าน 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ ซ่ึงสอดคล้องกับหลกัเกณฑ์การจัดการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีแก้ไขใหม่ตาม  
พระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563  
 

 ข้อบงัคับบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อบงัคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิม่เติม 
ขอ้ 25 
คณะกรรมการของบริษทัตอ้งจดัให้มีการประชุม
คณะกรรมการอยา่งนอ้ยสามเดือนต่อคร้ัง  
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการหรือผูซ่ึ้งได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่
น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี
จ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ
บริษทั จะเรียกนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนด
วนัประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได ้ 
อย่างไรก็ดีกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้อง
ข อ ใ ห้ ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร เ รี ย ก ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการได ้ในกรณีท่ีมีกรรมการตั้งแต่สอง
คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการก าหนดวนั
ประชุมภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอ  
คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้  ณ 
ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษทั หรือ
ในจังหวดัอ่ืนทั่วราชอาณาจักร หรือสามารถจัด
ประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ได ้ซ่ึงในการประชุม
ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ตอ้งมีผูร่้วมประชุมอยา่งนอ้ย
หน่ึงในสามขององค์ประชุมอยู่ในท่ีประชุมแห่ง
เดียวกนั และผูร่้วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ทั้งหมดตอ้งอยู่ในประเทศไทยขณะท่ีมีการประชุม 
โดยให้จัดเก็บส าเนาหนังสือเชิญประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุมไวเ้ป็นหลกัฐาน ทั้งใน
รูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอ่ืนได้ ทั้งน้ี ต้อง
จัดท ารายงานการประชุมเป็นหนังสือร่วมกบัการ
บนัทึกเสียงหรือภาพแลว้แต่กรณีของผูร่้วมประชุม
ทุกคนตลอดระยะเวลาการประชุมในรูปข้อมูล

ขอ้ 25  
คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการอยา่งนอ้ยสามเดือนต่อคร้ัง  
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการหรือผู ้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยงักรรมการไม่
น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็น
เร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั จะ
เรียกนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชุมให้
เร็วกว่านั้นก็ได ้
อย่างไรก็ดี กรรมการตั้ งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้อง
ขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการ
ได้ ในกรณีท่ีมีกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอ 
ให้ประธานกรรมการก าหนดวนัประชุมภายในสิบส่ี
วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอ  
คณะกรรมการบริษทัสามารถจดัประชุมได ้ณ ทอ้งท่ี
อนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือในจงัหวดั
อ่ืนทัว่ราชอาณาจกัร 
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อิเลก็ทรอนิกส์ และให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของรายงาน
การประชุม 

- เพิม่ข้อ 44 
การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุ้น
ภายใต้ข้อบังคับฉบับน้ี  ห รือการประชุมตามท่ี
กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม อาจจัดการ
ประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้ทั้งน้ี ในการจดัการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การจดัส่งหนังสือนัด
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งการ
จัด เก็บส า เนาหนัง สือ เ ชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ
กฎ เ กณฑ์ ท่ี เ ก่ี ย ว ข้อ ง กับก า รประ ชุมผ่ าน ส่ื อ
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีใชบ้งัคบัในขณะนั้น และให้ถือว่าการ
ประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผูถื้อหุ้นผา่นส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุม
คณะกรรมการหรือการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมใน
ท่ีประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการท่ีบัญญัติไว้ใน
กฎหมายและขอ้บงัคบัฉบบัน้ี 

 
รวมทั้งขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการมอบหมายให้บุคคลท่ีกรรมการผูอ้  านาจของบริษทัมอบหมาย มีอ านาจ
ในการด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบัของบริษทัรวมทั้งแกไ้ขและ/หรือเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติม
ขอ้ความให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียนตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยไม่กระทบเน้ือหาสาระของการ
แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัเพ่ือให้การจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัเสร็จสมบูรณ์ 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน
และแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมไดมี้มติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อบังคบัของบริษทั ข้อท่ี 25 และเพ่ิม
ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 44 ในเร่ืองการจดัประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
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มต ิ
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นดว้ย  2,107,316,769 เสียง  99.9984 
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง  0.0000 
งดออกเสียง  32,990 เสียง  0.0016 
บตัรเสีย  0 เสียง  0.0000 
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

2,107,349,759 เสียง   

 
วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 

เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
ประธานช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า วาระท่ี 10 วาระท่ี 11 และวาระท่ี 12 เป็นวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขออนุมติัเพ่ิมทนุจด
ทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยเป็นการขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไว้
ล่วงหน้า และมอบอ านาจให้คณะกรรมการมีอ านาจในการตดัสินใจเก่ียวกบัการออกและการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
เช่น การก าหนดจ านวน ราคา วนั เวลาเสนอขาย และเง่ือนไขอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี โดยตอ้งอยู่ภายใตก้รอบท่ี 
ผูถื้อหุ้นไดอ้นุมติัไว ้เพ่ือเพ่ิมความคล่องตวัในการระดมทุนผ่านการเพ่ิมทุน ท าให้บริษทัสามารถระดมทุนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสภาวะตลาด ซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัทางธุรกิจ
ของบริษทั โดยหากบริษทัตอ้งเรียกประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือขอมติเพ่ิมทุนในแต่ละคร้ังจะตอ้งใชเ้วลาประมาณ 2-3 
เดือน ซ่ึงอาจท าให้บริษทัพลาดโอกาสทางธุรกิจไป   
เน่ืองจากวาระท่ี 10 วาระท่ี 11 และวาระท่ี 12 มีความเก่ียวเน่ืองกนั จึงถือว่าทั้ง 3 วาระเป็นเง่ือนไขซ่ึงกนัและกนั 
หากวาระใดวาระหน่ึงไม่ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น จะถือว่าวาระท่ีไดรั้บการอนุมติัไปแลว้เป็นอนั
ยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื่น โดยจะถือว่าวาระท่ี 10 วาระท่ี 11 และวาระท่ี 12 ไม่ไดรั้บการอนุมติัจาก
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
จากนั้นประธานไดม้อบหมายให้นายสมบูรณ์ วศินชชัวาล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน ช้ีแจงรายละเอียด
ในวาระน้ีต่อท่ีประชุม 
นายสมบูรณ์ วศินชชัวาล ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารดา้นการเงิน รายงานว่า พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ก าหนดว่า บริษทัจะเพ่ิมทุนจากจ านวนทุนท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้ได้
ต่อเม่ือหุ้นทั้งหมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดรั้บช าระค่าหุ้นครบถว้นแลว้ ในกรณีของบริษทันั้น ปัจจุบนั บริษทัมีทนุ
จดทะเบียนสูงกว่าทุนช าระแลว้ บริษทัจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งลดทุนจดทะเบียนของบริษทัให้มีจ านวนเท่ากบั
ทุนช าระแลว้ เพ่ือท่ีจะสามารถด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทัว่ไปได ้
ปัจจุบัน บริษทัมีทุนจดทะเบียนจ านวน 3,226,820,759 บาท ประกอบด้วยทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้วจ านวน 
2,319,277,419 บาท และมีหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่ายเหลืออยู่ 907,543,340 หุ้น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
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จึงเห็นสมควรเสนอต่อผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนลง จ านวน 907,543,340 บาท เพื่อให้
เหลือทุนจดทะเบียนจ านวน 2,319,277,419 บาท เท่ากับทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว โดยการตัดหุ้นสามญัท่ียงั
ไม่ไดจ้ าหน่าย จ านวน 907,543,340 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท  
นอกจากน้ี เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิก
ขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความใหม่ดงัต่อไปน้ีแทน  

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน 2,319,277,419 บาท (สองพนัสามร้อยสิบเกา้ลา้นสองแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพนัส่ี
ร้อยสิบเกา้บาท) 

แบ่งออกเป็น 2,319,277,419 หุ้น (สองพนัสามร้อยสิบเกา้ลา้นสองแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพนัส่ี
ร้อยสิบเกา้หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 1                      บาท (หน่ึงบาท) 
โดยแบ่งออกเป็น 
หุ้นสามญั 2,319,277,419 หุ้น (สองพนัสามร้อยสิบเกา้ลา้นสองแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพนัส่ี

ร้อยสิบเกา้หุ้น) 
หุ้นบุริมสิทธ์ิ ไม่มี -” 

รวมทั้งมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัหรือกรรมการผูมี้อ  านาจกระท าการ
แทนบริษทัมอบหมายมีอ านาจด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็น และเก่ียวเน่ืองกบัการลดทุนจดทะเบียน และการ
แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน  
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน
และแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 มติที่ประชุม : ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 907,543,340 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 3,226,820,759 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 2,319,277,419 บาท 
โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่าย จ านวน 907,543,340 หุ้น ซ่ึง มีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท และการแกไ้ข
เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษทั รวมทั้งมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทัหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัหรือกรรมการผูมี้อ านาจ
กระท าการแทนบริษทัมอบหมายมีอ านาจด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการลดทุนจดทะเบียน 
และการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
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มต ิ
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นดว้ย  2,083,875,722 เสียง  98.8861 
ไม่เห็นดว้ย  44,890 เสียง  0.0021 
งดออกเสียง  23,429,147 เสียง  1.1118 
บตัรเสีย  0 เสียง  0.0000 
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

2,107,349,759 เสียง   

 
วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) และการแก้ไข

เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิม่ทุนจดทะเบียน
ของบริษัท 

 ประธานมอบหมายให้นายสมบูรณ์ วศินชชัวาล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน ช้ีแจงรายละเอียดวาระน้ีต่อ
ท่ีประชุม 

 นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารดา้นการเงิน รายงานว่า การเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) บริษทัสามารถท าได ้3 วิธี ดงัน้ี 

 วิธีท่ี 1 เพ่ิมทุนและจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
 วิธีท่ี 2 เพ่ิมทุนและจดัสรรให้แก่ประชาชนเป็นการทัว่ไป (Public Offering) 
 วิธีท่ี 3 เพ่ิมทุนและจดัสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

นอกจากน้ี ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดก้ าหนดเง่ือนไขการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ไวด้งัน้ี 
1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามวิธีท่ี 1 วิธีท่ี  2 และวิธีท่ี  3 โดยวิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีรวมกัน  

ทุนช าระแลว้ในส่วนท่ีเพ่ิมจะตอ้งไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติให้
เพ่ิมทุน  

2. การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามวิธีท่ี 2 หรือวิธีท่ี 3 รวมกนัแลว้ ทุนช าระแลว้ในส่วนท่ีเพ่ิมจะตอ้งไม่เกิน 
ร้อยละ 20 ของทุนช าระแลว้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติให้เพ่ิมทุน 

3. การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามวิธีท่ี 2 และ 3 นั้น จะตอ้งไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต ่า (ตามประกาศ 
ก.ล.ต. ในส่วนท่ีเก่ียวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลใน
วงจ ากดั) และในการก าหนดราคาเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั จะตอ้งเป็นไปเพ่ือรักษา
ประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวม และตอ้งไม่ต ่ากว่าราคาใดราคาหน่ึงดงัต่อไปน้ี (ก) ราคา
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนัแต่ไม่เกิน 15 วนั
ท าการติดต่อกนัก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้น และอาจก าหนดส่วนลดไดไ้ม่เกินร้อยละ 10 ของราคา
ดงักล่าว หรือ (ข) ราคาท่ีก าหนดโดยผ่านกระบวนการท่ีเปิดให้นกัลงทุนแสดงความประสงคท่ี์จะซ้ือหุ้นท่ี
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ออกใหม่ของบริษทั ณ ระดบัราคาท่ีตอ้งการ (Book Building) ซ่ึงผ่านการส ารวจโดยบริษทัหลกัทรัพย ์(ตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษทัจด
ทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม))  

นอกจากน้ี การจดัสรรหุ้นตามวิธีท่ี 2 และ 3 นั้น บริษทัจะไม่จดัสรรให้แก่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั  
ทั้งน้ี จากขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดงักล่าว บริษทัจะสามารถท าการเพ่ิมทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไปได้
สูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนช าระแลว้ ซ่ึงจะเท่ากบั 695,783,225 หุ้น แต่เพ่ือให้ทุนจดทะเบียนเพ่ือการเพ่ิมทุน
แบบมอบอ านาจทัว่ไป ครอบคลุมการจดัสรรไดท้ั้ง 3 วิธี บริษทัจึงตอ้งจดทะเบียนเพ่ิมทุนให้ครบจ านวนทั้ง 3 วิธี 
ดงันั้น ในวาระน้ีจึงขอเสนอให้ผูถื้อหุ้นอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั เพ่ือรองรับการเพ่ิมทุนแบบมอบ
อ านาจทัว่ไป อีกจ านวน จ านวน 1,391,566,449 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 2,319,277,419 บาท เป็นทุน
จดทะเบียนใหม่จ านวน 3,710,843,868 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวน 1,391,566,449หุน้ มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้้นละ 1 บาท 
นอกจากน้ี เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอต่อผูถื้อ
หุ้นพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกขอ้ความ
เดิมและใชข้อ้ความใหม่ดงัต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน 3,710,843,868 บาท (สามพนัเจ็ดร้อยสิบล้านแปดแสนส่ีหม่ืนสามพนัแปด

ร้อยหกสิบแปดบาท) 
  แบ่งออกเป็น 3,710,843,868 หุ้น (สามพนัเจ็ดร้อยสิบล้านแปดแสนส่ีหม่ืนสามพนัแปด

ร้อยหกสิบแปดหุ้น) 
  มูลค่าหุ้นละ 1                บาท (หน่ึงบาท) 
  โดยแบ่งออกเป็น 
  หุ้นสามญั 3,710,843,868 หุ้น (สามพนัเจ็ดร้อยสิบล้านแปดแสนส่ีหม่ืนสามพนัแปด

ร้อยหกสิบแปดหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธ์ิ ไม่มี -” 

รวมทั้งมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการผูมี้อ  านาจกระท าการ
แทนบริษทัมอบหมาย ให้มีอ านาจด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และการ
แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน
และแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 มตท่ีิประชุม : ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัแบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate) จ านวน 1,391,566,449 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 2,319,277,419 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่จ านวน 3,710,843,868 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 1,391,566,449 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ี
ตราไวหุ้้นละ 1 บาท และการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้
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สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ี
คณะกรรมการบริษทัหรือกรรมการผูมี้อ านาจกระท าการแทนบริษทัมอบหมาย มีอ านาจด าเนินการใด ๆ ตามท่ี
จ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เร่ือง 
ทุนจดทะเบียน ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มต ิ
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นดว้ย  2,107,284,369 เสียง  99.9969 
ไม่เห็นดว้ย  45,390 เสียง  0.0022 
งดออกเสียง  20,000 เสียง  0.0009 
บตัรเสีย  0 เสียง  0.0000 
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

2,107,349,759 เสียง   

 
วาระท่ี 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 

1,391,566,449 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
 ประธานมอบหมายนายสมบูรณ์ วศินชชัวาล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน ช้ีแจงรายละเอียดวาระน้ีต่อท่ี

ประชุม 
  นายสมบูรณ์ วศินชชัวาล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน รายงานว่า คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอ

ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษทัแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) โดยวิธีดงัน้ี 
วิธีท่ี 1 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 695,783,225 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนช าระแลว้ เพื่อเสนอ

ขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 
วิธีท่ี 2 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 463,855,483 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนช าระแลว้ เพื่อเสนอ

ขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) 
วิธีท่ี 3 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 231,927,741 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนช าระแลว้ เพื่อเสนอ

ขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
 รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจในการด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

• พิจารณาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได ้อยา่งไรก็ตาม การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนตาม วิธีท่ี 1 วิธีท่ี 2 และวิธีท่ี 3 ขา้งตน้ โดยวิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธี ทุนช าระส่วนท่ีเพ่ิมจะไม่เกินร้อยละ 
30 ของทุนช าระแลว้ หรือ 695,783,225 หุ้น ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติให้เพ่ิมทุน แต่หากจดัสรรตาม
วิธีท่ี 2 และวิธีท่ี 3 ทุนช าระแลว้ส่วนท่ีเพ่ิมจะไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนช าระแลว้ หรือ 463,855,483 หุ้น ณ 
วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติให้เพ่ิมทุน และการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนตามวิธีท่ี 2 และ 3 ดงักล่าว จะตอ้งไม่
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เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต ่า (ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนในส่วนท่ีเก่ียวกบัการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจ ากดั)  และในการก าหนดราคาเสนอขาย
หุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั จะตอ้งเป็นไปเพ่ือรักษาประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทั และผูถื้อหุ้น
โดยรวม และต้องไม่ต ่ากว่าราคาใดราคาหน่ึงดังต่อไปน้ี (ก) ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนั
ก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุ้น และอาจก าหนดส่วนลดไดไ้ม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดงักล่าว หรือ (ข) 
ราคาท่ีก าหนดโดยผา่นกระบวนการท่ีเปิดให้นกัลงทุนแสดงความประสงคท่ี์จะซ้ือหุ้นท่ีออกใหม่ของบริษทั 
ณ ระดบัราคาท่ีตอ้งการ (Book Building) ซ่ึงผ่านการส ารวจโดยบริษทัหลกัทรัพย ์(ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด
ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เร่ืองการอนุญาตให้บริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุ้น
ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม)) 

• ก าหนดวตัถุประสงค์ วนัและเวลาท่ีเสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน โดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามวิธีท่ี 2 และ 3 ดงักล่าว จะตอ้ง
ไม่เป็นการจดัสรรให้แก่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ในส่วน
ท่ีเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจ ากดั และ  

• เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และการด าเนินการอื่นใดท่ีจ าเป็นและสมควรอนั
เก่ียวเน่ืองกบัการออกและขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว รวมทั้งมอบหมายให้ผูบ้ริหารสูงสุด หรือบุคคลท่ี
คณะกรรมการบริษทัมอบหมายมีอ านาจในการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ได ้

ทั้งน้ี การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนจะตอ้งด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในวนัท่ีบริษทัจดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นใน
คร้ังถดัไป หรือภายในวนัท่ีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งจดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในคร้ังถดัไป แลว้แต่วนัใด
จะถึงก่อน 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน
และแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า วาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

 มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 
1,391,566,449 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มต ิ
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นดว้ย  2,107,304,369 เสียง  99.9978 
ไม่เห็นดว้ย  45,390 เสียง  0.0022 
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จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน  

2,107,349,759 เสียง  

งดออกเสียง  0 เสียง  
บตัรเสีย  0 เสียง  

 
วาระท่ี 13 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

ประธานช้ีแจงว่าวาระน้ีเป็นการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนนอกเหนือจากวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือ                       
นดัประชุม ซ่ึงตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 105 วรรค 
2 ไดร้ะบุไวว่้า “..ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะ
ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได.้.” 
อยา่งไรก็ตาม เพ่ือความโปร่งใสในการประชุม และเป็นการให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่ควรมี
การเพ่ิมวาระเพ่ือพิจารณา นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม เน่ืองจากผูถื้อหุ้นไดมี้การศึกษาขอ้มูล 
และไดมี้การออกเสียงลงคะแนนมาบางส่วนแลว้ ประกอบกบับริษทัไดป้ฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอเร่ืองเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็น
วาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าในช่วงเวลาระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 โดย
บริษทัไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบผา่นช่องทางการส่ือสารของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซต์ของบริษทั แต่ปรากฏ
ว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอวาระเขา้มา 
ประธานสอบถามท่ีประชุมว่า ตอ้งการเสนอเร่ืองอื่น ๆ นอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมเพื่อให้ท่ี
ประชุมพิจารณาหรือไม่ ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอเร่ืองอื่น ๆ เพื่อพิจารณา  

ประธานแจง้ว่าท่ีประชุมไดพ้ิจารณาวาระต่าง ๆ ครบถว้นตามท่ีไดก้ าหนดในหนงัสือเชิญประชุมแลว้ และไดส้อบถามท่ี
ประชุมว่ามีขอ้คิดเห็นหรือซักถามประการใดหรือไม่ ซ่ึงไม่มีผูใ้ดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานจึงกล่าว
ขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม และเสนอขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และกล่าวปิดการประชุม เวลา 16.03 น. 
 
 
 
ลงช่ือ                          ประธานท่ีประชุม 
                 (นายชายนอ้ย เผื่อนโกสุม) 
 
  
 
ลงช่ือ               เลขานุการบริษทั และผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม 
               (นางสาวปรัศนีย ์สุระเสถียร) 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code 
 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้ 
พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีใน 
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถ 
ดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ผ่าน QR Code ด้านล่าง และ
ตามที่ปรากฏในแบบลงทะเบียน 
 

 
 
การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One 
Report) 
สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป) 
1.  เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ 
2.  สแกนที่ QR Code 
3.  หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม 
หมายเหตุ: กรณีที่ไมม่ีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอพพลิเคชั่น (Application) 
อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ LINE เป็นต้น 
 
สำหรับระบบ Android 
1. เปิดแอพพลิเคชั่น QR CODE READER, Facebook หรือ LINE 

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน LINE 
1.1 เข้าไปใน LINE แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) 
1.2 เลือก QR Code 
1.3 สแกน QR Code 

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมลูประกอบการประชุม 
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ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ  
 
1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
1.1 นายชาลี โสภณพนชิ 

กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 
(วันท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 มีนาคม 2548) 
อายุ 60 ปี 
การศึกษา 
• ปริญญาโท สาขาการเงิน University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ์Brown University ประเทศสหรฐัอเมริกา 
การฝึกอบรม/สัมมนา 
• หลักสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 7/2558) สมาคมสง่เสริมสถาบัน 

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลักสตูร Directors Accreditation Program (DAP 40/2548) สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD) 
ประสบการณ์การทำงาน 
• 2548 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
• 2541 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกดั (มหาชน) 
การดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่น ๆ ในปัจจุบัน 
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- กรรมการ บริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จำกดั 
- ประธานกรรมการ บริษัท เอ.ซี.แอล.ลสีซิ่ง จำกัด 
- กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ซิตีเ้รียลตี้ จำกัด 
- กรรมการ บริษัท ทีอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด 

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 16 ปี ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรง
ตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 19 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มหีุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่ม ี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า : ไม่ม ี
การเข้าประชุมในรอบปี 2563-64 
1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/7 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 8 ครั้ง มีการประชุม 1 ครั้งที่

นายชาลี โสภณพนิช เป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่เข้าร่วมในการประชุม 
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1.2  นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์  
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา  
(วันท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 28 มิถุนายน 2544) 
อายุ 59 ปี 
การศึกษา 
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การฝึกอบรม/สัมมนา 
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 71/2551) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 13/2559) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นท่ี 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ประสบการณ์การทำงาน 
• 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้  
   (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
• 2547 - ปัจจุบัน :  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 

(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
• 2560 - 2563 :  ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน  
   บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
• 2533 - 2561 : กรรมการ บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด 
• 2552 - ก.พ. 2560 : กรรมการ บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรช่ัน จำกัด 
• 2556 - 2557 : กรรมการ บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 
• 2553 - 2556 : กรรมการ บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 
• 2552 - 2556 : ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ สินเอเชีย จำกัด 
การดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่น ๆ ในปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียนอื่น 

- กรรมการ และผู้อำนวยการบริหาร - การลงทุนกลุ่ม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
- กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
- กรรมการอิสระ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด 
- กรรมการ บริษัท เอคโค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด 
- กรรมการ บริษัท ดับบลิวพี แก๊ส จำกัด 
- กรรมการ บริษัท ดับบลิวพี โซลูช่ันส์ จำกัด 
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- กรรมการ บริษัท ดับบลิวพี โซลล่าร์ จำกัด 
- กรรมการ บริษัท แซ๊ป ปาร์ตี้ จำกัด 
- กรรมการ บริษัท ดิ อัลตร้าเวลท์ กรุ๊ป จำกัด 
- รองประธานกรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิอิออนประเทศไทย 
- สมาชิก Corporate Advisory Board Marshall School Business, University of Southern California 

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 20 ปี ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรง
ตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 23 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า : ไม่มี 
การเข้าประชุมในรอบปี 2563-64 
1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง 
2) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง 
3) การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 2/2 ครั้ง 
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1.3 นายชาย วินิชบุตร  
กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม   
(วันท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 13 พฤศจิกายน 2555) 
อายุ 46 ปี 
การศึกษา 
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การฝึกอบรม/สัมมนา 
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 64/2550) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประสบการณ์การทำงาน 
• 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อาร์ เจ เอนเนอร์จี จำกัด 
• 2555 - ปัจจุบัน  : กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
• 2558 - ม.ค. 2560 : กรรมการ บริษัท ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด 
• 2555 - ม.ค. 2560 : กรรมการ บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเซส จำกัด 
• 2558 - 2559 : กรรมการ บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด 
• 2558 - 2559 : กรรมการ บริษัท ไทคอน (ฮ่องกง) จำกัด 
การดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่น ๆ ในปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียนอื่น 
- กรรมการ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) 
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- กรรมการ บริษัท ทีอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด 
- กรรมการ บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด 
- กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์รัชคาร จำกัด 
- กรรมการ บริษัท ซากูระจูจิโรจนะ เมดิคัล จำกัด 
- กรรมการ บริษัท บีไอจี โรจนะ ทีเจจี แก๊ส จำกัด 

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 9 ปี ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหนง่อีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่ง
จนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 12 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า : ไม่มี 
การเข้าประชุมในรอบปี 2563-64 
1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/8 ครั้ง 
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1.4  นายปณต สิริวัฒนภักด ี
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง   
(วันท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 16 มกราคม 2560) 
อายุ 44 ปี 
การศึกษา 
• ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
• ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิศวกรรม อุตสาหกรรมและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมสซาชูเสทส์ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
การฝึกอบรม/สัมมนา 
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 46/2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 10/2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547) สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 
ประสบการณ์การทำงาน 
• 27 ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน  : กรรมการ บริษัท ควอนตัม อินโนเวช่ัน จำกัด 
• 2560 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ         

สรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

• 2558 - 2563  :  กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจ
เม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ช่ือเดิม บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด 

• 2558 - 2563 : กรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จำกัด 
• 2560 - 2562 : กรรมการ บริษัท ทรัพย์สมบูรณ์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ พลัส จำกัด 
• 2553 - 2562 : กรรมการ บริษัท นอร์ธ ปาร์ค เรียลเอสเตท จำกัด 
• 2553 - 2562 : กรรมการ บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด 
• 2552 - 2562 : กรรมการ บริษัท หนองคาย คันทรี กอล์ฟคลับ จำกัด 
• 2554 - 2561 : กรรมการ บริษัท ทีซีซี เทรด แอนด์ คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ จำกัด 
• 2560 - 2561  : กรรมการ บริษัท ฟ้าประทานแผ่นดินทอง จำกัด 
• 2560 - 2561 : กรรมการ บริษัท วัน แบงค็อก โฮลดิ้งส์ จำกัด 
• 2557 - 2561 : กรรมการ บริษัท โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
• 2555 - 2560 : กรรมการ บริษัท ทีซีซี ภูมิพัฒน์ จำกัด 
• 2550 - 2560 :  กรรมการ บริษัท ปากซอง แคปปิตอล จำกัด 
• 2550 - 2560 : กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) 
• 2548 - 2560 : กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) 
• 2556 - 2559 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) 
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• 2549 - 2559  : กรรมการ บริษัท สิริวนา จำกัด 
• 2556 - 2558  : กรรมการ บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอเทค จำกัด 
• 2556 - 2558  : กรรมการ บริษัท ทิพย์สุพรรณบุรี ไบโอเอนเนอยี่ จำกัด 
• 2551 - 2558  : กรรมการ บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอ รีไฟเนอรี่ จำกัด 
• 2554 - 2558  : กรรมการ บริษัท ทิพย์นครสวรรค์ ไบโอเอนเนอยี่ จำกัด 
• 2551 - 2558  : กรรมการ บริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี่ จำกัด  
• 2551 - 2558  : กรรมการ บริษัท น้ำตาลทิพย์นครสวรรค์ จำกัด 
• 2549 - 2558  : กรรมการ บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด 
• 2549 - 2558  : กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด 
• 2551 - 2557  : กรรมการ บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรช่ัน จำกัด 
• 2551 - 2557  : กรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด์ รีเทล จำกัด  
• 2548 - 2557  : กรรมการ บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด 
• 2554 - 2556  : กรรมการ บริษัท วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง จำกัด 
• 2554 - 2556 : กรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
• 2552 - 2556  : กรรมการ บริษัท ปรีดีประภา จำกัด 
• 2551 - 2556  : กรรมการ บริษัท ทีซีซี เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 
• 2550 - 2556  : กรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป จำกัด 
• 2547 - 2556  : กรรมการ บริษัท โกลเด้นเวลธ์ จำกัด 
• 2554 - 2555 :  กรรมการ บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด  
• 2553 - 2555  : กรรมการ บริษัท เอ ซี เค ริลตี้ จำกัด 
• 2553 - 2555  : กรรมการ บริษัท ทีซีซีซีแอล 1 จำกัด 
• 2553 - 2554  : กรรมการ บริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จำกัด 
• 2553 - 2554  : กรรมการ บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด 
การดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่น ๆ ในปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียนอื่น 

- กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการกำกับดูแลบรรษัท      
ภิบาล บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) 

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- ประธานกรรมการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด (มหาชน) 
- กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท Frasers Property Limited 
- กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด 
- กรรมการ บริษัท นอร์ม จำกัด 
- กรรมการ บริษัท นอร์ม (2019) จำกัด 
- กรรมการ บริษัท ควอนตัม เทรดดิ้ง จำกัด ช่ือเดิม บริษัท บุรีรัมย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 
- กรรมการ บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด 
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- กรรมการ บริษัท เอ็นวาย พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 
- กรรมการ บริษัท สิริดำรงธรรม จำกัด 
- กรรมการ บริษัท ภักดีวัฒนา จำกัด 
- กรรมการ บริษัท น้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 
- กรรมการ บริษัท เอเชียน แคปปิตอล จำกัด 
- กรรมการ บริษัท วัฒนภักดี จำกัด 
- กรรมการ บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด 
- กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
- กรรมการ บริษัท ควอนตัม แคปปิตอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 
- กรรมการ บริษัท วัน แบงค็อก จำกัด 
- กรรมการ บริษัท เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ จำกัด 
- กรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
- กรรมการ บริษัท เกษมทรัพย์สิริ จำกัด 
- กรรมการ บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 
- กรรมการ บริษัท ทีซีซี เอ็กซิบิช่ัน แอนด์ คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ จำกัด 
- กรรมการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิช่ัน ออกาไนเซอร์ จำกัด 
- กรรมการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด 
- กรรมการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด 
- กรรมการ บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
- กรรมการ บริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท จำกัด 
- กรรมการ บริษัท เดอะ ชะอำ ยอร์ช คลับโฮเต็ล จำกัด 
- กรรมการ บริษัท อเดลฟอส จำกัด 
- กรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท คริสตอลลา จำกัด 
- กรรมการ บริษัท พรรณธิอร จำกัด 
- กรรมการ บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด 
- กรรมการ บริษัท แก่นขวัญ จำกัด 
- กรรมการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด 
- กรรมการ International Beverage Holdings Limited 
- กรรมการ International Beverage Holdings (UK) Limited 
- กรรมการ International Beverage Holdings (China) Limited 
- กรรมการ InterBev (Singapore) Limited ประเทศสิงคโปร์ 
- กรรมการ Blairmhor Distillers Limited  
- กรรมการ Blairmhor Limited 
- รองประธานกรรมการ บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด 
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- รองประธานกรรมการ บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด 
- รองประธานกรรมการ บริษัท อธิมาตร จำกัด 
- รองประธานกรรมการ บริษัท เอส.เอส. การสุรา จำกัด 
- กรรมการ, Frasers Logistics & Industrial Asset Management Pte Ltd., Manager of Frasers Logistics 

& Industrial Trust (REIT/Trust) 
- ก ร ร ม ก า ร , Frasers Hospitality Asset Management Pte Ltd., Manager of Frasers Hospitality Real 

Estate Investment Trust (REIT/Trust) 
- กรรมการ, Frasers Hospitality Trust Management Pte Ltd., Manager of Frasers Hospitality Business 

Trust (REIT/Trust)  
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 4 ปี ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหนง่อีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่ง
จนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 7 ปี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : เป็นน้องเขยของนาย
โชติพัฒน์ พีชานนท์ กรรมการ 
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า : ไม่มี 
การเข้าประชุมในรอบปี 2563-64 
1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง 
2) การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง 
3) การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 2/2 ครั้ง 
4) การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง 
 

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

จำนวนหุ้นทีถ่ือ 

รวม 
ร้อยละของหุ้นที่
มีสิทธิออกเสียง ถือโดยตนเอง 

ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(นับรวมคู่สมรสและ 

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ) 
1. นายชาลี โสภณพนิช ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
2. นายชาย วินิชบุตร  ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
3. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท ์ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
4. นายปณต สริิวัฒนภักด ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
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ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 
 

1.   นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195  
วันข้ึนทะเบียนผูส้อบบัญชีรับอนุญาต 5 มกราคม 2539 
สำนักงานสอบบัญช ี บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จำกัด 
ตำแหน่งปัจจุบัน หุ้นส่วน สอบบัญชี 
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโททางการบรหิาร (MBA) การบัญชี 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
ประสบการณ ์ 33 ปี 
จำนวนปีท่ีสอบบัญชีให้บริษัท ไม่เคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท 
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ ไม่ม ี
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 
2.   นางสาวยุวนุช เทพทรงวัจจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5371  

วันข้ึนทะเบียนผูส้อบบัญชีรับอนุญาต 1 ตุลาคม 2540 
สำนักงานสอบบัญช ี บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จำกัด 
ตำแหน่งปัจจุบัน หุ้นส่วน สอบบัญชี 
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  IFRS 

Diploma,  ACCA 
ประสบการณ ์ 26 ปี 
จำนวนปีท่ีสอบบัญชีให้บริษัท ไม่เคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท 
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ ไม่ม ี
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

3.   นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420 
วันข้ึนทะเบียนผูส้อบบัญชีรับอนุญาต 1 ตุลาคม 2549 
สำนักงานสอบบัญช ี บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จำกัด 
ตำแหน่งปัจจุบัน หุ้นส่วน สอบบัญชี 
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรสีาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประสบการณ ์ 20 ปี 
จำนวนปีท่ีสอบบัญชีให้บริษัท ไม่เคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท 
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ ไม่ม ี
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
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4.   นางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10512 
วันข้ึนทะเบียนผูส้อบบัญชีรับอนุญาต 1 ตุลาคม 2553 
สำนักงานสอบบัญช ี บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จำกัด 
ตำแหน่งปัจจุบัน หุ้นส่วน สอบบัญชี 
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ ์ 18 ปี 
จำนวนปีท่ีสอบบัญชีให้บริษัท ไม่เคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท 
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ ไม่ม ี
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 
5.   นางสาวนาฏศศิน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10767 

วันข้ึนทะเบียนผูส้อบบัญชีรับอนุญาต 25  พฤษภาคม  2554 
สำนักงานสอบบัญช ี บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จำกัด 
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริหาร สอบบญัชี 
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโทสาขา บญัชีมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

สาขาการบญัชี 
ประสบการณ ์ 17 ปี 
จำนวนปีท่ีสอบบัญชีให้บริษัท ไม่เคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท. 
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ ไม่ม ี
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
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(F 53-4) 
แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 

 
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
1 ปีบัญชี 2565 เมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้ 
1. การลดทุนและการเพ่ิมทุน 

1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,391,566,449 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
3,710,843,868 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,319,277,419 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย 
จำนวน 1,391,566,449 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท   

1.2 ทีป่ระชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 2,319,277,419 บาท เป็นทุน
จดทะเบียนจำนวน 3,710,843,868 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,391,566,449 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1 บาท รวม 1,391,566,449 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้ 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 

(บาท) 

 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ 
ในการใช้เงินทุน 

หุ้นสามญั 

หุ้นบุริมสิทธิ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 แบบมอบอำนาจทั่วไป 
(General Mandate) 

หุ้นสามญั 

หุ้นบุริมสิทธิ 

1,391,566,449 

- 

1 

- 

1,391,566,449 

- 

 
2. การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน 
จัดสรรให้แก่ จำนวนหุ้น อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม)่ 
ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 
วัน เวลา จองซ้ือ

และชำระเงินค่าหุ้น 
หมายเหตุ 

ผู้ถือหุ้นเดิม - - - - - 
ประชาชน - - - - - 
บุคคลใด ๆ - - - - - 
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/
ใช้สิทธิของตราสาร 

- - - - - 
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2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) 
จัดสรรให้แก่ ประเภทหลักทรัพย ์ จำนวนหุ้น ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว/1 หมายเหตุ 

(1) ผู้ถือหุ้นเดิม หุ้นสามญั 
หุ้นบุริมสิทธิ 

ไม่เกิน 695,783,225 
- 

30 
- 

- 
- 

(2) ประชาชน หุ้นสามญั 
หุ้นบุริมสิทธิ 

ไม่เกิน 463,855,483 
- 

20 
- 

- 
- 

(3) บุคคลในวงจำกัด หุ้นสามญั 
หุ้นบุริมสิทธิ 

ไม่เกิน 231,927,741 
- 

10 
- 

- 
- 

/1 ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate 
 
หมายเหตุ: ทั้งนี้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ ดังต่อไปนี้ 

1) พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนตามวิธีท่ี 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือทั้งสามวิธี ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่
เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว หรือ 695,783,225 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน แต่
หากจัดสรรตามวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว หรือ 
463,855,483 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามวิธีที่ 2 และ 
3 ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนท่ี
เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด) และในการ
กำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของ
บริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม และต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
ของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วัน
ทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น และอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่ เกินร้อยละ 10 ของราคา
ดังกล่าว หรือ (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่
ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ 
(ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้
บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)) 

2) กำหนดวัตถุประสงค์ วันและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง  ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ดังกล่าว 
จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี ่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่  ทจ. 
21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏบิัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 
2546 ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด และ 

3) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควร
อันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุด หรือ
บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้  ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้น
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สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี ้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 
 

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย 
 กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.........จนกว่าการประชุมผู้
ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ 
 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 
 

4.  การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต 
4.1 บริษัทจะต้องยื่นขอจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของ

บริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
4.2 บริษัทจะต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ประชาชน และ/หรือ บุคคลในวงจำกัดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

5. วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพ่ิม 
จะสามารถระบุได้ เมื่อมีการเพิ่มทุนเกิดขึ้นจริง 
 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
จะสามารถระบุได้ เมื่อมีการเพิ่มทุนเกิดขึ้นจริง 
 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
จะสามารถระบุได้ เมื่อมีการเพิ่มทุนเกิดขึ้นจริง 
 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
จะสามารถระบุได้ เมื่อมีการเพิ่มทุนเกิดขึ้นจริง 
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9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
 
ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินการ วัน เดือน ป ี

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1 ปีบัญชี 2565 9 พฤศจิกายน 2564 
2. วันกำหนดรายชื่อผู ้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2565 (Record Date) 
23 พฤศจิกายน 2564 

3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 12 มกราคม 2565 
4. ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และ

การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ 
ภายใน 14 วัน นับแต่วันที ่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ 

 

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 
  

 

  (นายธนพล ศิริธนชัย) 
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

บริษัท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้ (ประเทศไทย) จำกัด 
(มหาชน) 
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ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ือหุ้น  
  
ข้อ 28 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี

ของบริษัท 
  การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวถึงในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะประชุมผู้

ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้
ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
จากผู้ถือหุ้น 
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าช่ื อกัน
หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบ
กำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัท
จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งน้ันให้แก่บริษัท 

  
ข้อ 29  ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ
เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือ
นัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาหนังสือนัดประชุม
ดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน 

 
ข้อ 30 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือ

มอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดหนังสือ
มอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบ
ฉันทะเข้าประชุม 

 
ข้อ 31 . ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือมีผู้

ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่ง
กรณีใด จะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจึงจะเป็นองค์
ประชุม 

 ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่
ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นรอ้งขอให้การประชุมเปน็
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อันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุม
ใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า
จะต้องครบองค์ประชุม 

 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้า ร่วม
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคน
หนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน 

 
ข้อ 32 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง 
 การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู ้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้

ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในท่ีประชุมกำหนด 
 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสาคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด  หรือบางส่วนที่สำคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ 
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 
 

ข้อ 33 กิจการอันท่ีประชุมสามญัประจำปพีึงกระทำมีดังนี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปทีี่ผ่านมา 
(2) พิจารณาอนุมัติงบดลุ และบญัชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสดุรอบบญัชีของบริษัท 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
(5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท 
(6) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน 
(7) กิจการอื่นๆ
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ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส ์(E-AGM) และการมอบฉันทะ 
 
1.  การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM 

1) ผู้ถือหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะ สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่าน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านทาง WebLink หรือสแกน QR Code  
ได้ตั้งแต่วันที่ี 20 ธันวาคม 2564 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ  

2) เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
▪ กรอกเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ 
▪ กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) / เลขทะเบียนนิติบุคคล 
▪ กรอกอีเมลของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุม เพือ่ใช้ในการรับข้อมูลช่ือผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) สำหรับ

การเข้าร่วมประชุม 
▪ กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุม 
▪ แนบไฟล์เอกสาร  

- กรณีที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง โปรดแนบสำเนาหนังสือเชิญประชุม สำเนา
ประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารแสดงตนท่ีทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของเจ้าของบัตรและ
ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง  

- กรณีที่มีการมอบฉันทะ โปรดแนบสำเนาหนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ
ตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

*หมายเหตุ* ท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะได้จาก หนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ฉบับเต็ม) ได้ที่ https://www.frasersproperty.co.th 
 

3) หลังจากท่ีบริษัทได้ตรวจสอบรายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ใน
วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารต่าง ๆ แล้ว ระบบจะจัดส่ง 
WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM พร้อมท้ังช่ือผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) และไฟล์คู่มือ
การใช้งานระบบให้กับท่านผ่านทางอีเมลที ่ท่านได้แจ้งมายังบริษัท ทั ้งนี ้ ขอให้ท่านโปรดเก็ บรักษาชื ่อผู ้ใช้ 
(Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น  

4) ในกรณีที่ไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง ระบบจะแจ้งสาเหตุให้ทราบทางอีเมลที่ท่านได้แจ้งมายังบริษัท ท่าน
สามารถ login เข้าสู่ระบบเพื่อนำส่งไฟล์เอกสารที่แก้ไข/เพิ่มเติมได้อีกครั้งหนึ่ง 

5) ในกรณีที่ช่ือผู้ใช้ (Username) หรือรหัสผ่าน (Password) สูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 
กรุณาติดต่อบริษัท ควิดแลบ จำกัด ซึ ่งเป็นผู ้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท ได้ทางอีเมล 
info@quidlab.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 2013 4322 และ 080 008 7616 

 
2. การเข้าระบบเพ่ือร่วมประชุม E-AGM  

1) ในวันประชุม บริษัทจะเปิดระบบให้ท่านสามารถล็อคอินเข้าสู่ระบบได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. และเริ่มการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป  

https://fpt.foqus.vc/registration/ 
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2) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุมและคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ได้ทาง
เว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.frasersproperty.co.th โดยเลือกเมนู “Investor Relations” ได้ตั้งแต่วันที่  
9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป  

3) ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระได้  
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนวาระใด ระบบจะทำการนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้น โดยอัตโนมัติ  

4) ในกรณีที่พบปัญหาทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบได้ตาม
ช่องทางการติดต่อ ซึ่งบริษัทจะแจ้งไว้ในอีเมลที่แจ้งยืนยันสิทธิเข้าร่วมการประชุม  

 
3. การส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกีย่วข้องกับบริษัทหรือวาระการประชุม 

1) ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามให้แก่บริษัทก่อนวันประชุม ภายในวันท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2565 โดยระบุชื่อ 
สกุล เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ผ่านช่องทางต่อไปนี้  
ช่องทาง e-mail : TH.FPT.CS@frasersproperty.com หรือ  
ช่องทางไปรษณีย์ : ฝ่ายเลขานุการบริษัท 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  ชั้น 20 มิตรทาวน์ออฟฟิศ           
ทาวเวอร์ เลขท่ี 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

2) ในระหว่างการประชุม ผู ้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำและคำถามเกี่ยวกับการประชุมผ่านทางระบบการประชุม     
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท  

 
4.  การมอบฉันทะ 

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียง
แทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามแบบที่ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ (เอกสารแนบ 10) 
วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ ดังนี ้
1) ผู้ถือหุ้นทัวไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัท 

แนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ 
2) ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้

เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่

สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมี

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 8 หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแล้ว บริษัทขอ
แนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และแนบหนังสือมอบฉันทะ
พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะเข้าในระบบออนไลน์ หรือส่งอีเมลมาที่ TH.FPT.CS@frasersproperty.com 
หรือส่งเอกสารฉบับจริงมาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
ชั้น 20 มิตรทาวน์ออฟฟิศทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
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และเพื่อความสะดวกในการตรวจเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวันจันทร์ที่  10 
มกราคม 2565 

5) กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือช่ือ 
หนังสือมอบฉันทะและปิดอาการแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันท่ีที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว 

 
เอกสารแนบการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ 
ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 
1) ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

▪ ใบหน้าหนังสือเชิญประชุมที่แสดงจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครอง  
▪ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับข่ีซึ่งออกโดยส่วนราชการ 

หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ส่ง
หลักฐานประกอบด้วย 

2) การเข้าร่วมประชุมโดยผู้มอบฉันทะ  
▪ ใบหน้าหนังสือเชิญประชุมที่แสดงจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครอง  
▪ หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้มอบฉันทะ ผู้รบัมอบฉันทะ และตดิ

อากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

▪ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น                     
ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 

▪ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 

ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล 
1) กรณผีู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

▪ ใบหน้าหนังสือเชิญประชุมที่แสดงจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครอง  
▪ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ 

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งได้ลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 
▪ สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 

และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่ง
เป็นผู้ถือหุ้น 

2) กรณีที่มีการมอบฉันทะ  
▪ ใบหน้าหนังสือเชิญประชุมที่แสดงจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครอง 
▪ หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉั นทะ 

และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 
▪ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น                    

ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 
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▪ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้ลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 

▪ สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที ่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทน  
นิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทน
นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

3) กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดังนี้ 
3.1) เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian) 

▪ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการ
แทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วน
แล้ว 

▪ หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  
▪ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดย 

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการ
แทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน 
(Custodian) 

▪ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลง
ลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 

3.2) เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ 
▪ หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

แทน 
▪ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผูแ้ทนนิติบุคคล และมี

ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

▪ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 

3.3) เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ 
▪ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางที่ยัง

ไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้ลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุน้ และนิยามกรรมการอิสระ 

 

1.  รองศาสตราจารย์ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง  
(วันท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 24 เมษายน 2560) 
อายุ 68 ปี 
การศึกษา 
• ปริญญาโท (พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาโท สาขากฎหมาย Harvard Law School ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
• ปริญญาตรี (นิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การฝึกอบรม/สัมมนา 
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 32/2562) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) 
• หล ักส ูตร  Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 17/2562) สมาคมส ่ ง เสร ิมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD 40/2562) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 
• หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 2543) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• งานสัมมนา Corporate Responsibilities and Practices in Anti-Corruption 
• งานสัมมนา Roles of Executives to Establishing Corruption Protection Mechanism 
ประสบการณ์การทำงาน 
• 2560 - ปัจจุบัน  :  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ

และการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

• 2560 - 2563  : กรรมการสรรหา บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
• 2538 - 2561 : ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
• 2553 - 2556 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด 

(มหาชน) 
• 2521 - 2556 : อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• 2544 - 2552 : คณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• 2543 - 2544 : ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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การดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่น ๆ ในปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียนอื่น 

- กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด 
(มหาชน) 

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด 
(มหาชน) 

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารยูโอบี 

จำกัด (มหาชน) 
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 4 ปี  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีหุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า : ไม่มี 
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) ช้ัน 20 มิตรทาวน์ออฟฟิศทาวเวอร์ เลขท่ี 
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 
 

2.  นายชายน้อย เผ่ือนโกสุม 
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนด 
ค่าตอบแทนและสรรหา ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(วันท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 16 มกราคม 2560) 
อายุ 71 ปี 
การศึกษา 
• ปริญญาโท สาขาการบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• ปริญญาตรี สาขาบัญชี California College of Commerce ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การฝึกอบรม/สัมมนา 
• หลักสูตร The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight (2560) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 
• หลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP 33/2557) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) 
• หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 63/2550) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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ประสบการณ์การทำงาน 
• 2563 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนด

ค่าตอบแทนและสรรหา และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

• 2560 - 2563 : ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท เฟร
เซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

• 2555 - ก.ย. 2562 : ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการอิสระ บริษัท 
แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 

• 2560 - ม.ค. 2562 : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการทรัพยากรบุคคลและ
กำหนดค่าตอบแทน บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 

• 2559 - 2561 : กรรมการในคณะกรรมการอำนวยการ เงินทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง 

• 2554 - 2561 : กรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) กระทรวง
พลังงาน 

• 2552 - 2561 : กรรมการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
• 2553 - 2559 : กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 
• 2556 - 2557 : ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 
• 2553 - 2555 : ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันสิ ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
• 2551 - 2553 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อะโรเมติกส์

และการกลั่น จำกัด (มหาชน) 
• 2551 - 2553 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
• 2550 - 2551  : กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) 
• 2547 - 2550 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
• 2547 - 2550 : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน)  
• 2547 - 2550 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท อัลลายแอนซ์ รีไฟน์นิ่ง จำกัด  
• 2527 - 2547 :  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 
• 2517 - 2527 : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ธนาคารเชสแมนฮัตตัน สาขากรุงเทพ  
 
การดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่น ๆ ในปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียนอื่น 

- ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) 
- กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่

ดี บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) 
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• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- ประธานกรรมการ บริษัท ทีอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด  
- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด 
- กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ง และอนุกรรมการปรับปรงุโครงสร้างธุรกิจ บริษัท เนช่ัน

แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)  
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 4 ปี  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 5,000 หุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี 
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า :  ไม่มี 
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) ช้ัน 20 มิตรทาวน์ออฟฟิศทาวเวอร์ เลขท่ี 
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 
 

3. นางบุษยา มาทแล็ง  
กรรมการอิสระ 
(วันท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 13 มกราคม 2564) 
อายุ 61 ปี  
การศึกษา 
• อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) (เกียรตินยิมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง)  

จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 
• Master of Arts (Political Science), University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• Master of Arts (Asian Studies), University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การฝึกอบรม/สัมมนา 
• หลักสตูรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 51 วิทยาลัยนักบริหาร สำนักงาน ก.พ. พ.ศ. 2559 
• Listed Entity Director (LED) Program (Module 1,2,3,4) Singapore Institute of Directors (SID) 
• หลักสตูร Director Certification Program (DCP304/2021) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   
ประสบการณ์การทำงาน 
• ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท เฟรเซอรส์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 
• ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 
• มี.ค. 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการที่ปรึกษา ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ 
• ธ.ค. 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการที่ปรึกษา สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวง

การต่างประเทศ 
• ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ คณะกรรมการจดัทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
• ม.ค. 2560 - ม.ค. 2564 : กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ สภาราชวทิยาลัยจุฬาภรณ์ 
• ต.ค. 2559 - ก.ย. 2563 : ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
• 2558 - 2559 : - เอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรเบลเยียมและราชรัฐลักเซมเบิร์ก 
   - เอกอัครราชทูต หัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป 
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• 2556 - 2558 : เอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรสเปน 
• 2555 - 2556 : เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐเซเนกัล 
• 2553 - 2555 : อธิบดีกรมยโุรป กระทรวงการต่างประเทศ 
การดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่น ๆ ในปัจจุบัน 
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย : ไมม่ี 
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 ปี  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มหีุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่ม ี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า : ไม่ม ี
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) ช้ัน 20 มิตรทาวน์ออฟฟิศทาวเวอร์ เลขท่ี 
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 
 

บริษัทได้กำหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 
39/2559) โดยมรีายละเอียดดังนี้ 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่
รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ ำนาจ
ควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา พี่น้อง คู่
สมรสและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษั ทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้อื
หุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ
หรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิัท 
หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 
ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของ
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงินซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่มี
นัย ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น
ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท 
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แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 
2564 (แบบ 56-1 One Report)  ในรูปแบบ QR CODE เพื่อเป็นไปตามหลักปฏิบัติงานขององค์กรในด้านความยั่งยืน และ
เป็นการร่วมรณรงค์เพื่อลดภาวะโลกร้อน ซึ่งบริษัทได้นำส่ง QR CODE ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว 
 
อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ให้บริษัทจัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 
One Report) ในรูปแบบหนังสือ กรุณากรอกรายละเอียดตามด้านล่างนี้ และส่งมายัง เลขานุการบริษัท บริษัท เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชั้น 20 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรืออีเมล th.fpt.cs@frasersproperty.com เพื่อท่ีบริษัทจะได้ดำเนินการจัดส่งให้ท่าน
ผู้ถือหุ้นต่อไป 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน เลขานุการบริษัท 
 
ข้าพเจ้า _________________________________________________________________________________________________ 

มีความประสงค์ขอรับแบบแสดงรายการข้อมลูประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ
หนังสือ 
 
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร 

อยู่บ้านเลขที ่ _____________________________________ หมู่บ้าน _________________________________________ 

ถนน _____________________________________ ตำบล/แขวง _________________________________________ 

อำเภอ/เขต _____________________________________ จังหวัด _________________________________________ 

รหัสไปรษณีย ์ _____________________________________ โทรศัพท ์ _________________________________________ 

E-mail _____________________________________   
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หมายเหต ุผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 
 

 เขียนที ่  
   วันที ่  เดือน  พ.ศ.  

(1) ข้าพเจ้า  สัญชาต ิ  
 อยู่บ้านเลขที ่  ถนน  ตำบล/แขวง  
 อำเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย ์  
(2) เป็นผู้ถอืหุ้นของ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามญัจำนวนทั้งสิน้ 
 รวม  หุ้น  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ  เสียง ดังนี ้
 หุ้นสามัญ  หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ   เสียง  
 หุ้นบุริมสทิธ ิ  หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ   เสียง  

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
 ☐ 1.  อายุ   อยู่บ้านเลขที ่  
   ถนน   ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  

   จังหวัด  รหัสไปรษณีย ์      
 ☐ 2.  อายุ   อยู่บ้านเลขที ่  

 
  ถนน   ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  

   จังหวัด  รหัสไปรษณีย ์      
 ☐ 3. รองศาสตราจารยธ์ิติพันธ์ เชือ้บุญชยั อายุ  68 อยู่บ้านเลขที ่ 944 

 
  ถนน  พระราม 4 ตำบล/แขวง วังใหม่ อำเภอ/เขต ปทุมวัน 

   จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์ 10330     
 ☐ 4. นายชายนอ้ย เผือ่นโกสมุ อายุ  71 อยู่บ้านเลขที ่ 944 

 
  ถนน  พระราม 4 ตำบล/แขวง วังใหม่ อำเภอ/เขต ปทุมวัน 

   จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์ 10330     
 ☐ 5. นางบุษยา มาทแล็ง อายุ  61 อยู่บ้านเลขที ่ 944   
   ถนน  พระราม 4 ตำบล/แขวง วังใหม่ อำเภอ/เขต ปทุมวัน 
   จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์ 10330     

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา 
และสถานที่อ่ืน  
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 
 

ลงชื่อ  ผู้มอบฉันทะ 

 (                                                        )  

ลงชื่อ  ผู้รับมอบฉันทะ 

 (                                                        )  

ลงชื่อ  ผู้รับมอบฉันทะ 

 (                                                        )  
ลงชื่อ  ผู้รับมอบฉันทะ 

 (                                                        )  
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 
 

 เขียนที ่  
   วันที ่  เดือน  พ.ศ.  

(1) ข้าพเจ้า  สัญชาต ิ  
 อยู่บ้านเลขที ่  ถนน  ตำบล/แขวง  
 อำเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย ์  
(2) เป็นผู้ถอืหุ้นของ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามญัจำนวนทั้งสิน้ 
 รวม  หุ้น  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ  เสียง ดังนี ้
 หุ้นสามัญ  หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ   เสียง  
 หุ้นบุริมสทิธ ิ  หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ   เสียง  

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
 ☐ 1.  อายุ   อยู่บ้านเลขที ่  
   ถนน   ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  

   จังหวัด  รหัสไปรษณีย ์      
 ☐ 2.  อายุ   อยู่บ้านเลขที ่  

 
  ถนน   ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  

   จังหวัด  รหัสไปรษณีย ์      
 ☐ 3. รองศาสตราจารยธ์ิติพันธ์ เชือ้บุญชยั อายุ  68 อยู่บ้านเลขที ่ 944 

 
  ถนน  พระราม 4 ตำบล/แขวง วังใหม่ อำเภอ/เขต ปทุมวัน 

   จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์ 10330     
 ☐ 4. นายชายนอ้ย เผือ่นโกสมุ อายุ  71 อยู่บ้านเลขที ่ 944 

 
  ถนน  พระราม 4 ตำบล/แขวง วังใหม่ อำเภอ/เขต ปทุมวัน 

   จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์ 10330     
 ☐ 5. นางบุษยา มาทแล็ง อายุ  61 อยู่บ้านเลขที ่ 944   
   ถนน  พระราม 4 ตำบล/แขวง วังใหม่ อำเภอ/เขต ปทุมวัน 
   จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์ 10330     

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา 
และสถานที่อ่ืน  

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

☐ เห็นด้วย  ☐ ไม่เห็นด้วย  ☐ งดออกเสียง 
 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

☐ เห็นด้วย  ☐ ไม่เห็นด้วย  ☐ งดออกเสียง 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

☐ เห็นด้วย  ☐ ไม่เห็นด้วย  ☐ งดออกเสียง 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

☐ เห็นด้วย  ☐ ไม่เห็นด้วย  ☐ งดออกเสียง 
 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565 

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
การแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด 

☐ เห็นด้วย  ☐ ไม่เห็นด้วย  ☐ งดออกเสียง 
การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
1.  ช่ือกรรมการ: นายชาลี โสภณพนิช 

☐ เห็นด้วย  ☐ ไม่เห็นด้วย  ☐ งดออกเสียง 
2.  ช่ือกรรมการ: นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ 

☐ เห็นด้วย  ☐ ไม่เห็นด้วย  ☐ งดออกเสียง 
3.  ช่ือกรรมการ: นายชาย วินิชบุตร  

☐ เห็นด้วย  ☐ ไม่เห็นด้วย  ☐ งดออกเสียง 
4.  ช่ือกรรมการ: นายปณต สิริวัฒนภกัดี 

☐ เห็นด้วย  ☐ ไม่เห็นด้วย  ☐ งดออกเสียง 
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

☐ เห็นด้วย  ☐ ไม่เห็นด้วย  ☐ งดออกเสียง 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

☐ เห็นด้วย  ☐ ไม่เห็นด้วย  ☐ งดออกเสียง 
 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจด
ทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

☐ เห็นด้วย  ☐ ไม่เห็นด้วย  ☐ งดออกเสียง 
 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์

สนธิ ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท  

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

☐ เห็นด้วย  ☐ ไม่เห็นด้วย  ☐ งดออกเสียง 
 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) 
จำนวนไม่เกิน 1,391,566,449 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

☐ เห็นด้วย  ☐ ไม่เห็นด้วย  ☐ งดออกเสียง 
 

วาระที่ 11 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

☐ เห็นด้วย  ☐ ไม่เห็นด้วย  ☐ งดออกเสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามทีร่ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ท่ี
ประชุมมีการพิจารณาลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือเพิม่เตมิ
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
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หมายเหต ุ 

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เ 

ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น  ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ   

กิจการใดที่ผูร้ับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทีผู่้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 

 
ลงชื่อ  ผู้มอบฉันทะ 

 (                                                        )  

ลงชื่อ  ผู้รับมอบฉันทะ 

 (                                                        )  

ลงชื่อ  ผู้รับมอบฉันทะ 

 (                                                        )  
ลงชื่อ  ผู้รับมอบฉันทะ 

 (                                                        )  
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 
 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 14:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่พึงจะเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
 
วาระที_่_______ เรื่อง_______________________________________________________________ 

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

☐ เห็นด้วย  ☐ ไม่เห็นด้วย  ☐ งดออกเสียง 
 
วาระที_่_______ เรื่อง_______________________________________________________________ 

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

☐ เห็นด้วย  ☐ ไม่เห็นด้วย  ☐ งดออกเสียง 
 
วาระที_่_______ เรื่อง_______________________________________________________________ 

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

☐ เห็นด้วย  ☐ ไม่เห็นด้วย  ☐ งดออกเสียง 
 
วาระที_่_______ เรื่อง_______________________________________________________________ 

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

☐ เห็นด้วย  ☐ ไม่เห็นด้วย  ☐ งดออกเสียง 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 
(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศท่ีแต่งต้ังคัสโตเดียนในประเทศไทย) 

 เขียนที ่  
   วันที ่  เดือน  พ.ศ.  

(1) ข้าพเจ้า  สัญชาต ิ  
 อยู่บ้านเลขที ่  ถนน  ตำบล/แขวง  
 อำเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย ์  
(2) เป็นผู้ถอืหุ้นของ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามญัจำนวนทั้งสิน้ 
 รวม  หุ้น  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ  เสียง ดังนี ้
 หุ้นสามัญ  หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ   เสียง  
 หุ้นบุริมสทิธ ิ  หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ   เสียง  

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
 ☐ 1.  อายุ   อยู่บ้านเลขที ่  
   ถนน   ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  

   จังหวัด  รหัสไปรษณีย ์      
 ☐ 2.  อายุ   อยู่บ้านเลขที ่  

 
  ถนน   ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต  

   จังหวัด  รหัสไปรษณีย ์      
 ☐ 3. รองศาสตราจารยธ์ิติพันธ์ เชือ้บุญชยั อายุ  68 อยู่บ้านเลขที ่ 944 

 
  ถนน  พระราม 4 ตำบล/แขวง วังใหม่ อำเภอ/เขต ปทุมวัน 

   จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์ 10330     
 ☐ 4. นายชายนอ้ย เผือ่นโกสมุ อายุ  71 อยู่บ้านเลขที ่ 944 

 
  ถนน  พระราม 4 ตำบล/แขวง วังใหม่ อำเภอ/เขต ปทุมวัน 

   จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์ 10330     
 ☐ 5. นางบุษยา มาทแล็ง อายุ  61 อยู่บ้านเลขที ่ 944   
   ถนน  พระราม 4 ตำบล/แขวง วังใหม่ อำเภอ/เขต ปทุมวัน 
   จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์ 10330     

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา 
และสถานที่อ่ืน  

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั้งนี้ ดังนี ้

 ☐ มอบฉนัทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธอิอกเสยีงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 
 ☐ มอบฉนัทะบางสว่น คอื 
  ☐ หุ้นสามัญ  หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง  
  ☐ หุ้นบุริมสทิธ ิ  หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง  

 
 
รวมสทิธอิอกเสยีงทั้งหมดลงคะแนนได้ทั้งหมด  เสียง    

 
(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564  

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

☐ เห็นด้วย  ☐ ไม่เห็นด้วย  ☐ งดออกเสียง 
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

☐ เห็นด้วย  ☐ ไม่เห็นด้วย  ☐ งดออกเสียง 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

☐ เห็นด้วย  ☐ ไม่เห็นด้วย  ☐ งดออกเสียง 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพ่ือเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

☐ เห็นด้วย  ☐ ไม่เห็นด้วย  ☐ งดออกเสียง 
 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565 

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
การแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด 

☐ เห็นด้วย  ☐ ไม่เห็นด้วย  ☐ งดออกเสียง 
การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
1.  ช่ือกรรมการ: นายชาลี โสภณพนิช 

☐ เห็นด้วย  ☐ ไม่เห็นด้วย  ☐ งดออกเสียง 
2.  ช่ือกรรมการ: นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ 

☐ เห็นด้วย  ☐ ไม่เห็นด้วย  ☐ งดออกเสียง 
3.  ช่ือกรรมการ: นายชาย วินิชบุตร  

☐ เห็นด้วย  ☐ ไม่เห็นด้วย  ☐ งดออกเสียง 
4.  ช่ือกรรมการ: นายปณต สิริวัฒนภกัดี 

☐ เห็นด้วย  ☐ ไม่เห็นด้วย  ☐ งดออกเสียง 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

☐ เห็นด้วย  ☐ ไม่เห็นด้วย  ☐ งดออกเสียง 
 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

☐ เห็นด้วย  ☐ ไม่เห็นด้วย  ☐ งดออกเสียง 
 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เร่ืองทุนจด
ทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

☐ เห็นด้วย  ☐ ไม่เห็นด้วย  ☐ งดออกเสียง 
 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์

สนธิ ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท  

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

☐ เห็นด้วย  ☐ ไม่เห็นด้วย  ☐ งดออกเสียง 
 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) 
จำนวนไม่เกนิ 1,391,566,449 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

☐ เห็นด้วย  ☐ ไม่เห็นด้วย  ☐ งดออกเสียง 
 

วาระที่ 11 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

☐ เห็นด้วย  ☐ ไม่เห็นด้วย  ☐ งดออกเสียง 
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หมายเหต ุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตามแนบ  

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม   เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 
 

ลงชื่อ  ผู้มอบฉันทะ 

 (                                                        )  

ลงชื่อ  ผู้รับมอบฉันทะ 

 (                                                        )  

ลงชื่อ  ผู้รับมอบฉันทะ 

 (                                                        )  
ลงชื่อ  ผู้รับมอบฉันทะ 

 (                                                        )  
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 14:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่พึงจะเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
 
วาระที_่_______ เรื่อง_______________________________________________________________ 

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

☐ เห็นด้วย  ☐ ไม่เห็นด้วย  ☐ งดออกเสียง 
 
วาระที_่_______ เรื่อง_______________________________________________________________ 

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

☐ เห็นด้วย  ☐ ไม่เห็นด้วย  ☐ งดออกเสียง 
 
วาระที_่_______ เรื่อง_______________________________________________________________ 

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

☐ เห็นด้วย  ☐ ไม่เห็นด้วย  ☐ งดออกเสียง 
 
วาระที_่_______ เรื่อง_______________________________________________________________ 

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

☐ เห็นด้วย  ☐ ไม่เห็นด้วย  ☐ งดออกเสียง 

 
 

 

 


