


 

2. รับทราบรายงานประจําปีและผลการดําเนินงานของบริษัท และอนุมัติงบการเงินสําหรับ     

รอบระยะเวลาบญัชีสิ -นสุดวันที. 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 ที.ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว 

บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ 0นสุดวันที� 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557     
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ซึ�งได้แนบมานี 0 นอกจากนี 0 เพื�อให้เป็นไปตามมาตรา 112 
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทํางบการเงินของบริษัทสําหรับ        
รอบระยะเวลาบญัชีสิ 0นสุดวนัที� 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ที�ผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีแล้ว  
เพื�อเสนอให้ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุติั สรุปสาระสําคญัได้ดงันี 0 

รายการ 
รอบระยะเวลาบญัชีสิ -นสุด

วันที. 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 
รอบระยะเวลาบญัชีสิ -นสุด

วันที. 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 51,013.25 60,636.58 

หนี -สินรวม (ล้านบาท) 43,755.22 51,729.13 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท) 7,258.04 8,907.45 

มูลค่าหุ้นที.เรียกชาํระแล้ว (ล้านบาท) 250.00 250.00 

รายได้รวม (ล้านบาท) 12,232.35 15,234.80 

กาํไรสุทธิ (ล้านบาท) 1,688.47 2,501.44 

อัตราส่วนกาํไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 6.75 10.01 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานประจําปีและรายงาน
ของคณะกรรมการที�แสดงผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ 0นสุดวันที� 20 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 และอนุมัติงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ 0นสุดวันที� 20 กุมภาพันธ์    
พ.ศ. 2557 ที�ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้ว 

3. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายสําหรับ 
รอบระยะเวลาบัญชีสิ -นสุดวันที. 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินรวม  

หลังหักเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทที�กฎหมายและบริษัทได้กําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่าย        

เงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย     

ในแต่ละปี รวมถึงความจําเป็นและความเหมาะสมอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการเห็นสมควร ดังนั 0น     

การจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ 0นสุดวันที� 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557      



 

จึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ�งสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจ่าย         

เงนิปันผลในรอบระยะเวลาบญัชีที�ผ่านมาได้ดงันี 0  

รายการ 
รอบระยะเวลาบญัชีสิ -นสุด

วันที. 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 

รอบระยะเวลาบญัชีสิ -นสุด

วันที. 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 

กาํไรสุทธิ (ล้านบาท) 1,688.47 2,501.44 

จาํนวนหุ้น (ล้านหุ้น) 250 250 

เงนิปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.00 3.45 

- เงนิปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)   1.15 1.60 

- เงนิปันผลส่วนสุดท้าย (บาท/หุ้น) 1.85 1.85 

รวมเงนิปันผลจ่ายทั -งสิ -น (ล้านบาท) 750.00 862.50 

อัตราเงนิปันผลจ่ายต่อกาํไรสุทธิ (ร้อยละ) 44.42 34.48 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่าง

กาล นอกจากนี 0 จากผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบญัชีสิ 0นสุดวันที� 20 กุมภาพันธ์   

พ.ศ. 2557 ปรากฏว่าบริษัทมีกําไรสทุธิส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ จํานวน 2,501,435,502.34 บาท ซึ�ง

เป็นกําไรสทุธิภายหลงัจากที�บริษัทได้ชําระภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 แล้ว จึงเห็นควรให้       

ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 1.85 บาท โดยจ่ายเงินปันผล  

สว่นสดุท้ายในวนัที� 24 มิถนุายน พ.ศ. 2557 ดงันั 0น จํานวนเงินปันผลทั 0งสิ 0นที�จา่ยสําหรับรอบระยะเวลา

บญัชีสิ 0นสดุวนัที� 20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 จะเท่ากบั 3.45 บาทตอ่หุ้น คิดเป็นอตัราร้อยละ 34.48 ของ

กําไรสุทธิ โดยกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิรับเงินปันผลในสมดุทะเบียนหุ้นในวนัที� 8 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2557 และรวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพักการโอนหุ้นตามมาตรา 225 แห่ง

พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวนัที� 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ทั 0งนี 0 

สิทธิในการรับเงินปันผลสว่นสดุท้ายยงัมีความไมแ่น่นอนจนกวา่จะได้รับการอนมุติัจากที�ประชมุสามญั

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 

 4. เลือกตั -งกรรมการแทนกรรมการที.พ้นจากตาํแหน่งตามวาระหรือลาออก 

 เพื�อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคบัของบริษัทข้อ 16 

กรรมการจํานวนหนึ�งในสามต้องพ้นจากตําแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี     



 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 นี 0 มีกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 ท่าน 

ดงันี 0 

1. นางสพุร วธันเวคิน  กรรมการ 

2. นายชิโร อิชิดะ  กรรมการ 

3. นายชชัวาลย์ เจียรวนนท์ กรรมการ 

4. นายนพพนัธป์ เมืองโคตร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายชิโร อิชิดะ ไม่ประสงค์ที�จะกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกต่อไปเนื�องจากติดภารกิจ 
คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้มีการเลือกตั 0ง นายนนัทวฒัน์ โชติวิจิตร เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
แทน นายชิโร อิชิดะ นอกจากนี 0 เนื�องจากนายมาซาโนริ โคซากะ และ นายจุน ซูซูกิ ได้ลาออกจาก
ตําแหน่งกรรมการโดยมีผลนับแต่วนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 คณะกรรมการจึงเห็นควร
เสนอให้มีการเลือกตั 0งนายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ และ นายทาเคะโตะ อนัโดะ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที�ลาออกจากตําแหน่ง ดงันั 0น บุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อเลือกตั 0งให้เข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการแทนกรรมการที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระและกรรมการที�ลาออก มีรายชื�อตามที�ปรากฏ
ด้านลา่งนี 0  

1. นางสพุร วธันเวคิน    
2. นายชชัวาลย์ เจียรวนนท์   
3.  นายนพพนัธป์ เมืองโคตร  
4. นายนนัทวฒัน์ โชติวิจิตร  
5. นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ  
6. นายทาเคะโตะ อนัโดะ  

อนึ�ง ประวัติบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 3           
ซึ�งได้แนบมานี 0 และขอบเขตอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏ       
ในรายงานประจําปีของบริษัท 

 ความเห็นของคณะกรรมการ เ ห็นควรให้ ที� ประชุมผู้ ถื อหุ้ น เ ลือกตั 0ง  นางสุพร  วัธน เว คิน           
นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ และ นายนพพันธป์ เมืองโคตร กรรมการที�พ้นจากตําแหน่งตามวาระ        
กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ�ง และเลือกตั 0ง นายนันทวัฒน์ โชติวิจิตร          
นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ และ นายทาเคะโตะ อนัโดะ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท  

 5. อนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัท 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั 0งที� 4/2557 ได้พิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประจําปีเพื�อให้มั�นใจว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทมีความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที�          



 

และความรับผิดชอบของกรรมการ ดงันั 0น ที�ประชมุคณะกรรมการบริษทั ครั 0งที� 4/2557 เห็นควร เสนอให้
ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ 0นสุดวันที�  20 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เป็นจํานวนไม่เกิน 13,000,000 บาท ซึ�งเป็นจํานวนเดียวกับค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทในรอบระยะเวลาบญัชีที�ผ่านมา 

 หลักเกณฑ์และขั 0นตอนการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 3            
ซึ�งได้แนบมานี 0 และรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายบคุคลปรากฏในรายงานประจําปีของบริษทั  

 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ 0นสดุวนัที� 20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 เป็นจํานวนไมเ่กิน 13,000,000 บาท 

6. แต่งตั -งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี  

เพื�อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคบั    
ของบริษัทข้อ 36 การแต่งตั 0งผู้ สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีจะต้องได้รับอนุมัติ      
จากที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้ สอบบัญชีสําหรับ         
รอบระยะเวลาบญัชีสิ 0นสุดวันที� 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 และได้เสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพื�อเสนอให้ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตั 0งผู้ สอบบญัชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมทัสุ ไชยยศ         
สอบบญัชี จํากดั ตามที�ปรากฏด้านลา่งนี 0 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษทั  

1. ดร. ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3356 
2. นายเพิ�มศกัดิQ วงศ์พชัรปกรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3427 
3. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4301 

รายการตรวจสอบ / สอบทาน 

งบการเงนิบริษัทและบริษัทย่อย 

รอบระยะเวลาบญัชีสิ -นสุดวันที. 
20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 

(บาท) 

รอบระยะเวลาบญัชีสิ -นสุดวันที. 
20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 

(บาท) 
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 1,650,000.00 1,650,000.00 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี 3,650,000.00 3,650,000.00 

รวม 5,300,000.00 5,300,000.00 

ทั 0งนี 0 รายละเอียดคา่สอบบญัชีปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ซึ�งได้แนบมานี 0 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เ ห็นชอบตามที�คณะกรรมการตรวจสอบเสนอและเห็นควร
ใ ห้ ที�ป ระชุมผู้ ถือหุ้ นแต่ง ตั 0งดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 
และ/หรือ นายเพิ�มศักดิQ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427 และ/หรือ    
นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช 
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ 0นสุด         



 

วันที� 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 และกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว เป็น
จํานว นไม่ เ กิน  5,300,000 บาท พร้อมทั 0งค่าใ ช้จ่ายที�อาจถูกเ รียกเ ก็บ เ พิ�ม เ ติม  ในกรณีที� มี                  
การเปลี�ยนแปลงอย่างมีนยัสําคญัเป็นจํานวนไมเ่กิน 300,000 บาท 

7. อนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

 เพื�อระดมเงินทุนระยะยาวและเพิ�มความหลากหลายของแหล่งเงินทุนของบริษัท ที�ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั 0งที� 4/2557 เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นอนุมติัการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ตามรายละเอียดที�ปรากฏด้านลา่งนี 0 

ประเภท : หุ้ นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันหรือหุ้นกู้ ในประเภทและรูปแบบอื�น    
ไม่ว่ามีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม ทั 0งนี 0 ขึ 0นอยู่กับตลาด ณ เวลาที�ออกและ
เสนอขายหุ้นกู้  

วตัถปุระสงค์ : เงนิทนุหมนุเวียน และ/หรือ เงินทนุสํารอง และ/หรือ รีไฟแนนซ์ 

สกลุเงนิ : บาท และ/หรือ ดอลลาร์สหรัฐ และ/หรือ เยน 
วงเงนิ : ไม่เกิน 8,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื�นในจํานวนที�เทียบเท่า ทั 0งนี 0 ในกรณี   

ที�ออกหุ้ นกู้ เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ให้คํานวณเป็นสกุลเงินบาทโดย     
ใช้อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�ออกหุ้นกู้  

อาย ุ : ไมเ่กิน 7 ปีนบัแตว่นัออกหุ้นกู้  
วิธีการเสนอขาย : เสนอขายคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือ        

ใ น ลั ก ษ ณ ะ ห มุน เ วี ย น ใ ห้ แ ก่ ป ร ะ ช า ช น ทั� ว ไ ป  แ ล ะ / ห รื อ ผู้ ล ง ทุ น          
โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือ           
ในตา่งประเทศในคราวเดียวกนัหรือตา่งคราวกนั ตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื�นๆ  
ที�เกี�ยวข้องและมีผลใช้บงัคบัในขณะที�ออกและเสนอขายหุ้นกู้  

อตัราดอกเบี 0ย : ขึ 0นอยูก่บัตลาด ณ เวลาที�ออกและเสนอขายหุ้นกู้  
 

 ทั 0งนี 0 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้ มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทมีอํานาจพิจารณา
กําหนดเงื�อนไข และรายละเอียดอื�นๆ รวมถึงดําเนินการใดๆ ตามที�จําเป็นในการออกและเสนอขายหุ้นกู้  
ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานที�เกี�ยวข้องและ     
จดทะเบียนหุ้นกู้ ในตลาดรองตราสารหนี 0 

 รายละเอียดเพิ�มเติมจะได้นําเสนอต่อที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื�ออนุมติัเมื�อบริษัทมีความพร้อม  
ที�จะออกและเสนอขายหุ้นกู้  

 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  
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(Restructured accounts receivable) �*�<�ก�����/�ก ��*&�>9����!���2/�9����!��� 1-2 ��' 1'��)':��

��	:	<�ก��
�'+กN� ��*2:>/����+F(����	=� �����/�ก ��*��9����!���:�*�2:> 3 ��'()*�&� � �	*����

����+�/������<������ 20 ก��F����@D �... 2556 ��
!��������/� 2.59 (�������/�ก ��*��9����!���

�*� �' 

���	�"���<=��ก��5*�+ (������$/�;�' ?�5"/"�"5�) : ��	=���
!�����������:�+9�'	:2/�������	�+����

�>���!������������ Active ���2/�������� 3 /�������� 

���������� (���9�ก+":��� �ก�*9�2��5�2) : �����)���ก��+�	��!� ����������+�/�������	*���'����� 20 

ก��F����@D �... 2556  ��� 13 ��ก/>���)�+�	��'
>��+����3�*�+�	�/�������9��� +����+ :�<' � ����� 20 

ก��F����@D �... 2555 ��
!���� 250 /����� 2:> � ����� 20 ก��F����@D �... 2556 &'�+�	��()*�+�E� 

1,550 /����� 2/���	=��!�+�	�
!����'��ก/>��&�3�*�+�	�/�������9���+�E� /�ก����D���+F<' 

ก���ก�� (����/ก�.."ก� �ก�1�9"�"ก�*) : +�	��'
>��+����3�*�+�	�/�������9���
!���� 1,550 /�����

��
�ก��	=��>��(����	=� &'�2ก> ��	=� ��+���/ 5 �	:	��99/+H���ก	
 
!�ก�' �!�+�	�&�/���<����(��

+�	�p�ก���
!�+����< �&'����'�ก+��*� ���+�E�ก���������+�	�+�����!�&��!���9�� ���ก��(����	=�             

��+���/ 5 �	:	��99/+H���ก	
 
!�ก�' 

���������� (���9�ก+":��� �ก�*9�2��5�2) : �����)���ก��+�	��!� ����������+�/�������	*���'����� 20 

ก��F����@D �... 2556  ��� 12 ��ก/>���)�+�	��'��@	<��&�<�ก	
ก���'!�+�	���� � ����� 20 ก��F����@D 

�... 2555 ��
!���������� 2,100 /����� 2:> � ����� 20 ก��F����@D �... 2556 &'�+�	��()*�+�E�

������ 4,800 /����� ���ก����>���	=�&'��!�+�	�
!����'��ก/>��&�<��<�ก	
ก��<'  

ก���ก�� (����/ก�.."ก� �ก�1�9"�"ก�*) : ��	=�<��+�	�
!����'��ก/>��<�ก���/>���	�+����< �2ก>/�ก9��

+�E� /�ก  

 



 

 
 

���������� (���9�ก+":��� �ก�*9�2��5�2) : �����)���ก��+�	��!� ����������+�/�������	*���'����� 20 
ก��F����@D �... 2556  ��� 12 +����+ :�<'���&'�'�ก+��*�<��>����������< �>
)����><���+/N�  

ก���ก�� (����/ก�.."ก� �ก�1�9"�"ก�*) : ���&'�'�ก+��*�<��>����������< �>��* ���><���+/N�+����+�E�
���&'�����	=�����	&'����+�	��'+(����  �ก2:>+�������	@	&'����:��+ก�lD�	@	 
)�:������><���+/N�+���� �ก
���&'�'��ก/>����ก
�กก��2�+�	��' �*���* +�����
�ก��ก��2�+�	��'
�:���2�'��)�+�	��'����	=�&'����
+(����:��9���+�E�
�	� 

���������� (���9�ก+":��� �ก�*9�2��5�2) : �����)���ก��+�	��!� ����������+�/�������	*���'����� 20 
ก��F����@D �... 2556  ��� 75 (�� 27 +��������&'���+ก����(���ก��ก��2�/��	�����D+�E� /�ก����D ��
ก/>���)�+�	��S��/���
�ก+�	�/���<��	:	��99/+H���ก	
 +����+ :�<' � ����� 20 ก��F����@D �... 2555 
��
!���������� 281 /����� 2:> � ����� 20 ก��F����@D �... 2556 &'�+�	��()*�+�E������� 488 /���
�� 2/��	:	��99/+H���ก	
9����&�  

ก���ก�� (����/ก�.."ก� �ก�1�9"�"ก�*) : �	:	��99/+H���ก	
 9�� ��	=���:�*�()*�+����'!�+�	�19��ก��
2�/��	�����D+�E� /�ก����D (Securitization) +����<��<�ก����'��� �>��+�	��S��/���
�ก+�	�/���<�
�	:	��99/+H���ก	
��+�	��()*���*� +�����
�ก/�ก ��*��:�+9�'	:����	=�(��< �2ก>�	:	��99/+H���ก	
��        
ก��(���:��+�	��()*� ���+�E��/��
�ก��'ก��<��
>���>����:�+9�'	:+�	��()*� ���&'�2/�ก!�&���@	(���	:	
��99/+H���ก	

)�+�	��()*� �>��/< �+�	��S��/����	=�&'����+�	��()*�'���    

���������� (���9�ก+":��� �ก�*9�2��5�2) : �����)���2�'�e���ก��+�	��!� ����������+�/�������	*���'
����� 20 ก��F����@D �... 2556  ��� 4, 5 2/� 6 +����+ :�<'
)�:�����ก����������< �> 

ก���ก�� (����/ก�.."ก� �ก�1�9"�"ก�*) : ��+ :���:�����ก����������< �> +�������
�ก��	=�&'�3�*� ���
(����	=��>�� 3 2 >� &'�2ก> ��	=� +�3�+�� +3��D�	�3	�� (���+.&�) 
!�ก�' ��	=� +�3�+�� �	��������D 
1��9+ก��D (���+.&�) 
!�ก�' 2/���	=� +�3�+�� &/4C�	��������D 1��9+ก��D (���+.&�) 
!�ก�' 3)��:��
��:�e��ก���������*� 
�:�����ก������������2�'�e���ก��+�	� �����'�/���� /��+�E�+�/� 3 �" 2/�
��ก!�&�(�'������ /��+�E�+�/� 2 �" +�����
�ก+�E�ก	
ก�������>F��<:�ก��9��9��+'���ก�� (Common 
control) +����< �������+�����+����/ก��'!�+�	�ก��&'���>����ก:��� 

���������� (���9�ก+":��� �ก�*9�2��5�2) : ก��3�*� ���(����	=� +�3�+�� +3��D�	�3	�� (���+.&�) 
!�ก�' 
��	=� +�3�+�� �	��������D 1��9+ก��D (���+.&�) 
!�ก�' 2/���	=� +�3�+�� &/4C�	��������D 1��9+ก��D 
(���+.&�) 
!�ก�' ���/ก���ก�����&'���@	(����	=� ���&�> 

ก���ก�� (����/ก�.."ก� �ก�1�9"�"ก�*) : ก��3�*� ���(�� 3 ��	=�'��ก/>���>��/< ����&'���@	(��
��	=�+�	��()*�  

���������� (���9�ก+":��� �ก�*9�2��5�2) : ���&'���@	��+�	��()*���ก�!������9!����<�ก��
>��+�	��S��/
 ���&�> 



 

 
 

ก���ก�� (����/ก�.."ก� �ก�1�9"�"ก�*) : ���&'���@	��+�	��()*���ก�!������9!����<�ก��
>��          
+�	��S��/ +�����
�ก��	=����1����ก��
>��+�	��S��/
�ก��ก��+�	���� 

���������� (���@$%"��� ��"	���"�&�) : ���&'�(����	=�
�ก@��ก	
�	�+�����>����99/+:	�1:
�ก
������ 4,000 /�����+�E������� 6,000 /����� ���ก����>���
�ก���&'���&�����2/���	=�
&'�'!�+�	�ก����>��&� ��ก
�ก��* ���ก����)��	@�ก��(�����ก��F��(����	=��>����:���2(>�(��ก��9�>2(>�
����P  

���	�"���<=��ก��5*�+ (������$/�;�' ?�5"/"�"5�) : <��������+�/�������	*���'����� 20 ก��F����@D 
�... 2556 ��ก��(���e��/�ก9��(����	=�1'�+H���ก/�>�/�ก9���	�+�����>����99/ ���ก��ก���1����
ก��+�	��9>�2��(�*�:�!�(����e��/ !�< �/�ก9�������&'�+�	��()*� ��+�	��	�+����(��/�ก9��
)�+�	��()*�:��e��
���&'�(��/�ก9�� ��ก
�ก��* ��	=����&'���ก��+�	��
!������(�+�����!����9�����'�ก<�ก��< ���	ก��
�	�+����2ก>/�ก9����ก'��� <��������+�/�������	*���'����� 20 ก��F����@D �... 2556 ���&'�(����	=�
�ก
@��ก	
�	�+�����>����99/+:	�1:()*�����9�� 1'���
�ก�	�+���� ���+���� (Revolving loan) ���+F+�	ก
���+�	��'+�E� /�ก 2/���ก�>�� �)����
�ก�	�+����+����ก���>���!���9>��	�9�� 

ก���ก�� 	�"#�$ ��A2���  �"���/����' ?	�0�ก��' (����$9)$�) ���ก�+ �*� 	�"#�$ ��A2��� )*BC

�"���/����' ?	�0�ก��' (����$9)$�) ���ก�+ (���9�ก�8&�'  %2/��ก�) : ก��(�����ก��(����	=�  
+�3�+��   �	��������D 1��9+ก��D (���+.&�) 
!�ก�' 2/� ��	=� +�3�+�� &/4C �	��������D 1��9+ก��D 
(���+.&�) 
!�ก�' &'�<��e��/�ก9��(����	=�+�E� /�ก ��ก
�ก��* ��	=� +�3�+�� �	��������D 1��9+ก��D 
(���+.&�) 
!�ก�' 2/� ��	=� +�3�+�� &/4C�	��������D 1��9+ก��D (���+.&�) 
!�ก�' ก!�/��(���e��
/�ก9��
�ก/�ก9����99/@���'���>/�ก9���	:	��99/ �!� ����>����ก��(�����ก����*� ���*�2��(��:���>��
����(�(����	=��������>ก�>� 100 ��(�������+. 2/�(���>��1�.��D (Telemarketing) 1'�<��e��
/�ก9����:�+9�'	:(����	=� 2/���ก������!���9>�+��*����ก��F���>����:�+9�'	:(����	=�+ ����ก��
������ก��+�	�����   

���������� (���9�ก+":��� �ก�*9�2��5�2) : <��������+�/�������	*���'����� 20 ก��F����@D �... 2556            
��ก��(��/�ก ��*��:�'
!� �>��+�E� ��*���2/��< �2ก>��	=� +�3�+�� +3��D�	�3	�� (���+.&�) 
!�ก�' +>�<' 
2/���	=� +�3�+�� +3��D�	�3	�� (���+.&�) 
!�ก�' 
�'+กN� ��*���&'�+>�<' 

ก���ก�� (����&� /�%��/0"�) : ��	=�&�>��ก��(��/�ก ��*��:�'
!� �>��+�E� ��*���2/��< �2ก>��	=�   
+�3�+�� +3��D�	�3	�� (���+.&�) 
!�ก�' 2:>��>��<' ��	=� +�3�+�� +3��D�	�3	�� (���+.&�) 
!�ก�' +����
< ���	ก��:	':��+�>���' ��*�	�:����&'������� ���2/�&'����9>���	ก��
�ก��	=�+>���*� 1'�/�ก ��*
'��ก/>�����9�+�E�/�ก ��*(����	=�  

���������� (���9�ก+":��� �ก�*9�2��5�2) : <��������+�/�������	*���'����� 20 ก��F����@D �... 2556  
 ��*�����
!����+>�<' 2/���	=�������:	':��
�'+กN� ��*���&'�9	'+�E�����/�+>�<'  



 

 
 

ก���ก�� (����/ก�.."ก� �ก�1�9"�"ก�*) : <��������+�/�������	*���'����� 20 ก��F����@D �... 2556 
��	=�:�' ��*���+�E�
!���� 4,003 /����� 2/���	=�������:	':��
�'+กN� ��*���ก/��9����&'�
����>�� 1'� ��*������9��9	'+�E�����/� 18 (��
!���� ��*���<��������+�/������'��ก/>�� 

���������� (���9�ก+":��� �ก�*9�2��5�2) : +����+ :�<' ��*���<��������+�/�������	*���'����� 20 
ก��F����@D �... 2556 
)�����)� 4,003 /����� 

ก���ก�� (����/ก�.."ก� �ก�1�9"�"ก�*) : +�����
�กe��/�ก9��2/���'ก��< ��	�+����(����	=�+:	�1:
()*���ก+����+���ก���������+�/�������	*���'����� 20 ก��F����@D �... 2555 ��>��&�กN'� ��:���>��(��
 ��*��9����!���:�*�2:> 3 ��'()*�&�:>���'/�ก ��*ก��9���*� �':�!�ก�>��������+�/�������	*���'����� 20 
ก��F����@D �... 2555 

���������� (9�ก+":��� �ก�*9�2��5�2) : �	�+�����>����99/(����	=�+�E��	�+�������+F<' ��ก���/>��
�	�+����+�>�3�*���9��2�ก:���1����(����e��/ ���&�>  

���	�"���<=��ก��5*�+ (������$/�;�' ?�5"/"�"5�) : ��	=�< ���	ก���	�+�����>����99/ 2 ���+F 
&'�2ก> �	�+������ก!� �'����+�/�ก���>���!��� (Close-ended loan) 2/��	�+���� ���+���� (Revolving 
loan) ��	=������:	�	�+���� ���+����< �2ก>/�ก9��+����ก��<��
>��<����	:���
!����+>���*� &�>��ก��< ��	�+����
+�>�3�*���9��2�ก:���1����(����e��/  

���������� ()�>$��	��3�) : ���ก����)��//��@D(��9����>������� �>����	=�2/� ��	=� ก���	�&� 

!�ก�' (� ���) <�ก����ก��:�+9�'	: �	��� ����/ ���D9	' �/�� 2�/	��� �>��>�+��	�3)��ก��2/�ก��
��>��&�   

���	�"���<=��ก��5*�+ (������$/�;�' ?�5"/"�"5�) : <��>�� 20 ก�>��"���>���� /�ก9���>��< �>(��
��	=�+�E�ก/�>��������&'����ก/���)����&'����� 2:><��������+�/�������	*���'����� 20 ก��F����@D 
�... 2556 ��	=���9��������9D��
�(���e��/�ก9��
)�&'��>�����ก����	=� ก���	�&� 
!�ก�' (� ���)       
<�ก����ก��:�+9�'	: �	��� ����/ ���D9	' �/�� 2�/	���3)���>��/'�:>��*������	=� ก/>��9�� ��	=� 
ก���	�&� 
!�ก�' (� ���) &'�(���e��/�ก9��&����ก/�>��������&'����ก/�� ����)�ก/�>�/�ก9����:���ก��
+'	���F��<����+.3)����	=���e��/�ก9��ก/�>���*+�E�
!������ก <�(��+'���ก��9����>�����'��ก/>��
+�E����1���D:>���	=��*�<�'���F��/�ก=�D 2/�ก��(���e��/�ก9��&����ก/�>��������&'����()*�'��� 

<��� �>��ก���	
����������* &'��������� �����+(���>��������'���:�+��+�	��+:	���ก 15 ��� ��� ���
!���� 
51,302  ��� 2/�1'�ก�����H���
!���� 17 ��� ��� ���
!���� 5,505  ��� '����*� �������� �����+(���>��
������'���:�+�� 
!���� 135 ��� 2/�1'�ก�����H��� 186 ��� ���+�E�
!�����*��	*� 321 ���           
���
!���� ���&'� 226,260,356  ���  ���+>�ก������/� 90.50 (��
!���� ����*� �'���!���2/�� 

���������	
����2/���ก+����/�9�2�� 1'��������� ���/�9�2��+���������:	
!���� 226,260,356 +���� 
&�>�����&�>+ N�'��� ����'��ก+����  



 

 
 

�5" ���������	
����2/�� ���������������
!��"2/�������(��9��ก���ก��:�������@��J 

+���2/����:	+�E�+�กH��D�����:	��ก��+�	�(����	=��!� ����������+�/�������	*���'����� 20 

ก��F����@D �... 2556 �������������&'�:��
���2/��:�������@��J +��� 

3. ��	$��	ก���>���"��E��*���/>�ก�*�*�&"���.������5"ก����+����"�ก��)��*�ก���>��      

�"��E��*/+��+$���������	��	�����/*�	���2�"1���+/��$23 20 ก��8�&��%' &.9. 2556 

���@��J &'�2
��< �������������>�<��������+�/�������	*���'����� 20 ก��F����@D �... 2556 ��	=�    

��ก!�&���@	�>����+�E�(����	=�< �>
!���� 1,688,465,781 ��  

�!� ����/ก��'!�+�	����<��������+�/������ 2555 9��ก���ก����	=�+ N���9��+���
>��         

+�	��S��/�!� ���ก��'!�+�	����9�)���" /��(���������+�/������ 2555 < �2ก>������ ���<���:�� 1.85 �� 

:>� ��� 3)�����+�	��S��/�	+.=
!���� 0.40 �� +�����<�����9����� 20 �"(����	=� 1'�ก!� �'
>��  

<������ 27 �	������ �... 2556 ก��
>��+�	��S��/9��*���*+�E�ก��
>��+�	��
�กก��
>��+�	��S��/�� �>��

ก�/
!���� 1.15 ��:>� ��� 3)����	=�&'�'!�+�	�ก��
>��+�	��S��/'��ก/>��< �2ก>������ ���2/��+���������      

22 :�/�9� �... 2555 '����*� 
!����+�	��S��/�*��	*���
>���!� ����������+�/�������	*���'�����              

20 ก��F����@D �... 2556 
�+>�ก�� 3.00 �� :>� ���3)����'9/���ก���1����ก��
>��+�	��S��/(��

��	=� ��
�
>��+�	��S��/<���:��&�>:�!�ก�>�����/� 30 (��ก!�&���@	
�ก��ก��+�	����  /�� �ก+�	��!����

:>��P �ก���+F��กK ���2/���	=�&'�ก!� �'&�� ��>��&�กN:�� ก��
>��+�	��S��/'��ก/>��
�:���

�	
�����)�ก��2�+�	��'2/�2��ก��/���(����	=�2/���	=��>��<�2:>/��" ����)�9���
!�+�E�2/�            

9���+ ���������P :����9��ก���ก��+ N���9��  

������ �����+(���>��������&'�3�ก���2/�ก���ก��(����	=�&'�:��9!����(�������� ���'��:>�&���* 

���������� (���9�ก+":��� �ก�*9�2��5�2) : +����+ :�<'��	=�
)�:�����ก��:�*����!����+����ก��(���

ก	
ก��
!������ก�>��/< ����!����+����ก��(���ก	
ก��+�	��()*��ก�"  

ก���ก�� (����/ก�.."ก� �ก�1�9"�"ก�*) : ��	=�&�>&'�(������:	:�*����!����+����ก��(���ก	
ก���!� ���

�������+�/�������	*���'����� 20 ก��F����@D �... 2557 ���!����+����ก��(���ก	
ก������	=�
�'���&��     

&'���ก�!�&�<��<�ก��/���3�*��	�����D���� 2/���;������9���	�+:��D +�E�:�� ก��
�'������!����

'��ก/>��!�< ���	=�ก�����+�	�����/� �>��/< �:������ก��+�	�����)�F���'�ก+��*�(����	=�/'/� 2/�

+ก	'�F��9/>��<�ก��'!�+�	������ก()*� 

���������� (���9�ก+":��� �ก�*9�2��5�2) : ���!����+����ก��(���ก	
ก����*&'�:�*�&��+����9*!����ก��+�	�ก�����


�ก������ก��+�	� ���&�> 



 

 
 

ก���ก�� (����/ก�.."ก� �ก�1�9"�"ก�*) : ���!����+����ก��(���ก	
ก��&�>&'�:�*�&��+����9*!����ก��+�	�
ก�����
�ก������ก��+�	� 2:>
�'���&��+����/'��	���ก��ก�����+�	�
�ก������ก��+�	� 

���������	
����2/���ก+����/�9�2�� 1'��������� ���/�9�2��+���������:	
!���� 226,260,356 +���� 
&�>�����&�>+ N�'��� ����'��ก+����  

�5" ���������	
����2/�� ������ก��
>��+�	��S��/�� �>��ก�/2/����:	+�E�+�กH��D�����:	    
ก��
>��+�	��S��/��'��'���< �2ก>������ ���:�����/�+���'�����@��J +����ก���ก��  

4.  &"���.������5"ก���5>5�1ก���ก���$�ก���ก��AG35����ก��ก5�����>5��/����*�  
ก���5>5�1ก���ก��6��> 

���@��J 2�/�:>�� ��������>� :��(�����9��(����	=�&'�ก!� �'< �ก���ก��
!���� �) ��<����     
��ก
�ก:!�2 �>�:������<�ก��������������� �� �� � �����
!��" �ก9�� *� 3) ��<�ก��������9�� *���*             
��ก���ก����:�����ก
�ก:!�2 �>�:������
!���� 4 >�� '����*  

1. ���9�3�?	+'� 9��	:��	  ���@��ก���ก�� 
2. �����3�?	1ก� 9��1'�  ������@��ก���ก��2/�ก���ก�����
�'ก�� 
3. �������	
	 19�����	 ก���ก���	���2/�ก���ก��:��
��� 
4. '�. ��
�	: 9��@�ก�/��.D ก���ก���	��� 

+�����
�ก���9�3�?	+'� 9��	:��	 :	'F��ก	

)�&�>�����9D��
�ก/��+(��'!���:!�2 �>�ก���ก����ก:>�&� 
9��ก�� �ก�� � 	
�� ��2/ ��� �9���+ N� � >�� �99/� �+ / ��� *�  3   >�� +� E� �� �� �9�������� �                     
<�ก����	 �����(����	=�< ������9����!�+�N
��>��:>�+����� '����*� ���@��J 
)�+ N���9��+��� 
< ���������2:>�:�*���99/�*� 3 >��'��ก/>��+(��'!���:!�2 �>�ก���ก��(����	=���ก���� �)��  

��ก
�ก��* 9��ก���ก��+���< �� �������2:>�:�*� �����3�1��	 193�ก� 3)���������ก���D!����        
ก����	=� �	��� &42��+���/ +3��D�	� 
!�ก�' +(��'!���:!�2 �>�ก���ก��(����	=�  

'����*� ��99/��&'����ก��+�������2:>�:�*�< �+�E�ก���ก��2�ก���ก����:�����ก
�ก:!�2 �>�:������ 
2/�ก���ก��< �> &'�2ก> 

1. �����3�?	1ก� 9��1'�  
2. �������	
	 19�����	 
3. '�. ��
�	: 9��@�ก�/��.D 
4. �����3�1��	 193�ก� 

&�>�������� ���3�ก���2:>��>��<' 

���������	
����2/���ก+����/�9�2��2:>�:�*�ก���ก��2�ก���ก��3)��:�����ก
�ก:!�2 �>�        
:������2/�ก���ก��< �><�9���+'���ก�� '����* 



 

 
 

 

1. �����3�?	1ก� 9��1'�  : �����:	   
!���� 226,258,360    +���� 
 : &�>+ N�'��� 
!���� 0 +���� 
 : �'��ก+���� 
!���� 1,996 +���� 
 : ��:�+��� 
!���� 0 +���� 

2. �������	
	 19�����	 : �����:	   
!���� 226,138,360 +���� 
 : &�>+ N�'��� 
!���� 120,000 +���� 
 : �'��ก+���� 
!���� 1,996 +���� 
 : ��:�+��� 
!���� 0 +���� 

3. '�. ��
�	: 9��@�ก�/��.D : �����:	   
!���� 226,258,360 +���� 
 : &�>+ N�'��� 
!���� 0 +���� 
 : �'��ก+���� 
!���� 1,996 +���� 
 : ��:�+��� 
!���� 0 +���� 

4. �����3�1��	 193�ก� : �����:	   
!���� 226,208,360 +���� 
 : &�>+ N�'��� 
!���� 0 +���� 
 : �'��ก+���� 
!���� 51,996 +���� 
 : ��:�+��� 
!���� 0 +���� 

�5" ���������	
����2/�� ���:	+����(�����ก�����:	ก��2:>�:�*������3�?	1ก� 9��1'� �������	
	    
19�����	 '�. ��
�	: 9��@�ก�/��.D 2/������3�1��	 193�ก� +�E�ก���ก��(����	=�:����
���@��J +����ก���ก�� 

5. &"���.������5"0>�5�	�$�ก���ก��	�"#�$ 

���@��J &'�+���< ����������	
����ก!� �'9>�:��2�ก���ก���!� ����������+�/�������	*���'
����� 20 ก��F����@D �... 2557 +�E�
!����&�>+ก	� 13,000,000 �� 3)��+�E���:��+'���ก���������+�/�
������	*���'����� 20 ก��F����@D �... 2556 

������ �����+(���>��������&'�3�ก���2/�ก���ก��(����	=�&'�:��9!����(�������� ���'��:>�&���* 

���������� (���%��� *�ก!.�/"�"HI' ) : +����+ :�<'
)�&�>��ก��+�/����2�/���:��9>�:��2�ก���ก��
��	=� 

ก���ก�� (����&� /�%��/0"�) : ��:��9>�:��2�ก���ก����	=�&�>��ก��+�/����2�/�+�E�����+�/� 
10 ก�>��"2/���>�
�+�E�+�����1����(����	=�2�>�����+.�����u�  

���������� (���9�ก+":��� �ก�*9�2��5�2) : <��������+�/�������	*���'����� 20 ก��F����@D �... 2556 
��	=�
�:���+���F�=�+�	�&'��	:	��99/<���:������/� 23  �������/� 20 



 

 
 

ก���ก�� (����/ก�.."ก� �ก�1�9"�"ก�*) : <��������+�/�������	*���'����� 20 ก��F����@D �... 2556 
��	=�+���F�=�+�	�&'��	:	��99/<���:������/� 23 �!� ����������+�/�������	*���'����� 20 ก��F����@D 
�... 2557 ��	=�
�+���F�=�+�	�&'��	:	��99/<���:������/� 20  

���������	
����2/���ก+����/�9�2�� 1'��������� ���/�9�2��+���������:	
!���� 226,260,356 +���� 
&�>�����&�>+ N�'��� ����'��ก+���� 

�5" ���������	
����2/�� 2/�'���9�2��+����&�>����ก�>� 2 <� 3 (��
!����+�����*� �'(��     
������ ������������� ���:	�����:	ก��ก!� �'9>�:��2�ก���ก���!� ����������+�/�������	*���'
����� 20 ก��F����@D �... 2557 :�������@��J +����ก���ก��  

6. &"���.������5"ก���5>5�1�����		���2�*�ก����+0>�5�	�$�!������		���2������	��	

�����/*�	���2�"1���+/��$23 20 ก��8�&��%' &.9. 2557 

:�������@��J ����(� +/(���ก����	=�&'�2�/�:>�� ��������>�+����< �+�E�&�:����:�� 120 2 >�
�����������:	��	=�� ���
!�ก�' �... 2535 2/�(�����9��(����	=� (�� 36 ก��2:>�:�*������������
2/�ก��ก!� �'
!����+�	�9>���������
�:���&'���������:	
�ก������������������� ������
!��" '����*�    
���@��J 
)�+���< ����������	
����2:>�:�*�������������!� ����������+�/�������	*���' ����� 20 
ก��F����@D �... 2557 '����*  

1. '�. .�F�	:� +:����:��ก�/ �������������������:+/(�+���� 3356 
2. ���+�	��.�ก'	v ��.D�����ก��D �������������������:+/(�+���� 3427 
3. ������/� +������+��	eก	
 �������������������:+/(�+���� 4301   

3)��+�E��������������������:2 >���	=� '�/��D ��� 1@���� &���. �������� 
!�ก�' +�E������������    
(����	=��!� ����������+�/�������	*���'����� 20 ก��F����@D �... 2557 1'�< ������������9�<'     
9� �)��+�E����!�ก��:��
��� < �9���+ N� 2/�/ ���/�/���������<�ก����������ก��+�	�(����	=� 
������ก���������� 2/�/ ���+�ก�������P ��+ก����(��� 

��ก
�ก��* ���@��J &'�+���< ����������	
����ก!� �'9>�:��2�(��������������!� ����������+�/�
������	*���'����� 20 ก��F����@D �... 2557 +�E�
!����+�	�&�>+ก	� 5,300,000 �� ������*�9>�<��
>������P    
+�E�
!����+�	�&�>+ก	� 300,000 ��  

������ �����+(���>��������&'�3�ก���2/�ก���ก��2/������������(����	=�&'�:��9!����(�������� ���
'��:>�&���* 

���������� (���%��� *�ก!.�/"�"HI') : +����+ :�<'�������+�/������(����	=�
)�2:ก:>��
�ก��	=�
����  



 

 
 

ก���ก�� (������ A�A�ก") : +�����
�ก��	=�2�>(����	=�3)��+:	�1:��
�ก@��ก	
9���/�ก���>�<��>��
����������� 20 ก��F����@D(���ก�"+�E�������	�9��<�9/���	�9��+ /�����>��������' ��	=�
)�&'����+��
����� 20 ก��F����@D+�E�����	*��������+�/��������1'�:/�'  

���������� (���%��� *�ก!.�/"�"HI') : ��	=�������ก!� �'����	*��������+�/������< �+�E������ 28 
ก��F����@D  ��� 31 ����9� &'� ���&�> 

ก���ก�� (����&� /�%��/0"�) : ��	=�
�:����	
������>��������� ก��+�/����2�/��������+�/�
�����&�><�>+������>��+�����
�ก
�:�����ก�������ก��+�	�(����	=��>��+(��ก����ก��+�	�(����	=�'��� 

���������� (���9�ก+":��� �ก�*9�2��5�2) : <�(����9>���������+�	��()*�+���� 100,000 �� +����+ :�<'
9>�<��
>������P 
)���
!�����)� 300,000 �� ��ก
�ก��* <� /���������+�/���������>���� 9���	:	    

)��	
�	���'�D +�E���������������/�/�����������������ก��+�	�(����	=� +����+ :�<' ��	=�
)�+�/����
�����������3)��/������������ก��+�	��!� ����������+�/�������	*���'����� 20 ก��F����@D �... 2557 

�����		���2 (����"5" �G�"��"���+�') : +�����
�ก��	=�����	=��>��<�:>�����+.+�	��()*� +�>� ก������ 
/�� 2/�+�������D �������������
:���+'	���&�'�2/ ������������ก��+
�� ����� ����*������������
(����	=��>��'��ก/>��'��� ���
�ก>�< �+ก	'9>�<��
>��+�	��()*� ��	=�
)�
!�+�E�:���:�*�9>�<��
>��'��ก/>��+����
&�� ��>��&�กN'� <�9���+�E�
�	�2/�� 9>�<��
>����+ก	'()*���
&�>���(��'��*� �>����+ :�(��ก��+�/����  
�����������3)��/������������ก��+�	�(����	=���*� +�����'������ก�.9��ก���ก��ก!�ก�� /�ก����D
2/�:/�' /�ก����Dก!� �'�>���	=�
'�+����:���+�/����:���������������>�������ก 5 �������+�/�
����� ��&'�/������������ก��+�	�(����	=���9�� 5 �������+�/������2/�� 
)�:���+�/����< �������
�����>������'!�+�	�ก�� 

���������� (���9�ก+":��� �ก�*9�2��5�2) : 9>���������'��ก/>������)�ก����������(����	=��>��       
<�:>�����+.'��� ���&�>  

�����		���2 (����"5" �G�"��"���+�') : ��	=��>��<�:>�����+.����������������>2/�� ��	=� '�/��D ��� 
1@���� &���. �������� 
!�ก�' 
��>� /�ก+ก�lDก����������&���������������(����	=��>��+ />���*� 
2/���
(�< ������������(����	=��>���>�(����/�������	=�+���������ก��+�	� 9>�����������(������:	
����>��(��ก�������ก��+�	�2/�� 

���������� (���9�ก+":��� �ก�*9�2��5�2) : <� ��� 3 (����ก��+�	��!� ����������+�/�������	*���'����� 
20 ก��F����@D �... 2556 �����������&'���ก������ w(����/2/�+ :�ก���D��+���x &�� ก�����@	����>�(����/
'��ก/>��9����&� 

�����		���2 (����"5" �G�"��"���+�') : <�ก����������������+ N��>���+ :�ก���D�!�9��+ก	'()*�ก����	=� 
���+�E�+ :�ก���D�������� ���9����� �����������
�����(����/ ���+ :�ก���D��+���&��<��>����'���(��
������(���������������������:3)��+�E�&�:����:�e��ก��������(��������������!� ���            



 

 
 

�������+�/�������	*���'����� 20 ก��F����@D �... 2556 ��	=�&'�3�*� ���(�� 3 ��	=� ��ก��+�	�       
(����	=�
)���ก��+�/����2�/�1'���ก��+�	��+:	��>��(����	=��>�� ���!�< �:��+/(���!���+�����+���
+�/����2�/�&� 

<��� �>��ก���	
����������* &'��������� �����+(���>��������'���:�+��+�	��+:	���ก 1 ��� ��� ���
!���� 
700  ��� '����*� �������� �����+(���>��������'���:�+�� 
!���� 136 ��� 2/�1'�ก�����H��� 186 ��� 
���+�E�
!�����*��	*� 322 ��� ���
!���� ���&'� 226,261,056  ���  ���+>�ก������/� 90.50 (��
!����
 ����*� �'���!���2/�� 

���������	
����2/���ก+����/�9�2�� 1'��������� ���/�9�2��+���������:	
!���� 226,261,056 +����
&�>�����&�>+ N�'��� ����'��ก+����  

�5" ���������	
����2/�� ���:	+�E�+�กH��D�����:	ก��2:>�:�*������������'��ก/>��������*�ก!� �'

!����+�	�9>�:��2�(�������������2/�9>�<��
>������:�������@��J +����ก���ก��  

7. &"���.����3���3�K 

 ���@��J &'�������:>���������+����< ������� ���&'�+���+���������+�����	
���� 2/�+�5'1�ก��< ������� ���   
&'�3�ก��� 

���������� (���.�Iก"5": ���$�	��� �*����%"�"$%": �"��&�;�&9') : ���ก����)���;��ก��(��
��	=���'!�+�	�ก	
ก�����><����+.ก/�>������9�+.�=eก	
��+3��� (AEC) ���&'�2ก> +���'��� ก������ 
2/�/�� ����)��/ก��'!�+�	���� 2/�2�����<����9:  

ก���ก�� 	�"#�$ �"��� )�?0�)B���A' (ก��&���) ���ก�+ (���)+A��0� ����+�) : ��	=� �	���     
&�19�&42��3D (ก������) 
!�ก�' +�	�����ก��@��ก	
< ���	ก���	�+����2���>���!���:�*�2:>+'���@����9� 
�... 2554 
��)��S

���� +�E�����+�/������� 1 �"9�)��2/�� �S

��������'(�������� 1 /���
'�//��D� ��e:>�+'���2/���9!�(��	�+���������� 2,000 ��':>�+'��� ��'(��+�	��()*��ก+'��� �!� ����"
���>��������'(������*��	*������� 3 /���'�//��D� ��e <��"��* +��:�*�+�z���'(���������� 8 /���
'�//��D� ��e 

5�/�$� 	�"#�$ �"��� )�?0�)B���A' (��2�����') ���ก�+ (�����0"L"?� ����?��) : ��	=� �	���    
&�19�&42��3D (+�������D) 
!�ก�' +�	�����ก��@��ก	
< ���	ก���	�+����2���>���!���<������ 5 �	������ 
�... 2556 ���>����F��<:�<������:���ก��@��ก	
&�19�&42��3D 1'����!���ก���< �>:�*����>��+���� 
�>��ก��� �S

������:��2�ก��9�� 70 ���� 2/���+�z� �����
�+�	��+�E� 450 ����F��<��	*��"��* <�ก����* 
��	=� �	��� &�19�&42��3D (+�������D) 
!�ก�' 
���������>��'�����'+������;��2/�������/ก!�&�   

�ก:/�'�	�+��������>��<����+.+�������D 



 

 
 

ก���ก�� 	�"#�$ �"��� *"�A"3 �A��'/"� (*�/) ���ก�+ (����"?� 0"5�?�) : ��	=� �	��� /	�3	�� +3��D�	� 
(/��) 
!�ก�' &'����<������:����9���+����+'���+�=��� �... 2556 2/�ก!�/�����><��� �>��ก������(����
<������:���ก��@��ก	
/	�3	��+������
�+�	�����ก��@��ก	
+�>�3�*� 

ก���ก�� (�����A�L"?ก� 0��?+�) : ��	=� +�3�+�� +�''	*� +���'��� 
!�ก�' 3)����	=�&'�&�/���<�
���+.+���'�����*� ก	
ก��+:	�1:��>��:>�+����� 2/���ก!�&���@	:>�+'��������� 5 2���� 

���������� (���9�ก+":��� �ก�*9�2��5�2) : �����)���ก��+�	��!� ����������+�/�������	*���'����� 20 
ก��F����@D �... 2556  ��� 8 ��ก/>���)�:��+/((�'��
�กก��������ก��:�� /�ก9�	:.��:�D
���ก��F����@	F�=�+�	�&'�
!���� 5.465 /����� 3)��2�'�+�E����ก����(�'�� ���ก����>�9��9>���&� 
2/�+����+ :�<'<��������+�/�������	*���'����� 20 ก��F����@D �... 2555 
)�&�>��ก��2�'�:��+/(
'��ก/>�� 

ก���ก�� (����/ก�.."ก� �ก�1�9"�"ก�*) : ก��������ก��:�� /�ก9�	:.��:�D���ก��F����@	F�=�
+�	�&'���*� +�E�ก��������ก��+ก����ก���/���1���D(�����ก�����:���
>��< �+����+ก=������� 
(Retirement benefit)  �����ก+/	ก
���&��/>�� ���3)��+�E�&�:����:�e��ก������� :�� /�ก9�	:.��:�D
���ก��F����@	F�=�+�	�&'�
�:���<����:��ก�� ���+����(�����ก��� ก/>��9�� ��:�������ก���/���ก 
2/���:��ก��()*�+�	�+'���(�����ก���+�E�e��<�ก��9!���� +������
�+����������ก���/���1���D
(�����ก��� <��������+�/�������	*���'����� 20 ก��F����@D �... 2556 ��*� ��:��ก�� ���+����      
(�����ก���(����	=�/'/� 
)��>��/< ��/���1���D(�����ก���+����+ก=������� (Retirement benefit) 
 �����ก+/	ก
���+�	��()*� +����9���+�E�&�&'�����	=�
�
>��< ����ก���+����+ก=������� �����ก+/	ก
���<�
���9:+�	��()*� ��ก
�ก��* ก������:��+�	�+'���(�����ก���+�	��()*� �>��/< �ก��������ก���/���1���D
(�����ก���+�	��()*�+�>�ก�� '����*� ������ก��:�� /�ก9�	:.��:�D���ก��F����@	F�=�+�	�&'�
)�2�'�
+�E����ก��(�'�� �*���* �!� ����������+�/�������	*���'����� 20 ก��F����@D �... 2555 ��&�>���กM
���ก��'��ก/>��<���ก��+�	���*� +�����>���:��ก�� ���+����(�����ก���2/���:��ก��()*�+�	�+'���(��
���ก���+����+�����+���ก���������+�/�������	*���'����� 20 ก��F����@D �... 2554 2/��&�>��9���
2:ก:>����+�E������!�9�� '����*� ก��(�'��
�กก��������ก��:�� /�ก9�	:.��:�D���ก��F����@	
F�=�+�	�&'�
)�&�>+ก	'()*� 2:>�!� ����������+�/�������	*���'����� 20 ก��F����@D �... 2556 ��:��       
ก�� ���+����(�����ก���2/���:��ก��()*�+�	�+'���(�����ก�����ก��+�/����2�/���>���������!�9�� 

)�!�< �+ก	'���ก��(�'��'�������กM<���ก��+�	� 

���������� (���9�ก+":��� �ก�*9�2��5�2) : +�	�ก���ก�/+��2/��ก�/'�//��D� ��e9	'+�E���'�>��+>�<'(��

!����+�	�ก���*� �'(����	=� 2/��!� ����������+�/�������	*���'����� 20 ก��F����@D �... 2556 
��	=�(�'�� ���&'�ก!�&�
�ก��:��2/ก+�/����<�ก��ก�����+�	�'��ก/>�� ���&�> 

ก���ก�� (����/ก�.."ก� �ก�1�9"�"ก�*) : ��	=�����'�>��+�	�ก����+�E��ก�/+�	�:��:>�����+.�*� �'
����������/� 69 (��+�	�ก���*� �' �*���*  ��	=�&�>��ก!�&�(�'��
�ก��:��2/ก+�/����+�	�:��



 

 
 

:>�����+. +�����
�ก��	=�&'�!�ก���ก�z��9���+�����
�ก��:��2/ก+�/����1'�ก��!� Swap contract 
&���*� �'2/��  

���������� (���9�ก+":��� �ก�*9�2��5�2) : 9>�<��
>��<�ก��!� Swap contract +>�<' 

ก���ก�� (����/ก�.."ก� �ก�1�9"�"ก�*) : 9>�<��
>��<�ก��!� Swap contract 9	'+�E�����������/� 
2-3 (����'+�	�ก�� 3)��9>�<��
>����*
�������><���:��'�ก+��*�2/�� 3)����:��'�ก+��*����+H/���<��������+�/�
������	*���'����� 20 ก��F����@D �... 2556 9	'+�E�����������/� 4.08 (����'+�	�ก�� 

���������� (���9�ก+":��� �ก�*9�2��5�2) : ��	=���9��������<�ก��������ก���*!�>����>��&� 

ก���ก�� (����&� /�%��/0"�) : ��	=���2��ก��'!�+�	�@��ก	
��>��:>�+����� (Business Continuity 
Plan) +����+:����������ก������ก���DH�ก+H	� 3)��F�� /����กF��9��*����>���� ��	=�&'���������2��    
ก��'!�+�	�@��ก	
��>��:>�+����� +�>� �ก+9�����+�	ก���2/�����!���+�	��' (ATM) < ����()*� <�����'�������9�
2(N�2��2/���*!���ก()*�  

���������� (���$/2&#' ���2�?�8.) : <�ก��(���ก��/���&�������+.<�ก/�>������9�+.�=eก	

��+3��� (AEC) ��9���+�E�&�&'� ���&�>����	=�
���2��ก��< ���	=����ก��@��ก	
<����+.+ />���*� 

'�+����<�:/�' /�ก����D(�����+.��*�P  

ก���ก�� (����&� /�%��/0"�) : �1����ก��/���(��ก/�>���	=��	�����*� 
�������< �2:>/���	=�
+:	�1:'���:�+�� ��9���+�E��	��� +�E��������� ����*��� /�ก@����F	��/ (Good Governance) 
F��<:� �>�����ก!�ก��'�2/<�2:>/����+. <����9:��

���ก��
'�+����<�:/�' /�ก����D �*���* 

!�+�E�:����	
�����)��>��+�/���+ ����� 9��������(����	=� 2/�9��������(�����+.��*�P 
���ก��'���  

���������� (���$/2&#' ���2�?�8.) : (�< �2ก�&(:��+/(2�'���:������/�(��9�2��+�������'��ก+����
:���:	��������<������� 4  

ก���ก�� (����&� /�%��/0"�) : ��	=�
����&���	
����+����2ก�&(:>�&� 

���������� (���%�+� ��!?!) : ��	=�:�*�+�z� �����'�>��(�����&'�
�กก	
ก������	=�+(��&�/���        
<�����+�/� 3-5 �"(��� �����>��&� 

ก���ก�� (������ A�A�ก") : �S

������'�>��ก!�&���@	
�ก��	=��>���*� 3 ��	=�����	=�&'�3�*� ���         
<��������+�/�������	*���'����� 20 ก��F����@D �... 2556 9	'+�E�����������/� 10 (��ก!�&���@	
�*� �' <����9:��	=�:�*�+�z� ���< ���'�>��ก!�&���@	 ����
�ก��	=��>��&�>:�!�ก�>�����/� 30 (��
ก!�&���@	�*� �' 3)����
<������+�/�����9�� 

���������� (���/"?���' &"&�;�'ก"55"ก�*) : ��	=����1����<�ก�����/�ก9��:>����:	��>��&����� 





 
 

��ก�����	 3 
��ก�	ก��������������� 4 ����ก����ก���ก�����ก���ก����������ก���� �!������� �������ก 

��������	

���������ก���������������������������� �ก��!ก�� 

 "��� ����	"� ��$���
��               

���#�ก���ก���������$ ���!����� ก��!ก�� 
��%& 50 �' 
��'"��� ��( 

�&(�ก��)*ก+� ���))�*� ����������$	�ก�+ 
 �,������-.��"�/�������0����1 
ก���	�� ��ก�,��ก���ก�� Director Diploma  
 �!�
!� �����!�,����ก��!ก�����=����( 

��-�!��ก��.�� &��$�	��+�� 200,000 �	�� (0.08%) (- ����� 20 ก	!E�"��$1 ".0. 2557) 
�������/�����0�ก���ก��	��+�� 14 �' 
������1����ก���2���!����"&�$��/ 2556 !ก������	!
-�ก��!ก�� 8 
��I� ��������	! 8 
��I� 
 ��ก�ก�67ก����� �ก���ก�� ก�����ก��
������กJK������������ �ก��!ก��������=���! ���J ��


-�ก��!ก������� ������+�ก�L++	������=��(���! !ก���� ���I�

-�ก��!ก������� �( ����กM��! 
-�ก��!ก�����=������ �!ก��
"�+��-�
	-�!����������� ��N *�(�K+�ก
��!��!���!����

	-�	/� �����ก��-1 ���
��!���(���)+�ก���ก���(�����" 
��!,O�J�ก���P����������Q���ก��!ก�����=����� ����J ��!����� 
��M�� � ����	"� ��$���
�� !
	-�!������!���! �!
������ก��I���R�
ก��!ก��������=�� 

ก��-�������� �!�$��8��&	��  
ก�	 !���=�������  
2543-�L++	���  ก��!ก��  
  ���=�� ����� $�������"(1 (��(����1) +��ก�� (!����) 
2548-�L++	��� ก��!ก�� 
 ���=�� ����� ����������1 �U��1��� (�����0��() +��ก��* 
���=������N ���� ����/�ก�(�������ก��$	�ก�+������=������+�������ก��
��!����(�����J����*(��1 
- �! ! - 
���=��+�����(�����N  
- �! ! -        
���=������N 
- �! ! X 

 

*  ���=�� ����� ����������1 �U��1��� (�����0��() +��ก�� +����I��OI�+�กก��
����!ก�+ก������ �� ���=�� ��U���   
����������1 *��
�ก��1 (�����0��() +��ก�� ��� ���=�� ��U��� ��YZ����������1 *��
�ก��1 (�����0��() +��ก��      
�!�������� 1 ก�ก[�
! ".0. 2556 



 
 

 

��������	

���������ก���������������������������� �ก��!ก�� 

"��� ��(������(1 �+(�����1   
���#�ก���ก���������$ ���!����� ก��!ก��  

��%& 51 �' 
��'"��� ��( 
�&(�ก��)*ก+� ���))��� ����������$	�ก�+  
 University of Southern California �����0����Q��!��ก� 
ก���	�� ��ก�,��ก���ก��  Director Accreditation Program  
  �!�
!� �����!�,����ก��!ก�����=����( 
��-�!��ก��.�� &��$�	��+�� 15,000,000 �	��  (6.00%) (- ����� 20 ก	!E�"��$1 ".0. 2557) 
�������/�����0�ก���ก��	��+�� 14 �' 
������1����ก���2���!����"&�$��/ 2556 !ก������	!
-�ก��!ก�� 8 
��I� ��������	! 4 
��I� 
 ��ก�ก�67ก����� �ก���ก�� ก�����ก��
������กJK������������ �ก��!ก��������=���! ���J ��


-�ก��!ก������� ������+�ก�L++	������=��(���! !ก���� ���I�

-�ก��!ก������� �( ����กM��! 
-�ก��!ก�����=������ �!ก��
"�+��-�
	-�!����������� ��N *�(�K+�ก
��!��!���!����

	-�	/� �����ก��-1 ���
��!���(���)+�ก���ก���(�����" 
��!,O�J�ก���P����������Q���ก��!ก�����=����� ����J ��!����� 
��M�� � ��(������(1 �+(�����1 !
	-�!������!���! �!
��
����ก��I���R�ก��!ก��������=�� 

ก��-�������� �!�$��8��&	�� 
ก�	 !���=�������  
2543-�L++	��� ก��!ก��  

���=�� ����� $�������"(1 (��(����1) +��ก�� (!����) 
���=������N ���� ����/�ก�(�������ก��$	�ก�+������=������+�������ก��
��!����(�����J����*(��1 
- �! ! - 
���=��+�����(�����N 
2536-�L++	��� ก��!ก�����JK������(ก�������� 
 ���=�� ��K 
��1�������� +��ก�� (!����)  

2550-�L++	��� ���$��ก��!ก��������$��ก��!ก�������� 
 ���=�� ���ก���"(1 Yk����U( �U��� +��ก�� (!����) 
���=������N 
2543-�L++	��� ก��!ก��JK�+��ก����) ������$��
-�JK������� 
 ���=�� ����
�!*l���I� +��ก��  
 



 
 

 

��������	

���������ก���������������������������� �ก��!ก�� 

"��� ��(�""��$�Z �!���*
��  
���#�ก���ก���������$ ���!����� ก��!ก�������������$��ก��!ก�����+���  

��%& 66 �' 
��'"���  ��( 
�&(�ก��)*ก+� ���))�*� ����ก[�!�(  
 New York University �����0����Q��!��ก� 
ก���	�� ��ก�,��ก���ก�� Director Accreditation Program  
 �!�
!� �����!�,����ก��!ก�����=����( 
��-�!��ก��.�� &��$�	��+�� 130,000 �	�� (0.052%) (- ����� 20 ก	!E�"��$1 ".0. 2557) 
�������/�����0�ก���ก��	��+�� 13 �' 
������1����ก���2���!����"&�$��/ 2556 !ก������	!
-�ก��!ก�� 8 
��I� ��������	! 8 
��I� 
 !ก������	!
-�ก��!ก�����+��� 7 
��I� ��������	! 7 
��I� 
 ��ก�ก�67ก����� �ก���ก�� ก�����ก��
������กJK������������ �ก��!ก��������=���! ���J ��


-�ก��!ก������� ������+�ก�L++	������=��(���! !ก���� ���I�

-�ก��!ก������� �( ����กM��! 
-�ก��!ก�����=������ �!ก��
"�+��-�
	-�!����������� ��N *�(�K+�ก
��!��!���!����

	-�	/� �����ก��-1 ���
��!���(���)+�ก���ก���(�����" 
��!,O�J�ก���P����������Q���ก��!ก�����=����� ����J ��!����� 
��M�� � ��(�""��$�Z �!���*
�� !
	-�!������!���! �!
��
����ก��I���R�ก��!ก��������=��  

ก��-�������� �!�$��8��&	�� 
ก�	 !���=�������  
2537-�L++	���  ก��!ก�� ���=�� ����� (��(����1) +��ก��  
2544-�L++	���  ก��!ก�������������$��ก��!ก�����+��� 

���=�� ����� $�������"(1 (��(����1) +��ก�� (!����) 
2548-�L++	���  ก��!ก�� ���=�� ����� *l���I��1 (��(����1) +��ก��  
���=������N ���� ����/�ก�(�������ก��$	�ก�+������=������+�������ก��
��!����(�����J����*(��1 
- �! ! - 
���=��+�����(�����N 
2544-�L++	��� ก��!ก����������ก��!ก�����+��� 
 ���=�� �!�� 
��1�������� +��ก�� (!����) 
���=������N 
2524-�L++	���  ���$��ก��!ก�� ���=�� �������1��������� ���U���� ���1�(��1� +��ก��  
2533-�L++	���  ก��!ก�����������$��ก��!ก�� ���=�� ��ก���
����!��1 +��ก�� 
2548-�L++	���  ก��!ก�� ���=�� "��Y 
��*����1 ก�	q� +��ก�� 
2550-�L++	��� ก��!ก�������������$��ก��!ก�����+��� 
 ���=�� �+��)���"�M�"�"��1�I +��ก��   



 
 

 
1&���	��������������� ��	ก���ก��������ก���ก��������	���9-���	ก������"��� 
 

��ก+�1���������:7 $"! 9�!$"! 

1.  ��R�)�������ก��JK������� ����JK�,���	����(��) ������=������
���=��( �( 

 
 

2. !
��!��!"��$1����ก=-����� ����Iก�����=�� ���=����)  ���=��
( �( ���=��� �! ���������	

�����+!
��!����(�����L++	�������
��� �� 2 �'��J ��!� 

 

 

2.1 ��R�ก��!ก����!� ��� �!��ก����������� "��ก��� �Kก+��� 
��������Oก=���������������������+�� 

 
 

2.2 ��R�JK�������ก����������" �� � JK������)� ����Oก=�
ก[�!�( 

 
 

2.3 !
��!��!"��$1���$	�ก�+��!��(���
�)UO����+!J��������!   
��!��,�������������( ������� 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

 

��������	

���������ก���������������������������� �ก��!ก�� 

"��� ��(������/�1 *�����+���  
���#�ก���ก���������$ ���!����� ก��!ก��  

��%& 43 �' 
��'"���  ��( 
�&(�ก��)*ก+� ���))�*� ����������$	�ก�+  
 Griffith University �����0��������( 
ก���	�� ��ก�,��ก���ก�� - �! ! - 
��-�!��ก��.�� &��$�	��+�� - �! ! - 
�������/�����0�ก���ก��	��+�� - �! ! - 
������1����ก���2���!����"&�$��/ 2556 �! �
(����� �!ก������	!
-�ก��!ก�� ������+�ก�"�� �������         

ก���������������������������� �ก��!ก�����' ".0. 2557 
 ��ก�ก�67ก����� �ก���ก�� ก�����ก��
������กJK������������ �ก��!ก��������=���! ���J ��
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 ��������������������������������� �����!"�ก�	 �.%. 2535 )��*���+
�*�+���� *�� 36 -.�+ก"���	���    
 ������/������01�2���/��)��+��3+01�������)��ก"���	
�������� /ก�4 
5�ก���ก����6!���	���!��5�
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2. ��������%�ก	�D 6+%:�����ก�5: 3427 5 �4 (2546-2550) 

3. ����6���  � ����������Hก�! 4301 - 

 ��ก!�ก��3  ������/�
5�ก���ก������ ��>�
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01� ���ก���6*��+ก�/

�	�+ก���6����ก�5� ��!���0�ก�� ���ก���=�������� ������+���������)������+�	 
  



เอกสารแนบ 5 

ข้อบงัคบัของบริษัททีเกียวข้องกบัการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ !". คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจาํปีผู้ ถือหุ้นภายในสี (,) เดือน นบัแตว่นัสิ 0นสดุของ

รอบปีบญัชีของบริษัท 
  การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอืนนอกจากทีกลา่วไว้แล้วนี 0 จะเรียกว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นวิสามญั โดยคณะกรรมการ

จะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมือใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร  

  ผู้ ถือหุ้นซึงมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึงในห้า ("/8) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้รวมทั 0งหมด หรือจํานวน   

ผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่ายีสิบห้า (98) คน ซึงมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึงในสิบ ("/":) ของจํานวนหุ้นที

จําหน่ายได้ทั 0งหมดสามารถเข้าชือกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการประชมุผู้ ถือ

หุ้นวิสามญัเมือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการทีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวด้วย ใน

กรณีเชน่นี 0 คณะกรรมการต้องจดัให้มีประชุมผู้ ถือหุ้นภายในหนึง (") เดือน นบัแต่วนัทีได้รับหนงัสือนั 0นจากผู้

ถือหุ้นดงักลา่ว 

ข้อ !9. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ น ให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือแจ้งนัดประชุมโดยระบุสถานที วัน เวลา 

ระเบียบวาระการประชมุ และเรืองทีจะเสนอต่อทีประชมุพร้อมทั 0งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจน

ว่าเป็นเรืองทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนุมตัิ หรือเพือพิจารณา รวมทั 0งความเห็นของคณะกรรมการในเรือง

ดงักล่าว โดยจดัส่งเอกสารดงักล่าวให้ผู้ ถือหุ้ นและนายทะเบียนเพือทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (<) วนั ก่อนวัน

ประชมุทั 0งนี 0ให้ลงโฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่าสาม (!) วนั โดย

ลงตดิตอ่กนัเป็นเวลาสาม (!)  วนั  

  ทั 0งนี 0 สถานทีทีใช้เป็นทีประชุมจะอยู่ในจังหวัดทีอันเป็นทีตั 0งสํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือทีอืนใดก็ตาม

แล้วแตค่ณะกรรมการจะกําหนดก็ได้ 

ข้อ !!. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่ยีสิบห้า (98) 

คน หรือไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั 0งหมดรวมกนั และต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึงใน

สาม ("/!) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ทั 0งหมดจงึจะครบองค์ประชมุ 

  ในกรณีทีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครั 0งใด เมือลว่งเลยเวลานดัไปแล้วถึงหนึง (") ชัวโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึง

มาประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ ถือหุ้ นร้องขอ      

การประชุมเป็นอันระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนั 0นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นัด

ประชมุใหม่และในกรณีนี 0ให้ส่งหนงัสือนัดประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (<) วนั ก่อนวนัประชุม ในการ

ประชมุ ครั 0งหลงันี 0ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

 



 

ข้อ !,. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานทีประชุมผู้ ถือหุ้ น ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุมหรือไม่
สามารถปฏบิตัิหน้าทีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในทีประชมุ ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการหรือมี
แตไ่ม่อยูใ่นทีประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าทีได้ ให้ทีประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นซึงมาประชมุคนใดคนหนึงมาเป็น
ประธานในทีประชมุดงักลา่ว 

ข้อ !8. มติของทีประชมุผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี 0  

(") ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย
ให้นบัหนึงหุ้นเป็นหนึงเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในทีประชมุออกเสียงเพิมขึ 0นอีกเสียง
หนึงเป็นเสียงชี 0ขาด 

(9) ในกรณีดงัตอ่ไปนี 0 ให้ถือคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี (!/,) ของจํานวนเสียงทั 0งหมดของผู้ ถือหุ้น 
ซึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นบัหนึงหุ้นเป็นหนึงเสียง 

(ก) การขายหรือโอนกิจการทั 0งหมดหรือบางสว่นทีสําคญัของบริษัทให้แก่บคุคลอืน 

(ข)  การซื 0อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอืนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การตกลง แก้ไขเปลียนแปลง หรือยกเลิกสญัญาเกียวกบัการให้เชา่กิจการของบริษัททั 0งหมด
หรือบางสว่นทีสําคญั การมอบหมายให้บคุคลอืนใดเข้าจดัการธรุกิจของบริษทั หรือการควบ
รวมกิจการกบับคุคลอืน โดยมวีตัถปุระสงค์เพือการแบง่ผลกําไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิมเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(จ)  การเพิมหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลกิบริษัท และ 

(ช) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอืน 

ข้อ !B. กิจการทีประชมุผู้ถือหุ้นสามญัประจําปีพึงเรียกประชมุมีดงันี 0 

(") พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีแสดงถึงกิจการ ผลงานของบริษัทในรอบปีทีผา่นมา 

(9) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ 

(!) พิจารณาจดัสรรเงินกําไร และประกาศจา่ยเงนิปันผล 

(,) พิจารณาเลือกตั 0งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที พ้นจากตําแหน่งตามวาระ และกําหนด
คา่ตอบแทนกรรมการ 

(8) พิจารณาแตง่ตั 0งผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชี และ 

(B) กิจการอืน ๆ 



เอกสารแนบ 6 
คําชี �แจงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงหลกัฐานแสดงตนเพื"อเข้าร่วมประชมุ 

และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

1. วิธีการมอบฉันทะ 

�.� บริษัทได้จดัส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที"กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กําหนดไว้ เพื"อให้       
ผู้ ถือหุ้นที"ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี (“การประชมุ”) ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะ  
ให้บุคคลอื"นหรือให้กรรมการบริษัทรายใดรายหนึ"งตามที"บริษัทได้เสนอชื"อไว้ข้างล่างนี � เข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทน โดยผู้ ถือหุ้นอาจระบุชื"อผู้ รับมอบฉันทะได้มากกว่า 8 ราย แต่ผู้ เข้าร่วมประชุม
จะต้องเป็นผู้ รับมอบฉนัทะคนใดคนหนึ"งเท่านั �น 

ทั �งนี � หนงัสือมอบฉนัทะทั �งหมดที"ได้แนบมานี � หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะทั"วไปที"
ง่ายไม่ซบัซ้อน หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นแบบที"กําหนดรายการต่างๆ ที"จะมอบฉันทะที"ละเอียดชดัเจน
ตายตัว และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที"ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ ลงทุน
ตา่งประเทศและแต่งตั �งให้คสัโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ผู้ ถือหุ้นที"ไมเ่ข้า
ร่วมประชมุสามารถแตง่ตั �งผู้รับมอบฉนัทะโดยกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ"งตามที"
สง่มาด้วยนี �ให้ครบถ้วนชดัเจน  

�.� ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคลอื"น หรือกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ"งดงัตอ่ไปนี �เข้าร่วมประชมุแทน
ก็ได้ 
8.   นายชนุอิจิ โคบายาช ิ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อาย ุH8 ปี 
 ที"อยูติ่ดตอ่ IJJ อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั �น KH ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110 
 สว่นได้เสียในวาระการประชมุ :  - ไมม่ี -  
2. ดร. สจุริต คณูธนกลุวงศ ์ กรรมการอิสระ อาย ุQJ ปี 
 ที"อยูติ่ดตอ่ IJJ อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั �น KH ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110 
 สว่นได้เสียในวาระการประชมุ :  - ไมม่ี -  

ในกรณีผู้ ถือหุ้ นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะเข้าประชุมและ        
ออกเสียงลงคะแนนคืนกลบัมายังฝ่ายบริหารกลยุทธ์องค์กร (นักลงทุนสมัพันธ์) เลขที" IJJ อาคารเอ็กเชน      
ทาวเวอร์ ชั �น KH ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 8R88R ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ    
I วนั เพื"อบริษัทจะได้สง่มอบให้กรรมการผู้ รับมอบฉนัทะดําเนินการตามที"ได้รับมอบฉนัทะตอ่ไป 

1.3 ผู้ ถือหุ้นและผู้มอบฉนัทะลงลายมือชื"อในหนงัสือมอบฉนัทะตามที"สง่มาด้วยนี � พร้อมปิดอากรแสตมป์ KR บาท 

2. การลงทะเบียนเข้าประชุม 
 ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนการเข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้นได้ตั �งแต่เวลา S.RR น. ของวนัประชุม จนถึงก่อนปิด    

การประชมุ ณ บริเวณหน้า ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สขุุมวิท เลขที" 30 ถนนสขุุมวิท 
K8 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  



 

#. หลักฐานที&ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นต้องนํามาในวันประชุม 

#.� บุคคลธรรมดา    

#.�.� ผู้ถอืหุ้นที&มีสัญชาตไิทย 

(1) บตัรประจําตวัของผู้ ถือหุ้น (บตัรประจําตวัประชาชน/บตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ) 
หรือ 

(K) ในกรณีมอบฉนัทะ สําเนาตาม (8) และบตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทางของผู้ รับมอบฉันทะพร้อม
สําเนา 

 
#.�.� ผู้ถอืหุ้นชาวต่างประเทศ 

(1)       หนงัสือเดินทางของผู้ถือหุ้น หรือ 
(2) ในกรณีมอบฉนัทะ สําเนาหนงัสือเดินทางตาม (1) และบตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดนิทางของผู้ รับ

มอบฉนัทะพร้อมสาํเนา 
 
3.2 นิตบุิคคล     

#.�.� นิติบุคคลที&จดทะเบยีนในประเทศไทย 

(1) กรณีผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลมาร่วมประชมุด้วยตนเอง 
(ก)  สําเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์ ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบคุคล และ 
(ข) บตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทางของกรรมการผู้ มีอํานาจ  

(K) กรณีที"มีการมอบฉนัทะ 
(ก) สําเนาเอกสารตามข้อ (8) ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบคุคล และ 

 (ข) บตัรประจําตวั หรือหนงัสือเดินทางของผู้ รับมอบฉนัทะพร้อมสําเนา 
  

3.2.2 นิติบุคคลที&จดทะเบยีนในต่างประเทศ 

(8) กรณีผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลมาร่วมประชมุด้วยตนเอง 
(ก)  สําเนาหนงัสือรับรองนิตบิคุคล ออกให้ไมเ่กิน W เดือน โดยหน่วยงานของรัฐที"เกี"ยวข้อง ลงนาม

รับรองโดยกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของนิตบิคุคล และ 
(ข) บตัรประจําตวัหรือหนงัสือเดินทางของกรรมการผู้ มีอํานาจ  

(K) กรณีที"มีการมอบฉนัทะ 
(ก) สําเนาเอกสารตามข้อ (8) ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบคุคล และ 

 (ข) บตัรประจําตวั หรือหนงัสือเดินทางของผู้ รับมอบฉนัทะพร้อมสําเนา 

หมายเหตุ: 

 1.   ในกรณีของสําเนาเอกสารทกุฉบบั จะต้องมกีารลงนาม พร้อมประทบัตราสําคญั (ถ้ามี) รับรองความถกูต้องด้วย 
2.    ในกรณีเป็นเอกสารที"จดัทําขึ �นในตา่งประเทศ จะต้องมีการรับรองลายมือชื"อโดยโนตารีพบัลิค 
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 ?)�@	/)� : (66) 2689 - 7008 
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� : (66) 2689 - 7007 
 �4#�$ : ir@aeon.co.th 
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