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���������;.",���4+)"� ���=������=��-.�) �-ก�;��.��� �-+�.�ก�
�)����+�)�<��1����� !"#��$�"� 

+)��-ก��+�
����.��� !"��--����=�����-+)"� �����&�������� !"��--�������-����� ���+�>%?%� ��ก�. 
(�$��) +)�-������1�� ��&���. 4 ������ 31 A���%� 2549 .��ก)1� ."��%�+��
����
$>���-����� 196,332,976 
$�"� $���
�1ก�-�"��)� 94.59 ��������
������&�$�.��� !"#��$�"����������� +)������A���ก
���� ��&���&?.���       
 !"#��$�"������ 11,226,700 $�"� $���
�1ก�-�"��)� 5.41 �.��ก
���� 
 
3. ,���4��-���+)���-��-
�����=1� N .��=1�;���& 
 

3.1   ��-����������PQ�-��$�
ก����ก�-ก�.�
���ก��ก����-����� 
 
���A�2 ;."�����������PQ�-��$�
ก����ก�-ก�.�
���ก��ก����-�����<���-����� 1��=��� 

)�
���.�����ก]<������������ 2549 ����1�<$"+ก1 !"#��$�"�,�"��$������
���������
���������� 10 
���� 2550 

,���<$"���������,���4��-��� 

 
���������;.",���4+)"� ���=���-����������PQ�-��$�
ก����ก�-ก�.�
���ก��ก����-�����2 ."��

%�+��
����
$>���-����� 196,349,176 $�"� $���
�1ก�-�"��)� 94.60 ��������
������&�$�.��� !"#��$�"�����
������ +)������A���ก
���� ��&���& ?.��� !"#��$�"������ 11,210,500 $�"� $���
�1ก�-�"��)� 5.40 �.��ก
���� 
 

 

 

 

 

 

 



  

3.2   ��-��-ก��1�
����R� )��$�1�ก)<$"+ก1 !"#��$�"����-����� 
���������� 6 ก����� 2549 
���กM�1�?.��=����������%4�ก���ก����-����� %��&���� 5/2549 
���������� 9 ���$%� 2549 

 
���A�2 +�"�=1����������
,�����-��-=�กV$���1 ���������%4�ก���ก� %��&���� 5/2549 
���������� 9 

���$%� 2549 ���=������=����กM�1�
����R� )��$�1�ก)�กก�;��������-����� 
���������� 6 ก����� 2549 
<���=� $�"�)� 1.50 -� ��$��-�����$�"���&�$�.����� 240,000,000 $�"� 
�/�
����R� )�����&���&� 
360,000,000 -� 

 
���������;.",���4+)"� ���=���-��-ก����กM�1�
����R� )��$�1�ก)<$"+ก1 !"#��$�"����-����� 


���������� 6 ก����� 2549 ?.����������%4�ก���ก����-����� %��&���� 5/2549 ������ 9 ���$%� 2549 ."��
%�+��
����
$>���-����� 207,548,176 $�"� $���
�1ก�-�"��)� 99.99 ��������
������&�$�.��� !"#��$�"�   
��&�$�.��� !"#��$�"����������� +)������A���ก
���� ��&���& ?.��� !"#��$�"� ����� 11,500 $�"� $���
�1ก�-�"��)� 
0.01 �.��ก
���� 

 
 

4. ,���4
)��ก=�&�ก���ก�
�".���=�+$�1�+��ก���ก�WO��#O�ก�$�.,"��ก=�+$�1�=����+)�    
%1=�-+��ก���ก� 
 
���A�2 +#)�=1�����������1��ก���ก����-����������="����ก�ก=�+$�1�=��������� 4 �1� 

;."+ก1 �����. ���A����ก�)  �����#,�  �1��1�  ��A���  ��(!���� +)���
.��. ?���� -��
����� ���A�2 
�O�
���=1�����������1 -�%%).��=1�;���& %�� 

1.  �����.  ���A����ก�)     2.  �����#,�  �1��1� 
3.  ��A���  ��(!����     4.  ��-�����  M��
)�M���,��� 
%��;."��-
)��ก
�".���=�+$�1�ก���ก� 
������ก
�/� !"��%�4��-�=�+)����#<�ก�-��$�ก��ก�

���-����� �����&�
$>�%��<$"ก�$�.%1=�-+��<$"+ก1ก���ก���&�$)����-�������$��-�� 2550 ����� 
11,880,000 -� +)�ก�$�.����ก���ก��O&�<$�1.����& 

 
l�����$�������ก���ก�WO����)�����
�/���%�� !ก,��-����� %�� �����. ���A����ก�)  ��
��)�ก�4K 

#�G,��AK  ��-����� M��
)�M���,���  ���!". �?%-�� 
k
-��K +)���
.���� 
%W�� ก���ก����<�$"%���&     
)�)���������1��ก��+)������-=���%�����-�����m 

 
���������;.",���4+)"� ���=�
)��ก=�&�-�%%).��=1�;���&
�".���=�+$�1�ก���ก����-�����  
1. �����. ���A����ก�) ."��%�+��
����
$>���-����� 207,230,676 $�"� $���
�1ก�-�"��)� 

99.84 ��������
������&�$�.��� !"#��$�"����������� +)������A���ก
���� ��&���&?.���%�+��
����;�1
$>���-
����� 317,300 $�"� $���
�1ก�-�"��)� 0.15 ��������
������&�$�.��� !"#��$�"�����������+)������A���ก
���� 
+)� !"#��$�"������ 11,700 $�"� $���
�1ก�-�"��)� 0.01 �.��ก
���� 
 

 

 



  

2. �����#,� �1��1�  ."��%�+��
����
$>���-����� 207,230,676 $�"� $���
�1ก�-�"��)� 
99.84 ��������
������&�$�.��� !"#��$�"����������� +)������A���ก
���� ��&���&?.���%�+��
����;�1
$>���-
����� 317,300 $�"� $���
�1ก�-�"��)�  0.15 ��������
������&�$�.��� !"#��$�"�����������+)������A���ก
����
+)� !"#��$�"������ 11,700 $�"� $���
�1ก�-�"��)�  0.01 �.��ก
���� 

 
3. ��A��� ��(!���� ."��%�+��
����
$>���-����� 207,230,676 $�"� $���
�1ก�-�"��)� 99.84

��������
������&�$�.��� !"#��$�"����������� +)������A���ก
���� ��&���&?.���%�+��
����;�1
$>���-����� 
317,300 $�"� $���
�1ก�-�"��)�  0.15 ��������
������&�$�.��� !"#��$�"�����������+)������A���ก
����+)� !"
#��$�"������ 11,700 $�"� $���
�1ก�-�"��)� 0.01 �.��ก
���� +)�  

 
4. ��-����� M��
)�M���,��� ."��%�+��
����
$>���-����� 207,230,676 $�"� $���
�1ก�-�"��)� 

99.84 ��������
������&�$�.��� !"#��$�"����������� +)������A���ก
���� ��&���&?.���%�+��
����;�1
$>���-
����� 317,300 $�"� $���
�1ก�-�"��)� 0.15 ��������
������&�$�.��� !"#��$�"�����������+)������A���ก
���� 
+)� !"#��$�"������ 11,700 $�"� $���
�1ก�-�"��)� 0.01 �.��ก
����  

 
+)�ก�$�.%1=�-+��ก���ก���&�$)���$��-�� 2550 
�/������
��� 11,880,000 -� ."��

%�+��
����
$>���-����� 207,230,676 $�"� $���
�1ก�-�"��)� 99.84 ��������
������&�$�.��� !"#��$�"�����
������ +)������A���ก
���� ��&���&?.���%�+��
����;�1
$>���-����� 317,300 $�"� $���
�1ก�-�"��)� 0.15 ���
�����
������&�$�.��� !"#��$�"�����������+)������A���ก
���� +)� !"#��$�"������ 11,700 $�"� $���
�1ก�-�"��
)� 0.01 �.��ก
���� 

 
+)�ก�$�.����ก���ก��O&�<$�1.����& l�����$�������ก���ก�WO����)�����
�/���%�� !ก,��

-����� %�� �����. ���A����ก�) ��
��)�ก�4K #�G,��AK ��-����� M��
)�M���,��� ���!". �?%-�� 
k
-��K 
+)���
.���� 
%W�� ก���ก����<�$"%���&)�)���������1��ก��+)������-=���%�����-�����m ."��%�+��

����
$>���-����� 207,230,676  $�"� $���
�1ก�-�"��)� 99.84 ��������
������&�$�.��� !"#��$�"����������� 
+)������A���ก
���� ��&���&?.���%�+��
����;�1
$>���-����� 317,300 $�"� $���
�1ก�-�"��)� 0.15 ��������

������&�$�.��� !"#��$�"�����������+)������A���ก
���� +)� !"#��$�"������ 11,700 $�"� $���
�1ก�-�"��)� 0.01 
�.��ก
���� 
 
5. ,���4�����=�ก����กM�1�
����R� )+)�ก���.���
���ก�;�;�"
�/���������   

���A�2 ��<$"���������,���4�����=�ก����กM�1�
����R� )��.��.�"� ������� 2549 <���=� 4 
-�=1� 1 $�"� ��� 240,000,000 $�"� 
�/�
����R� )��&���&� 960,000,000 -� ?.�ก�$�.�1�
����R� )<������� 21 
,U�(%�  2550 +)�
������ก
����������� 4 ������ 31 A���%� 2549 ����.
�1ก�- 240,000,000 -� WO��
�1ก�-
�"��)� 10 �������.��
-���+)"� -�����2 �O�;�1="����.���
��������=�กV$��
,����O&���ก 
 

 

 

 

 



  

���A�2 ;."��&+�����������
,���
=���1 �����
����R� ).��ก)1�
�/��1�����
,����ก
����R� )��$�1�ก) 
WO�����กM�1�?.��=�������������%4�ก���ก� %��&���� 5/2549 
���������� 9  ���$%� 2549 +)�;."�1�;�+)"�
����
������ 6 ก����� 2549 ����� 360,000,000 -� WO�����
�/�
����R� )��&���&� 1,320,000,000 -� $���%�.
�/� 5.50 
-� =1�$�"� $���
�1ก�-�"��)� 100 ���ก�;����A������ 2549 +)��1���������
$)���กก�;��������-����� 

 
 !"#��$�"����-����� ;."��-#��1-��������1�
����R� )
�1���&��ก�� $���;�1 
 
���A�2 ;."��&+��=1�����������1-��������?�-�������1�
����R� )<$"+ก1 !"#��$�"�;�1�"��ก�1�"��)� 40 

���ก�;����A����$�ก(��
���;."+)"�<�+=1)��� ?.����O&���!1ก�- )ก�.�
��������-�����."��  
 

 ���������;.",���4+)"� ���=������=�<$"���กM�1�
����R� )��.��.�"� <���=� 4 -�=1� 1 $�"� ��� 
240,000,000 $�"� 
�/�
����R� )��&���&� 960,000,000 -� ?.�ก�$�.�1�
����R� )<������� 21 ,U�(%� 2550 
+)������=�<$"-����� ;�1="����.���
��������=�กV$��
,����O&���ก
������ก
����������� 4 ������ 31 A���%� 
2549 ����.
�1ก�- 240,000,000 -� WO��
�1ก�-�"��)� 10 �������.��
-���+)"� ."��%�+��
����
$>���-����� 
207,547,976 $�"� $���
�1ก�-�"��)� 99.99 ��������
������&�$�.��� !"#��$�"����������� +)������A���ก
���� 
��&���& ?.��� !"#��$�"������ 11,700 $�"� $���
�1ก�-�"��)� 0.01 �.��ก
����  
 

6. ,���4+=1�=�&� !"��--����+)�ก�$�.%1=�-+�� !"��--������$��-��-����
�)-������&���. 4 ������ 
31 A���%� 2550 

 
���A�2 +#)�=1�����������1 ������ ��4?4��  !"��--������-����=
)���� 3271 ����      

+�1��"�� 
����������,�K  !"��--������-����=
)���� 3044 +)��������4$K 
��&�,���  !"��--������-����= 

)���� 3051 +$1�-����� ;,�"W��
=��K
\�K%!
���K� 
�-�
�
�� ��ก�.  WO��
�/� !"��--�������-�����#O�ก�$�.      
,"��ก=�+$�1� �O���<$"���������,���4+=1�=�&� !"��--�������-����� ��$��-����
�)-������&���. 4 ������ 31 
A���%� 2550 +)�ก�$�.%1=�-+����$��- !"��--����.��ก)1�  
 

���������;.",���4+)"� ���=�+=1�=�&� ������ ��4?4��  !"��--������-����=
)���� 3271 ����  
+�1��"�� 
����������,�K  !"��--������-����=
)���� 3044 +)��������4$K 
��&�,���  !"��--������-����=
)���� 
3051 +$1�-����� ;,�"W��
=��K
\�K%!
���K� 
�-�
�
�� ��ก�. 
�/� !"��--�������-�����=1�;���ก���$�O�� ?.�<$"
%�<.%�$�O���/� !"��ก�=�����-+)�+�.�%��
$>�=1��-ก�
������-�����  ��$��-��-����
�)-����      
��&���. 4 ������ 31 A���%� 2550 +)�<�ก�4���� !"��--������-����=.��ก)1�;�1���#�]�-�=���;." <$"-����� 
;,�"W��
=��K
\�K%!
���K� 
�-�
�
�� ��ก�. ��.$ !"��--������-����=�������-����� ;,�"W��
=��K
\�K%!
���K� 

�-�
�
�� ��ก�.  +��;." ."��%�+��
����
$>���-����� 206,412,576 $�"� $���
�1ก�-�"��)�  99.45 ��������

������&�$�.��� !"#��$�"����������� +)������A���ก
���� ��&���& ?.�%�+��
����;�1
$>���-����� 1,136,900 $�"� 
$���
�1ก�-�"��)� 0.55 ��������
������&�$�.��� !"#��$�"�����������+)������A���ก
���� +)��� !"#��$�"������ 
11,600 $�"� $���
�1ก�-�"��)� 0.01 �.��ก
���� 
 

 



  

+)�<$"%4�ก���ก�=�����-
���<$"%4�ก���ก�-�����
�/� !",���4�����=�%1=�-+����$��-    
 !"��--����.��ก)1�
�/������
���;�1
ก�� 3,984,488 -� ?.�
,����O&��"��)�  5 ���%1=�-+����$��-�� 2549 WO��
�1�%1=�-+������� 3,794,749 -� ���ก�-."��%1��--����$)�ก+)�%1=�-+��ก�
�"�1�����
ก=ก�4K<�
ก�=������%"$)�ก WO����������
,����O&���&;�1���%1��--����+)�%1=�-+��ก�
�"�1�����
ก=ก�4K<�ก�=���
��-���%"�����
�L.<$�1<��� 2550 ��ก����� 47,000 -� =1��� +)�%1-��ก����� N ;."+ก1 ก����
���%��

��������ก��ก���$��-�� ,.M. 2550 ��ก����� 190,000 -� ."��%�+��
����
$>���-����� 206,412,576 $�"� 
$���
�1ก�-�"��)� 99.45 ��������
������&�$�.��� !"#��$�"����������� +)������A���ก
���� ��&���& ?.�%�+��

����;�1
$>���-����� 1,136,900 $�"� $���
�1ก�-�"��)� 0.55 ��������
������&�$�.��� !"#��$�"�����������
+)������A���ก
���� +)��� !"#��$�"������  11,600 $�"� $���
�1ก�-�"��)�  0.01 �.��ก
���� 

 
 !"#��$�"����-����� ��-#��1 %1��--���� 47,000 -���$��-+=1)������
�L.<$�1#���1�!�
ก��;� 

$���;�1    
 
���A�2 ;."��&+��=1�����������1%1��--���� 47,000 -�=1���<$�1 1 ��#���1
$���� 
������ก

<�+=1)��� ��,�&�������กก�1 5,000 =��
�=� �����%"�กก�1 10,000 ��ก� �������)!ก%"����ก
����4 20,000-30,000 �� �O�����ก���-�������="��=�����-
�/�������ก ?.�
���-
�1ก�--�������.
ก)� 1 -����� ��ก��&�  !"��--����ก>="����%����- �.��-�ก
,���<$"����<�;."�1 ������ก�
������-�������
%��#!ก="��+)���-!�4K     
 
7. ,���4ก��ก����� N 
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���������<.
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���A�2 �L.������
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1. �	#��!4� (�	��	� (63) 
=�+$�1�    ก���ก������ +)����A�%4�ก���ก�=�����- 
�����$�"�-�����2 ���#��  ;�1�� 
%�����,��AKก�- !"-��$�  ;�1�� 
�����=�ก�MOก�  Associate member of the Institute of Chartered Accountants in Australia 
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(Now, Curtin University of Technology)   

      1�ก��-�� Director Accreditation Program ��%��1�
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����K (���
�M;��) ��ก�. (�$��) 
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%�.���=�+$�1����A�%4�ก���ก�=�����- 9 �� 
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2. �	��1�2 #�2!8	�2�9 (59) 

=�+$�1�    ก���ก������ +)�ก���ก�=�����- 
�����$�"�-�����2 ���#��  ;�1�� 
%�����,��AKก�- !"-��$�  ;�1�� 
�����=�ก�MOก�  ��=�M�=�K-�4J�= (
ก���=��������.�-���) ��I)�ก�4K�$����)��  

   
�=�-�4J�=;��  
   
�=�-�4J�=���กU� 

      1�ก��-�� Director Accreditation Program ��%��1�
�����#-�� 
     ก���ก�-�����;�� 
�����=�ก�����   
ก�.���=�+$�1�ก���ก�/ 2542-�R���-��  ก���ก������ ก���ก�=�����- 
 !"-��$�<�-������.��
-���  -����� ���+�>%?%� ��ก�. (�$��) 
(��� 1 +$1�) 
 
ก�.���=�+$�1�ก���ก�/ �R���-�� 13 +$1�   
 !"-��$�<�ก��ก����;�1<�1    
-������.��
-��� 
 
����������
%�.���=�+$�1�ก���ก�=�����- 9 �� 
�����%��&����
�"�1��������%4�ก���ก�=�����- 3/4 %��&� 
<���-����� 1��  
 
ก�.���=�+$�1�ก���ก�/ !"-��$� 
�/�ก���ก����-����� ����ก��กV$�����W�=�& ��ก�. 
<�ก��ก������������<$"
ก�.%����.+�"� <$"-��ก�
�/������Oก�กV$��<$"-����� +)�-������1�� 
�� )���?���K=1�-�����2 
 
 !"<$"-��ก��������,ก�--����� +)�-������1�� 
�/������Oก�กV$�� 
 
�1��;."
���<�������
���<�ก������� ,���4%1=�-+��ก���ก�<������� 5 
 
 
 
 
 
$��
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3. �	;��� ��< ���� (58) 
=�+$�1�    ก���ก������ +)�ก���ก�=�����- 
�����$�"�-�����2 ���#��  ;�1�� 
%�����,��AKก�- !"-��$�  ;�1�� 
�����=�ก�MOก�  �����=�� ��-��$�A��ก�� +)�
M��M�=�K  
      University of Wisconsin-Stevents Point, U.S.A. 

 1�ก��-�� Directors Certification Program ��%��1�
�����#-�� 
ก���ก�-�����;�� 

      1�ก��-�� Audit Committee Program ��%��1�
�����#-�� 
      ก���ก�-�����;�� 
�����=�ก�����   
ก�.���=�+$�1�ก���ก�/ �R���-��   ���A�ก���ก� -����� ���
=��K;\.K ��ก�. (�$��) 
 !"-��$�<�-������.��
-��� �R���-��   ก���ก������ -����� ,��
���� ��,�L�� ��ก�. (�$��) 
(��� 5 +$1�) �R���-��   ก���ก������ +)�ก���ก�=�����- 
    -�����
������ ก���
�,A��� ��ก�. (�$��) 
 �R���-��   ก���ก������ +)����A�%4�ก���ก�=�����- 
    -����� �$��=�$ก����&�����)K� ��ก�. (�$��) 
 2546-�R���-��  ก���ก������ +)�ก���ก�=�����- 
    -����� ���+�>%?%� ��ก�. (�$��) 
 
ก�.���=�+$�1�ก���ก�/ �R���-�� 1 +$1�   
 !"-��$�<�ก��ก����;�1<�1   
-������.��
-���   
 
����������
%�.���=�+$�1�ก���ก�=�����- 5 �� 
�����%��&����
�"�1��������%4�ก���ก�=�����- 4/4 %��&� 
<���-����� 1��  
ก�.���=�+$�1�ก���ก�/ !"-��$� ;�1�� 
<�ก��ก������������<$"
ก�.%����.+�"� 
�� )���?���K=1�-�����2 
 
 !"<$"-��ก��������,ก�--����� +)�-������1�� ;�1�� 
  
�1��;."
���<�������
���<�ก������� ,���4%1=�-+��ก���ก�<������� 5 
 
 
$��
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�����������	
�� 4 

(�#� 1(#�� ����>
���)ก	�3��#�"�#34"�#31"#ก2�&�3(�	
�	��2�	+$���ก���ก	�+�� 
ก���ก	����##ก2	��	����	��� 4 %� 

 
lก���ก������m $��#O� ก���ก������;."
�/�ก���ก�-��$� +)�;�1;."���1��
ก�����"��ก�-ก�-��$��������
+)�;�1
�/� !"#��$�"���<$�1<�-�����2 (%�����.��ก)1�
�/�;�=��"�ก�$�.���=).$)�ก���,�K+$1����
�M;��) 
 

1. �	;����9 3�������9 (68) 
=�+$�1� ก���ก������ +)����A�ก���ก�ก�==��M�ก.�X 
�����$�"�-�����2 ���#��   10 $�"� (;�1
�)����+�)�) 
%�����,��AKก�- !"-��$�  ;�1�� 
�����=�ก�MOก�   Commercial School, Hong Kong 
     ����)������ก�����4��ก� 
      1�ก��-�� Director Accreditation Program ��%��1�
�����#-�� 
     ก���ก�-�����;�� 
�����=�ก�����   
ก�.���=�+$�1�ก���ก�/ 2536-�R���-�� ���A�ก���ก�  
 !"-��$�<�-������.��
-���  -����� 
����?(%(�4JK�$� ��ก�. (�$��) 
(��� 4 +$1�)  -����� ��! %��K��
����� ��ก�. (�$��) 
 2542-�R���-�� ���A�ก���ก� -����� W�,� ��))K ��ก�. (�$��) 
   (-����� W�,� ��))K ��ก�. (�$��) 
.������ 
   -����� W�.,�. 
W
�1���
)k
�1� ��ก�. (�$��)) 
 2550-�R���-�� ก���ก������ +)����A�ก���ก�ก�==��M�ก.�X 
  -����� ���+�>%?%� ��ก�. (�$��)  
ก�.���=�+$�1�ก���ก�/ �R���-�� ���A�ก���ก�+)����A�%4� !"-��$� 
 !"-��$�<�ก��ก����;�1<�1  -����� 
%���
����?(%(�4JK ��ก�. +)�-������1�� 
-������.��
-���  ���A�ก���ก� 
   -������1�����-����� 
����?(%(�4JK�$� ��ก�. (�$��) 
  -������1�����-����� ��! %��K��
����� ��ก�. (�$��) 
  -������1�����-����� W�,� ��))K ��ก�. (�$��) 
    -����� ��! �!k ��ก�.  
����������
%�.���=�+$�1�ก���ก�  20 �� 
�����%��&����
�"�1��������%4�ก���ก� 0/6 %��&� 
<���-����� 1��  
ก�.���=�+$�1�ก���ก�/ !"-��$� ;�1�� 
<�ก��ก������������<$"
ก�.%����.+�"� 
�� )���?���K=1�-�����2 
 
 !"<$"-��ก��������,ก�--����� +)�-������1�� ;�1�� 
 
 
$��
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2. �	#	�	 �	���� (71) 

=�+$�1� ก���ก������ +)����A�ก���ก� 
�����$�"�-�����2 ���#��  18,900 $�"� (;�1
�)����+�)�) 
%�����,��AKก�- !"-��$�  ;�1�� 
�����=�ก�MOก�  �����=�� ��-��$�A��ก�� �ก Boston University �$��G�
���ก 
      1�ก��-�� Director Accreditation Program ��%��1�
�����#-�� 
     ก���ก�-�����;�� 
�����=�ก�����  
ก�.���=�+$�1�ก���ก�/ 2541-�R���-�� ���A�ก���ก� -�����  +.����.����� ��ก�. (�$��) 
 !"-��$�<�-������.��
-��� 2542-�R���-�� ก���ก������ +)�ก���ก�=�����- 
(��� 4 +$1�)  -����� 
����?(%(�4JK�$� ��ก�. (�$��) 
 2544-�R���-�� ก���ก� -����� �!�W�
��=K;�� ��ก�. (�$��) 
 2550-�R���-�� ก���ก������ +)����A�ก���ก� 
  -����� ���+�>%?%� ��ก�. (�$��) 
 
ก�.���=�+$�1�ก���ก�/ �R���-�� 1 +$1� 
 !"-��$�<�ก��ก����;�1<�1   
-������.��
-���   
 
����������
%�.���=�+$�1�ก���ก�  14 �� 
�����%��&����
�"�1��������%4�ก���ก� 6/6 %��&� 
<���-����� 1�� 
 
ก�.���=�+$�1�ก���ก�/ !"-��$� ;�1�� 
<�ก��ก������������<$"
ก�.%����.+�"� 
�� )���?���K=1�-�����2 
 
 !"<$"-��ก��������,ก�--����� +)�-������1�� ;�1�� 
 
 
 
 
$��
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3. �	���3���@ �	��4��� (59) 

=�+$�1� ก���ก������ 
�����$�"�-�����2 ���#��  10 $�"� (;�1
�)����+�)�) 
%�����,��AKก�- !"-��$�  ;�1�� 
�����=�ก�MOก�  Ph. D. in Industrial Engineering and Management, Oklahoma State University 
      1�ก��-�� Directors Certification Program ��%��1�
�����#-�� 
     ก���ก�-�����;�� 
�����=�ก�����  
ก�.���=�+$�1�ก���ก�/ 2531-�R���-�� ก���ก� -����� W�,� ��))K ��ก�. (�$��) 
 !"-��$�<�-������.��
-���  (-����� W�,� ��))K ��ก�. (�$��) 
.������ 
(��� 2 +$1�)  -����� W�.,�. 
W
�1���
)k
�1� ��ก�. (�$��)) 
 2550-�R���-�� ก���ก������ -����� ���+�>%?%� ��ก�. (�$��) 
   
ก�.���=�+$�1�ก���ก�/ �R���-�� 12 +$1� 
 !"-��$�<�ก��ก����;�1<�1   
-������.��
-���   
 
����������
%�.���=�+$�1�ก���ก�  20 �� 
�����%��&����
�"�1��������%4�ก���ก� 5/6 %��&� 
<���-����� 1�� 
 
ก�.���=�+$�1�ก���ก�/ !"-��$� ;�1�� 
<�ก��ก������������<$"
ก�.%����.+�"� 
�� )���?���K=1�-�����2 
 
 !"<$"-��ก��������,ก�--����� +)�-������1�� ;�1�� 
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4. �	��1�2 #�2!8	�2�9 (59) 

=�+$�1� ก���ก������ +)�ก���ก�=�����- 
�����$�"�-�����2 ���#��  ;�1�� 
%�����,��AKก�- !"-��$�  ;�1�� 
�����=�ก�MOก�  ��=�M�=�K-�4J�= (
ก���=��������.�-���) ��I)�ก�4K�$����)�� 

   
�=�-�4J�=;��  
   
�=�-�4J�=���กU� 

      1�ก��-�� Director Accreditation Program ��%��1�
�����#-�� 
     ก���ก�-�����;�� 
�����=�ก�����  
ก�.���=�+$�1�ก���ก�/ 2542-�R���-��  ก���ก������ ก���ก�=�����- 
 !"-��$�<�-������.��
-���  -����� ���+�>%?%� ��ก�. (�$��) 
(��� 1 +$1�) 
 
ก�.���=�+$�1�ก���ก�/ �R���-�� 13 +$1�   
 !"-��$�<�ก��ก����;�1<�1    
-������.��
-��� 
 
����������
%�.���=�+$�1�ก���ก�  9 �� 
�����%��&����
�"�1��������%4�ก���ก� 5/6 %��&� 
<���-����� 1�� 
 
ก�.���=�+$�1�ก���ก�/ !"-��$� 
�/�ก���ก����-����� ����ก��กV$�����W�=�& ��ก�. 
<�ก��ก������������<$"
ก�.%����.+�"� <$"-��ก�
�/������Oก�กV$��<$"-����� +)�-������1�� 
�� )���?���K=1�-�����2 
 
 !"<$"-��ก��������,ก�--����� +)�-������1�� 
�/������Oก�กV$�� 
 
 
$��
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%4�ก���ก�-�����2 ;."%�.
)��ก+)�
�������-�%%)�����%�4��-�=�
$���� 
,���.���=�+$�1�ก���ก�+)�
$���ก���ก���������-�����2 +)"��O���
���,�"��<$"%��
$>�=1���������� !"#��$�"�
,���,���4�����=� 



  

$1�ก3กAB9ก	����$	ก���ก	� 

 
(1) 
�"�+=1���;."ก�$�.;�"<��"� (2) <$"��������� !"#��$�"�
)��ก=�&�ก���ก�=�$)�ก
ก4JK+)���A�ก� 

.��=1�;���& 
ก)  !"#��$�"�%�$�O����%�+��
����
�1ก�-�����$�"����=�#�� 
�)  !"#��$�"�+=1)�%���<�"%�+��
�����������!1��&�$�.=��"� ก) 
)��ก=�&�-�%%)%�
.��� $���

$)�%�
�/�ก���ก�ก>;." +=1��+-1�%�+��
����<$"+ก1 !"<.�ก�"��
,���<.;�1;." 
%) -�%%)WO��;."��-%�+��
�����!���.=�)�.�-)��
�/� !";."��-ก�
)��ก=�&�
�/�ก���ก�
�1

����� ก���ก������,O���$�����,O�
)��ก=�&�<�%��&���&� <�ก�4����-�%%)WO��;."��-ก�

)��ก=�&�<�)�.�-#�.)����%�+��
����
�1ก��
ก�������ก���ก������,O���$���,O���

)��ก=�&�<�%��&���&� <$" !"
�/����A����������
�/� !"��&�. 

 
(2) <�ก�4����=�+$�1�ก���ก��1�)�
,��
$=����� ��ก�ก#O�%����ก=���� <$"%4�ก���ก�


)��ก-�%%)WO����%�4��-�=�+)�;�1��)�ก�4�="��$"� =��=� 68 +$1�,����-����=�-�����
�$����ก�. ,.M. 2535 
�"
�/�ก���ก�+��<�ก�������%4�ก���ก�%��#�.;� 
�"�+=1
������ก���ก���
$)���"��ก�1 2 
.��� -�%%)WO��
�"
�/�ก���ก�+��.��ก)1� ����!1<�
=�+$�1�ก���ก�;."
,���
�1���������
$)����!1���ก���ก����=�+�� 

 
�=����%4�ก���ก�=����%$�O��="�����ก�-."��%�+��
����;�1�"��ก�1 3 <� 4 ���
�����ก���ก�������
$)����!1 

 
��O�� 
������ก��� 1��-�����2 ���;�1��ก�+=1�=�&�%4�ก���ก����$ +)�;�1��ก�ก�$�.�����
ก���ก������กก)�1� !"#��$�"���<$�1 .����&�ก�
)��ก=�&�ก���ก����-�����2 �O�
�/�;�=��"�-��%�-
���-�����2 WO��;."ก)1�;�"<�$���"��"�="� 
�����ก����$ก���ก� 

 
 



  

�����������	
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�	1�3#�
%�	2#)+��ก���ก	� 
 

1�	
�) ก���ก	� %�	2#)+���� 2550 %�	2#)+�����3��#�� 2551 

  2�#3
"#� ()	�) 2�#�� ()	�) 2�#3
"#� ()	�) 2�#�� ()	�) 

      
1 ��A����K  
��������K             100,000        1,200,000             100,000              1,200,000 
2 ����  �����             120,000        1,440,000             120,000             1,440,000 
3 �����.  ���A����ก�)               80,000 960,000               80,000                 960,000 
4 ��
.����  
%W��               80,000 960,000               80,000                 960,000 
5 �����
���G  ���,���               80,000           960,000               80,000                 960,000 
6 ���!". �?%-��  
k
-��K               80,000 960,000               80,000                 960,000 
7 ��
��)�ก�4K  #�G,��AK               80,000 960,000               80,000                 960,000 
8 �����#,�  �1��1�             110,000        1,320,000             110,000              1,320,000 
9 ����)�=  ��=#M�=�K               90,000        1,080,000               90,000              1,080,000 
10 ��A���  ��(!����               90,000        1,080,000               90,000              1,080,000 
11 ��
.��. ?���� -��
����� 

(��ก�ก=�+$�1�=����) 
              80,000 320,000  

(4 
.��� ��&���. 

���� 2550) 

- - 

  ��-����� M��
)�M���,��� 
()��ก<���$�1���) 

80,000 
 

640,000 
 (8 
.��� 
����="�
,U�(%� 2550) 

- - 

  ��
�>.��� 
�
.���� +)�
W1 
(+=1�=�&�+��) 

- -               80,000                 960,000 

       

 ��� 990,000 11,880,000 990,000            11,880,000 

 
ก�,���4%1=�-+��ก���ก�;."ก�$�.<$"��.%)"�� 
$����ก�- )ก�.�
��������-�����2 +)�%��
��- �.��- ?.�
����-
���-;."ก�-��.�-%1=�-+�����-���������N <���=�$ก���
.���ก�� 
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 �����2�� ��#))����(#�)��*��D 
 

���� �������4$K 
��&�,��� 
  !"��--������-����=
)���� 3051 
��� 
.��� ��
ก�. 20 ก��(,��AK ,.M. 2495 
=�+$�1� ก���ก�-��$� 
%�����,��AK +)�/$��� ก����1��;."
������
 !"��--����ก�--�����/ -������1��/  !"-��$�/  
 !"#��$�"���<$�1 $��� !"���
ก�����"��ก�--�%%)
.��ก)1� 

;�1�� 

����-����� -����� ;,�"W��
=��K
\�K%!
���K 
�-�
�
�� ��ก�. 
�����!1 ��&� 15 -�ก�กW�=�&��
���K 

179/74-80 #�����<=" +�����1��$
�� 
�=��� 
ก���
�, 10120 ���
�M;�� 

?��M�,�K 66 (0) 2286-9999 
 66 (0) 2344-1000 
?���� 66 (0) 2286-5050 
��-
�)K prasan.chuaphanich@th.pwc.com 
����ก�MOก� • -����-�4J�= (
ก���=�����)  ��I)�ก�4K�$����)�� 
���กM���-�=������, • ���กM���-�=���&��!���ก���--����  ��I)�ก�4K�$����)�� 

•  !"��--������-����= (���
�M;��)  ��
-���
)���� 3051 
•  !"��--������-����= ����ก��%4�ก���ก�ก�ก�-   
       $)�ก���,�K+)�=).$)�ก���,�K (ก)=.) 
• Executive management programme, Ivey School   of   
        Business University of Western Ontario, Canada 
• Leading Professional Services Firm, Harvard Business  
        School Boston, USA 

����-ก�4K ������-ก�4K<�ก�=�����--����+)�ก�<$"-��ก����
��Oก�."�ก�-��$�+)�ก�����---����
�/�
�)ก�1 30 ��  
��&���&���#O�ก��]�-�=���<�."�ก�=�����-ก�-����ก��
���;,�"W��
=��K
\�K%!
���K�<����
�M ���กU�
�/�
�) 2 ��  
�R���-����- �.��-<�ก�=�����--�������)!ก%"���
�/�-�����
�"��=�����$��G�
���ก+)����
�M<�������?��  =)�.��
-���������.��
-���<�=).$)�ก���,�K+$1����
�M;��   

�R���-�� •  ��K 
•  �!��)�
���K  
•  ��� +W�
��);)�K 
•  M��;��W!
���K+��K 



  

���� ������ ��4?4�� 
  !"��--������-����=
)���� 3271 
��� 
.��� ��
ก�. 7 
����  ,.M. 2503 
=�+$�1� $�"��1�� 
%�����,��AK +)�/$��� ก����1��;."
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ขอ 4  ใหผูจองหุนหรือผูถือหุนของบริษัทมหาชนจํากัดสามารถนําแบบของหนังสือมอบฉันทะ
ที่กําหนดไวตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549
ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2549  ที่ยกเลิกแลวมาใชในการประชุมผูจองหุนและการประชุมผูถือหุนของบริษัท
มหาชนจํากัดที่จัดขึ้นในป พ.ศ. 2550 ได

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่   2   กุมภาพันธ  พ.ศ. 2550

(ลงชื่อ)            คณิสสร  นาวานุเคราะห
      (นายคณิสสร นาวานุเคราะห )

                                 อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา
                  นายทะเบียน



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน)
ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

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

เขียนที่……………………………………………….
วันที่……….เดือน………………….พ.ศ……………

(1) ขาพเจา……………………………………………………………สัญชาติ…………..……………………….
อยูบานเลขที่……………ถนน…………………………………ตําบล/แขวง……………………………………………….
อําเภอ/เขต……………………….จังหวัด………………………………….รหัสไปรษณีย………..………………………..

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท….……………………………………………………………..………จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม……………………...หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ……………………เสียง ดังนี้

      หุนสามัญ……………………………หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ………….……………เสียง
      หุนบุริมสิทธิ……………….……..…หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…………………….…เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให
      (1) …………………………………….…………..…………อายุ…………ป อยูบานเลขที่………………

ถนน…………………………..ตําบล/แขวง…….……….…………….อําเภอ/เขต………..…………….……………….
จังหวัด……………………….………….รหัสไปรษณีย………………….……….. หรือ

     (2) ……………………………………..………………..……อายุ…………ป อยูบานเลขที่………………
ถนน…………………..……...ตําบล/แขวง………………..….……….อําเภอ/เขต…………………..…………….……..
จังหวัด……………………….………….รหัสไปรษณีย………………….……….. หรือ

     (3) …………………………………………………………….อายุ.…………ป อยูบานเลขที่………………
ถนน………………….…..…..ตําบล/แขวง…………………….…….อําเภอ/เขต…….…………………………….…….
จังหวัด……………………….………….รหัสไปรษณีย………………….………..
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม
ผูจองหุน/การประชุมผูถือหุนสามัญ/วิสามัญครั้งที่…………..………….ในวันที่………………………………………….
เวลา…………………………..น. ณ……………………………………………………………………………………….
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

ลงช่ือ ……………………………………………ผูมอบฉันทะ
                            (……………………………………….)

ลงช่ือ ……………………………………………ผูรับมอบฉันทะ
             (……………………………………….)

                                                                                              ลงช่ือ ……………………………………………ผูรับมอบฉันทะ
                    (……………………………………….)

                                                                                              ลงช่ือ ……………………………………………ผูรับมอบฉันทะ
              (……………………………………….)

หมายเหตุ
ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

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

เขียนที่……………………………………………
วันที่…….เดือน……….………….พ.ศ…………..

(1) ขาพเจา…………………………………………………………....………สัญชาติ………………….
อยูบานเลขที่………………ถนน…………………………..…ตําบล/แขวง………………………………………
อําเภอ/เขต………………………..จังหวัด…………………….……รหัสไปรษณีย…………………………….

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท ………………………………………………………………จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม………..……หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ……………………เสียง ดังนี้

      หุนสามัญ……………………………หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ………….……………เสียง
      หุนบุริมสิทธิ……………….………หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ………...………………เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให
    (1) …………………………………………………..………………..………อายุ…………………ป

อยูบานเลขที่……………….………ถนน………………………….….ตําบล/แขวง…………………….……….
อําเภอ/เขต……………………..………จังหวัด………….…..………รหัสไปรษณีย………………………..หรือ

    (2) ……………………………………………………………………………อายุ…………………ป
อยูบานเลขที่………………………ถนน……………………….…….ตําบล/แขวง………………….……….…
อําเภอ/เขต…………………………….จังหวัด……………………….รหัสไปรษณีย…………….……….. หรือ

    (3) ……………………………………………………………………………อายุ…………………ป
อยูบานเลขที่…………………….ถนน………..……………….…ตําบล/แขวง…………..………….……….…
อําเภอ/เขต…………………………….จังหวัด……………….………….รหัสไปรษณีย………………….…….
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการ
ประชุมผูจองหุน/การประชุมผูถือหุนสามัญ/วิสามัญครั้งที่………….……ในวันที่………………………………
เวลา…………………………..น. ณ ….…………………………………………………………………………
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดวย

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้
ดังนี้
                (1)      วาระที่………………….เร่ือง…………………………………………………………………

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

   เห็นดวย    ไมเห็นดวย         งดออกเสียง

หนา……….ของจํานวน….….หนา
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วาระที่………………….เร่ือง…………………………………………………………….
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

   เห็นดวย    ไมเห็นดวย         งดออกเสียง

                           วาระที่………………….เร่ือง…………………………………………………………….
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

   เห็นดวย    ไมเห็นดวย         งดออกเสียง

                           วาระที่………………….เร่ือง…………………………………………………………….
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

   เห็นดวย    ไมเห็นดวย         งดออกเสียง

                           วาระที่………………….เร่ือง…………………………………………………………….
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

   เห็นดวย    ไมเห็นดวย         งดออกเสียง

                (2)      วาระที่………………….เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด
             เห็นดวย    ไมเห็นดวย         งดออกเสียง

การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
ช่ือกรรมการ …………………………………………………………………………….

             เห็นดวย    ไมเห็นดวย         งดออกเสียง
ช่ือกรรมการ …………………………………………………………………………….

             เห็นดวย    ไมเห็นดวย         งดออกเสียง
ช่ือกรรมการ …………………………………………………………………………….

             เห็นดวย    ไมเห็นดวย         งดออกเสียง
ช่ือกรรมการ …………………………………………………………………………….

             เห็นดวย    ไมเห็นดวย         งดออกเสียง
ช่ือกรรมการ …………………………………………………………………………….

             เห็นดวย    ไมเห็นดวย         งดออกเสียง

หนา……….ของจํานวน….….หนา
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้
ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไม
ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณี
ที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ขาพเจาไดทกุประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่
ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

ลงชื่อ ……………………………………………ผูมอบฉันทะ
            (……………………………………….)

ลงชื่อ ……………………………………………ผูรับมอบฉันทะ
            (……………………………………….)

ลงชื่อ ……………………………………………ผูรับมอบฉันทะ
            (……………………………………….)

ลงชื่อ ……………………………………………ผูรับมอบฉันทะ
            (……………………………………….)

หมายเหตุ
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจํา

ตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

หนา……….ของจํานวน….….หนา



ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท……………………………………………………จํากัด (มหาชน)

ในการประชุมผูจองหุน/การประชุมผูถือหุนสามัญ/วิสามัญ คร้ังที่………………………………………
ในวันที่…………………………เวลา…………………น ณ……………………………………………………..
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อ่ืนดวย

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

                           วาระที่………………….เร่ือง…………………………………………………………….
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

   เห็นดวย    ไมเห็นดวย         งดออกเสียง

                           วาระที่………………….เร่ือง…………………………………………………………….
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

   เห็นดวย    ไมเห็นดวย         งดออกเสียง

                           วาระที่………………….เร่ือง…………………………………………………………….
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

   เห็นดวย    ไมเห็นดวย         งดออกเสียง

                           วาระที่………………….เร่ือง…………………………………………………………….
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

   เห็นดวย    ไมเห็นดวย         งดออกเสียง

                           วาระที่………………….เร่ือง…………………………………………………………….
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

   เห็นดวย    ไมเห็นดวย         งดออกเสียง

หนา……….ของจํานวน….….หนา
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                วาระที่………………….เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ)
ช่ือกรรมการ …………………………………………………………………………….

             เห็นดวย    ไมเห็นดวย         งดออกเสียง
ช่ือกรรมการ …………………………………………………………………………….

             เห็นดวย    ไมเห็นดวย         งดออกเสียง
ช่ือกรรมการ …………………………………………………………………………….

             เห็นดวย    ไมเห็นดวย         งดออกเสียง
ช่ือกรรมการ …………………………………………………………………………….

             เห็นดวย    ไมเห็นดวย         งดออกเสียง
ช่ือกรรมการ …………………………………………………………………………….

             เห็นดวย    ไมเห็นดวย         งดออกเสียง
ช่ือกรรมการ …………………………………………………………………………….

             เห็นดวย    ไมเห็นดวย         งดออกเสียง
                                              ช่ือกรรมการ …………………………………………………………………………….

             เห็นดวย    ไมเห็นดวย         งดออกเสียง
ช่ือกรรมการ …………………………………………………………………………….

             เห็นดวย    ไมเห็นดวย         งดออกเสียง
ช่ือกรรมการ …………………………………………………………………………….

             เห็นดวย    ไมเห็นดวย         งดออกเสียง
ช่ือกรรมการ …………………………………………………………………………….

             เห็นดวย    ไมเห็นดวย         งดออกเสียง
ช่ือกรรมการ …………………………………………………………………………….

             เห็นดวย    ไมเห็นดวย         งดออกเสียง
                                               ช่ือกรรมการ …………………………………………………………………………….

             เห็นดวย    ไมเห็นดวย         งดออกเสียง
ช่ือกรรมการ …………………………………………………………………………….

             เห็นดวย    ไมเห็นดวย         งดออกเสียง
ช่ือกรรมการ …………………………………………………………………………….

             เห็นดวย    ไมเห็นดวย         งดออกเสียง
ช่ือกรรมการ …………………………………………………………………………….

             เห็นดวย    ไมเห็นดวย         งดออกเสียง

หนา……….ของจํานวน….….หนา



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให
คัสโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน)

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
--------------

เขียนที่……………………………………..………
วันที่…….เดือน……….………….พ.ศ…..………..

(1) ขาพเจา……………………………………………………………………………….…………….…
สํานักงานตั้งอยูเลขที่………………ถนน……………………….ตําบล/แขวง……………………………………
อําเภอ/เขต………………………..จังหวัด…………………….……รหัสไปรษณีย…………………….……….
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ…………………………………………...
ซ่ึงเปนผูถือหุนของบริษัท …………………………………………………………………………จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม………………หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ……………………เสียง ดังนี้

      หุนสามัญ……………………………หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ………….……………เสียง
      หุนบุริมสิทธิ……………….………หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ………...………………เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให
    (1) …………………………………………………..………………..………อายุ…………………ป

อยูบานเลขที่……………….………ถนน………………………….….ตําบล/แขวง…………………….……….
อําเภอ/เขต……………………..………จังหวัด………….…..………รหัสไปรษณีย………………………..หรือ

    (2) ……………………………………………………………………………อายุ…………………ป
อยูบานเลขที่………………………ถนน……………………….…….ตําบล/แขวง………………….……….…
อําเภอ/เขต…………………………….จังหวัด……………………….รหัสไปรษณีย…………….……….. หรือ

    (3) ……………………………………………………………………………อายุ…………………ป
อยูบานเลขที่…………………….ถนน………..……………….…ตําบล/แขวง…………..………….……….…
อําเภอ/เขต…………………………….จังหวัด……………….………….รหัสไปรษณีย………………….…….
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการ
ประชุมผูจองหุน/การประชุมผูถือหุนสามัญ/วิสามัญครั้งที่………….……ในวันที่……………………………….
เวลา…………………………..น. ณ ….………………………………………………………………………
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดวย

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
           มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
           มอบฉันทะบางสวน  คือ

                                                            หุนสามัญ…………..หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได…………..เสียง
     หุนบุริมสิทธิ……….หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได………….เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด………………เสียง

                                                                                                                                                     หนา……….ของจํานวน….….หนา
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(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้
ดังนี้
                (1)      วาระที่………………….เร่ือง…………………………………………………………….

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

 เห็นดวย………….เสียง       ไมเห็นดวย……….….เสียง งดออกเสียง………..เสียง

วาระที่………………….เร่ือง…………………………………………………………….
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

 เห็นดวย………….เสียง      ไมเห็นดวย……….….เสียง งดออกเสียง………..เสียง

                           วาระที่………………….เร่ือง…………………………………………………………….
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

 เห็นดวย………….เสียง      ไมเห็นดวย……….….เสียง งดออกเสียง………..เสียง

                           วาระที่………………….เร่ือง…………………………………………………………….
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

 เห็นดวย………….เสียง     ไมเห็นดวย……….….เสียง งดออกเสียง………..เสียง

                           วาระที่………………….เร่ือง…………………………………………………………….
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

 เห็นดวย………….เสียง     ไมเห็นดวย……….….เสียง งดออกเสียง………..เสียง

                (2)      วาระที่………………….เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นดวย………….เสียง     ไมเห็นดวย……….….เสียง งดออกเสียง………..เสียง

การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
 ช่ือกรรมการ …………………………………………………………………………….
 เห็นดวย………….เสียง     ไมเห็นดวย……….….เสียง งดออกเสียง………..เสียง

                                                                                                                                               หนา……….ของจํานวน….….หนา
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 ช่ือกรรมการ …………………………………………………………………………….
 เห็นดวย………….เสียง     ไมเห็นดวย……….….เสียง งดออกเสียง………..เสียง
 ช่ือกรรมการ …………………………………………………………………………….
 เห็นดวย………….เสียง     ไมเห็นดวย……….….เสียง งดออกเสียง………..เสียง
 ช่ือกรรมการ …………………………………………………………………………….
 เห็นดวย………….เสียง     ไมเห็นดวย……….….เสียง งดออกเสียง………..เสียง
 ช่ือกรรมการ …………………………………………………………………………….
 เห็นดวย………….เสียง     ไมเห็นดวย……….….เสียง งดออกเสียง………..เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้
ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไม
ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณี
ที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่
ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

ลงชื่อ ……………………………………………ผูมอบฉันทะ
            (……………………………………….)
ลงชื่อ ……………………………………………ผูรับมอบฉันทะ
            (……………………………………….)
ลงชื่อ ……………………………………………ผูรับมอบฉันทะ
            (……………………………………….)
ลงชื่อ ……………………………………………ผูรับมอบฉันทะ
            (……………………………………….)

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให

คัสโตเดียน (Custodian)  ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น
2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจํา

ตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

     หนา……….ของจํานวน….….หนา



ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท……………………………………………………จํากัด (มหาชน)

ในการประชุมผูจองหุน/การประชุมผูถือหุนสามัญ/วิสามัญ คร้ังที่………………………………………
ในวันที่…………………………เวลา…………………น ณ……………………………………………………..
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อ่ืนดวย

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

                           วาระที่………………….เร่ือง…………………………………………………………….
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

 เห็นดวย………….เสียง     ไมเห็นดวย……….….เสียง งดออกเสียง………..เสียง

                           วาระที่………………….เร่ือง…………………………………………………………….
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

 เห็นดวย………….เสียง     ไมเห็นดวย……….….เสียง งดออกเสียง………..เสียง

                           วาระที่………………….เร่ือง…………………………………………………………….
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

 เห็นดวย………….เสียง     ไมเห็นดวย……….….เสียง งดออกเสียง………..เสียง

                           วาระที่………………….เร่ือง…………………………………………………………….
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

 เห็นดวย………….เสียง     ไมเห็นดวย……….….เสียง งดออกเสียง………..เสียง

                           วาระที่………………….เร่ือง…………………………………………………………….
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

 เห็นดวย………….เสียง     ไมเห็นดวย……….….เสียง งดออกเสียง………..เสียง

   หนา……….ของจํานวน….….หนา
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              วาระที่………………….เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ)
 ช่ือกรรมการ …………………………………………………………………………….
 เห็นดวย………….เสียง     ไมเห็นดวย……….….เสียง งดออกเสียง………..เสียง
 ช่ือกรรมการ …………………………………………………………………………….
 เห็นดวย………….เสียง     ไมเห็นดวย……….….เสียง งดออกเสียง………..เสียง
 ช่ือกรรมการ …………………………………………………………………………….
 เห็นดวย………….เสียง     ไมเห็นดวย……….….เสียง งดออกเสียง………..เสียง
 ช่ือกรรมการ …………………………………………………………………………….
 เห็นดวย………….เสียง     ไมเห็นดวย……….….เสียง งดออกเสียง………..เสียง
 ช่ือกรรมการ …………………………………………………………………………….
 เห็นดวย………….เสียง     ไมเห็นดวย……….….เสียง งดออกเสียง………..เสียง
 ช่ือกรรมการ …………………………………………………………………………….
 เห็นดวย………….เสียง     ไมเห็นดวย……….….เสียง งดออกเสียง………..เสียง
 ช่ือกรรมการ …………………………………………………………………………….
 เห็นดวย………….เสียง     ไมเห็นดวย……….….เสียง งดออกเสียง………..เสียง
 ช่ือกรรมการ …………………………………………………………………………….
 เห็นดวย………….เสียง     ไมเห็นดวย……….….เสียง งดออกเสียง………..เสียง
 ช่ือกรรมการ …………………………………………………………………………….
 เห็นดวย………….เสียง     ไมเห็นดวย……….….เสียง งดออกเสียง………..เสียง
 ช่ือกรรมการ …………………………………………………………………………….
 เห็นดวย………….เสียง     ไมเห็นดวย……….….เสียง งดออกเสียง………..เสียง
 ช่ือกรรมการ …………………………………………………………………………….
 เห็นดวย………….เสียง     ไมเห็นดวย……….….เสียง งดออกเสียง………..เสียง
 ช่ือกรรมการ …………………………………………………………………………….
 เห็นดวย………….เสียง     ไมเห็นดวย……….….เสียง งดออกเสียง………..เสียง
 ช่ือกรรมการ …………………………………………………………………………….
 เห็นดวย………….เสียง     ไมเห็นดวย……….….เสียง งดออกเสียง………..เสียง
 ช่ือกรรมการ …………………………………………………………………………….
 เห็นดวย………….เสียง     ไมเห็นดวย……….….เสียง งดออกเสียง………..เสียง
 ช่ือกรรมการ …………………………………………………………………………….
 เห็นดวย………….เสียง     ไมเห็นดวย……….….เสียง งดออกเสียง………..เสียง

หนา……….ของจํานวน….….หนา
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