
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

ณ หอ้งประชุมเมจกิ 2 ชัน้ 2 โรงแรมมริาเคิล แกรนด ์คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ 

เปิดลงทะเบยีนเวลา 13.00 น. 

หนังสอืเชญิประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2566 

บริษัท ฑฆีาก่อสร้าง จ ากัด (มหาชน) 

วันที ่26 เมษายน 2566  เวลา 14.00 น 

 

 



   
 

สารบัญ 
 

รายละเอียด หนา้ 
หนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2566 1 

สิง่ที่สง่มาดว้ย 1 เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1 และ วาระท่ี 2 (รูปแบบ QR Code) 
รายงานประจ าปีพรอ้มงบการเงินปี 2565 ซึง่ผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี
แลว้ รวมถงึนโยบายการจ่ายเงินปันผล ขอ้มลูการจ่ายเงินปันผล  

9 

สิง่ที่สง่มาดว้ย 2 เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 4 ประวตัิและประสบการณก์ารท างาน
ของผูส้อบบญัชี 

10 

สิง่ที่สง่มาดว้ย 3 เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5 ประวตัิกรรมการประกอบการพิจารณา
เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระปี 2566 

13 

สิง่ที่สง่มาดว้ย 4  นิยามของกรรมการอิสระและขอ้มลูของกรรมการอิสระท่ีเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 19 
สิง่ที่สง่มาดว้ย 5 ขอ้บงัคบัของบรษัิทในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 22 
สิง่ที่สง่มาดว้ย 6 เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงสทิธิเขา้รว่มประชมุ รายละเอียดการลงทะเบียนและ

ออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ 
27 

สิง่ที่สง่มาดว้ย 7 ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 31 
สิง่ที่สง่มาดว้ย 8 ประกาศการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลส าหรบัการประชมุผูถื้อหุน้ (PRIVACY 

NOTICE) 
32 

สิง่ที่สง่มาดว้ย 9 แผนท่ีโดยสงัเขปแสดงที่ตัง้สถานที่ประชมุ 34 
สิง่ที่สง่มาดว้ย 10 หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข  35 
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27 มีนาคม 2566   
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 
เรียน ทา่นผูถื้อหุน้ บรษัิท ฑีฆาก่อสรา้ง จ ากดั (มหาชน) 

 

ดว้ยคณะกรรมการบรษัิท ฑีฆา ก่อสรา้ง จ ากดั (มหาชน) (บรษัิท) ไดม้ีมติใหเ้ชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2566 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 13.00 น.) ณ หอ้งประชมุเมจิก 2 ชัน้2 

โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เลขที่ 99 ถนน วิภาวดีรงัสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้  

วาระที่ 1  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในปี 2565 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
 เพื่อรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2565 

ซึ่งปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (One Report) 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  
 เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2565 ซึ่งบริษัทได้

สรุปผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2565 ทัง้นี ้รายละเอียดแสดงใน
รายงานประจ าปี 2565 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัควิอาร ์(QR Code) ขอ้4. 
การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ  

 การลงมติ   วาระนีไ้มมี่การลงมติจากผูถื้อหุน้ เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ 

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนประจ าปี 2565 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึง่ก าหนดใหบ้รษัิทตอ้งจดัท า
งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบก าไรขาดทุนประจ าปีสิน้สุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้และเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้อนมุตัิ 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและสอบทานงบการเงินประจ าปีของบรษัิท สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 
ดงัรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายงานประจ าปี 2565 ในรูปแบบรหสัควิอาร ์(QR Code) สว่นที ่
3 งบการเงิน โดยงบการเงินดงักล่าวไดผ้่านการตรวจสอบจากนางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาตเลขที่ 8420 ผูส้อบบญัชีของบริษัท ซึ่งสงักดับริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชเดช  สอบบญัชี จ ากดั แลว้ เห็น
ควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีสิน้สุดวันที่                    
31 ธนัวาคม 2565 
 

   



   
 

2 | P a g e  
 

ข้อมูลงบการเงนิรวมเปรียบเทยีบ (บางส่วน) ของบริษัท          หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2564 ปี 2565 

สินทรพัยร์วม 1,274.35 1,357.21 
หนีส้ินรวม 811.54 605.50 
สว่นของผูถื้อหุน้ 426.81 751.71 
มลูคา่หุน้เรยีกช าระแลว้ 225 300 
รายไดร้วม 1,605.04 1,945.83 
ก าไรสทุธิ  126.02 119.94 

 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีของบริษัท สิน้สุดวันที่                       
31 ธนัวาคม 2565 ซึง่ผา่นการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  

 
การลงมติ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2565 เป็นเงนิปันผล  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากดั มาตรา 116 และขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ 53 ก าหนด 
ใหบ้รษัิท ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุส ารองไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี
หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจด
ทะเบียน  และตามนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ก าหนดใหจ้่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 
ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและทนุส ารองต่างๆ โดยมีเง่ือนไขว่า อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได ้โดยขึน้อยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใชเ้งินทนุ
หมนุเวียนในการด าเนินงาน แผนการลงทนุ และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม การ
ส ารองเงินไวเ้พื่อจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืม หรือเง่ือนไขและขอ้จ ากดัตามที่ก าหนดในสญัญากูย้ืมเงิน และปัจจยั
อื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน และการบรหิารงานของบรษัิท  

โดยผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด แลว้ มีก าไรสทุธิตามงบการเงิน
119.94 ลา้นบาทซึ่งปัจจุบันบริษัทมีการจัดสรรก าไรสุทธิไปเป็นทุนส ารองตามกฎหมายครบถ้วนแลว้                               
จึงเห็นสมควรจดัสรรเป็นเงินผนัปันในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 60 ลา้นบาท ซึ่งบรษัิทได้
จ่ายเป็นเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้เมื่อวนัท่ี 15 กนัยายน 2565 ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท คงเหลอืเป็นเงิน
ปันผลส าหรบัปี 2565 อีกในอตัราหุน้ละ 0.13 บาท เป็นเงินประมาณ 39 ลา้นบาท 
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รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

จ านวนหุน้สามญั (ลา้นหุน้) 225 225 300 

ก าไรสทุธิ (ลา้นบาท) 87.17 126.02 119.94 

เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้) - 0.64 0.07 

เงินปันผลทีอ่นมุตัิโดยที่ประชมุผูถื้อหุน้  (บาท/หุน้) -      - 0.13 

รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายตอ่หุน้ (บาท/หุน้) - 0.64 0.20          

อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ (%) - 114.3% 50.02%  

*บรษัิทเขา้จดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยค์รัง้แรกวนัท่ี 15 มิถนุายน 2565 

วันก าหนดสิทธิรับเงนิปันผลและวันจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในการรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัที่ 10 มีนาคม 2566 และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2566  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมตัิจ่ายเงินปันผลจากผล

ประกอบการปี 2565 ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิท โดยบริษัทได้

จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ส าหรบัปี 2565 ไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท คงเหลอืเงินปันผลงวดครึง่ปีหลงัของ

ปี 2565 อีกในอัตราหุน้ละ 0.13 บาท ทัง้นีก้ารจ่ายปันผลดงักล่าวของบริษัทยงัมีความไม่แน่นอนเพราะอยู่

ภายใตเ้ง่ือนไขวา่ “ตอ้งรอการอนมุตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ก่อน” 

การลงมติ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2566  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 ของพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ซึง่ก าหนดใหท้ี่ประชมุสามญั
ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปีของบริษัท นอกจากนีป้ระกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุไดก้ าหนดใหบ้ริษัทจดทะเบียนตอ้งจดัใหม้ีการหมนุเวียนผูส้อบบญัชี เมื่อผูส้อบ
บญัชีรายเดิมปฏิบตัิหนา้ที่สอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิทมาแลว้ 7 รอบปี
บัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ อย่างไรก็ดีสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีรายใหม่ที่สงักัดส านักงานสอบบญัชี
เดียวกับผูส้อบบญัชีรายเดิมก็ได ้ทัง้นีบ้ริษัทอาจแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายที่พน้จากการปฏิบัติหนา้ที่จากการ
หมุนเวียนผูส้อบบัญชีไดเ้มื่อพน้ระยะเวลาอย่างนอ้ย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วนัที่พน้จากการปฏิบตัิ
หนา้ที่ 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีประจ าปี 2566 โดยไดป้ระเมินจากความเป็นอิสระของ
ผูส้อบบญัชี ทกัษะความรูค้วามสามารถของทีมงาน ประสบการณใ์นการตรวจสอบอนัเป็นประโยชนต์่อธุรกิจที่จะ
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ได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแลว้ มีความเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด            
(“เคพีเอ็มจี”) เป็นหนึง่ในสีข่องบรษัิทชัน้น าที่ใหบ้ริการการสอบบญัชีในระดบัสากลมีความเช่ียวชาญ มีคา่บรกิารที่
เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจากเคพีเอ็มจี เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี 
2566 โดยมีรายช่ือ ดงันี ้

 

รายชื่อผู้สอบบัญช ี เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

1. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสรฐิ
ทอง                 

8420 

2. นางสาวเนาวรตัน ์ นิธิเกียรติพงศ ์ 7789 

3. นายบณัฑิต  ตัง้ภากรณ ์ 8509 

4. นายทรงชยั  วงศพ์ิรยิาภรณ ์ 10996 

โดยก าหนดใหค้นใดคนหนึง่เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิท ขอ้มลูเก่ียวกบั

ประวตัิและประสบการณก์ารท างานของผูส้อบบญัชีแตล่ะทา่น ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

ส าหรบัค่าสอบบญัชีของบรษัิทที่เสนอปี 2566 เป็นจ านวนเงิน 1,600,000 บาท ยงัไม่รวมคา่ใชจ้่ายอื่นๆ ที่เบิก
ตามจริง (Out of pocket expense) โดยเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนมุตัิ
ผูส้อบบญัชีจากเคพีเอ็มจี เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทประจ าปี 2566 โดยน.ส.วิไลวรรณ ผลประเสรฐิ เป็นผูส้อบ
บัญชีใหก้ับบริษัทมาแลว้ 4 ปีซึ่งการแต่งตัง้ครัง้นีจ้ะเป็นรอบปีที่ 5 ทัง้นีร้ายช่ือผูส้อบบัญชีตามที่เสนอไม่มี
ความสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีใดๆ กบับรษัิท ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้ใหญ่หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งของบคุคลดงักลา่ว 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  

เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก   
เคพีเอ็มจี เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทประจ าปี 2566 ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

ค่าสอบบัญชี (บาท) ปี 2564  ปี 2565  ปี 2566 (ปีที่เสนอ) 
คา่สอบบญัชีงบการเงินรวมประจ าปีและ
ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส
ของบรษัิท 

2,200,000 1,800,000 1,600,000 
 

ค่าสอบบญัชีของบริษัทส าหรบัปี  2565 ไม่มีค่าบริการอื่นทางวิชาชีพ (Non-Audit Fee) มีเพียงคา่ใชจ้่ายอื่น ๆ 
ซึง่เบิกตามจรงิ (Out of pocket expense) จ านวน 20,121 บาท  โดยผูส้อบบญัชีไมม่ีความสมัพนัธแ์ละสว่นได้
เสยีกบับรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด จึงมีความ
เป็นอิสระและมีการปฏิบตัิหนา้ที่ไม่เกินระยะเวลาที่สานกังานก.ล.ต. ก าหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แนบ 1 รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัควิอาร ์(QR Code) ขอ้7.6.5 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

การลงมติ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2566  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 ก าหนดให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ในอตัราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึ่งในการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 มีกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระจ านวน 3 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

1.) คณุสมชาย  วานิชวฒัน ์  กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2.) คณุประเสรฐิ  ภทัรดิลก   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

3.) คณุป่ินมณี เมฆมณัฑนา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 โดยคุณป่ินมณี เมฆมณัฑนา แจง้ความประสงคต์่อประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จะไม่ต่ออายกุารด ารงต าแหน่งกรรมการเนื่องจากหมด
วาระและติดภารกิจอื่นจ านวนมาก  ทัง้นีบ้ริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือบคุคลที่เหมาะสมเพื่อเขา้รบั
การคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการลว่งหนา้ ตัง้แต่เดือนตลุาคม  - 
ธันวาคม 2565 ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอรายช่ือกรรมการเพื่อรบัการคดัเลือกแต่อย่างใด  รวมถึงบริษัทได้
พิจารณาข้อมูลกรรมการจาก Director pool ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประกอบการพิจารณาแลว้แตย่งัไมพ่บผูท้ี่มีคณุสมบตัิตามที่บรษัิทตอ้งการ 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน   ไดพ้ิจารณากลั่นกรองเกณฑค์ณุสมบตัิ ความรู ้ความสามารถ 
ประสบการณใ์นดา้นตา่งๆ และความเป็นผูม้ีคณุธรรมและจรยิธรรม รวมทัง้ผลการปฏิบตัิงานในต าแหนง่หนา้ที่
ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบคุคลแลว้ จึงเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้เลือกตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 2 ท่าน คือ คุณสมชาย วานิชวฒัน ์และ คุณประเสริฐ                   
ภทัรดิลก   กลบัเขา้ด ารงคต์  าแหนง่เดิมทกุต าแหนง่อีกวาระหนึ่ง แลว้เสนอช่ือคณุพลูสวสัดิ ์เผา่ประพธัน ์ ซึง่เป็นผูม้ี
ความรูแ้ละประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กรคุณภาพ การสนับสนุนให้มีสรา้งสรรคน์วัตกรรมที่
ก่อใหเ้กิดมลูค่าเพิ่มต่อธุรกิจและองคก์รในการลดค่าใชจ้่ายและสรา้งรายไดเ้พิ่ม ควบคู่ไปกบัการสรา้งคณุคา่
ต่อลกูคา้และผูเ้ก่ียวขอ้งรวมถึงสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม อนัจะเป็นประโยชนต์่อบริษัท ตลอดจนมีคณุสมบตัิและไม่
มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชนและกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้ารับต าแหน่งแทน             
คณุป่ินมณี เมฆมณัฑนา ซึง่แสดงเจตนาไมข่อตอ่วาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้ 
 (หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามเอกสารแนบ 1 รายงานประจ าปี ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code)ขอ้ 6.1.1 
นโยบายและแนวปฏิบตัทิีเ่กีย่วกบัคณะกรรมการ การสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ รายละเอียดเก่ียวกบั
อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และประ วัติการเข้าประชุม
คณะกรรมการของกรรมการแตล่ะทา่น ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบรษัิทซึง่ไมร่วมกรรมการผูท้ี่ครบรอบออกจากต าแหนง่ตามวาระ ไดพ้ิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแลว้ มีความเห็นว่าบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือในครัง้นีไ้ดผ้่าน
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การพิจารณาตามกระบวนการท่ีบรษัิทก าหนด และมีคณุสมบตัิเป็นไปตามกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง และเหมาะสม
กับการประกอบธุรกิจของบริษัทแลว้ ส าหรบับุคคลที่จะเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการอิสระมีคณุสมบตัิครบถว้น
เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งกบักรรมการอิสระ จึงใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 2 ท่านเพื่อกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเดิมทกุ
ต าแหนง่อีกวาระหนึง่ คือ  

1) คณุสมชาย  วานิชวฒัน ์  กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2.) คณุประเสรฐิ  ภทัรดิลก   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

และเสนอช่ือ 3.) คุณพูลสวสัดิ์ เผ่าประพธัน ์เขา้รบัต าแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง แทนคณุป่ินมณี เมฆมณัฑนา (ทกุต าแหน่ง) ซึ่งแสดงเจตนาไม่ขอต่อวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ครัง้นี ้

 อนึ่ง ส  าหรบักรรมการอิสระซึ่งเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้นัน้ คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาและเห็นว่า 
กรรมการอิสระสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง อีกทัง้ ไดน้  าความรู ้
ความสามารถ และความเช่ียวชาญ มาใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชนต์อ่การด าเนินกิจการของบริษัท   ทัง้นี ้
กรรมการที่ไดร้บัการเสนอช่ือทัง้ 3 ท่าน เป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวขอ้ง  

การลงมติ วาระนีต้ ้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  

ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 90 และขอ้บงัคบับริษัทขอ้ 34 ก าหนดให ้การจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ซึ่งประกอบไปดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สองใน

สามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ  

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการใหส้อดคลอ้งกับ
หนา้ที่ความรบัผิดชอบและผลการปฏิบตัิงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดงักลา่วจะอยูใ่นระดบัท่ี
เหมาะสมเทียบเคียงไดก้ับตลาดและอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมทัง้เพียงพอที่จะจูงใจและรกัษากรรมการที่มี
คณุภาพไวก้บับริษัท จึงเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา
อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการดงันี ้

1. ก าหนดคา่เบีย้ประชมุกรรมการ ส าหรบัปี 2566 ในอตัราเดิมเทา่กบัปี 2565   
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   รายละเอียด 2565 2566  
(ปีทีเ่สนอ) 

  
1. ค่าเบีย้ประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่ไม่ไดเ้ป็นผู้บริหาร) (บาท/คน/คร้ัง) 
 1.1 
  

คณะกรรมการบรษัิท 
  

ประธานกรรมการบรษัิท 35,000 35,000 
กรรมการบรษัิท 18,000 18,000 

 1.2 
  

คณะกรรมการตรวจสอบ 
  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 30,000 
กรรมการตรวจสอบ 18,000 18,000 

 1.3 
  

คณะกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาคา่ตอบแทน 

ประธานกรรมการสรรหาฯ 25,000 25,000 
กรรมการสรรหาฯ 18,000 18,000 

 1.4 
  

คณะกรรมการบรหิาร 
ความเสีย่ง 

ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 25,000 25,000 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 18,000 18,000 

2. คา่ตอบแทนพิเศษ (จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีไมใ่ช่ผูบ้รหิาร) 

     2.1 จ่ายค่าตอบแทนพิเศษส าหรบัผลประกอบการปี 2565 เป็นเงินจ านวน 810,000 บาท หรือคิดเป็นรอ้ย
ละ 0.68 ของก าไรสทุธิของปี 2565 ซึง่อยูภ่ายใตว้งเงินท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้ปี 2565 ก าหนดไว ้ 

     2.2 ก าหนดคา่ตอบแทนพิเศษปี 2566 เป็นสงูสดุไมเ่กิน 1,000,000 บาทตอ่ปี และไมเ่กินรอ้ยละ 1 ของก าไร
สทุธิของปีที่ผา่นมา (เทา่กบัปี 2565) 

2.  ค่าตอบแทนพิเศษ  จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีไมไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร(บาท) ปี 2564 

 

ปี 2565 

(ปีทีเ่สนอ) 

- วงเงินสงูสดุไมเ่กิน 1,000,000 บาท และไมเ่กินรอ้ยละ 1 ของก าไรสทุธิ
ของปีที่ผา่นมา 

- จ่ายหลงัจากที่ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีนัน้ๆ 
แลว้  

-การจัดสรรจ านวนเ งินและวิ ธีการจ่ ายให้เ ป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการบริษัทซึง่ผ่านการคดักรองจากคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน  

810,000 

(รอ้ยละ 0.64 
ของก าไรสทุธิ) 

810,000 

(รอ้ยละ 0.68 ของ
ก าไรสทุธิ) 

กรรมการไม่ไดร้บัค่าตอบแทนอืน่นอกจากค่าเบีย้ประชมุและค่าตอบแทนพเิศษ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนแลว้จึงมมีติ
เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566  ตามที่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเสนอ 
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อนึง่ ในปี 2565 บรษัิทไดจ้่ายคา่ตอบแทนกรรมการใหแ้ก่คณะกรรมการบรษัิทจ านวน 1,666,000 บาท ปรากฏ
ในรายงานประจ าปี 2565 ตามเอกสารแนบ 1 ในรูปแบบรหสัควิอาร ์(QR Code) ขอ้ 8.1.2 การเขา้ร่วมประชมุ
และการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบคุคล    

การลงมติ  ว า ระ นี้ต ้องผ่ านมติ อนุมัติ ด ้วย คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสี ยงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

 

วาระที่ 7 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล   

วาระนีก้  าหนดขึน้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และ/หรือใหค้วามเห็นตา่งๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถา้มี) และ/หรอื
ใหค้ณะกรรมการบรษัิทชีแ้จง ตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ หากมีผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเสนอวาระอื่นเพิ่มเติมตอ้ง
มีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จ  าหน่ายได้ทั้งหมด ตามมาตรา 105 วรรคสองแห่ง
พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั 

 

บริษัทไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566  (Recode Date) ในวนัท่ี                              
10 มีนาคม 2566 ในการนีบ้ริษัทไดแ้นบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่
ละเอียดชัดเจน) มาพรอ้มกับเอกสารชุดนี แ้ละยงัไดส้่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข.ไปพรอ้มกับฟอรม์ลงทะเบียนแบบ
บารโ์คด้ทางไปรษณียแ์ลว้  อย่างไรก็ดี ท่านผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือ
แบบ ค. (เฉพาะกรณีผูล้งทุนต่างประเทศที่แต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแล
หุน้) ไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัท https://investor.tekacon.com/th/document/shareholder-meetings  

ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สะดวกมาร่วมประชุมในวนัดงักล่าว สามารถรกัษาสิทธิของท่านโดยการมอบฉันทะการเขา้ร่วม

ประชมุใหก้บักรรมการอิสระของบรษัิทได ้ โดยขอ้มลูประวตัิกรรมการอิสระและนิยามของกรรมการอิสระ (ปรากฏตามเอกสาร

แนบ 4) ซึ่งแนบมากับหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้ทัง้นีข้อความร่วมมือจากท่านผูถื้อหุน้โปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะมายัง

บริษัทภายในวนัท่ี 18 เมษายน 2566 โดยส่งมาที่  ส่วนงานเลขานุการบริษัท  บริษัท ฑีฆา ก่อสรา้ง จ ากัด (มหาชน)

เลขที่ 28 ซอย งามวงศว์าน 6 ต าบลบางเขน อ าเภอเมืองนนทบุรี  นนทบุรี  11000 

 

         ขอแสดงความนบัถือ 

                               

 (ดร.วิทรู เจียกเจิม) 

 ประธานกรรมการ บรษัิท ฑีฆา กอ่สรา้ง จ ากดั (มหาชน) 
  
  

   

 

https://investor.tekacon.com/th/document/shareholder-meetings


สิง่ที่สง่มาดว้ย 2 

9 | P a g e  
 

 

One report พร้อมงบการเงนิประจ าปี 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว  
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผล ในรูปแบบ QR Code 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หรอื 
https://investor.tekacon.com/th/document/annual-reports 

 
หรอื 

https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/TEKA/company-profile/information 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สิง่ที่สง่มาดว้ย 1 
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ข้อมูลประวตัิ และประสบการณก์ารท างานของผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบัญชี จ ากดั 
ชื่อ – นามสกุล นางสาววิไลวรรณ ผลประเสรฐิ   
อาย ุ 43 ปี 
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  8420 
ประวัติการศึกษาและใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ 

• ปรญิญาตร ีดา้นการบญัชี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
• ผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน 
   คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
• ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต (CPA)  
•  สมาชิกสภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์

ต าแหน่งปัจจุบนั หุน้สว่น บรษัิท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
ประสบการณด์้านวิชาชีพ • มีประสบการณด์า้นการตรวจสอบบญัชีใหก้บับรษัิททัง้ในและตา่งประเทศใน

หลากหลายอตุสาหกรรมธุรกิจ ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินของ
ประเทศไทยและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ รวมทัง้มี
ประสบการณก์ารท างานในโครงการแลกเปลีย่น พนกังานท่ี KPMG ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา โดยไดใ้หบ้รกิารตรวจสอบบญัชีในกลุม่ธุรกิจโรงงาน
อตุสาหกรรม ธุรกิจ healthcare กลุม่ภาครฐั และธุรกิจซือ้มาขายไป เป็นตน้ 
ในระหวา่งปี 2554 –2555 

ความสัมพนัธห์รือสว่นได้เสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทยอ่ย/ผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกีย่วข้อง : ไม่มี 
 
 

ข้อมูลประวตัิ และประสบการณก์ารท างานของผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบัญชี จ ากดั 

ชื่อ - สกุล  บณัฑิต ตัง้ภากรณ ์
อาย ุ 45 ปี 
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 8509   
ประวัติการศึกษาและ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  

• ปรญิญาบญัชีมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

• ปรญิญาบญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

• ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์

• ผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์

ต าแหน่งปัจจุบนั หุน้สว่น บรษัิท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

 

 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 ประวัติและประสบการณก์ารท างานของผู้สอบบัญชี 
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ประสบการณด์้านวิชาชีพ • ดา้นการตรวจสอบงบการเงิน  -  พิจาณาการรบังานตรวจสอบของบริษัทและจดัท า
หนงัสือตอบรบังานตรวจสอบ วางแผนการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดว้ย การวิเคราะห์
ความเสี่ยงของบริษัท การวางแผนทดสอบการควบคุมภายใน การตรวจสอบงบ
การเงินระหว่างกาล การทดสอบยอดคงเหลือ สอบทานร่างงบการเงินและจัดท า
รายงานการตรวจสอบ/รายงานการสอบทาน รวมถึ ง เข้าร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทและผูถื้อหุน้ พรอ้มทัง้จดัท ารายงาน
ขอ้เสนอแนะเพื่อปรบัปรุงระบบการควบคมุภายในใหก้บัลกูคา้ 

• การใหบ้ริการสอบบัญชีในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ เช่น ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส ์ธุรกิจ
พลงังาน ธุรกิจยานยนต ์ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสินคา้อปุโภคบริโภค เป็นตน้ และมี
ประสบการณท์ างานกบับรษัิทตา่งชาติ 

ความสัมพนัธห์รือสว่นได้เสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทยอ่ย/ผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกีย่วข้อง : ไม่มี 
 
 
ข้อมูลประวตัิ และประสบการณก์ารท างานของผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบัญชี จ ากดั 

ชื่อ - สกุล นางสาวเนาวรตัน ์ นิธิเกียรติพงศ ์
อาย ุ 44 
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 7789 
ประวัติการศึกษาและ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  

• ปรญิญาโทดา้นการบรหิารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์

• ปรญิญาตรดีา้นการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

• ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์

• ผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์

ต าแหน่งปัจจุบนั หุน้สว่น บรษัิท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
ประสบการณด์้านวิชาชีพ 

• คุณ เนาวรัตน์ด า ร งต า แหน่ งหุ้นส่วน  สอบบัญ ชีที่  KPMG ประ เทศไทย  
มีประสบการณ์ในการตรวจสอบมากกว่า 18 ปีในการให้บริการแก่ลูกค้าใน
อตุสาหกรรมตา่ง ๆ รวมถึงโรงพยาบาลอสงัหารมิทรพัยแ์ละโรงแรม 

• มีประสบการณท์ างานรว่มกบัผูต้รวจสอบระบบงานดา้นคอมพิวเตอรข์อง  บริษัท 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด เพื่อน าผลไปใชส้นบัสนุนวิธีการตรวจสอบ
ใหก้บับรษัิทตา่งๆ โดยรบัผิดชอบในดา้นการสอบทานงบ การเงินรายไตรมาสและ
ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี ประเมินผลการประเมินความเสี่ยง ธุรกิจ วางแผน
งานตรวจสอบและสรุปผลการตรวจสอบ และรว่มกบัผูต้รวจสอบระบบงานดา้น
คอมพิวเตอรข์องเคพีเอ็มจี 
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• เขา้ร่วมการสมัมนาและอบรมเก่ียวกับ IFRS อาทิ เช่น IFRS Baseline, IFRS Advance 

และ IFRS Annual Updated 

• เป็นผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตใหก้ับบริษัทที่ด  าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งตอ้ง
จดัท างบ การเงินตาม IFRS หรอืกระทบยอดมาตรฐานการบญัชีไทยมาเป็น IFRS 

• เป็นวิทยากรการตรวจสอบบญัชี  มาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ และธุรกิจ
ตามกลุม่อตุสาหกรรม 

ความสัมพนัธห์รือสว่นได้เสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทยอ่ย/ผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกีย่วข้อง : ไม่มี 
 
 

ข้อมูลประวตัิ และประสบการณก์ารท างานของผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบัญชี จ ากดั 

ชื่อ - สกุล  นายทรงชยั วงศพ์ิรยิาภรณ ์
อาย ุ 39 
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 10996 
ประวัติการศึกษาและ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  

• ปรญิญาตรดีา้นการบญัชี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์(บญัชีบณัฑิต) 

• ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์

• ผู้สอบบัญชีที่ ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ต าแหน่งปัจจุบนั หุน้สว่น บรษัิท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
ประสบการณด์้านวิชาชีพ คณุทรงชยั ด ารงต าแหน่ง หุน้สว่น สอบบญัชี ที่ KPMG ประเทศไทย มีประสบการณ์

ในการตรวจสอบมากกว่า 16 ปี ใหบ้ริการสอบบญัชีส าหรบัอตุสาหกรรมหลายแขนง 
อาทิ ธุรกิจอตุสาหกรรม ธุรกิจก่อสรา้ง ธุรกิจซือ้มาขายไป ธุรกิจใหบ้ริการ และธุรกิจ
โรงพยาบาล 

ความสัมพนัธห์รือสว่นได้เสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทยอ่ย/ผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกีย่วข้อง : ไม่มี 
 
 

ข้อมูลการติดต่อ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 48-50 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120   
โทรศัพท์ 0-2677-2000  
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 ประวัตกิรรมการเพือ่เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ 

ชื่อ – สกุล คุณสมชาย  วานิชวัฒน ์
อายุ  66 ปี 
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม (เขา้รบัต าแหนง่ 7 ต.ค.62)  

กรรมการบรหิารความเสีย่ง (เขา้รบัต าแหนง่ 7 ต.ค 62) 
ประธานเจา้หนา้ที่สายงานสนบัสนนุงานก่อสรา้ง (เขา้รบัต าแหนง่ 7 ต.ค. 62) 

วันที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 7 ตลุาคม 2562 (วนัท่ีบรษัิทแปรสภาพจากบรษัิทจ ากดัเป็นบรษัิทมหาชนจ ากดั) 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 3 ปี 6 เดือน (หากไดร้บัการเลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่จะด ารง

ต าแหนง่รวมเป็นเวลา 6 ปี 6 เดือน)  
จ านวนและสัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท 10,000 หุน้  
คุณวุฒกิารศึกษา Mini MBA มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
การผ่านหลกัสตูรการอบรมกรรมการ Director Accreditation Program (IOD) รุน่ 156/2562  
ประสบการณท์ างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ยอ้นหลัง 5 ปี 
ต าแหน่งในบริษัท 2562 - ปัจจบุนั    กรรมการ/กรรมการบรหิารความเสีย่ง / ประธานเจา้หนา้ที่สายงาน

สนบัสนนุงานก่อสรา้ง  บรษัิท ฑฆีาก่อสรา้ง จ ากดั (มหาชน) 
2562 – 2562       กรรมการบรหิารความเสีย่ง / ประธานเจา้หนา้ที่สายงานสนบัสนนุงาน

ก่อสรา้ง   บรษัิท ฑีฆาก่อสรา้ง จ ากดั 
2527 – 2562        กรรมการ บรษัิท ฑีฆาก่อสรา้ง จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจด
ทะเบียน 

ไมม่ีการด ารงคต์  าแหนง่ในบรษัิทจดทะเบยีนอื่น 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไมจ่ด
ทะเบียน (ปัจจุบนัรวม 3 แหง่) 
 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท วานิช โฮลดิง้ จ ากดั 
2559 - ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท ฑีฆา เรยีลเอสเตท จ ากดั 
2533 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ฑีฆา ธุรกิจ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั
หรือเกีย่วเน่ืองกบัธุรกิจบริษัทอันทีอ่าจ
ท าให้เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท 

ไมม่ีการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกิจการที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 
2565 
 
 

▪ คณะกรรมการบรษัิท 5/5 ครัง้ 
▪ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  1/1 ครัง้ 
▪ การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 1/1 ครัง้ 
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ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา   - ไมม่ี - 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    
- เป็นอาของ คณุศิรวิรรณ ศกัดิส์รุยิา  (กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารสายงานบรหิาร) 
- เป็นนอ้งชายของ คณุวีระศกัดิ ์วานิชวฒัน ์(รองประธานกรรมการ/ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร) 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี
ที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า        

- เป็นผูบ้รหิาร โดยด ารงต าแหนง่ประธานเจา้หนา้ที่สายงานสนบัสนนุงานก่อสรา้ง - 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิขาชีพ (เชน่ ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย)                                                                    - ไมเ่ป็น - 

3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ                        - ไมม่ี - 

ทักษะหรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน 

คณุสมชาย วานิชวฒัน ์เป็นผูม้ีประสบการณเ์ก่ียวกบังานรบัเหมาก่อสรา้งตัง้แต่ พ.ศ.2527 เขา้ใจ
โครงสรา้งของอุตสาหกรรมรบัเหมาก่อสรา้งเป็นอย่างดี สามารถคาดการณร์าคาวสัดุก่อสรา้งที่มี
ความผนัผวนได ้ สง่ผลใหส้ามารถวิเคราะหต์น้ทนุท่ีเหมาะสมโดยยงัคงไดร้บัสนิคา้ที่มีคณุภาพ 
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 ประวัตกิรรมการเพือ่เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ 

ชื่อ – สกุล คุณประเสริฐ  ภทัรดิลก   
อายุ  66 ปี 
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการบรษัิท กรรมการอิสระ  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการบรษัิท กรรมการอิสระ (เขา้รบัต าแหนง่ 7 ต.ค.62) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (เขา้รบัต าแหนง่ 7 ต.ค.62) 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน (เขา้รบัต าแหนง่ 7 ต.ค. 62) 

วันที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 7 ตลุาคม 2562  (วนัท่ีบรษัิทแปรสภาพจากบรษัิทจ ากดัเป็นบรษัิทมหาชนจ ากดั) 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 3 ปี 6 เดือน (หากไดร้บัการเลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่จะด ารง

ต าแหนง่รวมเป็นเวลา 6 ปี 6 เดือน)  
จ านวนและสัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท - ไมม่ี -  
คุณวุฒกิารศึกษา ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ สาขาการเงิน จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตร ์ สาขาวศิวกรรมเครือ่งกล มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์
การผ่านหลกัสตูรการอบรมกรรมการ - Director Certification Program (IOD) รุน่ 20/2545 

- Director Certification Program Refresher (IOD) รุน่ท่ี 1/2548 
- Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) 15/2557 

- Audit Committee Forum No. 49 : Climate risks and opportunities: Financial - 

impact and reporting (KPMG) 

- Audit Committee Forum No. 50 : Effective Responses to current issues 
(KPMG) 

ประสบการณท์ างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ยอ้นหลัง 5 ปี 
ต าแหน่งในบริษัท 2562 - ปัจจบุนั    กรรมการ/ กรรมการอิสระ /ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  
บรษัิท ฑีฆาก่อสรา้ง จ ากดั (มหาชน) 

2562 - 2562 กรรมการ/ กรรมการอิสระ /ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  
บรษัิท ฑีฆาก่อสรา้ง จ ากดั  

2561 – 2562       กรรมการอิสระ บรษัิท ฑีฆา ก่อสรา้ง จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจด
ทะเบียน 

2565 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  
 บรษัิท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

2564 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
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(ปัจจุบนั 4 แหง่) บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 
2564 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอสิระ  

บรษัิท ป่ินทอง อินดสัเตรยีล ปารค์ จ ากดั (มหาชน) 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  

บรษัิท เพช ดีเวลลอปเมนท ์คอปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไมจ่ด
ทะเบียน (ปัจจุบนัรวม 4 แหง่) 
 
 

2565 – ปัจจบุนั กรรมการ   บรษัิท ไทยแอสเซท โซลชูั่น จ ากดั  
2558 - ปัจจบุนั กรรมการ   บรษัิท แอดไวเซอรี ่พลสั จ ากดั 
2547 - ปัจจบุนั กรรมการ  บรษัิท โรบินสนัแพลนเนอร ์จ ากดั 
2547 - ปัจจบุนั กรรมการ   บรษัิท คินเดรด จ ากดั 
2562 – 2564 กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบรหิาร 

 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย 
2547– 2564 ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษัิท บตูิคนิวซิตี ้จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั
หรือเกีย่วเน่ืองกบัธุรกิจบริษัทอันทีอ่าจ
ท าให้เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท 

- ไมม่ีการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกิจการดงักลา่ว - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 
2565 
 
 

▪ คณะกรรมการบรษัิท 5/5 ครัง้ 
▪ คณะกรรมการตรวจสอบ  4/4 ครัง้ 
▪ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 3/3 ครัง้ 
▪ การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 1/1 ครัง้ 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา   - ไมม่ี - 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   - ไมม่ี - 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี
ที่ผ่านมา 

1. การเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า                    -ไมเ่ป็น- 

2. การเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิขาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย)                                                                    - ไมเ่ป็น - 

3. การมีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอสิระ                        - ไมม่ี - 

ทักษะหรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน 

คณุประเสริฐ ภทัรดิลก เป็นผูม้ีประสบการณย์าวนานดา้นกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งกบัตลาดหลักทรพัย์
และการเป็นกรรมการตรวจสอบในบริษัทจดทะเบียน และยังมีความเช่ียวชาญดา้นการเงิน การ
ลงทนุ การบญัชีและการบรหิารความเสีย่ง การเพิ่มคณุคา่ และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอีกดว้ย 
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 ประวัตกิรรมการเพือ่เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ 

ชื่อ – สกุล คุณพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน ์
อายุ  68 ปี 
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการบรหิารความเสีย่ง  

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัท -ไมม่ี- เพราะเป็นการเสนอช่ือเป็นกรรมการครัง้แรกในท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ หากไดร้บัการเลอืกตัง้ครัง้นี ้(ครัง้แรก) จะด ารงต าแหนง่รวมเป็นเวลา 3 ปี 
จ านวนและสัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท - ไมม่ี -  
คุณวุฒกิารศึกษา ปรญิญาโท วิศวกรรมศาสตรม์หาบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
การผ่านหลกัสตูรการอบรมกรรมการ
จากสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)/อื่นๆ 

-Director Certification Program (IOD), DCP รุน่ 316/2565 
-หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ 25/2560 
-Strategy and Innovation for Business in ASIA (SIBA), College of Management 
Mahidol University and MIT Sloan Executive Education, Feb 2012 
-TQA (Thailand Quality Award) Criteria, และ TQA Assessor Thailand Productivity 
Institute, 2003 
- Certificate of Management Development Program (MDP), Siam Cement Training 
Center in association with Wharton School University of Pennsylvania, 1996 

ประสบการณท์ างานและการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ยอ้นหลัง 5 ปี 
ต าแหน่งในบริษัท ไมม่ี (เป็นการเสนอช่ือเป็นกรรมการครัง้แรกในท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี)้ 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจด
ทะเบียน  

 ไมม่ี 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จด
ทะเบียน (ปัจจุบนัรวม 5 แหง่) 
 

2566 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ  
บรษัิท แวล ูซอรส์ซิ่ง จ ากดั                

2564 - ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /กรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ/ ประธาน (รว่ม) คณะกรรมการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดีและพฒันาอยา่งยั่งยืน  
บรษัิท เคซจีี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร  
มลูนิธิขา้วไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์

2563 - ปัจจบุนั ที่ปรกึษาคณะเจา้หนา้ที่บรหิาร บรษัิท ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
สงักดั บรษัิท แวล ูครเีอชั่น คอนซลัติง้ จ ากดั 
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2555 – 2562  รองกรรมการผูจ้ดัการศนูยส์ง่เสรมิองคก์รคณุภาพ กลุม่ซีพีออลล ์และ 
ผูอ้  านวยการศนูยน์วตักรรม กลุม่ธุรกิจ ซีพีออลล ์
บรษัิท ซีพีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั
หรือเกีย่วเน่ืองกบัธุรกิจบริษัทอันทีอ่าจ
ท าให้เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท 

- ไมม่ีการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกิจการดงักลา่ว - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 
2565 

ไมม่ี เพราะเป็นการเสนอช่ือเป็นกรรมการครัง้แรกในท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา   - ไมม่ี - 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร   - ไมม่ี - 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี
ที่ผ่านมา 

1. เป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า                    -ไมเ่ป็น- 

2. เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิขาชีพ (เชน่ ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย)                                                                    - ไมเ่ป็น - 

3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ                        - ไมม่ี - 

ทักษะหรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน 

คณุพลูสวสัดิ ์เผา่ประพธัน ์มีความเช่ียวชาญดา้นการบรหิารจดัการองคก์รคณุภาพ ใหส้นบัสนนุการ
สรา้งสรรคน์วตักรรมที่ก่อใหเ้กิดมลูค่าเพิ่มต่อธุรกิจและองคก์ร ในการลดค่าใชจ้่ายและสรา้งรายได้
เพิ่ม ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าต่อลูกค้าและผู้เ ก่ียวข้อง รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมที่
เปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา ซึง่ครอบคลมุทัง้นวตักรรมดา้นสนิคา้ (Product)  ดา้นบรกิาร(Services)  
ดา้นกระบวนการท างาน (Process) และรูปแบบธุรกิจใหม ่(New Business Model) จากการท างาน
ที่ร่วมมือกันระหว่างภายในองคก์ร และ/หรือ หน่วยงานหรือสถาบนัต่างๆ ภายนอกบริษัท อย่าง
ต่อเนื่องสม ่าเสมอ จนเกิดเป็นวฒันธรรมองคก์ร ที่สามารถสรา้งคณุค่าหรือมลูค่าเพิ่มใหก้บัองคก์ร  
สามารถเติบโตไดอ้ย่างมั่นคงและยั่งยื่นสืบไป ดว้ยแนวคิดที่ค  านึงถึงความรบัผิดชอบ 3 ดา้น หลกั 
คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และการก ากับดูแลกิจการที่ดี  หรือ  ESG (Environment, Social และ 
Governance) เป็นตน้ 
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นิยามของกรรมการอิสระ และ ข้อมูลกรรมการอิสระทีบ่ริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นและมีความเป็นอิสระตามท่ีคณะกรรมการบริษัท
ไดก้ าหนดไวใ้นกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ  ซึ่งสอดคลอ้งกับประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและ
ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์อีกทัง้มีขอบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ
ตามท่ีตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด ดงันี ้

(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้นี ้ใหน้ับรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของ

กรรมการอิสระรายนัน้ๆ  

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า 

หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือของผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  ทัง้นี ้

ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่วไมร่วมถงึกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรกึษา ของสว่นราชการซึ่งเป็น

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทฯ 

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น

บิดา มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ี

อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผู้มีอ  านาจควบคมุของบริษัทฯหรือ

บริษัทย่อย   

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะ

ดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

ความสมัพันธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบ

กิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือ

ทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ยื้ม ค า้ประกนั การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถงึพฤติการณอ์ื่นท านอง

เดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ตอ้งช าระตอ่อีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท่ี์มี

ตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งนี ้การค านวณภาระหนี้

ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ
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ว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้ับรวม

ภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้

มีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี    

ซึง่มีผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท 

สงักดัอยู่ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรือท่ี

ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม       

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของ

ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย  เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี 

(7) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ

ผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(8) ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท

ย่อย หรือไมเ่ป็นหุน้สว่นท่ีมีนยัในหา้งหุน้สว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน  ท่ีปรกึษา

ท่ีรบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ

กิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย   

(9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดท่ีท าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ  

ทัง้นี ้หากคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุไดม้ีการประกาศเปลี่ยนแปลงคณุสมบตัิกรรมการอิสระ กรรมการ

อิสระของบริษัทฯ ตอ้งมีคณุสมบตัิตามท่ีไดม้ีการประกาศเปลี่ยนแปลงไปทกุประการ 

ภายหลงัไดร้บัแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระ กรรมการอิสระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้
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ข้อมูลกรรมการอสิระทีเ่ป็นผู้รับมอบฉันทะ 
  
ชือ่ -  นามสกุล  คณุวิทรู เจียกเจิม 
อายุ  76 ปี 
ทีอ่ยู ่ เลขท่ี 28 ซอยงามวงศว์าน 6 ต  าบลบางเขน  

อ าเภอเมืองนนทบรุี จงัหวดันนทบรุี 11000 
ต าแหน่งปัจจุบันใน
บริษัท 

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

การศึกษา ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิศวกรรมโยธา Purdue University 
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิศวกรรมโยธา Purdue University 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การอบรม IOD Director Accreditation Program รุน่ 156/2562 
ส่วนได้เสียพเิศษ ไมม่ีสว่นไดเ้สียพิเศษในการประชมุครัง้นี ้
ส่วนได้เสียทั่วไป วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 

 
  
ชือ่ -  นามสกุล  คณุไพโรจน ์อานามวฒัน ์
อายุ  65 ปี 
ทีอ่ยู ่ เลขท่ี 28 ซอยงามวงศว์าน 6 ต  าบลบางเขน  

อ าเภอเมืองนนทบรุี จงัหวดันนทบรุี 11000 
ต าแหน่งปัจจุบันใน
บริษัท 

กรรมการ /กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินสถาบนับณัฑิตบรหิารธรุกิจศศินทร ์
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การอบรม IOD Director Accreditation Program รุน่ 156/2562 
ส่วนได้เสียพเิศษ ไมม่ีสว่นไดเ้สียพิเศษในการประชมุครัง้นี ้
ส่วนได้เสียทั่วไป วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 
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ข้อบังคับบริษัทในสว่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุน้ 
การจัดประชุมผู้ถอืหุน้ 

ข้อ 37.             คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ยปีละหนึง่ (1) ครัง้ การประชมุเช่นวา่นีใ้หเ้รยีกว่า 
“ประชมุสามญั” การประชมุสามญัดงักลา่วใหก้ระท าภายในสี ่(4) เดือนภายหลงัการสิน้สดุรอบปีบญัชีของบรษัิท 
การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นๆ ใหเ้รยีกวา่ “ประชมุวิสามญั” 

             คณะกรรมการจะเรยีกประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรอืเมื่อผูถื้อหุน้คน
หนึง่หรอืหลายคนซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่รอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด จะเขา้ช่ือ
กนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุรื่องและ
เหตผุลในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักลา่วดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ี
การประชมุผูถื้อหุน้ภายในสีส่บิหา้ (45) วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้ 

              ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุน้ทัง้หลาย
ซึ่งเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบหา้ 
(45) วันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชุมและ
อ านวยความสะดวกตามสมควร  
 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใด  
จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว ้ผูถื้อหุน้ ตามวรรคสามตอ้งร่วมกัน
รบัผิดชอบชดใชค้า่ใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษัิท 

 
ข้อ 38.              กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท า มีดงัตอ่ไปนีเ้ป็นอยา่งนอ้ย 

(1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเก่ียวกับกิจการที่บริษัทได้
ด าเนินการไปในระยะรอบปีที่ผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของบรษัิท ณ วนัสิน้รอบบญัชีของบรษัิท 
(3) พิจารณาและอนมุตัิจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาและอนมุตัิเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการที่พน้จากต าแหนง่ตามวาระ และก าหนด

คา่ตอบแทน 
(5) พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษัิท 
(6) กิจการอื่นๆ 

 
ข้อ 39.              ในการบอกกลา่วเรยีกประชมุผูถื้อหุน้นัน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนงัสอืนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา 

ระเบียบวาระการประชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนมุตัิ หรอืเพื่อพิจารณา พรอ้มทัง้เสนอความเห็นและค าแนะน าของคณะกรรมการในเรื่องดงักลา่วและจดัสง่ให้
ผูถื้อหุน้ นายทะเบียนและต่อตลาดหลกัทรพัยใ์นกรณีที่บริษัทเขา้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย ์ลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม หรือไม่นอ้ยกว่าระยะเวลาอื่นใดในกรณีที่เรื่องที่จะ
น าเสนอตอ่ที่ประชมุมีกฎหมายก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ 



สิง่ที่สง่มาดว้ย 5 

23 | P a g e  
 

 

ค าบอกกลา่วเรียกประชุมผูถื้อหุน้นัน้ใหโ้ฆษณาในหนงัสือพิมพต์ิดต่อกนัสาม (3) วนั และไม่นอ้ยกว่า
สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุ 
 สถานที่จัดการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทตอ้งอยู่ในทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ของบริษัท หรือ
ทอ้งที่อนัเป็นท่ีตัง้ของสาขาของบรษัิท หรอืจงัหวดัใกลเ้คียง หรอื ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนด 
 

ข้อ 40.              ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้้อื่นเขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนไดโ้ดย
ผูร้บัมอบฉันทะไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท การมอบฉันทะจะตอ้งท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผูม้อบ
ฉนัทะและท าตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด โดยมีรายละเอียดอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้

(1) จ านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะถืออยู่ 
(2) ช่ือผูร้บัมอบฉนัทะ 
(3) ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะใหเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะยื่นหนงัสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผูซ้ึ่งประธานกรรมการก าหนด ณ 
สถานท่ีประชมุ ก่อนผูร้บัมอบฉนัทะจะเขา้รว่มประชมุ 

 
ข้อ 41.               การประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ประชมุรวมกนัไมน่อ้ยกวา่

ยี่สบิหา้ (25) คนหรอืไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกว่า
หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชมุ 

  ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแลว้ถึงหนึง่ (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้
ซึ่งมาเขา้รว่มประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไว ้หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้นัน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อ
หุน้รอ้งขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ให้
นดัประชมุใหม ่และใหส้ง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้
หลงันีไ้มจ่ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชมุ 

 
ข้อ 42.              ในการประชุมผูถื้อหุน้ บคุคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถื้อหุน้ 

ณ วนัที่คณะกรรมการก าหนด และจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใหเ้ป็นไปตามที่
ปรากฏในทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัเดียวกนันัน้ ทัง้นี ้สทิธิของบคุคลดงักลา่วยอ่มไม่ไดร้บัผลกระทบแมว้า่ทะเบียน
ผูถื้อหุน้ ณ วนัประชมุผูถื้อหุน้จะมีขอ้มลูที่เปลีย่นแปลงไปแลว้ 

              วนัที่ก าหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตอ้งเป็นวนัที่ลว่งหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ไม่เกินสอง 
(2) เดือน แตต่อ้งไมก่่อนวนัท่ีคณะกรรมการอนมุตัิใหม้ีการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้และเมื่อคณะกรรมการก าหนดวนั
เพื่อก าหนดผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิเขา้ประชมุแลว้จะเปลีย่นแปลงมิได ้ 

 
ข้อ 43.              ในการประชมุผูถื้อหุน้ ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่

อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานแทน 
กรณีไมม่ีรองประธานกรรมการ หรอืมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึง่มาประชมุเลอืกผูถื้อหุน้คนหนึ่ง 
(1) เป็นประธานในท่ีประชมุ  
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ข้อ 44.               ประธานที่ประชมุมีหนา้ที่ควบคมุการประชมุใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษัท และตอ้ง

ด าเนินการประชมุใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุ เวน้แต่ที่ประชุมจะมีมติให้
เปลีย่นล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรือ่งตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุครบถว้นแลว้ ผูถื้อหุน้ซึง่มี
หุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ที่จ าหนา่ยไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรื่อง
อื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได ้

ในกรณีที่ท่ีประชมุพิจารณาเรือ่งตามล าดบัระเบียบวาระไมเ่สรจ็ตามวรรคหนึง่หรอืพิจารณาเรือ่งที่ผูถื้อ
หุน้เสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แลว้แต่กรณี และจ าเป็นตอ้งเลื่อนการพิจารณาเรื่องดงักล่าวไป ใหท้ี่ประชุม
ก าหนดสถานที่วัน และเวลาที่จะประชุมครัง้ต่อไป และใหค้ณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุน้ ระบุ
สถานที่ วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนการประชุม ทัง้นี ้ให้
โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพต์ิดตอ่กนัสาม (3) วนั และไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุ 

 
ข้อ 45.             ในการประชมุผูถื้อหุน้ ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงโดยวิธีชูมือ หรือโดยการลงคะแนนลบั ผูถื้อหุน้ทกุคนมี

คะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุน้ การออกเสียงลงคะแนนในสว่นที่ถือวา่หุน้หนึ่งมีเสียงหนึ่งนัน้ มิใหใ้ช้
บงัคบักบักรณีที่บรษัิทไดอ้อกหุน้บรุมิสทิธิและก าหนดใหม้ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนนอ้ยกวา่หุน้สามญั 

  การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าหา้ (5) คนรอ้งขอ และที่
ประชมุลงมติใหล้งคะแนนลบัก็ใหล้งคะแนนลบั สว่นวิธีการออกเสยีงลงคะแนนลบันัน้ใหเ้ป็นไปตามที่ประธานใน
ที่ประชมุก าหนด 

  ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องอนัใด ผูถื้อหุน้จะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้มิได ้
นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

 
ข้อ 46.            มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้  

(1) ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผูถื้อหุน้ จะตอ้ง
ไดร้บัคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี ้
ขาด  

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
(ก) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น  
(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทมหาชนจ ากดัหรอืบรษัิทจ ากดัมาเป็นของบรษัิท  

   (ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่
ส  าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จัดการธุรกิจ หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื่น โดยมี
วตัถปุระสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทนุกนั  

   (ง) การเพิ่มทนุจดทะเบียนหรอืการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท 
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(จ) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิหรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท 
(ฉ) การออกหุน้กู ้
(ช) การควบบรษัิท หรอืการเลกิบรษัิท 
(ซ) เรือ่งอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด 
   

การจ่ายปันผล 
ข้อ 52    หา้มมิใหป้ระกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมการอาจจ่ายเงิน

ปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นครัง้คราวไดเ้มื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีก าไรพอสมควรที่จะกระท า
เช่นนัน้ได ้และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

    หา้มมิใหบ้ริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุ
สะสมอยู ่หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล 

 
ข้อ 53    บริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสทุธิ

ประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) 
ของทนุจดทะเบียน 

การแต่งตั้งผู้สอบบัญช ี
ข้อ 60.    ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้สามญัแต่งตัง้ ผูส้อบบญัชีประจ าปีของบริษัทและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัท 

ผูส้อบบญัชีผูซ้ึง่ออกไปนัน้จะเลอืกกลบัเขา้ต าแหนง่อีกก็ได ้ทัง้นี ้บรษัิทตอ้งจดัใหม้ีการหมนุเวียนผูส้อบบญัชีตาม
หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอืกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

 
การเลือกตั้งกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ 

ข้อ 23    ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ลอืกตัง้กรรมการ โดยใชเ้สยีงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่ (1) หุน้ตอ่หนึง่ (1) เสยีง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทัง้หมดตามขอ้ (1) เพื่อเลือกตัง้บคุคลเดียวหรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่ทัง้นีต้อ้งไม่เกินจ านวนกรรมการที่จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใน
กรณีที่ผูถื้อหุน้ใชส้ิทธิเลือกบคุคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้มีสิทธิลงคะแนนเสียง
ใหแ้ก่บคุคลแตล่ะทา่นนัน้ไดเ้ท่ากบัจ านวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู ่แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่
ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้

(3) บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัจะไดร้บัการเลือกตัง้ใหเ้ป็นกรรมการเทา่กบัจ านวน
กรรมการท่ีจะพงึมีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดั
ลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีพงึมีใหเ้ลอืกในครัง้นัน้ ใหป้ระธานในที่ประชมุ 
ลงคะแนนเสยีงอีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าดเพื่อใหไ้ดจ้ านวนกรรมการท่ีจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 

 
ข้อ 24    ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหนง่อยา่งนอ้ยจ านวนหนึง่ในสาม (1/3) 

โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สดุกบัส่วนหนึ่งใน
สาม (1/3) 
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   กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็น

บริษัทมหาชนจ ากดั การออกจากต าแหนง่ของกรรมการตามวาระนัน้จะใชว้ิธีจบัสลากวา่ผูใ้ดจะออก สว่นปีตอ่ๆ 

ไปใหก้รรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ใน

ต าแหน่งนานเท่าๆ กัน เป็นจ านวนมากกว่าจ านวนที่ตอ้งพน้จากต าแหน่งในคราวนัน้ ใหก้รรมการดงักลา่วพน้

จากต าแหนง่โดยวิธีจบัสลาก ทัง้นี ้กรรมการผูอ้อกตามวาระนัน้ๆ อาจถกูเลอืกเขา้รบัต าแหนง่ใหมอ่ีกก็ได ้

 
ข้อ 34    กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ

ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่นๆ ตามขอ้บงัคบัหรอืตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ก าหนด ซึ่งประกอบดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม ทัง้นี ้ไม่ว่าจะก าหนดเป็น
จ านวนแน่นอน หรือก าหนดเป็นกฎเกณฑท์ี่จะใชใ้นการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือก าหนดใหม้ีผลตลอดไป
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ้และใหก้รรมการมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของ
บรษัิท 
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงสทิธิเข้าร่วมประชุม  รายละเอียดการลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนน 
 
 บริษัทใชว้ิธีการลงทะเบียนเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีดว้ยระบบบารโ์คด้ (Barcode) ผูถื้อหุน้โปรดน า
แบบฟอรม์ลงทะเบียนท่ีมีบารโ์คด้มาในวนัประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย  
 กรณีผูถื้อหุน้ตอ้งการมอบฉนัทะใหต้วัแทนเขา้รว่มประชมุ บรษัิทไดจ้ดัเตรยีมหนงัสอืมอบฉนัทะตามประกาศของ
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ทัง้ 3 แบบใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบ
ฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมแทนหรือมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทเป็นผูอ้อกเสียงลงคะแนนแทนได ้ โดย                     
ผูถื้อหุน้ตอ้งเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะเพียงแบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้ 
 
หนังสือมอบฉันทะ 
แบบ ก. 

เป็นหนงัสอืมอบฉนัทะทั่วไปท่ีงา่ยไม่ซบัซอ้น (ผูถื้อหุน้สามารถดาวโหลดได้
ทีh่ttps://investor.tekacon.com/th/document/shareholder-meetings ) 

หนังสือมอบฉันทะ 
แบบ ข. 

เป็นหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการต่างๆ ไวช้ดัเจน ซึง่บรษัิทไดแ้นบมาพรอ้มหนงัสอื
เชิญประชมุฉบบันีแ้ละยงัไดส้่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ไปพรอ้มกับฟอรม์ลงทะเบียน
แบบบารโ์คด้ทางไปรษณียแ์ลว้ 

หนังสือมอบฉันทะ 
แบบ ค. 

เป็นแบบที่ก าหนดไวเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สั
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้เทา่นัน้  (ผูถื้อหุน้สามารถ
ดาวโหลดไดท้ีh่ttps://investor.tekacon.com/th/document/shareholder-meetings) 

 
A. เอกสารที่ตอ้งใช้ในการลงทะเบียน 

 เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผูถื้อหุน้โปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบียนที่มีบารโ์คด้มาในวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
ส าหรบัเอกสารที่เป็นภาษาองักฤษตอ้งมีค าแปลภาษาไทยและมีการรบัรองค าแปลรวมถึงรบัรองความีอยู่ของเอกสารจาก
โนตาลพีลบับิคดว้ย 
 
1. กรณีบุคคลธรรมดา 
1.1 กรณีบุคคลธรรมดาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
 1.1.1 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย ใหย้ืนยนัตวัตนดว้ยการแสดงเอกสารที่สว่นราชการออกใหแ้ละยงัไมห่มดอาย ุ
เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัขี่ หากมีการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุใหย้ื่นหลกัฐาน
ประกอบดว้ย    

1.1.2 บคุคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว ใหย้ืนยนัตวัตนโดยการแสดงใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งดา้ว หรือ หนงัสือ
เดินทาง  

 
1.2 กรณีบุคคลธรรมดามอบฉันทะ 

1.2.1 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

 -  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. ซึง่ไดก้รอกขอ้มลูครบถว้นแลว้ และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บั
มอบฉนัทะ   (ยกเวน้กรณีผูร้บัมอบฉนัทะคือกรรมการอิสระของบรษัิท) 
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-  หลกัฐานการยืนยนัตวัตนของผูม้อบฉันทะ ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูม้อบฉันทะ เช่น บตัร
ประจ าตวัประชาชน ใบขบัขี่ บตัรขา้ราชการ ซึง่ผูม้อบฉนัทะไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งแลว้  

-  หลกัฐานการยืนยันตัวตนของผูร้บัมอบฉันทะ เอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉันทะ เช่น บัตร
ประจ าตวัประชาชน ใบขบัขี่ บตัรขา้ราชการ (ยกเวน้กรณีผูร้บัมอบฉนัทะคือกรรมการอิสระของบรษัิท) 

 
 1.2.2 บคุคลธรรมดาสญัชาตติา่งดา้ว 

-  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. ซึง่ไดก้รอกขอ้มลูครบถว้นแลว้ และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บั
มอบฉนัทะ  (ยกเวน้กรณีผูร้บัมอบฉนัทะคือกรรมการอิสระของบรษัิท) 

-  หลกัฐานการยืนยนัตวัตนของผูม้อบฉันทะ ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูม้อบฉันทะ เช่น บตัร
ประจ าตวัคนตา่งดา้ว หนงัสอืเดินทาง  ซึ่งผูม้อบฉนัทะไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งแลว้  

-  หลกัฐานการยืนยันตัวตนของผูร้บัมอบฉันทะ เอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉันทะ เช่น บัตร
ประจ าตวัประชาชน ใบขบัขี่ บตัรขา้ราชการ บตัรประจ าตวัคนต่างดา้ว หนงัสือเดินทาง  (ยกเวน้กรณีผูร้บัมอบฉันทะคือ
กรรมการอิสระของบรษัิท) 

 
2. กรณีนิติบุคคล 
2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถอืหุน้ (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

2.1.1 หากหนงัสือรบัรองบริษัทก าหนดใหม้ีกรรมการเพียงคนเดียวที่มีอ  านาจลงนามกระท าการแทนบริษัทได ้
และ กรรมการผูม้ีอ  านาจคนดงักลา่วเป็นผูเ้ขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ ใหน้ าส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของ
ผูถื้อหุน้ อายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามและประทบัตรา (ถา้มี) พรอ้มแนบ
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนกรรมการคนดงักลา่ว 

2.1.2  หากกรรมการผูม้ีอ  านาจตามหนา้หนงัสือรบัรองบริษัทตอ้งลงนามมากกวา่ 1 คน ใหเ้ลือกใชห้นงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ก หรอื แบบ ข  (แบบใดแบบหนึง่) ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูร้บั
มอบฉันทะ  พรอ้มแนบส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ อายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรบัรองส าเนา
ถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามและประทบัตรา (ถา้มี) และ แนบส าเนาบตัรประชาชนกรรมการผูล้งลายมือช่ือ    
รวมถึงหลกัฐานการยืนยนัตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ  
 
2.2 กรณีนิติบุคคลมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม 

 - หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก.  หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือ
ช่ือของกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคลตามหนา้หนงัสือรบัรอง ประทบัตรา (ถา้มี)  และลายมือช่ือผูร้บัมอบ
ฉนัทะ (ยกเวน้กรณีผูร้บัมอบฉนัทะคือกรรมการอิสระของบรษัิท) 

-  ส  าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคล อายไุมเ่กิน 6 เดือน ซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล 
(กรรมการ) และประทบัตรา (ถา้มี)  

-  หลกัฐานการยืนยันตัวตนของกรรมการ  ส  าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูม้อบฉันทะ เช่น บัตร
ประจ าตวัประชาชน ใบขบัขี่ บตัรขา้ราชการ บตัรประจ าตวัคนต่างดา้ว หนงัสือเดินทาง  ซึ่ง ผูม้อบฉันทะไดล้งช่ือรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้งแลว้  
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- หลกัฐานการยืนยันตัวตนของผูร้บัมอบฉันทะ เอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉันทะ เช่น บัตร
ประจ าตวัประชาชน ใบขบัขี่ บตัรขา้ราชการ บตัรประจ าตวัคนต่างดา้ว หนงัสือเดินทาง  (ยกเวน้กรณีผูร้บัมอบฉันทะคือ
กรรมการอิสระของบรษัิท) 
 
3. กรณีผู้ถอืหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น 

- เตรยีมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ขอ้ 2.2 โดยผูถื้อหุน้สามารถเลอืกใชห้นงัสอืมอบ
ฉนัทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. หรอืแบบ ค. แบบใดแบบหนึง่ 

กรณีที่ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ ตอ้งสง่หลกัฐาน
เพิ่มเติมดงัตอ่ไปนี ้ 

- หนงัสอืมอบอ านาจ จากผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสอืมอบ
ฉนัทะแทนได ้

- หนงัสอืยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian 
- หลกัฐานการยืนยนัตวัตนของผูม้อี  านาจลงนามแทน Custodian 
- หากผูร้บัมอบฉนัทะไมใ่ชก่รรมการอิสระใหแ้นบหลกัฐานการยืนยนัตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะมาดว้ย 

 
B. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บรษัิทจะก าหนดเวลาเริม่รบัลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ไวใ้นหนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่จะไมน่อ้ยกวา่ 

1 ชั่วโมงก่อนการประชมุ  

 
C. หลักเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น  

- การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระใหน้บัหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ซึ่งผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะตอ้งออกเสียง
ลงคะแนนเพียงอย่างใดอยา่งหนึ่ง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็น
บางสว่น 

- วาระใดตอ้งใชค้ะแนนเสยีงเป็นสดัสว่นเทา่ใดเพื่อการลงมติ บรษัิทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบก่อนการลงคะแนน 
- ส าหรบัวาระการเลือกตัง้กรรมการตามขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 23 ก าหนดไวว้่าใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผู้

เลอืกตัง้กรรมการ โดยใชเ้สยีงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่ตนมีอยูท่ัง้หมดตามขอ้ (1) เพื่อเลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได ้แต่ทัง้นีต้อ้งไม่เกินจ านวนกรรมการที่จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ใช้
สทิธิเลอืกบคุคลมากกวา่หนึง่คนเป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้มีสทิธิลงคะแนนเสยีงใหแ้ก่บคุคลแต่ละท่านนัน้
ไดเ้ทา่กบัจ านวนคะแนนเสยีงที่ตนมีอยู ่แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้

บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัจะไดร้บัการเลือกตัง้ใหเ้ป็นกรรมการเท่ากบัจ านวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวน
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กรรมการที่พึงมีใหเ้ลือกในครัง้นัน้ ใหป้ระธานในที่ประชุม ลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าดเพื่อใหไ้ดจ้ านวน
กรรมการท่ีจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 
 
D. วิธีการนับคะแนนและบัตรเสีย 
 ประธานท่ีประชมุจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเหน็
จากที่ประชมุว่าผูถื้อหุน้ท่านใด เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยใหผู้ถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมีความเห็นเพียง
อยา่งใดอยา่งหนึง่ (เวน้แตเ่ป็นการออกเสยีงของคสัโตเดียนท่ีในหนงัสอืมอบฉนัทะก าหนดใหแ้บง่แยกคะแนนเสยีงได)้  

เจา้หนา้ที่จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ที่ประสงคล์งคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ 
ที่ไดท้  าเครือ่งหมายไวใ้นบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีบรษัิทไดแ้จกใหเ้มือ่ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุโดยจะน าคะแนนเสยีงไม่
เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงดงักล่าว ไปหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้ารว่มประชุม สว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนน
เสยีงที่ลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ  โดยการนบัคะแนนจะใชร้ะบบบารโ์คด้แลว้แจง้ผลการนบัคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบ
ทกุวาระก่อนเสรจ็สิน้การประชมุ 

กรณีที่จะถือเป็นบตัรเสีย คือ กรณีที่ผูถื้อหุน้หรือผู้รบัมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบตัรลงคะแนน เช่น 
ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง มีการแก้ไขบัตรลงคะแนนโดยไม่เซ็นต์ก ากับ หรือ มีการแยกการลงคะแนน  (ถ้าไม่ใช่ 
Custodian) 
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ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2566  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง  

- แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน และ  

แบบฟอรม์ลงทะเบียนท่ีมีแถบบารโ์คด้ 

เริม่ลงทะเบยีนตัง้แต ่13.00 น. 

จดุที่ 2  โต๊ะลงทะเบยีน เพื่อรบับตัรลงคะแนน 

ประธานเปิดประชมุ 14.00 น. 

กรณีมีผูอ้อกเสยีงไมเ่ห็นดว้ย/งดออกเสยีง 

ใหก้รอกความประสงคล์งในบตัรลงคะแนนแลว้ยกมือเพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ไปรบับตัรลงคะแนน 

เขา้หอ้งประชมุ 

จดุที่ 1  จดุตรวจเอกสาร 

- แสดงแบบฟอรม์ลงทะเบียนท่ีมแีถบบารโ์คด้  
- หนงัสอืมอบฉนัทะที่ลงนามแลว้  
- แสดงส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูม้อบฉนัทะ  
- แสดงบตัรประจ าตวัประชาชนผูม้อบฉนัทะ  

ผูร้บัมอบฉนัทะ 

เจา้หนา้ที่จดัเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผูค้ดัคา้นหรอืงดออกเสยีง แลว้ท าการสรุปผลการลงคะแนน 

ประธานสรุปผลคะแนนแจง้ตอ่ที่ประชมุ 

    การประชมุด าเนินไปตามล าดบัวาระ 
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ประกาศคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 
 

ตามท่ีบริษัทประกาศนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษัทนัน้ (ศกึษาขอ้มลูเพ่ิมเติม
ไดท่ี้  https://www.tekacon.com/privacy-policy)  ในการนีบ้ริษัทขอแจง้ประกาศการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
(Privacy Notice) ส าหรบัการประชมุผูถื้อหุน้ดงันี ้
 
A. ข้อมูลส่วนบุคคล : เพ่ือใชใ้นการจดัการประชมุผูถื้อหุน้และการเขา้รว่มการประชมุของผูถื้อหุน้ ดงันี ้ 
o ขอ้มูลส่วนบุคคลทั่วไป ไดแ้ก่ ช่ือ นามสกุล อายุ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท ์เลขบัตรประจ าตวัประชาชน 

เลขท่ีบัญชีธนาคาร อีเมล เลขทะเบียนผูถื้อหลักทรัพย ์ขอ้มูลการถือครองหลักทรัพย ์ภาพถ่าย และ
ภาพเคลื่อนไหวในการประชมุผูถื้อหุน้  

o ขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหว ไดแ้ก่ อณุหภูมิร่างกาย ประวตัิการเดินทางท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสขุภาพและ
อาการของโรคโควิด 19   

B. วัตถุประสงค ์ฐานในการประมวลผล และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทประมวลผลขอ้มลู
สว่นบคุคลของผูถื้อหุน้ตามวตัถปุระสงคแ์ละฐานการประมวลผลดงัตอ่ไปนี ้ 

• ฐานการปฏิบัติหนา้ท่ีตามกฎหมาย : บริษัทเก็บและใชข้อ้มูลของผูถื้อหุน้เพ่ือการเชิญและด าเนินการ
ประชุมผูถื้อหุน้ การยืนยันตวัตนของผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉันทะ รวมถึงการด าเนินการอื่นใดเพ่ือใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้และการจ่ายเงินปันผล  

• ฐานประโยชนโ์ดยชอบธรรมดว้ยกฎหมาย : บริษัทเก็บและใชข้อ้มลูของผูถื้อหุน้ส  าหรบัการจดัท ารายงาน
การประชุมผูถื้อหุน้ และเพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานในการเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุน้รวมถึงเพ่ือการใดๆ ตาม
จ าเป็นซึ่งเป็นประโยชนอ์ันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตท่ีผูถื้อหุน้สามารถ
คาดหมายไดอ้ย่างสมเหตสุมผล รวมไปถึงเพ่ือคดักรองผูม้ีความเสี่ยงติดโรคโควิด 19 เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม
มาตรการและแนวทางปฏิบตัิในการประชมุผูถื้อหุน้  ส  าหรบัการบันทกึภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของ
การประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือใช้เป็นหลักฐานการจัดประชุมผู้ถือหุน้ รวมถึง เพ่ือใชใ้นการรายงานและการ
ประชาสมัพันธก์ารประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกสแ์ละสื่อสิ่งพิมพ ์ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการ
ประชุมอาจปรากฏภาพของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมแต่ไม่มีการระบุรายละเอียดตวับุคคลท่ีเขา้ร่วมงาน 
หากผู้ถือหุ้นไม่ประสงคใ์หบ้ริษัทเผยแพร่ภาพในส่วนของท่านสามารถแจ้งมายังบริษัทใหร้ะงับการ
เผยแพรภ่าพในสว่นของท่านได ้ 

C. แหล่งทีม่าของข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทไดร้บัขอ้มลูส่วนบคุคลจากผูถื้อหุน้โดยตรงและจากบริษัท ศนูยร์บั
ฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จากดั ซึง่เป็น นายทะเบียนหลกัทรพัยข์องบริษัท  
D. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทจะเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลของผูถื้อหุน้ไวต้ลอดระยะเวลาท่ีจาเป็นตอ้ง
ใชข้อ้มลูเพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์กล่าวขา้งตน้ ทัง้นี ้บริษัทคาดว่าจะเก็บขอ้มลูส่วนบุคคล เป็นระยะเวลา 
10 ปี  เม่ือพน้ระยะเวลาดงักลา่วบริษัทจะท าลาย หรือท าใหข้อ้มลูนัน้ไมส่ามารถระบตุวับคุคลได ้ 

https://www.tekacon.com/privacy-policy/
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E. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล : เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเขา้ถึงและขอรบัส าเนาขอ้มลู
ส่วนบุคคลของผูถื้อหุน้ สิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลู สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มลูส่วน
บุคคลใหถู้กตอ้ง สิทธิท่ีจะขอใหล้บขอ้มูลส่วนบุคคลของผูถื้อหุน้ภายใตร้ะยะเวลาจดัเก็บสิทธิในการขอใหร้ะงบั
การใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของผูถื้อหุน้ สิทธิในการขอโอนขอ้มลูส่วนบุคคลไปยงับุคคลอื่น และสิทธิในการรอ้งเรียน 
หากผูถื้อหุน้ตอ้งการด าเนินการตามสิทธิของท่านโปรดติดต่อมาท่ีเลขานุการบริษัท/นักลงทุนสมัพันธ ์02-965-
9995 ตอ่ 223 หรือ 
 เลขานกุารบริษัท/นกัลงทนุสมัพนัธ ์บริษัทฑีฆาก่อสรา้ง จ ากดั (มหาชน)  
 เลขท่ี 28 อาคารฑีฆา ซอยงามวงศว์าน 6 ต  าบลบางเขน อ าเภอเมืองนนทบรุี นนทบรุี 11000      
 บริษัทจะพิจารณาค าขอของท่านโดยเร็วท่ีสุด หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคล ผูถื้อหุน้สามารถย่ืนเรื่องรอ้งเรียนตอ่ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลได ้
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แผนที่โดยสังเขปของสถานทีจั่ดประชุม  
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   ปิดอากร 20 บาท (Duty Stamp 20 Baht) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B 

 
เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้                                          เขยีนที ่     
Shareholders’ Registration No.  Issued at 

        วนัที ่    เดอืน    พ.ศ.   
        Date   Month   Year 
 

 
(1) ขา้พเจา้          สญัชาต ิ     

I/We          nationality 
อยูบ่า้นเลขที ่            
Address           

 
 
(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ฑีฆาก่อสร้าง จ ากดั (มหาชน) (บริษทั)  

being a shareholder of TEKA Construction Public Company Limited (The Company) 
 
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม     หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั     เสยีง  
ดงัน้ี 
holding the total amount of   shares and have the rights to vote equal to votes as follows: 
 
❑ หุน้สามญั      หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั     เสยีง  
      ordinary share    shares and have the right to vote equal to     votes 
❑ หุน้บุรมิสทิธ ิ      หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั     เสยีง 
      preference share   shares and have the right to vote equal to             votes 

 
 
(3) ขอมอบฉันทะให ้  (ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบของบรษิทักไ็ด ้โปรดใชข้อ้มูลตามหมาย

เหตุขอ้ 6) 
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director/Audit and Risk Committee of the 

Company to be the proxy, please refer to details in Remark No.6) 
 
 

❑        1.  ชื่อ     อาย ุ      ปี อยูบ่า้นเลขที ่               
Name  age      years, residing at 
ถนน   ต าบล/แขวง      อ าเภอ/เขต    
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์          หรือ 
Province Postal Code     or 

❑        2.  ชื่อ  ดร.วทิรู เจยีกเจมิ    (กรรมการอสิระ)   อาย ุ 76    ปี อยูบ่า้นเลขที ่ 28 ซอยงามวงศว์าน 6  
Name  age      years, residing at 
ถนน งามวงศว์าน                     ต าบล/แขวง บางเขน    อ าเภอ/เขต เมอืงนนทบุร ี   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
จงัหวดั นนทบุร ี รหสัไปรษณีย ์   11000      หรือ 
Province Postal Code     or 

❑        3.  ชื่อ  นายไพโรจน์ อานามวฒัน์ (กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ)  อาย ุ 75    ปี อยูบ่า้นเลขที ่28   
Name  age      years, residing at 
ถนน  งามวงศว์าน (ซอยงามวงศว์าน 6)  ต าบล/แขวง  บางเขน    อ าเภอ/เขต  เมอืงนนทบุร ี  
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
จงัหวดั  นนทบุร ี รหสัไปรษณีย ์   11000      
Province Postal Code      
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คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2566 ในวนัที ่26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งเมจกิ 2 ชัน้ 2 โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์คอนเวชัน่ เลขที ่
99 ถนนวภิาวดรีงัสติ (ก าแพงเพชร 6) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่น
ดว้ย 

 
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of 

Shareholders (the Meeting) on 26 April 2023 at 14.00 hours at Magic 2 room 2 Floor 99 Vibhavadi Rangsit Road (Kamphaeng 
Phet 6), Talad-Bangkhen, Laksi, 10210,    Bangkok or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 

 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้น้ี ดงัน้ี 
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 
 

วาระท่ี 1 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2565 
Item No. 1 To Acknowledge the Board of Directors’ Report on the Company’s Operating Results for 2022 
 เน่ืองจากวาระนี้เป็นวาระแจง้เพือ่ทราบ จงึไมม่กีารออกเสยีงลงคะแนน 
 As this item is for information to shareholders, there will be no voting. 
  
วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนประจ าปี 2565 

Item No. 2 To Approve the Statements of Financial Position and Statements of Income for the Year ended 2022 
 ❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 ❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  ❑ เหน็ด้วย ❑ ไม่เหน็ด้วย ❑ งดออกเสียง 

  Approve Disapprove Abstain 

  

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2565 เป็นเงินปันผล 
Item No. 3 To Approve Allocation of the Net Profit for the Year 2022 as dividend  
 ❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 ❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  ❑ เหน็ด้วย ❑ ไม่เหน็ด้วย ❑ งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

  

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2566 

Item No. 4 To Approve the Appointment of the Company’s External Auditors and Fix their Remuneration for 
the Year 2023 

 ❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 ❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  ❑ เหน็ด้วย ❑ ไม่เหน็ด้วย ❑ งดออกเสียง 

 
 

 Approve Disapprove Abstain 

 



                                                                                                                     สิง่ที่สง่มาดว้ย 10  

37 | P a g e  
 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2566  
Item No. 5 To Approve the Appointment of Directors Replacing Those Retired by Rotation for the Year 2023 
 ❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 ❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เหน็ดว้ยกบัการเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
   Approve the appointment of certain directors as follows: 

 
  1. นายสมชาย วานิชวฒัน์ 
   Mr. Somchai Wanitwat 

  ❑ เหน็ด้วย ❑ ไม่เหน็ด้วย ❑ งดออกเสียง 
  Approve 

 

Disapprove Abstain 

  2. นายประเสริฐ ภทัรดิลก 
   Mr. Prasert Patradhilok 

  ❑ เหน็ด้วย ❑ ไม่เหน็ด้วย ❑ งดออกเสียง 
  Approve. Disapprove Abstain 

 
         3. นายพลูสวสัด์ิ เผ่าประพธัน์   
  Mr.Poonsawat  Phoaprapat   
  

❑ เหน็ด้วย                   ❑ ไม่เหน็ด้วย          ❑ งดออกเสียง 
       Approve. Disapprove Abstain 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 
Item No. 6 To Approve the Remuneration of the Company’s Board of Directors for the Year 2023 
 ❑ (ก) ให้ผูร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 ❑ (ข) ให้ผูร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงัน้ี 
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  ❑ เหน็ด้วย ❑ ไม่เหน็ด้วย ❑ งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
     

วาระท่ี 7 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Item No. 7 Other Business (if any) 
 ❑ (ก) ให้ผูร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 ❑ (ข) ให้ผูร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงัน้ี 
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
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  ❑ เหน็ด้วย ❑ ไม่เหน็ด้วย ❑ งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
     

(5) ค าแถลงหรอืเอกสารหลกัฐานอื่น ๆ (ถา้ม)ี ของผูร้บัมอบฉนัทะ     ____        
  
Other statements or evidences (if any) of the proxy 

(6) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามทีร่ะบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะน้ี ให้ถอืว่าการลงคะแนน
เสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
If voting in any agenda of my/our proxy hasn’t followed this proxy, it shall be deemed such voting is incorrect and isn’t my/our 
voting. 

(7) ในกรณีที่ขา้พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรอืระบุไว้ไม่ชดัเจน หรอืในกรณีที่ที่
ประชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไว้ขา้งต้น รวมถงึกรณีทีม่กีารแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือ
เพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any item or not clearly specified or in case the meeting 
considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any 
amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she 
may deem appropriate in all respects. 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนัน้ เว้นแต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที่ขา้พเจ้าระบุใน
หนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this Meeting except my/our proxy hasn’t voted as I/we specified shall be deemed 
to be the actions performed by myself/ourselves. 
 
 
 
 

             ลงนาม/Signed     _____   ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
( ) 

 
 

ลงนาม/Signed          ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

 
 

ลงนาม/Signed          ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

 
 

ลงนาม/Signed          ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

หมายเหต ุ/ Remark 
 
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวน

หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ  หลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and may not split 
the number of shares to many proxies for splitting votes. 

2. ผูถ้อืหุน้จะมอบฉนัทะเทา่กบัจ านวนหุน้ทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (2)  โดยไมส่ามารถจะมอบฉันทะเพยีงบางสว่นน้อยกวา่จ านวนทีร่ะบุไวใ้น
ขอ้ (2) ได ้เวน้แตก่รณีผูร้บัมอบฉนัทะตามแบบ ค. 
The shareholder may grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and may not grant only a 
portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy except the proxy as form C. 

3. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกวา่วาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าตอ่แบบ
หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบ 
In case there are others in addition to the agenda specified above, the grantor may utilize the supplemental proxy form as 
attached as deem appropriate.   

4. กรณีหากมขีอ้ก าหนดหรอืขอ้บงัคบัใดก าหนดใหผู้ร้บัมอบฉันทะตอ้งแถลงหรอืแสดงเอกสารหลกัฐานอื่นใด เช่น กรณีผูร้บัมอบ
ฉนัทะเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีในกจิการเรื่องใดทีไ่ดเ้ขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนน กส็ามารถแถลงหรอืแสดงเอกสารหลกัฐาน
โดยระบุไวใ้นขอ้ (5) 
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If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that 
the proxy has conflict of interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may mark the 
statement or provide evidence by specifying in Clause (5). 

5. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
The shareholder can vote the appointment of directors either all directors or individual director in such item.   

6. ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบของบรษิทัดงัตอ่ไปน้ี คนใดคนหน่ึงเพยีงคนเดยีว เป็นผูร้บัมอบ
ฉนัทะแทนผูถ้อืหุน้ (รายละเอยีดประวตักิรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 4) 
The shareholder may appoint only one Independent Director/Audit and Risk Committee of the Company to be the proxy 
as follows: (details of directors as shown in the Attachment 4) 

(1) ดร.วทิรู เจยีกเจมิ หรอื / Dr. Vithool Jearkjirm; or  
(2) นายไพโรจน์ อานามวฒัน์ หรอื / Mr. Pairoj Anamwathana 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข. 
Supplemental Proxy Form B 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ฑีฆาก่อสร้าง จ ากดั (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of TEKA Construction Public Company Limited. 

 ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2566 ในวนัที ่26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งเมจกิ 2 ชัน้ 2 โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์
คอนเวชัน่ เลขที ่99 ถนนวภิาวดรีงัสติ (ก าแพงเพชร 6) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา 
และ สถานทีอ่ื่นดว้ย 

For the 2023 Annual General Meeting of Shareholders shall be held on 26 April 2023 at 14.00 hours at Magic 2 room 2 
Floor 99 Vibhavadi Rangsit Road (Kamphaeng Phet 6), Talad-Bangkhen, Laksi, 10210,    Bangkok or such other date, time and 
place as the meeting may be adjourned. 

     
 
วาระที ่    เรือ่ง           

Item  Re :  

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
      (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
      (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

❑ เหน็ดว้ย ❑ ไมเ่หน็ดว้ย ❑ งดออกเสยีง 
Approve Disapprove Abstain 

 
วาระที ่    เรือ่ง           

Item  Re :  

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
      (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
      (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

❑ เหน็ดว้ย ❑ ไมเ่หน็ดว้ย ❑ งดออกเสยีง 
Approve Disapprove Abstain 

 
วาระที ่    เรือ่ง           

Item  Re :  

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
       (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
      (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

❑ เหน็ดว้ย ❑ ไมเ่หน็ดว้ย ❑ งดออกเสยีง 
Approve Disapprove Abstain 
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วาระที ่    เรือ่ง            

Item  Re :  

❑ ชือ่กรรมการ     
Director Name 

❑ เหน็ดว้ย ❑ ไมเ่หน็ดว้ย ❑ งดออกเสยีง 
Approve Disapprove Abstain 

❑ ชือ่กรรมการ    
Director Name 

❑ เหน็ดว้ย ❑ ไมเ่หน็ดว้ย ❑ งดออกเสยีง 
Approve Disapprove Abstain 

❑ ชือ่กรรมการ    
Director Name 

❑ เหน็ดว้ย ❑ ไมเ่หน็ดว้ย ❑ งดออกเสยีง 
Approve Disapprove Abstain 

❑ ชือ่กรรมการ    
Director Name 

❑ เหน็ดว้ย ❑ ไมเ่หน็ดว้ย ❑ งดออกเสยีง 
Approve Disapprove Abstain 

 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจ าต่อหนงัสอืมอบฉนัทะถูกตอ้งบรบิรูณ์และเป็นความจรงิทุกประการ 
 I/We hereby certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 
 

ลงชือ่/ Signed  ผูม้อบฉนัทะ/ Grantor 
 (                                                          

วนัที/่ Date   
 
 

ลงชือ่/ Signed  ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy 
 (                                              

วนัที/่ Date   
 
 

ลงชือ่/ Signed  ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy 
 (                                             

วนัที/่ Date   
 
 

ลงชือ่/ Signed  ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy 
 (                      

วนัที/่ Date   
 

 

 


