หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 25
บริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน)

วันจันทรที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น.
ณ หองเฮลิโคเนีย 1-3 ชั้น อีแอล โรงแรมเอ็มโพเรียม สวีท บาย ชาเทรียม
เลขที่ 622 ซอยสุขุมวิท24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
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ที่ ลข. 8/2562
								

วันที่ 15 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย:
1. ส�ำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24
2. รายงานประจ�ำปี 2561 (QR Code)
		
3. รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าด�ำรง 		
		 ต�ำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
5. ประวัติผู้สอบบัญชี
6. รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
7. ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
8. เอกสารหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม
9. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข.และ ค.
11. แผนที่สถานที่ประชุม
ด้วย คณะกรรมการบริษทั มีมติให้เรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 25 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องเฮลิโคเนีย 1-3
ชั้น อีแอล โรงแรมเอ็มโพเรียม สวีท บาย ชาเทรียม เลขที่ 622 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ตามระเบียบวาระดังนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นว่ามีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 24 เมือ่ วันที่ 23 เมษายน 2561 ไว้อย่างถูกต้อง
(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และเห็นควรให้น�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
2. พิจารณารับทราบผลการด�ำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และรายงานประจ�ำปี
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39.1 ก�ำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีพิจารณารายงานของ
คณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ด�ำเนินไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรให้นำ� เสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบผลการด�ำเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2561 และรายงานประจ�ำปี
(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส�ำหรับรอบระยะบัญชีประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 39.2 ก�ำหนดให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีพจิ ารณาและอนุมตั งิ บการเงิน
ของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ: ให้ความเห็นชอบกับงบการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจ�ำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว และให้น�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
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4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก�ำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจ�ำปี 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับ ข้อ 39.3 ก�ำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินก�ำไร
ความเห็นคณะกรรมการ: เนื่องจากในปี 2561 บริษัทมีก�ำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) 78,497,098 บาท มีก�ำไรสะสม
ทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรยกมา 111,738,004 บาท บวก ปรับปรุงรายการ 297,910 บาท และเงินปันผลจ่าย (ปี 2560) 108,000,000 บาท ก�ำไรสะสม
ก่อนจัดสรร 82,533,012 บาท
บริษัทมีก�ำไรสุทธิปี 2561 (ตามงบการเงินรวม) จ�ำนวน 91,853,892 บาท
บริษัทมีการจัดสรรเงินส�ำรองตามกฎหมาย จ�ำนวนเงิน 10,000,000 ล้านบาท ซึ่งส�ำรองครบตามที่กฎหมายก�ำหนด ร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทมีทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว 60,000,000 บาท จึงไม่ต้องมีการจัดสรรส�ำรองตามกฎหมายเพิ่ม
บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ในปีทผี่ า่ นมา (2560) เสนอให้จา่ ยเงินปันผลใน
อัตราหุน้ ละ 8 บาท รวมเป็นเงิน 48,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.39 ของก�ำไรสุทธิตามงบการเงินรวม และเสนอให้จา่ ยปันผลพิเศษจาก
ก�ำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 60,000,000 บาท โดยจ่ายปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561
ส�ำหรับปีนี้ คณะกรรมการเห็นสมควร เสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั จิ า่ ยเงินปันผลประจ�ำปี 2561 ในอัตราหุน้ ละ 9 บาท รวมเป็นเงิน
54,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.79 ของก�ำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งจ่ายจากก�ำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 20 เป็นไป
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
โดยก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 และก�ำหนดจ่ายเงินปันผล
ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
(นโยบายการจ่ายเงินปันผล สามารถดูข้อมูลได้จากรายงานประจ�ำปี หน้าที่ 18)
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ตามพระราชบัญญัติ บริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษทั มีกรรมการทีอ่ อกตามวาระ มี 3 คน คือ นายโชติ โสภณพนิช
นายอรุณ จิรชวาลา (กรรมการอิสระ) และนายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ (กรรมการอิสระ) จึงเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระเข้าเป็น
กรรมการอีกวาระหนึ่ง จ�ำนวน 3 คน คือ
			 1. นายโชติ โสภณพนิช
			 2. นายอรุณ จิรชวาลา (กรรมการอิสระ) และ
			 3. นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ (กรรมการอิสระ)
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39.4 ก�ำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่ง
ต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ: ตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้พจิ ารณาเสนอ โดยพิจารณาคุณสมบัตใิ นด้านต่าง ๆ
รวมทั้งค�ำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพรวมถึงการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ
บริษทั ทีผ่ า่ นมา ทัง้ นี้ คณะกรรมการ(ไม่รวมกรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั เิ ลือกตัง้ กรรมการ
3 คนที่ครบวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ นายโชติ โสภณพนิช นายอรุณ จิรชวาลา(กรรมการอิสระ) นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ
(กรรมการอิสระ) (ประวัติกรรมการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
ส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อการคัดเลือก
การเข้าเป็นกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเมื่อ
ครบก�ำหนดเวลาไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
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6. พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม
บ�ำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผุ้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจก�ำหนด
เป็นจ�ำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และก�ำหนดไว้คราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น
ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาโดยค�ำนึงถึง
ความเหมาะสมกับธุรกิจและจ�ำนวนคณะกรรมการเพื่อก�ำกับดูแลกิจการ และการก�ำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำทุก
1.5 เดือนคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 จ�ำนวนไม่เกิน
5,000,000 บาท โดยไม่มผี ลประโยชน์อนื่ ใดนอกเหนือจากนี้ ในปี 2561 มีคา่ ตอบแทนกรรมการจ่ายจริง จ�ำนวน 4,380,000 บาท (ค่าตอบแทน
กรรมการสามารถดูข้อมูลได้จากรายงานประจ�ำปี หน้าที่ 23)
7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าสอบบัญชี
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 39.5 ก�ำหนดให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและก�ำหนด
ค่าตอบแทนส�ำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี
ความเห็นคณะกรรมการ: ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง
ดร.วิรัช อภิเมธีธ�ำรง ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 1378 หรือนายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 3196 หรือ
นาย อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 และนายปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718 จาก
บริษัท ส�ำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2562
บริษัท ส�ำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด เป็นส�ำนักงานสอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2543 และนายปรีชา สวน
เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 2 ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว มีความรู้ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ
ในการสอบบัญชี และไม่มคี วามสัมพันธ์หรือรายการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย5)
ก�ำหนดค่าสอบบัญชีของบริษทั ฯ ประจ�ำปี 2562 เป็นเงิน 660,000 บาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2561 ร้อยละ 3.94 (ปี 2561 เป็นเงิน 635,000 บาท)
ค่าสอบบัญชี ประกอบด้วย
บริษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)
-งบการเงินเฉพาะรายไตรมาส 195,000 บาท รายปี 240,000 บาท รวม 435,000 บาท
-งบการเงินรวมรายไตรมาส 150,000 บาท รายปี 75,000 บาท รวม 225,000 บาท
									
660,000 บาท
และบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการก�ำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจ�ำปี 2562 ดังนี้
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ�ำกัด
-งบการเงินเฉพาะรายไตรมาส 210,000 บาท รายปี 175,000 บาท รวม 385,000 บาท
บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด
-งบการเงินเฉพาะรายไตรมาส 180,000 บาท รายปี 130,000 บาท รวม 310,000 บาท
-ค่าบริการอื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากค่าสอบบัญชี
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บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน)

Krungdhep Sophon Public Company Limited
185 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
185 Ratburana Road, Bangkok, Ratbutana Bangkok 10410
Tel : 0-2427-3374, 0-2427-0963, 0-2871-3191-5 Fax : 0-2427-0964 www.kwc.co.th

บริษัท กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน)		
37,000.00 บาท
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ�ำกัด
28,000.00 บาท
บริษัท เคดับบลิวซีโลจิสติกส์ จ�ำกัด
17,000.00 บาท
			 รวม
82,000.00 บาท
(ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสามารถดูข้อมูลได้จากรายงานประจ�ำปี หน้าที่ 54)
8. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย
ค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฏหมายเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นว่าที่ประชุมผุ้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย6)
9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
อนึ่ง บริษัทก�ำหนดให้วันที่ 7 มีนาคม 2562 เป็นวันก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 25
จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอเชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน หากผู้ถือหุ้น
ประสงค์จะแต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมประชุมโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก
และรวดเร็วในการประชุม บริษัท ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562
จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
			
(นางสาวปวริศา เกิดพวงแก้ว)
เลขานุการบริษัท
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(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
ชื่อ-สกุล
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
ประวัติการอบรม
						
						
						
						
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
						
						
						
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพ
เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
ประสบกาณ์ท�ำงาน
						
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
						
						

นายโชติ โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
76 ปี
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ออสเตรเลีย
Turbocharging Sustainable Brand Growth in Developing
งานประชุมวิชาการศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิตคุณ ปี 2561
Land and Water Management in Bangkok Metropolitan Pigion
At The Embassy of the Netherlands
The Exclusive Customer Event of The Year At Grand Hyatt Erawan
15 กรกฎาคม 2537
24 ปี
103,632 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.73 *
ไม่มี
ประธานกรรมการ บริษัท กรีนสปอต จ�ำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท วัฒนโชติ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท วัฒนโสภณพนิช จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท มิตรกร ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท ซี.อาร์.โฮลดิ้ง จ�ำกัด
ไม่มี
กรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาความเห็ น ของคณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนด
ค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านายโชติ โสภณพนิช เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
ในการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้ก�ำหนดไว้ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

*รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง
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(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
ชื่อ-สกุล 					

นายอรุณ จิรชวาลา

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง		
ต�ำแหน่งปัจจุบัน				
						
						

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

อายุ						
คุณวุฒิทางการศึกษา			
						
ประวัติการอบรม				
						
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท		
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ			

65 ปี
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Stanford University,USA
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ Stanford University,USA
Director Accredition Program (DAP)
Director Certification Program (DCP)
13 พฤศจิกายน 2543
18 ปี

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
						

ไม่มี
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)
  
กรรมการ บริษัท พลังโสภณ จ�ำกัด

การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)			
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพ
เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท		
ไม่มี
ประสบกาณ์ท�ำงาน
		
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
						
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ธนาคารยูโอบี จ�ำกัด (มหาชน)
						
และ ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561		
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง
						
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
						
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ		
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
						
แล้วเห็นว่านายอรุณ จิรชวาลา เป็นผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัติ ความรู้ ความสามารถ ในการเป็นกรรมการ
						
ครบถ้วนตามที่ได้ก�ำหนดไว้ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
			
- จ�ำนวนหุ้น (หุ้น)											
ไม่มี
- สัดส่วนของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)							
ไม่มี
ระบุการมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
(1) เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ	 ไม่เป็น
(2) เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)					
ไม่เป็น
(3) มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญอันอาจมีผลท�ำให้ไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ			
(เช่น การซื้อ/ ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ การยืม/ ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย		
ไม่มี
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(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
ชื่อ-สกุล 					
นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง		
กรรมการอิสระ
ต�ำแหน่งปัจจุบัน				
กรรมการอิสระ
						
กรรมการตรวจสอบ
						
กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ						
67 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา			
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน) Roosevelt University,Chicago,USA
						
ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์บัณฑิต (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม				
Director Accreditation Program (DAP)
						
Director Certification Program (DCP)
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท		
27 เมษายน 2547
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ			
14 ปี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561) 17,350 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.28
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)			
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพ
เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท		
ไม่มี
ประสบกาณ์ท�ำงาน			
ผู้อ�ำนวยการและผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ บริษัท เงินทุน กรุงเทพธนาทร จ�ำกัด (มหาชน)
						
กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์บีฟิท จ�ำกัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง
						
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
						
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ		
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
						
แล้วเห็นว่านายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ในการเป็น
						
กรรมการครบถ้วนตามที่ได้ก�ำหนดไว้ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
- จ�ำนวนหุ้น (หุ้น)											
17,350 หุ้น
- สัดส่วนของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)							
คิดเป็นร้อยละ 0.28
ระบุการมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
(1) เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ	 ไม่เป็น
(2) เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)					
ไม่เป็น
(3) มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญอันอาจมีผลท�ำให้ไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ			
(เช่น การซื้อ/ ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ การยืม/ ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย		
ไม่มี
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(สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
		 คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดค�ำนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทเท่ากับข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ไว้ดังนี้
		 1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจ
มีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
		 2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการ ทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจ�ำ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษัทร่วม บริษทั ย่อย ล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมา
แล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
		 3. ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็นบิดามารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง และบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
		 4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือ นิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในลักษณะที่
อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือ
ผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษทั ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท�ำรายการทางการค้า
ทีก่ ระท�ำเป็นปกติเพือ่ ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้
ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือตั้งแต่
ยีส่ บิ ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จำ� นวนใดจะต�ำ่ กว่า ทัง้ นี้ การค�ำนวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็นไปตามวิธกี ารค�ำนวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบุคคลเดียวกัน
		 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวัน
ที่ได้รับการแต่งตั้ง
		 6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อยบริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ทัง้ นี้ ในกรณีทผี่ ใู้ ห้บริการ
ทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
		 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
		 8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้
เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม 1-8 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการ
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของ
องค์คณะ (Collective Decision) ได้
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(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
ดร.ปรีชา สวน
ต�ำแหน่ง
 หุ้นส่วนงานตรวจสอบบัญชี
คุณวุฒิ
 ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต(DBA) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง		
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A (ACCOUNTING)) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง		
ใบประกอบวิชาชีพ
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA)
• ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ผู้สอบบัญชีภาษีอากร(TA)
• นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountants: ASEAN CPA)
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(สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ข้อบังคับ
ข้อที่

ข้อบังคับเดิม

ข้อ 34

หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการต้ อ งจั ด ให้ มี ก าร
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญ
ประจำ�ปีภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วัน
สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น
นอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการ
ประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ
ผู้ ถื อ หุ้ น รวมกั น นั บ จากจำ�นวนหุ้ น ได้
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำ�นวนหุ้น
ที่ จำ�หน่ า ยได้ ทั้ ง หมด หรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น
ไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน ซึ่งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ
จำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้ทั้งหมดจะเข้า
ชื่ อ กั น ทำ�หนั ง สื อ ให้ ค ณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ ได้ แต่ต้องระบุเหตุผล
ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ ให้ชัดเจน
ในหนังสือดังกล่าวด้วย
ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัด
ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 (หนึ่ง)
เดือน นับแต่วนั ได้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
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กฎหมายใหม่ตามคำ�สั่ง คสช.ที่
ข้อบังคับใหม่ (ที่ควรปรับแก้
21/2560 (4 เมษายน 2560)
ตามกฎหมายที่แก้ ไขตามคำ�สั่ง
เรื่องการแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อ
คสช.ที่ 21/2560)
อำ�นวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
มาตรา 100 “ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่ง
มี หุ้ น นั บ รวมกั น ได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละสิ บ ของ
จำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำ�
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ ได้แต่ต้องระบุ
เรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้
ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ ได้รับหนังสือจาก
ผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม
ภายในกำ�หนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้น
ทั้ ง หลายซึ่ ง เข้ า ชื่ อ กั น หรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น คนอื่ น ๆ
รวมกันได้จำ�นวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียก
ประชุมเองก็ ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบ
กำ�หนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้
ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการ
เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
อันจำ�เป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและ
อำ�นวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่
เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรค
สองครั้ ง ใดจำ�นวนผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มาร่ ว มประชุ ม
ไม่ ค รบเป็ น องค์ ป ระชุ ม ตามที่ กำ�หนดไว้ ใน
มาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มี
การประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ข้อ 34 คณะกรรมการต้องจัดให้มกี าร
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นการประชุมสามัญ
ประจำ�ปีภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่
วันสิน้ สุดของรอบปีบญ
ั ชีของบริษทั
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอก
จากทีก่ ล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุม
วิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อ
ใดก็ ไ ด้ สุ ด แต่ จ ะเห็ น สมควร หรื อ ผู้
ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้น
นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
ของ จำ�นวนหุน้ ทีจ่ ำ�หน่ายได้ทง้ั หมดจะ
เข้าชื่อกันทำ�หนังสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ ได้แต่ต้องระบุเรื่อง
และเหตุผลในการทีข่ อให้เรียกประชุม
ไว้ ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย
ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้
มีการประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายในสีส่ บิ ห้าวัน
นับแต่วันที่ ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้
มีการประชุมภายในกำ�หนดระยะเวลา
ตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่ง
เข้าชื่อกันหรือผูถ้ อื หุน้ คนอื่นๆ รวมกัน
ได้ จำ�นวนหุ้ น ตามที่ บั ง คั บ ไว้ นั้ น จะ
เรียกประชุมเองก็ ได้ภายในสี่สิบห้า
(45) วันนับแต่วนั ครบกำ�หนดระยะเวลา
ตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่า
เป็นการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีค่ ณะกรรมการ
เรียกประชุม โดยบริษทั ต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยอันจำ�เป็นทีเ่ กิดจากการจัดให้
มีการประชุมและอำ�นวยควาสะดวก
ตามสมควร
     ในกรณที่ปรากฎว่าการประชุม
ผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะ
ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำ�นวน
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็น
องค์ประชุมตามที่กำ�หนดไว้ ในข้อ 36
ผู้ ถื อ หุ้ น ตามวรรคสามต้ อ งร่ ว มกั น
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้ให้แก่
บริษัท

หมายเหตุ

** ควรแก้ไขเพื่อ
ความสอดคล้อง
กับกฎหมายใหม่
ตามคำ�สั่ง คสช.
ที่ 21/2560

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)
ชื่อ-สกุล 					
นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล
ต�ำแหน่งปัจจุบัน				
กรรมการอิสระ
							
ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ						
53 ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน					
203/85 หมู่ที่ 1 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
คุณวุฒิทางการศึกษา			
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
							
ปริญญาตรี บัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประวัติการอบรม				
Director Certification Program (DCP)
							
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
							
Advanced Audit Committee Program (AACP)
							
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท		
25 มกราคม 2559
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ			
3 ปี
ประสบกาณ์ท�ำงาน			
2559 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3
							
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
							
2555 - 2559 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านก�ำกับหลักทรัพย์ของรัฐ
							
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561		
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง
							
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ
การถือหุ้นในบริษัท 			
- จ�ำนวนหุ้น (หุ้น)											
ไม่มี
- สัดส่วนของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)							
ไม่มี
ระบุการมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา			
(1) เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ	 ไม่เป็น
(2) เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)					
ไม่เป็น
(3) มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�ำคัญอันอาจมีผลท�ำให้ไม่สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ			
(เช่น การซื้อ/ ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ การยืม/ ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย		
ไม่มี
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(สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
และวิธีการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
		 การลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 25 ของบริษทั กรุงเทพโสภณ จ�ำกัด (มหาชน) เพือ่ ความสะดวกในการลงทะเบียน
ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดน�ำหนังสือนัดประชุม และหนังสือมอบฉันทะมาด้วย
1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
		 1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ�ำตัวประชาชน
บัตรประจ�ำตัวข้าราชการ ใบขับขี่หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
		 2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
		 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแ่ นบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึง่ ) ซึง่ ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและ
				 ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
		 2.2 ส�ำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1. และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองส�ำเนาถูกต้อง
		 2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1.
		 3. บริษทั ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ดังนัน้ จึงขอให้ผเู้ ข้าประชุมโปรดน�ำเอกสารทีบ่ ริษทั จัดส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้
พร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้พิมพ์ Barcode ไว้มาใช้ในการลงทะเบียนด้วย
ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
		 1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าประชุมด้วยตนเอง
		 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1.
		 1.2 ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส�ำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมี
				 ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอ�ำนาจกระท�ำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
		 2. กรณีผู้ถือหุ้น มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
		 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแ่ นบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึง่ ) ซึง่ ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและ
				 ลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
		 2.2 ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คลของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ รับรองส�ำเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิตบิ คุ คล (กรรมการ) และมี
				 ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอ�ำนาจกระท�ำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
		 2.3 ส�ำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และลงชื่อรับรองส�ำเนาถูกต้อง
		 2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1.
		 3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
		 3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1. หรือ 2.
		 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐาน
				 ดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
				 1) หนังสือมอบอ�ำนาจจากผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นผูล้ งทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผูด้ ำ� เนินการ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
				 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
		 ทัง้ นี้ เอกสารทีม่ ไิ ด้มตี น้ ฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดท�ำค�ำแปลภาษาอังกฤษมาพร้อมด้วย และให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนนิตบิ คุ คลนัน้
รับรองความถูกต้องของค�ำแปล
2.  วิธีการมอบฉันทะ
		 บริษทั ได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะ จ�ำนวน 2 แบบ คือ แบบ ก. และ แบบ ข. ของผูถ้ อื หุน้ แต่ละรายตามแบบทีก่ รมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ได้ก�ำหนดไว้จ�ำนวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่องก�ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้
		 • แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
		 • แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก�ำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
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		 • แบบ ค. เป็นแบบทีใ่ ช้เฉพาะกรณีผถู้ อื หุน้ เป็นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้
		 ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยด�ำเนินการดังนี้
		 1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
			 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใด แบบหนึ่งเท่านั้น
1.2 ผูถ้ อื หุน้ ทีป่ รากฏชือ่ ตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศเป็นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้
				 จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.)
		 2. มอบฉั น ทะให้ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง ตามความประสงค์ ข องผู ้ ถื อ หุ ้ น หรื อ เลื อ กมอบฉั น ทะให้ กรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท
(นางสาวสุธาวรรณ ศักดิโ์ กศล) โดยระบุชอื่ พร้อมรายละเอียดของบุคคลทีผ่ ถู้ อื หุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะเป็นผูร้ บั มอบฉันทะในการเข้าประชุมดังกล่าว
		 3. ปิดอากรแสตมป์ จ�ำนวน 20 บาท พร้อมทัง้ ขีดฆ่าลงวันทีท่ ท่ี ำ� หนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพือ่ ให้ถกู ต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
ทั้งนี้บริษัทได้อ�ำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุม
		 4. ส่งหนังสือมอบฉันทะที่เลขานุการบริษัท ภายในวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 หรือก่อนเวลาประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม
		 ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ไม่สามารถแบ่งแยกจ�ำนวนหุน้ โดยมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผูถ้ อื หุน้
จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ�ำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ�ำนวนที่ตนถืออยู่ เว้นแต่เป็น Custodian
ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
		 ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�ำปีภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริษัท
		 การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอืน่ นอกจากทีก่ ล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจากจ�ำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ
ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันท�ำหนังสือให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
		 ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท�ำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรือ่ งทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่า เป็นเรือ่ งทีจ่ ะเสนอให้อนุมตั ิ หรือเพือ่ พิจารณาแล้วแต่
กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่ งดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม
และให้โฆษณาค�ำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน
		 ข้อ 36. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 (ยีส่ บิ ห้า) คน หรือไม่นอ้ ย
กว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดและต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสามของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้ทงั้ หมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
		 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์
ประชุมตามที่ก�ำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่
เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม
ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม
		 ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในกรณีทปี่ ระธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ให้ผถู้ อื หุน้ ซึง่
มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
		 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผถู้ อื หุน้ มีคะแนนเสียงเท่าจ�ำนวนหุน้ ทีต่ นถืออยูโ่ ดยถือว่าหุน้ หนึง่ มีหนึง่ เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้
กระท�ำโดยเปิดเผยเว้นแต่ผถู้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 5 คนร้องขอ และทีป่ ระชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธกี ารออกเสียงคะแนนลับ
นั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมก�ำหนด
		 ข้อ 38. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
		 38.1 ในกรณีปกติให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานใน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
		 38.2 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
		 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญให้แก่บุคคลอื่น
		 (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
		 (ค) การท�ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้า
จัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�ำไรขาดทุนกัน
		 (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
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ข้อ 39. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ�ำปีพึงกระท�ำมีดังนี้
39.1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
39.2 พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีก�ำไรขาดทุน
39.3 พิจารณาจัดสรรเงินก�ำไร
39.4 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
39.5 เลือกตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าสอบบัญชี
39.6 ปรึกษากิจการอื่น ๆ
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(สิ3 งที3 ส่ งมาด้
(สิ3 งที3 ส่วยงมาด้
;<)วย ;<)
หนั งสื อมอบฉั
หนั งสื อนมอบฉั
ทะ แบบ
นทะก.แบบ ก.

เลขทะเบีเลขทะเบี
ยนผู้ ถื อหุยนผู
้ น ้ ถื อหุ้ น

เขี ยนที2 เขี ยนที2
วั นที2

1. ข้ าพเจ้
1. า ข้ าพเจ้ า

วั นที2เดื อน เดื อน

พ.ศ.

สั ญชาติ สั ญชาติ

อยู่ บ้านเลขที
อยู่ บ2 ้ านเลขที2
อํ าเภอ อํ าเภอ

อากรแสตมป์
อากรแสตมป์
20 บาท 20 บาท

ถนน

ถนน

จั งหวั ด จั งหวั ด

อายุ

พ.ศ.
อายุ ปี

ปี

หุ้ น

หุ้ น

ปี

ปี

หรื อ

หรื อ

ปี

ปี

หรื อ

หรื อ

ปี

ปี

ตํ าบล/แขวง
ตํ าบล/แขวง
รหั สไปรษณี
รหั สย์ไปรษณี ย์

2. เป็ นผู2.้ ถื อหุเป็้ นของ
นผู้ ถื อหุ้ นของ

ถื อหุ้ นจํ าถืนวนทั
อหุ้ นจํPงาสินวนทั
PนรวมPงสิ Pนรวม

3. ขอมอบฉั
3. ขอมอบฉั
นทะให้ นทะให้
1) นาย/นาง/นางสาว
1) นาย/นาง/นางสาว
อยู่ บ้านเลขที
อยู่ บ2 ้ านเลขที2
อํ าเภอ อํ าเภอ

ถนน

อายุ
ถนน

จั งหวั ด จั งหวั ด

ตํ าบล/แขวง
ตํ าบล/แขวง
รหั สไปรษณี
รหั สย์ไปรษณี ย์

2) นาย/นาง/นางสาว
2) นาย/นาง/นางสาว
อยู่ บ้านเลขที
อยู่ บ2 ้ านเลขที2
อํ าเภอ อํ าเภอ

ถนน

อายุ
ถนน

จั งหวั ด จั งหวั ด

อํ าเภอ อํ าเภอ

ถนน
จั งหวั ด จั งหวั ด

อายุ

ตํ าบล/แขวง
ตํ าบล/แขวง
รหั สไปรษณี
รหั สย์ไปรษณี ย์

3) นาย/นาง/นางสาว
3) นาย/นาง/นางสาว
อยู่ บ้านเลขที
อยู่ บ2 ้ านเลขที2

อายุ

อายุ
ถนน

อายุ

ตํ าบล/แขวง
ตํ าบล/แขวง
รหั สไปรษณี
รหั สย์ไปรษณี ย์

าที2 า1นวน
ของจํ2าหน้
นวนา 2 หน้ า
หน้ าที2 1 หน้
ของจํ
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คนหนึ2 งคนใดเพี ยงคนเดี ยวเป็ นผู้ แทนของข้ าพเจ้ าเพื2 อเข้ าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุ มสามั ญผู้ ถื อหุ้ น ครั Pงที2 25 ใน
วั นจั นทร์ ที2 22 เมษายน [\][ เวลา 11.00 น. ณ ห้ องเฮลิ โคเนี ย `-b ชั Pน อี แอล โรงแรมเอ็ มโพเรี ยม สวี ท บาย ชาเทรี ยม เลขที2 ][[ ซอยสุ ขุมวิ ท [d
คนหนึ2 งคนใดเพี
ยงคนเดี ยวเป็
้ แทนของข้
าเพืงเลื
2 อเข้2 อนไปในวั
าร่ วมประชุ
มและออกเสี
มสามั ญผู้ ถื อหุ้ น ครั Pงที2 25 ใน
แขวงคลองตั
น เขตคลองเตย
กรุ งนผู
เทพฯ
`f``f าพเจ้
หรื อจะพึ
น เวลา
และสถานทียงลงคะแนนในการประชุ
2 อื2 นด้ วย

วั นจั นทร์ ที2 22 เมษายน [\][ เวลา 11.00 น. ณ ห้ องเฮลิ โคเนี ย `-b ชั Pน อี แอล โรงแรมเอ็ มโพเรี ยม สวี ท บาย ชาเทรี ยม เลขที2 ][[ ซอยสุ ขุมวิ ท [d
บมอบฉัหรื
นทะได้
มนัและสถานที
Pน ให้ ถื อเสมื อนข้
แขวงคลองตั น เขตคลองเตยกิ จการใดที
กรุ งเทพฯ2 ผู้ รั`f``f
อจะพึกระทํ
งเลื2 าไปในการประชุ
อนไปในวั น เวลา
2 อื2 นด้าพเจ้
วย าได้ กระทํ าเองทุ กประการ
ลงชื2 อ มนั Pน ให้ ถื อเสมื อนข้ าพเจ้ าได้ กระทํ าเองทุ
ผู้ มอบฉั
นทะ
กิ จการใดที2 ผู้ รั บมอบฉั นทะได้ กระทํ าไปในการประชุ
กประการ
(

)

ลงชื2 อลงชื2 อ
( (

ผู้ มอบฉั
นทะนทะ
ผู้ รั บมอบฉั
))

ลงชื2 อลงชื2 อ
( (

มอบฉันนทะ
ทะ
ผู้ ผูรั้ บรั บมอบฉั
))

ลงชื2 อลงชื2 อ
( (

รั บมอบฉั
นทะ
ผู้ รั บผู้ มอบฉั
นทะ
))

ลงชื2 อ
(

ผู้ รั บมอบฉั นทะ

หมายเหตุ
)
ผู้ ถื อหุ้ นที2 มอบฉั นทะให้ ผู้ รั บมอบฉั นทะเพี ยงรายเดี ยวเป็ นผู้ เข้ าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนไม่ สามารถแบ่ งแยกจํ านวนหุ้ นให้ ผู้ รั บมอบ
ฉั นทะหลายคนเพื2 อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้

หมายเหตุ
ผู้ ถื อหุ้ นที2 มอบฉั นทะให้ ผู้ รั บมอบฉั นทะเพี ยงรายเดี ยวเป็ นผู้ เข้ าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนไม่ สามารถแบ่ งแยกจํ านวนหุ้ นให้ ผู้ รั บมอบ
ฉั นทะหลายคนเพื2 อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้

หน้ าที2 2 ของจํ านวน 2 หน้ า

หน้ าที2 2 ของจํ านวน 2 หน้
31า
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(สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

(สิ$ งที$ ส่ งมาด้ วย 01)
(สิ3 งที
งมาด้ วย ;<)
(สิ$ งที$ ส่ งมาด้
วย3 ส่01)
อากรแสตมป์
อากรแสตมป์
อากรแสตมป20
์ บาท
20 บาท
บาท

อมอบฉันนทะ
ทะ แบบ
แบบ ก.ข.
แบบหนัหนั
งสืงอสืมอบฉั
แบบหนั งสื อมอบฉั นทะ แบบ ข.
เลขทะเบี ยนผู
ยนผู้้ ถืถื อหุ
อหุ้้ นน
เลขทะเบี
เลขทะเบี ยนผู้ ถื อหุ้ น
1. ข้ข้ าพเจ้
าพเจ้ าา
1.
1. ข้ าพเจ้ า
อยู่่ บบ้้ านเลขที
านเลขที23
อยู
อยู่ บ้านเลขที3
เภอ
อํอํ าาเภอ
อํ าเภอ

นที23
เขีเขี ยยนที

จั งหวั ด

ถนน
จัจั งงหวั
หวั ดด

2. เป็
เป็ นผู
นผู้้ ถืถื อหุ
อหุ้้ นของ
นของ
2.
2. เป็ นผู้ ถื อหุ้ นของ
3. ขอมอบฉั
ขอมอบฉั นนทะให้
ทะให้
3.
3. ขอมอบฉั นทะให้
1) นาย/นาง/นางสาว
นาย/นาง/นางสาว
1)
1) นาย/นาง/นางสาว
อยู
่
บ
้
านเลขที
อยู่ บ้านเลขที23
อยู่ บ้านเลขที3
ถนน
อํอํ าาเภอ
เภอ
จัจั งงหวั
หวั ดด
อํ าเภอ
จั งหวั ด
2)
นาย/นาง/นางสาว
2) นาย/นาง/นางสาว
2) นาย/นาง/นางสาว
อยู่่ บบ้้ านเลขที
านเลขที23
อยู
อยู่ บ้านเลขที3
ถนน
อํอํ าาเภอ
เภอ
จัจั งงหวั
หวั ดด
อํ าเภอ
จั งหวั ด
3)
นาย/นาง/นางสาว
3) นาย/นาง/นางสาว
3) นาย/นาง/นางสาว
อยู่่ บบ้้ านเลขที
านเลขที23
อยู
อยู่ บ้านเลขที3
ถนน
อํอํ าาเภอ
เภอ
จัจั งงหวั
หวั ดด
อํ าเภอ
จั งหวั ด

ถนน
ถนน

เขี ยนที3
วัวั นนทีที32
เดื
เดื อน
อน
วั นที3
เดื อน
ญชาติ
ชาติ
สัสั ญ
สั ญชาติ
าบล/แขวง
ตํตํ าบล/แขวง
ตํ าบล/แขวง
รหั สสไปรษณี
ไปรษณี ย์ย์
รหั
รหั สไปรษณี ย์

พ.ศ.
อายุ

อหุ้้ นจํ
นจํ าานวนทั
นวนทั PPงงสิสิ PPนนรวม
รวม
ถืถื อหุ
ถื อหุ้ นจํ านวนทั Pงสิ Pนรวม

ถนน
ถนน

ถนน
ถนน

ถนน
ถนน

าบล/แขวง
ตํตํ าบล/แขวง
ตํ าบล/แขวง
รหั สสไปรษณี
ไปรษณี ย์ย์
รหั
รหั สไปรษณี ย์
าบล/แขวง
ตํตํ าบล/แขวง
ตํ าบล/แขวง
รหั สสไปรษณี
ไปรษณี ย์ย์
รหั
รหั สไปรษณี ย์
าบล/แขวง
ตํตํ าบล/แขวง
ตํ าบล/แขวง
รหั สสไปรษณี
ไปรษณี ย์ย์
รหั
รหั สไปรษณี ย์

พ.ศ.
พ.ศ.
อายุ
อายุ

ปี

หุ้ น
อายุ

อายุ

อายุ

อายุ
อายุ

อายุ
อายุ

อายุ
อายุ

ปี

หรื อ
ปี
หรื อ
ปี

ปีปี

หุหุ้้ นน
ปีปี
หรื ออ
หรื
ปีปี
หรื ออ
หรื
ปีปี

หน้ า V ของจํ านวน W หน้ า
หน้
าที2 า1นวน
ของจํW าหน้
นวน
หน้ า V ของจํ
า 2 หน้ า
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คนหนึ3 งคนใดเพี ยงคนเดี ยวเป็ นผู้ แทนของข้ าพเจ้ าเพื3 อเข้ าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุ มสามั ญผู้ ถื อหุ้ น \] ในวั น
จั นทร์ ที3 \\ เมษายน
\]W\ เวลา VV.^^ น. ณ ห้ องเฮลิ โคเนี ย V-b ชั Pน อี แอล โรงแรมเอ็ มโพเรี ยม สวี ท บาย ชาเทรี ยม เลขที3 W\\ ซอยสุ ขุมวิ ท\d
คนหนึ3 งคนใดเพี ยงคนเดี ยวเป็ นผู้ แทนของข้ าพเจ้ าเพื3 อเข้ าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุ มสามั ญผู้ ถื อหุ้ น \] ในวั น
แขวงคลองตั
น ทีเขตคลองเตย
กรุ งเทพฯ
หรื ณ
อจะพึ
งเลื3 อโคเนี
นไปในวั
และสถานที
นด้ วยยม สวี ท บาย ชาเทรี ยม เลขที3 W\\ ซอยสุ ขุมวิ ท\d
จั นทร์
3 \\ เมษายน \]W\
เวลาV^VV^
VV.^^ น.
ห้ องเฮลิ
ย V-bน ชัเวลา
Pน อี แอล
โรงแรมเอ็3 อื3 มโพเรี
แขวงคลองตั น เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ V^VV^ หรื อจะพึ งเลื3 อนไปในวั น เวลา และสถานที3 อื3 นด้ วย

(d) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉั นทะให้ ผู้ รั บมอบฉั นทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุ มครั Pงนี P ดั งนี P

(d) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉั นทะให้ ผู้ รั บมอบฉั นทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุ มครั Pงนี P ดั งนี P

วาระที$ 0 พิ จารณารั บรองรายงานการประชุ มสามั ญผู้ ถื อหุ้ น ครั K งที$ LM เมื$ อวั นที$ LO เมษายน LQR0
วาระที
0 พิ จนารณารั
สามัาพเจ้
ญผู้ ถืาได้
อหุทุ้ นกครั
K งที$ LM เมื$ อวั3 เห็นนสมควร
ที$ LO เมษายน LQR0
m ก. ให้
ผู้ รั บ$ มอบฉั
ทะมี สิ ทบธิรองรายงานการประชุ
พิจารณาและลงมติ แมทนข้
ประการตามที
ให้ ผู้ รั บนมอบฉั
นทะมียสิงลงคะแนนตามความประสงค์
ทธิ พิจารณาและลงมติ แทนข้ าพเจ้ของข้
าได้ าพเจ้
ทุ กประการตามที
m ข. m
ให้ ผู้ รัก.บมอบฉั
ทะออกเสี
า ดั งนี P 3 เห็ นสมควร
m ข. ให้ ผู้ รั บมอบฉั นทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดั งนี P

m เห็ นด้ วย

m เห็ นด้ วย

m ไม่ เห็ นด้ วย

m ไม่ เห็ นด้ วย

m งดออกเสี ยง

m งดออกเสี ยง

วาระที$ Lวาระที
พิ จารณารั
บทราบผลการดํ าเนิ นงานของบริ ษัทในรอบปี LQR0 และรายงานประจํ าปี
$ L พิ จารณารั บทราบผลการดํ าเนิ นงานของบริ ษัทในรอบปี LQR0 และรายงานประจํ าปี
m ก. m
ให้ ผู้ รัก.บมอบฉั
ทะมี สินททะมี
ธิ พิจารณาและลงมติ
แทนข้แาพเจ้
าได้ ทุาได้กประการตามที
3 เห็3 นสมควร
ให้ ผู้ รั บนมอบฉั
สิ ทธิ พิจารณาและลงมติ
ทนข้ าพเจ้
ทุ กประการตามที
เห็ นสมควร
m ข. m
ให้ ผู้ รัข.บมอบฉั
น
ทะออกเสี
ย
งลงคะแนนตามความประสงค์
ของข้
าพเจ้
า
ดั
ง
นี
P
ให้ ผู้ รั บมอบฉั นทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดั งนี P
m เห็ นด้
mวยเห็ นด้ วย

m ไม่m
เห็ นด้ไม่ วย
เห็ นด้ วย

mm
งดออกเสี
ยง ยง
งดออกเสี

$ O พิ จารณาอนุ
มัติงบการเงิ
นของบริ
บรอบระยะบั
ประจํ
$ O0ธัธันนวาคม
วาคม LQR0
LQR0
วาระที$ Oวาระที
พิ จารณาอนุ
มัติงบการเงิ
นของบริ
ษัท สํษาั ทหรัสํบาหรั
รอบระยะบั
ญชีญปชีระจํ
าปี าปีสิ KนสิสุKนดสุวัดนวั นที$ทีO0
ให้ ผู้ รั บนมอบฉั
สิ ทธิ พิจารณาและลงมติ
ทนข้ าพเจ้
ทุ กประการตามที
เห็ นสมควร
m ก. m
ให้ ผู้ รัก.บมอบฉั
ทะมี สินททะมี
ธิ พิจารณาและลงมติ
แทนข้แาพเจ้
าได้ ทุาได้กประการตามที
3 เห็ 3 นสมควร
ให้ ผู้ รั บนมอบฉั
นทะออกเสี
ยงลงคะแนนตามความประสงค์
m ข. m
ให้ ผู้ รัข.บมอบฉั
ทะออกเสี
ยงลงคะแนนตามความประสงค์
ของข้ของข้
าพเจ้าพเจ้
า ดัางนีดั P งนี P
m เห็ นด้ วย

m เห็ นด้ วย

m ไม่ เห็ นด้ วย

m ไม่ เห็ นด้ วย

m งดออกเสี ยง

m งดออกเสี ยง

วาระที$ M พิ จารณาอนุ มัติจัดสรรเงิ นกํ าไร และการจ่ ายเงิ นปั นผล ประจํ าปี LQR0

วาระที$ M พิ จารณาอนุ มัติจัดสรรเงิ นกํ าไร และการจ่ ายเงิ นปั นผล ประจํ าปี LQR0
m ก. ให้ ผู้ รั บมอบฉั นทะมี สิ ทธิ พิจารณาและลงมติ แทนข้ าพเจ้ าได้ ทุ กประการตามที3 เห็ นสมควร
m ก. m
ให้ ผู้ รัข.บมอบฉั
ทะมี สินททะออกเสี
ธิ พิจารณาและลงมติ
แทนข้ าพเจ้ าได้ ทุ กของข้
ประการตามที
ให้ ผู้ รั บนมอบฉั
ยงลงคะแนนตามความประสงค์
าพเจ้ า ดั งนี3 เห็
P นสมควร
m ข. ให้ ผู้ รั บมอบฉั นทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดั งนี P
m เห็ นด้ วย

m เห็ นด้ วย

m ไม่ เห็ นด้ วย

m ไม่ เห็ นด้ วย

m งดออกเสี ยง

m งดออกเสี ยง

วาระที$ Q พิ จารณาเลื อกตั Kงกรรมการแทนกรรมการที$ ออกตามวาระ
ให้ ผู้ รั บมอบฉั
ทะมี สิ ทธิ พิจารณาและลงมติ แ$ ออกตามวาระ
ทนข้ าพเจ้ าได้ ทุ กประการตามที3 เห็ นสมควร
วาระที$ Qmพิ จก.ารณาเลื
อกตั Kงนกรรมการแทนกรรมการที
ให้ ผู้ รั บนมอบฉั
ยงลงคะแนนตามความประสงค์
าพเจ้ า ดั งนี3 เห็
P นสมควร
m ก. m
ให้ ผู้ รัข.บมอบฉั
ทะมี สินททะออกเสี
ธิ พิจารณาและลงมติ
แทนข้ าพเจ้ าได้ ทุ ของข้
กประการตามที

m ข. ให้ ผู้ รั บมอบฉั นทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดั งนี P

หน้ า \ ของจํ านวน W หน้ า

หน้ า \ ของจํ านวน W หน้ า
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m การเลื อกตั Pงกรรมการทั Pงชุ ด
m เห็ นด้ วย
m ไม่ เห็ นด้ วย
m การเลื อกตั Pงกรรมการทั Pงชุ ด

m งดออกเสี ยง

m การเลื อกตั Pงกรรมการเป็
นรายบุ
m เห็ นด้
วย คคล m ไม่ เห็ นด้ วย
m งดออกเสี ยง
V. นายโชติ โสภณพนิ ช (ประธานกรรมการ)
การเลื
mmเห็ นด้
วย อกตั Pงกรรมการเป็
m นรายบุ
ไม่ เห็ นด้คคล
วย
m งดออกเสี ยง
V. นายโชติ โสภณพนิ ช (ประธานกรรมการ)
m เห็ นด้ วย
m ไม่ เห็ นด้ วย

\. นายอรุ ณ จิ รชวาลา (กรรมการอิ สระ)
m เห็ นด้ วย
m ไม่ เห็ นด้ วย

\. นายอรุ ณ จิ รชวาลา (กรรมการอิ สระ)
m เห็ นด้ วย
m ไม่ เห็ นด้ วย

3. นายโอวาท พั นธุ์ ปรี ชากิ จ (กรรมการอิ สระ)
m3. เห็นายโอวาท
นด้ วย พั นธุ์ ปรี ชากิmจ (กรรมการอิ
ไม่ เห็ นด้ วยสระ)
m เห็ นด้ วย

m ไม่ เห็ นด้ วย

m งดออกเสี ยง

m งดออกเสี ยง
m งดออกเสี ยง

m งดออกเสี ยง
m งดออกเสี ยง

วาระที$ 6 พิ จารณากํ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
m ก. ให้ ผู้วาระที
รั บมอบฉั
สิ ทธิ พาิ จารณาและลงมติ
แทนข้ าพเจ้ าได้ ทุ กประการตามที3 เห็ นสมควร
$ 6 นพิทะมี
จารณากํ
หนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ก. ให้นทะออกเสี
ผู้ รั บมอบฉั ยนงลงคะแนนตามความประสงค์
ทะมี สิ ทธิ พิจารณาและลงมติ แทนข้ของข้
าพเจ้าพเจ้
าได้ ทุากดัประการตามที
3 เห็ นสมควร
m ข. ให้ ผู้m
รั บมอบฉั
งนี P
m ข. ให้ ผู้ รั บมอบฉั นทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดั งนี P

m เห็ นด้ วย

m เห็ นด้ วย

m ไม่ เห็ นด้ วย

m ไม่ เห็ นด้ วย

m งดออกเสี ยง

m งดออกเสี ยง

วาระที$ 7 พิ จารณาแต่ งตั Kงผู้ สอบบั ญชี และกํ าหนดค่ าสอบบั ญชี
วาระที$ 7 พิ จารณาแต่ งตั Kงผู้ สอบบั ญชี และกํ าหนดค่ าสอบบั ญชี
m ก. ให้ ผู้ รั บมอบฉั นทะมี สิ ทธิ พิจารณาและลงมติ แทนข้ าพเจ้ าได้ ทุ กประการตามที3 เห็ นสมควร
m ก. ให้ ผู้ รั บมอบฉั นทะมี สิ ทธิ พิจารณาและลงมติ แทนข้ าพเจ้ าได้ ทุ กประการตามที3 เห็ นสมควร
m ข. ให้ ผู้ รั บมอบฉั นทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดั งนี P
m ข. ให้ ผู้ รั บมอบฉั นทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดั งนี P

m เห็ นด้ วยm เห็ นด้ วย m ไม่ เห็ นด้mวยไม่ เห็ นด้ วย m งดออกเสี
ยง ยง
m งดออกเสี
วาระที$ [ พิ วาระที
จารณาอนุ
ิ แก้ ไขข้ อบั
บของบริ
$ [ พิมจั ตารณาอนุ
มัติแงคัก้ ไขข้
อบั งคัษบั ทของบริ ษัท
m ก. ให้ ผู้m
รั บมอบฉั
สิ ทธิ พนิ จารณาและลงมติ
แทนข้ าพเจ้แทนข้
าได้ าพเจ้
ทุ กประการตามที
3 เห็ นสมควร
ก. ให้นผูทะมี
้ รั บมอบฉั
ทะมี สิ ทธิ พิจารณาและลงมติ
าได้ ทุ กประการตามที
3 เห็ นสมควร
ข. ให้นผูทะออกเสี
้ รั บมอบฉั ยนงลงคะแนนตามความประสงค์
ทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์
ของข้
m ข. ให้ ผู้m
รั บมอบฉั
ของข้ าพเจ้
า ดัาพเจ้
งนี P า ดั งนี P
m งดออกเสี
m เห็ นด้ วยm เห็ นด้ วย m ไม่ เห็ นด้mวยไม่ เห็ นด้ วย m งดออกเสี
ยง ยง
$ 9 เรื(ถ้$ องอื
วาระที$ 9 เรืวาระที
$ องอื$ นๆ
ามี )$ นๆ (ถ้ ามี )
m ก. ให้ ผู้ รั บมอบฉั นทะมี สิ ทธิ พิจารณาและลงมติ แทนข้ าพเจ้ าได้ ทุ กประการตามที3 เห็ นสมควร
m ก. ให้ ผู้ รั บมอบฉั นทะมี สิ ทธิ พิจารณาและลงมติ แทนข้ าพเจ้ าได้ ทุ กประการตามที3 เห็ นสมควร
m ข. ให้ ผู้ รั บมอบฉั นทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดั งนี P
m ข. ให้ ผู้ รั บมอบฉั นทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดั งนี P
m เห็ นด้ วย

m เห็ นด้ วย

m ไม่ เห็ นด้ วย

m ไม่ เห็ นด้ วย

m งดออกเสี ยง

m งดออกเสี ยง

หน้ า b ของจํ านวน W หน้ า

หน้ า b ของจํ านวน W หน้ า
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(]) การลงคะแนนเสี ยงของผู้ รั บมอบฉั นทะในวาระใดที3 ไม่ เป็ นไปตามที3 ระบุ ไว้ ในหนั งสื อมอบฉั นทะนี P ให้ ถื อว่ าการลงคะแนนเสี ยงนั Pน
การลงคะแนนเสี ยงของผู
้ รั บาพเจ้
มอบฉัาในฐานะผู
นทะในวาระใดที
ไม่ ถู กต้ องและไม่ ใช่ (])
เป็ นการลงคะแนนเสี
ยงของข้
้ ถื อหุ้ 3 นไม่ เป็ นไปตามที3 ระบุ ไว้ ในหนั งสื อมอบฉั นทะนี P ให้ ถื อว่ าการลงคะแนนเสี ยงนั Pน
ไม่ ถู กต้ องและไม่ ใช่ เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ ถื อหุ้ น

(W) ในกรณี ที3 ข้ าพเจ้ าไม่ ได้ ระบุ ความประสงค์ ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุ ไว้ ไม่ ชั ดเจนหรื อในกรณี ที3 ที3 ประชุ มมี การ
ที3 ข้ าพเจ้ าไม่
ได้ ระบุ3 องที
ความประสงค์
ยงลงคะแนนในวาระใดไว้
หรื อระบุ ไอว้เพิ
ไม่3 มเติ
ชั ดเจนหรื
ที3 ที3 ประชุ มมีให้การ
พิ จารณาหรื อลงมติ(W)
ในเรืในกรณี
3 องใดนอกเหนื
อจากเรื
3 ระบุ ไว้ ข้ างต้ในการออกเสี
น รวมถึ งกรณี
ที3 มี การแก้ ไขเปลี3 ยนแปลงหรื
มข้ อเท็อในกรณี
จจริ งประการใด
ผู้
พิ จารณาหรื อลงมติ ในเรื3 องใดนอกเหนื อจากเรื3 องที3 ระบุ ไว้ ข้ างต้ น รวมถึ งกรณี ที3 มี การแก้ ไขเปลี3 ยนแปลงหรื อเพิ3 มเติ มข้ อเท็ จจริ งประการใด ให้ ผู้
รั บมอบฉั นทะมี สิ ทธิ พิจารณา และลงมติ แทนข้ าพเจ้ าได้ ทุ กประการตามที3 เห็ นสมควร
รั บมอบฉั นทะมี สิ ทธิ พิจารณา และลงมติ แทนข้ าพเจ้ าได้ ทุ กประการตามที3 เห็ นสมควร

กิ จการใดที3 ผู้ รั บมอบฉั นทะได้ กระทํ าไปในการประชุ ม เว้ นแต่ กรณี ที3 ผู้ รั บมอบฉั นทะไม่ ออกเสี ยงตามที3 ข้ าพเจ้ าระบุ ในหนั งสื อมอบฉั นทะ
กิ จการใดที3 ผู้ รั บมอบฉั นทะได้ กระทํ าไปในการประชุ ม เว้ นแต่ กรณี ที3 ผู้ รั บมอบฉั นทะไม่ ออกเสี ยงตามที3 ข้ าพเจ้ าระบุ ในหนั งสื อมอบฉั นทะ
ให้ ถื อเสมื ให้อนข้ถื อเสมื
าพเจ้อนข้
าได้าพเจ้
กระทําได้าเองทุ
ประการ
กระทํกาเองทุ
กประการ
ลงชื3 อลงชื3 อ
( (

ผู้ มอบฉั
ผู้ มอบฉันนทะ
ทะ
))

ลงชื3 อลงชื3 อ
( (

ผู้ รัผู้บรั บมอบฉั
มอบฉันนทะ
ทะ
))

ลงชื3 อลงชื3 อ
( (

มอบฉันนทะ
ทะ
ผู้ รัผู้บรั บมอบฉั
))

ลงชื3 อลงชื3 อ
( (

มอบฉันนทะ
ทะ
ผู้ รัผู้บรั บมอบฉั

))

หมายเหตุ

หมายเหตุ
1. ผู้ ถื อหุ้ นที3 มอบฉั นทะจะต้ องมอบฉั นทะให้ ผู้ รั บมอบฉั นทะเพี ยงรายเดี ยวเป็ นผู้ เข้ าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่ สามารถ
1. ผู้ ถื อหุ้ นทีแบ่
3 มอบฉั
นทะจะต้
นทะให้นทะหลายคนเพื
ผู้ รั บมอบฉั นทะเพี
ยงรายเดี ยวเป็ นผูย้ งได้
เข้ าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่ สามารถ
งแยกจํ
านวนหุ้ องมอบฉั
นให้ ผู้ รั บมอบฉั
3 อแยกการลงคะแนนเสี
แบ่ งแยกจํ
านวนหุ
้ นให้
ผู้ รั บมอบฉั นทะหลายคนเพื
3 อแยกการลงคะแนนเสี
ยงได้ นรายบุ คคล
2. วาระเลื
อกตั
Pงกรรมการสามารถเลื
อกตั Pงกรรมการทั
Pงชุ ดหรื อเลื อกตั Pงกรรมการเป็
2. วาระเลื
กตั Pงกรรมการสามารถเลื
อกตั Pงกรรมการทั
Pงชุ ดหรืาอวาระที
เลื อกตั
คล
3. อในกรณี
ที3 มี วาระที3 จะพิ จารณาในการประชุ
มมากกว่
3 ระบุPงกรรมการเป็
ไว้ ข้ างต้ น ผูนรายบุ
้ มอบฉั นคทะสามารถระบุ
เพิ3 มเติ มได้ ในใบประจํ าต่ อแบบ
3. ในกรณี ทีหนั
3 มี วาระที
3 จะพินจารณาในการประชุ
งสื อมอบฉั
ทะแบบ ข. ตามแบบ มมากกว่ าวาระที3 ระบุ ไว้ ข้ างต้ น ผู้ มอบฉั นทะสามารถระบุ เพิ3 มเติ มได้ ในใบประจํ าต่ อแบบ
หนั งสื อมอบฉั นทะแบบ ข. ตามแบบ

หน้ า 4 ของจํ านวน 6 หน้ า

หน้ า 4 ของจํ านวน 6 หน้ า
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ใบประจํ าต่ อแบบหนั งสื อมอบฉั นทะ

ใบประจํนผูา้ ถืต่อหุอแบบหนั
สื องเทพโสภณ
มอบฉั นจํทะ
การมอบฉั นทะในฐานะเป็
้ นของ บริ ษัทงกรุ
ากั ด (มหาชน)
มผู้ ถื อหุ้ นสามั ญ \] ในวั นจั นทร์ ที3 \\ เมษายน \]W\ เวลา VV.^^ น. ณ ห้ องเฮลิ โคเนี ย V-b ชั Pน อี แอล
การมอบฉัในการประชุ
นทะในฐานะเป็
นผู้ ถื อหุ้ นของ บริ ษัท กรุ งเทพโสภณ จํ ากั ด (มหาชน)

โรงแรมเอ็ มโพเรี ยม สวี ท บาย ชาเทรี ยม เลขที3 W\\ ซอยสุ ขุมวิ ท\d แขวงคลองตั น เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ V^VV^ หรื อจะพึ ง
เลื3 อนไปในวั
และสถานที
อื3 นด้นวยหรื
3 อนไปในวั
น เวลา
วย โคเนี ย V-b ชั Pน อี แอล
ในการประชุ
มผูน้ ถื เวลา
อหุ้ นสามั
ญ \] 3ในวั
จั นทร์อทีที3 3จะพึ
\\ งเลื
เมษายน
\]W\
เวลาและสถานที
VV.^^ น.3 ณอื3 นห้ด้องเฮลิ

โรงแรมเอ็ มโพเรี ยม สวี ท บาย ชาเทรี ยม เลขที3 W\\ ซอยสุ ขุมวิ ท\d แขวงคลองตั น เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ V^VV^ หรื อจะพึ ง
----------------------------------เลื3 อนไปในวั น เวลา และสถานที3 อื3 นด้ วยหรื อที3 จะพึ งเลื3 อนไปในวั
น เวลา และสถานที3 อื3 นด้ วย
วาระที$

วาระที$

เรื$ อง

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

m ก.ให้ ผู้ รั บมอบฉั นทะมี สิ ทธิ พิจารณาและลงมติ แทนข้ าพเจ้ าได้ ทุ กประการตามที3 เห็ นสมควร
เรื$ อง นทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดั งนี P.m ข. ให้ ผู้ รั บมอบฉั

m ก.ให้ ผู้ รั บมอบฉั นทะมี
ิ จารณาและลงมติ
าพเจ้ าได้ ทุ กm
ประการตามที
m สิเห็ทนด้ธิ พวย
m ไม่แเห็ทนข้
นด้ วย
งดออกเสี ยง3 เห็ นสมควร
m ข. ให้ ผู้ รั บมอบฉั นทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดั งนี P.วาระที$

เรื$ อง

m เห็ นด้ วย
วาระที$

m ไม่ เห็ นด้ วย

m งดออกเสี ยง

m ก.ให้ ผู้ รั บมอบฉั นทะมี สิ ทธิ พิจารณาและลงมติ แทนข้ าพเจ้ าได้ ทุ กประการตามที3 เห็ นสมควร
เรื$ อง
m ข. ให้ ผู้ รั บมอบฉั นทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดั งนี P.-

m เห็
m ไม่แเห็ทนข้
นด้ วย
งดออกเสี ยง3 เห็ นสมควร
m ก.ให้ ผู้ รั บมอบฉั นทะมี
สิ ทนด้ธิ พวย
ิ จารณาและลงมติ
าพเจ้ าได้ ทุ กm
ประการตามที
m ข. ให้ ผู้ รั บวาระที
มอบฉั$ นทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์
ของข้ าพเจ้ า ดั งนี P.เรื$ อง
ก.ให้วยผู้ รั บมอบฉั นทะมี
แทนข้
าพเจ้ าได้ยทุง กประการตามที3 เห็ นสมควร
mm
เห็ นด้
mสิไม่ทธิเห็พิจารณาและลงมติ
นด้ วย
m
งดออกเสี
m ข. ให้ ผู้ รั บมอบฉั นทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดั งนี P.-

วาระที$

เรื$ อง

m เห็ นด้ วย

m ไม่ เห็ นด้ วย

m งดออกเสี ยง

m ก.ให้ ผู้ รั บมอบฉั นทะมี สิ ทธิ พิจารณาและลงมติ แทนข้ าพเจ้ าได้ ทุ กประการตามที3 เห็ นสมควร
เรื$ อง เลื อกตั Kงกรรมการของข้ าพเจ้ า ดั งนี P.m ข. ให้ ผู้ รั บวาระที
มอบฉั$ นทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์
ชื3 อกรรมการ

m งดออกเสี
m เห็ นด้ วยm เห็ นด้ วยm ไม่ เห็ นด้mวยไม่ เห็ นด้ วยm งดออกเสี
ยง ยง

วาระที$
ชื3 อกรรมการ
m เห็ นด้ วย

เรื$ อง

เลื อกตั Kงกรรมการ
m ไม่ เห็ นด้ วย

หน้ า 5 ของจํ านวน W หน้ า

m งดออกเสี ยง
หน้ า 5 ของจํ านวน W หน้ า
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ชื3 อกรรมการ

ชื3 อกรรมการ m เห็ นด้ วย
m เห็ นด้ วย
ชื3 อกรรมการ

ชื3 อกรรมการ m เห็ นด้ วย
m เห็ นด้ วย

ชื3 อกรรมการ
ชื3 อกรรมการ m เห็ นด้ วย

m เห็ นด้ วย

ชื3 อกรรมการ
m เห็ นด้ วย

ชื3 อกรรมการ
m เห็ นด้ วย

m ไม่ เห็ นด้ วย

m ไม่ เห็ นด้ วย

m ไม่ เห็ นด้ วย

m ไม่ เห็ นด้ วย

m ไม่ เห็ นด้ วย

m ไม่ เห็ นด้ วย
m ไม่ เห็ นด้ วย

m ไม่ เห็ นด้ วย

m งดออกเสี ยง

m งดออกเสี ยง

m งดออกเสี ยง

m งดออกเสี ยง

m งดออกเสี ยง

m งดออกเสี ยง
m งดออกเสี ยง

m งดออกเสี ยง

หน้ า W ของจํ านวน W หน้ า

หน้ า W ของจํ านวน W หน้ า
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(สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)
(สิ$ งที$ ส่ งมาด้ วย/0)

(สิ$ งที$ ส่ งมาด้ วย/0)

แบบหนั งสื อมอบฉั นทะ แบบ ค.

แบบหนั งสื อมอบฉั นทะ แบบ ค.

เลขทะเบี ยนผู้ ถื อหุ้ น

เขี ยนที3
วั น

เลขทะเบี ยนผู้ ถื อหุ้ น

เขี ยนทีเดื3 อน

สั ญวั นชาติ

1. ข้ าพเจ้ า
อยู่ บ้านเลขที3

ถนน

1. ข้ าพเจ้ า
อํ าเภอ

ถนน

เดื อน

ตํ าบล/แขวง

สั ญ ชาติ

จั งหวั ด

อยู่ บ้านเลขที3

ปี

ในฐานะผู้ ประกอบธุ รกิ จเป็ นผู้ ฝากและดู แลหุ้ น (Custodian) ให้ กั บ
จํ ากั ด (มหาชน)
อํ าเภอ ซึ3 งเป็ นผู้ ถื อหุ้ นของบริ ษัท กรุ จังเทพโสภณ
งหวั ด
โดยถื อหุ้ นจํ านวนทั aงสิ aนรวม

รหั สไปรษณี ย์

อยู่ บ้านเลขที3

อยู่ บ้านเลขที3
อํ าเภอ

อยู่ บ้านเลขที3
อํ าเภอ

จั งหวั ด

(h) นาย/นาง/นางสาว

จั งหวั ด

(i) นาย/นาง/นางสาว

อยู่ บ้านเลขที3
อํ าเภอ

จั งหวั ด

จั งหวั ด

ถนน
จั งหวั ด

อายุ

อายุ
อายุ

ตํ าบล/แขวง

รหั สไปรษณี ย์

รหั สไปรษณี ย์

ถนน

ปี

เสี ยง ดั งนี a
เสี ยง
เสี ยง

ตํ าบล/แขวง

ตํ าบล/แขวง
ถนน

ถนน

หุ้ น และออกเสี ยงลงคะแนนได้ เท่ ากั บ
หุ้ น ออกเสี ยงลงคะแนนได้ เท่ ากั บ
หุ้ น ออกเสี ยงลงคะแนนได้ เท่ ากั บ
รหั สไปรษณี ย์

(i) นาย/นาง/นางสาว

อยู่ บ้านเลขที3

อํ าเภอ

จั งหวั ด

(h) นาย/นาง/นางสาวถนน

อยู่ บ้านเลขที3
อํ าเภอ

ถนน

อายุ

รหั สไปรษณี ย์

หุ้ นสามั ญ
หุ้ น ออกเสี ยงลงคะแนนได้ เท่ ากั บ
นบุ ริมสิบริ
ทธิษัท กรุ งเทพโสภณ จํ ากั ด (มหาชน) หุ้ น ออกเสี ยงลงคะแนนได้ เท่ ากั บ
2. เป็ นผู้ ถื อหุหุ้ ้ นของ

3. ขอมอบฉั นทะให้
อํ าเภอ (g) นาย/นาง/นางสาว

ปี

ตํ าบล/แขวง

ในฐานะผู้ ประกอบธุ รกิ จเป็ นผู้ ฝากและดู แลหุ้ น (Custodian) ให้ กั บ
2. ษัท
เป็ นผูกรุ้ ถื งอหุเทพโสภณ
้ นของ บริ ษัทจํ กรุ
ซึ3 งเป็ นผู้ ถื อหุ้ นของบริ
ากังดเทพโสภณ
(มหาชน)จํ ากั ด (มหาชน)
โดยถื อหุ้ นจํ านวนทั aงสิ aนรวม
หุ้ น และออกเสี ยงลงคะแนนได้ เท่ ากั บ
โดยถื อหุ้ นจํ านวนทั aงสิ aนรวม
โดยถื อหุ้ นจํ านวนทั aงสิ aนรวม
3. ขอมอบฉั นทะให้
หุ้ นสามั
ญ
(g) นาย/นาง/นางสาว
หุ้ นบุ ริมสิ ทธิ

ปี อายุ

ตํ าบล/แขวง

อายุ

อายุ

ตํ าบล/แขวง

ตํ าบล/แขวง
รหั สไปรษณี ย์

หรืปีอ
ปี

หรื อ

รหั สไปรษณี ย์

รหั สไปรษณี ย์

เสี ยง ดั งนี a
เสี ยง
ปี
เสี ยง

หรื อ

ปี

ปี

หรื อ
อายุ

หรื อ

ปี

หน้ า 1 ของจํ านวน j หน้ า

หรื อ

หน้ า 1 ของจํ านวน j หน้ า
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(สิ$ งที$ ส่ งมาด้ วย/0)
(สิ$ งที$ ส่ งมาด้ วย/0)

คนหนึ3 งคนใดเพี ยงคนเดี ยวเป็ นผู้ แทนของข้ าพเจ้ าเพื3 อเข้ าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุ มสามั ญผู้ ถื อหุ้ น hj ในวั น
จั นทร์ ที3 hh เมษายน hjkh เวลา gg.ll น. ณ ห้ องเฮลิ โคเนี ย g-i ชั aน อี แอล โรงแรมเอ็ มโพเรี ยม สวี ท บาย ชาเทรี ยม เลขที3 khh ซอยสุ ขุมวิ ทho
คนหนึ3 งคนใดเพี
ยงคนเดีglggl
ยวเป็ นผู
าเพื3 อเข้
าร่ วมประชุ
มและออกเสี
แขวงคลองตั น เขตคลองเตย
กรุ งเทพฯ
หรื้ แทนของข้
อจะพึ งเลื3 อาพเจ้
นไปในวั
น เวลา
และสถานที
3 อื3 นด้ วยยงลงคะแนนในการประชุ มสามั ญผู้ ถื อหุ้ น hj ในวั น
จั นทร์ ที3 hh เมษายน hjkh เวลา gg.ll น. ณ ห้ องเฮลิ โคเนี ย g-i ชั aน อี แอล โรงแรมเอ็ มโพเรี ยม สวี ท บาย ชาเทรี ยม เลขที3 khh ซอยสุ ขุมวิ ทho
แขวงคลองตั
เขตคลองเตย
glggl
หรื อจะพึ ยงเลืงลงคะแนนแทนข้
3 อนไปในวั น เวลาาพเจ้
และสถานที
3 อื3 นด้ วย มครั aงนี a ดั งนี a.(4) ข้ าพเจ้ นาขอมอบฉั
นทะให้กรุผูง้ เทพฯ
รั บมอบฉั
นทะออกเสี
าในการประชุ
(4)mข้ าพเจ้
นทะให้
ผู้ รั บ้ นทั
มอบฉั
นทะออกเสี
ยงลงคะแนนแทนข้
าพเจ้ าในการประชุ มครั aงนี a ดั งนี a.มอบฉัาขอมอบฉั
นทะตามจํ
านวนหุ
aงหมดที
3 ถื อและมี
สิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้

m มอบฉั
นทะบางส่ วน คื อ
m มอบฉั นทะตามจํ านวนหุ้ นทั aงหมดที3 ถื อและมี สิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้
m มอบฉั นทะบางส่ วน คื อ

m หุ้ นสามั ญ
m หุ้ นบุ
ทธิ ญ
mริมหุสิ้ นสามั

m หุ้ นบุ ริมสิ ทธิ

หุ้ น และมี สิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้
หุ้ น หุและมี
สิ ทธิสิอทอกเสี
ยงลงคะแนนได้
้ น และมี
ธิ ออกเสี
ยงลงคะแนนได้

รวมสิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้ ทั aงหมด

หุ้ น และมี สิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้

รวมสิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้ ทั aงหมด

เสี ยง
เสีเสียยงง

เสี ยง

เสี ยง

เสี ยง

(5) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉั นทะให้ ผู้ รั บมอบฉั นทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุ มครั aงนี a ดั งนี a.-

(5) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉั นทะให้ ผู้ รั บมอบฉั นทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุ มครั aงนี a ดั งนี a.-

วาระที$ / พิ จารณารั บรองรายงานการประชุ มสามั ญผู้ ถื อหุ้ น ครั O งที$ PQ เมื$ อวั นที$ PR เมษายน PST/
วาระที$ / พิ จารณารั บรองรายงานการประชุ มสามั ญผู้ ถื อหุ้ น ครั O งที$ PQ เมื$ อวั นที$ PR เมษายน PST/
m ก. ให้ ผู้ รั บมอบฉั นทะมี สิ ทธิ พิจารณาและลงมติ แทนข้ าพเจ้ าได้ ทุ กประการตามที3 เห็ นสมควร
m ก. ให้ ผู้ รั บมอบฉั นทะมี สิ ทธิ พิจารณาและลงมติ แทนข้ าพเจ้ าได้ ทุ กประการตามที3 เห็ นสมควร
m ข. m
ให้ ผู้ รัข.บมอบฉั
นทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดั งนี a
ให้ ผู้ รั บมอบฉั นทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดั งนี a
m เห็ นด้
mวยเห็ นด้ วย

m ไม่m
เห็ นด้
วยนด้ วย
ไม่ เห็

mm
งดออกเสี
ยง ยง
งดออกเสี

วาระที$ Pวาระที
พิ จารณารั
บทราบผลการดํ
าเนิ นางานของบริ
ษัทในรอบปี
PST/
และรายงานประจํ
$ P พิ จารณารั
บทราบผลการดํ
เนิ นงานของบริ
ษัทในรอบปี
PST/
และรายงานประจําปีาปี
m ก. m
ให้ ผู้ รัก.บมอบฉั
ทะมี สินททะมี
ธิ พิจารณาและลงมติ
แทนข้แทนข้
าพเจ้าพเจ้
าได้ ทุาได้กประการตามที
3 เห็3 เห็นสมควร
ให้ ผู้ รั บนมอบฉั
สิ ทธิ พิจารณาและลงมติ
ทุ กประการตามที
นสมควร
ให้ ผู้ รั บนมอบฉั
นทะออกเสี
ยงลงคะแนนตามความประสงค์
m ข. m
ให้ ผู้ รัข.บมอบฉั
ทะออกเสี
ยงลงคะแนนตามความประสงค์
ของข้ของข้
าพเจ้าพเจ้
า ดัางนีดั aงนี a
mวยเห็ นด้ วย
m เห็ นด้

ไม่ เห็
m ไม่m
เห็ นด้
วยนด้ วย

งดออกเสี
mm
งดออกเสี
ยง ยง

$ R พิ จารณาอนุ
มัติงบการเงิ
นของบริ
บรอบระยะบั
ประจํ
$ R/ธัธันนวาคม
วาคม PST/
PST/
วาระที$ Rวาระที
พิ จารณาอนุ
มัติงบการเงิ
นของบริ
ษัท สํษาั ทหรัสํบาหรั
รอบระยะบั
ญชีญปชีระจํ
าปีาปีสิ OนสิสุOนดสุ วัดนวั นที$ทีR/
m ก. ให้ ผู้ รั บมอบฉั นทะมี สิ ทธิ พิจารณาและลงมติ แทนข้ าพเจ้ าได้ ทุ กประการตามที3 เห็ นสมควร
m ก. ให้ ผู้ รั บมอบฉั นทะมี สิ ทธิ พิจารณาและลงมติ แทนข้ าพเจ้ าได้ ทุ กประการตามที3 เห็ นสมควร
m ข. ให้ ผู้ รั บมอบฉั นทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดั งนี a
m ข. ให้ ผู้ รั บมอบฉั นทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดั งนี a
m เห็ นด้ วย

m เห็ นด้ วย

m ไม่ เห็ นด้ วย

m ไม่ เห็ นด้ วย

m งดออกเสี ยง

m งดออกเสี ยง

วาระที$ Q พิ จารณาอนุ มัติจัดสรรเงิ นกํ าไร และการจ่ ายเงิ นปั นผล ประจํ าปี PST/

วาระที$ Qmพิ จก.ารณาอนุ
มัติจนั ดทะมี
สรรเงิ
าไร และการจ่ ายเงิ
ปั นผล
าปี PST/3 เห็ นสมควร
ให้ ผู้ รั บมอบฉั
สิ ทธินพกํิ จารณาและลงมติ
แทนข้นาพเจ้
าได้ ทุประจํ
กประการตามที
m ก. m
ให้ ผู้ รัข.บมอบฉั
ทะมี สินททะออกเสี
ธิ พิจารณาและลงมติ
แทนข้ าพเจ้ าได้ ทุ ของข้
กประการตามที
ให้ ผู้ รั บนมอบฉั
ยงลงคะแนนตามความประสงค์
าพเจ้ า ดั งนี3 aเห็ นสมควร
m ข. ให้ ผู้ รั บมอบฉั นทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดั งนี a
m เห็ นด้ วย

m เห็ นด้ วย

m ไม่ เห็ นด้ วย

m ไม่ เห็ นด้ วย

m งดออกเสี ยง

m งดออกเสี ยง

หน้ า 2 ของจํ านวน j หน้ า

หน้ า 2 ของจํ านวน j หน้ า
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(สิ$ งที$ ส่ งมาด้ วย/0)
วาระที$ S พิ จารณาเลื อกตั Oงกรรมการแทนกรรมการที$ ออกตามวาระ
m ก. ให้ ผู้วาระที
รั บมอบฉั
สิ ทธิ พิจารณาและลงมติ
แทนข้ าพเจ้ าได้$ ออกตามวาระ
ทุ กประการตามที3 เห็ นสมควร
$ S นพิทะมี
จารณาเลื
อกตั Oงกรรมการแทนกรรมการที
m ข. ให้ ผู้m
รั บมอบฉั
งนี a
ก. ให้นผูทะออกเสี
้ รั บมอบฉั ยนงลงคะแนนตามความประสงค์
ทะมี สิ ทธิ พิจารณาและลงมติ แทนข้ของข้
าพเจ้าพเจ้
าได้ ทุากดัประการตามที
3 เห็ นสมควร
m การเลื อm
กตั aงกรรมการทั
a
ง
ชุ
ด
ข. ให้ ผู้ รั บมอบฉั นทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดั งนี a
การเลื
ชุ ดเห็ นด้ วย
mmเห็ นด้
วย อกตั aงกรรมการทั
maงไม่
m งดออกเสี ยง
m เห็ นด้
วย คคล m ไม่ เห็ นด้ วย
m งดออกเสี ยง
m การเลื อกตั aงกรรมการเป็
นรายบุ
m การเลื
อกตั aงกรรมการเป็ นรายบุ คคล
g. นายโชติ โสภณพนิ
ช (ประธานกรรมการ)
mg. เห็นายโชติ
นด้ วย โสภณพนิ ช (ประธานกรรมการ)
m ไม่ เห็ นด้ วย
m งดออกเสี ยง
m เห็ นด้ วย

m ไม่ เห็ นด้ วย

m เห็ นด้ วย

m ไม่ เห็ นด้ วย

h. นายอรุ ณ จิ รชวาลา (กรรมการอิ สระ)
h. นายอรุ ณ จิ รชวาลา (กรรมการอิ สระ)
m เห็ นด้ วย
m ไม่ เห็ นด้ วย

(สิ$ งที$ ส่ งมาด้ วย/0)

m งดออกเสี ยง

m งดออกเสี ยง

m งดออกเสี ยง

3. นายโอวาท3. พันายโอวาท
นธุ์ ปรี ชากิ จพั น(กรรมการอิ
สระ) สระ)
ธุ์ ปรี ชากิ จ (กรรมการอิ
m เห็ นด้ วยm เห็ นด้ วย m ไม่ เห็ นด้mวยไม่ เห็ นด้ วย m งดออกเสี
ยง ยง
m งดออกเสี
วาระที$ T พิวาระที
จารณากํ
าตอบแทนกรรมการ
$ T าพิหนดค่
จารณากํ
าหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
m ก. ให้ ผู้m
รั บมอบฉั
สิ ทธิ พนิ จารณาและลงมติ
แทนข้ าพเจ้แทนข้
าได้ าพเจ้
ทุ กประการตามที
3 เห็ นสมควร
ก. ให้นผูทะมี
้ รั บมอบฉั
ทะมี สิ ทธิ พิจารณาและลงมติ
าได้ ทุ กประการตามที
3 เห็ นสมควร
ข. ให้นผูทะออกเสี
้ รั บมอบฉั ยนงลงคะแนนตามความประสงค์
ทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์
ของข้
m ข. ให้ ผู้m
รั บมอบฉั
ของข้ าพเจ้
า ดัาพเจ้
งนี a า ดั งนี a
นด้ ไม่
วยเห็ นด้m
m งดออกเสี
m เห็ นด้ วยm เห็m
วยไม่ เห็ นด้ วย m งดออกเสี
ยง ยง
$ [ พิงตั
จารณาแต่
ชี และกําสอบบั
าหนดค่ญ
าสอบบั
วาระที$ [ พิ วาระที
จารณาแต่
Oงผู้ สอบบังตัญOงผูชี้ สอบบั
และกํ ญ
าหนดค่
ชี ญชี
m ก. ให้ ผู้ รั บมอบฉั นทะมี สิ ทธิ พิจารณาและลงมติ แทนข้ าพเจ้ าได้ ทุ กประการตามที3 เห็ นสมควร
m ก. ให้ ผู้ รั บมอบฉั นทะมี สิ ทธิ พิจารณาและลงมติ แทนข้ าพเจ้ าได้ ทุ กประการตามที3 เห็ นสมควร
m ข. ให้ ผู้ รั บมอบฉั นทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดั งนี a
m ข. ให้ ผู้ รั บมอบฉั นทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดั งนี a
m เห็ นด้ วย

m เห็ นด้ วย

m ไม่ เห็ นด้ วย

m ไม่ เห็ นด้ วย

m งดออกเสี ยง

m งดออกเสี ยง

วาระที$ \ พิ จารณาอนุ มัติแก้ ไขข้ อบั งคั บของบริ ษัท

วาระที$ \ พิ m
จารณาอนุ
แก้ ไขข้นทะมี
อบั งสิคัทบธิ พของบริ
ษัท
ก. ให้ ผูม้ รัั ตบิ มอบฉั
ิ จารณาและลงมติ
แทนข้ าพเจ้ าได้ ทุ กประการตามที3 เห็ นสมควร
m ก. ให้ ผู้m
รั บมอบฉั
สิ ทธิ พนิ จารณาและลงมติ
แทนข้ าพเจ้ าได้ ทุ กประการตามที
ข. ให้นผูทะมี
้ รั บมอบฉั
ทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์
ของข้ าพเจ้ า3 เห็ดั งนสมควร
นี a
m ข. ให้ ผู้ รั บมอบฉั นทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดั งนี a
m เห็ นด้ วย

m เห็ นด้ วย

m ไม่ เห็ นด้ วย

m ไม่ เห็ นด้ วย

m งดออกเสี ยง

m งดออกเสี ยง

วาระที$ ] เรื$ องอื$ นๆ (ถ้ ามี )
ก. ให้ (ถ้ผู้ รัามี
บมอบฉั
วาระที$ ] เรืm
$ องอื$ นๆ
) นทะมี สิ ทธิ พิจารณาและลงมติ แทนข้ าพเจ้ าได้ ทุ กประการตามที3 เห็ นสมควร
ข. ให้นผูทะมี
้ รั บมอบฉั
ทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์
ของข้ าพเจ้ า3 เห็ดั งนสมควร
นี a
m ก. ให้ ผู้m
รั บมอบฉั
สิ ทธิ พนิ จารณาและลงมติ
แทนข้ าพเจ้ าได้ ทุ กประการตามที

m ข. ให้ ผู้ รั บมอบฉัm
นทะออกเสี
าพเจ้งดออกเสี
า ดั งนี a ยง
เห็ นด้ วยยงลงคะแนนตามความประสงค์
m ไม่ เห็ นด้ วย ของข้ m
m เห็ นด้ วย

43

m ไม่ เห็ นด้ วย

m งดออกเสี ยง

หน้ า i ของจํ านวน j หน้ า

หน้ า i ของจํ านวน j หน้ า

(สิ$ งที$ ส่ งมาด้ วย/0)
(k) การลงคะแนนเสี ยงของผู้ รั บมอบฉั นทะในวาระใดที3 ไม่ เป็ นไปตามที3 ระบุ ไว้ ในหนั งสื อมอบฉั นทะนี a ให้ ถื อว่ าการลงคะแนนเสี ยงนั aน
ไม่ ถู กต้ องและไม่ ใช่ เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ ถื อหุ้ น
(s) ในกรณี ที3 ข้ าพเจ้ าไม่ ได้ ระบุ ความประสงค์ ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุ ไว้ ไม่ ชั ดเจนหรื อในกรณี ที3 ที3 ประชุ มมี การ
พิ จารณาหรื อลงมติ ในเรื3 องใดนอกเหนื อจากเรื3 องที3 ระบุ ไว้ ข้ างต้ น รวมถึ งกรณี ที3 มี การแก้ ไขเปลี3 ยนแปลงหรื อเพิ3 มเติ มข้ อเท็ จจริ งประการใด ให้ ผู้
(สิ$ งที$ ส่ งมาด้ วย/0)
รั บมอบฉั นทะมี สิ ทธิ พิจารณา และลงมติ แทนข้ าพเจ้ าได้ ทุ กประการตามที3 เห็ นสมควร
กิ จการใดที3 ผู้ รั บมอบฉั นทะได้ กระทํ าไปในการประชุ ม เว้ นแต่ กรณี ที3 ผู้ รั บมอบฉั นทะไม่ ออกเสี ยงตามที3 ข้ าพเจ้ าระบุ ในหนั งสื อมอบฉั นทะ
(k) การลงคะแนนเสี ยงของผู้ รั บมอบฉั นทะในวาระใดที3 ไม่ เป็ นไปตามที3 ระบุ ไว้ ในหนั งสื อมอบฉั นทะนี a ให้ ถื อว่ าการลงคะแนนเสี ยงนั aน
ให้ ถื อเสมื อนข้ าพเจ้ าได้ กระทํ าเองทุ กประการ

ไม่ ถู กต้ องและไม่ ใช่ เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ ถื อหุ้ น
(s) ในกรณี ที3 ข้ าพเจ้ าไม่ ได้ ระบุ ความประสงค์ ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุ ไว้ ไม่ ชั ดเจนหรื อในกรณี ที3 ที3 ประชุ มมี การ
พิ จารณาหรื อลงมติ ในเรื3 องใดนอกเหนื อจากเรื3 องที3 ระบุ ไว้ ข้ างต้ นลงชื
รวมถึ
3 อ งกรณี ที3 มี การแก้ ไขเปลี3 ยนแปลงหรื อเพิผู3้ มเติ
มอบฉัมข้นอเท็
ทะ จจริ งประการใด ให้ ผู้
รั บมอบฉั นทะมี สิ ทธิ พิจารณา และลงมติ แทนข้ าพเจ้ าได้ ทุ กประการตามที
( 3 เห็ นสมควร
)
กิ จการใดที3 ผู้ รั บมอบฉั นทะได้ กระทํ าไปในการประชุ ม เว้ลงชื
นแต่
3 อ กรณี ที3 ผู้ รั บมอบฉั นทะไม่ ออกเสี ยงตามที
ผู้ รั3 ข้บาพเจ้
มอบฉัาระบุ
นทะ ในหนั งสื อมอบฉั นทะ
ให้ ถื อเสมื อนข้ าพเจ้ าได้ กระทํ าเองทุ กประการ
(
)
ลงชื3 อ
ลงชื3 อ (

( 3อ
ลงชื
ลงชื3 อ (
หมายเหตุ

(

ผู้ รั บมอบฉั นทะ
)ผู้ มอบฉั นทะ

) ผู้ รั บมอบฉั นทะ

ผู)้ รั บมอบฉั นทะ
)

ลงชื3 อ
ผู้ รั บมอบฉั นทะ
1. หนั งสื อมอบฉั นทะแบบ ค. นี aใช้ เฉพาะกรณี ที(3 ผู้ ถื อหุ้ นที3 ปรากฏชื3 อในทะเบี ยนเป็ นผู้ ลงทุ นต่ )างประเทศและแต่ งตั aงให้ คั สโตเดี ยน
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1) หนั งสื อมอบอํ านาจจากผู้ ถื อหุ้ นให้ คั สโตเดี ยน (Custodian) เป็ นผู้ ดํ าเนิ นการลงนามในหนั งสื อมอบฉั นทะแทน
h) หนั งสื อยื นยั นว่ าผู้ ลงนามในหนั งสื อมอบฉั นทะแทนได้ รั บอนุ ญาตประกอบธุ รกิ จ คั สโตเดี ยน (Custodian)
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หน้ า 4 ของจํ านวน 5 หน้ า
4. วาระเลื อกตั aงกรรมการสามารถเลื อกตั aงกรรมการทั aงชุ ดหรื อเลื อกตั aงกรรมการเป็ นรายบุ คคล
5. ในกรณี ที3 มี วาระที3 จะพิ จารณาในการประชุ มมากกว่ าวาระที3 ระบุ ไว้ ข้ างต้ น ผู้ มอบฉั นทะสามารถระบุ เพิ3 มเติ มได้ ในใบประจํ าต่ อแบบ
หนั งสื อมอบฉั นทะแบบ ค. ตามแบบ

หน้ า 4 ของจํ านวน 5 หน้ า
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ผู้ ถื อหุ้ นครั aงที3 hj ในวั นจั นทร์ ที3 hh เมษายน hjkh เวลา gg.ll น. ณ ห้ องเฮลิ โคเนี ย g-i ชั aน อี แอล โรงแรมเอ็ มโพเรี ยม สวี ท
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m เห็ นด้ วย
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m ไม่ เห็ นด้ วย

m งดออกเสี ยง

หน้ า 5 ของจํ านวน 5 หน้ า

หน้ า 5 ของจํ านวน 5 หน้ า

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)
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