
การประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 2564

บริษัท แอพพลิแคด จํากัด (มหาชน)
วันอังคารที่  20 เมษายน 2564



ทุนจดทะเบียน จํานวน 140,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนชําระแล�ว จํานวน 140,000,000 บาท

แบ�งออกเป�นหุ�นสามัญ จํานวน 280,000,000 หุ�น

มูลค�าหุ�นที่ตราไว� หุ�นละ 0.50 บาท
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ข�อมูลบริษัท



การประชุมสามัญผู�ถือหุ�น
ประจําป� 2564
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คณะกรรมการ
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คุณประภาส ตั้งอดุลย3รัตน3
กรรมการ

และประธานเจ�าหน�าที่บริหาร
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ดร. สุนีย3 ศรไชยธนะสุข
ประธานกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระ
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คุณฐิติพร ฉาไธสง
กรรมการ

และประธานเจ�าหน�าที่บริหาร
ด�านบัญชีและการเงิน
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คุณสมศักดิ์ วรรักษา
กรรมการ

และผู�อํานวยการฝ<ายธุรกิจ AEC
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คุณประกิจ เหล@าบุญเจริญ
กรรมการ
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คุณธานินทร3 พรศิริธิเวช
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
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คุณจีระวัฒน3 กุลทรัพย3อุดม
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
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ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท3
ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ
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13

ผู�สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย

● ผู�สอบบัญชี บริษัท กรินทร/ ออดิท จํากัด

● ที่ปรึกษากฎหมาย คุณเบญจพล  โพธิ์แก�ว



การลงคะแนนเสียง

การประชุมสามัญผู�ถือหุ�นครั้งนี้มีทั้งสิ้น 9 วาระและการลงคะแนนเสียง
จะดําเนินไป โดยเรียงลําดับตามวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญ
ประชุม

การลงคะแนนเสียงให�ใช�วิธียกมือ และผู�ถือหุ�น 1 หุ�น มีสิทธิลงคะแนน
เสียงได� 1 คะแนนเสียง ทั้งนี้ไม�อนุญาตให�มีการแยกการลงคะแนน ผู�ถือ
หุ�นที่มาด�วยตนเองและผู�รับมอบฉันทะจะต�องออกเสียงลงคะแนนในกรณี
ดังต�อไปนี้เท�านั้น
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ผู�ถือหุ�นมาประชุมด�วยตนเอง

ผู�ถือหุ�นที่ประสงค/จะลงมติ ไม@เห็นด�วย ขอให�ผู�ถือหุ�นดังกล�าว ยกมือ ทํา
เครื่องหมาย x ลงในช�อง ไม@เห็นด�วย ในบัตรลงคะแนนเสียง ซึ่งท�านได�
เมื่อลงทะเบียน 

หากมีผู�ถือหุ�นท�านใดประสงค/จะ งดออกเสียง จะใช�วิธีการลงคะแนน
เช�นเดียวกันกับผู�ที่ไม�เห็นด�วย ทําเครื่องหมาย x ลงในช�อง งดออกเสียง
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การลงคะแนนเสียง (ต@อ)



ผู�มาประชุมที่ได�รับมอบฉันทะจากผู�ถือหุ�น
แบบมอบฉันทะแบบ ก. ให�ผู�รับมอบฉันทะออกเสียงเช�นเดียวกับกรณีผู�ถือ
หุ�นมาประชุมด�วยตนเอง

แบบมอบฉันทะแบบ ข. กรณีที่ผู�มอบฉันทะกําหนดการออกเสียงไว�ล�วงหน�า
ในแต�ละวาระนั้น บริษัทได�บันทึกคะแนนเสียงไว�เรียบร�อยแล�ว ผู�มาประชุมที่
ได�รับมอบฉันทะจึงไม�ต�องออกเสียงในห�องประชุมอีก เว�นแต@ กรณีที่ผู�มอบ
ฉันทะไม�ได�ระบุความประสงค/ในการออกเสียงในวาระใดไว�ให�ผู�รับมอบฉันทะ 
สามารถออกเสียงในห�องประชุมได�เช�นเดียวกับกรณีผู�ถือหุ�นมาประชุมด�วย
ตนเอง
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การลงคะแนนเสียง (ต@อ)



แบบมอบฉันทะแบบ ค. เป�นการมอบฉันทะเฉพาะกรณีผู�ลงทุนต�างชาติและ
แต�งตั้งให� Custodian ในประเทศไทยเป�นผู�รับฝากและดูแลหุ�น ตาม
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค�ากระทรวงพาณิชย/ ซึง่การออกเสียงจะ
เหมือนแบบ ข. คือหากผู�มอบฉันทะได�ออกเสียงไว�ล�วงหน�าแล�ว ผู�รับมอบ
ฉันทะก็ไม�ต�องออกเสียงลงมติให�ประชุมอีก
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การลงคะแนนเสียง (ต@อ)



การลงคะแนนเสียง (ต@อ)

สําหรับท�านที่ประสงค/จะลงมติ เห็นด�วย ขอให�ทําเครื่องหมาย X ใน 
ช@องเห็นด�วย และนําบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบ ใส�ในกล�องรับคะแนนที่
เตรียมไว�ให�หน�าห�องประชุม หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง

สําหรับวาระที่ 2 ซึ่งเป�นวาระเพื่อทราบ จะไม�มีการออกเสียงลงมติ

สําหรับวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการนั้น บริษัทกําหนดให�ลงคะแนน
เป�นรายบุคคล โดยจะมีการอ�านรายชื่อกรรมการแต�ละท�านที่ครบ
กําหนดการดํารงตําแหน�งตามวาระ เพื่อเสนอที่ประชุมแต�งตั้งกลับเข�า
ดํารงตําแหน�งอีกวาระหนึ่ง
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การลงคะแนนเสียง (ต@อ)

มติของที่ประชุมในแต�วาระให�ใช�คะแนนเสียงตามที่ได�แจ�งไว�ในหนังสือ
เชิญประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําปO 2564
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กรณีบัตรเสีย

● การแก�ไขหรือขีดฆ�าความเห็น โดยผู�ถือหุ�นหรือผู�รับมอบฉันทะมิได�
ลงนามกํากับ

● การขีดฆ�าบัตรทั้งบัตร

● บัตรลงคะแนนที่ชํารุดอยู�ในสภาพที่ไม�สามารถอ�านผลได�
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การนับคะแนนเสยีง

การนับคะแนนเสียงในที่ประชุม จะนับตามวาระการประชุมทีละวาระ
ตามใบลงคะแนนที่ท�านได�ส�งมอบให�กับเจ�าหน�าที่ เพื่อนําไปประมวล
ผลรวมกับคะแนนเสียงของผู�ถือหุ�นที่มอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. และแบบ ค. ที่ท�านผู�รับมอบฉันทะดังกล�าวได�นําส�งให�กับ
เจ�าหน�าที่ โดยจะนําคะแนนเสียงของผู�ถือหุ�น ที่ไม@เห็นด�วยและที่งด
ออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของที่ประชุมในแต�ละวาระ 
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การนับคะแนนเสยีง (ต@อ)

เพื่อให�การประชุมเป�นไปด�วยความสะดวก ภายหลังจากเจ�าหน�าที่ได�
รวบรวมใบลงคะแนนเรียบร�อยแล�ว ในแต�ละวาระ ประธานที่ประชุมจะ
ขอให�ที่ประชุมพิจารณาวาระถัดไป และเมื่อผลการนับคะแนนของวาระ
ก�อนหน�านี้เสร็จสิ้น จะมีการแจ�งผลการนับคะแนนนั้นๆ ให�ที่ประชุม
ทราบ
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สิทธิของผู�ถือหุ�น

สําหรับผู�ถือหุ�นท�านใดที่มาภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล�วท�านยังคงมี
สิทธิเข�าร�วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได� นับตั้งแต�วาระที่ท�านได�
เข�าร�วมประชุมนั้นๆ เป�นต�นไป

ระเบียบและขั้นตอนตามที่ได�แจ�งให�ทราบนี้ จะทําให�การประชุม
เป�นไปด�วยความรวดเร็ว โปร�งใส ถูกต�องตามข�อบังคับของบริษัท และ
ข�อกําหนดของตลาดหลักทรัพย/แห�งประเทศไทยและสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย/และตลาดหลักทรัพย/
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เริ่มการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 2564



วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น 
ประจําป� 2563

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
(ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)
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ลงคะแนนเสียง
เก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะไม�เห็นด�วยและงดออกเสียง

วาระที่ 1

สําหรับมติในวาระนี้จะต�องได�รับการอนุมัติด�วย 
คะแนนเสียงข�างมาก

ของผู�ถือหุ�นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
ประจําป� 2563
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ผลการดําเนินงาน ประจําป� 2563
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57.63

44.98

2562 2563

Net Profit

 21.95%

NPM = 6.83%

259.34 

120.96 

176.30 

106.16 

206.34 

131.72 
162.47 

100.18 

ต�นทุนขาย ต�นทุนการให�บริการ ต�นุทนในการจัดจําหน@าย ค@าใช�จ@ายบริหาร

SG&A

2562 2563

 20.44%

 7.84%

 5.63%
 8.90%

441.68 

285.30 

7.99 

365.43 

282.56 

10.13 

รายได�จากการขาย รายได�จากการบริการ รายได�อื่น

Revenue

2562 2563

 0.96%

 26.78%

 17.26%

 10.46%



วาระที่ 2

ไม@มีการลงคะแนนเสียง
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ 

สําหรับรอบป�บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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งบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2563 ได�ผ�านการตรวจสอบโดยผู�สอบบัญชีรับอนุญาตจาก
บริษัท กรินทร/ ออดิท จํากัด และได�ผ�านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล�ว

ความเห็นคณะกรรมการ
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สรุปสาระสําคัญงบการเงินสาํหรับป� 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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615.45

292.02
323.43

734.97

57.63 

660.44

320.28 340.16

658.12

44.98 

สินทรัพย3รวม หนี้สินรวม ส@วนของผู�ถือหุ�น รวมรายได� กําไร (ขาดุทุน) สุทธิ

งบแสดงฐานะการเงิน

2562 2563

 7.31%

 9.68%  5.17%

 10.46%

 21.95%
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สรุปสาระสําคัญงบการเงินสาํหรับป� 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต@อ)

323.43 

36.67 

255.35 

615.45 

340.16 

41.75 

278.53 

660.44 

107.38 

154.40 

353.67 

615.45 

2562

118.95 

179.16 

362.33 

660.44 

เงินสดและ
รายการ

เทียบเท@าเงินสด

สินทรัพย3
หมุนเวียน

สินทรัพย3ไม@
หมุนเวียน

+2.45%

+16.04%

+10.77%

2563 2562 2563

หนี้สิ้น
หมุนเวียน

หนี้สิ้นไม@
หมุนเวียน

ส@วนของผู�ถือหุ�น

+9.08%

+13.85%

+5.17%

Assets Liabilities and Shareholders’ equity

0.90 

0.94 

16.01%

13.22%

9.36%

6.81%

ROE

ROA

D/E

2562 2563

25632562

D/E & Profitability  Ratio

 7.31%



ลงคะแนนเสียง
เก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะไม�เห็นด�วยและงดออกเสียง

วาระที่ 3

สําหรับมติในวาระนี้จะต�องได�รับการอนุมัติด�วย
คะแนนเสียงข�างมาก

ของผู�ถือหุ�นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการจ@ายเงินปfนผล 
และจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงาน 

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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● ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับงวดตั้งแต�วันที่1 มกราคม ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ผ�านการตรวจสอบโดยผู�สอบบัญชีจาก
บริษัท กรินทร/ ออดิท จํากัด แล�ว บริษทัฯ มีกําไรสุทธิเป�นจํานวน 
49,999,019.91 บาท 

● บริษัทฯ ได�จัดสรรเงินกําไรส�วนหนึ่งไว�เป�นทุนสํารองตามกฎหมาย
จํานวน 2,500,000 บาท 

ข�อเท็จจริงและเหตุผล (ต@อ)
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บริษัทฯ จึงพิจารณาจ�ายเงินปdนผลในอัตรา 0.15 บาท จากมูลค�าหุ�นที่
ตราไว�หุ�นละ 0.50 บาท รวมเป�นเงินทั้งสิ้น 42,000,000 บาท

● กําหนดรายชื่อผู�ได�รับสิทธิ์ปdนผล : 28 เมษายน 2564
● จ�ายปdนผล : 14 พฤษภาคม 2564

ความเห็นคณะกรรมการ
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วาระที่ 4

38

ลงคะแนนเสียง
เก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะไม�เห็นด�วยและงดออกเสียง

สําหรับมติในวาระนี้จะต�องได�รับการอนุมัติด�วย
คะแนนเสียงข�างมาก

ของผู�ถือหุ�นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ออกจากตําแหน@งตามวาระ
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ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  มาตรา 71 และ
ข�อบังคับบริษัท ข�อ 18 กําหนดไว�ว�า ในการประชุมสามัญประจําปOทุกครั้ง 
กรรมการจะต�องออกจากตําแหน�งจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ�าจํานวน
กรรมการแบ�งออกเป�นสามส�วนไม�ได� ก็ให�ออกโดยจํานวนใกล�เคียงที่สุด
กับส�วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต�องออกจากตําแหน�งในปOแรก
และปOที่สองภายหลังจากจดทะเบียนนั้น ให�จับสลากว�าผู�ใดจะออก  ส�วน
ปOหลังๆ ต�อไป ให�กรรมการที่อยู�ในตําแหน�งนานที่สุดเป�นผู�ออกจาก
ตําแหน�ง โดยกรรมการผู�ออกจากตําแหน�งไปนั้น อาจได�เลือกเข�ารับ
ตําแหน�งอีกได�

ข�อเท็จจริงและเหตุผล
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ปdจจุบัน คณะกรรมการของบริษัทประกอบด�วยจํานวน 8 ท�าน ซึ่งในการ
ประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําปO 2564 มีกรรมการที่จะต�องออกจาก
ตําแหน�งตามวาระ จํานวน 3 ท�าน โดยมีรายชื่อดังนี้

1. ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท/ ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ

2. นายธานินทร/ พรศิริธิเวช กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

3. นายประกิจ เหล�าบุญเจริญ กรรมการ

ข�อเท็จจริงและเหตุผล (ต@อ)
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● ไม�มีผู�ถือหุ�นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข�ารับการพิจารณาคัดเลือกเป�นกรรมการ
บริษัทในช�วงเวลาที่บริษัทฯ เปkดโอกาส (ตั้งแต�วันที่ 22 มกราคม 2564 
ถึง 17 กุมภาพันธ/ 2564) 

42

ข�อเท็จจริงและเหตุผล (ต@อ)



ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท3

43

พิจารณาอนุมัติเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ออกจากตําแหน@งตามวาระ

นายธานินทร3 พรศิริธิเวช นายประกิจ เหล@าบุญเจริญ



ลงคะแนนเสียง
เก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะไม�เห็นด�วยและงดออกเสียง

โดยจะประกาศคะแนนแยกเป�นรายๆ ต�อไป

สําหรับมติในวาระนี้จะต�องได�รับการอนุมัติด�วย
คะแนนเสียงข�างมาก

ของผู�ถือหุ�นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5
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วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกําหนดค@าตอบแทนของกรรมการ
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ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  มาตรา 90 และ
ข�อบังคับของบริษัท ข�อ 33 กําหนดให�กรรมการมีสิทธิได�รับค�าตอบแทน
จากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน/ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข�อบังคับหรือตามที่ประชุมผู�
ถือหุ�นจะพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเป�นจํานวนแน�นอนหรือวางเป�น
หลักเกณฑ/ และจะกําหนดไว�เป�นคราวๆ ไป หรือจะให�มีผลตลอดไป
จนกว�าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได�

ข�อเท็จจริงและเหตุผล
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ค�าตอบแทนกรรมการประจําปO 2564 โดยมีรายละเอียดดังต�อไปนี้          

ความเห็นคณะกรรมการ

47

บาท/คน/ครั้ง

ตําแหน�ง ป� 2563 ป� 2564 

คณะกรรมการบริษัท   
- ประธานกรรมการ 30,000 30,000 
- กรรมการที่ไม�เป�นผู�บริหาร 17,500 17,500 
- กรรมการที่เป�นผู�บริหาร 5,000 5,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ   
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 30,000 
- กรรมการตรวจสอบ 17,500 17,500 

 



ลงคะแนนเสียง
เก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะไม�เห็นด�วยและงดออกเสียง

สําหรับมติในวาระนี้จะต�องได�รับการอนุมัติด�วย
คะแนนเสียงไม@น�อยกว@าสองในสาม

ของผู�ถือหุ�นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6
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วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต@งตั้งผู�สอบบัญชีและกําหนดค@าตอบแทน
ผู�สอบบัญชี ประจําป� 2564
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ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  มาตรา 120 และ
ข�อบังคับบริษัท ข�อ 58 กําหนดให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําปOแต�งตั้ง
ผู�สอบบัญชีทุกปO โดยที่ประชุมผู�ถือหุ�นอาจเลือกผู�สอบบัญชีผู�ซึ่งออกไปนั้น
กลับเข�าตําแหน�งอีกก็ได� และข�อบังคับบริษัทฯ ข�อ 59 กําหนดให�ผู�สอบ
บัญชีควรได� รับค� าตอบแทนเท� า ใดให� ที่ประ ชุมผู� ถื อ หุ� น กํ าหนด
                                                         

ข�อเท็จจริงและเหตุผล
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ผู�สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร/ ออดิท จํากัด เป�นผู�สอบบัญชีของบริษัท โดย
มีรายชื่อดังต�อไปนี้เป�นผู�ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต�องบการเงิน
ของบริษัทประจําปO 2564 ได�แก�

ความเห็นคณะกรรมการ

51

รายชื่อผู&สอบบัญช ี ทะเบียนเลขที ่

1.   นางสาวกรรณิการ* วิภาณุรัตน*  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่  7305 
2.   นายจิโรจ  ศิริโรโรจน*  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่  5113 
3.   นางสุมนา  เสนีวงศ* ณ อยุธยา  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่  5897 
4.   นายโกมินทร*  ลิ้นปราชญา  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่  3675 
5.   นางสาวกชมน ซุ�นห�วน  ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่  11536 

 



ค@าตอบแทนผู�สอบบัญชี                                            

รายการ ป� 2564 ป� 2563

ค�าสอบบัญชีของบริษัทฯ (บาท) 2,000,000 2,355,000

ค�าบริการอื่น (บาท) - -

รวม (บาท) 2,000,000 2,355,000

ความเห็นคณะกรรมการ (ต@อ)
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ลงคะแนนเสียง
เก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะไม�เห็นด�วยและงดออกเสียง

วาระที่ 7

สําหรับมติในวาระนี้จะต�องได�รับการอนุมัติด�วย
คะแนนเสียงข�างมาก

ของผู�ถือหุ�นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
53



วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติแก�ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค3
และหนังสือบริคณห3สนธิของบริษัทฯ ข�อ 3
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ข�อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 42กําหนดว�า 

บริษัทมีอํานาจกระทําการใดๆ ภายในขอบเขตแห�งวัตถุประสงค/ของ

บริษัทและถ�ามิได�มีข�อกําหนดไว�เป�นอย�างอื่น ดังนั้นหากบริษัทต�องการ

ประกอบกิจการการค�าเพิ่มเติมจากวัตถุประสงค/ที่จดทะเบียนไว� บริษัท

จะต�องดําเนินการแก�ไขวัตถุประสงค/

55



ความเห็นคณะกรรมการ

56

รายละเอียดวัตถุประสงค3ของบริษัทฯ ที่มีการแก�ไขเพิ่มเติม

แก�ไข

19. ประกอบกิจการบริการทางด�านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปdตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา

เพิ่มเติม

23. ประกอบกิจการค�า ผัก ผลไม� หน�อไม� พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส�น เครื่องดื่ม น้ําดื่ม น้ําแร� น้ําผลไม� สุรา เบียร/ อาหารสด อาหารแห�ง อาหารสําเร็จรูป อาหารทะเล
บรรจุกระปnอง เครื่องกระปnอง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ําซอส น้ําตาล น้ํามันพืช อาหารสัตว/ และเครื่องบริโภคอื่น 

24. ประกอบกิจการค�า น้ํามันเชื้อเพลิง ถ�านหิน ผลิตภัณฑ/อย�างอื่นที่ก�อให�เกิดพลังงานและสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
25. ประกอบกิจการค�าเครื่องสําอาง อุปกรณ/เครื่องมือและเครื่องใช�เสริมความงาม
26. ประกอบกิจการค�า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทําเทียมสิ่งดังกล�าว
27. ประกอบกิจการรับเหมาก�อสร�างอาคาร อาคารพาณิชย/ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทําการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค/ และงานก�อสร�างอย�างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับ

ทํางานโยธาทุกประเภท 
28. ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร/ ไนท/คลับ
29. ประกอบกิจการขนส�งและขนถ�ายสินค�า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว�างประเทศ รวมทั้งรับบริการนําของออกจาก

ท�าเรือตามพิธีศุลกากร และการจัดระวางการขนส�งทุกชนิด
30. ประกอบธุรกิจบริการรับเป�นที่ปรึกษาและให�คําแนะนําปdญหาเกี่ยวกับด�านบริหารงานพาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม รวมทั้งปdญหาการผลิต การตลาดและจัดจําหน�าย
31. ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข�และผู�ปoวยเจ็บ รับทําการฝpกสอนและอบรมทางด�านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย/ การอนามัย
32. ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ�างทําของ ตามวัตถุที่ประสงค/ทั้งหมด ให�แก�บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส�วนราชการ และองค/การของรัฐ ประกอบกิจการซื้อขาย

ผ�านทางอิเล็กทรอนิกส/ ของสินค�าตามวัตถุที่ประสงค/



ลงคะแนนเสียง
เก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะไม�เห็นด�วยและงดออกเสียง

สําหรับมติในวาระนี้จะต�องได�รับการอนุมัติด�วย
คะแนนเสียงไม@น�อยกว@าสามในสี่

ของผู�ถือหุ�นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8
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วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ�ามี)
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Where Innovation Begins


