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วนัท่ี 26 ตลุาคม 2565 

 

เรื่อง ขอเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 3/2565 

เรียน ผูถื้อหุน้ของบรษิัท ไทย โคโคนทั จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2565 

2. ประวตัิและประสบการณก์ารท างานของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

3. รา่งวตัถปุระสงคข์องบรษิัทฯ 

4.  รา่งขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ  

5. หนงัสือมอบฉนัทะ 

 ดว้ยบรษิัท ไทย โคโคนทั จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก าหนดใหม้ีการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 3/2565 ในวนัที่ 

3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.00 น. ณ หอ้งประชมุของบรษิัทฯ เลขที่ 108/45 ซอยแจง้วฒันะ 20 ถนนแจง้วฒันะ ต าบลปากเกร็ด 

อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่2/2565 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : บรษิัทฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2565  ซึ่งประชมุ

เมื่อวนัที่ 26 ตุลาคม 2565 ปรากฏตามส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2565 ที่ไดส่้งใหก้ับผูถื้อหุน้พรอ้ม

หนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้(ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1.) 

ความเห็นคณะกรรมการ : รายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2565 ไดบ้นัทึกการประชุมไว้

อย่างถกูตอ้ง ครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ดงักล่าว  

การลงมติ : มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ

ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจ านวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : เนื่องดว้ยบรษิัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมความพรอ้มในการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่

ต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering: IPO) และการน าหุน้สามญัของบริษัทฯ เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ซึ่งหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อประชาชน

และการน าหุน้สามญัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจดัใหม้ีกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 

ของจ านวนกรรมการทัง้หมด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 คน ดงันัน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว จึงเห็นสมควรเสนอต่อ  

ที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิเพิ่มจ านวนกรรมการและเลือกตัง้กรรมการเขา้ใหม่จ านวน 4 ท่าน เพื่อด ารงต าแหน่ง

กรรมการอิสระ โดยมีรายชื่อดงัต่อไปนี ้

 ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1.  นายวรพล โสคติยานรุกัษ ์ กรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ 

2.  นางชนาทิพย ์วีระสืบพงศ ์ กรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ 

3.  นางมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ 

4.  นางสาวนิดาพร อศัวธีระเกียรติ ์ กรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ 

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบรษิัท เห็นว่า ผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ

ดงักล่าวขา้งตน้เป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ และประสบการณท์ี่เหมาะสมต่อการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท ตลอดจนมี

คุณสมบตัิครบถว้นตามที่กฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งก าหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามประวตัิและประสบการณ์

การท างานของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระทัง้ 4 ท่าน ที่ไดส่้งใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ

ฉบับนี ้(ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดับที่ 2.) จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจ านวนกรรมการและ

เลือกตัง้กรรมการเขา้ใหม่ ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้   

 

ทั้งนี ้ ภายหลังการแต่งตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่านข้างต้นเป็นกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะ

ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 7 ท่าน ดงันี ้
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 ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1.  นายวรวฒัน ์ชิน้ป่ินเกลียว กรรมการบรษิัท 

2.  นางสาวพฒัรา ทศัจนัทร ์ กรรมการบรษิัท 

3.  นางสาวเกษร ทรายค า กรรมการบรษิัท 

4.  นายวรพล โสคติยานรุกัษ ์ กรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ 

5.  นางชนาทิพย ์วีระสืบพงศ ์ กรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ 

6.  นางมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ 

7.  นางสาวนิดาพร อศัวธีระเกียรติ ์ กรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ 

การลงมติ : มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและ

ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : ตามที่บรษิัทฯ ไดเ้สนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มจ านวน

กรรมการและเลือกตัง้กรรมการเขา้ใหม ่ในวาระท่ี 2 ขา้งตน้นัน้ เนื่องจากตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ก าหนดใหก้รรมการมสิีทธิ

ไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะก าหนด และมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 

(รวมทัง้ที่แกไ้ขเพิ่มเติม) ก าหนดหา้มมิใหบ้ริษัทจ่ายเงินหรือทรพัยสิ์นอื่นใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตาม

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับมิไดก้ าหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง

ประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่

ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2565 ดงันี ้
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ค่าตอบแทนประธานและกรรมการ         

          หน่วย : บาท 

เบีย้ประชุม กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเส่ียง ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า

ค่าตอบแทน 

2565 จ่ายต่อเดือน จ่ายต่อครัง้ จ่ายต่อเดือน จ่ายต่อครัง้ จ่ายต่อครัง้/ไตรมาส จ่ายต่อครัง้/ไตรมาส 

ประธานคณะกรรมการ   200,000     50,000 50,000     30,000           20,000           20,000 

กรรมการอิสระ         -     30,000 30,000     20,000           15,000           15,000 

 

ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม

ประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของ

กรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับอตัราค่าตอบแทนในธุรกิจที่มีขนาดใกลเ้คียงกับบริษัทฯ ใน

อุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั เพื่อก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ แลว้ จึงเห็นสมควรเสนอ

ต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2565 ตามรายละเอียด

ดงักล่าวขา้งตน้   

การลงมติ : มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขวัตถุประสงคข์องบริษทัฯ  
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ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องดว้ยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมความพรอ้มในการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่

ต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering: IPO) และการน าหุน้สามญัของบริษัทฯ เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัย์

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึ่งหลกัเกณฑเ์ก่ียวกับการน าหุน้สามญัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ก าหนดว่าใน

กรณีที่การรบัหุน้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนอาจท าใหข้ดักบันโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรฐั ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะไม่

สั่งรบัหุน้ดงักล่าวเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนก็ได ้ทัง้นี ้เนื่องจากวตัถปุระสงคข์องบรษิัทฯ ในปัจจบุนัมีขอ้ก าหนดในขอ้ 8 และ

ขอ้ 25 ที่อาจถูกพิจารณาว่าเป็นการขัดต่อนโยบายสาธารณะ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการ

แกไ้ขวตัถปุระสงคข์องบรษิัทฯ ในขอ้ 8 และขอ้ 25 ดงักล่าว โดยมีรายละเอียดการแกไ้ขเพิ่มเติมที่ส  าคญัดงัต่อไปนี ้ 

 

วัตถุประสงคเ์ดิม วัตถุประสงคท์ีแ่ก้ไข 

(8) ประกอบกิจการโรงแรม ภตัตาคาร บาร ์ไนทค์ลบั (8) ประกอบกิจการโรงแรม ภตัตาคาร  

(25) ประกอบกิจการสถานบริการอันมีลักษณะเป็นสถาน

บันเทิง รา้นอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด รวมทั้งการซือ้

จ าหน่ายอาหาร บุหรี่  ยาเส้น สุรา เบียร์ น ้าดื่ม น ้าแร่ 

น า้อดัลม ไอศกรีม เครื่องดื่มทกุชนิดทกุประเภท 

(25) ประกอบกิจการสถานบริการอันมีลักษณะเป็นสถาน

บันเทิง รา้นอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด รวมทั้งการซือ้

จ าหน่ายอาหาร น า้ดื่ม น า้แร่ น า้อดัลม ไอศกรีม เครื่องดื่ม

ทกุชนิดทกุประเภท 

 

รายละเอียดปรากฏตามร่างวตัถุประสงคข์องบริษัทฯ ที่ไดส่้งใหก้ับผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชุมฉบับนี ้

(ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3.) 

นอกจากนี ้ในการแกไ้ขวตัถปุระสงคข์องบรษิัทฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์อาจตอ้งมี

การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ความในวตัถุประสงคข์องบริษัทฯ รวมถึงเอกสารค าขอจดทะเบียนต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามค าสั่งหรือ

ค าแนะน าของนายทะเบียนบรษิัทมหาชน จึงขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจใหก้รรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม

ของบริษัทฯ และ/หรือผูร้บัมอบอ านาจจากกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของบริษัทฯ มีอ านาจแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ความเพื่อให้

เป็นไปตามค าสั่งหรือค าแนะน าของนายทะเบียนบริษัทมหาชนได ้เพื่อใหก้ารจดทะเบียนแกไ้ขวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ 

ส าเรจ็ลลุ่วง 
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ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิ

การแกไ้ขวตัถปุระสงคข์องบรษิัทฯ และการมอบอ านาจ ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้  

การลงมติ : มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงของผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบั

คะแนน  

วาระที ่5 พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขข้อบงัคับของบริษทัฯ  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  เนื่องจากขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ฉบบัปัจจบุนัไดจ้ดทะเบียนเป็นขอ้บงัคบัตัง้แต่

ปี 2558 อย่างไรก็ดี พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง

ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติมเรื่อยมา จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิใหย้กเลิกขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ฉบบัปัจจุบนั 

และใหใ้ชข้อ้บงัคบัฉบบัใหม่แทน เพื่อใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามกฎหมายที่บงัคบัใชใ้นปัจจบุนั โดยมีรายละเอียดตามรา่ง

ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ที่ไดส่้งใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้(ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4.)  

นอกจากนี ้ในการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์อาจ

ตอ้งมีการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ความในขอ้บงัคบัของบริษัทฯ รวมถึงเอกสารค าขอจดทะเบียนต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามค าสั่งหรือ

ค าแนะน าของนายทะเบียนบริษัทมหาชน จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการมอบอ านาจใหก้รรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม

ของบริษัทฯ และ/หรือผูร้บัมอบอ านาจจากกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของบริษัทฯ มีอ านาจแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ความเพื่อให้

เป็นไปตามค าสั่งหรือค าแนะน าของนายทะเบียนบริษัทมหาชนได ้เพื่อใหก้ารจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 

ส าเรจ็ลลุ่วง  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติ

การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ โดยยกเลิกขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ฉบบัปัจจบุนั และใหใ้ชข้อ้บงัคับฉบบัใหม่แทน ตลอดจนการ

มอบอ านาจ ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ 

การลงมติ : มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงของผูท้ี่งดออกเสียงเป็นฐานในการนบั

คะแนน 
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วาระที ่6 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

  วาระนีก้  าหนดไว้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และ/หรือให้ข้อเสนอแนะที่เป็น

ประโยชนแ์ก่คณะกรรมการบรษิัทและ/หรือเพื่อใหก้รรมการไดช้ีแ้จงขอ้ซกัถามหรือขอ้สงสยัต่างๆ (ถา้มี) 

 

ส าหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณากรอก

ขอ้ความในหนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือบุคคลที่ประธานกรรมการก าหนดไว ้ณ สถานที่

ประชุมก่อนผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดตามหนงัสือมอบฉันทะที่ไดส่้งใหก้ับผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญ

ประชมุฉบบันี ้(ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5.)   

จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้ทุกท่านเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ตามวัน เวลา และสถานที่ดงักล่าว 

โดยพรอ้มเพรียงกนั 

  

 ขอแสดงความนบัถือ 

 บริษัท ไทย โคโคนัท จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 (ดร. วรวฒัน ์ชิน้ป่ินเกลียว) 

 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  



ดร.วรพล โสคติยานุรกัษ์ 
คณุวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม : 
Ph.D. in Finance, The Warton School of Pennsylvania, USA 
Master Degree in Finance, The Warton School of Pennsylvania, USA 
วทิยาศาสตรบั์ณฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 1/2546 สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 42/2547 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) 
หลักสูตร Chairman 2543 Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลักสูตร Charter Director Class สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลักสูตร Audit Committee Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย ( IOD) 
หลักสูตร Role of the Compensation Committee สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลักสูตร Monitoring of the Quality of Finance Reporting สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
หลักสูตร Monitoring of the Internal Audit Function สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management: สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) 
หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy สมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
 
ประสบการณ์ทางาน 
2564 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ /บรษัิท แอล เอช ไฟแนนซเ์ชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) 
2564 - ปจจุบัน กรรมการ / ศูนย์ความเป็นเลศิด้านชวีวิทยาศาตร์ (องค์กรมหาชน) 
2562 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ / คณะกรรมการความรวมมอืด้านผลิตภณัฑ์ ทางการแพทย์แหงประเทศไทย 
2562 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ, กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ และบริหารความเส่ียง, ประธานกรรมการเพื่อ

ความยั่งยืน / บริษทั ไซมิส แอสเสท จากัด (มหาชน) 
2559 - 2560 เลขาธกิาร ก.ล.ต. และประธานคณะกรรมการกากับตลาดทุน / สานักงานคณะกรรมการกากบัหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย์ 
2557 - 2562 สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.), ประธานคณะอนุกรรมการการเงนิ การธนาคาร สถาบันการเงินและตลาดทุน, 

ประธานกรรมการการพิจารณาพระราชบัญญัติระบบการชาระเงิน , ประธานคณะกรรมการพิจารณาพระราชบญัญัติ
การปฏิบัติตามภาษีบัญชีตางประเทศ (FATCA), ประธานคณะกรรมการพิจารณาพ.ร.บ.ธนาคารประชาชน / สภานิติ
บัญญัติแหงชาติ 

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วยลำดับท่ี



ประวัติคุณชนาทิพย์ (คุณป้อม) 

1. ช่ือ – สกุล นางชนาทิพย ์วรีะสบืพงศ์ 
ช่ือ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Chanatip Weerasubpong 

ช่ือ - สกุลเดิม: นางสาวชนาทพิย ์อ๊ิงผาสุข 
2. เลขบัตรประจาตัวประชาชน 3-1020-01933-685 

3. วนั/เดอืน/ป เกิด 4 มถุินายน 2498 

4. อายุ 67 ป 

5. สัญชาติ ไทย 

6. ท่ีอยูปจจุบัน 98 หมบูานลัดดารมย์ปนเกลา ถนนกาญจนาภิเษก ตาบลคูเวียง อาเภอบางกรวย นนทบุรี 11130 

7. สถานภพสมรส สมรส  
8. ประวติัการศึกษาและการอบรม ต้ังแตปริญญาตรี 

ชวงเวลา (ป พ.ศ.) วุฒกิารศึกษา สาขา มหาวทิยาลัย 
2544 - 2546 ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจสาหรับผูบริหาร) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2528 – 2530 ปริญญาโท การบัญชี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2522 – 2527 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยรามคาแหง 
2516 – 2520 ปริญญาตรี การบัญชี มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2558 หลักสูตรประกาศนยีบัตร ผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน รุนท่ี 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน 

2557 หลักสูตรประกาศนยีบัตร ผูบริหารระดับสูงสถาบนัวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

2557 หลักสูตรประกาศนยีบัตร ผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุนที่ 18 สถาบันพัฒนาขาราชการฝาย
ตลุาการศาลยุตธิรรม 

2556 หลักสูตรประกาศนยีบัตร การกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการและผบูริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกจิและองค์การมหาชน รุนที่ 12 

สถาบันพระปกเกลา 

2553 หลักสูตรประกาศนยีบัตร นักบริหารการคลัง (นบค.) มลูนิธสิถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกจิการคลัง 

2551 ปริญญาบัตร การปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) รุนท่ี 
20 

มหาวทิยาลัยปองกัน
ราชอาณาจกัร 

2551 หลักสูตรประกาศนยีบัตร HR Management  University of California, 

Berkeley, USA 

2549 หลักสูตรประกาศนยีบัตร Strategic Advisor สาหรับผูบริหาร Kellogg School of 

Management, USA 

 

 



 

ช่ือหลักสูตร รุน/ปที่เขารับการอบรม 
Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)  RCL 13/2018 

Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)  ACEP 14/2015 

Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)  CGI 6/2015 

Advanced Audit Committee Program – (AACP)  AACP 38/2020 

Director Certification Program  DCP 176/2013 

 

9. ประวัติการทางาน รวมถึงการดารงตาแหนงกรรมการ (ยอนหลัง 5 ป)  
ชวงเวลา ตาแหนง ช่ือหนวยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

ตาแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:  
2565 – ปจจุบัน  ประธานกรรมการตรวจสอบ

และความเสี่ยง 
บริษัท พรเีมยีรค์วอลิตี้สตารช์ จากัด 
(มหาชน) 

ผลิตและจาหนายแปงมันสาปะหลงั 

2561 - ปจจุบัน กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท นอร์ทอสี รับเบอร ์จากดั 
(มหาชน)  

ผลติและจาหนายยางแผนรมควัน 
ยางแทง และยางผสม เพื่อจาหนาย
ไปยังผผูลิตในอุตสาหกรรมยางยนต์
และกลุมพอคาคนกลาง 

2559 – ปจจุบัน กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ทีโอเอ เพนท์ (ประเทศไทย) 
จากัด (มหาชน)  

ผลติและจาหนายสี และผลิตภัณฑ์
อ่ืนที่เก่ียวของ  

2558 - ปจจุบัน ท่ีปรกึษาคณะกรรมการ บริษัท แสนสิริ จากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
2559 - 2562  กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ 
บริษัท เอเจ แอดวานซ ์เทคโนโลยี 
จากัด (มหาชน)  

ธรุกจินาเขาและจาหนาย
เครื่องใชไฟฟาภายใตเครื่องหมาย
การคา “AJ”  

ตาแหนงในกิจการอื่นที่ไมใชบริษทัจดทะเบยีน:  
2557 – 2558  ท่ีปรกึษาดานพฒันาฐาน

ภาษ ี(ผูทรงคุณวุติ ระด ับ 
10)  

กรมสรรพากร  หนวยงานราชการ 

2555 – 2557  รองอธิบดี กรมสรรพากร หนวยงานราชการ 
2551 – 2554  ผูอานวยการสานักงาน

บรหิารกลาง  
กรมสรรพากร หนวยงานราชการ 

2547 – 2551  รองผูอานวยการสานัก
บรหิารภาษธีรุกจิขนาดใหญ  

กรมสรรพากร หนวยงานราชการ 

ตาแหนงในกิจการที่แขงขัน/ท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบรษัิท: ไมมี 
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ข้อมูลส่วนบุคคลและประวัติการทางาน 

ข้อมูลส่วนบุคคล
ชือ  :   นางสาว นิดาพร อศัวธีระเกียรติ     

วนัเดอืนปีเกิด  :  24 ตุลาคม 2510       สัญชาติ : ไทย        เชือชาติ : ไทย        
 ทีอยู่   :   50/348  หมู่บา้นปัญจทรัพยพ์าร์ค    ถนนบรมราชนนี  แขวงศาลาธรรมสพน์  
               เขตทวีวฒันา กรุงเทพฯ 10170     โทร. 081-907-3456 

วุฒิการศึกษาและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
- บญัชีมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

- บญัชีบณัฑติ (เกียรตินิยมอนัดับ 2) สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล  
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์  

ประวัติการทางาน
ก.พ. 2533 - เม.ย. 2537 พนักงานบญัชี  ฝ่ายการธนาคาร  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

พ.ค. 2537- ก.ย. 2539 ผูวิ้เคราะห์  ฝ่ายกากับธุรกิจหลกัทรัพย ์ สานักงาน ก.ล.ต. 
ต.ค. 2539 – เม.ย. 2543 ผูช่้วยหัวหน้าส่วน  ฝ่ายกากับธุรกิจหลกัทรัพย ์ สานักงาน ก.ล.ต. 
พ.ค. 2543 - มิ.ย. 2545  หัวหน้าส่วน  สานักกากับบัญชี  สานักงาน ก.ล.ต.  
ก.ค. 2545 - ธ.ค. 2554 ผูช่้วยผูอ้านวยการอาวุโส  ฝ่ายกากบับญัชีตลาดทุน  สานักงาน ก.ล.ต. 
ม.ค. 2555 - ก.ค. 2558 ผูอ้านวยการ  ฝ่ายบริหารทัวไป  สานกังาน ก.ล.ต. 
ส.ค. 2558 - ธ.ค. 2559 ผูอ้านวยการ  ฝ่ายจดทะเบียนหลกัทรัพย์-ตราสารหนี สานักงาน ก.ล.ต. 
ม.ค. 2560 - ธ.ค. 2561  ผูอ้านวยการ  ฝ่ายกากับบญัชีตลาดทนุ  สานักงาน ก.ล.ต.  
ม.ค. 2562 – มี.ค.  ผูอ้านวยการ  ฝ่ายตรวจสอบภายใน  สานักงาน ก.ล.ต.  
เม.ย. 2563 - ส.ค. 2564 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ และทีปรึกษากรรมการผูจ้ดัการ   

บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จากัด 
สรุปผลงาน/ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิาน   

  
ปี 2533-2537 :  ปฏิบติังานที ธนาคารแห่งประเทศไทย ในตาแหน่งเจ้าหน้าที ส่วนธุรกิจต่างประเทศ  
ฝ่ายการธนาคาร รับผิดชอบงานการจดัทาบญัชีรายการเงินลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละเงินตราตา่งประเทศ 
ในการบริหารเงินทุนสารองทางการของประเทศ   
 

       หลงัจากนัน ไดเ้ขา้มาปฏิบตัิงานที สานกังาน ก.ล.ต. จนถึง  มีนาคม  และต่อมาได้มาร่วมงาน
กบับริษทั กรุงไทยกฎหมาย จากัด โดยสรุปประสบการณ์และหน้าทีความรับผิดชอบไดด้งันี 

 



 

ปี 2537 – 2543 : ปฏิบตัิงานในตาแหน่งเจ้าหน้าที และผูช่้วยหัวหน้าส่วน ฝ่ายกากับธุรกิจหลกัทรพัย  ์ 

รับผิดชอบในการศึกษาและออกกฎเกณฑ์กากับดูแลธุรกิจหลกัทรัพย ์โดยมีผลงานทีสาคญั ๆ  เช่น  
การปรับเปลียนและพฒันาระบบ margin loan ของบริษทัหลกัทรัพยไ์ทยมาเป็นระบบ credit balance  

 การออกกฎเกณฑ์รองรับเกียวกับ short selling และ stock borrowing & lending , การปรับเปลียน
โครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียม brokerage fee ของบริษทัหลกัทรัพย ์เป็นตน้  
 

ปี 2543 – 2554 : ปฏิบตัิงานในตาแหน่งหัวหนา้ส่วน และผูช่้วยผูอ้านวยการ ฝ่ายกากับบญัชีตลาดทุน  
รับผิดชอบเกยีวกับการสอบทานงบการเงิน ซึงเป็นส่วนหนึงของกระบวนการพิจารณาอนุญาตออก 
และเสนอขายหุ้น IPO ,  การสอบทานงบการเงินของบริษทัจดทะเบียน,การออกกฎเกณฑ์เพือกากับ
ดูแลเกียวกับการจดัทางบการเงินของบริษทัจดทะเบียน, การศึกษาและพฒันามาตรฐานการบญัชี 

และมาตรฐานการสอบบญัชี โดยร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์,  

การกากับดูแลผูส้อบบญัชีในตลาดทุนไทย  รวมทงัยงัได้เขา้ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการ 
และคณะทางานชดุต่าง ๆ ของสภาวชิาชีพบญัชีฯ เช่น คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบญัชี, 

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการสอบบัญชี, คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี  
คณะกรรมการกลนักรองมาตรฐานการบญัชี เป็นตน้ 
 

ปี 2555 – 2558 : ปฏิบตัิงานในตาแหน่งผูอ้านวยการ ฝ่ายบริหารทวัไป รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
งานสนับสนุนเกือบทงัหมดของสานกังาน ก.ล.ต. ได้แก่ งานดา้นการจดัทาบญัชีและงบการเงินของ
สานักงาน ก.ล.ต. , งานการเงิน , งานบริหารเงินลงทุน, งานบริหารจดัการอาคารสถานทีของสานักงาน 
ก.ล.ต. , งานระบบรักษาความปลอดภยั,  งานบริหารจดัการดูแลระบบเอกสารสานักงาน ก.ล.ต. และ
งานธุรการอืน ๆ  นอกจากนี ในระหว่างทีดารงตาแหน่งผูอ้านวยการฝ่ายบริหารทวัไป  ยงัได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบงานโครงการอาคารทีทาการแห่งใหม่ของสานักงาน ก.ล.ต.  (อาคารทีทาการ 
สานกังาน ก.ล.ต. ในปัจจุบนั) โดยได้รับมอบหมายใหท้าหน้าทีเป็นหัวหน้าโครงการฯ ทาหน้าที
ควบคุม บริหารจดัการ ดูแลงานก่อสร้าง ปรับปรุง ตกแต่งอาคารทีทาการใหม่ ใหเ้รียบร้อยแลว้เสร็จ
ภายในเวลาและงบประมาณทีกาหนด  รวมถึงการดาเนินการจดัจ้างผูรั้บเหมางานต่าง ๆ การกากับ 
ดูแลและบริหารสัญญาต่าง ๆ ทเีกียวขอ้งกับโครงการฯ ตลอดจนควบคุมดูแลบริหารจดัการการขนยา้ย
ทรัพยสิ์นจากอาคารทีทาการเดิมมายงัอาคารทีทาการแห่งใหม่ รวมทงังานพธีิการเปิดอาคารทีทาการ
แห่งใหม่อย่างเป็นทางการ 
 

ปี 2558 – 2559 : ปฏิบตัิงานในตาแหน่งผูอ้านวยการ ฝ่ายจดทะเบยีนหลกัทรัพย ์-ตราสารหนี  
รับผิดชอบเกยีวกับการอนุญาตออกและเสนอขายตราสารหนีและตราสารซับซ้อนของกิจการต่าง ๆ 
รวมทงัการออกกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง 

 



 

ปี 2560 – 2561 : ไดก้ลบัมารบัผิดชอบงาน ฝ่ายกากับบญัชีตลาดทุน อีกครังหนึง  ในตาแหน่ง 
ผูอ้านวยการ รับผิดชอบงานของฝ่ายกากับบญัชีทงัหมด ทงัในดา้นการพิจารณาอนุญาตออกและ 
เสนอขายหุ้น IPO และการกากับดูแลบริษทัจดทะเบียน ในส่วนทเีกียวขอ้งกบัการกากับดูแล 
รายงานทางการเงินและการสอบบญัชี  รวมทงัการศึกษาและพฒันามาตรฐานการบญัชีและมาตรฐาน
การสอบบญัชีของไทยให้สอดคลอ้งกบัสากล  การพฒันายกระดับคุณภาพของรายงานทางการเงิน 
ของบริษทัจดทะเบียน การยกระดบัคุณภาพงานสอบบญัชีในตลาดทุนไทย รวมทงัไดเ้ขา้ร่วมเป็น
กรรมการในคณะกรรมการและคณะทางานชุดต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกับวิชาชีพบญัชี เช่น คณะกรรมการ 
กากับดูแลวิชาชีพบญัชีตาม พ.ร.บ.วิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547,  คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชี, 

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการสอบบัญชี, คณะกรรมการกลนักรองมาตรฐานการบญัชี เป็นตน้ 
 

ปี 2562 – 31 มี.ค.  :  ได้รับมอบหมายให้ดารงตาแหน่ง ผูอ้านวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
แทนคนเดิมทีเกษียณอายุ  โดยงานทีรับผิดชอบจะเป็นการปฏิบติังานในฐานะ 3rd line of defense  
ทาหนา้ทีในการตรวจสอบเพอืให้ความเชือมนั และการให้คาปรึกษาแก่ฝ่ายจดัการและหน่วยงานต่าง ๆ 
เกียวกับ GRC (governance  risk  & compliance) ตลอดจนระบบการควบคุมภายในทีดีขององค์กร  
รวมทงัทาหนา้ทีประสานงานกับ สตง. ในฐานะผูส้อบบญัชีภายนอกของสานักงาน ก.ล.ต. ด้วย  
 

เม.ย. 2563 - ส.ค. 2564 : ได้ออกจากสานักงาน ก.ล.ต. เพอืหาประสบการณ์ในงานภาคเอกชน  
โดยได้มาร่วมงานทบีริษทั กรุงไทยกฎหมาย ในตาแหน่งผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการและทีปรึกษา
กรรมการผูจั้ดการ รับผิดชอบดูแลงานดา้นงานสนบัสนุนทงัหมดของบริษทั ซึงไดแ้ก่ งานบญัชี 
และงานการเงิน งาน  IT  งาน HR งานธุรการ งานจดัการสานวนคดี งานสานกักรรมการผูจ้ดัการ  
โดยมีผลงานทีสาคญัคอื การจดัทาแผนกลยุทธ์และแผนการเงินของบริษทั การบริหารจดัการ 
ความเสียงองค์กร  การพฒันาและปรับปรุงกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพและเป็นตาม 
หลกั Good Governance  รวมทงัการพฒันาระบบงานจดัเก็บขอ้มูลและติดตามงานคดีทงัหมดของ
บริษทัตงัแต่ตน้นาไปยงัปลายนา    

 
ประสบการณ์ทางานด้านอืน ๆ 
-  กรรมการ คณะกรรมการกลนักรองมาตรฐานการบญัชี สภาวิชาชีพบญัชีฯ 

-  กรรมการ คณะกรรมการมาตรฐานการสอบบญัชี  สภาวชิาชีพบญัชฯี 

-  บรรณาธิการกลนักรองบทความ วารสารวิชาชีพบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  อาจารยพิ์เศษภาควชิาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-  อาจารยพิ์เศษภาควชิาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 



บมจ.002  หนา    1    ของจานวน   3   หนา 

เอกสารประกอบคาขอเลขท่ี  

วัตถุประสงค์ 

ของ 

บริษัท       ไทย โคโคนัท       จากดั (มหาชน) 

วัตถุประสงคของบรษิัทมีจานวน              39             ขอ ดังตอไปน้ี 

 

(ลงลายมอืช่ือ)  ผูขอจดทะเบยีน 

(          นางสาวพัฒรา ทัศจนัทร           ) 

(1) ซ้ือ จัดหา รับเชา ใหเชา เชาซื้อ ถือกรรมสิทธ์ิ ถือทรัพยสิทธิตาง ๆ โอน รับโอนสิทธิการเชา ครอบครอง ปรับปรุง 

ใช และการจัดการโดยประการอื่นซ่ึงทรัพยสินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพยสินน้ัน 

(2) ขาย โอน จานอง จานา แลกเปลี่ยน และจาหนายทรัพยสินโดยประการอื่น 

(3) เปนนายหนา ตัวแทน ตวัแทนคาตาง ในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เวนแตในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให

สมาคม และการคาหลักทรัพย 

(4) กูยมืเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอ่ืน และใหกูยมืเงินหรือใหเครดิตดวยวิธีการ

อ่ืน โดยจะมีหลักประกันหรือไมก็ตาม รวมท้ังการรับ ออก โอน และสลักหลังต๋ัวเงิน หรือตราสารที่เปล่ียนมื อได

อยางอื่น เวนแตในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร 

(5) ทาการจัดต้ังสานักงานสาขา หรอืแตงต้ังตัวแทนท้ังภายในและตางประเทศ 

(6) ประกอบกิจการเพื่อการลงทุน และดาเนินการเขาเปนหุนสวนจากดัความรับผิดในหางหุนสวนจากัด  เขาเปนผถูอื

หุนบริษัทจากดัและบริษัทมหาชนจากดั รวมทั้งการเขาดูแลควบคุมบริษัทยอย และบริษัทลูกท่ีตนถือหุนอยู 

(7) ประกอบกิจการรับเหมากอสรางอาคาร อาคารพาณิชย อาคารท่ีพักอาศัย สถานท่ีทาการ ถนน สะพาน เข่ือน 

อุโมงค และงานกอสรางอยางอื่นทุกชนิด รวมท้ังรับทางานโยธาทุกประเภท 

(8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร 

(9) ประกอบกิจการขนสงและขนถายสินคา และคนโดยสาร ท้ังทางบก ทางนา้ ทางอากาศ ท้ังภายในประเทศและ

ระหวางประเทศ รวมท้ังรับบริการนาของออกจากทาเรือ ตามพิธีการศุลกากร และการจัดระวาง การขนสงทกุชนิด 

(10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทา จัดพิมพ และเผยแพรสถิติ ขอมูลทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลในการดาเนินธุรกิจ 

(11) ประกอบกิจการบริการทางดานกฎหมาย บัญชี วิศวกรรม สถาปตยกรรม รวมท้ังกิจการโฆษณา 

(12) ประกอบกิจการธุรกิจบริการค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญ าของบุคคลอื่น รวมท้ังรับ

บริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเขามาในประเทศ หรือเดินทางออกไปยังตางประเทศ ตามกฎหมายวาดวยคน

เขาเมือง กฎหมายวาดวยภาษีอากร และกฎหมายอื่น 

ส่ิงที่ส่งมาด้วยลำดับท่ี



บมจ.002  หนา    2    ของจานวน   3   หนา 

เอกสารประกอบคาขอเลขท่ี  

วัตถุประสงค์ 

ของ 

บริษัท       ไทย โคโคนัท       จากดั (มหาชน) 

วัตถุประสงคของบรษิัทมีจานวน              39             ขอ ดังตอไปน้ี 

 

(ลงลายมอืช่ือ)  ผูขอจดทะเบยีน 

(          นางสาวพัฒรา ทัศจนัทร           ) 

(13) ประกอบกิจการบริการเปนท่ีปรึกษา และใหคาแนะนาปญหาเกี่ยวกับดานบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

รวมท้ังปญหาการผลิต การตลาด และการจัดจาหนาย 

(14) ประกอบกิจการบริการรบัเปนผจัูดการและดูแลผลประโยชน เก็บผลประโยชน และจัดการทรัพยสินใหบุคคลอื่น 

(15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไขและผูปวยเจ็บ รับทาการฝกสอนและอบรม

ทางดานวิชาการเกี่ยวกับแพทย การอนามัย 

(16) ประกอบกิจการจัดสรางและจาหนายภาพยนตร โรงภาพยนตร และโรงมหรสพอ่ืน สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา 

สระวายน้า โบวล่ิง 

(17) ประกอบกิจการซอมแชม บารงุรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พนน้ายากันสนิม สาหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้ง

บริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแกไขอุปกรณปองกันวนิาศภัยทุกประเภท 

(18) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผา ตัดผม แตงผม เสริมสวย 

(19) ประกอบกิจการรับจางถายรูป ลาง อัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร 

(20) ประกอบกิจการประมูลเพ่ือรับจางทาของ หรีอขายสินคา ตามวัตถุท่ีประสงคท้ังหมดใหแกบุคคล คณะบุคคล นิติ

บุคคล สวนราชการ และองคกรของรัฐ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

(21) ประกอบกิจการจัดสรรที่ดินเพ่ือใหเปนนิคมอุตสาหกรรม ศนูยการคา โรงแรม คอนโดมิเนียม อาคารชุด หรือที่อยู

อาศัย รวมทั้งปรับปรุงที่ดินเพ่ือใหบริการ ตลอดจนจัดสิ่งอานวยความสะดวกใหแกผูที่เขามาใชประโยชนใน  

ท่ีดินนั้น เชน การจดัใหมีถนน ทอระบายนา้ ไฟฟาและประปา 

(22) ประกอบกิจการซ้ือขาย ใหเชา เชาซื้อ ขายฝาก แลกเปล่ียนที่ดิน หรือท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง 

(23) ประกอบกิจการคาท่ีดิน ทาการจัดสรรที่ดิน บาน ส่ิงปลูกสราง หรือทาการกอสรางสิ่งกอสรางอยางอื่นบนที่ดิน 

เพ่ือจาหนาย เชา ใหเชา ใหเชาซื้อ เพือ่เปนที่อยอูาศัย สถานที่ทาการพาณิชย ศูนยการคา โรงแรม อาคารชุด 

(24) ประกอบกิจการเปนผดูาเนินการซ้ือ ขาย และบริการงานอาคารชุด ดูแลทรัพยสิน และสิทธิตางๆ ของอาคารชุด 

(25) ประกอบกิจการสถานบริการอันมีลักษณะเปนสถานบันเทิง รานอาหารและเครื่องด่ืมทุกชนิด รวมทั้งการซื้อ

จาหนายอาหาร นา้ด่ืม น้าแร นา้อดัลม ไอศกรีม เคร่ืองด่ืมทุกชนิดทุกประเภท 



บมจ.002  หนา    3    ของจานวน   3   หนา 

เอกสารประกอบคาขอเลขท่ี  

วัตถุประสงค์ 

ของ 

บริษัท       ไทย โคโคนัท       จากดั (มหาชน) 

วัตถุประสงคของบรษิัทมีจานวน              39             ขอ ดังตอไปน้ี 

 

(ลงลายมอืช่ือ)  ผูขอจดทะเบยีน 

(          นางสาวพัฒรา ทัศจนัทร           ) 

(26) ประกอบกิจการอุตสาหกรรมการผลิตเกี่ยวกับอาหาร เคร่ืองด่ืม และเครื่องบริโภคอ่ืน ๆ ทุกชนิด 

(27) ประกอบกิจการอุตสาหกรรมโรงงานแปรรูปมะพราว 

(28) ประกอบกิจการทาสวน ทาไร ทานาเกลอื ทาปาไม ทาสวนยาง เลี้ยงสัตว และกิจการคอกปศุสัตว 

(29) ประกอบกิจการอุตสาหกรรมการผลิต และบรรจุภณัฑทุกชนิด 

(30) ประกอบกิจการดานอุตสาหกรรมและพลังงาน 

(31) ประกอบกิจการและจาหนายเคร่ืองสาอางคทุกชนิด 

(32) บริษัทมีอานาจออกหนุในราคาสูงกวามลูคาหุนท่ีตราไวได และขายหุนโดยราคาสงูกวามลูคาหนุ 

(33) บริษัทมีสิทธอิอกและเสนอขายหลกัทรัพยไดทุกชนิด ทุกประเภท ตอประชาชนท่ัวไปหรือบุคคลใด ๆ รวมตลอดจน

การขออนุญาตเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจากดัและกฎหมายวาดวยหลักทรัพย

และตลาดหลักทรพัยตลอดจนกฎเกณฑ ประกาศ และระเบียบที่เก่ียวของซึ่งออกตามกฎหมายดังกลาวและมีผลใช

บังคับในขณะน้ัน 

(34) เขาลงทุนในหุน พันธบัตร หุนกู และหลักทรัพยอื่นของบริษัทใด ๆ และทาการขาย จาหนาย หรือซ้ือกลับคืนมา ซึ่ง

หุน พันธบัตร หุนกู หรือหลักทรัพยใด ๆ ทั้งน้ี วัตถุประสงคในการดาเนินการดังกลาว มีไดทาเปนการคาปกติและ

ไมถือเปนการดาเนินธุรกิจ การคาหลักทรัพย 

(35) ประกอบกิจการการผลิต ซื้อมา ขายไป ขนมขบเค้ียวทกุชนิด 

(36) ประกอบกิจการการผลิต ซื้อมา ขายไป เคร่ืองด่ืมที่แปรรูปจากมะพราว 

(37) ส่ังเขามาจาหนายในประเทศและสงออกไปจาหนายยังตางประเทศ ซึ่งสินคาตามท่ีกาหนดไวในวัตถุประสงค 

(38) ประกอบกิจการคา ผัก ผลไม พืชไร พชืสวน พืชผลทางเกษตรอ่ืนทุกชนิด เชน กาแฟ อาหารสาเร็จรูป เครื่อง

กระปอง เครื่องปรุงรสอาหาร น้าซอส น้ามันพืช นา้ตาล และเคร่ืองบริโภคอ่ืน 

(39) ผลิตพลังงานไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย เพ่ือใชภายในกิจการบริษัทฯ เทานั้น 

 



  หนา้ 1 ของจานวน 19 หนา้ 
 

 (ลงลายมือชอื)____________________________________________กรรมการผูข้อจดทะเบียน 
                                                 (นางสาวพัฒรา ทัศจันทร)์  
 

ข้อบังคับ 
ของ 

บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหำชน) 

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

หมวดท ี1 
บททัวไป 

ขอ้ 1. ขอ้บงัคบันีเรียกว่า “ขอ้บงัคบัของ บริษัท ไทย โคโคนัท จากัด (มหาชน)” 

ขอ้ 2. คาว่า “บริษัท” ในขอ้บงัคบันีหมายถึง  บริษัท ไทย โคโคนัท จากัด (มหาชน) เว้นแต่จะไดก้าหนดไว้เป็น
อย่างอืนในขอ้บงัคบันี 

ขอ้ 3. ขอ้ความอืนใดทีมิไดก้ล่าวไว้ในข้อบังคับนี ใหถื้อและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าดว้ยบริษัท
มหาชนจากัด และกฎหมายอืนทีมีผลใช้บังคับหรือเกียวข้องกับการดาเนินกิจการของบริษัท  รวมทัง
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในกรณีทีบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

หมวดท ี2 
หุ้นและผู้ถอืหุ้น 

ขอ้ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ แต่ละหุ ้นมีมูลค่าเท่าๆ กัน และเป็นหุ ้นชนิดระบุชือทีต้องชาระค่าหุ ้นเต็ม
จานวนหุ้น ดว้ยตัวเงินและ/หรือทรัพยสิ์นอืนนอกจากตัวเงิน หรือให้ใชลิ้ขสิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ 
หรือวิทยาศาสตร ์สิทธิบัตร เครืองหมายการคา้ แบบหรือหุ่นจาลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใดๆ 
หรือใหใ้ชข้อ้สนเทศเกียวกับประสบการณท์างอุตสาหกรรม การพาณิชย ์หรือวิทยาศาสตร  ์

บริษัทอาจเสนอขายหุน้ในราคาสูงกว่ามูลค่าหุน้ทีจดทะเบียนไวก็้ได ้

 

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วยลำดับท่ี
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บริษัทอาจออกหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกูแ้ปลงสภาพ ใบสาคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้น หรือหลักทรัพย์
อืนใดตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์เพอืเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นบุคคลใดๆ หรือ
ประชาชนทวัไปได้ และการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ ้นสามัญ ให้กระทาได ้
ทงันี ภายใตบ้งัคบับทบญัญัติของกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจากัด และกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรพัย ์

ขอ้ 5. ในการชาระค่าหุ ้น ผู ้จองหุ้นหรือผู้ซือหุ้นจะขอหักกลบลบหนีกับบริษัทไม่ได ้เว ้นแต่ในกรณีทีบริษัทปรับ
โครงสรา้งหนีโดยการออกหุน้ใหม่เพอืชาระหนีแก่เจ้าหนีตามโครงการแปลงหนีเป็นทุนซึงไดร้ ับอนุมัติจากที
ประชุมผู ้ถือหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ ้นซงึมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทังนี การออกหุ้นเพือชาระหนีและโครงการแปลงหนีเป็นทุนให้
เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการทีกฎหมายกาหนด  

ขอ้ 6. หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได ้ถ้าบุคคลตงัแต่สอง (2) คนขึนไปจองหุ ้นหรือถือหุ้น หุ้นเดียวหรือหลายหุ้น
ร่วมกันบุคคลเหล่านนัตอ้งรับผิดร่วมกันในการส่งใช้เงินค่าหุ้นและส่วนลามูลค่าหุ ้น และตอ้งแต่งตงัให้
คนใดคนหนงึในบุคคลเหล่านนัเป็นผูใ้ชสิ้ทธิในฐานะเป็นผูถื้อหุน้หรือผู้จองหุ้น แล้วแต่กรณี โดยตอ้งทา
หลักฐานเป็นหนังสือมอบให้แก่บริษัทหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ ในกรณีทีไม่ปรากฏหลักฐานการ
แต่งตงัดังกล่าวโดยชัดแจ้ง ให้สันนิษฐานว่าบุคคลทีมีชืออยู่ในใบจองซือหุ้นหรือใบหุ้นในลาดับแรก 
เป็นผูไ้ดร้บัแต่งตงัใหเ้ป็นผูใ้ชส้ิทธิดังกล่าวแต่ผูเ้ดียว จนกว่าจะไดส้่งหลักฐานการแต่งตงัใหบ้ริษัท 

ขอ้ 7. ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชือผู้ถือหุ้น และมีกรรมการอย่างน้อยหนงึ (1) คน ลงหรือพิมพล์ายมือชือไว้ 
แต่ทงันี คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชือแทนก็ได ้ ซึงการลงลายมือชือหรือพิมพ์
ลายมือชือดังกล่าวนนัใหเ้ป็นไปตามทีนายทะเบียนหลักทรัพยก์าหนด 

การลงลายมือชือในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์อืนใดของกรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าว 
กรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพยอ์าจลงลายมือชือดว้ยตนเอง หรือใช้เครืองจักร เครืองคอมพิวเตอร ์
หรือประทับโดยวิธีการอืนใดตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการทีกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์
กาหนดก็ได ้
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ขอ้ 8. บริษัทจะตอ้งเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานทเีกียวข้องกับการลงรายการในทะเบียนผู้ถือหุ ้น
ทีว่านันไว้ ณ สานักงานใหญ่ของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือบุคคลใดเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทก็ได้ และหาก
บริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จากัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
ของบริษัทแล้ว วิธีปฏิบัติทีเกียวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามทีนายทะเบียนหลักทรัพย์นนั
กาหนด 

ขอ้ 9. บริษัทจะเป็นเจา้ของหุน้หรือรบัจานาหุน้ของบริษัทเองไม่ได ้เวน้แต่ในกรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทอาจซอืหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นทีออกเสียงไม่เห็นดว้ยกับมติของทีประชุมผู้ถือหุ้น ซงึอนุมัติ
การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนทีเกียวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการ
รับเงินปันผล เนืองจากผูถื้อหุน้ทีออกเสียงไม่เห็นดว้ยเห็นว่าตนไม่ไดร้บัความเป็นธรรม 

(2) บริษัทอาจซอืหุ้นคืนเพือวัตถุประสงคใ์นการบริหารทางการเงิน ในกรณีทีบริษัทมีกาไรสะสม
และสภาพคล่องส่วนเกิน และการซือหุน้คืนนนัไม่เป็นเหตุใหบ้ริษัทประสบปัญหาทางการเงิน 

ทงันี หุ้นทีบริษัทถืออยู่นนัจะไม่นับเป็นองคป์ระชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังไม่มีสิทธิใน
การออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรบัเงินปันผล 

บริษัทจะต้องจาหน่ายหุ้นทีซือคืนตามวรรคก่อนภายในเวลาทกีาหนดในกฎกระทรวงทีเกียวข้อง 
ในกรณีทีบริษัทไม่จาหน่ายหรือจาหน่ายหุ้นทีซือคืนไม่หมดภายในระยะเวลาทีกาหนด บริษัท
จะดาเนินการลดทุนทีชาระแลว้โดยวิธีตัดหุน้จดทะเบียนส่วนทีจาหน่ายไม่ได ้

การซือหุ ้นคืน วิธีการจาหน่ายหุ้น กาหนดเวลาในการจาหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นทีซือคืน  
ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการทีกาหนดในกฎกระทรวงและกฎเกณฑที์เกียวขอ้ง 

ขอ้ 10. ในกรณีทีบริษัทจะซือหุ้นคืน บริษัทจะต้องไดร้ับอนุมัติจากทีประชุมผู ้ถือหุ้นดว้ยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่การซือหุ้นคืนมีจานวนไม่เกินรอ้ยละสิบ (10) 
ของทุนชาระแลว้ ใหค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผูพิ้จารณาอนุมัติการซือหุ้นคืนดงักล่าว 
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ในกรณีทีหุ้นทีบริษัทซือคืนมีจานวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชาระแล้ว บริษัทจะทาการซือหุ้น
คืนภายในหนงึ (1) ปีนับแต่วันทีไดรั้บอนุมัติจากทีประชุมผูถื้อหุ้น 

ขอ้ 11. ในกรณีทีมีหุ้นบุริมสิทธิ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถแปลงหุ ้นบุริมสิทธิเป็นหุ ้นสามัญได้โดยแสดงความ
ประสงคด์ว้ยการยืนคาขอแปลงหุน้ต่อบริษัทพรอ้มส่งมอบใบหุ้นคืน 

การแปลงหุ ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญให้มีผลนับแต่วันทีผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิยืนคาขอแปลงหุ ้นต่อบริษัท 
และบริษัทจะออกหุ้นใหม่ให้แก่ผู ้ถือหุ ้นบุริมสิทธิดังกล่าวภายในสิบสี (14) วันนับแต่วันทีบริษัทได้รับ
คาขอ 

ขอ้ 12. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือนนับแต่วันทีนายทะเบียนบริษัทมหาชนรับจด
ทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันทีบริษัทไดร้ ับชาระเงินค่าหุ ้นครบถ้วนในกรณีทบีริษัทจาหน่ายหุ้นทีเหลือ
หรือจาหน่ายหุน้ทอีอกใหม่ภายหลังการจดทะเบียนบริษัท 

ในกรณีทีบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือตลาดรองอืนและได้มี
การเขา้ระบบไรใ้บหุน้ (Scripless) การออกใบหุน้ใหเ้ป็นไปตามทีกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรพัยก์าหนด 

ขอ้ 13. ในกรณีทีใบหุน้ฉบบัใดสูญหาย ถูกทาลาย ชารุด หรือลบเลือนในสาระสาคัญ ผู ้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัท
ทาการออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู ้ถือหุ้นได้ โดยในกรณีทีใบหุ้นสูญหายหรือถูกทาลาย ผู้ถือหุ ้นต้องนา
หลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตารวจหรือหลักฐานอืนอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท  ในกรณีที
ใบหุน้ชารุดหรือลบเลือน ผูถื้อหุน้ตอ้งเวนคืนใบหุน้เดิมใหแ้ก่บริษัท 

ในทังสองกรณี บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู ้ถือหุ ้นภายในระยะเวลาทีกฎหมายกาหนด โดยบริษัท
อาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นเดิมจากผู้ถือหุ ้นนนั แต่ทงันีต้องไม่เกินกว่า
อัตราทีกฎหมายกาหนดไว  ้

ใบหุน้ทีสูญหาย ลบเลือน หรือชารุดซึงไดม้ีการออกใบหุน้ใหม่แทนให้แล้ว ให ้ถือว่าใบหุ้นเก่านนัเป็นอัน
ยกเลิก 
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ในกรณีทีผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย บุคคลผู้มีสิทธิจะได้หุ้นนนัหากนาใบหุ้นมาเวนคืนพร้อมกับ
หลักฐานทีชอบดว้ยกฎหมายมาแสดงแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจะลงทะเบียนเป็นผู ้ถือหุ้นและออก
ใบหุน้ใหม่ใหภ้ายในหนึง (1) เดือน นับแต่วันทีไดร้บัหลักฐานดงักล่าว 

หมวดท ี3 
กำรโอนหุ้น 

ขอ้ 14. หุน้ของบริษัทย่อมโอนกันไดอ้ย่างเสรีโดยไม่มีข ้อจากัด เว้นแต่การโอนหุ้นเช่นนันเป็นผลทาให้มีคนต่างดา้ว
ถือหุน้ในบริษัทเกินกว่ารอ้ยละสีสิบเก้า (49) ของจานวนหุ้นทจีาหน่ายไดแ้ล้วทังหมดของบริษัท การโอนหุ้น
รายใดทีจะทาให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด ้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิ
ปฏิเสธการโอนหุน้รายนนัได ้

ขอ้ 15. การโอนหุ้นย่อมมีผลสมบูรณ์เมือผู้โอนไดส้ลักหลังใบหุ้นโดยระบุชือผู ้รับโอน และลงลายมือชือของผู้โอน
กับผูร้บัโอน และทาการส่งมอบใบหุน้ดังกล่าวใหแ้ก่ผูร้บัโอน 

การโอนหุ้นจะใช้ยันบริษัทได้เมือบริษัทได้รับคาร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยัน
บุคคลภายนอกไดเ้มอืบริษัทไดล้งทะเบียนการโอนหุน้ดงักล่าวไวใ้นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้แลว้เท่านนั 

เมือบริษัทพิจารณาแล้วว่าการโอนหุ้นนันถูกต ้องตามกฎหมาย บริษัท จะลงทะเบียนการโอนหุ้น
ดงักล่าวภายในสิบสี (14) วันนับแต่วันทีไดร้บัคารอ้งขอ หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนนัไม่ถูกตอ้ง
สมบูรณ ์บริษัทจะแจง้ใหผู้ยื้นคารอ้งขอทราบภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วันทีไดร้บัคารอ้งขอ 

ในกรณีทีหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดรองอืน 
ใหก้ารโอนหุน้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ 

ขอ้ 16. ในกรณีทีผูรั้บโอนหุน้มีความประสงคจ์ะไดใ้บหุ้นใหม่ ให้ผู้นันทาคารอ้งขอต่อบริษัทโดยทาเป็นหนังสือ
ลงลายมือชือของผู้รับโอนหุ้น และมีพยานอย่างน้อยหนึง (1) คน ลงลายมือชือรับรองลายมือชือของ
ผูร้บัโอนหุน้นนัพรอ้มกับเวนคืนใบหุ้นเดิมหรือหลักฐานอืนให้แก่บริษัท เมอืบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนนั
ถูกตอ้งตามกฎหมายแลว้ บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวภายในเจ็ด (7) ว ันนับแต่วันทีบริษัท
ไดร้บัคารอ้งขอ และบริษัทจะออกใบหุ้นใหใ้หม่ภายในหนงึ (1) เดือนนับแต่วันทีบริษัทไดร้ับคารอ้งขอนนั 
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หมวดท ี4 
กำรออกหลักทรัพย ์กำรเสนอขำย และกำรโอนหลักทรัพย์ 

ขอ้ 17. การออกหลักทรัพย ์การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพยต์่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจากัด และกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ 

การโอนหลักทรัพย์อืนตามทีได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือตลาดรองอืนนอกเหนือจากหุ้นสามัญ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรพัย ์

คาว่า “หลักทรัพย”์ ให้หมายถึง หลักทรัพย์ตามนิยามทีกาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรพัย ์

หมวดท ี5 
กรรมกำร 

ขอ้ 18. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพือดาเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า 
(5) คน แต่ไม่เกินสิบห้า (15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากงึหนึง (1/2) ของจานวนกรรมการทังหมดจะตอ้ง
มีถินทีอยู่ในประเทศไทย  

คณะกรรมการของบริษัทประกอบดว้ยกรรมการซงึมีคุณสมบตัิและไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย
ว่าดว้ยบริษัทมหาชนจากัด และกฎหมายอนืทีมีผลใชบ้งัคับหรือเกียวข้องกับการดาเนินกิจการของบริษัท 

กรรมการบริษัทจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทหรือไม่ก็ได ้

ขอ้ 19. ใหที้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตงักรรมการบริษัทตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหนงึมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง (1) หุน้ต่อหนงึ (1) เสียง 

(2) ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตงักรรมการเป็นรายบุคคล 

(3) ในกรณีเลือกตงับุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ใหบุ้คคลทีได ้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา
เป็นผู้ได้รับเลือกตังเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตังในครังนนั  



  หนา้ 7 ของจานวน 19 หนา้ 
 

 (ลงลายมือชอื)____________________________________________กรรมการผูข้อจดทะเบียน 
                                                 (นางสาวพัฒรา ทัศจันทร)์  
 

ในกรณีทีบุคคลซึงได้รับการเลือกตังในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวน
กรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตงัในครงันนั ใหป้ระธานทีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงชีขาด 

ขอ้ 20. ในการประชุมผู ้ถือหุ ้นสามัญประจาปีทุกครงั ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึงในสาม (1/3) 
ของจานวนกรรมการทังหมด ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จานวนใกลที้สุดกับส่วนหนึงในสาม (1/3) 

กรรมการทีจะตอ้งออกจากตาแหน่งในปีแรกและปีทีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนนั ให้จับสลากกัน 
ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอยู่ในตาแหน่งนานทีสุดนนัเป็นผูอ้อกจากตาแหน่ง 

กรรมการซึงพน้จากตาแหน่ง อาจไดรั้บเลือกใหก้ลับเขา้มารบัตาแหน่งอีกได้ 

ขอ้ 21. นอกจากการพน้จากตาแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากตาแหน่งเมือ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบตัิ หรือมีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

(4) ทีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตามขอ้ 23 

(5) ศาลมีคาสงัใหอ้อก 

ขอ้ 22. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยืนใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนนัจะมีผลนับแต่วันที
ใบลาออกไปถึงบริษัท 

กรรมการซงึลาออกตามความในวรรคหนึงอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจากัด
ทราบดว้ยก็ได ้
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ขอ้ 23. ทีประชุมผู ้ถือหุ ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี (3/4) ของจานวนผู้ถือหุ้นซงึมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้น
นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ากงึหนึง (1/2) ของจานวนหุน้ทีถือโดยผูถ้ือหุน้ทมีาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ในกรณีทีตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจ
พิจารณาแต่งตงับุคคลซึงมีคุณสมบติั และไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจากัด
และกฎหมายอืนทีมีผลใช้บังคับหรือเกียวข้องกับการดาเนินกิจการของบริษัทเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
ทีว่างลงดงักล่าวดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี (3/4) ของจานวนกรรมการทียังเหลืออยู่ เว ้นแต่
วาระของกรรมการทีพ้นจากตาแหน่งจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน ทงันี ผู ้ทีได้รับการแต่งตังโดย
คณะกรรมการใหด้ารงตาแหน่งแทนกรรมการทีพน้จากตาแหน่ง จะอยู่ในตาแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่า
วาระทียังเหลืออยู่ของกรรมการทีตนเขา้มาแทน 

ขอ้ 24. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบียประชุม บาเหน็จ 
โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน ตามทีทีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด ้วย
คะแนนเสียงไม่น ้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทงัหมดของผู้ถือหุ้นซงึมาประชุม โดยอาจกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นจานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกาหนดไว้เป็นคราว ๆ 
หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าทีประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลียนแปลงเป็นอย่างอืนก็ได้ นอกจากนี 
กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัเบียเลียงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ข้อความในวรรคหนึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการทีได้รับการแต่งตังมาจากพนักงาน หรือ
ลูกจ้างของบริษัท ในอันทีจะรบัค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะทีเป็นพนักงาน หรือลูกจา้งของบริษัท 

ขอ้ 25. ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการหนงึคนเป็นประธานกรรมการ 

ในกรณีทีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึงหรือหลายคนเป็นรองประธาน
กรรมการก็ได ้รองประธานกรรมการมีหนา้ทีตามขอ้บงัคับในกิจการซงึประธานกรรมการมอบหมาย 

ขอ้ 26. คณะกรรมการจะตอ้งประชุมกันอย่างน้อยหนึงครังทุกสาม (3) เดือน ณ ท้องทีอันเป็นทีตงัสานักงานใหญ่
ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานทีอืนใดในราชอาณาจักร โดยการกาหนดวัน เวลา และ
สถานที เป็นไปตามดุลพินิจของประธานกรรมการ 
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การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนงึอาจดาเนินการผ่านสืออิเล็กทรอนิกสก็์ได ้โดยให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑแ์ละวิธีการทีกาหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์ 

ในกรณีทีได้จัดให้มีการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าทีตังสานักงานใหญ่ของบริษัทเป็น
สถานทีจัดการประชุม 

ขอ้ 27. การเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีทีไม่มี
ประธานกรรมการไม่ว่าดว้ยเหตุใด ใหร้องประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที
ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าดว้ยเหตุใด ใหก้รรมการตงัแต่สอง (2) คนขนึไปอาจร่วมกันเรียกประชุม
คณะกรรมการได ้

เมือมีเหตุอันสมควรหรือเพือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตงัแต่สอง (2) คนขึนไปจะ
ร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรืองและเหตุผลทีจะ
เสนอใหที้ประชุมพิจารณาไปดว้ย ในกรณีเช่นนีใหป้ระธานกรรมการเรียกและกาหนดวันประชุมภายใน
สิบสี (14) วันนับแต่วันทีไดร้บัการรอ้งขอ 

ในกรณีทีประธานกรรมการไม่ดาเนินการเรียกประชุมคณะกรรมการตามวรรคสอง กรรมการซงึรอ้งขอ
อาจร่วมกันเรียกและกาหนดวันประชุมคณะกรรมการเพือพิจารณาเรืองทีร้องขอได้ภายใน สิบสี (14) 
วันนับแต่วันครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง 

ขอ้ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่ านสือ
อิเล็กทรอนิกส ์ใหส่้งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) ว ันก่อนวันประชุม เว้นแต่ใน
กรณีจาเป็นรีบด่วนเพือรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธี การทาง
อิเล็กทรอนิกสห์รือวิธีการอืนใด และกาหนดวันประชุมใหเ้ร็วกว่านนัก็ได ้  

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะส่งโดย
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากกรรมการได ้แจ้งความประสงคห์รือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือ
คณะกรรมการ ทงันี เป็นไปตามกฎหมายทีเกียวขอ้งกาหนด 
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ขอ้ 29. ในการประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมดว้ยตนเองหรือการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์
ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากงึหนึง (1/2) ของจานวนกรรมการทังหมด จึงจะครบองคป์ระชุม  

ใหป้ระธานกรรมการทาหนา้ทีเป็นประธานในทีประชุมคณะกรรมการ ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยู่
ในทีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ทีได ้ถ ้ามีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธานทีประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ  หรือมีแต่ไม่อยู่ในทีประชุมนัน หรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหนา้ทีได ้ใหก้รรมการซึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึงเป็นประธานทีประชุม 

การวินิจฉัยชีขาดของทปีระชุมคณะกรรมการใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหนึงมีเสียงหนึง (1) เสียง
ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซงึมีส่วนได้เสียในเรืองใดเรืองหนงึไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เรืองนัน และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพมิขึนอีกเสียงหนึง (1) เพือเป็น
เสียงชีขาด 

ขอ้ 30. ในการดาเนินกิจการของบริษัท กรรมการตอ้งปฏิบัติหน้าทีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์และ
ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติของทีประชุมผู้ถือหุ ้นด้วยความรับผิดชอบ 
ซือสัตยส์ุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึง หรือหลายคน หรือบุคคลอืนใดปฏิบัติอย่างหนึง
อย่างใดแทนคณะกรรมการได ้

ขอ้ 31. กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท  
หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ ้นส่วนจากัด 
หรือเป็นกรรมการของบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดอืนใดทีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าเข้าทาเพอืประโยชนต์นเอง หรือประโยชนผ์ู้อืน 
เวน้แต่จะไดแ้จ้งใหที้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนทีจะมีมติแต่งตงักรรมการผู ้นนั 

ขอ้ 32. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีทีกรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 
ในสัญญาใดทีบริษัททาขนึ หรือในกรณีทีจานวนหุ้นหรือหลักทรัพย์อืนใดของบริษัท  บริษัทย่อยหรือ
บริษัทในเครือทีกรรมการถืออยู่มีจานวนทีเพิมขนึหรือลดลง  
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ขอ้ 33. จานวนหรือชือกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทได ้ คือ กรรมการสอง (2) คนลงลายมือชือ
ร่วมกันและประทับตราสาคญัของบริษัท  

ใหค้ณะกรรมการมีอานาจพิจารณากาหนดและแก้ไขเปลยีนแปลงชอืกรรมการผูมี้อานาจลงนามผูกพัน
บริษัทได ้

ขอ้ 34. คณะกรรมการอาจแต่งตงัประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร กรรมการผู ้จัดการหนึงคนหรือ
หลายคน และ/หรือตาแหน่งอืนใด ให้ดารงตาแหน่งภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการอาจกาหนดขึน
และคณะกรรมการอาจมอบหรือกาหนดอานาจให้แก่บุคคลดังกล่าวนัน ตามทีคณะกรรมการเห็นสมควร
ซงึเป็นอานาจทีตามกฎหมายหรือตามขอ้บงัคับนีมิไดก้าหนดไว้ว่าเป็นอานาจของผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 35. คณะกรรมการมีอานาจแต่งตังกรรมการจานวนหนึงเป็นคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการอืนๆ และ/หรือคณะทีปรึกษาอืนใดได ้ตามความเหมาะสม เพือดาเนินกิจการอย่างหนึง
อย่างใดหรือหลายอย่าง โดยจะกาหนดเงือนไขอย่างใดหรือไม่ก็ได ้คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการอืนๆ และคณะทีปรึกษาทีไดร้ ับการแต่งตงัมีสิทธิไดร้ับค่าตอบแทนและบาเหน็จตามทีที
ประชุมคณะกรรมการกาหนด แต่ทงันีไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารและกรรมการอืนๆ 
ทีได ้รับการแต่งตังเหล่านนั ในอันทีจะได ้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอืนตามข้อบังคับนีใน
ฐานะกรรมการ 

หมวดท ี6 
กำรประชุมผู้ถอืหุ้น 

ขอ้ 36. คณะกรรมการตอ้งจัดใหมี้การประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมสามัญประจาปีภายในสี (4) เดือน นับแต่
วันสินสุดของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ ้นคราวอืนนอกจากวรรคหนงึ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญโดยคณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามัญเมอืใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 

การประชุมผู ้ถือหุ้นอาจดาเนินการผ่านสืออิเล็กทรอนิกสก็์ได ้โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการ
ทีกาหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์  
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ในกรณีทีได้จัดให้มีการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าทีตงัสานักงานใหญ่ของบริษัทเป็น
สถานทีจัดการประชุม 

ขอ้ 37. ผู้ถือหุ ้นคนหนงึหรือหลายคนซงึถือหุ้นรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจานวนหุ้นทีจาหน่าย
ได ้ทังหมด จะเข้าชือกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ
เมือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรืองและเหตผุลในการทีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวดว้ย 
ในกรณีเช่นนี คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู ้ถือหุ ้นภายในสีสิบห้า (45) วันนับแต่ว ันทีไดร้ับ
หนังสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีทีคณะกรรมการไม่จัดใหมี้การประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึง ผู้ถือหุ ้นทังหลาย
ซงึเขา้ชือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอืน ๆ รวมกัน ไดจ้านวนหุน้ตามทีบงัคบัไวน้นัจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายใน
สีสิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนงึ ในกรณีเช่นนีให้ถือว่าเป็นการประชุม 
ผูถื้อหุน้ทีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็นทีเกิดจากการจัดให้
มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร ในการนี ผู้ถือหุ ้นทีเรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังผู ้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู ้ถือหุ้นนนัได ้แจ้งความประสงคห์รือให้
ความยินยอมไวแ้ก่บริษัทหรือคณะกรรมการ ทงัน ีเป็นไปตามกฎหมายทีเกียวขอ้งกาหนด 

ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผู ้ถือหุ ้นทีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู ้ถือหุ้นตามวรร คสองครังใด มี
จานวนผูถื้อหุน้ซึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีกาหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 39 ผู้ถือหุ้นตาม
วรรคสองตอ้งร่วมกันรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายทีเกิดจากการจัดใหม้ีการประชุมในครงันนัใหแ้ก่บริษัท 

ขอ้ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์ให้
คณะกรรมการจัดทาเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ
เรืองทีจะเสนอต่อทีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรืองทีจะเสนอ
เพือทราบ เพืออนุมัติ หรือเพือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทงัความเห็นของคณะกรรม การในเรือง
ดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน
ประชุม ทงันี การเปิดเผยคาบอกกล่าวนัดประชุมใหเ้ป็นไปตามทีกฎหมายกาหนด 
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ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะส่งโดย
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู ้ถือหุ ้นได ้แจ้งความประสงคห์รือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือ
คณะกรรมการ ทงันี เป็นไปตามกฎหมายทีเกียวขอ้งกาหนด 

คณะกรรมการจะพิจารณากาหนดสถานทีทีจะใชเ้ป็นทีประชุมซงึจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นทีตงัสานักงาน
ใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกลเ้คียง 

ในกรณีทีหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดรอง
อืน การจัดทาหนังสือนัดประชุม กาหนดสถานที วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม หรือกรณีอืนใดที
เกียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว จะเป็นไปตามข้อบังคับ ประกาศ คาสงั หรือข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดรองอืน ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการทีกาหนดใน
กฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ 

ขอ้ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าเป็นการประชุมดว้ยตนเองหรือการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์ต้องมีผู้
ถือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายีสิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่า
กึงหนึง (1/2) ของจานวนผูถื้อหุน้ทังหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหนึงในสาม (1/3) ของ
จานวนหุน้ทีจาหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม  

ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผู ้ถือหุ้นครังใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึง ( 1) ชัวโมง มีจานวน 
ผู้ถือหุ ้นซึงมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีกาหนดไว้ในวรรคหนึง หากว่าการประชุมผู ้
ถือหุน้ไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหก้ารประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู ้ถือหุ้นนันมิใช่เป็น
การเรียกประชุมเพราะผู ้ถือหุ ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนีให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครงัหลังนีไม่บังคับว่าจะต้องครบองค ์
ประชุม 

ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะทาใบมอบฉันทะในการเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ตามแบบทีนาย
ทะเบียนบริษัทมหาชนกาหนด และให้ส่งมอบต่อประธานกรรมการหรือผู ้ทีประธานกรรมการกาหนด 
ณ สถานทีประชุมก่อนผูร้บัมอบฉันทะจะเขา้ร่วมประชุมและผูร้บัมอบฉันทะเพือการดังกล่าวนันจะมีได้
เพียงบุคคลเดียวเท่านนัไม่ว่าผูถื้อหุน้นนัจะถือหุน้ของบริษัทมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม 
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การมอบฉันทะตามวรรคสาม อาจดาเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแ์ทนได ้โดยตอ้งใช้วิธีการที
มีความปลอดภัยและเชือถือไดว้่าการมอบฉันทะนันไดด้าเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทังนี ตามหลักเกณฑ์ที
นายทะเบียนบริษัทมหาชนกาหนด 

ขอ้ 40. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานทีประชุมผู ้ถือหุ้น ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุม 
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในทปีระชุม ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในทีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได้ ให้ทีประชุมเลือกผู ้ถือหุ ้นซึงมา
ประชุมคนใดคนหนึงเป็นประธานในทีประชุมดงักล่าว 

ขอ้ 41. ในการออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมผู้ถือหุ ้น ให้ผู้ถือหุ ้นมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นทีตนถืออยู่ โดย
ให้นับหนงึ (1) หุ้นมีหนงึ (1) เสียง เว้นแต่หุ้นทีผู ้ถือหุ้นนันถือไว้เป็นหุ้นบุริมสิทธิทีมีการกาหนดสภาพ
ของหุน้บุริมสิทธิใหม้ีสิทธิออกเสียงนอ้ยกว่าหุน้สามัญ 

ขอ้ 42. ผู้ถือหุ ้นคนใดมีส่วนได ้เสียเป็นพิเศษในเรอืงใด ผู้ถือหุ้นคนนันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื องนัน 
แต่การออกเสียงเลือกตงักรรมการไม่อยู่ในบงัคบัของขอ้นี  

ขอ้ 43. มติของทีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นซงึมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้า
มีคะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานในทปีระชุมออกเสียงเพมิขนึอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชีขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซงึมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททงัหมดหรือบางส่วนทีสาคญัใหแ้ก่บุคคลอืน 

(ข) การซือหรือรบัโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอืนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การทา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททงัหมดหรือ
บางส่วนทีสาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอืนใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการ
รวมกิจการกับบุคคลอืนโดยมีวัตถุประสงคเ์พือการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษัท 
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(จ) การเพิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลิกบริษัท 

(ช) การออกหุน้กู้ของบริษัท  

(ซ) การควบบริษัทกับบริษัทอืน 

(ฌ) การดาเนินการอืนๆ ตามทีกฎหมายกาหนดให้ตอ้งไดร้ับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสี (3/4) ของจานวนเสียงทงัหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

ขอ้ 44. กิจการทีทีประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจาปีพึงกระทามีดงันี 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการทีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีทีผ่านมา 

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบญัชีกาไรขาดทุนของรอบปีบญัชีทีผ่านมา 

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกาไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีพน้จากตาแหน่งตามวาระ 

(5) พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบญัชี  

(7) กิจการอืน ๆ  

หมวดท ี7 
กำรบัญชี กำรเงินและกำรสอบบัญชี 

ขอ้ 45. รอบปีบญัชีของบริษัทเรมิตน้ในวันที 1 มกราคม และสินสุดลงในวันที 31 ธันวาคมของทุกปี 

ขอ้ 46. บริษัทตอ้งจัดใหม้ีการทาและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามทีกาหนดไว้ในกฎหมาย
ทีเกียวข้อง และต้องจัดทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนอย่างน้อยครังหนึงในรอบระยะเวลาสิบสอง 
(12) เดือน อันเป็นรอบปีบญัชีของบริษัท 
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ขอ้ 47. คณะกรรมการตอ้งจัดให้มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
เสนอต่อทีประชุมผูถ้ือหุน้ในการประชุมสามัญประจาปีเพือพิจารณาอนุมัติ และคณะกรรมการตอ้งจัด
ใหมี้ผูส้อบบญัชีตรวจสอบงบดุลและงบกาไรขาดทุนนนัใหเ้สร็จก่อนทจีะนาเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 48. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนีไปให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจาปี 

(1) สาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนทีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทังรายงานการ
ตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี และ 

(2) รายงานประจาปีของคณะกรรมการ พรอ้มเอกสารประกอบต่าง ๆ  

สาระของรายงานประจาปีจะเป็นไปตามทีกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจากัดกาหนด ทังนี 
ในกรณีทีบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือตลาดรองอืน 
การจัดทารายงานประจาปีจะเป็นไปตามทีกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กาหนดดว้ย 

ขอ้ 49. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง หรือผูด้ารงตาแหน่งหนา้ทีใด ๆ ของบริษัท 

ขอ้ 50. ผู้สอบบัญชีมีอานาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอืนใดทีเกียวกับรายได้รายจ่าย 
ตลอดจนทรัพยส์ินและหนีสินของบริษัทไดใ้นระหว่างเวลาทาการของบริษัท ในการน ีให้ผู้สอบบัญชีมี
อานาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดารงตาแหน่งหน้าทีใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของ
บริษัท รวมทังให้บุคคลเหล่านันชีแจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเกียวกับการดาเนิน
กิจการของบริษัทได ้

ขอ้ 51. ผูส้อบบญัชีมีหนา้ทเีขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัททุกครงัทีมีการพิจารณางบดุล บัญชี
กาไรขาดทุน และปัญหาเกียวกับบัญชีของบริษัทเพือชีแจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ ้น และให้
บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทังหมดของบริษัททีผู ้ถือหุ้นจะพึงไดร้ับในการประชุมผู ้ถือหุ้นครงันนั
แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
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หมวดท ี8 
เงินปันผลและเงินสำรอง 

ขอ้ 52. การจ่ายเงินปันผล จะกระทาโดยได้ร ับมติทีประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีทีเป็นการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล ใหใ้ช้มติของคณะกรรมการ ทงันี เงินปันผลจะจ่ายจากเงินกาไรเท่านนั 

ในกรณีทีบริษัทมีขาดทุนสะสม จะไม่มีการจ่ายเงินปันผลจนกว่าจะไดแ้ก้ไขใหห้ายขาดทุนเช่นนนั 

ขอ้ 53. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ไดเ้ป็นครงัคราว เมือเห็นว่าบริษัทมีผลกาไร
สมควรพอทีจะทาเช่นนนั และเมือได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวใหที้ประชุมผูถ้ือหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป 

ขอ้ 54. บริษัทจะจัดสรรเงินปันผลแบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว ้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิ
และกาหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ บริษัทจะจัดสรรเงินปันผลตามทีได ้
กาหนดไวส้าหรบัหุน้บุริมสิทธินนั  

ขอ้ 55. การจ่ายเงินปันผลให้กระทาภายในหนึง ( 1) เดือนนับแต่วันทีทีประชุมผู้ถือหุ้น หรือทีประชุม
คณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทงันี ให้แจ้งการจ่ายเงินปันผลนนัไปยังผู้ถือหุ ้นและโฆษณาคาบอก
กล่าวการจ่ายเงินปันผลตามทกีฎหมายกาหนด  

ขอ้ 56. ในกรณีทีบริษัทยังจาหน่ายหุน้ไม่ครบตามจานวนทีจดทะเบียนไว้ หรือบริษัทไดจ้ดทะเบียนเพิมทุนแล้ว 
บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทงัหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยไดร้ับความ
เห็นชอบจากทีประชุมผูถื้อหุน้ก็ได้ 

ขอ้ 57. บริษัทตอ้งจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึงไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละห้า (5) ของกาไรสุทธิ
ประจาปีหักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนีจะมีจานวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ
สิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 

เมือไดร้บัอนุมัติจากทีประชุมผูถ้ือหุน้แลว้ บริษัทอาจโอนทุนสารองอืน ทุนสารองตามกฎหมาย และทุน
สารองส่วนลามูลค่าหุน้ตามลาดบั เพือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได ้ 



  หนา้ 18 ของจานวน 19 หนา้ 
 

 (ลงลายมือชอื)____________________________________________กรรมการผูข้อจดทะเบียน 
                                                 (นางสาวพัฒรา ทัศจันทร)์  
 

หมวดท ี9  
กำรเพมิทุนและกำรลดทุน 

ขอ้ 58. บริษัทอาจเพิมทุนจากจานวนทีจดทะเบียนไว้โดยการออกหุ้นเพิมทุน  โดยทีประชุมผู ้ถือหุ้นลงมติดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี (3/4) ของจานวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน  

หุน้ทเีพิมขนึจะเสนอขายทังหมดหรือบางส่วนก็ได ้และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ ้นเดิมตามส่วนทีผู้ถือหุ้นแต่
ละคนมีอยู่แลว้ก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอืนไม่ว่าทังหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทงันี 
ตามมติของทีประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 59. บริษัทอาจลดทุนจากจานวนทีจดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการลดมูลค่าหุ ้นแต่ละหุ้นให้ตาลงหรือลด
จานวนหุน้ใหน้อ้ยลงก็ได ้แต่จะลดทุนลงไปใหถ้ึงตากว่าจานวนหนงึในสีของทุนทงัหมดไม่ได  ้

ในกรณีทีบริษัทขาดทุนสะสมและไดมี้การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามข้อบังคับข้อ 57 แล้ว ยังคงมีผล
ขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนใหเ้หลือตากว่าจานวนหนงึในสี (1/4) ของทุนทงัหมดก็ได ้

การลดมูลค่าหรือลดจานวนหุ้นตามวรรคหนึงเป็นจานวนเท่าใด  และดว้ยวิธีการอย่างใด  จะกระทาได้
เมือทีประชุมผู้ถือหุ ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของ
ผู้ถือหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

หมวดท ี10 
กำรส่งหนังสือหรือเอกสำร 

ขอ้ 60. ในกรณีทีบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัทมีหนา้ทีตอ้งส่งหนังสือหรือเอกสารตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัท
มหาชนจากัดหรือตามข้อบังคับฉบับนีให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนีของบริษัท หากบุคคล
ดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
บริษัทหรือคณะกรรมการบริษัทอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนันโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสก์็ได ้ทังนี 
เป็นไปตามกฎหมายทีเกียวขอ้งกาหนด  

 



  หนา้ 19 ของจานวน 19 หนา้ 
 

 (ลงลายมือชอื)____________________________________________กรรมการผูข้อจดทะเบียน 
                                                 (นางสาวพัฒรา ทัศจันทร)์  
 

หมวดท ี1  
บทเพมิเตมิ 

ขอ้ 61. ตราของบริษัทใหใ้ชด้งัทีประทับไวนี้ 

 



 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซ่ึงเป็นแบบที่งา่ยไม่ซับซ้อน)   
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

เขียนที ่  
วนัท่ี  เดือน  พ.ศ.  

      
(1) ขา้พเจา้  สญัชาติ  
อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน  ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  
 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ไทย โคโคนัท จ ากัด (มหาชน)    
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม  หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั  เสยีง ดงันี ้

 หุน้สามญั  หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั  เสยีง 
 หุน้บรุมิสทิธิ  หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั  เสยีง 

 
(3) ขอมอบฉนัทะให ้

 1.  อาย ุ  ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน  ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  หรอื 
 2.  อาย ุ  ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน  ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  หรอื 
 3.  อาย ุ  ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน  ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญั 
ผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 3/2565 ในวนัที่ 3 พฤศจิกายน 2565  เวลา 8.00 น. ณ หอ้งประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 108/45 ซอยแจง้วฒันะ 20  
ถนนแจง้วฒันะ ต าบลปากเกรด็ อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย  

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ไดร้ะบใุนหนงัสือ
มอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
      
   ลงช่ือ  ผูม้อบฉนัทะ 
   (  ) 
      
   ลงช่ือ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
   (  ) 
      
หมายเหต:ุ    

 ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

ติดอากร
แสตมป์  
20 บาท 

สิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 5 



 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบทีก่ าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตัว) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

เขียนที ่  
วนัท่ี  เดือน  พ.ศ.  

      
(1) ขา้พเจา้  สญัชาติ  
อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน  ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  
 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ไทย โคโคนัท จ ากัด (มหาชน)    
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม  หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั  เสยีง ดงันี ้

 หุน้สามญั  หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั  เสยีง 
 หุน้บรุมิสทิธิ  หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั  เสยีง 

 
(3) ขอมอบฉนัทะให ้

 1.  อาย ุ  ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน  ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  หรอื 
 

 2.  อาย ุ  ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน  ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  หรอื 
 
 3.  อาย ุ  ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน  ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญั 
ผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 3/2565 ในวนัที่ 3 พฤศจิกายน 2565  เวลา 8.00 น. ณ หอ้งประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 108/45 ซอยแจง้วฒันะ 20  
ถนนแจง้วฒันะ ต าบลปากเกรด็ อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย  
  
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

  

   วาระที่ 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 2/2565  
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง  
  

 

 

ติดอากร
แสตมป์  
20 บาท 



 

   วาระที่ 2 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจ านวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง   
     การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
    ช่ือกรรมการ นายวรพล โสคติยานุรักษ ์
     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง   
    ช่ือกรรมการ นางชนาทิพย ์วีระสืบพงศ ์
     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง   
    ช่ือกรรมการ นางมรกต กุลธรรมโยธิน 
     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง   
    ช่ือกรรมการ นางสาวนิดาพร อัศวธีระเกียรติ์ 
     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง   
     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง   
 
   วาระที่ 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2565 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง  
  

   วาระที่ 4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง  
  

   วาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขข้อบงัคับของบริษัทฯ  

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง  
  

   วาระที่ 6 เร่ือง เร่ืองอื่นๆ (ถา้มี)  
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง  
  

 

 (5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้
ไมถ่กูตอ้ง และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดหรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริง
ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ไดร้ะบใุนหนงัสือ



 

มอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 
   ลงช่ือ  ผูม้อบฉนัทะ 
   (  ) 
      
   ลงช่ือ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
   (  ) 
      
      
      
      
      
      
      
หมายเหต:ุ    
    

1. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อ

แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
 

 
  



 

 

ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข.  

 

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถอืหุ้นของ บริษัท ไทย โคโคนัท  จ ากัด (มหาชน) 
     

ในการการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 3/2565 ในวนัที่ 3 พฤศจิกายน 2565  เวลา 8.00 น. ณ หอ้งประชุมของบริษัทฯ 
เลขที่ 108/45 ซอยแจง้วฒันะ 20 ถนนแจง้วฒันะ ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุี  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา 
และสถานที่อื่นดว้ย 
     
     

   วาระที่  เร่ือง  
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง  
  

   วาระที่  เร่ือง  
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง  
  

   วาระที่  เร่ือง  
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง  
  

   วาระที่  เร่ือง  
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง  
  

   วาระที่  เร่ือง  
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง  
  

 

 

 

 



 

   วาระที่  เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจ านวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ (ต่อ) 
    ช่ือกรรมการ  
     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง   
    ช่ือกรรมการ  
     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง   
    ช่ือกรรมการ  
     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง   
    ช่ือกรรมการ  
     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง   
    ช่ือกรรมการ  
     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง   
    ช่ือกรรมการ  
     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง   
    ช่ือกรรมการ  
     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง   
    ช่ือกรรมการ  
     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง   
    ช่ือกรรมการ  
     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง   
    ช่ือกรรมการ  
     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง   
    ช่ือกรรมการ  
     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง   
    ช่ือกรรมการ  
     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง   
    ช่ือกรรมการ  
     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง   
    ช่ือกรรมการ  
     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง   
    ช่ือกรรมการ  
     เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง   

 

 

 
 


