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3. °o ¤¼¨ °¼o ÅÉ¸ o¦´ µ¦Á°ºÉ°Á¡ºÉ°Á¨º°´Ê ÁÈ ¦¦¤µ¦Â¦¦¤µ¦¸É °o °°µ¤ªµ¦³
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°¦·¬´ ´ ª´µ¡¨µ· Îµ´ (¤®µ)
5. °o ¤¼¨ °¼o °´¸ÅÉ¸ o¦´ µ¦Á°ºÉ°¦³Îµ¸ 2560
6. Â¢°¦r¤¨³Á¸¥ (¸É °o Îµ¤µÄª´¦³»¤)
7. ª·¸ µ¦¨³Á¸¥ Â¨³Á°µ¦¸É °o Îµ¤µÂÄª´¦³»¤
8. °o ´´¦·¬´ Á¸¥É ª´µ¦¦³»¤¼o °º ®»o Â¨³µ¦°°Á¸¥¨³Â
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11. Â¢°¦r¤ °¦´¦µ¥µ¦³Îµ¸
12. Â¸É µ¸É ´ ¦³»¤¼o °º ®»o

oª¥³¦¦¤µ¦¦·¬´ ´ ª´µ¡¨µ· Îµ´ (¤®µ) (“¦·¬´ ”) Åo¤¤¸ ·Ä®o´ µ¦¦³»¤µ¤´
¼o °º ®»o¦³Îµ¸ 2560 Äª´«»¦rÉ¸ 28 Á¤¬µ¥ 2560 Á¦·¤É ¦³»¤ Áª¨µ 9.00 .  ®o°¦µµª¸ 2-4 ´Ê 3 Ã¦Â¦¤
Ã¨Áo·ª¨· °¢Á¢°¦· ¦»Á¡ Á¨ ¸É 92 °¥ÂÂn¤ ¡¦³¦µ¤ 9 Â ªµ³· Á ®oª¥ ªµ
¦»Á¡¤®µ¦ 10320 Ã¥¤¸¦³Á¸¥ªµ¦³µ¦¦³»¤´n°Å¸Ê
ªµ¦³¸É 1

¡· µ¦µ¦´¦°¦µ¥µµ¦¦³»¤µ¤´¼o º°®»o ¦³Îµ¸ 2559
°o ÁÈ¦·Â¨³Á®»¨: µ¦¦³»¤µ¤´¼o °º ®»o ¦³Îµ¸ 2559 °¦·¬´ ´ ª´µ¡¨µ· Îµ´
(¤®µ) Åo¼´ Ê¹ Á¤ºÉ°ª´¸É 25 Á¤¬µ¥ 2559  ®o°ªµµ ´Ê 3 Ã¦Â¦¤Ã¨Áo·ª¨· °¢Á¢°
¦· ¦»Á¡¤®µ¦ 10320 Â¨³Åo´ ¹¼o°µ¤ªµ¤ÁÈ ¦· Â¨³´Îµ¦µ¥µµ¦¦³»¤nÄ®o
¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n¦³Á«Å¥ Â¨³¦³¦ª¡µ·¥r£µ¥ÄÁª¨µ¸É®¤µ¥Îµ® ¡¦o°¤´Ê Åo
Á¥Â¡¦nnµµÁªÈÅr °¦·¬´Â¨oª Ã¥¤¸ÎµÁµ¦µ¥µµ¦¦³»¤µ¤´¼oº°®»o ¦³Îµ¸ 2559
¦µ¥¨³Á°¸¥¦µµ¤ ·É ¸É n ¤µoª¥¨Îµ´¸É ř
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ªµ¤Á®È °³¦¦¤µ¦¦·¬´ : Á®È¤ª¦Á°Ä®oÉ¸ ¦³»¤¼o °º ®»o ¦´¦°¦µ¥µµ¦¦³»¤µ¤´¼o
º°®»o ¦³Îµ¸ 2559 ¦µ¥¨³Á°¸¥¦µµ¤·É ¸É n ¤µoª¥¨Îµ´¸É 1
ªµ¦³¸É 2

¡· µ¦µ¦´¦µ¨µ¦ÎµÁ· µ °¦·¬´ ´ª´µ¡¨µ·  Îµ´ (¤®µ) Â¨³
¦·¬´ ¥n°¥ Ä¦°¸ 2559
°o ÁÈ¦·Â¨³Á®»¨: ¦»¨µ¦ÎµÁ·µ °¦·¬´ ´ ª´µ¡¨µ· Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´
¥n°¥ Ä¦°¸ 
´ ¸ ·Ê »ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2559 ¸É nµ¤µ ¦·¬´Â¨³¦·¬´ ¥n°¥¤¸¦µ¥Åo¦ª¤Îµª
2,757.32 ¨o µ µ Â¨³¤¸Î µ Å¦»  ·¦ ª¤ 140.99 ¨oµ µ ¦µ¥¨³Á°¸¥ ¨µ¦Î µ Á·  µ °
¦·¬´ ´ ª´µ¡¨µ· Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´ ¥n°¥ ¦µµ¤¦µ¥µ¦³Îµ¸ 2559 ¹É n¤µ
Ä¦¼Â¸-¸ ¦°¤ (CD-ROM) ¡¦o°¤´®´º°Á·¦³»¤ (·É ¸É n ¤µoª¥¨Îµ´¸É 2)
ªµ¤Á®È °³¦¦¤µ¦¦·¬´ : Á®È¤ª¦Á°Ä®oÉ¸ ¦³» ¤¼oº°®»o ¦´¦µ¨µ¦ÎµÁ· µ
¦µ¥¨³Á°¸¥¦µµ¤·É ¸É n ¤µoª¥¨Îµ´¸É 2

ªµ¦³¸É 3

¡· µ¦µ°»¤´ · µ¦Á·  °¦·¬´ ´ª´µ¡¨µ·  Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´ ¥n°¥
Îµ®¦´¸ ·Ê » ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2559
°o ÁÈ¦·Â¨³Á®»¨: ³¦¦¤µ¦¦·¬´ Åo´ Ä®o¤¸ µ¦Îµµ¦Á· °¦·¬´ ´ ª´µ¡¨µ·
Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥ Îµ®¦´¸ Ê· » ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2559 ¹É¼o°´¸¦´ °» µÅo
¦ª°¦´¦°Â¨oª Á¡ºÉ°ÎµÁ°Ä®oÉ¸ ¦³»¤¼o °º ®»o ¡·µ¦µ°» ¤´ Ä· µ¦¦³»¤µ¤´ ¦³Îµ¸ 2560
µ¤¸¤É µ¦µ 112 Â®n¡¦³¦µ´´· ¦·¬´ ¤®µÎµ´ ¡.«. 2535 Îµ® (·É ¸É n ¤µoª¥¨Îµ´¸É 2)
ªµ¤Á®È °³¦¦¤µ¦¦·¬´ : Á®È¤ª¦Á°Ä®oÉ¸ ¦³»¤¼oº°®»o¡·µ¦µ°» ¤´ ·µ¦Á· °
¦·¬´ ´ ª´µ¡¨µ· Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥ Îµ®¦´¸ Ê· » ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2559
¹É ¼o °´¸¦´ °» µÅo¦ª°¦´¦°Â¨oª Â¨³nµµ¦°µµ³¦¦¤µ¦¦ª°Â¨oª
ªnµ¼o° ¦ª¤´Ê ³¦¦¤µ¦¦·¬´ ÅoÁ®È°Â¨oª ¦µ¥¨³Á°¸¥¦µÄ¦µ¥µ¦³Îµ ¸ 2559 µ¤
·É ¸É n ¤µoª¥¨Îµ´¸É 2

ªµ¦³¸É 4

¡· µ¦µ°»¤´ · µ¦´¦¦Á· ÎµÅ¦Á¡ºÉ°´Ê Îµ¦°µ¤®¤µ¥ Â¨³µ¦nµ¥Á· ´¨ µ¨µ¦
ÎµÁ· µ·Ê »ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2559
°o ÁÈ¦·Â¨³Á®»¨: µ¤¡¦³¦µ´´· ¦·¬´ ¤®µÎµ´ ¡.«. 2535 ¤µ¦µ 115 Îµ®Ä®o¦·¬´
nµ¥Á·´ ¨µÁ·ÎµÅ¦Ánµ´Ê Â¨³¤µ¦µ 116 Îµ®Ä®o¦·¬´ o°´¦¦ÎµÅ¦»·¦³Îµ¸ ªn ®¹É
ÅªoÁÈ »Îµ¦°Å¤no°¥ªnµ¦o°¥¨³ 5 °ÎµÅ¦»·¦³Îµ¸ ªnµ»Îµ¦°³¤¸µÎ ªÅ¤no°¥ªnµ¦o°¥
¨³ 10 °»³Á¸¥´Ê oª¥¸É ¦³»¤µ¤´¼o °º ®»o ¦³Îµ¸ 2559 Á¤ºÉ°ª´¸É 25 Á¤¬µ¥ 2559 Åo¤¸
¤·°» ¤´ · µ¦´¦¦Á·ÎµÅ¦Á¡ºÉ°´Ê Îµ¦°µ¤®¤µ¥ Îµª 1,103,997.25 µ ¦ª¤ÁÈ »Îµ¦°
µ¤®¤µ¥Îµ ª 28,703,997.25 µ ¹É Îµ¦°µ¤®¤µ¥´ ¨n µ ª¤¸Îµ ªÅ¤n o° ¥ªnµ ¦o° ¥
¨³ 10 °»³Á¸¥Â¨oª ¹Å¤n¤¸µ¦´¦¦Á·ÎµÅ¦nª®¹ÉÅªoÁÈ »Îµ¦°µ¤®¤µ¥Ä¸
2560
¦·¬´ ¤¸Ã¥µ¥nµ¥Á·´ ¨ Å¤no°¥ªnµ¦o°¥¨³ 40 °ÎµÅ¦»·®¨´®´£µ¬¸Á·Åo·· »¨ °
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦Â¨³®¨´®´Îµ¦°µ¤®¤µ¥ °¥nµÅ¦Èµ¤¦·¬´ °µÎµ®Ä®o¤¸ µ¦nµ¥Á·´
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ผลในอัตราน้อยกว่าที่กาหนดข้างต้นได้ โดยขึน้ อยู่กบั ผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่อง
ความจาเป็ นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน การขยายธุรกิจ และปจั จัยอื่นทีเ่ กีย่ วข้องในการ
บริหารงานของบริษทั ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เห็นสมควร
จากผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้
จานวน 2,629.01 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิจานวน 139.27 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิหลังหักสารองตาม
กฎหมาย เท่ากับ 139.27 ล้านบาท โดยมีขอ้ มูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปนั ผลในปี ทผ่ี ่านมา ดังนี้
ปี 2559 (ปี ที่เสนอ)
139.27 ล้านบาท
574,079,945 หุ้น

รายการ
1. กาไรสุทธิ
2. จานวนหุน้ สามัญ
3. การจ่ายปนั ผลประจาปี
 เงิ นปันผล (บาท/หุ้น)

0.1300

โดยจ่ายจาก
 กิ จการที่ได้รบั การส่งเสริ มการลงทุน (BOI)
 กิ จการที่ไม่ได้รบั การส่งเสริ มการลงทุน (Non BOI)

4. รวมมูลค่ำกำรจ่ำยปนั ผลทัง้ สิน้
5. อัตราการจ่ายเงินปนั ผลต่อกาไรสุทธิ
6. วันทีจ่ ่ายปนั ผล

ปี 2558
102.67 ล้านบาท
574,079,945 หุน้
0.1000

ล้านบาท
40.19
34.44

บาท/หุ้น
0.0700
0.0600

ล้านบาท
40.19
17.22

บาท/หุ้น
0.0700
0.0300

74.63

0.1300

57.41

0.1000

53.59%

55.92%

24 พฤษภาคม 2560 23 พฤษภาคม 2559

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั : เห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจำรณำอนุ มตั กิ ำรจัดสรรเงินกำไรส่วน
หนึ่งไว้เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย แต่ เนื่องด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 25
เมษายน 2559 ได้มมี ติอนุมตั กิ ารจัดสรรเงินกาไรเพื่อตัง้ สารองตามกฎหมาย จานวน 1,103,997.25 บาท
รวมเป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 28,703,997.25 บาท ซึง่ สำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวมีจำนวนไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ตำมบทบัญญัตแิ ห่งพระรำชบัญญัตบิ ริษทั มหำชนจำกัด พ.ศ.
2535 มำตรำ 116 จึงไม่มกี ำรจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำยในปี 2560
อนุ มตั จิ ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ ือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุน้ ละ 0.13 บาท รวมเป็ นเงินจานวนทัง้ สิน้ ไม่เกิน
74,630,392.85 บาท โดยเป็ นการจ่ายจากกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนซึง่ ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล ใน
อัตราหุ้นละ 0.07 บาท และจากกาไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนที่อยู่ภายใต้บงั คับ
อัตราภาษีรอ้ ยละ 20 ของกาไรสุทธิ ในอัตราหุน้ ละ 0.06 บาท
โดยกาหนดรายชื่อผู้ถอื หุน้ (Record Date) ที่มสี ทิ ธิรบั เงินปนั ผล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และ
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียน เพื่อรวบรวม
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกาหนดจ่ายเงินปนั ผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
ทัง้ นี้ อัตราการจ่ายเงินปนั ผลจากผลการดาเนินของบริษัทในรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
จะเท่ากับอัตราหุน้ ละ 0.13 บาท (ทุนจดทะเบียน จานวนหุน้ สามัญ 574,079,945 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้
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¨³ 0.50 µ) ·ÁÈ °´¦µÁ·´ ¨¸É nµ¥Á¸¥´ÎµÅ¦»·®¨´®´£µ¬¸Á·Åo·· »¨Â¨³®¨´®´
Îµ¦°Åªoµ¤®¤µ¥ Ánµ´¦o°¥¨³ 53.59 ¹É °¨o°´Ã¥µ¥µ¦nµ¥Á·´ ¨ °¦·¬´
´Ê ¸Ê ··Äµ¦Åo¦´ Á·´ ¨´¨nµª¥´¤¸ªµ¤Å¤nÂn°ªnµ³Åo¦´ °»¤´ · µ¸É ¦³»¤µ¤´¼o °º
®»o ¦³Îµ¸ 2560
ªµ¦³¸É 5

¡· µ¦µ°»¤´ · µ¦Ân´Ê ¦¦¤µ¦Â¦¦¤µ¦¸Éo°°°µ¤ªµ¦³
°o ÁÈ¦·Â¨³Á®»¨: µ¤ °o ´´ °¦·¬´ °o 18 Îµ®ªnµ Äµ¦¦³»¤¼o °º ®»o µ¤´¦³Îµ¸
»  ¦´Ê ¦¦¤µ¦³o° °°µÎ µ Â®n  °¥n µ o ° ¥Îµ ª®¹É  Äµ¤ (1/3) Ã¥°´ ¦µ o µ Îµ ª
¦¦¤µ¦³Ân°°Ä®oÁÈ µ¤nªÅ¤nÅo ÈÄ®o°°Ã¥ÎµªÄ¨oÁ¸¥¸É»´nª®¹ÉÄµ¤ ( 1/3)
¦¦¤µ¦¸É ³o°°°µÎµÂ®nÄ¸ Â¦ Â¨³¸ É¸ °£µ¥®¨´³Á¸¥¦·¬´ ´Ê Ä®o´ ¨µªnµ ¼Äo 
³°° nª¸ ®¨´Ç n°Å Ä®o¦¦¤µ¦¸°É ¥¼nÄÎµÂ®nµ¸É »ÁÈ ¼°o °µÎµÂ®n  ¦¦¤µ¦¼°o °
µÎµÂ®nÅ´Ê °µ³Á¨º°Á µo ¦´ÎµÂ®n°¸Åo
¹É µ¦¦³»¤µ¤´¼o °º ®»o ¦³Îµ¸ 2560 Ä¦´Ê ¸ÊÁÈ µ¦¦³»¤¸®É¸  (6) °¦·¬´ £µ¥®¨´¸É ¦·¬´
³Á¸¥Â¦£µ¡ÁÈ ¦·¬´ ¤®µÎµ´ ¹É ¦¦¤µ¦¸É °o °°µÎµÂ®n¦¦¤µ¦ °¦·¬´ ¤¸
¦µ¥ºÉ°´n°Å
1. ¦.Îµ¦·
»Ã ´
¦¦¤µ¦°·¦³
2. µµª¦´µ
Â» ¸
¦¦¤µ¦°·¦³
3. µ¥µ·
Á®¤¤µ¦¡
¦¦¤µ¦
¦·¬´ ÅoÁ· Ã°µÄ®o¼o °º ®»o Á°ºÉ°»¨¸ÁÉ ®Èªnµ¤¸»¤´Á· ®¤µ³¤ Â¨³Å¤n¤¨¸ ´ ¬³o°®oµ¤Á¡ºÉ°
¦´µ¦¡·µ¦µÁ¨º°´Ê ÁÈ ¦¦¤µ¦µ¤®¨´ÁrÉÅ¸ oÁ· Á¥ÅªoÄÁªÈÅr °¦·¬´ ¦³®ªnµª´¸É
26 ´¥µ¥ 2559 ¹ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2559 ¹É Å¤n¤¸ Ä¼o Á°¦µ¥ºÉ°Á µo ¤µ¥´¦·¬´
¦·¬´ ÅoµÎ ®Ã¥µ¥Ä®o³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³Îµ®nµ°ÂÎµ®oµ¸É ¦¦®µ ¼o ¤É¸ ¸ ªµ¤¦¼o ¤¸
ªµ¤µ¤µ¦ ¤¸¦³µ¦r°´ ÁÈ ¦³Ã¥rn°µ¦ÎµÁ·»¦· °¦·¬´ Ã¥Å¤nÎµ´Á¡« ÁºÊ°µ·
«µµ ¡¦o°¤°»«· Áª¨µÄµ¦·´ ®· oµ¸°É ¥nµÁÈ¤¸É Å¤n¤¨¸ ´ ¬³o°®oµ¤µ¤®¤µ¥ Â¨³®¨´µ¦
Îµ´¼Â¨·µ¦¸É ¸ °¦·¬´ ³Á¸¥
³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³Îµ®nµ°Â ÅoÎµÁ·µ¦µ¤¦³ªµ¦¦¦®µÃ¥Åo¡· µ¦µ¹
ªµ¤Á®¤µ³¤¸É ³ÁÈ ¦³Ã¥r¼ »Ânµ¦ÎµÁ·µ °¦·¬´ µ¤°r¦³° °¦¦¤µ¦¦·¬´
¦³°´ » ¤´· ªµ¤¦¼o ªµ¤µ¤µ¦ ¦³µ¦r ªµ¤Á¸É¥ ªµ Â¨³¤¸ » ¤´· µ¤¸É
¡¦³¦µ´´· ¦·¬´ ¤®µÎµ´ ¡.«. 2535 Â¨³¦³µ« °³¦¦¤µ¦Îµ´®¨´¦´¡¥rÂ¨³¨µ
®¨´¦´¡¥rÂ¨³³¦¦¤µ¦Îµ´¨µ» Â¨³¦³µ« °¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n¦³Á«Å¥¸ÁÉ ¸¥É ª °o 
Îµ®Â¨oª ¹ÅoÁ°Ä®oÁ¨º°´Ê ¦¦¤µ¦ 3 nµ ¸°É °µÎµÂ®nµ¤ªµ¦³Ä®o¨´Á µo Îµ¦ÎµÂ®n 
¦¦¤µ¦n°°¸ªµ¦³®¹É
ªµ¤Á®È °³¦¦¤µ¦¦·¬´ : ³¦¦¤µ¦¦·¬´ ¹ÉÅ¤n¦ª¤¦¦¤µ¦¸É¤¸ nªÅoÁ¸¥Äªµ¦³¸Ê
Åo¡· µ¦µµ¤ªµ¤Á®È° °³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³Îµ®nµ°Â Á®È¤ª¦Á°Ä®oÉ¸
¦³»¤¼o °º ®»o Á¡ºÉ°¡·µ¦µÂn´Ê »¨´Ê 3 nµ ´n°Å¸Ê
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1.
2.
3.

¦.Îµ¦·
µµª¦´µ
µ¥µ·

»Ã ´
Â» ¸
Á®¤¤µ¦¡

¦¦¤µ¦°·¦³
¦¦¤µ¦°·¦³
¦¦¤µ¦

¹É ÁÈ ¦¦¤µ¦¸Éo°°°µÎµÂ®n µ¤ªµ¦³ ¨´Á µo Îµ¦ÎµÂ®n ¦¦¤µ¦ °¦·¬´ n°°¸ªµ¦³
®¹É ÁºÉ°oª¥»¨´¨nµªÁÈ ¼¤o ¸ ªµ¤¦¼o ªµ¤µ¤µ¦ Â¨³¦³µ¦r°´ ³n°Ä®oÁ·¦³Ã¥rn°
µ¦ÎµÁ·»¦· °¦·¬´ Â¨³¼o °º ®»o
´Ê ¸Ê ¦.Îµ¦· »Ã ´ Â¨³µµª¦´µ Â» ¸ ¹ÉÁÈ ¦¦¤µ¦°·¦³ ¥´¤¸»¤´· ¦oª
µ¤ °o Îµ®»¤´· ¦¦¤µ¦°·¦³ °¦·¬´ ÁÈ ¼¤o ¸ ªµ¤¦¼o ªµ¤µ¤µ¦ Â¨³µ¤µ¦Ä®oªµ¤Á®È
¨°µ¦·´ ®· oµ¸ÄÉ µ³¦¦¤µ¦°·¦³ Åo°¥nµÁÈ °·¦³ Â¨³ÁÈ Åµ¤®¨´ÁrÁÉ¸ ¸¥É ª °o 
Îµ®¦´¦µ¥¨³Á°¸¥¦³ª´· °»¨´Ê 3 nµ ¦µµ¤·É ¸É n¤µoª¥¨Îµ´ ¸É 3 Â¨³»¤´· °
¦¦¤µ¦°·¦³ °¦·¬´ ÁÈ Åµ¤®¨´ÁrÉ¸ ³¦¦¤µ¦Îµ´¨µ»Îµ® (¦µ¥¨³Á°¸¥·¥µ¤
¦¦¤µ¦°·¦³ Â¨³»¤´· ¦¦¤µ¦°·¦³ ·É ¸É n ¤µoª¥¨Îµ´¸É 4)
°o ¤¼¨µ¦º°®»o °¦¦¤µ¦¸ÁÉ °ºÉ°Ä¦´Ê ¸Ê  ª´· ¤»³Á¸¥®»o ª´¸É 17 ¤¸µ¤ 2560
¦µ¥ºÉ°¼o ÅÉ¸ o¦´ µ¦Á°ºÉ°
´nª
··Äµ¦
ÎµÂ®n
Îµª®»o
ÁÈ ¦¦¤µ¦
µ¦º°®»o
°°Á¸¥
1. ¦.Îµ¦·
»Ã ´
¦¦¤µ¦°·¦³
260,000
0.05%
260,000
2. µµª¦´µ Â» ¸
¦¦¤µ¦°·¦³
260,000
0.05%
260,000
3. µ¥µ·
Á®¤¤µ¦¡ ¦¦¤µ¦
32,661,428
5.69% 32,661,428
ªµ¦³¸É 6

¡· µ¦µ°»¤´ · µ¦Îµ®nµ°Â¦¦¤µ¦¦³Îµ¸ 2560
°o ÁÈ¦·Â¨³Á®»¨: µ¤¡¦³¦µ´´· ¦·¬´ ¤®µÎµ´ ¡.«.2535 ¤µ¦µ 90 Â¨³ °o ´´ °
¦·¬´ °o 33 Îµ®ªnµ ¦¦¤µ¦¤¸· ·Åo¦´ nµ°Âµ¦·¬´Ä¦¼ °Á·¦µª´¨ Á¸Ê¥¦³»¤
ÎµÁ®È Ã´ ®¦º°¨¦³Ã¥r°ÂÄ¨´¬³°ºÉ µ¤ o°´´®¦º°µ¤¸ÉÉ¸ ¦³»¤¼oº°®»o³
¡·µ¦µ
µ¤¤·É¸ ¦³»¤³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³Îµ®nµ°Â Åo¡· µ¦µÎµ®nµ°Â¦¦¤µ¦
Ã¥Îµ¹¹ µ¦· ´ ·µÂ¨³ªµ¤¦´·° °¦¦¤µ¦ Ã¥Á¦¸¥Á¸¥°oµ°·´»¦·®¦º°
°»µ®¦¦¤Ä¦³Á£Á¸¥ª´¦·¬´ ®¦º°Ä¨oÁ¸¥´¦·¬´ Â¨³°oµ°· °o ¤¼¨nµ°Â¦¦¤µ¦Â¨³
¼o ¦·®µ¦ °¦·¬´ ³Á¸¥ ¸ 2558 ¹É ´Îµ Ê¹ Ã¥¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n¦³Á«Å¥ Â¨³ÅoÎµÁ°
µ¦Îµ®nµ°Â¦¦¤µ¦¦·¬´ Â¨³¦¦¤µ¦»¥n°¥ n°³¦¦¤µ¦¦·¬´
ªµ¤Á®È °³¦¦¤µ¦¦·¬´ : Åo¡· µ¦µªµ¤Á®È °³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³Îµ®nµ°
ÂÂ¨oª Ã¥Îµ¹¹ªµ¤Á®¤µ³¤ÄoµnµÇ Â¨oª Á®È¤ª¦Á°Ä®oÉ¸ ¦³»¤¼oº°®»o¡·µ¦µ
°» ¤´ · µ¦Îµ®nµ°Â¦¦¤µ¦ ÁÈ ªÁ·Îµª¦ª¤´Ê ·Ê Å¤nÁ· 3,200,000 µ n°¸ Ã¥
Á°Ä®o¤¸ ¨Ä¸ ·· ¡.«. 2560 ÁÈ oÅ ªnµ¼oº°®»o³¤¸¤·Á¨¸É¥Â¨ÁÈ °¥nµ°ºÉ Ã¥
ÁºÉ°Å Â¨³®¨´ÁrÄµ¦nµ¥Ä®o°¥¼nÄ»¨¡·· °³¦¦¤µ¦¦·¬´ Ã¥¤¸®¨´Árµ¦nµ¥
nµ°Â¦¦¤µ¦ÁÈ ´¸Ê
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องค์ประกอบค่ำตอบแทน
1. เบีย้ ประชุม
 ประธำนกรรมกำร
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกำกับดูแลกิจกำร
 ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
 ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
 กรรมกำร และกรรมกำรชุดย่อย
2. ค่ำตอบแทนรำยเดือน )เฉพำะกรรมกำรอิสระ)
3. โบนัส สำหรับกรรมกำรอิสระ จำนวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน

ปี 2560 )ปี ทเ่ี สนอ(

ปี 2559

)บำท(

)บำท(

25,000
15,000
15,000
15,000
10,000
10,000
1,000,000

25,000
15,000
15,000
15,000
10,000
10,000
1,000,000

ในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการในครัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณากาหนดค่าตอบแทนสาหรับ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ซึง่ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะ
ได้รบั ค่าตอบแทนตามรายละเอียดทีก่ าหนดข้างต้นเท่านัน้
ส่วนรายละเอียดขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน รวมถึงรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามรายงานประจาปี ภายใต้หวั ข้อเรื่องการ
จัดการ
วาระที่ 7

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้ท่ี
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี าร
รายงานการเปิ ด เผยข้อ มูลเกี่ย วกับ ฐานะการเงิน และผลการด าเนิ น งานของบริษัท ที่อ อกหลัก ทรัพ ย์
(ฉบับที่ 20) กาหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญ ชีดงั กล่าวปฏิบตั ิหน้ า ที่
มาแล้ว 5 รอบปี บญ
ั ชีตดิ ต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จาเป็ นต้องเปลี่ยนบริษทั ผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัท
สามารถแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายอื่นๆ ในสานักงานตรวจสอบบัญชีนนั ้ แทนผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้พจิ ำรณำผลกำรปฏิบตั ิงำนของนำยพจน์ อัศวสันติชยั
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญำตเลขที่ 4891 แห่งสำนักงำนสอบบัญชีบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยประเมิน
ควำมเป็ นอิสระและผลกำรปฏิบตั ิงำนสำหรับปี 2559 และเป็ นปี ท่ี 4 ของผู้สอบบัญชีท่ลี งนำมรับรองงบ
กำรเงิน โดยเห็นว่ำ เป็ นผูม้ คี วำมเข้ำใจธุรกิจของบริษทั เป็ นอย่ำงดี ประกอบวิชำชีพด้วยควำมเป็ นอิสระ มี
ควำมเป็ นกลำง มีประสบกำรณ์ มีควำมสำมำรถและส่งมอบงำนตรวจตำมเวลำอย่ำงสม่ ำเสมอ มีผลกำร
ปฏิบตั งิ ำนโดยรวมอยู่ในระดับทีน่ ่ำพอใจ มีควำมเป็ นอิสระเพียงพอ เห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษทั เพื่อขออนุมตั ติ ่อทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2560 ให้แต่งตัง้
1. นำยพจน์ อัศวสันติชยั ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 4891 และ/หรือ
2. นำยธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิ ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 6699 และ/หรือ
3. นำงสำวสุลลิต อำดสว่ำง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 7517
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แห่งสำนักงำนสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
เฉพำะบริษทั ย่อยทีต่ งั ้ อยู่ในประเทศไทยสำหรับปี 2560 ทัง้ นี้ถอื เป็ นปี ท่ี 5 ของของนำยพจน์ อัศวสันติชยั
ผู้ส อบบัญ ชีร ับ อนุ ญ ำตเลขที่ 4891 แห่ ง ส ำนั ก งำนสอบบัญ ชี บ ริษัท สอบบัญ ชีธ รรมนิ ติ จ ำกัด และ
กำหนดค่ำสอบบัญชีจำนวนเงินไม่ เกิน 1,905,000 บำทต่อปี โดยรวมค่ำตรวจสอบและรับรองกำรปฏิบตั ิ
ตำมเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) กรณีมกี ำรตรวจสอบและรับรองบัตรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI)
เพิม่ เติม ค่ำตรวจสอบบัตรละ 40,000 บำท กรณีมกี ำรเปิ ดบริษทั ย่อยในระหว่ำงปี ให้กำหนดค่ำสอบบัญชี
ได้ไ ม่ เ กิน 100,000 บำทต่ อ หนึ่ ง บริษัท ทัง้ นี้ ไ ม่ ร วมค่ ำ ใช้จ่ ำ ยอื่น เช่ น ค่ ำ พำหนะเดิน ทำงปฏิบ ัติง ำน
ต่ ำงจังหวัด โดยผู้สอบบัญชีตำมรำยชื่อเสนอข้ำงต้น ไม่มีค วำมสัมพันธ์แ ละไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัท
ผูบ้ ริหำร ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั : ได้พจิ ารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแล
กิจการแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ นายพจน์ อัศวสันติชยั ผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4891 และ/หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 6699 และ/
หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 7517 แห่งสานักงานสอบบัญชี บริษทั สอบ
บัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษทั ย่อยเฉพาะบริษัทย่อยที่ตงั ้ อยู่ในประเทศไทย
สาหรับปี 2560 และกาหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,905,000 บาทต่อปี โดยรวมค่าตรวจสอบ
และรับรองการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรณีมกี ารตรวจสอบและรับรองบัตร
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพิม่ เติม ค่าตรวจสอบบัตรละ 40,000 บาท กรณีมกี ารเปิ ดบริษทั ย่อยในระหว่างปี
ให้กาหนดค่าสอบบัญชีได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อหนึ่งบริษทั ทัง้ นี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะ
เดินทางปฏิบตั งิ านต่างจังหวัด ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อทีเ่ สนอข้างต้นไม่มคี วามสัมพันธ์และไม่มสี ่วน
ได้เ สีย กับ บริษัท ผู้บ ริห าร ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้ท่ีเ กี่ย วข้อ งกับ บุ ค คลดัง กล่ า วแต่ อ ย่ า งใด สาหรับ
รายละเอียดข้อมูลของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อประจาปี 2560 โดยมีขอ้ มูลปรากฏตามสิง่
ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 5
ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชี
2. ค่าบริการอื่น ๆ
วาระที่ 8

รอบปี บญ
ั ชี 2560
1.905 ล้านบาท
-

รอบปี บญ
ั ชี 2559
1.855 ล้านบาท
-

พิ จารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดประสงค์ทจ่ี ะแต่งตัง้ บุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้ นี้ โปรด
มอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษทั ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย
ส่วนผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติซง่ึ แต่งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ โปรดใช้หนังสือมอบ
ฉันทะตามแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 9)
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษทั ตามรายละเอียดซึง่ แนบกับหนังสือมอบฉันทะ (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลาดับที่ 9. และ 10.) เพื่อเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในนามของผูถ้ อื หุน้ ได้
ขอให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ โปรดนาเอกสารและหลักฐานตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 6. และ 7. และ 9. มาแสดง
เพื่อลงทะเบียนก่อนวันประชุมหรือในวันประชุม กรุณาศึกษาเงื่อนไขวิธกี ารลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารทีต่ ้องนามา
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แสดงในวันประชุมตามรายละเอียดในสิงทีส่งมาด้วย 7. โดยบริษทั จะดําเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษทั ดังรายละเอียด
ในสิงทีส่งมาด้วย 8.
เพือให้ท่านได้รบั ประโยชน์สงู สุดจากการประชุม รวมทังเป็ นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที หาก
ท่านมีคาํ ถามทีต้องการให้บริษทั ชีแจงในประเด็นของระเบียบวาระทีนําเสนอครังนี สามารถจัดส่งคําถามไปล่วงหน้าได้ที
E-mail : IR-PJW@PJW.CO.TH หรือ ทางโทรสารหมายเลข 0-2150-5987
จึงขอเรียนเชิญผูถ้ อื หุน้ โปรดเข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 ในวันศุกร์ที 28 เมษายน 2560
เริมประชุมเวลา 9.00 น. ณ ห้องราชาวดี 2-4 ชัน 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขที 92 ซอยแสงแจ่ม
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โดยบริษทั จะเปิ ดให้ผถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนตังแต่เวลา
7.00 น.
อนึง บริษทั ได้กาํ หนดให้วนั ที 16 มีนาคม 2560 เป็ นวันกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีจะมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจําปี 2560 (Record Date) และกําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพือรวบรวมรายชือผูถ้ อื หุน้ ตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็ นวันที 17 มีนาคม 2560
ทังนี ทางบริษทั ได้จดั ของว่างและเครืองดืมไว้รองรับผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีมาร่วมประชุมแต่ไม่ได้มกี าร
แจกของทีระลึก หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรับหนังสือรายงานประจําปี 2559 ท่านสามารถติดต่ อขอรับได้ ณ วันที
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560 หรือกรอกแบบฟอร์มในสิงทีส่งมาด้วย 11. เพือส่งโทรสารไปที 0-2150-5987
หรือ E-mail : IR-PJW@PJW.CO.TH เพือบริษทั จักได้จดั ส่งให้ท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จํากัด (มหาชน)

(ดร. ดําริ สุโขธนัง)
ประธานกรรมการบริษทั

-8-

·É ¸É n ¤µoª¥¨Îµ´¸É 1
Á°µ¦¦³°µ¦¡·µ¦µ ªµ¦³¸É 1

¦µ¥µµ¦¦³»¤µ¤´¼o º°®»o ¦³Îµ¸ 2559
°
¦· ¬´ ´ª´µ¡¨µ·  Îµ´ (¤®µ)
ª´ Áª¨µ Â¨³µ¸É
¦³»¤Á¤ºÉ°ª´¸É 25 Á¤¬µ¥ 2559 Áª¨µ 14:00 .  ®o°ªµµ ´Ê 3 Ã¦Â¦¤Ã¨Áo·ª¨· °¢Á¢°¦·
¦»Á¡¤®µ¦
¦¦¤µ¦¸ÉÁ oµ¦nª¤¦³»¤
1. ¦. Îµ¦· »Ã ´
2. µ¥«´· Í Á®¤¤µ¦¡
3. µµª¦´µ Â» ¸
4.
5.
6.
7.
8.
9.

¦«.¦. Á°´¥ ·¥µÁ¬¦ª´r
µ¥´ª» · Á ¤³Ã¥·
µ¥ª·ª¦¦r Á®¤¤µ¦¡
µ¥µ· Á®¤¤µ¦¡
µ¤µ¨¸ Á®¤¤µ¦¡
¦. ¡·¦»¯®r Á®¤¤µ¦¡

¼o ¦·®µ¦¸ÉÁ µo ¦nª¤¦³»¤
1. µ¡¦·¤ ´¥ª´r
¼Áo oµ¦nª¤¦³»¤°ºÉÇ
1. µ¥¡r °´«ª´·¥´
2. µ¥°£·¥´ «¦¸°
3. µ¥¤¥« »¦¸ ¡¦´¥
4. µµªª¦¦r¡¤· ¨ °¦³Á¦·

¦³µ¦¦¤µ¦ / ¦³µ¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³Îµ®
nµ°Â / ¦¦¤µ¦°·¦³
¦°¦³µ¦¦¤µ¦
¦³µ¦¦¤µ¦¦ª°Â¨³Îµ´¼Â¨·µ¦
/ ¦¦¤µ¦°·¦³
¦³µ¦¦¤µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸¥É  / ¦¦¤µ¦°·¦³
¦¦¤µ¦°·¦³
¦³µ¦¦¤µ¦¦·®µ¦
¦³µÁoµ®oµ¸É ¦·®µ¦
¦¦¤µ¦
¦¦¤µ¦
¦³µÁoµ®oµ¸É µ¥µ´¸Â¨³µ¦Á·
Â¨³Á¨ µ»µ¦¦·¬´
¼o °´¸¦´ °»µÁ¨ ¸É 4891
µ¦·¬´ °´¸¦¦¤·· Îµ´
¼o ´ µ¦ µ¦·¬´ °´¸¦¦¤·· Îµ´
¸É ¦¹¬µ®¤µ¥µ¦·¬´ ªµ¥¼ Â°r ¡µ¦rÁ°¦r Îµ´
¸É ¦¹¬µµµ¦Á·µ¦·¬´ PJK Capital Îµ´

Á¦·É¤µ¦¦³»¤
¦. Îµ¦· »Ã ´ ÁÈ ¦³µ¸É ¦³»¤ ¦³µ² Â¨ªnµ ¤¸¼o °º ®»o Á µo ¦nª¤¦³»¤oª¥Á°Îµª 28 ¦µ¥
Â¨³Ã¥µ¦¤°´³Ä®o¼o°Éº Á oµ¦nª¤¦³»¤ÂÎµª 37 ¦µ¥ ¦ª¤´Ê ·ÊÎµª 65  ´Îµª®»oÅo´ Ê ·Ê
423,917,601 ®»o ·ÁÈ ¦o°¥¨³ 73.8430 °Îµª®»o ¸É µÎ ®nµ¥ÅoÂ¨oª´Ê ®¤ °¦·¬´ (®»o °¦·¬´ ¸É µÎ ®nµ¥
ÅoÂ¨oª¤¸µÎ ª´Ê ·Ê 574,079,945 ®»o ) ¦ÁÈ °r¦³»¤µ¤ °o ´´ °¦·¬´ ¦³µ² ¹Á· ¦³»¤µ¤´¼o
º°®»o ¦³Îµ¸ 2559
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·É ¸É n ¤µoª¥¨Îµ´¸É 1
Á°µ¦¦³°µ¦¡·µ¦µ ªµ¦³¸É 1
¦³µ² Åo¨nµªÁ·´ªÂ¼oº°®»o 1 nµ Â¨³¸É¦¹¬µ®¤µ¥ Á¡ºÉ°Îµ®o µ¸É¦nª¤¦ª°µ¦
¨³ÂÁ¸¥Ä®oÁÈ Åµ¤®¤µ¥Â¨³ °o ´´ °¦·¬´
®¨´µ¸É ¦³µ² Åo¨nµªÁ· ¦³»¤Á¦¸¥¦o°¥Â¨oª Ä¦³®ªnµµ¦¦³»¤ Åo¤¸ ¼o °º ®»o ¤µÁ µo ¦nª¤¦³»¤
oª¥Á°Á¡·¤É Á·¤°¸ 4 ¦µ¥ Â¨³¼o °º ®»o ¸¤É °´³Á¡·¤É Á·¤°¸ 4 ¦µ¥ ¦ª¤ÁÈ ¼o °º ®»o ¤µÁ µo ¦nª¤¦³»¤oª¥Á°
Îµª 32 ¦µ¥ ¼o °º ®»o ¸¤É °´³ Îµª 41 ¦µ¥ ¦ª¤¼o °º ®»o ¸¤É µ¦³»¤oª¥Á°Â¨³¦´¤°´³ Îµª 73
¦µ¥ º°®»o ¦ª¤´´Ê ·Ê 424,343,706 ®»o ·ÁÈ ¦o°¥¨³ 73.9172 °Îµª®»o ¸É µÎ ®nµ¥ÅoÂ¨oª´Ê ®¤
n°Á¦·¤É ¡·µ¦µªµ¦³µ¦¦³»¤ ¦³µ² Åo¨nµª¸ÂÊ Á¸É¥ª´ª·¸ µ¦ÎµÁ·µ¦¦³»¤Â¨³ ´ Ê °µ¦
¨³ÂÁ¸¥ °¼o °º ®»o ÄÂn¨³ªµ¦³ ´¸Ê
1. ¼o °º ®»o ¸¤É µ¦³»¤oª¥Á°Â¨³¼¦o ´ ¤°´³¸ÅÉ o¦´ ¤°´³Ä®o°°Á¸¥¨³ÂÄ¸É ¦³»¤Ân
¨³nµ³Åo¦´ Â´¦¨³Â°¨³Á¸¥Á µo ¦nª¤¦³»¤
2. µ¦¦³»¤³¡·µ¦µÁ¦ºÉ°µ¤¨Îµ´¦³Á¸¥ªµ¦³Ä®´º°Á·¦³»¤ Ã¥ÎµÁ° °o ¤¼¨ÄÂn¨³ªµ¦³
Â¨³Á· Ã°µÄ®o¼o °º ®»o ´µ¤n°Â¨oª¹³Ä®o¤¸ µ¦¨¤·µ¤ªµ¦³´Ê Ç ¦¸É¸ ¼o °º ®»o ®¦º°¼¦o ´ ¤°
´³o°µ¦´µ¤®¦º°Âªµ¤Á®È ¦»µ¥¤º° Ê¹ Â¨³ °Ä®onµÂoºÉ°Â¨³µ¤»¨ Â¨³Ä¦¸
¸É nµÁÈ ¼¦o ´ ¤°´³¦»µÂoºÉ°¼o °º ®»o ¸É nµ¦´¤°´³¤µÄ®oÉ¸ ¦³»¤ ¦µoª¥»¦´Ê
3. £µ¥®¨´¸É nµ¼o °º ®»o Åo¦´ ¦µ¦µ¥¨³Á°¸¥ÄÂn¨³ªµ¦³Â¨oª ¥Áªoªµ¦³¸É 2 ¹É ÁÈ ªµ¦³Á°Ä®oÉ¸
¦³»¤¦´¦µ¹ÉÅ¤no°¨³Â ¼oº°®»onµÄ¸ÉÅ¤nÁ®Èoª¥®¦º°°°Á¸¥Äªµ¦³Ä °Ä®o
¨³ÂÄ´¦¨³Â¸ÉÅo¦´ µÁoµ®oµ¸É°¨³Á¸¥ Â¨³nºÄ®o´ Áoµ®oµ¸É °¦·¬´
´Ê ¸Ê Á¡ºÉ°ªµ¤³ªÂ¨³¦ªÁ¦ÈªÄµ¦´³Â Áoµ®oµ¸É °¦·¬´ ³´ÁÈ´¦¨³Â °¼o °º
®»o ¸¨É ³ÂÅ¤nÁ®Èoª¥ Â¨³µ¤oª¥´¦¨³Â °¼o °º ®»o ¸É °°Á¸¥ Ã¥¼o °º ®»o nµÄ¸É
Å¤nÁ®Èoª¥®¦º°°°Á¸¥ °Ä®o¥¤º° Ê¹ Á¡ºÉ°Ä®oÁoµ®oµ¸É ´ ÁÈµ¤¨Îµ´ ´Ê ¸Ê Îµ®¦´ªµ¦³¸É 5 Á¦ºÉ°
¡·µ¦µ°» ¤´ ·Ân´Ê ¦¦¤µ¦Â¦¦¤µ¦¸°É °µ¤ªµ¦³ ¦·¬´ ³ÁÈ´¦¨³Â»Ä´Ê Á®È
oª¥ Å¤nÁ®Èoª¥ Â¨³°°Á¸¥ Á¡ºÉ°´³Â Â¨³³ÁÈ´¦¨³Âµ¤¦µ¥ºÉ°¦¦¤µ¦¸ÅÉ o¦´
µ¦Á°ºÉ°ÁÈ ¦µ¥»¨
4. ¼o °º ®»o »nµ¤¸³ÂÁ¸¥®¹ÉÁ¸¥n°®¹É®»o ¼o °º ®»o nµÄ¸¤É ¸ nªÅoÁ¸¥ÁÈ ¡·Á«¬Äªµ¦³Ä³
Å¤n¤¸ · ·°°Á¸¥¨³ÂÄªµ¦³´Ê Ç
5. Äµ¦´³ÂÁ¸¥ Ân ¨³ªµ¦³ Ä®oº° ³ÂÁ¸¥  oµ¤µ °¼oº°®»o¹É ¤µ¦³» ¤Â¨³°°Á¸¥ 
¨³Â ¥Áªo ªµ¦³¸É 6 Á¦ºÉ° ¡·µ¦µ°» ¤´ ·µ¦Îµ®nµ°Â¦¦¤µ¦¦³Îµ¸ 2559 o°
Åo¦´ °»¤´ · ªo ¥³ÂÁ¸¥ Å¤no°¥ªnµ 2 Ä 3 °ÎµªÁ¸¥´Ê ®¤ °¼o °º ®»o ¹É ¤µ¦³»¤Â¨³¤¸
··°°Á¸¥¨³Â Â¨³ªµ¦³¸É 8 Á¦ºÉ° ¡·µ¦µ°» ¤´ · µ¦°°Â¨³Á° µ¥®»o ¼o °¦·¬´ o°
Åo¦´ °» ¤´ · ªo ¥³ÂÁ¸¥Å¤no°¥ªnµ 3 Ä 4 °ÎµªÁ¸¥´Ê ®¤ °¼o °º ®»o ¸¤É µ¦³»¤ Â¨³¤¸
··°°Á¸¥ Ã¥¦·¬´ ³Îµ³ÂÁ¸¥¸ÅÉ ¤nÁ®Èoª¥ ´¨nµª´Ê ®´°°µÎµªÁ¸¥´Ê ®¤¸ÁÉ µo
¦nª¤¦³»¤ nª¸ÁÉ ®¨º°³º°ªnµÁÈ ³ÂÁ¸¥¸¨É ³ÂÁ®Èoª¥Äªµ¦³´Ê Ç ´Ê ¸Ê Ä¦¸ÅÉ¸ ¤n¤¸ Ä¼o 
Âªµ¤Á®È´oµ ®¦º°Âªµ¤·Á®ÈÁÈ °¥nµ°ºÉ Ä®o°º ªnµ¸É ¦³»¤Á®È° ®¦º°°» ¤´ Á· È Á°
´r
¦³µ² Á· Ã°µÄ®o¼o °º ®»o °µ¤Á¸¥É ª´ª·¸ µ¦¦³»¤Â¨³µ¦¨³ÂÁ¸¥
Å¤n¤¸ ¼o °º ®»o ´µ¤ ¦³µ² ÅoÁ°Ä®o¤¸ µ¦¡·µ¦µªµ¦³µ¦¦³»¤nµÇ ´¸Ê
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·É ¸É n ¤µoª¥¨Îµ´¸É 1
Á°µ¦¦³°µ¦¡·µ¦µ ªµ¦³¸É 1
ªµ¦³¸É 1

¡· µ¦µ¦´¦°¦µ¥µµ¦¦³»¤µ¤´¼o º°®»o ¦³Îµ¸ 2558
¦³µ² ÅoÁ°Ä®oÉ¸ ¦³»¤¡·µ¦µ¦´¦°¦µ¥µµ¦¦³»¤µ¤´¼o °º ®»o ¦³Îµ¸ 2558 ¹É ¦³»¤
Á¤ºÉ°ª´¸É 21 Á¤¬µ¥ 2558 ¦µµ¤ÎµÁµ¦µ¥µµ¦¦³»¤¸ÉÅo´ nÄ®oÂn¼o°º ®»o »¡¦o°¤
®´º°Á·¦³»¤Â¨oª
¦³µ² Á· Ã°µÄ®o¼o °º ®»o °µ¤Á¸¥É ª´¦µ¥µµ¦¦³»¤µ¤´¼o °º ®»o ¦³Îµ¸ 2558
Å¤n ¤¸¼oº° ®»o ´ µ¤ ¦³µ² ÅoÁ°Ä®oÉ¸ ¦³»¤ ¨¤·¦ ´¦°¦µ¥µµ¦¦³» ¤µ¤´¼oº° ®»o
¦³Îµ¸ 2558
¤·
¸É ¦³» ¤ Åo¡· µ¦µÂ¨oª ¤¸¤ ·ÁÈ Á°´ r° » ¤ ´·¦´ ¦°¦µ¥µµ¦¦³» ¤ µ¤´ ¼oº° ®»o
¦³Îµ¸ 2558 µ¤¸ÉÁ° oª¥³ÂÁ¸¥ °¼oº°®»o ¹É¤µ¦³»¤Â¨³°°Á¸¥¨³Â
´¸Ê
¦o°¥¨³ °¼o °º ®»o
¤·
ÎµªÁ¸¥¸¨É ¤·
¸¤É µ¦³»¤Â¨³°°Á¸¥¨³Â
1. Á®Èoª¥
423,917,601
100.0000
2. Å¤nÁ®Èoª¥
0
0.0000
3. °°Á¸¥
0
0.0000

ªµ¦³¸É 2

¡· µ¦µ¦´¦µ¨µ¦ÎµÁ· µ °¦·¬´ ´ª´µ¡¨µ·  Îµ´ (¤®µ) Â¨³
¦·¬´ ¥n°¥ Ä¦°¸ 2558
¦³µ² Åo °Ä®oÉ¸ ¦³»¤¡·µ¦µ¦´¦µ¨µ¦ÎµÁ·µ °¦·¬´ Â¨³¦·¬´¥n°¥Ä¦°¸ 2558
¦µµ¤¦µ¥µ¦³Îµ¸ ÅÉ¸ o´ nÄ®o¼o °º ®»o Ä¦¼Â¸¸-¦°¤ (CD-Rom) ¡¦o°¤®´º°Á·¦³»¤
Â¨oª Â¨³Åo¤°®¤µ¥Ä®o »µ· Á®¤¤µ¦¡ ¦³µÁoµ®oµ¸É¦·®µ¦ ÁÈ ¼o¨nµª¦» ¨µ¦
ÎµÁ·µ °¦·¬´ Ä¦°¸ 2558
»µ· Á®¤¤µ¦¡ Åo¨nµª¦»¨µ¦ÎµÁ·µÄ¦°¸ 2558 Ä®o¼o °º ®»o ¦µ ´¸Ê
Ä¸ 2558 ¦·¬´ ¤¸°´ ¦µµ¦ÄoÎµ¨´µ¦¨·Ã¥Å¤n¦ª¤¨»n¤·Ê nª¥µ¥r¡n¸´ Ê ®¤°¥¼nÉ¸ 17,633
´·ÁÈ  43% µÎµ¨´µ¦¨·´Ê ®¤ 40,940 ´ Îµ®¦´Ã¦µ¡n¸¤¸ Îµ¨´µ¦¨·´ÁÈ 
Hangers ¤¸µ¦ÄoÎµ¨´µ¦¨·´Ê ®¤°¥¼nÉ¸ 76,742 Hangers ·ÁÈ °´¦µ 31% µÎµ¨´µ¦¨·
´Ê ®¤¸É 248,400 Hangers
´nª¦µ¥ÅoÂ¨³°´¦µµ¦Á·Ãµµ¦ µ¥Â¥µ¤¨»n¤¨·£´r ¸ 2558 Á¦¸¥Á¸¥´¸ 2557
Åo´ ¸Ê
´nª¦µ¥Åo
°´¦µµ¦
¨»n¤¨·£´r
Á·Ã
¸ 2558
¸ 2557
¨»n¤¦¦»£
´ rÊÎµ¤´®¨n°¨ºÉ
1,352.14
1,364.67
-1%
¨»n¤·Ê nª¥µ¥r
761.43
365.73
108%
¨n¤¦¦»£
´ r¤Â¨³¤Á¦¸¥Ê ª
333.14
326.35
2%
¨»n¤¦¦»£
´ r· oµ°»Ã£¦·Ã£Â¨³ÎÊµ¥µÁ¤¸
274.32
238.16
15%
¦ª¤»¨·£´r
19%
2,721.03
2,294.91
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·É ¸É n ¤µoª¥¨Îµ´¸É 1
Á°µ¦¦³°µ¦¡·µ¦µ ªµ¦³¸É 1
Îµ®¦´¨µ¦ÎµÁ·µÄ¸ 2558 ¦·¬´ Â¨³¦·¬´ ¥n°¥¤¸¦µ¥Åo¦ª¤ 2,726.90 ¨oµµ Á¡·¤É Ê¹ Îµª
426.35 ¨oµµ ·ÁÈ ¦o°¥¨³ 18.53 µ¸ n°
Ã¥Ä¸ 2558 ¦·¬´ ¤¸°´ ¦µÎµÅ¦ ´ Ê o°¥¼n¦É¸ °o ¥¨³ 15.72 Á¡·¤É Ê¹ µ¸ n°°¥¼n¦É¸ °o ¥¨³ 14.81 Îµ®¦´
nµÄonµ¥Äµ¦ÎµÁ·µ¨¨µ¦o°¥¨³ 11.70 Á®¨º°Á¡¸¥¦o°¥¨³ 10.55 °¥nµÅ¦È°¸ ´ ¦µÎµÅ¦»·¦°o ¥
¨³ 3.61 Á¡·¤É Ê¹ µ¸ n°¸¤É °¸ ´ ¦µÎµÅ¦»·°¥¼n¦É¸ °o ¥¨³ 1.54
Îµ®¦´nµÁ¨¸É¥ °¦µµÁ¤È¡¨µ·Ä¨µÃ¨ ¹É µ °o ¤¼¨¦µµÁ¤È¡¨µ·¸¦É ª¦ª¤Ã¥£µ
°»µ®¦¦¤Â®n¦³Á«Å¥ ¡ªnµ¦µµÁ¤È¡¨µ·Ä¸ 2558 Ã¥Á¨¸É¥¨¨·ÁÈ ¦o°¥¨³ 19.08
µ¸ n°
»´´¥ °»¤¦´ª·¥r ¼o °º ®»o ¸¤É µ¦³»¤oª¥Á° Åo°µ¤Á¦ºÉ°Îµ¨´µ¦¨·Á¡¦µ³Á®»Ä¹
o°¤¸µ¦Á¡·¤É Îµ¨´µ¦¨·´Ê ¸°É ´ ¦µµ¦ÄoµÎ ¨´µ¦¨·¥´ÎÉµ°¥¼n Ã¥Á¡µ³»¦·Ã¦¡n¸
»µ· Á®¤¤µ¦¡ ¦³µÁoµ®oµ¸É ¦·®µ¦ ÅoÊÂ¸ ªnµÄnª °»¦·Ã¦¡n¸Á¦·¤É µ¦¨·Ä
Áº°¡§«·µ¥ 2556 ¤¸Îµ¨´µ¦¨· 36,000 Hangers ¤¸µ¦¨·¦· 12,695 Hangers n°ÁºÉ°
¤µ¹Å¦¤µ¸É 1 ¸ 2558 ¤¸Îµ¨´µ¦¨·¦ª¤ 61,272 Hangers ¤¸µ¦¨·¦· 17,333 Hangers
Îµ®¦´Îµ¨´µ¦¨·¸ÁÉ ¡·¤É Ê¹ Å¤nÅoÁÈ µ¦ ¥µ¥Ä¸ 2558 ÂnÁÈ Á¦ºÉ°´¦¸ÁÉ µo ¤µ¨µ¥¸ 2557 ´ª
Á¨ ¸ÂÉ ³ÁÈ µ¦Á¦¸¥Á¸¥Îµ¨´µ¦¨·Äo¦·´Îµ¨´µ¦¨·¸¤É °¸ ¥¼n³¤¤µÄÂn¨³Å¦¤µ
´Ê ¸ÊÎµ¨´µ¦¨·¼»´Ê ¸ °¥¼nÉ¸ 248,400 Hangers Îµ®¦´¨µ¨»n¤·oµ°ºÉÇ Ä¸ 2558 Å¤n¤¸ µ¦
¥µ¥µ¦¨»ÁnÁ¸¥ª´ ÁºÉ°µ¨µ¨»n¤ÎÊ µ¤´ Â¨³¦¦»£
´ r°Éº Ç Á¦·¤É ¤¸µ¦¦´ªÄ·« µ
Á¸¥ª´µ£µª³Á«¦¬·
»··¡¬r ¤µ³°´»¨ ¼o °º ®»o ¸¤É µ¦³»¤oª¥Á° Åo°µ¤¹¥° µ¥ °»¦·Ã¦µ¡n
¸°¥¼nÄnªÄ °¦µ¥Åo¦ª¤ Â¨³Îµ¨´µ¦¨·¸¤É ¸ µ¦ ¥µ¥Á¡·¤É ÁÈ µ¦¦°¦´µ¦¨·¸ÁÉ ¡·¤É Ê¹ ®¦º°Å¤n
Ã¥®µ¤¤·ªnµÁÈ µ¦¦°¦´µ¦¨·¦¥r 2 ¨oµ´ ¦·¬´ Åo¤¸ µ¦ ¥µ¥µ¦¨»Á¡ºÉ°¦°¦´µ¦
¨·¦¥rÉÁ¸ · 2 ¨oµ´®¦º°Å¤n Â¨³¤¸ª· ¸ µ¦´µ¦°¥nµÅ¦®µ¥°¨·¦¥rÅ¤nÁÈ Åµ¤¸É
µµ¦rÅªo
»µ· Á®¤¤µ¦¡ ¦³µÁoµ®o µ¸É¦·®µ¦ ÅoÊÂ¸ ªnµ Îµ®¦´¥° µ¥ °»¦·Ã¦¡n¸Åo
¦ª¤°¥¼n´ ¦µ¥Åo¨»n¤·Ê nª¥µ¥r Â¨³Îµ®¦´¸É nµ¤µÄnª¦³Â Eco car ÁÈ ¸É o°µ¦°¥nµ
¤µ ¹É ¤¸nª®¹É¸É ¨µ µÂ¨¼o¨· µ¦·¬´¹Åo¤¸ µ¦¨»Îµ»¦·¸Ê °¥nµÅ¦È¸ ®µ¨µ
¥µ¥rÁ·£µª³Áµ »nµ¥¨· ¦¥r Â¨³·Ê nª¥µ¥rnµ¦³´ ®µÁ¸¥ª´º°ªµ¤
o°µ¦ °¨¼oµ¨¨ n¨Ä®oµÎ ¨´µ¦¨·¤¸Á·ªnµ¥°Îµ´º
É °Ê ¹É ¥°¨·¦¥rÄ¦³Á«Å¥
Ä´ »´ ¥´Å¤nÁ· 2 ¨oµ´ ¦·¬´ ¹o°Á¡·¤É nªÂnµµ¦¨µ¤µ¥·É Ê¹ Â¨³¡¥µ¥µ¤¦oµªµ¤
ÁºÉ°º°´¨¼oµÁ·¤ Â¨³Ä®¤n Îµ®¦´µ¦¨··ÊnªÁ¡ºÉ°n¤°Ä®onµ¥¦¥rnµÇ ¸ÉÎµ¨´°°¤µ
Änª¨µ¥¸ Ê¸
Å¤n¤¸ ¼o °º ®»o ´µ¤Á¡·¤É Á·¤ ¦³µ² ÅoÁ°Ä®oÉ¸ ¦³»¤¡·µ¦µ¦´¦µ¨µ¦ÎµÁ·µ °¦·¬´
Ä¦°¸ 2558
¸É ¦³»¤Åo¡· µ¦µÂ¨oª ¡·µ¦µ¦´¦µ¨µ¦ÎµÁ·µ °¦·¬´ ´ ª´µ¡¨µ· Îµ´
(¤®µ) Â¨³¦·¬´ ¥n°¥ Ä¦°¸ 2558 µ¤¸ÁÉ ° (ÁºÉ°µÁÈ ªµ¦³ÂoÁ¡ºÉ°¦µ¹Å¤n¤¸ µ¦¨¤·Ä
ªµ¦³¸Ê)
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·É ¸É n ¤µoª¥¨Îµ´¸É 1
Á°µ¦¦³°µ¦¡·µ¦µ ªµ¦³¸É 1
ªµ¦³¸É 3

¡· µ¦µ°»¤´ · µ¦Á·  °¦·¬´ ´ª´µ¡¨µ·  Îµ´ (¤®µ) Â¨³¦·¬´ ¥n°¥
Îµ®¦´¸ ·Ê » ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2558
¦³µ² ÅoÁ°Ä®oÉ¸ ¦³»¤¡·µ¦µ°»¤´ · µ¦Á· °¦·¬´ ´ ª´µ¡¨µ· Îµ´ (¤®µ)
Â¨³¦·¬´¥n°¥ Îµ®¦´¦°¸ 
´ ¸Ê· »ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2558 ¹É ¼o °´¸¦´ °» µÅo¦ª°
¦´¦°Â¨oª Â¨³nµµ¦°µµ³¦¦¤µ¦¦ª°Â¨³Îµ´¼Â¨·µ¦Â¨oªªnµ¼o° ¦ª¤´Ê
³¦¦¤µ¦¦·¬´ÅoÁ®È°Â¨oª ¦µ¥¨³Á°¸¥¦µµ¤¦µ¥µ¦³Îµ¸ ÉÅ¸ o´ nÅ¥´¼oº°®»o
¡¦o°¤®´º°Á·¦³»¤Â¨oªn°µ¦¦³»¤ Â¨³Åo¤°®¤µ¥Ä®o »µ· Á®¤¤µ¦¡ ¦³µ
Áoµ®oµ¸É ¦·®µ¦ ÁÈ ¼o ¨nµª¦»µ¦Á· °¦·¬´ Ä®o¼o °º ®»o ¦µ
»µ· Á®¤¤µ¦¡ Åo¨nµª¦µ¥µ¦»µ¦Á·Ä®o¼o °º ®»o ¦µ Ã¥¦» ´¸Ê
 ·¦´¡¥r¦ª¤  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2558 Ánµ´ 2,508.76 ¨oµµ Á¡·¤É Ê¹ µ¸ n° 124.59
¨oµµ ®¦º°·ÁÈ ¦o°¥¨³ 5
 nª®¸Ê· ¦ª¤ °¦·¬´  ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2558 Ánµ´ 1,490.09 ¨oµµ Á¡·¤É Ê¹ µ¸
n° 21.53 ¨oµµ ®¦º°·ÁÈ ¦o°¥¨³ 1.46 ¹É¦·¬´¤¸nª»Ánµ´ 1,018.66 ¨oµµ
Á¡·¤É Ê¹ µ¸ n° 103.06 ¨oµµ n¨Ä®o°´ ¦µnª®¸Ê· n°» °¦·¬´ ¨¨µÁ·¤
1.60 ÁÈ  1.46 Ánµ
 Änª °°´¦µnªµµ¦Á·¸É µÎ ´ ¸ 2558 Á¦¸¥Á¸¥´¸ 2557 Åo´ ¸Ê
°´¦µnªµµ¦Á·¸ÉµÎ ´
°´¦µnªÂªµ¤µ¤µ¦Äµ¦ÎµÎµÅ¦
°´¦µÎµÅ¦ ´ Ê o (%)
°´¦µÎµÅ¦»· (%)
°´¦µ¨°Â¼o °º ®»o (%)
°´¦µnªÂ¦³· · £µ¡Äµ¦ÎµÁ· µ
°´¦µ¨°Âµ·¦´¡¥r (%)
°´¦µ¨°Âµ·¦´¡¥rµª¦ (%)
°´¦µµ¦®¤» °·¦´¡¥r (Ánµ)
°´¦µnª£µ¡¨n°
¦³¥³Áª¨µÁÈ®¸ÊÁ¨¸¥É (ª´)
¦³¥³Áª¨µ µ¥·oµÁ®¨º° (ª´)
¦³¥³Áª¨µÎµ¦³®¸ÊÁ¨¸¥É (ª´)
ª¦Á· (Cash Cycle) (ª´)
°´¦µnªª· Á¦µ³®rÃ¥µ¥µµ¦Á·
°´¦µnª®¸Ê· ¦ª¤n°nª °¼o °º ®»o (Ánµ)
°´¦µnªªµ¤µ¤µ¦Îµ¦³°Á¸¥Ê (Ánµ)
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¸ 2558

¸ 2557

15.72
3.61
10.18

14.81
1.54
3.83

4.02
16.02
1.11

1.60
11.17
1.04

55.92
42.62
65.48
32.71

57.11
41.41
60.77
37.76

1.46
3.75

1.60
2.23

·É ¸É n ¤µoª¥¨Îµ´¸É 1
Á°µ¦¦³°µ¦¡·µ¦µ ªµ¦³¸É 1
¦³µ² Á· Ã°µÄ®o¼o °º ®»o °µ¤ ÂnÅ¤n¤¸ ¼o °º ®»o nµÄ¤¸ °o ´µ¤Á¡·¤É Á·¤ ¦³µ²
´ ª´ µ¡¨µ· Î µ ´
°Ä®oÉ¸ ¦³» ¤ ¨¤·Á ¸É¥ ª´ µ¦°» ¤ ´· µ¦Á· °¦·¬´  
(¤®µ) Â¨³¦·¬´ ¥n°¥ Îµ®¦´¸ Ê· » ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2558 µ¤¦µ¥¨³Á°¸¥¸ÁÉ °
¤·

¸É ¦³»¤¡·µ¦µÂ¨oª ¤¸¤·ÁÈ Á°´r°»¤´ · µ¦Á· °¦·¬´ ´ ª´µ¡¨µ· Îµ´
(¤®µ) Â¨³¦·¬´¥n°¥ Îµ®¦´¸ Ê· » ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2558 ¸Énµµ¦¦ª°¦´¦°
µ¼o °´¸ °¦·¬´ Â¨oª oª¥³ÂÁ¸¥ °¼o °º ®»o ¹É¤µ¦³»¤Â¨³°°Á¸¥¨³Â
´¸Ê

¤·
1. Á®Èoª¥
2. Å¤nÁ®Èoª¥
3. °°Á¸¥
ªµ¦³¸É 4

ÎµªÁ¸¥¸¨É ¤·
424,287,706
0
0

¦o°¥¨³ °¼o °º ®»o
¸¤É µ¦³»¤Â¨³°°Á¸¥¨³Â
100.0000
0.0000
0.0000

¡· µ¦µ°»¤´ · µ¦´¦¦Á· ÎµÅ¦Á¡ºÉ°´Ê Îµ¦°µ¤®¤µ¥Â¨³µ¦nµ¥Á· ´¨µ¨µ¦
ÎµÁ· µ·Ê »ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2558 Â¨³ÎµÅ¦³¤
¦³µ² ÅoÂ¨n°¸É ¦³»¤ªnµ µ¨µ¦ÎµÁ·µ °¦·¬´ Ä¦°¸ 
´ ¸ ·Ê »ª´¸É 31 ´ªµ¤
2558 ¸Énµ¤µ ¦·¬´¤¸¦µ¥ÅoÎµª 2,632.69 ¨oµµ Â¨³¤¸ÎµÅ¦»·Îµª 102.67 ¨oµµ
´´Ê ¹ °Ä®oÉ¸ ¦³»¤¡·µ¦µ°» ¤´ · µ¦´¦¦ÎµÅ¦nª®¹ÉÅªoÁÈ »Îµ¦°µ¤®¤µ¥ Îµª
1,103,997.25 µ ¦ª¤ÁÈ »Îµ¦°µ¤®¤µ¥Îµª 28,703,997.25 µ Îµª´¨nµªÅoÁÈ 
µ¦´Ê Îµ¦°ÅªoÅ¤no°¥ªnµ¦o°¥¨³ 10 °»³Á¸¥Â¨oª Â¨³µ¦nµ¥Á·´ ¨Ä®oÂn¼o°º ®»o °
¦·¬´ Ä°´¦µ®»o ¨³ 0.10 µ ¦ª¤ÁÈ Á·Îµª´Ê ·Ê Å¤nÁ· 57,407,994.50 µ Ã¥ÁÈ µ¦nµ¥
µÎµÅ¦»·Â¨³ÎµÅ¦³¤ °·µ¦¸ÅÉ o¦´ µ¦nÁ¦·¤µ¦¨»¹É Åo¦´ ¥Áªo£µ¬¸Á·Åo·· »¨
Ä°´¦µ®»o ¨³ 0.07 µ Â¨³µÎµÅ¦»·µ·µ¦¸ÅÉ ¤nÅo¦´ µ¦nÁ¦·¤µ¦¨»¸°É ¥¼n£µ¥Äo´ ´
°´¦µ£µ¬¸¦°o ¥¨³ 20 °ÎµÅ¦»· Ä°´¦µ®»o ¨³ 0.03 µ ·ÁÈ °´¦µÁ·´ ¨¸É nµ¥ Á¸¥´ÎµÅ¦
»·®¨´®´£µ¬¸Á·Åo·· »¨Ánµ´¦o°¥¨³ 55.92 Â¨³Ánµ´¦o°¥¨³ 56.52 Á¤ºÉ°Á¸¥´ÎµÅ¦»·®¨´
®´£µ¬¸Á·Åo·· »¨Â¨³®¨´®´Îµ¦°Åªoµ¤®¤µ¥ ¹É °¨o°´Ã¥µ¥µ¦nµ¥Á·´ ¨ °
¦·¬´
Ã¥Îµ®¦µ¥ºÉ°¼o °º ®»o (Record Date) ¸¤É ¸ · ·¦´ ´ ¨  ª´¸É 3 ¡§¬£µ¤ 2559 Â¨³¦ª¦ª¤
¦µ¥ºÉ°µ¤¤µ¦µ 225 °¡¦³¦µ´´®· ¨´¦´¡¥r Ã¥ª·¸ · ¤»³Á¸¥¦ª¦ª¤¦µ¥ºÉ°¼o °º ®»o 
ª´¸É 4 ¡§¬£µ¤ 2559 Â¨³Îµ®nµ¥´ ¨  ª´¸É 23 ¡§¬£µ¤ 2559
¦³µ² Á· Ã°µÄ®o¼o °º ®»o °µ¤ Å¤n¤¸ ¼o °º ®»o ´µ¤Á¡·¤É Á·¤ ¦³µ² Á°Ä®oÉ¸ ¦³»¤¨¤·
¡·µ¦µÂ¨³°» ¤´ ·µ¦´¦¦Á·ÎµÅ¦Á¡ºÉ°´Ê Îµ¦°µ¤®¤µ¥Â¨³µ¦n µ¥Á· ´ ¨µ¨µ¦
ÎµÁ·µ·Ê »ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2558 Â¨³ÎµÅ¦³¤ µ¤¦µ¥¨³Á°¸¥¸ÁÉ °
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·É ¸É n ¤µoª¥¨Îµ´¸É 1
Á°µ¦¦³°µ¦¡·µ¦µ ªµ¦³¸É 1
¤·

¸É ¦³» ¤ ¡· µ¦µÂ¨oª ¤¸¤ ·° » ¤ ´· µ¦´ ¦¦Á· Î µ Å¦n ª ®¹É  ÅªoÁ È  »  Îµ ¦°µ¤
®¤µ¥ Î µ ª 1,103,997.25
µ ¦ª¤ÁÈ  »  Î µ ¦°µ¤®¤µ¥Î µ ª
28,703,997.25 µ Îµª´¨nµªÅoÁÈ µ¦´Ê Îµ¦°ÅªoÅ¤no°¥ªnµ¦o°¥¨³ 10 °
»³Á¸¥ Â¨³µ¦nµ¥Á·´ ¨Ä®oÂn¼o °º ®»o °¦·¬´ Ä°´¦µ®»o ¨³ 0.10 µ
¦ª¤ÁÈ Á·Îµª´Ê ·Ê Å¤nÁ· 57,407,994.50 µ Ã¥ÁÈ µ¦nµ¥µÎµÅ¦»·Â¨³
ÎµÅ¦³¤ °·µ¦¸ÅÉ o¦´ µ¦nÁ¦·¤µ¦¨»¹É Åo¦´ ¥Áªo£µ¬¸Á·Åo·· »¨ Ä
°´¦µ®»o ¨³ 0.07 µ Â¨³µÎµÅ¦»·µ·µ¦¸ÅÉ ¤nÅo¦´ µ¦nÁ¦·¤µ¦¨»¸°É ¥¼n
£µ¥Äo´ ´°´¦µ£µ¬¸¦°o ¥¨³ 20 °ÎµÅ¦»· Ä°´¦µ®»o ¨³ 0.03 µ ·ÁÈ °´¦µÁ·
´ ¨¸É nµ¥ Á¸¥´ÎµÅ¦»·®¨´®´£µ¬¸Á·Åo·· »¨Ánµ´¦o°¥¨³ 55.92 Â¨³Ánµ´
¦o°¥¨³ 56.52 Á¤ºÉ°Á¸¥´ÎµÅ¦»·®¨´®´£µ¬¸Á·Åo·· »¨Â¨³®¨´®´Îµ¦°Åªoµ¤
®¤µ¥ ¹É °¨o°´Ã¥µ¥µ¦nµ¥Á·´ ¨ °¦·¬´ Ã¥Îµ®¦µ¥ºÉ°¼o °º ®»o
(Record Date) ¸É¤¸ · ·¦´ ´ ¨  ª´¸É 3 ¡§¬£µ¤ 2559 Â¨³¦ª¦ª¤¦µ¥ºÉ°µ¤
¤µ¦µ 225 °¡¦³¦µ´´®· ¨´¦´¡¥r Ã¥ª·¸ · ¤»³Á¸¥¦ª¦ª¤¦µ¥ºÉ°¼o °º ®»o
 ª´ ¸É 4 ¡§¬£µ¤ 2559 Â¨³Îµ®n µ¥´ ¨  ª´¸É 23 ¡§¬£µ¤ 2559 oª ¥
³ÂÁ¸¥ °¼o °º ®»o ¹É ¤µ¦³»¤Â¨³°°Á¸¥¨³Â ´¸Ê
¤·

1. Á®Èoª¥
2. Å¤nÁ®Èoª¥
3. °°Á¸¥
ªµ¦³¸É 5

ÎµªÁ¸¥¸¨É ¤·
424,210,706
0
77,000

¦o°¥¨³ °¼o °º ®»o
¸¤É µ¦³»¤Â¨³°°Á¸¥¨³Â
99.9818
0.0000
0.0181

¡· µ¦µ°»¤´ · µ¦Ân´Ê ¦¦¤µ¦Â¦¦¤µ¦¸Éo°°°µ¤ªµ¦³
¦³µ² ÅoÂoÄ®oÉ¸ ¦³»¤¦µªnµ ÁºÉ°µªµ¦³¸Ê µ¤ °o ´´ °¦·¬´ °o 18 Îµ®ªnµ Äµ¦
¦³»¤¼o °º ®»o µ¤´¦³Îµ¸ »¦´Ê ¦¦¤µ¦³o°°°µÎµÂ®n°¥nµo°¥Îµª®¹ÉÄµ¤ (1/3)
Ã¥°´¦µ oµÎµª¦¦¤µ¦³Ân°°Ä®oÁÈ µ¤nªÅ¤nÅo ÈÄ®o°°Ã¥ÎµªÄ¨oÁ¸¥¸É »´nª
®¹ÉÄµ¤ (1/3) ¦¦¤µ¦¸É ³o°°°µÎµÂ®n Ä¸ Â¦ Â¨³¸ É¸ °£µ¥®¨´³Á¸¥¦·¬´ ´Ê
Ä®o´ ¨µªnµ¼Äo ³°° nª¸ ®¨´Ç n°Å Ä®o¦¦¤µ¦¸°É ¥¼nÄÎµÂ®nµ¸É » ÁÈ ¼°o °µÎµÂ®n 
¦¦¤µ¦¼°o °µÎµÂ®nÅ´Ê °µ³Á¨º°Á µo ¦´ÎµÂ®n°¸Åo
¹É µ¦¦³»¤µ¤´¼o °º ®»o ¦³Îµ¸ 2559 Ä¦´Ê ¸ÊÁÈ µ¦¦³»¤¸ ®É¸ µo (5) °¦·¬´ £µ¥®¨´¸É ¦·¬´
³Á¸¥Â¦£µ¡ÁÈ ¦·¬´ ¤®µÎµ´ ¹É ¦¦¤µ¦¸É o°°°µÎµÂ®n ¦¦¤µ¦ °¦·¬´ ¤¸
¦µ¥ºÉ°´n°Å
1.
¦«.¦.Á°´¥ ·¥µÁ¬¦ª´r
¦¦¤µ¦°·¦³
2.
µ¤µ¨¸ Á®¤¤µ¦¡
¦¦¤µ¦
3.
¦.¡·¦»¯®r Á®¤¤µ¦¡
¦¦¤µ¦
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·É ¸É n ¤µoª¥¨Îµ´¸É 1
Á°µ¦¦³°µ¦¡·µ¦µ ªµ¦³¸É 1
¦·¬´ ÅoÁ· Ã°µÄ®o¼o °º ®»o Á°ºÉ°»¨¸ÁÉ ®Èªnµ¤¸»¤´Á· ®¤µ³¤ Â¨³Å¤n¤¨¸ ´ ¬³o°®oµ¤Á¡ºÉ°
¦´µ¦¡·µ¦µÁ¨º°´Ê ÁÈ ¦¦¤µ¦µ¤®¨´ÁrÉÅ¸ oÁ· Á¥ÅªoÄÁªÈÅr °¦·¬´ ´Ê Ânª´ ¸É 8
»¨µ¤ 2558 ¹ª´¸É 30 ´ªµ¤ 2558 ÂnÅ¤n¤¸ Ä¼o Á°¦µ¥ºÉ°Á µo ¤µ¥´¦·¬´
³¦¦¤µ¦¦·¬´ ¹ÉÅ¤n¦ª¤¦¦¤µ¦¸É¤¸ nªÅoÁ¸¥Äªµ¦³¸Ê Åo¡· µ¦µµ¤ªµ¤Á®È° °
³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³Îµ®nµ°Â Ã¥´Á¨º°»¨¸¤É ¸ »¤´· µ¤¸É
- ¡¦³¦µ´´· ¦·¬´ ¤®µÎµ´ ¡.«.2535 Â¨³
- ¦³µ« °³¦¦¤µ¦Îµ´®¨´¦´¡¥rÂ¨³¨µ®¨´¦´¡¥r Â¨³
- ¦³µ« °³¦¦¤µ¦Îµ´¨µ» Â¨³
- ¦³µ« °¨µ®¨´¦´¡¥rÂ®n¦³Á«Å¥ ¸ÁÉ ¸¥É ª °o Îµ®
Á®È¤ª¦Á°¸É ¦³»¤¼o °º ®»o Á¡ºÉ°¡·µ¦µÂn´Ê »¨´Ê 3 nµ ´n°Å¸Ê
1.
¦«.¦.Á°´¥ ·¥µÁ¬¦ª´r
¦¦¤µ¦°·¦³
2.
µ¤µ¨¸ Á®¤¤µ¦¡
¦¦¤µ¦
3.
¦.¡·¦»¯®r Á®¤¤µ¦¡
¦¦¤µ¦
¹É ÁÈ ¦¦¤µ¦¸Éo°°°µÎµÂ®n µ¤ªµ¦³ ¨´Á µo Îµ¦ÎµÂ®n ¦¦¤µ¦ °¦·¬´ n°°¸ªµ¦³
®¹É ÁºÉ°oª¥»¨´¨nµªÁÈ ¼¤o ¸ ªµ¤¦¼o ªµ¤µ¤µ¦ Â¨³¦³µ¦r°´ ³n°Ä®oÁ·¦³Ã¥rn°
µ¦ÎµÁ·»¦· °¦·¬´ Â¨³¼o °º ®»o
¦µ¥¨³Á°¸¥¦³ª´·Â¨³´nªµ¦º°®»oÃ¥´Á  °»¨´Ê 3 nµ ¦µµ¤Á°µ¦Âoµ¥
®´º°Á·¦³»¤¸ÅÉ o´ nÄ®oÂn¼o °º ®»o Â¨oªn°µ¦¦³»¤
¦³µ²Á· Ã°µÄ®o¼o °º ®»o°µ¤ ÂnÅ¤n¤¸ ¼o °º ®»onµÄ¤¸ °o ´µ¤Á¡·¤É Á·¤ ¦³µ² °Ä®oÉ¸
¦³»¤¨¤·Á¸¥É ª´µ¦Ân´Ê ¦¦¤µ¦¸É °o °°µ¤ªµ¦³¨´Á µo Îµ¦ÎµÂ®n¦¦¤µ¦°¸ªµ¦³®¹É
ÁÈ ¦µ¥»¨µ¤¦µ¥¨³Á°¸¥¸ÁÉ °
¤·

¸É ¦³»¤Åo¡· µ¦µÂ¨oª ¤¸¤·°»¤´ · µ¦Ân´Ê ¦¦¤µ¦¸É °o °°µÎµÂ®nµ¤ªµ¦³ ¨´
Á µo Îµ¦ÎµÂ®n¦¦¤µ¦ °¦·¬´ °¸ªµ¦³®¹É Ã¥¼o °º ®»o °°Á¸¥¨³ÂÁÈ ¦µ¥»¨
´¸Ê

(1) ¦«.¦.Á°´¥ ·¥µÁ¬¦ª´r
¤·
1. Á®Èoª¥
2. Å¤nÁ®Èoª¥
3. °°Á¸¥

ÎµªÁ¸¥¸¨É ¤·
424,252,706
0
45,000
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¦o°¥¨³ °¼o °º ®»o
¸¤É µ¦³»¤Â¨³°°Á¸¥¨³Â
99.9893
0.0000
0.0106

·É ¸É n ¤µoª¥¨Îµ´¸É 1
Á°µ¦¦³°µ¦¡·µ¦µ ªµ¦³¸É 1
(2) µ¤µ¨¸ Á®¤¤µ¦¡
¤·
1. Á®Èoª¥
2. Å¤nÁ®Èoª¥
3. °°Á¸¥

ÎµªÁ¸¥¸¨É ¤·
424,252,706
0
45,000

¦o°¥¨³ °¼o °º ®»o
¸¤É µ¦³»¤Â¨³°°Á¸¥¨³Â
99.9893
0.0000
0.0106

(3) ¦.¡·¦»¯®r Á®¤¤µ¦¡
¤·
1. Á®Èoª¥
2. Å¤nÁ®Èoª¥
3. °°Á¸¥
ªµ¦³¸É 6

ÎµªÁ¸¥¸¨É ¤·
424,252,706
0
45,000

¦o°¥¨³ °¼o °º ®»o
¸¤É µ¦³»¤Â¨³°°Á¸¥¨³Â
99.9893
0.0000
0.0106

¡· µ¦µ°»¤´ · µ¦Îµ®nµ°Â¦¦¤µ¦¦³Îµ¸ 2559
¦³µ² ÅoÂoÄ®oÉ¸¦³»¤ ¦µµ¤¤·É¸ ¦³»¤ ³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³Îµ ®nµ °Â Åo
¡·µ¦µÎµ®nµ°Â¦¦¤µ¦ Ã¥Îµ¹¹µ¦·´ · µÂ¨³ªµ¤¦´·° °¦¦¤µ¦ Ã¥
Á¦¸¥Á¸¥°oµ°·´»¦·®¦º°°»µ®¦¦¤Ä¦³Á£Á¸¥ª´¦·¬´ ®¦º°Ä¨oÁ¸¥´¦·¬´ Â¨³°o µ°·
°o ¤¼¨nµ°Â¦¦¤µ¦Â¨³¼o ¦·®µ¦ °¦·¬´³Á¸¥ ¸ 2557 ¹É ´Îµ Ê¹ Ã¥¨µ®¨´¦´¡¥r
Â®n  ¦³Á«Å¥ Â¨³ÅoÎ µ Á°µ¦Î µ ®n µ °Â¦¦¤µ¦¦·¬´ Â¨³¦¦¤µ¦»  ¥n ° ¥n °
³¦¦¤µ¦¦·¬´
Â¨³³¦¦¤µ¦¦·¬´ Åo¡· µ¦µªµ¤Á®È °³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³Îµ®nµ°ÂÂ¨oª Ã¥
Îµ¹¹ªµ¤Á®¤µ³¤ÄoµnµÇ Â¨oª Á®È¤ª¦Á°Ä®oÉ¸ ¦³»¤¼o °º ®»o ¡·µ¦µ°» ¤´ · µ¦Îµ®
nµ°Â¦¦¤µ¦ ÁÈ ªÁ·Îµª¦ª¤´Ê ·Ê Å¤nÁ· 3,200,000 µ n°¸ Ã¥Á°Ä®o¤¸ ¨Ä¸ ·
· ¡.«.2559 ÁÈ oÅ ªnµ¼o °º ®»o ³¤¸¤·Á¨¸¥É Â¨ÁÈ °¥nµ°ºÉ Ã¥ÁºÉ°Å Â¨³®¨´ÁrÄ
µ¦nµ¥Ä®o°¥¼nÄ»¨¡·· °³¦¦¤µ¦¦·¬´ Ã¥¤¸®¨´Árµ¦nµ¥nµ°Â¦¦¤µ¦ÁÈ ´¸Ê
°r¦³°nµ°Â
¸ 2559 (¸ ¸ÉÁ°)
1. Á¸¥Ê ¦³»¤
n°¦´Ê ¸ÁÉ µo ¦³»¤
25,000 µ
 ¦³µ¦¦¤µ¦
15,000 µ
 ¦³µ¦¦¤µ¦¦ª°Â¨³Îµ´¼Â¨·µ¦
15,000 µ
 ¦³µ¦¦¤µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸¥É 
15,000 µ
 ¦³µ¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³Îµ®nµ°Â
10,000 µ
 ¦¦¤µ¦ Â¨³¦¦¤µ¦»¥n°¥
2. nµ°Â¦µ¥Áº° (Á¡µ³¦¦¤µ¦°·¦³) nµ¨³
10,000 µ
3. Ã´ Îµ®¦´¦¦¤µ¦°·¦³ Îµª¦ª¤´Ê ·Ê Å¤nÁ·
1,000,000 µ
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·É ¸É n ¤µoª¥¨Îµ´¸É 1
Á°µ¦¦³°µ¦¡·µ¦µ ªµ¦³¸É 1

´Ê ¸Ê ¦¦¤µ¦°·¦³¹ÉÁÈ ¼o º°®»o¸É¤¸ nªÅoÁ¸¥Â¨³Á µo ¦nª¤¦³»¤Ä¦´Ê ¸Ê Åo°°Á¸¥¨³Â
°»¤´ · µ¦Îµ®nµ°Â¦¦¤µ¦ ¤¸µÎ ª 936,000 Á¸¥
¦³µ²Á· Ã°µÄ®o¼o °º ®»o °µ¤Á¸¥É ª´µ¦Îµ®nµ°Â¦¦¤µ¦¦³Îµ¸ 2559
»··¡¬r ¤µ³°´»¨ ¼oº°®»o¸É¤µ¦³»¤oª¥Á° Åo°µ¤¹·«µÂ¨³Áoµ®¤µ¥ °
¦·¬´ Ä¸ Ê¸  µ´nª¦µ¥Åo¥ ´Ánµ Á·¤ Â¨³Îµ®¦´ ¥° µ¥³Ánµ Á·¤®¦º° Å¤n Á¡ºÉ°ÁÈ  o° ¤¼¨
¦³°µ¦´· Ä Äªµ¦³¸ÊÃ¥Á°¤¸ªµ¤´Ê Ä°¥µ³Ä®o¤¸µ¦¦´ nµ°Â¦¦¤µ¦Ä®o
¤µªnµ¸Êªo ¥
»µ· Á®¤¤µ¦¡ ¦³µÁoµ®oµ¸É ¦·®µ¦ ÅoÊÂ¸ ªnµ Îµ®¦´¥° µ¥Â¨³ÎµÅ¦¥´ Ê¹ °¥¼n´
´ ´¥®¨µ¥°¥nµ ¸É ¦·¬´ ¦³¤µµ¦ªnµ³¸ Ê¹ ÈÁÈ Á¡¸¥µ¦¦³¤µµ¦¦nµªÇ ¹É Îµ®¦´¸ É¸ nµ¤µ
°¥nµ¨µÎÊ µ¤´®¨n°¨ºÉ¹É¤¸µ¦®´ª¨ 1% ÈµªnµÄ¸ Ê¸³¥´¦Ç °¥¼nÅ¤nnµ³Á·Ã°¥nµoµª
¦³ÃÄ£µª³Á«¦¬·Â¸Ê Îµ®¦´¨µ¦¥r¤¸ ¦³Â µn ª¤µµ£µ°»µ®¦¦¤Â®n¦³Á«Å¥
¸¤É ¸ µ¦µµ¦rªnµ¨µ¦¥r³¤¸«· µ¸É ¸ Ê¹ ÂnÈ ³o°¤°ªnµµ¦Á·Ã °¨µ¥µ¥r¤¸ ªµ¤
Á¸¥¦£µ¡¤µo°¥Á¡¸¥Ä ¹É®µ¸ Ê¹ ¸Å¤n¤µ ´´Ê £µ¡¦ª¤¨¦³°µ¦ °¦·¬´ ³Å¤n¸
Ê¹ ¤µ°¥nµoµª¦³Ã o°¦°Ä®o£µª³¨µ¦¥r¨´¤µ¸°¸ ¦´Ê Ä¸ 2560-2561 ÂnÎµ®¦´¸ Ê¸
¨µ² ³¥´¦Ç ´´Ê ¥´Å¤nµ¤µ¦µµ¦rªnµ³¸ Ê¹ ¤µÂnÅ®®µÂnµ¦¦·®µ¦´µ¦
£µ¥Ä ¸¤¦·®µ¦Åoµµ¦rªnµ¨¦³°µ¦Ä¸ Ê¸ Å¤nÂ¥n¨
¤·

¸É ¦³»¤Åo¡· µ¦µÂ¨oª ¤¸¤·°»¤´ · µÎ ®nµ°Â¦¦¤µ¦ 2559 µ¤¦µ¥¨³Á°¸¥¸ÁÉ °
´¨nµª µo o oª¥³ÂÁ¸¥Å¤no° ¥ªnµ°Äµ¤ °ÎµªÁ¸¥´Ê ®¤ °¼o °º ®»o ¹É
¤µ¦³»¤ ´¸Ê
¤·

1. Á®Èoª¥
2. Å¤nÁ®Èoª¥
3. °°Á¸¥
ªµ¦³¸É 7

ÎµªÁ¸¥¸¨É ¤·
423,332,306
0
981,000

¦o°¥¨³ °¼o °º ®»o
¸¤É µ¦³»¤Â¨³¤¸· ·°°Á¸¥¨³Â
99.7688
0.0000
0.2311

¡· µ¦µ°»¤´ · µ¦Ân´Ê ¼o °´¸ Â¨³Îµ®nµ°´¸ ¦³Îµ¸ 2559
¦³µ² ÅoÂon°¸É¦³»¤ªnµ µ¤¤µ¦µ 120 Â®n¡¦³¦µ´´·¦·¬´¤®µÎµ´ ¡.«.2535
Îµ®Ä®oÉ¸ ¦³»¤¼o °º ®»o µ¤´¦³Îµ¸ Ân´Ê ¼o °´¸Â¨³Îµ®nµ°´¸»¸ °µ¸Ê
µ¤¦³µ«³¦¦¤µ¦Îµ´ ®¨´ ¦´¡ ¥rÂ ¨³¨µ®¨´ ¦´¡ ¥r ¸É .39/2548 Á¦ºÉ° ®¨´ Ár
ÁºÉ°Å Â¨³ª·¸ µ¦¦µ¥µÁ· Á¥ °o ¤¼¨Á¸É¥ª´µ³µ¦Á·Â¨³¨µ¦ÎµÁ·µ °¦·¬´¸É°°
®¨´¦´¡¥r (´¸É 20) Îµ®Ä®o¦·¬´ ´Ä®o¤¸ µ¦®¤»Áª¸¥¼o °´¸ ®µ¼o °´¸´ ¨nµª·´ ·
®oµ¸¤É µÂ¨oª 5 ¦°¸ 
´ ¸· n°´ Ã¥µ¦®¤»Áª¸¥Å¤nÎµÁÈ o°Á¨¸¥É ¦·¬´¼o°´¸Â®nÄ®¤n
¦·¬´ µ¤µ¦Ân´Ê ¼o °´¸¦µ¥°ºÉÇ ÄÎµ´µ¦ª°´¸´ Ê Â¼o °´¸¦µ¥Á·¤Åo
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·É ¸É n ¤µoª¥¨Îµ´¸É 1
Á°µ¦¦³°µ¦¡·µ¦µ ªµ¦³¸É 1
³¦¦¤µ¦¦ª°Â¨³Îµ´¼Â¨·µ¦ Åo¡· µ¦µ¨µ¦·´ ·µ °µ¥¡r °´«ª´·¥´
¼o °´¸¦´ °» µÁ¨ ¸É 4891 Â®nÎµ´µ°´¸¦·¬´ °´¸¦¦¤·· Îµ´ Ã¥¦³Á¤·
ªµ¤ÁÈ °·¦³Â¨³¨µ¦·´ ·µÎµ®¦´¸ 2558 Â¨³ÁÈ ¸ É¸ 3 °¼o°´¸É¨¸ µ¤¦´¦°
µ¦Á· Ã¥Á®Èªnµ ÁÈ ¼¤o ¸ ªµ¤Á µo Ä»¦· °¦·¬´ ÁÈ °¥nµ¸ ¦³°ª·µ¸¡oª¥ªµ¤ÁÈ °·¦³ ¤¸
ªµ¤ÁÈ ¨µ ¤¸¦³µ¦r ¤¸ªµ¤µ¤µ¦Â¨³n¤°µ¦ªµ¤Áª¨µ°¥nµ¤ÎÉµÁ¤° ¤¸¨µ¦
·´ · µÃ¥¦ª¤°¥¼nÄ¦³´¸É nµ¡°Ä ¤¸ªµ¤ÁÈ °·¦³Á¡¸¥¡° Á®È¤ª¦Ä®oÁ°n°³¦¦¤µ¦
¦·¬´
Â¨³³¦¦¤µ¦¦·¬´ Åo¡· µ¦µªµ¤Á®È °³¦¦¤µ¦¦ª°Â¨³Îµ´¼Â¨·µ¦Â¨oª
Á®È¤ª¦Á°Ä®oÉ¸ ¦³»¤¼o °º ®»o ¡·µ¦µ°»¤´ Â· n´Ê
1. µ¥¡r °´«ª´·¥´ ¼o °´¸¦´ °»µÁ¨ ¸É 4891 Â¨³/®¦º°
2. µ¥³ª»· ¡·¨¼ ¥rª´· Í ¼o °´¸¦´ °»µÁ¨ ¸É 6699 Â¨³/®¦º°
3. µµª»¨¨· °µªnµ ¼o °´¸¦´ °»µÁ¨ ¸É 7517
Â®nÎµ´µ°´¸¦·¬´ °´¸¦¦¤·· Îµ´ ÁÈ ¼o °´¸ °¦·¬´ Â¨³¦·¬´ ¥n°¥
Á¡µ³¦·¬´ ¥n°¥¸É ´ Ê °¥¼nÄ¦³Á«Å¥Îµ®¦´¸ 2559
´Ê ¸Ê°º ÁÈ ¸ É¸ 4 ° °µ¥¡r °´«ª´·¥´ ¼o °´¸¦´ °» µÁ¨ ¸É 4891 Â®nÎµ´µ
°´¸¦·¬´ °´¸¦¦¤·· Îµ´
Â¨³Îµ®nµ°´¸µÎ ªÁ·Å¤nÁ· 1,855,000 µn°¸ Ã¥¦ª¤nµ¦ª°Â¨³¦´¦°µ¦
·´ · µ¤ÁºÉ°Å °´¦nÁ¦·¤µ¦¨» (BOI) ¦¸¤¸ µ¦¦ª°Â¨³¦´¦°´¦n Á¦·¤µ¦
¨» (BOI) Á¡·¤É Á·¤ nµ¦ª°´¦¨³ 40,000 µ ¦¸¤¸ µ¦Á· ¦·¬´ ¥n°¥Ä¦³®ªnµ¸ Ä®o
Îµ®nµ°´¸ÅoÅ¤nÁ· 100,000 µ n°®¹É¦·¬´
´Ê ¸ÊÅ¤n¦ª¤nµÄonµ¥°ºÉ Án nµ¡µ®³Á·µ·´ · µnµ´®ª´ Ã¥¼o °´¸µ¤¦µ¥ºÉ°
Á° µo oÅ¤n¤¸ ªµ¤´¤¡´rÂ¨³Å¤n¤¸ nªÅoÁ¸¥´¦·¬´ ¼o¦·®µ¦ ¼o°º ®»o ¦µ¥Ä®n ®¦º°¼oÉ¸
Á¸¥É ª °o ´»¨´¨nµªÂn°¥nµÄ
µ¦µÁ¦¸¥Á¸¥nµ°´¸
nµ°´¸
1. nµ°´¸
2. nµ¦·µ¦°ºÉ Ç

¤·

¦°¸ 
´ ¸ 2559
(¸ ÁÉ¸ °)
1.855 ¨oµµ
-

¦°¸ 
´ ¸ 2558
1.835 ¨oµµ
-

¸É ¦³»¤Åo¡· µ¦µÂ¨oª ¤¸¤·ÁÈ Á°´r°»¤´ Â· n´Ê ¼o °´¸ °¦·¬´ µ¤¦µ¥ºÉ°¸ÁÉ °
Â¨³Îµ®nµ°´¸ÁÈ ÎµªÁ·Å¤nÁ· 1,855,000 µn°¸ µ¤¦µ¥¨³Á°¸¥¸É ÎµÁ°
oª¥³ÂÁ¸¥ °¼o °º ®»o ¹É ¤µ¦³»¤Â¨³°°Á¸¥¨³Â ´¸Ê
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·É ¸É n ¤µoª¥¨Îµ´¸É 1
Á°µ¦¦³°µ¦¡·µ¦µ ªµ¦³¸É 1
¤·

ÎµªÁ¸¥¸¨É ¤·

1. Á®Èoª¥
2. Å¤nÁ®Èoª¥
3. °°Á¸¥

ªµ¦³¸É 8

424,313,306
0
0

¦o°¥¨³ °¼o °º ®»o
¸¤É µ¦³»¤Â¨³°°Á¸¥¨³Â
100.0000
0
0

¡· µ¦µ°»¤´ · µ¦°°Â¨³Á° µ¥®»o¼o °¦·¬´
¦³µ² ÅoÂoÄ®oÉ¸ ¦³»¤¦µ Á¡ºÉ°Á¦¸¥¤ªµ¤¡¦o°¤ °¦·¬´ Ä®o°¨o°´Âµ¦Á·ÃÂ¨³
µ¦¨»Ä°µÁÈ µ¦Á¡·¤É µÁ¨º°Äµ¦¦³¤Á·»oª¥ª·¸ µ¦°°®»o¼o ³¦¦¤µ¦¦·¬´
Á®È¤ª¦Á°¸É ¦³»¤¼o °º ®»o ¡·µ¦µ°»¤´ · µ¦°°Â¨³Á° µ¥®»o ¼o °¦·¬´ £µ¥ÄªÁ·Å¤nÁ·
500 ¨oµµ Ã¥¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê
¦µ¥¨³Á°¸¥ °µ¦°°Â¨³Á° µ¥®»o¼o
ª´»¦³r

: Á¡ºÉ°Á¦¸¥¤ªµ¤¡¦o°¤ °¦·¬´ Ä®o°¨o°´Âµ¦Á·Ã Â¨³µ¦
¨»Ä°µ ÁÈ µ¦Á¡·¤É µÁ¨º°Äµ¦¦³¤Á·»oª¥ª·¸ µ¦°°
®»o ¼o

¦³Á£

: ®»o ¼o »¦³Á£ ·¦³»É°º ¼o °º ®¦º°Å¤n¦³»É°º ¼o °º ¦³Á£Å¤n°o ¥··
¹É °µ¤¸®¦º°Å¤n¤¸ ¦³´ Â¨³°µ¤¸®¦º°Å¤n¤¸ Â¼o ¼o °º ®»o ¼o

ªÁ· ¦ª¤ °®»o¼o
´Ê ®¤

: Å¤nÁ· 500 ¨oµµ (®oµ¦o°¥¨oµµoª)

¤¼¨nµ¸É¦µÅªo

: 1,000 µ (®¹É¡´µ)

°´¦µ°Á¸Ê¥

:

°µ¥»

: Ä®o  ³¦¦¤µ¦¦· ¬´  Â¨³ /®¦º ° »  ¨¸É  ³¦¦¤µ¦¦· ¬´ 
Åo¤°®¤µ¥¡·µ¦µµ¦Îµ®°µ¥» °¦µµ¦µ¤ªµ¤Á®¤µ³¤ °
¦³Á£¦µµ¦ ¨´¬³µ¦ÄoÁ·Â¨³£µª³¨µ

ª· ¸µ¦´¦¦

: Á° µ¥Ä¦³Á« Â¨³/®¦º°nµ¦³Á«Ä®oÂn¦³µÂ¨³/®¦º°¼¨o »
µ´ Â¨³/®¦º°¼¨o »¦µ¥Ä®n Â¨³/®¦º°¼¨o »Ã¥Á¡µ³Áµ³Ã¥
°µÂn  µ¥ÁÈ  ¦»n  Á¸¥ ª®¦º° ®¨µ¥¦»n  Â¨³ /®¦º° Ä¨´ ¬³®¤»  Áª¸¥ 
(Revolving) Â¨³µ¤µ¦°°Â¨³Á° µ¥Â¥nµ®µµ´ÈÅo µ¦
°°Á° µ¥µ¤µ¦Á° µ¥Ä®o´ ¼o °º ®»o ¼Áo ·¤ ¹É ¦µµ¦´Ê Ç Îµ¨´
³¦Îµ®Îµ¦³º®¦º°¼Ån°ºn°Îµ® ´Ê ¸Ê Ã¥·´ · µ¤
®¤µ¥ Ár o° ´ ´ ®¦º° ¦³µ«¸ÉÁ ¸É¥ ª o°  ¦ª¤¹ µ¦ °
°»µµ®nª¥¦µµ¦ÄÇ¸ÁÉ ¸¥É ª °o 

Ê¹ °¥¼n´ £µª³¨µÄ ³¸°É °Â¨³Á° µ¥®»o ¼Äo Ân¨³¦´Ê
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·É ¸É n ¤µoª¥¨Îµ´¸É 1
Á°µ¦¦³°µ¦¡·µ¦µ ªµ¦³¸É 1
ÁºÉ°Å ¡· Á«¬

: Ä¦¸É¸ ¦·¬´ ÅoÅn°®¦º°Îµ¦³º®»o ¼o ¸ÅÉ o°°£µ¥ÄªÁ·¸ÅÉ o¦´
°»¤´ · µo o ¦·¬´ µ¤µ¦°°®»o ¼o ÂÁ¡·¤É Á·¤°¸Åo µ¤Îµª¸É
ÅoÅn°®¦º°Îµ¦³º Ã¥¤¼¨nµÁ®¨º° °®»o¼o  ³ÄÇ o°Å¤n
Á·ªÁ·¦ª¤ °®»o ¼o ÅÉ¸ o°»¤´ Ä· ¦´Ê ¸Ê
: ´Ê ¸Ê °Ä®o³¦¦¤µ¦¦·¬´ ¼¤o °¸ µÎ µ¨µ¤ µ¤¦µ¥ºÉ°´n°Å¸Ê
1. µ¥ª·ª¦¦r Á®¤¤µ¦¡ ¦³µ¦¦¤µ¦¦·®µ¦ / ¦¦¤µ¦
2. µ¥µ· Á®¤¤µ¦¡ ¦³µÁoµ®oµ¸É ¦·®µ¦ / ¦¦¤µ¦
3. µ¤µ¨¸ Á®¤¤µ¦¡
¦°¦³µÁoµ®oµ¸É ¦·®µ¦ / ¦¦¤µ¦
ÁÈ ¼¤o °¸ µÎ µ´n°Å¸Ê
1) µ¦Îµ®¦µ¥¨³Á°¸¥Â¨³ÁºÉ°Å °ºÉÇ ¸ÉÁ¸É¥ª o°´µ¦°°Â¨³
Á° µ¥®»o ¼o Án µ¦Îµ®ºÉ° ¨´¬³µ¦ µ¥®»o ¼o Îµª®»o ¼o
¸É³°°Â¨³Á° µ¥ÄÂn¨³¦µª ¦³Á£ °®»o¼o ®¨´¦³´
¦µµÁ° µ¥n°®nª¥ °µ¥» ¦³¥³Áª¨µÅn° µ¦Ån°n°Îµ®
°´¦µ°Á¸Ê¥ ª·¸ µ¦Îµ¦³Á·oÂ¨³°Á¸Ê¥ ª·¸µ¦´¦¦ Â¨³
¦µ¥¨³Á°¸¥µ¦Á° µ¥ ÁÈ o
2) µ¦Ân ´Ê ¸É¦¹¬µµµ¦Á· Â¨³/®¦º° ¼o´ Îµ ®n µ¥®¨´¦´¡ ¥r
Â¨³/®¦º°µ´´°´´ªµ¤n µÁºÉ°º° °¼o°°®¨´¦´¡¥r Â¨³/
®¦º°»¨¸ÁÉ ¸¥É ª °o ´µ¦°°Â¨³Á° µ¥®»o ¼o
3) µ¦Á µo Á¦µ ¨ ¨µ¤ÄÁ°µ¦Â¨³´µnµÇ ¸ÁÉ ¸¥É ª °o  Â¨³
¤¸°µÎ µÄµ¦ÎµÁ·µ¦ÄÇ µ¤¸É ÎµÁÈ  Â¨³Á¸¥É ªÁºÉ°´µ¦°°
Â¨³Á° µ¥®»o ¼o ¦ª¤¹µ¦Îµ®»o ¼o ´¨nµª µo oÅ³Á¸¥´
¨µ¦°¦µµ¦®¸Ê ®¦º° ¨µ¦°Â®n  ÄÇ ¨°Ä®o¤¸°Î µ µ
ÎµÁ·µ¦ °°»µ´®nª¥µ¸ÁÉ ¸¥É ª °o 

¦³µ² Á· Ã°µÄ®o¼o °º ®»o °µ¤Á¸¥É ª´µ¦°»¤´ · µ¦°°Â¨³Á° µ¥®»o ¼o °¦·¬´
»¨ Á¨·«Á¸¥¦Îµ¦ ¼o¦´ ¤°´³µ¤µ¤nÁ¦·¤¼¨o »Å¥ Åo°µ¤¹Âµ¦Äo
nµ¥Á·³ÄoÎµ®¦´µ¦ ¥µ¥µ¦¨»®¦º°µ¦¦´Ã¦¦oµ®¸Ê ¦ª¤¹µ¦°°®»o¼oÄ¦´Ê ¸Ê
´nªµµ¦Á·³¤¸µ¦Á¨¸¥É Â¨Å°¥nµÅ¦
»µ· Á®¤¤µ¦¡ ¦³µÁoµ®oµ¸É ¦·®µ¦ ÅoÂÊ¸ ªnµ Îµ®¦´Âµ¦ÄoÁ·nª®¹É¦·¬´
³Î µÅ¦´Ã¦¦oµ®¸ÊµÎ ®¦´®¸Ê· ¦³¥³´Ê nµÇ °¸nª³ÁÈ £µµ¦ ¥µ¥µ¦¨» Ã¥
µ¦¨»£µ¥Ä¦³Á«°µ³Å¤nÁ®È£µ¡¸É ´ Á´ Ân³¤»nÁoµ¦¨»¸É ¦³Á«¸¸É ¨µ
¦¦»£
´ r¤Ã¸ °µÁ·ÃÅo¸ ¹É Ä¦³®ªnµ¸ÊÈ µÎ ¨´Á¦¸¥¤¦³¤¼¨µ¥° µ¥¸É ³Á µo ¤µ °¥nµÅ¦È
¸µ¦°°®»o ¼o ³n¨Ä®o´ nªµµ¦Á·³¤¸µ¦Á¨¸¥É Â¨Å¤n¤µ´ °´¦µnª®¸Ê· ¦ª¤n°
nª °¼o °º ®»o (D/E Ratio) ³¨´Å°¥¼nÉ¸ 1.6-1.7 Ánµ Änª¸ Â¦ °µ¦¨» Â¨³³¨´Å
°¥¼nÉ¸ 1.4-1.5 Ánµ Änª¸ É¸ 2-3 £µ¥®¨´µ¦¨»
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·É ¸É n ¤µoª¥¨Îµ´¸É 1
Á°µ¦¦³°µ¦¡·µ¦µ ªµ¦³¸É 1
»ª·ª¦¦r Á®¤¤µ¦¡ ¦³µ¦¦¤µ¦¦·®µ¦ ÅoÂÊ¸ Á¡·¤É Á·¤ªnµ Îµ®¦´µ¦ÎµÁ·»¦·Ä
¦³Á«¸ Â¨³¨»n¤°µÁ¸¥°¥nµ¸ÅÉ oÁ¥¦¦¥µ¥Ä®o¦µÄ·¦¦¤ Opportunity day °µ
Ã°µµ¦Á· Ã °» ¦·Ã¦¡n ¸Â¨oª ®µ¦·¬´o°µ¦¸É ³Îµ ¦°´¦µµ¦Á·ÃÃ¥Á¨¸É¥
¦³¤µ 5%-10% n°¸ È ³o°¤°µ¦Îµ»¦·Änµ¦³Á«n° µo ¤µ Ä´ »´ ¦·¬´ ÎµÁ·
»¦·Ä¦³Á«¸ÁÈ ¦³¥³Áª¨µ 5 ¸ ¤¸°´ ¦µµ¦Á·Ã¸É 6%-7% n°¸ £µ¡¦ª¤¨µ¦ÎµÁ·µ
Á¦·¤É °¥¼nÄ·«µ¸É ¸ Ê¹ Îµ®¦´µ¦ °¡·µ¦µ°°Â¨³Îµ®n µ¥®»o ¼Äo ¦´Ê ¸ÊÁÈ Á·Îµ¦°Äµ¦
Á¡·¤É » Á¡ºÉ°¦°¦´µ¦¨» °¦³Á«¸ ÁºÉ°µ¨´¬³µ¦¨»Ä¦³Á«¸ÁÈ ¦¼Â
µ¦Ánµ¡ºÊ ¸É µÎ Ã¦µ Å¤nÅo¤¸ µ¦º°Ê ¸É · ´´Ê ¦·¬´ ¹Å¤n¤¸ · ¦´¡¥rÅÎÊµ¦³´µ¦¼¥o ¤º Á·µ
µµ¦Ä¦³Á«¸
»¦r«´ · Í Å¤¦¸¡r ¼o °º ®»o ¸¤É µ¦³»¤oª¥Á° Åo°µ¤Á¦ºÉ°°µ °»¦·Ã¦¡n¸
ªnµ¨´¬³·oµÁÈ ·Ê nª¡¨µ·Á¡¸¥°¥nµÁ¸¥ª ®¦º°¤¸µ¦¡n¸ª´ ´¦¥rªo ¥
»µ· Á®¤¤µ¦¡ ¦³µÁoµ®o µ¸É¦·®µ¦ ÅoÊÂ¸ ªnµ »¦·Ã¦¡n¸³¤¸Á¡µ³·Ênª
¡¨µ·¸°É ¥¼nÄ¦¥r´ Ê ®¤´Ê Ân µÁ¨È¹Ä®n »¦·Ã¦¡n¸ÁÈ »¦·¸É¤Á¸ ÃÃ¨¥¸¼ Ä
µ¦¨· ¼nÂ n ¸É ³oµªÁ µo ¤µÄ°»µ®¦¦¤¸Ê¹ ¤¸o°¥ ¨°¦³¥³Áª¨µÎµÁ·µ¸É nµ¤µ¦·¬´ Åo
¤¸µ¦Á¦¸¥¦¼o °o ·¡¨µnµÇ ÎµÄ®o¤°¸ rªµ¤¦¼o¤µ¥·É Ê¹ Î µ¤µ¼nµ¦¡´µ¸¤µ¸ÉÂ È Â¦n
n¨Ä®oÄ´ »´ ¦³µ¦¨· °Ã¦¡n¸¤¤¸ µ¦µÁ¸¥Ánµ¼o¨·¦¥r oª¥ªµ¤¡¦o°¤
Á®¨n µ ¸Ê Îµ Ä®o µ¤µ¦¤¸ ªµ¤¤´É ÄÅoªn µ ®µ¨µ¥µ¥r ¨´ ¤µÁ· Ã°¸ ¦´Ê ¦·¬´ ³ÁÈ 
µÁ¨º°°´´oÇ °¨¼oµ °¥nµÅ¦È¸ ¦·¬´ ¤¸»¤»n®¤µ¥¸É ³Á¡·¤É nªÂnµµ¦¨µÄ®o¤µ
¸É » Ä¦³®ªnµ¸É ¨µ¦¥r¤£¸ µª³¦´ª
»«»£¦ ·¡¬rÅ¡¼¨¥r ¼oº°®»o¸É¤µ¦³»¤oª¥Á° Â¨³¦´¤°´³¼oº°®»o¦µ¥°ºÉ Åo
°µ¤Á¦ºÉ°µ¦°°Â¨³Á° µ¥®»o ¼o ³µ¤µ¦¦³®¥´o»µµ¦Á·¤µªnµµ¦¼Áo ·µ
µ´µ¦Á·¦³¤µ¦o°¥¨³ÁnµÄ
»¡¦·¤ ´¥ª´r ¦³µÁoµ®oµ¸É µ¥µ´¸Â¨³µ¦Á· ÅoÂÊ¸ ªnµ Îµ®¦´®¸Ê· ¦³¥³´Ê °
¦·¬´ ¤¸o»µµ¦Á·n° µo ÎÉµªnµ®¸Ê· ¦³¥³¥µªÁºÉ°µ¤¸ªµ¤¥º®¥»n¤µªnµ Îµ®¦´
µ¦°°®»o ¼oÄ ¦´Ê ¸Ê  ³¤¸¦¼ ÂÁ¡µ³¸É¥º ®¥»n  ªn µ µ¦¼oÁ · µµ´ µ¦Á· ¸É ³o° ¤¸
·¦´¡¥r¦³Á£¸É · °µµ¦ÁÈ ®¨´¦´¡¥rÊµÎ ¦³´ Ã¥µ¦°°®»o ¼o ´ Ê o»µµ¦Á·³¼
ªnµµ¦n°®¸Ê¦³¥³´Ê ¦³¤µ 1%-1.5% ¹É µ¦°°®»o ¼o Ê¸nª®¹ÉÁ¡ºÉ°¦´Ã¦¦oµ®¸Ê¦³¥³´Ê
¸ÉÁ ¦·É¤ ¼ Ê¹ ÁºÉ ° µÃ¦¦oµµ¦¨» °¦·¬´ ¤¸ µ¦¨» Ä· ¦´¡ ¥r µª¦n°  oµ ¤µ
¦³°´¦µ¥ÅoÂ¨³ÎµÅ¦ °»¦·Ã¦¡n¸Å¤nÁÈ Åµ¤¸É ¦³¤µµ¦ÅªoÁnµÄ´µ´ ´¥µ
Á«¦¬· n¨Ä®o£µ¦³®¸Ê¦³¥³´Ê n° µo ¼ Â¨³°´¦µnª£µ¡¨n°Á¦·¤É ¨¨ ´´Ê µ¦°°®»o
¹É ÁÈ ®¸Ê· ¦³¥³¥µª³¤¸Ã¦¦oµµµ¦Á·¸ÁÉ ®¤µ³¤´µ¦¨» °¦·¬´ ¤µªnµ ¦ª¤¹
µ¦¦°¦´ªµ¤Á¸¥É µ°´¦µ£µ¡¨n°¸É ÉÎµªnµ 1 Ä´ »´
»  «» £ ¦ · ¡¬r Å ¡¼¨ ¥r ¼oº° ®»o ¸É¤ µ¦³» ¤ oª ¥Á° Â¨³¦´ ¤°´  ³¼oº° ®»o ¦µ¥°ºÉ
Åo°µ¤Á¡·¤É Á·¤Á¦ºÉ° °Á¤ÈÁ· Â¨³¨µ¦´°´´¼°o °®¨´¦´¡¥r°¥¼nÄ¦³´Ä
»ª¦¦r¡¤· ¨ °¦³Á¦· ¸É ¦¹¬µµµ¦Á· µ¦·¬´ PJK Capital Îµ´ ÅoÂÊ¸ ªnµ ÄÁª¨µ
¸Ê¦·¬´¥´Å¤nÅoÎµÁ·µ¦ °´°´´ ¼o°°®¨´¦´¡¥r Îµ®¦´o»µµ¦Á· °®»o¼o®µ
¦³¤µµ¦Ã¥°oµ°·°´¦µ°Á¸¥Ê °¡´´¦¦´µ¨Ä ³¸Êªoª¥nªnµ¨¦³°µ¦
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·É ¸É n ¤µoª¥¨Îµ´¸É 1
Á°µ¦¦³°µ¦¡·µ¦µ ªµ¦³¸É 1
°¦·¬´ £µ¦³°Á¸¥Ê ³¤¸°´ ¦µÄ¨oÁ¸¥´µ¦¼o µµ´µ¦Á·®¦º°°µ¼ªnµÁ¡¸¥Á¨Èo°¥
Îµ®¦´¦¼Âµ¦°°®»o ¼o °¦·¬´ ³Á¸¥´ªÅ³Î
É
µ®¦³¥³Áª¨µ 3 ¸ °´¦µ°Á¸¥Ê 
ª´ÄÇ ¹É ³¤¸¦¼ ÂÁÈ  x-1 ®¦º° x+1 ÁÈ o Ã¥ÂªÃo¤°´¦µ°Á¸¥Ê Ä ³¸Ê´´Å°¸ 6
Áº°µªnµ³¨¨ ´´Ê ®µ³¦³»ªnµµ¤µ¦¦³®¥´o»µµ¦Á·ÅoÁnµÄ°µ³¥´Å¤n
µ¤µ¦Ä®oµÎ °Åo
¦³µ² °Ä®o»ª·ª¦¦r Á®¤¤µ¦¡ ¦³µ¦¦¤µ¦¦·®µ¦ ÅoÂÊ¸ Á¡·¤É Á·¤Á¸¥É ª´µ¦
ÎµÁ·»¦·Ä¦³Á«¸
»ª·ª¦¦r Á®¤¤µ¦¡ ¦³µ¦¦¤µ¦¦·®µ¦ ÅoÊ¸Âªnµ °¥nµ¸ÅÉ oÁ¦¸¥Ä®o´ »nµ¦µ
µ¦ÎµÁ·»¦·Ä¦³Á«¸¤¸ÂªÃo¤¸ÉÂ¸ ¨³µªnµ³ÅÅo°¸ Å¨ ®µ³o°¤¸Á·»Äµ¦
´»n°¥°»¦· ¹É Ã¥µ¥ °³¦¦¤µ¦¦·¬´ o°µ¦Ä®o¦·¬´ ¥n°¥Ä¦³Á«¸´®µ
Á·¼Áo °Á¡ºÉ°³o°£µ¡µ¦Â n ´ ¸ÂÉ o¦· ®µÂnµ¦¼¥o ¤º Á·Ä¦³Á«¸ ¤¸o »µµ¦Á·
³¼ªnµÄ¦³Á«Å¥ ¦ª¤¹¦³ªµ¦¼¥o ¤º Á·¤¸ªµ¤¥»n¥µ´o°¹É Å¤n´ n°µ¦Â n ´
µ»¦· Îµ®¦´Ã¦µ¦Ä®¤nÇ ¸É µÎ ¨´³Á µo ¤µ ´´Ê µÁ¨º°Äµ¦°°Â¨³Á° µ¥®»o ¼o n µ³
¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤¤µªnµ °¥n µÅ¦È¸µ¦Îµ¦°´¦µnªµµ¦Á· D/E Ratio Ä¸É¦³»¤
³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸¥É È¤¸ µ¦ª»¤´ ´¥nµÇ ¸Én¨Ä®o°´ ¦µnªÁ·ªnµ¦³´¸ÉÅo
Îµ®Åªo
»··¡¬r ¤µ³°´»¨ ¼oº°®»o¸¤É µ¦³»¤oª¥Á° Åo°µ¤Á¡·¤É Á·¤¹µ¦¨»Ä
¦³Á«¸ÁÈ ¨»n¤°»µ®¦¦¤Á·¤®¦º°Ä®¤n
»ª·ª¦¦r Á®¤¤µ¦¡ ¦³µ¦¦¤µ¦¦·®µ¦ ÅoÂÊ¸ ªnµ Îµ®¦´Ä¦³Á«¸µ¦¨·³ÁÈ 
Á¡¸¥¨»n¤¦¦»£
´ rÊÎµ¤´ ®µÂnµÎ ¨´¤°¨»n¤·oµÁ¤¸µ¦Á¬¦¸É µªnµ³Á·ÃÅo¸ ¹É Åo¤¸
µ¦ªµÂ¸É ³¦³µ¥µ¦¨· ÁÈ  ¦¼ Âµ¦Án µ Ã¦µÅ¤n Å on°¦oµ Ã¦µÁ°Â¨³ªµ
Á¦ºÉ°´¦¨·Ä®oÁ®¤µ³¤´¨µÄÂn¨³¡ºÊ¸É Án µ 3 Á¦ºÉ° ®¦º° 5 Á¦ºÉ° ®¦º°Ä¡ºÊ¸É
¨µÁ·Ã¼°µ³ÁÈ  8 Á¦ºÉ° ÁÈ o Ã¥Ä¦³¨µ·oµ °¦³Á«¸Á¦µÅ¤nµ¤µ¦
Â n ´ ÄÁ·¦µµ´¦·¬´ ¸Åo ®µÂn¦·¬´ ÁoÄ»£µ¡¤µªnµ¹É ¦´ªµ¤o°µ¦ °
¨»n¤¦·¬´ µo ¤µ·Ä¸
¤·

¸É ¦³»¤Åo¡· µ¦µÂ¨oª ¤¸¤·ÁÈ Á°´r°» ¤´ ·µ¦°°Â¨³Á° µ¥®»o¼o °¦·¬´µ¤
¦µ¥¨³Á°¸¥¸ÉÁ°´¨nµª µo o oª¥³ÂÁ¸¥ °¼oº°®»o¹É¤µ¦³»¤ Â¨³°°Á¸¥
¨³Â´¸Ê
¤·
1. Á®Èoª¥
2. Å¤nÁ®Èoª¥
3. °°Á¸¥

ÎµªÁ¸¥¸¨É ¤·
424,343,706
0
0
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¦o°¥¨³ °¼o °º ®»o
¸¤É µ¦³»¤Â¨³°°Á¸¥¨³Â
100.0000
0
0

·É ¸É n ¤µoª¥¨Îµ´¸É 1
Á°µ¦¦³°µ¦¡·µ¦µ ªµ¦³¸É 1
ªµ¦³¸É 9

¡· µ¦µÁ¦º°É °ºÉ Ç (oµ¤¸)
¦³µ² Á· Ã°µÄ®o¼oº°®»o°µ¤Á¦ºÉ°°ºÉÇ Á¡·¤É Á·¤£µ¥®¨´µ¸É °Ä®o»¦´µ Â» ¸
¦³µ³¦¦¤µ¦¦ª°Â¨³Îµ´¼Â¨·µ¦ ÁÈ ¼o ¨nµª¦»ªµ¤º®oµÄnªµ¦·´ Ä· 
Á¦ºÉ°Ã¥µ¥µ¦n°oµµ¦»¦·°¦r¦´ ´¸
É É nµ¤µ
»¦´µ Â» ¸ ¦³µ³¦¦¤µ¦¦ª° ÅoÁ¦¸¥ªnµ Îµ®¦´Ã¥µ¥µ¦n°oµµ¦»¦·
°¦r¦´ ´É µ¦·¬´ Ä®oªµ¤Îµ´ÁÈ °´´oÇ Ã¥Åo¤¸ µ¦Îµ®Ã¥µ¥ Â¨³ª·¸ µ¦·´ ¦· ª¤¹
µ¦Ä®o¡´µ»¦³´¤¸n°µµ¦ÂoÁµ³Âµ¦»¦·n°³¦¦¤µ¦¦ª°ÅoÃ¥¦ ¦ª¤¹
µ¦¤°®¤µ¥Ä®o³¦¦¤µ¦°·¦³¤¸µ¦°¦¤Ã¥µ¥µ¦n°oµµ¦»¦·´µ´nÁ¦·¤¦¦¤µ¦
Å¥ (IOD) Â¨³Äµ·´ Å· o¤¸ µ¦Á·¼oÁ¸¥É ªµµ¦¦ª°µ¦»¦· µ¦ª»¤µoµµ¦
»¦·Â¨³µ¦o°´ ¹É ÅoÄ®oÎµÂ³ÎµÄ¸ 2558 ¸É nµ¤µ ¦ª¤¹«¹¬µÄÁ¦ºÉ°µ¦Á µo ¦nª¤Ã¦µ¦
n°oµµ¦»¦·¹É °¥¼¦n ³®ªnµÎµÁ·µ¦ÄÁ¦ºÉ°Á°µ¦nµÇ
»¤·· Án°´r»¨ ¼o °º ®»o ¸¤É µ¦³»¤oª¥Á° Åo°µ¤¹°´¦µÎµÅ¦ ´ Ê oÄ¸ 2559 ³¼
ªnµ¸ É¸ nµ¤µ®¦º°Å¤n
»  µ· Á®¤¤µ¦¡ ¦³µÁoµ ®o µ ¸É ¦·® µ¦ ÅoÊ¸Â ªn µ Îµ ®¦´ °´ ¦µÎ µ Å¦ ´ Ê o  ¦·¬´ ¤¸
°r¦³°Îµ´ 3 nª¦³°oª¥ 1.¥° µ¥Ä¸ 2559 µªnµ³Å¤nÁ¡·¤É ¤µ´Îµ®¦´¨µ¨»n¤
Packaging °¥nµÅ¦È¸ ¨µ¨»n¤·Ê nª¥µ¥rµªnµ¥° µ¥³Á¡·¤É Ê¹ µ·Ê nª¥µ¥rÄ®¤nÇ ¸É
Á¦·¤É ¤¸µ¦¥°¥°°¤µ 2.¦µµª´»· ¤¸ÂªÃo¤¦´ª µªnµÅ¤nÅn¦³´¨Á®¤º°Ä¸ É¸ nµ¤µ Â¨³
3.µ¦¦·®µ¦´µ¦£µ¥Äµ¦ª»¤o»Åo¤µo°¥Á¡¸¥Ä ¹É Ä¸ Ê¸ ¦·¬´ ¤¸¤µ¦µ¦ª»¤o»
nµÇ oª¥´ ´¥Á®¨nµ¸Ê¥n°¤n¨Ä®o°´ ¦µÎµÅ¦ ´ Ê o¸ Ê¹ ¦³´®¹É ÂnÅ¤n°¥¼nÄ¦³´¸É ¼ ¤µ
»¤·· Án°´r»¨ ¼oº°®»o¸É¤µ¦³»¤oª¥Á° Åo°µ¤Á¡·É¤Á·¤Änª °¨µ¨»n ¤
·Ê nª¥µ¥rÄÅ¦¤µ¸É 4 ¸ 2558 ¦µ¥Åo¤¸ µ¦Á·Ã¼¤µ¹É ³n°ÁºÉ°¤µÄ¸ 2559 ®¦º°Å¤n Ã¥
´Ê ¸ÊÅ¤n´ ¦ª¤¦µ¥ÅoµnµÂ¤n¡¤· ¡r
»µ· Á®¤¤µ¦¡ ¦³µÁoµ®oµ¸É ¦·®µ¦ ÅoÂÊ¸ ªnµ ¦µ¥ÅonµÂ¤n¡¤· ¡r¦ª¤°¥¼nÄ¨»n¤·Ê nª¥µ
¥rÃ¥ÁÈ ¦µ¥Åo¤É¸ ¸ »¸ ®µÄ¸ 2558 ¦µ¥ÅonµÂ¤n¡¤· ¡rn° µo ¼ÁÈ ¡·Á«¬Á¡¦µ³ÁÈ ¦µ¥ÅoÉ¸ µo 
µ¦¦´¦¼o ´ Ê Ân¸ 2557 ´Ê ¸Ê®µ¤°Á¡µ³¦µ¥Åo¨»n¤·Ê nª¥µ¥rÃ¥Å¤n¦ª¤¦µ¥Åo°Éº µµ¦r ªnµ
¦µ¥ÅoÄ¸ 2559 ¸Ê³¼ªnµ¸ É¸ nµ¤µ
»¤·· Án°´r»¨ ¼o°º ®»o ¸¤É µ¦³»¤oª¥Á° Åo°µ¤Á¡·¤É Á·¤¹¨µ¦ÎµÁ·µ °
»¦·Ã¦¡n¸¤É¸ ¸ ¨ µ»Ä¸ ÉÂ¸ ¨oª³ µ»°¸®¦º°Å¤n ¦ª¤¹³o°¤¸Îµ¨´µ¦¨·ÁnµÄ¹³¹
»»¤o » Â¨³Ä¸ Ê¸¤Â¸ ªÃo¤³ÎµÎµÅ¦Åo®¦º°Å¤n
»¡¦·¤ ´¥ª´r ¦³µÁoµ®oµ¸Éµ¥µ´¸Â¨³µ¦Á· ÅoÂÊ¸ ªnµ ¨ µ» °»¦·Ã¦¡n¸
µµ¦¸ÉÅ o ¦¹ ¬µ®¨µ¥Ç n µ ®µ¤¸ µ¦Á·  Á¥ÄÁ· ´ª Á¨ °µ ´ n ° o° Î µ ®µ¦Á·  Á¥
µ¦Á« °¦·¬´ ³Á¸¥ ´Ê ¸Ê ¦·¬´ Åo¤¸ µ¦Á· Á¥Änª °¦µ¥ÅoÄÂn¨³¨»n¤»¦·°¥¼nÂ¨oª
ÄÁ¦ºÉ°  °»  »o ¤ »  ÁºÉ ° µÁ¦µ¤¸ ¨ µ»  Ä¦³®ªn µ n ª Á¦·É¤ ¤¸ µ¦ µ¥Á· ¡µ·  ¥r ( Mass
Production) ¸¤É ¸ µ¦¨·¥° µ¥¸ÅÉ ¤n¹ »»¤o » °¥nµÅ¦È¸ ¦·¬´ Åo¤¸ µ¦¦·®µ¦´µ¦Á¡ºÉ°Ä®o¨¨
µ»Ä®o¤µ¸É » ¦ª¤¹µ¦ª»¤o» °Á¸¥Èµ¤µ¦ÎµÅo¸ Ê¹ ÄÁº°Ê oÅo¤¸ µ¦¦³¤µµ¦
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·É ¸É n ¤µoª¥¨Îµ´¸É 1
Á°µ¦¦³°µ¦¡·µ¦µ ªµ¦³¸É 1
»»¤o »  ¥° µ¥¸ÄÉ oÎµ¨´µ¦¨·¸É 50% ´Ê ¸Ê Åo¤¸ µ¦´Îµ¦³¤µ¥º®¥»nÁ¡ºÉ°Ä®oµ¤µ¦
ª»¤o»nµÇ Åo¸ Ê¹ oª¥°r¦³°Á®¨nµ¸Ê³ÎµÄ®o¨¨ µ»Åo¸ ªnµ¸ É¸ nµ¤µ
»¤·· Án°´r»¨ ¼o º°®»o ¸¤É µ¦³»¤oª¥Á° Åo°µ¤ Îµ®¦´Ä¸ Ê¸»¦·Ã¦¡n¸³Îµ
ÎµÅ¦Åo®¦º°Å¤n Â¨³¤¸µ¦¦´¦¼onµÁºÉ°¤¦µµÁnµÄÎµ®¦´¨ µ»Ä¸ É¸ nµ¤µ ¹É°´¦µnµÁºÉ°¤¦µµ
Á¦ºÉ°´¦³Ânµµ°µµ¦Â¨³°»¦r
»¡¦·¤ ´¥ª´r ¦³µÁoµ®oµ¸É µ¥µ´¸Â¨³µ¦Á· ÅoÂÊ¸ ªnµ Îµ®¦´nµÁºÉ°¤¦µµ °»¦·
Ã¦¡n¸¦³¤µÁº°¨³ 2 ¨oµµ Änª °¨ µ»³¥´ µ»°¥¼n®¦º°Å¤n´ Ê Ê¹ °¥¼n´ ´ ´¥
¥° µ¥ÁÈ ®¨´ Â¨³µ¦¨o»¸É ª»¤Åo Án o» °Á¸¥
»µ· Á®¤¤µ¦¡ ¦³µÁoµ®oµ¸É ¦·®µ¦ ÅoÂÊ¸ ªnµ Îµ®¦´»¦·Ã¦¡n¸µªnµÄ¸ Ê¸ ³¥´¤¸
¨ µ»°¥¼n ®µÂn³ÁÈ µ¦ µ»¸¨É ¨°¥nµ¤¸´¥Îµ´ ¹É ³¹»»¤o »Åo¥É¸ ° µ¥¸ÄÉ oÎµ¨´
µ¦¨·¸É 50% ´ »´ µ¤µ¦ÎµÅo¦³¤µ 30% µ°¸ 20% ¹É ÂªÃo¤¨µ´Ê £µ°»µ®¦¦¤
Â®n¦³Á«Å¥ÈÅo¤¸ µ¦µµ¦r¥°¨·¦¥rÉÁ¸ ¦·¤É ¢ºÊ ´ª °¥nµÅ¦È¸ ®µ¥°¨·¦¥r
µ¤µ¦ÅÄ»¸ÁÉ · 2.5 ¨oµ´ »¦·Ã¦¡n¸³ÁÈ »¦·µª¦»n¸É µÎ ´
»¤¼¦r ´³ª´ ¼oº°®»o¸É¤µ¦³»¤oª¥Á° Åo°µ¤ Ã¥¤°ªnµ´nª¦µ¥Åo¤µªnµ
50% Ä¨»n¤ Packaging ÁÈ ¦µ¥ÅoÄ¨»n¤¦¦»£
´ rÊÎµ¤´®¨n°¨ºÉ ¹É°µ³¤¸¨¦³µ Clean
Hybrids ÁºÉ°µµ¦ÄoÊÎµ¤´®¨n°¨ºÉ³¨o°¥¨Åoª¥ ³¦¦¤µ¦¦·¬´ Åo¤°»¸Ê®¦º°Å¤n Â¨³³
¤¸°³Å¦¤µÂÎÊµ¤´®¨n°¨ºÉ ¦ª¤¹µ¦°°®»o ¼Äo ¦´Ê ¸Ê°´ ¦µnª D/E Ratio ³¥´¦´¬µ¦³´°¥¼n
Åo®¦º°Å¤n ³¦¦¤µ¦¦·¬´ ¤¸¤»¤¤°Ä»¸Ê°¥nµÅ¦
¦«.¦. Á°´¥ ·¥µÁ¬¦ª´r ¦³µ¦¦¤µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸¥É  ÅoÂÊ¸ ªnµ Îµ®¦´µ¦°°®»o ¼Äo 
¦´Ê ¸ÊÁ¡ºÉ°ÁÈ µ¦Â®¸Ê· ¦³¥³´Ê ¸É¤°¸ ¥¼n¹Â¤oÁ·¼o¦ ³¥³´Ê ³¤¸o»µµ¦Á·¸ÉÉÎµªnµ Ân¤¸
ªµ¤Á¸¥É ¸É ³o°¤¸Á·»µ¦®¤»Áª¸¥¼Äµ¦nµ¥Îµ¦³®¸Ê Â¨³Ä°µ®µ£µª³µÁ«¦¬·Å¤n
¸µ´µ¦Á·µ¤µ¦¦³´Á·¼Åo o»Á¤ºÉ° oª¥´ ´¥Á®¨nµ¸ÊµÁ¨º°Äµ¦´®µÁ·»oª¥µ¦°°
®»o ¼o ¹ Á®¤µ³¤ªnµ¹É³Å¤n¦³´ D/E Ratio ÁºÉ°µÁÈ µ¦Á¨¸¥É ¦¼Âµ®¸Ê· ¦³¥³´Ê
ÁÈ ¦³¥³¥µª °¥nµ¤µ°´¦µ®¸Ê· n°»³ ¥´Á¡·¤É °¸ 0.2 Ánµµ 1.4 ÁÈ  1.6 È¥´ °¥¼nÄª·¥´ ¸É
ª»¤Åo ¹ÉÁ·o°¸Ê³µ¤µ¦ÎµÅ ¥µ¥µ¦¨»Ä¦³Á«¸¸¤É Â¸ ªÃo¤µ¦Á·Ã¸É ¸ ¦ª¤¹
ªÁ· °®»o ¼o Å¤n°°´Ê ®¤ 500 ¨oµµ ÂnÁÈ Á¡¸¥®¨´µ¦ °°»¤´ Ä· ®o¦°¨»¤Ánµ´Ê
»µ· Á®¤¤µ¦¡ ¦³µÁoµ®oµ¸É¦·®µ¦ ÅoÊÂ¸ ªnµ µ¤¸É nµ¦«.¦. Á°´¥ ·¥µÁ¬¦
ª´r ¦³µ¦¦¤µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸¥É  ÅoÂÊ¸ Á¡·¤É Á·¤ªnµÎµ®¦´ D/E Ratio µ 1.4 Ánµ³ ¥´Á¡·¤É
¸É 1.6-1.7 Ánµ »oµ¥£µ¥Ä¦³¥³Áª¨µ 1-2 ¸ °´¦µ D/E Ratio ³¨´¤µ¸É 1.4 ÁnµªnµÇ ®µ¦·¬´
¥´¦´¬µÎµÅ¦Ä¨´¬³¸ÊÅo Îµ®¦´¨µÎÊµ¤´®¨n°¨ºÉ¦¥r¦³Á£ Plug-in Hybrid ¦µÄÈ¥´
o°ÄoÊÎµ¤´®¨n°¨ºÉÁ¨¸¥É nµ¥µ¤¦³¥³Áª¨µ¹É Å¤nnµn¨¦³ ®µÂn·É ¸É ³¦¦¤µ¦¦·¬´ ¤°
º°Ä°µ¦¥r¦³Á£ Fully Automatics ¹É Å¤nÄoÊÎµ¤´®¨n°¨ºÉ ÁºÉ°µÁ¦ºÉ°¥r³Å¤n¤¸ µ¦
´µ ³¤¸¨¦³´¦¦»£
´ ÎÊµ¤´®¨n°¨ºÉ ®µ¤°ªnµ ´ Ê ÎÉµo°Äo¦³¥³Áª¨µ°¸ 10 ¸ Ê¹ Å¸É
³¤¸µ¦Äo°¥nµ¦·´ÁºÉ°µo»Äµ¦¡´µÃ¥Á¡µ³´ªÂÁ°¦¸¥É ´ ¼°¥¼n
»ª·ª¦¦r Á®¤¤µ¦¡ ¦³µ¦¦¤µ¦¦·®µ¦ ÅoÂÊ¸ ªnµ ·¸É °o ¤°º°Á¦ºÉ°ÁÃÃ¨¥¸ÂÁ°¦¸É
¦ª¤¹µ¦®´ª °¨µÎÊµ¤´®¨n°¨ºÉ ´ÁÅoµÁ¤ºÉ°°¸É ¦·¬´ Á µo ¨µ®¨´¦´¡¥rÂ ®n¦³Á«
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·É ¸É n ¤µoª¥¨Îµ´¸É 1
Á°µ¦¦³°µ¦¡·µ¦µ ªµ¦³¸É 1
Å¥Ä¦³¥³Â¦Ç ¦µ¥Åo¨»n¤¦¦»£
´ rÊÎµ¤´®¨n°¨ºÉ¤¸´ nª°¥¼nÉ¸ 65% °¥° µ¥¦ª¤ ¹É ´ »´
°¥¼nÉ¸ 50% ´´Ê ¹o°Á¡·¤É nªÂnµµ¦¨µÎµ®¦´·oµ°ºÉÇ Á µo ¤µÁ¡ºÉ°Â µ¦¨»Ä
´ rÁ¤¸µ¦Á¬¦ °µ®µ¦ ¹ÉÁ¦ºÉ°´¦¸É¦·¬´ ¤¸Ä
¦³Á«¸µ¦·¬´ Åo¤°¨µÁ¸¥É ª´¦¦»£
¦³Á«¸µ¤µ¦¨··oµÅo®¨µ®¨µ¥¹Â¤o³¤¸nÂ¼ n Îµª¤µ Ânªo ¥µ¦°°¨¼oµÄÁ·
»£µ¡¤µªnµ¦µµµªnµ³¤¸°µ¸É ¸ É¹ £µ¥Ä 2-3 ¸ Ê¸ ³Á µo Å¦´¥° µ¥nµÇ Á¡ºÉ°¦°¦´µ¦
Á·Ã¤µ Ê¹
¦³µ² Åo¨nµªÁ¡·¤É Á·¤ªnµ Îµ®¦´¦¥rÄÉ¸ oÁÃÃ¨¥¸ÂÁ°¦¸É Åo¤¸ ´ª·¥´ ´Ê µ¤®µª·¥µ¨´¥
µµµ·Â¤¢°¦r Â¨³´ª·¥´ µ¦³Á«¸ nµÄ®oªµ¤ÄÂ¨³Îµ¨´ÎµÁ·µª·¥´ °¥¼n Îµ®¦´
Ä¦³Á«Å¥Á°Ã¦¦oµ¡ºÊ µnµÇ °µ³¥´Å¤nÁ°º°Ê °Îµª¥n°¦¥r¦³Á£¸Ê ¹É ³ÁÈ °¥n µÅ¦
Ä°µo°·µ¤n°Å
Å¤n¤¸ ¼oº°®»onµÄ´µ¤Á¡·¤É Á·¤ ¦³µ² ¹Åo¨nµª °»¼oº°®»o»nµ¸ÉÅo¨³Áª¨µ¤µ¦nª¤
¦³»¤µ¤´¼o °º ®»o ¦³Îµ¸ 2559 Â¨³¨nµª· ¦³»¤
· ¦³»¤ Áª¨µ 16.00 .

¨ºÉ°...............................................................¦³µ¸É ¦³»¤
(¦.Îµ¦· »Ã ´)
¦´¦°¦µ¥µ¦³»¤¼o°

¨ºÉ°...............................................................¦¦¤µ¦
(µ¥µ· Á®¤¤µ¦¡)

¨ºÉ°...............................................................Á¨ µ»µ¦¦·¬´
(µ¡¦·¤ ´¥ª´r)
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·É ¸É n ¤µoª¥¨Îµ´¸É 2
Äo¦³°µ¦¡·µ¦µªµ¦³¸É 2 Â¨³ 3

·É¸Én¤µoª¥ 2
¦µ¥µ¦³Îµ¸ 2559 Ä¦¼Â¸¸-¦°¤ (CD-ROM)
¦³°µ¦¡·µ¦µªµ¦³¸É 2 Â¨³ 3
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·É ¸É n ¤µoª¥¨Îµ´¸É 3
Á°µ¦¦³°µ¦¡·µ¦µ ªµ¦³¸É 5
o°¤¼¨ °¼Åo o¦´ µ¦Á°ºÉ°Á¡ºÉ°Á¨º°´Ê ÁÈ ¦¦¤µ¦Â¦¦¤µ¦¸Éo°°°µ¤ªµ¦³

ºÉ°
°µ¥»
´µ·
¦³Á£¦¦¤µ¦
¸ÉÁ°Ân´Ê

¦.Îµ¦· »Ã ´
67 ¸
Å¥
¦¦¤µ¦°·¦³

µ¦«¹¬µ

- ¦·µ¦¸ ³ª·¥µ«µ¦r µ µÁ¤¸Á· (Á¸¥¦··¥¤) »¯µ¨¦r¤®µª·¥µ¨´¥
- ¦·µÃ Ceramic Engineering University of Missouri at Rolla .U.S.A.
- ¦·µÁ° Ceramic Engineering University of Missouri at Rolla U.S.A.
- ¦·µ´¦ ª·¥µ¨´¥o°´¦µ°µµ´¦ ¦»n¸É 44
- ¦³µ«¸¥´¦´¦·®µ¦¦³´¼ (.) ¦»n 14 Îµ´µ µo ¦µµ¦¡¨Á¦º°
¤µ¤nÁ¦·¤µ´¦¦¤µ¦¦·¬´ Å¥
- ®¨´¼¦ Financial Statement for Director ¦»n¸É 20/2013
- ®¨´¼¦ Director Certification Program ¦»n¸É 70/2006

µ¦°¦¤µ
®o µ¸É¦¦¤µ¦
¦³ª´·µ¦Îµµ

- ¸ 2557 -´ »´ ¦³µ¦¦¤µ¦¦·¬´ / ¦¦¤µ¦°·¦³ / ¦³µ¦¦¤µ¦¦¦®µ
Â¨³Îµ®nµ°Â : ¦·¬´ ´ ª´µ¡¨µ· Îµ´ (¤®µ)
- ¸ 2552–´ »´ ¦¦¤µ¦¦ª°/¦¦¤µ¦°·¦³ :
¦·¬´ «¼¥r¦·µ¦Á®¨È¥µ¤ Îµ´ (¤®µ)
- ¸ 2554 -2557

¦³µ¦¦¤µ¦¦·¬´ / ¦¦¤µ¦°·¦³ :
´ µ¡¨µ· Îµ´ (¤®µ)
¦·¬´ ª´

- ¸ 2551–2552

¨´¦³¦ª°»µ®¦¦¤ : ¦³¦ª°»µ®¦¦¤

- ¸ 2546–2551

¦°¨´¦³¦ª°»µ®¦¦¤ : ¦³¦ª°»µ®¦¦¤

- ¸ 2543–2546

¼°o µÎ ª¥µ¦Îµ´µÁ«¦¬·°»µ®¦¦¤ : ¦³¦ª°»µ®¦¦¤

- ¸ 2542–2543

°·¸¦¤nÁ¦·¤°»µ®¦¦¤ : ¦³¦ª°»µ®¦¦¤

µ¦Îµ¦ÎµÂ®n ¦¦¤µ¦Ä¦·¬´

¦³µ¦¦¤µ¦¦·¬´ / ¦¦¤µ¦°·¦³ / ¦³µ¦¦¤µ¦¦¦®µ
Â¨³Îµ®nµ°Â
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·É ¸É n ¤µoª¥¨Îµ´¸É 3
Á°µ¦¦³°µ¦¡·µ¦µ ªµ¦³¸É 5
· µ¦¸ÉÁÈ ¦·¬´ ³Á¸¥

· µ¦¸ÉÅ¤nÄn¦·¬´ ³Á¸¥

Îµª 1 ¦·¬´
1) Îµ¦ÎµÂ®n ¦¦¤µ¦¦ª° / ¦¦¤µ¦°·¦³
: ¦·¬´ «¼¥r¦·µ¦Á®¨È¥µ¤ Îµ´ (¤®µ)
-Å¤n¤-¸

µ¦Îµ¦ÎµÂ®n Ä¦·¬´ °ºÉ
¸É°µÎµÄ®oÁ· ªµ¤ ´ Â¥o
µ¨¦³Ã¥rn°¦·¬´

-Å¤n¤-¸

ª´¸ÉÅo¦´ µ¦Ân´Ê ÁÈ ¦¦¤µ¦

15 ¦µ¤ 2554

Îµª¸ ¸ÉµÎ ¦ÎµÂ®n ¦¦¤µ¦

5 ¸

µ¦º°¦°®¨´¦´¡¥r °¦·¬´
( ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2559)

®»o µ¤´Îµª 260,000 ®»o ·ÁÈ ´nª ¦o°¥¨³ 0.05

µ¦º°¦°®¨´¦´¡¥r °¦·¬´
(¼n¤¦ Â¨³»¦¸É¥´ Å¤n¦¦¨»··£µª³
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2559)

-Å¤n¤-¸

nªÅoÁ¸¥´Ê µ¦Â¨³µ°o°¤
Ä· µ¦ÄÇ ¸É¦·¬´ ®¦º°¦·¬´ ¥n°¥
ÁÈ ¼n
´ µ

-Å¤n¤-¸

¦³ª´·µ¦Á oµ¦nª¤¦³»¤¸ 2559

³¦¦¤µ¦¦·¬´
³¦¦¤µ¦¦¦®µÂ¨³Îµ®nµ°Â

»¤´·Á¡·É ¤Á· ¤Îµ®¦´¦¦¤µ¦°· ¦³¸ÉÅo¦´ µ¦Á°ºÉ°
µ¦¤¸ªn ÅoÁ¸¥´¦·¬´ /¦·¬´ Ä®n/¦·¬´ ¥n°¥/¦·¬´ ¦nª¤ ®¦º°·· »¨¸°É µ¤¸ªµ¤
¸ ¸É nµ¤µ
¨´¬³ªµ¤´¤¡´r
1. ÁÈ ¦¦¤µ¦¸¤É ¸ ªn ¦nª¤Äµ¦¦·®µ¦µ ¡´µ ¨¼oµ ®¦º°¸É ¦¹¬µ¸É
Åo¦´ Á·Áº°¦³Îµ
2. ÁÈ ¼Äo ®o¦·µ¦µª·µ¸¡ (Án ¼o °´¸ ¸É ¦¹¬µ®¤µ¥)
3. ¤¸ªµ¤´¤¡´rµ»¦·¸É¤¸´¥Îµ´ °´°µ¤¸¨ÎµÄ®oÅ¤nµ¤µ¦Îµ®o µ¸É
°¥nµÁÈ °·¦³ (Án µ¦º°Ê / µ¥ ª´»· ·oµ ¦·µ¦ µ¦¥º¤/Ä®o¥¼o ¤º Á·)
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6/6 ¦´Ê
1/1 ¦´Ê

´ Â¥oÄ´ »´ ®¦º°Änª 2
»¤´·
 ÁÈ 
; Å¤nÁÈ 
 ÁÈ 
 ¤¸

; Å¤nÁÈ 
; Å¤n¤¸

สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 3
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที 5
ข้อมูลของผูไ้ ด้รบั การเสนอชือเพือเลือกตังเป็ นกรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ

ชือ
อายุ
สัญชาติ
ประเภทกรรมการ
ทีเสนอแต่งตัง
การศึกษา

นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
52 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ

- ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Mini Master of Management Program NIDA, University of California at Berkeley, USA
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
การอบรมบทบาท
- หลักสูตร Audit Committee Forum รุ่นที 1/2016
หน้ าทีกรรมการ
- หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide รุ่นที 16/2015
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที 14/2015
- หลักสูตร Family Business Governance for Sustainability รุ่นที 2/2015
- หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที 27/2009
- หลักสูตร Monitor of the Quality of Financial Reporting รุ่นที 9/2009
- หลักสูตร Monitor the system of Internal Control and Risk รุ่นที 7/2009
- หลักสูตร Monitor the Internal Audit Function รุ่นที 6/2009
- หลักสูตร Monitor Fraud Risk Management รุ่นที 1/2009
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที 96/2007
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที 62/2007
ประวัติการทํางาน - ปี 2554–ปจั จุบนั กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ /
กรรมการบริหารความเสียง : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
- ปี 2540–ปจั จุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ : บริษทั แท็กซ์สเปเชียลลิสท์ จํากัด
- ปี 2539–ปจั จุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ : บริษทั บางกอกเทรนนิงเซ็นเตอร์ จํากัด
- ปี 2550–2554
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ : บริษทั กรุ๊ปลิส จํากัด (มหาชน)
- ปี 2549–2554
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
: บริษทั โกลเบล็ก โฮลดิง แมนเนจเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ /
การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษทั
กรรมการบริหารความเสียง

-30-

·É ¸É n ¤µoª¥¨Îµ´¸É 3
Á°µ¦¦³°µ¦¡·µ¦µ ªµ¦³¸É 5
· µ¦¸ÉÁÈ ¦·¬´ ³Á¸¥
· µ¦¸ÉÅ¤nÄn¦·¬´ ³Á¸¥

µ¦Îµ¦ÎµÂ®n Ä¦·¬´ °ºÉ
¸É°µÎµÄ®oÁ· ªµ¤ ´ Â¥o
µ¨¦³Ã¥rn°¦·¬´

-Å¤n¤-¸
Îµª 2 ¦·¬´ ÅoÂn
1) Îµ¦ÎµÂ®n ¦¦¤µ¦¼o ´ µ¦
: ¦·¬´ ÂÈrÁÁ¸¥¨¨·r Îµ´
2) Îµ¦ÎµÂ®n ¦¦¤µ¦¼o ´ µ¦
: ¦·¬
´ µ°Á¦·ÉÁÈÁ°¦r Îµ´
-Å¤n¤-¸

ª´¸ÉÅo¦´ µ¦Ân´Ê ÁÈ ¦¦¤µ¦

28 ¤¦µ¤ 2554

Îµª¸ ¸ÉµÎ ¦ÎµÂ®n ¦¦¤µ¦

6 ¸

µ¦º°¦°®¨´¦´¡¥r °¦·¬´
( ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2559)

®»o µ¤´Îµª 260,000 ®»o ·ÁÈ ´nª ¦o°¥¨³ 0.05

µ¦º°¦°®¨´¦´¡¥r °¦·¬´
(¼n¤¦ Â¨³»¦¸É¥´ Å¤n¦¦¨»··£µª³
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2559)

-Å¤n¤-¸

nªÅoÁ¸¥´Ê µ¦Â¨³µ°o°¤
Ä· µ¦ÄÇ ¸É¦·¬´ ®¦º°¦·¬´ ¥n°¥
ÁÈ ¼n
´ µ

-Å¤n¤-¸

¦³ª´·µ¦Á oµ¦nª¤¦³»¤¸ 2559

³¦¦¤µ¦¦·¬´
³¦¦¤µ¦¦ª°Â¨³Îµ´¼Â¨·µ¦
³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸¥É 

»¤´·Á¡·É ¤Á· ¤Îµ®¦´¦¦¤µ¦°· ¦³¸ÉÅo¦´ µ¦Á°ºÉ°
µ¦¤¸ªn ÅoÁ¸¥´¦·¬´ /¦·¬´ Ä®n/¦·¬´ ¥n°¥/¦·¬´ ¦nª¤ ®¦º°·· »¨¸°É µ¤¸ªµ¤
¸ ¸É nµ¤µ
¨´¬³ªµ¤´¤¡´r
1. ÁÈ ¦¦¤µ¦¸É¤¸ nª¦nª¤Äµ¦¦·®µ¦µ ¡´µ ¨¼oµ ®¦º°¸É¦¹¬µ¸É
Åo¦´ Á·Áº°¦³Îµ
2. ÁÈ ¼Äo ®o¦·µ¦µª·µ¸¡ (Án ¼o °´¸ ¸É ¦¹¬µ®¤µ¥)
3. ¤¸ªµ¤´¤¡´rµ»¦·¸É¤¸´¥Îµ´ °´°µ¤¸¨ÎµÄ®oÅ¤nµ¤µ¦Îµ®o µ¸É
°¥nµÁÈ °·¦³ (Án µ¦º°Ê / µ¥ ª´»· ·oµ ¦·µ¦ µ¦¥º¤/Ä®o¥¼o ¤º Á·)
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6/6 ¦´Ê
7/7 ¦´Ê
2/2 ¦´Ê

´ Â¥oÄ´ »´ ®¦º°Änª 2
»¤´·
 ÁÈ 
; Å¤nÁÈ 
 ÁÈ 
 ¤¸

; Å¤nÁÈ 
; Å¤n¤¸

สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 3
เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที 5
ข้อมูลของผูไ้ ด้รบั การเสนอชือเพือเลือกตังเป็ นกรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ

ชือ
อายุ
สัญชาติ
ประเภทกรรมการ
ทีเสนอแต่งตัง
การศึกษา

การอบรมบทบาท
หน้ าทีกรรมการ

ประวัติการทํางาน

นายสาธิ ต เหมมณฑารพ
49 ปี
ไทย
กรรมการ
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท การตลาด ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที 2/2013
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที 121/2011
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่นที 11/2011
สถาบันฝึกอบรมอืน
- หลักสูตร Laws vs. Business Practice – An Insider’s view
- หลักสูตร Purposefully Designing a winning culture
ปี 2557–ปจั จุบนั
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสียง / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร / รักษาการณ์ประธานเจ้าหน้าทีสายงาน
ั ฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
การตลาด : บริษทั ปญจวั
ปี 2554–2557
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสียง / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
ปี 2557–ปจั จุบนั
กรรมการ : บริษทั พลาสเทค แล็บ จํากัด
(เดิมชือ บริษทั พีเจดับบลิว ฟู้ดแพ็ค จํากัด)
ปี 2538–ปจั จุบนั
กรรมการ : บริษทั มิลล์แพค จํากัด
ปี 2557–2558
กรรมการ : บริษทั พีเจดับบลิว ดริงค์เทค จํากัด
ปี 2546–2554
กรรมการ : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จํากัด
ั ฒนาพลาสติก จํากัด
ปี 2536-2546
กรรมการบริหาร : บริษทั ปญจวั
ปี 2534-2536
ผูจ้ ดั การฝา่ ยผลิต : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จํากัด

การดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษทั

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสียง
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·É ¸É n ¤µoª¥¨Îµ´¸É 3
Á°µ¦¦³°µ¦¡·µ¦µ ªµ¦³¸É 5
· µ¦¸ÉÁÈ ¦·¬´ ³Á¸¥
· µ¦¸ÉÅ¤nÄn¦·¬´ ³Á¸¥

µ¦Îµ¦ÎµÂ®n Ä¦·¬´ °ºÉ¸É°µÎµ
Ä®oÁ· ªµ¤ ´ Â¥oµ¨¦³Ã¥rn°
¦·¬´

-Å¤n¤-¸
Îµª 2 ¦·¬´ ÅoÂn
1) Îµ¦ÎµÂ®n ¦¦¤µ¦
: ¦·¬´ ¡¨µÁ Â¨È Îµ´
2) Îµ¦ÎµÂ®n ¦¦¤µ¦
: ¦·¬
´ ¤·¨¨rÂ¡ Îµ´
-Å¤n¤-¸

ª´¸ÉÅo¦´ µ¦Ân´Ê ÁÈ ¦¦¤µ¦

9 »¨µ¤ 2535

Îµª¸ ¸ÉµÎ ¦ÎµÂ®n ¦¦¤µ¦

24 ¸

µ¦º°¦°®¨´¦´¡¥r °¦·¬´
( ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2559)

®»o µ¤´Îµª 32,661,428 ®»o ·ÁÈ ´nª ¦o°¥¨³ 5.69

µ¦º°¦°®¨´¦´¡¥r °¦·¬´
(¼n¤¦ Â¨³»¦¸É¥´ Å¤n¦¦¨»··£µª³
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2559)

®»o µ¤´Îµª 8,221,500 ®»o ·ÁÈ ´nª ¦o°¥¨³ 1.43

nªÅoÁ¸¥´Ê µ¦Â¨³µ°o°¤
Ä· µ¦ÄÇ ¸É¦·¬´ ®¦º°¦·¬´ ¥n°¥
ÁÈ ¼n
´ µ

-Å¤n¤-¸

¦³ª´·µ¦Á oµ¦nª¤¦³»¤¸ 2559

³¦¦¤µ¦¦·¬´
³¦¦¤µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸¥É 
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6/6 ¦´Ê
2/2 ¦´Ê

·É ¸É n ¤µoª¥¨Îµ´¸É 4
Á°µ¦¦³°µ¦¡·µ¦µ ªµ¦³¸É 5

· ¥µ¤¦¦¤µ¦°· ¦³ Â¨³»¤´·¦¦¤µ¦°· ¦³
°¦· ¬´ ´ª´µ¡¨µ·  Îµ´ (¤®µ)
(¸É¤¸ Ánµ´ o°Îµ® ´ Ê ÎµÉ ° .¨.. Â¨³¨µ®¨´¦´¡¥r²)
¦·¬´Îµ®°r¦³°³¦¦¤µ¦¦·¬´Ä®o¦³°oª¥¦¦¤µ¦°·¦³ °¥nµo°¥ 1 Ä 3 °
Îµª¦¦¤µ¦´Ê ®¤ °¦·¬´
®¨´ÁrÄµ¦´Á¨º°¦¦¤µ¦°·¦³°·µ¤®¨´Árµ¦´Á¨º°¦¦¤µ¦¦·¬´ Ã¥»¤´· °
¼o É¸ ³¤µÎµ®oµ¸ÁÉ È ¦¦¤µ¦°·¦³ ¡·µ¦µµ»¤´·Â¨³¨´¬³o°®oµ¤ °¦¦¤µ¦ µ¤¡¦³¦µ´´·
¦·¬´ ¤®µÎµ´ Â¨³®¤µ¥ªnµoª¥®¨´¦´¡¥rÂ¨³¨µ®¨´¦´¡¥r ¦ª¤¹¦³µ« °o ´´ Â¨³/®¦º°¦³Á¸¥¸É
Á¸É¥ª °o  Ã¥¦¦¤µ¦°·¦³³¤¸»ª»· µ¦«¹¬µ ªµ¤Á¸É¥ªµÁ¡µ³oµ ¦³µ¦r µ¦Îµµ Â¨³ªµ¤
Á®¤µ³¤°ºÉÇ ¦³°´ Á¡ºÉ°ÎµÁ°n°¸É ¦³»¤¼o °º ®»o Á¡ºÉ°¡·µ¦µÂn´Ê ÁÈ ¦¦¤µ¦ °¦·¬´ n°Å
´Ê ¸Ê ®µ¤¸¦¦¤µ¦°·¦³®¹ÉÄ¡oµÎµÂ®n n°¦ªµ¦³ ³¦¦¤µ¦¦·¬´ °µÂn´Ê
¦¦¤µ¦°·¦³¸¤É ¸ »¤´· µ¤¸É µÎ ® µo oÁ µo ¤µÎµ¦ÎµÂ®nÂ Ã¥¦¦¤µ¦°·¦³¸ÁÉ µo ÁÈ ¦¦¤µ¦Â³
°¥¼nÄÎµÂ®nÅoÁ¡¸¥Ánµªµ¦³¸¥É ´ Á®¨º°°¥¼n °¦¦¤µ¦°·¦³¸É Â
»¤´· °¦¦¤µ¦°· ¦³
1) º°®»o Å¤nÁ·¦o°¥¨³ 1.0 °Îµª®»o ¸¤É ¸ · ·°°Á¸¥´Ê ®¤ °¦·¬´ ¦·¬´ Ä®n ¦·¬´ ¥n°¥ ¦·¬´ ¦nª¤ ¼o °º
®»o ¦µ¥Ä®n®¦º°¼¤o °¸ µÎ µª»¤ °¦·¬´ ´Ê ¸Ê Ä®o´ ¦ª¤µ¦º°®»o °¼o ÁÉ¸ ¸¥É ª °o  °¦¦¤µ¦°·¦³¦µ¥´Ê
Ç oª¥
2) Å¤nÁÈ ®¦º°Á¥ÁÈ ¦¦¤µ¦¸¤É ¸ ªn ¦nª¤¦·®µ¦µ ¡´µ ¸É ¦¹¬µ¸ÅÉ oÁ·Áº°¦³Îµ ®¦º°¼¤o °¸ Îµµª»¤
°¦·¬´ ¦·¬´ Ä®n ¦·¬´ ¥n°¥ ¦·¬´ ¦nª¤ ¦·¬´ ¥n°¥¨Îµ´Á¸¥ª´ ¼o °º ®»o ¦µ¥Ä®n ®¦º° °¼¤o °¸ µÎ µª»¤
°¦·¬´ ÁªoÂn ³Åo¡oµµ¦¤¸¨´¬³´ ¨nµ ª¤µÂ¨oª Å¤no °¥ªnµ 2 ¸ n °ª´Åo¦´ Ân ´Ê Ä®oÁ oµ Îµ¦
ÎµÂ®n¦¦¤µ¦°·¦³
3) Å¤n¤¸ ªµ¤´¤¡´rµµ¥Ã¨®· ®¦º°Ã¥µ¦³Á¸¥µ¤®¤µ¥ Ä¨´¬³¸ÁÉ È ·µ ¤µ¦µ ¼n¤¦ ¡¸É o°
Â¨³»¦ ¦ª¤´Ê ¼n¤¦ °»¦ °¼o ¦·®µ¦ ¼o °º ®»o ¦µ¥Ä®n ¼¤o °¸ µÎ µª»¤ ®¦º°»¨¸É ³Åo¦´ µ¦Á°Ä®o
ÁÈ ¼o ¦·®µ¦®¦º°¼¤o °¸ µÎ µª»¤ °¦·¬´ ®¦º°¦·¬´ ¥n°¥
4) Å¤n¤®¸ ¦º°Á¥¤¸ªµ¤´¤¡´rµ»¦·´¦·¬´ ¦·¬´ Ä®n ¦·¬´¥n°¥¦·¬´ ¦nª¤ ¼o °º ®»o ¦µ¥Ä®n ®¦º°¼¤o °¸ µÎ µ
ª»¤ °¦·¬´ Ä¨´¬³¸°É µÁÈ µ¦ ´ ªµµ¦Äoª· µ¦µ°¥nµ°·¦³ ° ¦ª¤´Ê Å¤nÁÈ ®¦º°Á¥
ÁÈ ¼o °º ®»o ¸¤É ¸ ¥´ ®¦º°¼¤o °¸ µÎ µª»¤ °¼o ¤É¸ ¸ ªµ¤´¤¡´rµ»¦·´¦·¬´ ¦·¬´ Ä®n ¦·¬´ ¥n°¥ ¦·¬´ 
¦nª¤ ¼o °º ®»o ¦µ¥Ä®n ®¦º°¼¤o °¸ µÎ µª»¤ °¦·¬´ ÁªoÂn³Åo¡o µµ¦¤¸¨´ ¬³´¨nµª¤µÂ¨oªÅ¤no°¥
ªnµ 2 ¸ n°ª´Åo¦´ Ân´Ê Ä®oÁ µo Îµ¦ÎµÂ®n¦¦¤µ¦°·¦³
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·É ¸É n ¤µoª¥¨Îµ´¸É 4
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5) Å¤nÁÈ ®¦º°Á¥ÁÈ ¼o°´¸ °¦·¬´ ¦·¬´Ä®n ¦·¬´¥n°¥ ¦·¬´¦nª¤ ¼oº°®»o¦µ¥Ä® n ®¦º°¼o¤¸°Îµµ
ª»¤ °¦·¬´ Â¨³Å¤nÁÈ ¼o °º ®»o¸¤É ¸ ´¥ ¼¤o °¸ Îµµª»¤ ®¦º°®»o nª °Îµ´µ°´¸ ¹É ¤¸¼o °
´¸ °¦·¬´ ¦·¬´ Ä®n ¦·¬´ ¥n°¥ ¦·¬´ ¦nª¤ ¼o °º ®»o ¦µ¥Ä®n ®¦º°¼¤o °¸ µÎ µª»¤ °¦·¬´ ´´°¥¼n Áªo
Ân³Åo¡oµµ¦¤¸¨´ ¬³´¨nµª¤µÂ¨oªÅ¤no°¥ªnµ 2 ¸ n°ª´Åo¦´ Ân´Ê Ä®oÁ µo Îµ¦ÎµÂ®n ¦¦¤µ¦
°·¦³
6) Å¤nÁÈ ®¦º°Á¥ÁÈ ¼Äo ®o¦·µ¦µª·µ¸¡Ä Ç ¹É ¦ª¤¹µ¦Ä®o¦·µ¦ÁÈ ¸É ¦¹¬µ®¤µ¥®¦º°¸É ¦¹¬µµµ¦
Á· ¹É Åo¦´ nµ¦·µ¦Á·ªnµ Ś ¨oµµn°¸ µ¦·¬´ ¦·¬´ Ä®n ¦·¬´ ¥n°¥ ¦·¬´ ¦nª¤ ¼o °º ®»o ¦µ¥Ä®n ®¦º°
¼¤o °¸ µÎ µª»¤ °¦·¬´ Â¨³Å¤nÁÈ ¼o°º ®»o ¸¤É ¸ ´¥ ¼¤o °¸ Îµµª»¤ ®¦º°®»o nª °¼Äo ®o¦·µ¦µª·µ¸¡
´Ê oª¥ ÁªoÂn³Åo¡o µµ¦¤¸¨´ ¬³´¨nµª¤µÂ¨oªÅ¤no°¥ªnµ 2 ¸ n°ª´Åo¦´ Ân´Ê Ä®oÁ µo Îµ¦ÎµÂ®n 
¦¦¤µ¦°·¦³
7) Å¤nÁÈ ¦¦¤µ¦¸ÅÉ o¦´ µ¦Ân´Ê Ê¹ Á¡ºÉ°ÁÈ ´ªÂ °¦¦¤µ¦ °¦·¬´ ¼o °º ®»o ¦µ¥Ä®n ®¦º°¼o °º ®»o ¹É ÁÈ 
¼o ÁÉ¸ ¸¥É ª °o ´¼o °º ®»o ¦µ¥Ä®n
8) Å¤n¦³°·µ¦¸¤É ¸ £µ¡°¥nµÁ¸¥ª´Â¨³ÁÈ µ¦Â n ´ ¸¤É ¸ ¥´ ´·µ¦ °¦·¬´ ®¦º°¦·¬´ ¥n°¥ ®¦º°Å¤nÁÈ 
®»o nª¸¤É ¸ ´¥Ä®oµ®»onª ®¦º°ÁÈ ¦¦¤µ¦¸¤É ¸ nª¦nª¤¦·® µ¦µ ¨¼oµ ¡´µ ¸É¦¹¬µ¸¦É ´ Á·Áº°
¦³Îµ ®¦º°º°®»oÁ·¦o°¥¨³ 1.0 °Îµª®»o¸É¤¸ · ·°°Á¸¥´Ê ®¤ °¦·¬´°ºÉ ¹É¦³°·µ¦¸É¤¸
£µ¡°¥nµÁ¸¥ª´Â¨³ÁÈ µ¦Â n ´ ¸¤É ¸ ¥´ ´·µ¦ °¦·¬´ ®¦º°¦·¬´ ¥n°¥
9) Å¤n¤¨¸ ´ ¬³°ºÉÄ¸É µÎ Ä®oÅ¤nµ¤µ¦Ä®oªµ¤Á®È°¥nµÁÈ °·¦³Á¸¥É ª´µ¦ÎµÁ·µ °¦·¬´
´Ê ¸Ê ¦¦¤µ¦°·¦³³¦ª°Â¨³¦´¦°»¤´·ªµ¤ÁÈ °·¦³ °Á° °¥nµo°¥¸ ¨³ 1 ¦´Ê
Ã¥³Âo ¡¦o° ¤´ µ¦¦µ¥µ o° ¤¼¨ ¦³ª´· ¦¦¤µ¦  ·Ê ¸ Îµ ®¦´ ´ Îµ ÂÂ¦µ¥µ¦ o° ¤¼ ¨ ¦³Îµ ¸
(Â 56-1) Â¨³¦µ¥µ¦³Îµ¸ °¦·¬´
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สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 5
ใช้ประกอบการพิจารณาวาระที 7

ข้อมูลของผูส้ อบบัญชีทีได้รบั การเสนอชือประจําปี 2560

1. นายพจน์ อัศวสันติ ชยั
ผูส้ อบบัญชี รบั อนุญาตเลขที

4891

สํานักงานสอบบัญชี

บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอบบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึ กอบรม

- หลักสูตรเกียวกับด้านบัญชี ด้านการสอบบัญชี อย่างต่อเนือง
- หลักสูตร MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรผูต้ รวจสอบภายใน สภาวิชาชีพบัญชีฯ
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรการบริหารความเสียงและการควบคุมภายในตามแนว COSO
- การอบรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศ สภาวิชาชีพบัญชีฯ

ประสบการณ์ทาํ งาน

- ประสบการณ์ดา้ นการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตซึง ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ
(ตังแต่วนั ที 21 ธันวาคม 2557 ถึงวันที 20 ธันวาคม 2562)
- ผูส้ อบบัญชีธุรกิจการประกันภัย
(ตังแต่วนั ที 22 กุมภาพันธ์ 2551)
- กลุ่มธุรกิจทีมีความเชียวชาญเป็ นพิเศษ อาทิ ธุรกิจประกันภัย
ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจผลิตชินส่วนยานยนต์ และกองทุนสํารองเลียงชีพ

- ไม่มี การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้
เสียกับ PJW บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูท้ ีเกียวข้อง
กับบุคคลดังกล่าว
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สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 5
ใช้ประกอบการพิจารณาวาระที 7

ข้อมูลของผูส้ อบบัญชีทีได้รบั การเสนอชือประจําปี 2560

2. นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที

6699

สํานักงานสอบบัญชี

บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอบบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึ กอบรม

- หลักสูตรเกียวกับด้านบัญชี ด้านการสอบบัญชี และการบริหารจัดการ
อย่างต่อเนือง

ประสบการณ์ทาํ งาน

- ประสบการณ์ดา้ นการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี
- ประสบการณ์ดา้ นการตรวจสอบภายในมากกว่า 10 ปี
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตซึง ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ
(ตังแต่วนั ที 21 เมษายน 2552 ถึงวันที 8 มีนาคม 2562)
- กลุ่มธุรกิจทีมีความเชียวชาญเป็ นพิเศษ อาทิ ธุรกิจอุตสาหกรรม
ผลิตสินค้า ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจบริการซอฟต์แวร์
และธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ และกองทุนรวม

- ไม่มี การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้
เสียกับ PJW บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูท้ ีเกียวข้อง
กับบุคคลดังกล่าว
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3. นางสาวสุลลิ ต อาดสว่าง
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที

7517

สํานักงานสอบบัญชี

บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม) สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วโิ รฒ ประสานมิตร

การฝึ กอบรม

- หลักสูตรเกียวกับด้านบัญชี ด้านการสอบบัญชี อย่างต่อเนือง

ประสบการณ์ทาํ งาน

- ประสบการณ์ดา้ นการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตซึง ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ
(ตังแต่วนั ที 5 สิงหาคม 2558 ถึงวันที 4 สิงหาคม 2563)
- กลุ่มธุรกิจทีมีความเชียวชาญเป็ นพิเศษ อาทิ ธุรกิจให้เช่ารถยนต์
ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ธุรกิจผลิตชินส่วน
ยานยนต์ ธุรกิจผลิตอาหาร และกองทุนรวม

- ไม่มี การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้
เสียกับ PJW บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูท้ ีเกียวข้อง
กับบุคคลดังกล่าว
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·É ¸É n ¤µoª¥¨Îµ´¸É 6

¦·¬´ ´ª´µ¡¨µ· Îµ´ (¤®µ)
PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED

o µ¡Áo µ
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
I/We
°¥¼noµÁ¨ ¸É XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Address
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

´µ·
Nationality

ÁÈ ¼oº°®»o ° ¦· ¬´ ´ ª´µ¡¨µ· Îµ´ (¤®µ)
being a shareholder of Panjawattana Plastic Public Company Limited
Ã¥º°®»oÎµª´·
Ê Ê¦ª¤
holding the total amount of
®»oµ¤´
ordinary share

®»o
shares
®»o
shares
Â¢°¦r ¤¨³Á¸¥
Registration Form

µ¦¦³»¤µ¤´¼oº°®»o¦³Îµ¸ 2560
The Annual General Shareholders’ Meeting for the Year 2017

¦·¬´ ´ ª´µ¡¨µ· Îµ´ (¤®µ)
Panjawattana Plastic Public Company Limited

ª´«»¦r ¸É 28 Á¤¬µ¥ 2560 Áª¨µ 9.00 .
Friday, April 28, 2017 at 9.00 a.m.

 ®o °¦µµª¸ 2-4 ´Ê 3 Ã¦Â¦¤Ã¨Áo ·ª¨· °¢Á¢°¦·  ¦»Á¡²

at Rachawadee 2-4 Room, 3rd Floor, Golden Tulip Sovereign Hotel, Bangkok

Á¨ ¸É 92 . ÂÂn¤ .¡¦³¦µ¤ 9 Â ªµ³· Á ®o ª¥ ªµ ¦»Á¡¤®µ¦ 10320
92 SOI SAENGCHAM, RAMA 9 ROAD, BANGKAPI, HUAIKWANG, BANKGKOK 10320

o µ¡Áo µ

ÁÈ ¼oº°®»o ®¦º °¼o¦´¤°´³

I/We

shareholder or proxy holder

°¼oº°®»o ¦· ¬´ ´ ª´µ¡¨µ· Îµ´ (¤®µ) ®¤µ¥Á¨ ´¦¦³Îµ´ª¦³µ
.of Panjawattana Plastic Public Company Limited of which the identification number
Åo ¤µÁ o µ¦nª¤µ¦¦³»¤´¨nµª o µo 
attend the above mentioned meeting

¨ºÉ°
Sign

¼oÁ o µ¦³»¤
(

)

Meeting Attendant

Á¡ºÉ°ªµ¤³ªÄµ¦¨³Á¸¥ ¼oº°®»o®¦º °¼o¦´¤°´³¸É³¤µ¦³»¤Ã¦ÎµÁ°µ¦»¸¤Ê µo ª¥
For your convenience, shareholders or proxy holders wishing to attend the meeting, kindly bring this set
of documents for registration
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สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 7

วิ ธีการลงทะเบียน และเอกสารทีต้องนํามาแสดงในวันประชุม
1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง
1.1. ผูถ้ อื หุน้ ลงนามและนําส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ ตอนลงทะเบียนเพือเข้าประชุม (สิงทีส่งมาด้วย 6)
1.2. ผูถ้ อื หุน้ แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีผถู้ อื หุน้ เป็น
ชาวต่างประเทศ) ทียังไม่หมดอายุของผูถ้ อื หุน้ เพือลงทะเบียน
1.3. กรณีมกี ารแก้ไขชือ-ชือสกุล จากทีปรากฎในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลียนแปลง
ดังกล่าวด้วย
2. การมอบฉันทะ
2.1. ผูร้ บั มอบฉันทะลงนามและนําส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ ตอนลงทะเบียนเพือเข้าประชุม (สิงทีส่งมาด้วย 6)
2.2. บุคคลธรรมดา
(1) ผูร้ บั มอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึงได้กรอกข้อความ
ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชือของผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
(2) ส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (สําหรับชาวต่างประเทศ) ของผูม้ อบฉันทะและ
ผูร้ บั มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
(3) เมือลงทะเบียนผู้รบั มอบฉันทะ ต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ
หนังสือเดินทาง (สําหรับชาวต่างประเทศ)
2.3. นิ ติบุคคลไทย
(1) ส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน
และลงลายมือชือของผูม้ อี าํ นาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลและผูร้ บั มอบฉันทะ
(2) ส่งสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของผู้ถอื หุ้ น ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึงรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชือของนิติ
บุคคล พร้อมสําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มี
อํานาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
(3) เมือลงทะเบียนผูร้ บั มอบฉันทะ ต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ
หนังสือเดินทาง (สําหรับชาวต่างประเทศ)
2.4. นิ ติบุคคลต่างด้าว
(1) หนังสือรับรองการเป็ นนิตบิ ุคคลนันอาจจะเป็ นเอกสารทีออกโดยส่วนราชการของประเทศทีนิตบิ ุคคลนัน
ตังอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าทีของนิตบิ ุคคลนันก็ได้ ทังนี จะต้องมีรายละเอียดเกียวกับชือนิตบิ ุคคลผูม้ อี ํานาจ
ลงลายมือชือผูกพันนิตบิ ุคคล เงือนไขหรือข้อจํากัดอํานาจในการลงลายมือชือ และทีตังสํานักงานใหญ่
พร้อมสําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ อี ํานาจลง
นามในหนังสือมอบฉันทะ
(2) เอกสารทีมิได้มตี ้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้
ผูแ้ ทนนิตบิ ุคคลนัน รับรองความถูกต้องของคําแปล
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3. Ä¦¸ °ÎµÁµÁ°µ¦³o°¤¸¨µ¤¦´¦°ÎµÁµ¼o° Â¨³®µÁÈ Á°µ¦¸É ´ Îµ Ê¹ Änµ¦³Á«ª¦¤¸
µ¦¦´¦°¨µ¥¤º°ºÉ°Ã¥Ãµ¦¸¡´ ¨· (Notary Public)
4. ¦·¬´ Åo´ n®´º°¤°´³Â . µ¤¸É ¦³¦ª¡µ·¥rÅoµÎ ®Åªo ¹É ÁÈ Â¨³Á°¸¥Â¨³´Á¤µÄ®o
¼o °º ®»o Á¡ºÉ°Ä®o¼o °º ®»o ¸ÅÉ ¤nµ¤µ¦Á µo ¦nª¤¦³»¤Åoªo ¥Á° µ¤µ¦¡·µ¦µÅoªnµ ³¤°´³Ä®o»¨°ºÉ
®¦º°³¤°´³Ä®o¦¦¤µ¦°·¦³ °¦·¬´ ¸ÁÉ °Ä®oÁÈ ¼¦o ´ ¤°´³
5. Ä¦¸É¸ ¼o º°®»o ¸ÅÉ ¤nµ¤µ¦Á µo ¦nª¤¦³»¤µ¤´¼oº°®»o¦³Îµ¸ 2560 µ¤µ¦¤°´³Ä®o¦¦¤µ¦°·¦³
°¦·¬´ Á¡ºÉ° Á oµ ¦nª¤¦³»¤ Â¨³°°Á¸¥¨³ÂÄµ¤ °¼oº°®»o Ã¥´n®´º°¤°´ ³¸É¦³»
°o ªµ¤¦oª¤¼¦rÂ¨oª ¤µ¥´
Îµ´µÁ¨ µ»µ¦¦·¬´
´ µ¡¨µ· Îµ´ (¤®µ)
¦·¬´ ª´
Á¨ ¸É 28 ®¤¼n 2 Îµ¨´¥¤¨ °ÎµÁ£°Á¤º°¤»¦µ¦ ´®ª´¤»¦µ¦ 74000
6. ¼o °º ®»o ®¦º°¼¦o ´ ¤°´³µ¤µ¦¨³Á¸¥Â¨³¥ºÉÁ°µ¦®¦º°®¨´µ Á¡ºÉ°µ¦¦ª°  µ¸É ¦³»¤Åo
´Ê ÂnÁª¨µ 7.00 . °ª´¸É 28 Á¤¬µ¥ 2560 ÁÈ oÅ
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o°´´¦· ¬´ Á¸É¥ª´µ¦¦³»¤¼o º°®»o Â¨³µ¦°°Á¸¥¨³Â
ř. µ¦Á¦¸¥¦³»¤
®¤ª¸É 4 °o 36
Äµ¦°¨nµªÁ¦¸¥¦³»¤¼o °º ®»o ´Ê Ä®o³¦¦¤µ¦´Îµ®´º°´¦³»¤¦³»µ¸É ª´ Áª¨µ
¦³Á¸¥ªµ¦³µ¦¦³»¤ Â¨³Á¦º°É ¸É ³Á°n°¸É ¦³»¤¡¦o°¤oª¥¦µ¥¨³Á°¸¥µ¤¤ª¦ Ã¥¦³»Ä®o´ ÁªnµÁÈ 
Á¦ºÉ°¸ÁÉ °Á¡ºÉ°¦µ Á¡ºÉ°°»¤´ · ®¦º°Á¡ºÉ°¡·µ¦µ ¡¦o°¤´Ê ªµ¤Á®È °³¦¦¤µ¦ÄÁ¦º°É ´¨nµª Â¨³´n
Ä®o¼o °º ®»o Â¨³µ¥³Á¸¥¦·¬´ ¤®µÎµ´¦µ¨nª®oµÅ¤no°¥ªnµÁÈ (7) ª´n°ª´¦³»¤ Â¨³Ä®oÃ¬µ
Îµ°¨nµª´¦³»¤Ä®´º°¡·¤¡rÅ¤no°¥ªnµµ¤ (3) ª´n°ª´¦³»¤oª¥ Ã¥³o°Ã¬µÁÈ ¦³¥³Áª¨µ
µ¤ (3) ª´·n°´
Ś. °r¦³»¤
®¤ª¸É 4 °o 37
Äµ¦¦³»¤¼o °º ®»o o°¤¸µÎ ª¼o °º ®»o Â¨³¼¦o ´ ¤°´³µ¼o °º ®»o (oµ¤¸) Á µo ¦nª¤¦³»¤Å¤no°¥
ªnµ¥¸É · ®oµ (25) ®¦º°Å¤no°¥ªnµ¹É ®¹É °Îµª¼o °º ®»o ´Ê ®¤ Â¨³o°¤¸®»o ´¦ª¤´ÅoÅ¤no°¥ªnµ®¹É
Äµ¤ (1/3) °Îµª®»o ¸É µÎ ®nµ¥Åo´ Ê ®¤ ¹³¦ÁÈ °r¦³»¤
Ä¦¸É¸ ¦µªnµµ¦¦³»¤¼o °º ®»o ¦´Ê Ä Á¤ºÉ°¨nªÁª¨µ´ÅÂ¨oª¹®¹É (1) ´ªÃ¤
É
Îµª¼o °º ®»o ¹É
¤µÁ µo ¦nª¤¦³»¤Å¤n¦ÁÈ °r¦³»¤µ¤¸É µÎ ®Åªo ®µªnµµ¦¦³»¤¼o °º ®»o ´Ê ÅoÁ¦¸¥´Á¡¦µ³¼o °º ®»o ¦o°
° µ¦¦³»¤ÁÈ °´¦³´Å oµµ¦¦³»¤¼o °º ®»o ´Ê ¤·ÄnÁÈ µ¦Á¦¸¥¦³»¤Á¡¦µ³¼o °º ®»o ¦o° °Ä®o´ ¦³»¤
Ä®¤n Â¨³Ä®on®´º°´¦³»¤Å¥´¼o °º ®»o Å¤no°¥ªnµÁÈ (7) ª´n°ª´¦³»¤ Äµ¦¦³»¤¦´Ê ®¨´¸ÊÅ¤n
ÎµÁÈ o°¦°r¦³»¤
ś. µ¦¤°´³
®¤ª 4 °o 38
Äµ¦¦³»¤¼o °º ®»o ¼o °º ®»o³¤°´³Ä®o°¼o Éº Á µo ¦³»¤ Â¨³°°Á¸¥¨³ÂÂÈÅo µ¦
¤°´³³o°ÎµÁÈ ®´º°¨¨µ¥¤º°ºÉ°¼o¤°´³ Â¨³Îµµ¤Â¸Éµ¥³Á¸¥¦·¬´¤®µÎµ´
Îµ® Ã¥Ä®o¤°Ân¦³µ¦¦¤µ¦ ®¦º°»¨¹É ¦³µ¦¦¤µ¦Îµ®Åªo  µ¸É ¦³»¤n°¼¦o ´ ¤°
´³Á µo ¦³»¤ Â¨³°¥nµo°¥Ä®o¤¦¸ µ¥µ¦´n°Å¸Ê
. Îµª®»o ¸É ¤¼o °´³´Ê º°°¥¼n
. º°É ¼¦o ´ ¤°´³
 . ¦´Ê ¸É °µ¦¦³»¤¸¤É °´³Ä®oÁ µo ¦³»¤Â¨³°°Á¸¥¨³Â
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Ŝ. µ¦ÎµÁ· µ¦¦³»¤
®¤ª¸É 4 °o 39
µ¦¦³»¤¼o °º ®»o Ä®oÁÈ Åµ¤¨Îµ´¦³Á¸¥ªµ¦³¸É µÎ ®ÅªoÄ®´º°´¦³»¤ ÁªoÂnÉ¸ ¦³»¤³¤¸
¤·Ä®oÁ¨¸¥É ¨Îµ´¦³Á¸¥ªµ¦³oª¥³ÂÁ¸¥Å¤no°¥ªnµ°Äµ¤ (2/3) °Îµª¼o °º ®»o ¹É ¤µ¦³»¤
Á¤ºÉ°¸É ¦³»¤¡·µ¦µÁ¦ºÉ°µ¤¦³Á¸¥ªµ¦³¸É µÎ ®ÅªoÄ®´º°´¦³»¤¦oªÂ¨oª ¼o °º ®»o ¹É ¤¸®»o
´¦ª¤´ÅoÅ¤no°¥ªnµ®¹ÉÄµ¤ (1/3) °Îµª®»o ¸É µÎ ®nµ¥Åo´ Ê ®¤ °µ °Ä®oÉ¸ ¦³»¤¡·µ¦µÁ¦ºÉ°°ºÉ
°µ¸É µÎ ®ÅªoÄ®´º°´¦³»¤Åo
Ä¦¸É¸ É¸ ¦³»¤¡·µ¦µÁ¦ºÉ°µ¤¦³Á¸¥ªµ¦³¸É µÎ ®ÅªoÄ®´º°´¦³»¤ ®¦º°Á¦ºÉ°¸É ¼o °º ®»o Á°
Á¡·¤É Á·¤Å¤nÁ¦È Â¨³ÎµÁÈ o°Á¨ºÉ°µ¦¡·µ¦µ Ä®oÉ¸ ¦³»¤Îµ®µ¸É ª´ Â¨³Áª¨µ¸É ³¦³»¤¦´Ê n°Å
Â¨³Ä®o³¦¦¤µ¦n®´º°´¦³»¤¦³»µ¸É ª´ Áª¨µ Â¨³¦³Á¸¥ªµ¦³µ¦¦³»¤Å¥´¼o °º ®»oÅ¤no°¥
ªnµÁÈ (7) ª´n°µ¦¦³»¤ ´Ê ¸ÊÄ®oÃ¬µÎµ°¨nµª´¦³»¤Ä®´º°¡·¤¡rÅ¤no°¥ªnµµ¤ (3) ª´n°
ª´¦³»¤oª¥ Ã¥³o°Ã¬µÁÈ ¦³¥³Áª¨µµ¤ (3) ª´·n°´
®¤ª¸É 4 °o 40
¦³µ¦¦¤µ¦ÁÈ ¦³µ¸É ¦³»¤¼o °º ®»o Ä¦¸É¸ ¦³µ¦¦¤µ¦Å¤n°¥¼Än ¸É ¦³»¤ ®¦º°Å¤n°µ
·´ ®· oµ¸ÅÉ o oµ¤¸¦°¦³µ¦¦¤µ¦ Ä®o¦°¦³µ¦¦¤µ¦ÁÈ ¦³µ oµÅ¤n¤¦¸ °¦³µ¦¦¤µ¦ ®¦º°
¤¸ÂnÅ¤nµ¤µ¦·´ ®· oµ¸ÅÉ o Ä®o¼o °º ®»o ¹É ¤µ¦³»¤Á¨º°¼o°º ®»o ®¹ÉÁÈ ¦³µÄ¸É ¦³»¤
ŝ. µ¦¨³ÂÁ¸¥
®¤ª 4 °o 41
Äµ¦¦³»¤¼o °º ®»o ¼o °º ®»o »¤¸³ÂÁ¸¥®¹ÉÁ¸¥n°®¹É®»o
Ä¦¸É¸ ¼oº°®»o¤¸nªÅoÁ¸¥ÁÈ ¡·Á«¬ÄÁ¦ºÉ°Ä ¼oº°®»o³Å¤n¤¸· ·°°Á¸¥¨³ÂÄÁ¦ºÉ°´Ê
°µµ¦°°Á¸¥¨³ÂÁ¨º°´Ê ¦¦¤µ¦
®¤ª 4 °o 42
µ¦°°Á¸¥¨¤·Ä Ç ®¦º°µ¦°» ¤´ · · µ¦Ä Ç Ä¸É¦³»¤¼o º°®»o ³o°Åo¦´ ªµ¤Á®È°oª¥
³ÂÁ¸¥ µo ¤µ °¼oº°®»o¹É ¤µ¦³»¤Â¨³¤¸· ·°°Á¸¥¨³Â ÁªoÂn³Îµ®ÅªoÁÈ °¥nµ°ºÉÄ
°o ´´¸Ê ®¦º°¦¸°Éº µ¤¸É ®¤µ¥³Îµ®Åªo ®¦º°Ä¦¸´ n°Å¸Ê³o°Åo¦´ ³ÂÁ¸¥Å¤no°¥ªnµµ¤
Ä¸É (3/4) °ÎµªÁ¸¥´Ê ®¤ °¼o °º ®»o ¹É ¤µ¦³»¤ Â¨³¤¸· ·°°Á¸¥¨³Â
. µ¦ µ¥®¦º°Ã°·µ¦ °¦·¬´ ´Ê ®¤®¦º°µnª¸É µÎ ´Ä®oÂn»¨°ºÉ
. µ¦º°Ê ®¦º°¦´Ã°·µ¦ °¦·¬´ ¤®µ°ºÉ®¦º°¦·¬´ Á°¤µÁÈ  °¦·¬´
. µ¦Îµ ÂoÅ ®¦º°Á¨·´µÁ¸¥É ª´µ¦Ä®oÁnµ·µ¦ °¦·¬´ ´Ê ®¤®¦º°µnª¸É µÎ ´ µ¦
¤°®¤µ¥Ä®o»¨°ºÉÁ µo ´µ¦»¦· °¦·¬´ ®¦º°µ¦¦ª¤·µ¦´»¨°ºÉÃ¥¤¸ª´ »¦³r
³ÂnÎµÅ¦ µ»´
. µ¦ÂoÅ Á¡·¤É Á·¤®´º°¦·®r· ®¦º° °o ´´ °¦·¬´
. µ¦Á¡·¤É » Â¨³µ¦¨»
. µ¦°°®»o ¼o
. µ¦ª¦·¬´ ®¦º°µ¦Á¨·¦·¬´
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6. µ¦Ân´Ê ¦¦¤µ¦
®¤ª 3 °o 15
¦·¬´ ¤¸³¦¦¤µ¦³®¹É ¦³°oª¥¦¦¤µ¦°¥nµo°¥®oµ (5)  Â¨³Ä®o³¦¦¤µ¦Á¨º°´Ê
¦¦¤µ¦oª¥´ÁÈ ¦³µ¦¦¤µ¦ Â¨³°µÁ¨º°¦°¦³µ¦¦¤µ¦ Â¨³ÎµÂ®n °ºÉµ¤¸ÉÁ®ÈÁ®¤µ³¤
oª¥ÈÅo Â¨³¦¦¤µ¦Å¤no°¥ªnµ¹É ®¹É °Îµª¦¦¤µ¦´Ê ®¤o°¤¸·É ¸°É ¥¼nÄ¦µ°µµ´¦
®¤ª 3 °o 17
Ä®oÉ¸ ¦³»¤¼o °º ®»o Á¨º°´Ê ¦¦¤µ¦µ¤®¨´ÁrÂ¨³ª·¸ µ¦´n°Å¸Ê
1) ¼o °º ®»o ®¹É¤¸³ÂÁ¸¥ÁnµÎµª®»o ¸É º°
2) ¼o °º ®»o Ân¨³³Äo³ÂÁ¸¥¸¤É °¸ ¥¼nÁ¨º°´Ê »¨Á¸¥ª®¦º°®¨µ¥ÁÈ ¦¦¤µ¦ÈÅo
Ä¦¸ÁÉ¸ ¨º°´Ê »¨®¨µ¥ÁÈ ¦¦¤µ¦³Ân³ÂÁ¸¥Ä®oÂnÄ¼o ¤µo°¥Á¡¸¥ÄÅ¤nÅo
3) »¨¹ÉÅo¦´ ³ÂÁ¸¥¼»µ¤¨Îµ´¨¤µÁÈ ¼oÅo¦´ µ¦Á¨º°´Ê ÁÈ ¦¦¤µ¦ ÁnµÎµª
¦¦¤µ¦¸É ³¡¹¤¸®¦º°³¡¹Á¨º°´Ê Ä¦´Ê ´Ê Ä¦¸É¸ »¨¹É Åo¦´ µ¦Á¨º°´Ê Ä¨Îµ´´¨¤µ¤¸
³ÂÁ¸¥Ánµ´Á·Îµª¦¦¤µ¦¸É ³¡¹¤¸ ®¦º°³¡¹Á¨º°´Ê Ä¦´Ê ´Ê Ä®oÁ¼o È ¦³µÁÈ 
¼°o °Á¸¥¸Ê µ
®¤ª 3 °o 18
Äµ¦¦³»¤µ¤´¦³Îµ¸»¦´Ê ¦¦¤µ¦³o°°°µÎµÂ®nÎµª®¹ÉÄµ¤ (1/3) Ã¥°´¦µ
oµÎµª¦¦¤µ¦³Ân°°Ä®oÁÈ µ¤nªÅ¤nÅoÄÈ ®o°°Ã¥ÎµªÄ¨oÁ¸¥¸É » ´nª®¹ÉÄµ¤ (1/3)
¦¦¤µ¦¸É ³o°°°µÎµÂ®nÄ¸Â¦ Â¨³¸É¸ °£µ¥®¨´³Á¸¥¦·¬´ ´Ê Ä®o´ ¨µªnµ¼Äo 
³°° nª¸ ®¨´ Ç n°Å Ä®o¦¦¤µ¦¸°É ¥¼Än ÎµÂ®nµ¸É » ÁÈ ¼°o °µÎµÂ®n
¦¦¤µ¦¼°o °µÎµÂ®nÅ´Ê °µ³Á¨º°Á µo ¦´ÎµÂ®n°¸ÈÅo
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®´º°¤°´³ Â .

Â®´º°¤°´³ Â . (Â´ªÅ¹
É
ÉÁÈ Â¸É nµ¥Å¤n´ o°)

°µµ¦
Â¤r
20 µ

oµ¥¦³µ«¦¤¡´µ»¦· µ¦oµ Á¦º°É  Îµ®Â®´º°¤°´³ (´¸É 5) ¡.«. 2550
………………………………….
Á ¥¸ ¸É
ª´¸É
Áº°
¡.«.
(ř) µo ¡Áoµ
´µ·
°¥¼nµo Á¨ ¸É

Îµ¨/Â ª
°ÎµÁ£°/Á 
´®ª´
¦®´Å¦¬¸¥r
(Ś) ÁÈ ¼o °º ®»o °¦·¬´ ´ ª´µ¡¨µ· Îµ´ (¤®µ)
Ã¥º°®»o Îµª´Ê ·Ê ¦ª¤
®»o Â¨³°°Á¸¥¨³ÂÅoÁnµ´
Á¸¥ ´¸Ê
®»o µ¤´
®»o °°Á¸¥¨³ÂÅoÁnµ´
Á¸¥
®»o »¦¤· ··
®»o °°Á¸¥¨³ÂÅoÁnµ´
Á¸¥
(ś) °¤°´³Ä®o
(ř)
°µ¥»
¸ °¥¼nµo Á¨ ¸É

Îµ¨/Â ª
°ÎµÁ£°/Á 
´®ª´
¦®´Å¦¬¸¥r
®¦º°
(Ś)
°µ¥»
¸ °¥¼nµo Á¨ ¸É

Îµ¨/Â ª
°ÎµÁ£°/Á 
´®ª´
¦®´Å¦¬¸¥r
®¦º°
(ś)
°µ¥»
¸ °¥¼nµo Á¨ ¸É

Îµ¨/Â ª
°ÎµÁ£°/Á 
´®ª´
¦®´Å¦¬¸¥r

®¹ÉÄÁ¡¸¥Á¸¥ªÁÈ ¼Âo  ° µo ¡ÁoµÁ¡ºÉ°Á µo ¦³»¤Â¨³°°Á¸¥¨³ÂÂ µo ¡Áoµ Äµ¦¦³»¤µ¤´¼o °º
®»o ¦³Îµ¸ 2560 Äª´«»¦rÉ¸ 28 Á¤¬µ¥ 2560 Áª¨µ 9.00 .  ®o°¦µµª¸ 2-4 ´Ê 3 Ã¦Â¦¤Ã¨Áo·ª¨· °¢Á¢°¦·
¦»Á¡ Á¨ ¸É 92 °¥ÂÂn¤ ¡¦³¦µ¤ 9 Â ªµ³· Á ®oª¥ ªµ ¦»Á¡¤®µ¦ 10320 ®¦º°¸É ³¡¹Á¨ºÉ°Å
Äª´ Áª¨µ Â¨³µ¸°É Éº oª¥
·µ¦Ä¸É ¦¼o ´ ¤°´³¦³ÎµÅÄµ¦¦³»¤´Ê Ä®o°º Á¤º°ªnµ µo ¡ÁoµÅo¦³ÎµÁ°»¦³µ¦
¨ºÉ°
¼¤o °´³
(
)
¨ºÉ°
¼¦o ´ ¤°´³
(
)
¨ºÉ°
¼¦o ´ ¤°´³
(
)
¨ºÉ°
¼¦o ´ ¤°´³
(
)
®¤µ¥Á®»
¼o °º ®»o ¸¤É °´³³o°¤°´³Ä®o¦¼o ´ ¤°´³Á¡¸¥¦µ¥Á¸¥ªÁÈ¼Áo µo ¦³»¤Â¨³°°Á¸¥¨³Â Å¤nµ¤µ¦ÂnÂ¥Îµª®»o Ä®o
¼¦o ´ ¤°´³®¨µ¥Á¡º°É Â¥µ¦¨³ÂÁ¸¥Åo
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®´º°¤°´³ Â .

Â®´º°¤°´³ Â .

°µµ¦
Â¤r
20 µ

(Â¸ÉµÎ ®¦µ¥µ¦nµ Ç ¸É³¤°´³¸É¨³Á°¸¥´Áµ¥´ª)
oµ¥¦³µ«¦¤¡´µ»¦· µ¦oµ Á¦º°É  Îµ®Â®´º°¤°´³ (´¸É 5) ¡.«. 2550
---------------------

Á ¥¸ ¸É
ª´¸É
(ř) µo ¡Áoµ
°¥¼nµo Á¨ ¸É
°ÎµÁ£°/Á 

Áº°
´µ·


´®ª´

Îµ¨/Â ª
¦®´Å¦¬¸¥r

(Ś) ÁÈ ¼o °º ®»o °¦·¬´ ´ ª´µ¡¨µ· Îµ´ (¤®µ)
Ã¥º°®»o Îµª´Ê ·Ê ¦ª¤
®»o Â¨³°°Á¸¥¨³ÂÅoÁnµ´
®»o µ¤´
®»o °°Á¸¥¨³ÂÅoÁnµ´
®»o »¦¤· ··
®»o °°Á¸¥¨³ÂÅoÁnµ´
(ś) °¤°´³Ä®o
(ř)
°¥¼nµo Á¨ ¸É

°ÎµÁ£°/Á 
(Ś)
°¥¼nµo Á¨ ¸É

°ÎµÁ£°/Á 
(ś)
°¥¼nµo Á¨ ¸É


¡.«.

´®ª´

´®ª´

Á¸¥ ´¸Ê
Á¸¥
Á¸¥
°µ¥»

¸

°µ¥»

®¦º°
¸

°µ¥»

®¦º°
¸

Îµ¨/Â ª
¦®´Å¦¬¸¥r
Îµ¨/Â ª
¦®´Å¦¬¸¥r

Îµ¨/Â ª
°ÎµÁ£°/Á 
´®ª´
¦®´Å¦¬¸¥r
®¹ÉÄÁ¡¸¥Á¸¥ªÁÈ ¼Âo  ° µo ¡Áoµ
Á¡ºÉ°Á µo ¦³»¤Â¨³°°Á¸¥¨³ÂÂ µo ¡ÁoµÄµ¦¦³»¤µ¤´
¼o °º ®»o ¦³Îµ¸ 2560 Äª´«»¦rÉ¸ 28 Á¤¬µ¥ 2560 Áª¨µ 9.00 .  ®o°¦µµª¸ 2-4 ´Ê 3 Ã¦Â¦¤Ã¨Áo·ª¨· °¢
Á¢°¦· ¦»Á¡ Á¨ ¸É 92 °¥ÂÂn¤ ¡¦³¦µ¤ 9 Â ªµ³· Á ®oª¥ ªµ ¦»Á¡¤®µ¦ 10320 ®¦º°¸É ³¡¹
Á¨ºÉ°ÅÄª´ Áª¨µ Â¨³µ¸°É Éº oª¥
(Ŝ) µo ¡Áoµ °¤°´³Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³ÂÂ µo ¡ÁoµÄµ¦¦³»¤¦´Ê ¸Ê ´¸Ê
 ªµ¦³¸É 1 Á¦º°É  ¡· µ¦µ¦´¦°¦µ¥µµ¦¦³»¤µ¤´¼o º°®»o¦³Îµ¸ 2559
 () Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸· ·¡· µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo»¦³µ¦µ¤¸ÁÉ ®È¤ª¦
 ( ) Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°° Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° µo ¡Áoµ ´¸Ê
 Å¤nÁ®Èoª¥
 °°Á¸¥
 Á®Èoª¥
 ªµ¦³¸É 2 Á¦º°É  ¡· µ¦µ¦´¦µ¨µ¦ÎµÁ· µ °¦·¬´ ´ª´µ¡¨µ·  Îµ´ (¤®µ)
Â¨³¦·¬´ ¥n°¥ Ä¦°¸ 2559
 () Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸· ·¡· µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo»¦³µ¦µ¤¸ÁÉ ®È¤ª¦
 ( ) Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° µo ¡Áoµ ´¸Ê
 Á®Èoª¥
 Å¤nÁ®Èoª¥
 °°Á¸¥
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 ªµ¦³¸É 3 Á¦º°É  ¡· µ¦µ°»¤´ · µ¦Á·  ° ¦·¬´ ´ª´µ¡¨µ·  Îµ´ (¤®µ) Â¨³
¦·¬´ ¥n°¥ Îµ®¦´¸ ·Ê » ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2559
 () Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸· ·¡· µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo»¦³µ¦µ¤¸ÁÉ ®È¤ª¦
 ( ) Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° µo ¡Áoµ ´¸Ê
 Á®Èoª¥
 Å¤nÁ®Èoª¥
 °°Á¸¥
 ªµ¦³¸É 4 Á¦º°É  ¡· µ¦µ°»¤´ · µ¦´¦¦Á· ÎµÅ¦Á¡ºÉ°´Ê Îµ¦°µ¤®¤µ¥ Â¨³µ¦nµ¥´¨
µ¨µ¦ÎµÁ· µ·Ê »ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2559
 () Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸· ·¡· µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo»¦³µ¦µ¤¸ÁÉ ®È¤ª¦
 ( ) Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° µo ¡Áoµ ´¸Ê
 Á®Èoª¥
 Å¤nÁ®Èoª¥
 °°Á¸¥
 ªµ¦³¸É 5 Á¦º°É  ¡· µ¦µ°»¤´ · µ¦Ân´Ê ¦¦¤µ¦Â¦¦¤µ¦¸Éo°°°µ¤ªµ¦³
 () Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸· ·¡· µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo»¦³µ¦µ¤¸ÁÉ ®È¤ª¦
 ( ) Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° µo ¡Áoµ ´¸Ê
 µ¦Ân´Ê ¦¦¤µ¦´Ê »
 Á®Èoª¥
 Å¤nÁ®Èoª¥

 °°Á¸¥

 µ¦Ân´Ê ¦¦¤µ¦ÁÈ ¦µ¥»¨
ºÉ°¦¦¤µ¦ ¦.Îµ¦· »Ã ´
 Á®Èoª¥
 Å¤nÁ®Èoª¥

 °°Á¸¥

ºÉ°¦¦¤µ¦ µµª¦´µ Â» ¸
 Á®Èoª¥
 Å¤nÁ®Èoª¥

 °°Á¸¥

ºÉ°¦¦¤µ¦ µ¥µ· Á®¤¤µ¦¡
 Á®Èoª¥
 Å¤nÁ®Èoª¥

 °°Á¸¥

 ªµ¦³¸É 6 Á¦º°É  ¡· µ¦µ°»¤´ · µ¦Îµ®nµ°Â¦¦¤µ¦ ¦³Îµ¸ 2560
 () Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸· ·¡· µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo»¦³µ¦µ¤¸ÁÉ ®È¤ª¦
 ( ) Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° µo ¡Áoµ ´¸Ê
 Á®Èoª¥
 Å¤nÁ®Èoª¥
 °°Á¸¥
 ªµ¦³¸É 7 Á¦º°É  ¡· µ¦µ°»¤´ · µ¦Ân´Ê ¼o °´¸ Â¨³Îµ®nµ°´¸ ¦³Îµ¸ 2560
 () Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸· ·¡· µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo»¦³µ¦µ¤¸ÁÉ ®È¤ª¦
 ( ) Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° µo ¡Áoµ ´¸Ê
 Á®Èoª¥
 Å¤nÁ®Èoª¥
 °°Á¸¥
 ªµ¦³¸É 8 Á¦º°É  ¡· µ¦µÁ¦º°É °ºÉ Ç (oµ¤¸)
 () Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸· ·¡· µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo»¦³µ¦µ¤¸ÁÉ ®È¤ª¦
 ( ) Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° µo ¡Áoµ ´¸Ê
 °°Á¸¥
 Á®Èoª¥
 Å¤nÁ®Èoª¥
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(ŝ) µ¦¨³ÂÁ¸¥ °¼¦o ´ ¤°´³Äªµ¦³Ä¸ÅÉ ¤nÁÈ Åµ¤¸¦É ³»ÅªoÄ®´º°¤°´³¸Ê Ä®o°º ªnµµ¦
¨³ÂÁ¸¥´Ê Å¤n¼o°Â¨³Å¤nÄnÁÈ µ¦¨³ÂÁ¸¥ ° µo ¡ÁoµÄµ³¼o °º ®»o
(Ş) Ä¦¸É¸ µo ¡ÁoµÅ¤nÅo¦³»ªµ¤¦³rÄµ¦°°Á¸¥¨³ÂÄªµ¦³ÄÅªo®¦º°¦³»ÅªoÅ¤n´ Á®¦º°Ä¦¸
¸É É¸ ¦³»¤¤¸µ¦¡·µ¦µ®¦º°¨¤·ÄÁ¦ºÉ°Ä°Á®º°µÁ¦ºÉ°¸¦É ³»Åªo µo o ¦ª¤¹¦¸¤É¸ ¸ µ¦ÂoÅ Á¨¸¥É Â¨®¦º°
Á¡·¤É Á·¤ °o ÁÈ¦·¦³µ¦Ä Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸· ·¡· µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo»¦³µ¦µ¤¸ÁÉ ®È¤ª¦
·µ¦Ä¸É ¦¼o ´ ¤°´³Åo¦³ÎµÅÄµ¦¦³»¤ ÁªoÂn¦¸É¸ ¦¼o ´ ¤°´³Å¤n°°Á¸¥µ¤¸É µo ¡Áoµ¦³»Ä
®´º°¤°´³ Ä®o°º Á¤º°ªnµ µo ¡ÁoµÅo¦³ÎµÁ°»¦³µ¦

¨ºÉ°

¼¤o °´³
(

)

¨ºÉ°

¼¦o ´ ¤°´³
(

)

¨ºÉ°

¼¦o ´ ¤°´³
(

)

¨ºÉ°

¼¦o ´ ¤°´³
(

)

®¤µ¥Á®»
ř. ¼o °º ®»o ¸¤É °´³³o°¤°´³Ä®o¦¼o ´ ¤°´³Á¡¸¥¦µ¥Á¸¥ªÁÈ¼Áo µo ¦³»¤Â¨³°°Á¸¥¨³ÂÅ¤nµ¤µ¦ÂnÂ¥Îµª
®»o Ä®o¦¼o ´ ¤°´³®¨µ¥Á¡º°É Â¥µ¦¨³ÂÁ¸¥Åo
Ś. ªµ¦³Á¨º°´Ê ¦¦¤µ¦µ¤µ¦Á¨º°´Ê ¦¦¤µ¦´Ê »®¦º°Á¨º°´Ê ¦¦¤µ¦ÁÈ¦µ¥» ¨
ś. Ä¦¸¤É¸ ª¸ µ¦³¸É ³¡·µ¦µÄµ¦¦³»¤¤µªnµªµ¦³¸¦É ³»Åªo µo o ¼¤o °´³µ¤µ¦¦³»Á¡·¤É Á·¤ÅoÄÄ¦³Îµn°Â®´º°
¤°´³Â . µ¤Â
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Ä¦³Îµn°Â®´º°¤°´³Â .
´ µ¡¨µ· Îµ´ (¤®µ)
µ¦¤°´³Äµ³ÁÈ ¼o °º ®»o °¦·¬´ ª´
Äµ¦¦³»¤µ¤´¼o °º ®»o ¦³Îµ¸ 2560 Äª´¸É 28 Á¤¬µ¥ 2560 Áª¨µ 9.00 .  ®o°¦µµª¸ 2-4 ´Ê 3
Ã¦Â¦¤Ã¨Áo ·ª¨· °¢Á¢°¦· ¦»Á¡ Á¨ ¸É 92 °¥ÂÂn ¤ ¡¦³¦µ¤ 9 Â ªµ³· Á ®oª¥ ªµ
¦»Á¡¤®µ¦ 10320 ®¦º°¸É ³¡¹Á¨ºÉ°ÅÄª´ Áª¨µ Â¨³µ¸°É Éº oª¥
---------------- ªµ¦³¸É
Á¦ºÉ°
 () Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸· ·¡· µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo»¦³µ¦µ¤¸ÁÉ ®È¤ª¦
 ( ) Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° µo ¡Áoµ ´¸Ê
 Á®Èoª¥
 Å¤nÁ®Èoª¥
 °°Á¸¥
 ªµ¦³¸É
Á¦ºÉ°
 () Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸· ·¡· µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo»¦³µ¦µ¤¸ÁÉ ®È¤ª¦
 ( ) Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° µo ¡Áoµ ´¸Ê
 Á®Èoª¥
 Å¤nÁ®Èoª¥
 °°Á¸¥
 ªµ¦³¸É
Á¦ºÉ°
 () Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸· ·¡· µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo»¦³µ¦µ¤¸ÁÉ ®È¤ª¦
 ( ) Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° µo ¡Áoµ ´¸Ê
 Á®Èoª¥
 Å¤nÁ®Èoª¥
 °°Á¸¥
 ªµ¦³¸É
Á¦ºÉ°
 () Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸· ·¡· µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo»¦³µ¦µ¤¸ÁÉ ®È¤ª¦
 ( ) Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° µo ¡Áoµ ´¸Ê
 Á®Èoª¥
 Å¤nÁ®Èoª¥
 °°Á¸¥
 ªµ¦³¸É

Á¦ºÉ° ¡·µ¦µ°»¤´ · µ¦Ân´Ê ¦¦¤µ¦Â¦¦¤µ¦¸É °o °°µ¤ªµ¦³ (n°)
ºÉ°¦¦¤µ¦
 Á®Èoª¥
 Å¤nÁ®Èoª¥
 °°Á¸¥
ºÉ°¦¦¤µ¦
 Á®Èoª¥
 Å¤nÁ®Èoª¥
 °°Á¸¥
ºÉ°¦¦¤µ¦
 Á®Èoª¥
 Å¤nÁ®Èoª¥
 °°Á¸¥
ºÉ°¦¦¤µ¦
 Á®Èoª¥
 Å¤nÁ®Èoª¥
 °°Á¸¥
ºÉ°¦¦¤µ¦
 Á®Èoª¥
 Å¤nÁ®Èoª¥
 °°Á¸¥
ºÉ°¦¦¤µ¦
 Á®Èoª¥
 Å¤nÁ®Èoª¥
 °°Á¸¥
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

อาการ

(แบบทีใช้เฉพาะกรณี ผถู้ ือหุ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตังให้คสั โตเดียน (Custodian)
แสตมป์
20 บาท
ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จการค้า เรือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที 5) พ.ศ. 2550
----------------เขียนที
วันที
เดือน
พ.ศ.
(1) ข้าพเจ้า
สํานักงานตังอยู่เลขที
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian)ให้กบั
ซึงเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จํานวนทังสินรวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียงดังนี
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
( ) ขอมอบฉันทะให้
()
อายุ
ปี
อยู่บา้ นเลขที
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
()
อายุ
ปี
อยู่บา้ นเลขที
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
()
อายุ
ปี
อยู่บา้ นเลขที
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ ประจําปี 2560 ในวันที 28 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องราชาวดี 2-4 ชัน 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
กรุงเทพ เลขที 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือทีจะพึงเลือนไปใน
วัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
( ) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครังนี ดังนี
 มอบฉันทะตามจํานวนหุน้ ทังหมดทีถือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
 หุน้ สามัญ
หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
เสียง
 หุน้ บุรมิ สิทธิ หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงหมด
ั
เสียง
( ) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครังนีดังนี
 วาระที 1 เรือง พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2559
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เสียง ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 เห็นด้วย
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 วาระที 2 เรือง พิ จารณารับทราบผลการดําเนิ นงานของบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จํากัด (มหาชน)
และบริษทั ย่อย ในรอบปี 2559
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
เสียง ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที 3 เรือง พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นของ บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จํากัด (มหาชน) และ
บริษทั ย่อย สําหรับปี สิ นสุด วันที 31 ธันวาคม 2559
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที 4 เรือง พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรเงิ นกําไรเพือตังสํารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล
จากผลการดําเนิ นงานสิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2559
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที 5 เรือง พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 การแต่งตังกรรมการทังชุด
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 การแต่งตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
ชือกรรมการ ดร.ดําริ สุโขธนัง
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
ชือกรรมการ นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

ชือกรรมการ นายสาธิต เหมมณฑารพ
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

 วาระที 6 เรือง พิ จารณาอนุมตั ิ การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที 7 เรือง พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตังผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2560
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที 8 เรือง พิ จารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ามี)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 เห็นด้วย
เสียง  ไม่เห็นด้วย
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(ŝ) µ¦¨³ÂÁ¸¥ °¼¦o ´ ¤°´³Äªµ¦³Ä¸ÅÉ ¤nÁÈ Åµ¤¸¦É ³»ÅªoÄ®´º°¤°´³¸Ê Ä®o°º ªnµµ¦
¨³ÂÁ¸¥´Ê Å¤n¼o°Â¨³Å¤n°º ÁÈ µ¦¨³ÂÁ¸¥ °¼o °º ®»o
®¦º°Ä
(Ş) Ä¦¸É¸ µo ¡ÁoµÅ¤nÅo¦³»ªµ¤¦³rÄµ¦°°Á¸¥¨³ÂÄªµ¦³ÄÅªo®¦º°¦³»ÅªoÅ¤n´ Á
¦¸É¸ É¸ ¦³»¤¤¸µ¦¡·µ¦µ®¦º°¨¤·ÄÁ¦ºÉ°Ä°Á®º°µÁ¦ºÉ°¸¦É ³»Åªo oµo ¦ª¤¹¦¸¤É¸ ¸ µ¦ÂoÅ Á¨¸¥É Â¨
®¦º°Á¡·¤É Á·¤ °o ÁÈ¦·¦³µ¦Ä Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸· ·¡· µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo»¦³µ¦µ¤¸ÁÉ ®È¤ª¦
·µ¦Ä¸É ¦¼o ´ ¤°´³Åo¦³ÎµÅÄµ¦¦³»¤ ÁªoÂn¦¸É¸ ¦¼o ´ ¤°´³Å¤n°°Á¸¥µ¤¸É µo ¡Áoµ¦³»Ä
®´º°¤°´³ Ä®o°º Á¤º°ªnµ µo ¡ÁoµÅo¦³ÎµÁ°»¦³µ¦
¨ºÉ°

¼¤o °´³
(

)

¨ºÉ°

¼¦o ´ ¤°´³
(

)

¨ºÉ°

¼¦o ´ ¤°´³
(

)

¨ºÉ°

¼¦o ´ ¤°´³
(

)

®¤µ¥Á®»
ř. ®´º°¤°´³Â . ¸ÊÄoÁ¡µ³¦¸É¸ ¼o °º ®»o ¸É ¦µº°É Ä³Á¸¥ÁÈ¼¨o »nµ¦³Á«Â¨³Ân´Ê Ä®o´ ÃÁ¸¥ (Custodian)
Ä¦³Á«Å¥ÁÈ¼¦o ´ µÂ¨³¼Â¨®»o Ä®oÁnµ´Ê
Ś. ®¨´µ¸É °o Â¡¦o°¤´®´º°¤°´³ º°
(ř) ®´º°¤°°Îµµµ¼o °º ®»o Ä®o´ ÃÁ¸¥ (Custodian) ÁÈ¼o µÎ Á·µ¦¨µ¤Ä®´º°¤°´³Â
(Ś) ®´º°¥º¥´ªnµ¼¨o µ¤Ä®´º°¤°´³ÂÅo¦´ °»µ¦³°»¦· ´ÃÁ¸¥ (Custodian)
ś. ¼o °º ®»o ¸¤É °´³³o°¤°´³Ä®o¦¼o ´ ¤°´³Á¡¸¥¦µ¥Á¸¥ªÁÈ¼Áo µo ¦³»¤Â¨³°°Á¸¥¨³ÂÅ¤nµ¤µ¦ÂnÂ¥Îµª
®»o Ä®o¦¼o ´ ¤°´³®¨µ¥Á¡º°É Â¥µ¦¨³ÂÁ¸¥Åo
Ŝ. ªµ¦³Á¨º°´Ê ¦¦¤µ¦µ¤µ¦Á¨º°´Ê ¦¦¤µ¦´Ê »®¦º°Á¨º°´Ê ¦¦¤µ¦ÁÈ¦µ¥» ¨
ŝ. Ä¦¸¤É¸ ª¸ µ¦³¸É ³¡·µ¦µÄµ¦¦³»¤¤µªnµªµ¦³¸¦É ³»Åªo µo o ¼¤o °´³µ¤µ¦¦³»Á¡·¤É Á·¤ÅoÄÄ¦³Îµn°Â®´º°
¤°´³Â . µ¤Â
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Ä¦³Îµn°Â®´º°¤°´³Â .
µ¦¤°´³Äµ³ÁÈ ¼o °º ®»o °¦·¬´ ´ ª´µ¡¨µ· Îµ´ (¤®µ)
Äµ¦¦³»¤µ¤´¼oº°®»o¦³Îµ¸ 2560 Äª´¸É 28 Á¤¬µ¥ 2560 Áª¨µ 9.00 .  ®o°¦µµª¸ 2-4 ´Ê 3
Ã¦Â¦¤Ã¨Áo·ª¨· °¢Á¢°¦· ¦»Á¡ Á¨ ¸É 92 °¥ÂÂn ¤ ¡¦³¦µ¤ 9 Â ªµ³· Á ®oª¥ ªµ
¦»Á¡¤®µ¦ 10320 ®¦º°¸É ³¡¹Á¨ºÉ°ÅÄª´ Áª¨µ Â¨³µ¸°É Éº oª¥
---------------- ªµ¦³¸É
Á¦ºÉ°
 () Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸· ·¡· µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo»¦³µ¦µ¤¸ÁÉ ®È¤ª¦
 ( ) Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° µo ¡Áoµ ´¸Ê
 Á®Èoª¥
Á¸¥  Å¤nÁ®Èoª¥
Á¸¥  °°Á¸¥
Á¸¥
 ªµ¦³¸É
Á¦ºÉ°
 () Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸· ·¡· µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo»¦³µ¦µ¤¸ÁÉ ®È¤ª¦
 ( ) Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° µo ¡Áoµ ´¸Ê
 Á®Èoª¥
Á¸¥  Å¤nÁ®Èoª¥
Á¸¥  °°Á¸¥
Á¸¥
 ªµ¦³¸É
Á¦ºÉ°
 () Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸· ·¡· µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo»¦³µ¦µ¤¸ÁÉ ®È¤ª¦
 ( ) Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° µo ¡Áoµ ´¸Ê
 Á®Èoª¥
Á¸¥  Å¤nÁ®Èoª¥
Á¸¥  °°Á¸¥
Á¸¥
 ªµ¦³¸É
Á¦ºÉ°
 () Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸· ·¡· µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo»¦³µ¦µ¤¸ÁÉ ®È¤ª¦
 ( ) Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° µo ¡Áoµ ´¸Ê
 Á®Èoª¥
Á¸¥  Å¤nÁ®Èoª¥
Á¸¥  °°Á¸¥
Á¸¥
 ªµ¦³¸É
Á¦ºÉ° ¡·µ¦µ°»¤´ · µ¦Ân´Ê ¦¦¤µ¦Â¦¦¤µ¦¸É °o °°µ¤ªµ¦³ (n°)
 () Ä®o¦¼o ´ ¤°´³¤¸· ·¡· µ¦µÂ¨³¨¤·Â µo ¡ÁoµÅo»¦³µ¦µ¤¸ÁÉ ®È¤ª¦
 ( ) Ä®o¦¼o ´ ¤°´³°°Á¸¥¨³Âµ¤ªµ¤¦³r ° µo ¡Áoµ ´¸Ê
 µ¦Ân´Ê ¦¦¤µ¦´Ê »
 Á®Èoª¥
Á¸¥  Å¤nÁ®Èoª¥
Á¸¥  °°Á¸¥
Á¸¥
 µ¦Ân´Ê ¦¦¤µ¦ÁÈ ¦µ¥»¨
ºÉ°¦¦¤µ¦
 Á®Èoª¥
Á¸¥  Å¤nÁ®Èoª¥
Á¸¥  °°Á¸¥
Á¸¥
ºÉ°¦¦¤µ¦
 Á®Èoª¥
Á¸¥  Å¤nÁ®Èoª¥
Á¸¥  °°Á¸¥
Á¸¥
ºÉ°¦¦¤µ¦
 Á®Èoª¥
Á¸¥  Å¤nÁ®Èoª¥
Á¸¥  °°Á¸¥
Á¸¥
ºÉ°¦¦¤µ¦
 Á®Èoª¥
Á¸¥  Å¤nÁ®Èoª¥
Á¸¥  °°Á¸¥
Á¸¥
ºÉ°¦¦¤µ¦
 Á®Èoª¥
Á¸¥  Å¤nÁ®Èoª¥
Á¸¥  °°Á¸¥
Á¸¥
ºÉ°¦¦¤µ¦
 Á®Èoª¥
Á¸¥  Å¤nÁ®Èoª¥
Á¸¥  °°Á¸¥
Á¸¥
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¦µ¥¨³Á°¸¥¦¦¤µ¦°· ¦³¸É¦· ¬´ Á°Ä®o ÁÈ ¼o¦´ ¤°´³

ºÉ°

¦«.¦.Á°´¥ · ¥µÁ¬¦ª´r

°µ¥»

53 ¸

´µ·

Å¥

µ¦Îµ¦ÎµÂ®n ¦¦¤µ¦Ä¦·¬´
¸É°¥¼n
· µ¦¸ÉÁÈ ¦·¬´ ³Á¸¥

¦¦¤µ¦°·¦³ / ¦³µ¦¦¤µ¦¦·®µ¦ªµ¤Á¸¥É  /
¦¦¤µ¦¦ª°Â¨³Îµ´¼Â¨·µ¦
7 °¥¦µ¤ÎµÂ® 118 Â¥ 34 Â ª³¡µ¼ Á ³¡µ¼
¦»Á¡¤®µ¦
Îµª 3 ¦·¬´ ÅoÂn
1. Îµ¦ÎµÂ®n¦³µ¦¦¤µ¦¦ª° / ¦¦¤µ¦°·¦³
: ¦·¬´ ¥¼Á°¸ Ã¨°¨ Îµ´ (¤®µ)
2. Îµ¦ÎµÂ®n¦¦¤µ¦¦ª° / ¦¦¤µ¦°·¦³
¦·¬´ µ¦r Å¤Ã¦ °·Á¨È¦°·r (¦³Á«Å¥) Îµ´ (¤®µ)

3. Îµ¦ÎµÂ®n¦³µ¦¦¤µ¦¦ª° / ¦¦¤µ¦°·¦³
: ¦·¬´ ¸°µ¦r¸ °¦´´É Îµ´ (¤®µ)
· µ¦¸ÉÅ¤nÄn¦·¬´ ³Á¸¥

Îµª 2 ¦·¬´ ÅoÂn
1. Îµ¦ÎµÂ®n¦¦¤µ¦ : ¦·¬´ ¸¸ Áª¨r Â¤ÁÁ¤r Îµ´
2. Îµ¦ÎµÂ®n¦¦¤µ¦ :¦·¬´ ÁµÂ Îµ´

µ¦Îµ¦ÎµÂ®n Ä¦·¬´ °ºÉ¸É°µÎµÄ®oÁ· 
ªµ¤ ´ Â¥oµ¨¦³Ã¥rn°¦·¬´

-Å¤n¤¸

µ¦º°¦°®¨´¦´¡¥r °¦·¬´
( ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2559)

®»o µ¤´Îµª 156,000 ®»o ·ÁÈ ´nª ¦o°¥¨³ 0.03

µ¦º°¦°®¨´¦´¡¥r °¦·¬´
(¼n¤¦ Â¨³»¦¸É¥´ Å¤n¦¦¨»··£µª³
 ª´¸É 31 ´ªµ¤ 2559)

-Å¤n¤-¸

nªÅoÁ¸¥´Ê µ¦Â¨³µ°o°¤Ä· µ¦
ÄÇ ¸É¦·¬´ ®¦º°¦·¬´ ¥n°¥ÁÈ ¼n
´ µ

-Å¤n¤-¸

nªÅoÁ¸¥Äªµ¦³µ¦¦³»¤

¤¸ªn ÅoÁ¸¥
Äªµ¦³¸É 6 ¡·µ¦µ°»¤´ · µ¦Îµ®nµ°Â¦¦¤µ¦
¦³Îµ¸ 2560 Äµ¦¦³»¤µ¤´¼o °º ®»o ¦³Îµ¸ 2560
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Â¢°¦r¤ °¦´¦µ¥µ¦³Îµ¸ °¦·¬´ ´ª´µ¡¨µ·  Îµ´ (¤®µ)
Requisition Form for Annual Report
(¦»µ¦°¦µ¥¨³Á°¸ ¥oµ¨nµ Â¨oªnÃ¦µ¦Å¸É®¤µ¥Á¨ 0-2150-5987 ®¦º°n°¸Á¤¨¨rÅ¸É IR-PJW@PJW.CO.TH)
(Please fill in the form and fax to 0-2150-5987 or send E-mail to IR-PJW@PJW.CO.TH)

Á¦¸¥ Á¨ µ»µ¦¦·¬´
Dear PJW Corporate Secretary,
µo ¡Áoµ
I,(name) ………………………………………………………………………………………………………………………………..
¸°É ¥¼n
Address ………………………………………………………………………………………………………………………………..
………….………………………………………………………………………………………………………………………………..
Á¤º°/´®ª´
¦³Á«
City ……………………………………………………………. Country ………………………………………………………..
¦®´Å¦¬¸¥r
Postcode ……………………………………………………...
¤¸ªµ¤¦³r °¦´Á°µ¦´n°Å¸Ê Ä¦¼Â®´º° (¦»µÎµÁ¦ºÉ°®¤µ¥Än°¸ÁÉ ®¨¸¥É ¤)
wish to receive a printed copy of the following reports. (Please mark)
¦µ¥µ¦³Îµ¸ 2559
2016 Annual Report
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Â¸Éµ¸É´ ¦³»¤¼oº°®»o

®o°¦µµª¸ 2-4 ´Ê 3 Ã¦Â¦¤Ã¨Áo·ª¨· °¢Á¢°¦· ¦»Á¡
92 °¥ÂÂn¤ ¡¦³¦µ¤9 Â ªµ³· Á ®oª¥ ªµ ¦»Á¡¤®µ¦ 10320
Ã¦«´¡r +6626414777
°¸Á¤¨r info@goldentulipbangkok.com
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