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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำ�ปี 2563
ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องเฮลิโคเนีย 1-3 ชั้น อีแอล โรงแรมเอ็มโพเรียม สวีท บาย ชาเทรียม
เลขที่ 622 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ที่ ลข. 7/2563
วันที่ 9 มีนาคม 2563
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 26
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จากัด (มหาชน)
สิ่งที่สง่ มาด้ วย:
1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 25
2. รายงานประจาปี 2562 (QR Code)
3. รายชื่อและประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและได้ รับเสนอชื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นเลือกตั ้งกลับเข้ าดารง
ตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. นิยามกรรมการอิสระของบริ ษัท
5. ประวัติผ้ สู อบบัญชี
6. ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
7. เอกสารหลักฐานในการเข้ าร่วมประชุม
8. ข้ อบังคับของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข.และ ค.
10.แผนทีส่ ถานที่ประชุม
11.คาแนะนาสาหรับการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของบริ ษัท กรุงเทพโสภณ จากัด (มหาชน)
ประจาปี 2563 เกี่ยวกับการกาจัดวงการแพร่กระจายของเชื ้อไวรัส Covid-19 เพื่อสุขภาพของผู้ถือ
หุ้น
ด้ วย คณะกรรมการบริ ษัท มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้น ครัง้ ที่ 26 ในวัน จันทร์ ที่ 20 เมษายน
2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้ องเฮลิโคเนีย 1-3 ชัน้ อีแอล โรงแรมเอ็มโพเรี ยม สวีท บาย ชาเทรี ยม เลขที่ 622 ซอย
สุขมุ วิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ตามระเบียบวาระดังนี ้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 25 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นว่ามีการบัน ทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 25 เมื่อวันที่
22 เมษายน 2562 ไว้ อย่ า งถู ก ต้ อ ง (ตามสิ่ งที่ ส่ งมาด้ วย 1) และเห็ น ควรให้ น าเสนอที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
2. พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และรายงานประจาปี
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 39.1 กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจา
ปี พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่บริ ษทั ได้ ดาเนินไปในระยะรอบปี ที่ผา่ นมา
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ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรให้ นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดาเนิน งานของบริ ษัท
ในรอบปี 2562 และรายงานประจาปี (ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 2)
3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สาหรับรอบระยะบัญชีประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 39.2 กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจา
ปี พิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัท
ความเห็นคณะกรรมการ: ให้ ความเห็นชอบกับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจาปี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีได้ รับรองแล้ ว และให้ นาเสนอที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ (ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 2)
4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกาไร และการจ่ ายเงินปั นผล ประจาปี 2562
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตามข้ อบังคับ ข้ อ 39.3 กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรร
เงินกาไร

ความเห็นคณะกรรมการ:

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่ วย: บาท)
กาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรยกมา (ก่อนปรับปรุง)
82,533,012
กาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรยกมา (หลังปรับปรุง)
81,894,260
กาไรสะสมคงเหลือก่อนจัดสรร
84,589,644
เงินปั นผลจ่าย
(54,000,000)
กาไรสุทธิปี 2562
56,695,384
งบการเงินรวม
(หน่ วย: บาท)
กาไรสุทธิปี 2562
102,226,157
เนื่ อ งจากบริ ษั ท มี ก ารจัด สรรเงิน สารองตามกฎหมาย จานวน 10,000,000 บาท ซึ่งครบตามที่ กฎหมาย
กาหนดไว้ ร้อยละ 10 ของทุนของบริษัทแล้ ว (บริษัทมีทนุ จดทะเบียน และชาระแล้ ว 60,000,000 บาท) จึงไม่ต้องจัดสรร
เงินสารองตามกฎหมาย และมีการจัดสรรเงินสารองทัว่ ไปจานวน 59,000,000 บาท
บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลประมาณร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินรวม ในปี ที่ผ่านมา (2561)
เสนอให้ จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 9 บาท รวมเป็ นเงิน 54,000,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 58.79 ของกาไรสุทธิตามงบ
การเงินรวม โดยจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

สาหรับปี นี ้ (2562) เสนอให้ จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 9.50 บาท รวมเป็ นเงิน 57,000,000 บาท คิด
เป็ นร้ อยละ 55.76 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินรวมโดยจ่ายจากกาไรสุทธิที่เสียภาษี เงินได้ ร้อยละ 20 เป็ นร้ อย
ละ 100 ของจานวนเงินปั นผล
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปั นผล คือวันที่ 30 เมษายน 2563 และกาหนด
จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
(นโยบายการจ่ายเงินปั นผล สามารถดูข้อมูลได้ จากรายงานประจาปี 21)
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5. พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ตามพระราชบัญญัติ บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริ ษัทมีกรรมการที่ออกตาม
วาระ มี 3 คน คือ นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล (กรรมการอิสระ) นายเลา ติง ไฟ (กรรมการ) และนายชาญชัย
ล ้ายอดมรรคผล (กรรมการ) จึงเสนอให้ เลือกตั ้งกรรมการที่ออกตามวาระเข้ าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง จานวน
3 คน คือ
1. นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล (กรรมการอิสระ)
2. นายเลา ติง ไฟ (กรรมการ) และ
3. นายชาญชัย ล ้ายอดมรรคผล (กรรมการ)
วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละเหตุ ผ ล ตามข้ อบังคับ ของบริ ษั ท ข้ อ 39.4 ก าหนดให้ ที่ ป ระชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้ น
เลือกตั ้งกรรมการแทนกรรมการซึง่ ต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ: ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาเสนอ
โดยพิ จารณาคุณ สมบัติในด้ านต่างๆ รวมทัง้ คานึงถึงความเหมาะสมด้ านคุณ วุฒิ ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพรวมถึงการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษัทที่ผ่านมา ทัง้ นี ้ คณะกรรมการ
(ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย) พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั ้งกรรมการ 3
คนที่ครบวาระกลับเข้ าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล (กรรมการอิสระ) นายเลา
ติง ไฟ (กรรมการ) และนายชาญชัย ล ้ายอดมรรคผล (กรรมการ) (ประวัติกรรมการตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 3 และ
นิยามกรรมการอิสระของบริ ษัทตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 4)
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 26 นี ้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นในการเสนอรายชื่อบุคคล
ที่เหมาะสมเพื่อการคัดเลือกการเข้ าเป็ นกรรมการเพื่อให้ คณะกรรมการพิจารณาเป็ นการล่วงหน้ าตั ้งแต่วนั ที่ 19
กันยายน 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเมื่อครบกาหนดเวลาไม่มีผ้ ูถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อเข้ ารับการเลือกตั ้งเป็ นกรรมการบริ ษัท
6. พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 33 กรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนบริ ษัทใน
รูปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัสหรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้ อบังคับหรื อตามที่ที่
ประชุมผุ้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และ
กาหนดไว้ คราวๆไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนันให้
้ ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยง
และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษัท ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรื อลูกจ้ าง
ของบริ ษัท ซึ่งได้ รับเลือกตั ้งเป็ นกรรมการในอันที่จะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ น พนักงาน
หรื อลูกจ้ างของบริ ษัท
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ได้ พิจารณาโดยคานึงถึงความเหมาะสมกับธุรกิจและจานวนคณะกรรมการเพื่อกากับดูแลกิจการ และการ
กาหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจาทุก 1.5 เดือนคณะกรรมการพิจารณาแล้ ว เห็นสมควร
เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563 จานวนไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยไม่มี
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ผลประโยชน์ อื่น ใดนอกเหนื อจากนี ้ ในปี 2562 มี ค่าตอบแทนกรรมการจ่ ายจริ ง จ านวน 4,900,000 บาท
(ค่าตอบแทนกรรมการสามารถดูข้อมูลได้ จากรายงานประจาปี หน้ าที่ 25)

ค่ าตอบแทนกรรมการ
1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ จานวน 9 คน เป็ นเงิน 4,620,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเป็ นเงิน 280,000 บาท (เป็ นค่าตอบแทนในรูปค่าเบี ้ยประชุมกรรมการ)
ประเภทของค่าตอบแทน
1) ค่าตอบแทนกรรมการ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
2.2 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท/เดือน)

ค่าเบี ้ยประชุม
(บาท/ครัง้ )

75,000
25,000

30,000
15,000

40,000
20,000

7. พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี
วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละเหตุ ผ ล ตามข้ อบังคับ ของบริ ษั ท ข้ อ 39.5 ก าหนดให้ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถื อหุ้ น
พิจารณาแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนสาหรับผู้สอบบัญชีของบริ ษัททุกปี
ความเห็นคณะกรรมการ: ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จารณาเสนอ จึงเห็นควรเสนอให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิแต่งตั ้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธารง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1378 หรื อนายชัยกรณ์
อุ่นปิ ติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 หรื อนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 5205 และนายปรี ชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718 จากบริ ษัท สานักงาน ดร.
วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2563
บริ ษัท สานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริ ษัทตั ้งแต่ปี 2543
และนายปรี ชา สวน เป็ นผู้สอบบัญชีปีที่ 3 ของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย ผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการเสนอชื่อดังกล่าว
มีค วามรู้ ความสามารถ และมี ค วามเป็ น อิส ระในการสอบบัญ ชี และไม่มี ความสัมพัน ธ์ ห รื อรายการที่ อาจ
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กับบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ ยวข้ องกับ
บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด (ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 5)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2563
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กาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัท ฯ ประจาปี 2563 เป็ นเงิน 690,000 บาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2562 ร้ อยละ
4.5 (ปี 2562 เป็ นเงิน 660,000 บาท) ค่าสอบบัญชี ประกอบด้ วย
บริ ษัท กรุงเทพโสภณ จากัด (มหาชน)
-งบการเงินเฉพาะรายไตรมาส 210,000 บาท รายปี 250,000 บาท รวม 460,000 บาท
-งบการเงินรวมรายไตรมาส 150,000 บาท รายปี 80,000 บาท รวม 230,000 บาท
690,000 บาท
และบริ ษทั เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมรับทราบการกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อยประจาปี 2563
ดังนี ้
บริ ษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จากัด
- งบการเงินเฉพาะรายไตรมาส 225,000 บาท รายปี 185,000 บาท รวม 410,000 บาท
บริ ษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จากัด
-งบการเงินเฉพาะรายไตรมาส 180,000 บาท รายปี 140,000 บาท รวม 320,000 บาท
-ค่าบริ การอื่นๆ ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายในการปฏิบตั ิงาน เช่น ค่าใช้ จา่ ยในการเดินทาง และค่าใช้ จ่ายอืน่ ๆ
นอกเหนือจากค่าสอบบัญชี รวมเป็ นเงิน 67,000 บาท
(ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสามารถดูข้อมูลได้ จากรายงานประจาปี หน้ าที่ 54)
8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
อนึ่ง บริ ษัทกาหนดให้ วนั ที่ 5 มีนาคม 2563 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิใน
การเข้ าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 26
จึงเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั ้ง
ผู้แทนเข้ าร่ วมประชุมโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้ อมนี ้ ทังนี
้ ้ เพื่อความ
สะดวกและรวดเร็ วในการประชุม บริ ษัท ขอความร่ วมมือ จากท่ านโปรดส่งหนังสื อมอบฉัน ทะมายังบริ ษั ท
ภายในวันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2563 จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปวริ ศา เกิดพวงแก้ ว)
เลขานุการบริ ษัท

6

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน)

สกุล
ชื่อ-สกุล
หน่ งปั จจุบนั ตาแหน่ งปั จจุบนั

อายุ
ฒิทางการศึกคุษา
ณวุฒิทางการศึกษา

วัตกิ ารอบรม ประวัตกิ ารอบรม

(สิ่งที่ส่งมาด้ วย (สิ
3)่ งที่ส่งมาด้ วย

นางสาวสุธาวรรณ นางสาวสุ
ศักดิ์โกศลธาวรรณ ศักดิ์โกศล
กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
54 ปี
54 ปี
ปริ ญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
ย
ปริ ญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทจุยาลั
ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี บัญชีกปริ
ารเงิ
มหาวิทยาลัยหอการค้
าไทย
ญนญาตรี บัญชีการเงิน
มหาวิ
ทยาลัยหอการค้ าไทย
2562 - Audit Adjustment
สานักงานคณะกรรมการก
ากับหลักทรัพย์ ากับหลักทรัพย์
2562 - Audit Adjustment
สานักงานคณะกรรมการก

ดารงตาแหน่ งวักรรมการบริ
ษัท งกรรมการบริษ25
นที่ดารงตาแหน่
ัท มกราคม 2559 25 มกราคม 2559
วนปี ที่เป็ นกรรมการ
4 ปี
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
4 ปี
ถือหุ้นในบริษการถื
ัท (ณอ31
นวาคม
ไม่มี 2562)
หุ้นธัในบริ
ษัท2562)
(ณ 31 ธันวาคม
ไม่มี
ดารงตาแหน่ งการด
ในบริารงต
ษัทจดทะเบี
ย
นอื
่
น
ไม่มยี นอื่น
าแหน่ งในบริษัทจดทะเบี
ไม่มี

ดารงตาแหน่ งการด
ในกิจารงต
การอืาแหน่
่ น (ที่ไงม่ในกิ
ใช่ บจริการอื
ษัท ่ น (ที่ไม่ ใช่ บริษัท
ไม่มี
ะเบียน) จดทะเบียน)

และตลาด
หลักทรัพย์

และตลาด
หลักทรัพย์

ไม่มี

ดารงตาแหน่ งการด
ในกิจารงต
การทีาแหน่
่ อาจทงาให้
ด ่ อาจทาให้ เกิด
ในกิเจกิการที
มขัดแย้ งทางผลประโยชน์
รือมีสภาพเป็ น หรืไม่
ความขัดแย้ งหทางผลประโยชน์
อมีมสี ภาพเป็ น ไม่มี
แข่ งขันทางธุรการแข่
กิจกับบริ
งขัษนัททางธุรกิจกับบริษัท
2559 - ปั จจุบนั ผู้อ2559
านวยการกองพั
านันา
กงานคณะกรรมการนโยบายรั
ฐวิสาหกิจ
- ปั จจุบนั ฒ
ผู้อนาานวยการกองพัสฒ
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรั
ฐวิสาหกิจ
สบการณ์ ทางาน
ประสบการณ์ ทางาน
รัฐวิสาหกิจ 3
รัฐวิสาหกิจ 3
สาานั
ฐวิสาหกิจ
2555 - 2559 ผู้เชี่ย2555
วชาญเฉพาะด้
บ
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรั
ฐวิสาหกิจ
- 2559 ผูา้ เนก
ชี่ยากั
วชาญเฉพาะด้
นกกากังานคณะกรรมการนโยบายรั
บ
หลักทรัพย์ของรัฐ หลักทรัพย์ของรัฐ
ข้ าร่ วมประชุมการเข้
ในปี า2562
ัท
ร่ วมประชุมในปี 2562 ประชุมคณะกรรมการบริ
ประชุษมคณะกรรมการบริ
ษัท 9 ครัง้ เข้ าร่วมประชุ9มครั8 ง้ครัเข้ง้ าร่วมประชุม 8 ครัง้

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครัง้ เข้ าร่วมประชุ5มครั5 ง้ครัเข้ง้ าร่วมประชุม 5 ครัง้
ัทได้ พิจารณาความเห็
าหนดค่าตอบแทนแล้
ว าตอบแทนแล้ ว
เกณฑ์ การสรรหากรรมการ
ษัทได้นของคณะกรรมการสรรหาและก
พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก
าหนดค่
หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริ ษคณะกรรมการบริ
เห็นว่านางสาวสุธาวรรณ
กดิ์โกศลธเป็าวรรณ
นผู้ที่มศัีคกณ
ุ ดิสมบั
ิ ารเป็
วนตามที
่ได้ กาหนดไว้
์โกศลตกเป็
เห็นว่าศันางสาวสุ
นผู้ทนี่มกรรมการครบถ้
ีคณ
ุ สมบัตกิ ารเป็
นกรรมการครบถ้
วนตามที่ได้ กาหนดไว้
ตามกฏหมายที่เกี่ยตามกฏหมายที
วข้ อง รวมทั ้งได้่เรกีับ่ยความเห็
นชอบจากหน่
วยงานก
ากับดูแลที่เวกียงานก
่ยวข้ องแล้
วข้ อง รวมทั
งได้
้ รับความเห็
นชอบจากหน่
ากับวดูแลที่เกี่ยวข้ องแล้ ว

ณะความสัมพัลันกธ์ษณะความสั
ของกรรมการอิ
มพันสธ์ระ
ของกรรมการอิสระ
ถือหุ้นในบริษการถื
ัท อหุ้นในบริษัท
นวนหุ้น (หุ้น) - จานวนหุ้น (หุ้น)
ส่วนของจานวนหุ
ีสทิ ธิออกเสี
ยงทั้ นงหมด
ยละ)ยงทั ้งหมด (ร้ อยละ)
- สั้ นดทีส่ว่มนของจ
านวนหุ
ที้ ่มีสทิ (ร้ธิอออกเสี
การมี/ไม่ มีส่วนได้
ยในลั
บบริษัทงต่ใหญ่
ย่ อษยัทบริ
ษัทบริ
ร่ วมษัทหรืย่ ออย บริษัทร่ วม หรือ
ระบุกเสีารมี
/ไม่กมษณะดั
ีส่วนได้งต่เสีอยไปนี
ในลั้ กกัษณะดั
อไปนีบริ้ กัษบัทบริ
ใหญ่

ไม่ มี
ไม่ มี

คคลที่อาจมีคนิวามขั
ดแย้่ อง าจมี
ในปัคจวามขั
จุบนั หรื
อในช่
วง จ2จุปีบทีนั ่ ผหรื่ านมา
ตบิ ุคคลที
ดแย้
ง ในปั
อในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ป็ น / ไม่เป็ น กรรมการที
มในการบริ่มหีสารงาน
พนักงาน ลูหการงาน
จ้ าง หรืพนั
อทีก่ปงาน
รึกษาที
ไม่ เป็ นา
(1) เป็ น /่มไม่ีสว่ เป็นร่นวกรรมการที
ว่ นร่วมในการบริ
ลูกจ้่ไาด้งรับหรืเงิอนทีเดื่ปอรึนประจ
กษาที่ไาด้ รับเงินเดือนประจ
ป็ น / ไม่เป็ น ผู้ใ(2)
ห้ บเป็
ริ กนารทางวิ
ผู้สอบบัชญาชีชีพที(เช่
่ปรึนกษากฎหมาย)
ไม่ เป็ น
/ ไม่เป็ชนาชีผู้พให้(เช่
บรินการทางวิ
ผู้สอบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย)
/ ไม่มี ความสั(3)
มพัมีนธ์/ ทไม่างธุ
กิจที่มีนมยัพัสนาคั
อันรอาจมี
าหน้าให้าทีไม่่ได้สอามารถท
ย่างเป็ นาหน้
อิสระาที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ
มี รความสั
ธ์ทญางธุ
กิจที่มผีนลท
ยั สาให้
าคัญไม่อัสนามารถท
อาจมีผลท
ช่น การซื ้อ/ ขายวัต(เช่ถุนดบิ การซื
/ สินค้้อ/าขายวั
/ บริ กตารถุดการยื
้ ยู มื กเงิารนการยื
) พร้ อมมระบุ
ย
บิ / สิมน/ค้ให้
า/ กบริ
/ ให้ กข้ ยู นาดของรายการด้
มื เงิน) พร้ อมระบุขวนาดของรายการด้
วย ไม่ มี

ไม่ มี
ไม่ มี

ไม่ เป็ น
ไม่ เป็ น
ไม่ มี

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2563
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นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล
กรรมการอิสระ
ชื่อ-สกุล
นายเลา ติง ไฟ
ประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการ
ตาแหน่ งปั จจุบัน
54 ปี
อายุ
71 ปี
วุฒิทางการศึกษา คุณวุฒทิ างการศึกษา ปริ ญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี บัญชีการเงิน ไม่มี
ประวัติการอบรม
2562 ษ- Audit
วัตกิ ารอบรม
วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริ
ัท Adjustment 15 กรกฎาคม 2537

(สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3)
(สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3)

สกุล
หน่ งปั จจุบนั

จุฬาลงกรณ์
มหาวิมทหาวิ
ยาลัทยยาลั
อัสยสัมชัญ
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาด
25 ปี
หลักทรัพย์
90,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 1.50

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริ
2559
การถือหุษ้ นัทในบริ ษัท (ณ 3125ธันมกราคม
วาคม 2562)
นวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ปี
การดารงตาแหน่ งในบริษัท4 จดทะเบี
ยนอื่น
ไม่มี
ถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562)
ไม่มี
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่น(ที่ไม่ ใช่ บริ ษัทจด
กรรมการ
Yomix Co.,Ltd.
ดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ทะเบียน)
ดารงตาแหน่ งในกิจการอื่น (ที่ไม่ ใช่ บริษัท
การดารงตาแหน่ งในกิจการที
ไม่ม่ อี าจทาให้ เกิด
ทะเบียน)
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อมีสภาพเป็ น ไม่มี
ดารงตาแหน่ งในกิจการแข่
การที่องาจท
าให้ เกิรดกิจกับบริ ษัท
ขันทางธุ
มขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็ น ไม่มี
ประสบการณ์ ทางาน
กรรมการ
บริ ษัท อาเซียคลังสินค้ า จากัด
แข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2562
ประชุมฒ
คณะกรรมการบริ
ัท กงานคณะกรรมการนโยบายรั
9 ครัง้ เข้ าร่วมประชุม 9 ครัฐง้ วิสาหกิจ
2559 - ปั จจุบนั ผู้อานวยการกองพั
นา
สษานั
สบการณ์ ทางาน หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
รัฐวิสาหกิจ 3
ค่าตอบแทนแล้
ติง ไฟ เป็ นผู้ทมี่ ีคณ
ุ สมบัติกฐารเป็
นกรรมการ
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรั
วิสาหกิ
จ
2555 - 2559 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้
านกากับ วเห็นว่านายเลา
ครบถ้
ว
นตามที
ไ
่
ด้
ก
าหนดไว้
ต
ามกฏหมายที
เ
่
กี
ย
่
วข้
อ
ง
รวมทั
งได้
้
ร
ั
บ
ความเห็
น
หลักทรัพย์ของรัฐ
แลที
เ่ กีา่ยร่วข้วมประชุ
องแล้ วม 8 ครัง้
เข้ าร่ วมประชุมในปี 2562
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทชอบจากหน่วยงานกากับ9ดูครั
ง้ เข้
ลักษณะความสัมพันธ์ ของกรรมการอิ
สระ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
5 ครัง้ เข้ าร่วมประชุม 5 ครัง้
การถือหุ้นในบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ ว
กเกณฑ์ การสรรหากรรมการ
- จานวนหุ้น (หุ้น)

90,000 หุ้น
เห็นว่านางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล เป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัตกิ ารเป็ นกรรมการครบถ้ วนตามที่ได้ กาหนดไว้
- สัดส่วนของจานวนหุ้นทีม่ ีสตามกฏหมายที
ิทธิออกเสียงทั่เ้งหมด
ยละ)งได้
1.50
กี่ยวข้ อ(ร้งอรวมทั
้ รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ องแล้ ว
ระบุการมี/ไม่ มสีสระ่ วนได้ เสียในลักษณะดังต่ อไปนี ้ กับบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่ อย บริษัทร่ วม หรื อ
ษณะความสัมพันธ์ ของกรรมการอิ

ถือหุ้นในบริษัท นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ในปั จจุบันหรื อในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
านวนหุ้น (หุ้น)
(1) เป็ น / ไม่เป็ น กรรมการทีม่ ีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้ รับเงิไม่นมเดืี อนประจา
ดส่วนของจานวนหุ้นที(2)
่มีสทิ เป็ธินออกเสี
้ ้ ให้ บริ(ร้กอารทางวิ
ยละ) ชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย)
ไม่ มี
/ ไม่เยป็งทั
น ผูงหมด
การมี/ไม่ มีส่วนได้ เสี(3)
ยในลั
งต่ อมไปนี
บริรษกิัทจทีใหญ่
ย บริษผลท
ัทร่ าให้
วม ไหรื
มี /กไม่ษณะดั
มี ความสั
พันธ์้ กัทบางธุ
ม่ ีนยั บริ
สาคัษญัทอัย่นออาจมี
ม่สอามารถทาหน้ าทีไ่ ด้ อย่างเป็ นอิสระ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้
นั หรือตในช่
ผ่ากนมา
(เช่งนในปั
การซืจจุ้อ/บขายวั
ถุดิบว/ งสิน2ค้ปีาที/ ่บริ
าร การยืม/ ให้ ก้ ยู ืมเงิน) พร้ อมระบุขนาดของรายการด้ วย
ป็ น / ไม่เป็ น กรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
ไม่ เป็ น
ป็ น / ไม่เป็ น ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย)
ไม่ เป็ น
มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ
เช่น การซื ้อ/ ขายวัตถุดบิ / สินค้ า/ บริ การ การยืม/ ให้ ก้ ยู มื เงิน) พร้ อมระบุขนาดของรายการด้ วย
ไม่ มี
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บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน)

ไม่ เป็ น
ไม่ เป็ น
ไม่ มี

(สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3)

สกุล
หน่ งปั จจุบนั ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ งปั จจุบนั

ฒิทางการศึกษา

อายุ
คุณวุฒทิ างการศึกษา

วัตกิ ารอบรม

นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล
ย ล ้ายอดมรรคผล
กรรมการอิสนายชาญชั
ระ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้จดั การ
54 ปี
ปริ ญญาโทกรรมการสรรหาและก
รัฐประศาสนศาสตร์าหนดค่าตอบแทน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
55 ปี
ปริ ญญาตรี บัญชีการเงิน
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
ปริ ญญาโท MBA คณะพานิชยศาสตร์ และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2562 - Audit Adjustment
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
ปริ ญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม คณะวิทยาศาตร์

ประวัตกิ ารอบรม

และตลาด
2562 - CTO Chief Tranformation officer
หลักทรัพย์
25 มกราคม 2559

ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท
วนปี ที่เป็ นกรรมการ
วันที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั 4 ปี
ถือหุ้นในบริษจานวนปี
ัท (ณ 31
นวาคม 2562)
ไม่มี
ที่เป็ธันกรรมการ
ดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี

การถือหุ้นในบริ ษทั (ณ 31 ธันวาคม 2562)

ดารงตาแหน่ งในกิจการอื่น (ที่ไม่ ใช่ บริษัท
ไม่มี
ะเบียน) การดารงตาแหน่ งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น

(สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (maiA)

29 เมษายน 2559
3 ปี
ไม่มี
ไม่มี

าแหน่
งในกิ
จการอื
ไม่มี
ดารงตาแหน่การด
งในกิารงต
จการที
่ อาจท
าให้
เกิด ่ น
(ที
่ ไม่ ใารงต
ช่ บริ ษาแหน่
ทั จดทะเบี
น) ่ อนาจทาให้
การด
การที
ไม่มเกิี ด
มขัดแย้ งทางผลประโยชน์
หรืงอในกิ
มีสจยภาพเป็
ความขั
ด
แย้
ง
ทางผลประโยชน์
ห
รื
อ
มี
ส
ภาพ ไม่มี
แข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท
เป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจกับบริ ษทั
2559 - ปั จจุบนั ผู้อานวยการกองพัฒนา
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สบการณ์ ทางาน
2557-2559 ผู้อานวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
บริ ษัท ลินฟ้อกซ์ เอ็ม โลจิสติกส์ ประเทศไทย จากัด
ประสบการณ์ ทางาน
รัฐวิสาหกิจ 3
2555-2557 ผู้อานวยการ
บริ ษัท เช้ งเกอร์ (ไทย) จากัด
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
2555 - 2559 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ านกากับ
2555
ผู้อานวยการ
บริ ษัท ดัชมิลล์ จากัด
หลักทรัพย์ของรัฐ
2546 - 2554 ผู้อานวยการฝ่ ายโลจิสติกส์
บริ ษัท ไทยน ้าทิพย์ จากัด
ข้ าร่ วมประชุมในปี 2562
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
9 ครัง้ เข้ าร่วมประชุม 8 ครัง้
2540 - 2546

เกณฑ์ การสรรหากรรมการ
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2562
หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ

ผู้จดั การฝ่ ายอาวุโส

บริ ษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จากัด

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
5 ครัง้ เข้ าร่วมประชุม 5 ครับริง้ ษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จากัด
2530 - 2540 ผู้จดั การ
คณะกรรมการบริ
ัทได้ พิจารณาความเห็
ประชุมษคณะกรรมการบริ
ษัท นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่
9 ครัางตอบแทนแล้
้ เข้ าร่วมประชุวม 9 ครัง้
เห็นว่านางสาวสุ
ศักดิ์โกศล เป็ นผู้ทาหนดค่
ี่มีคณ
ุ สมบั
ตกิ ารเป็ นกรรมการครบถ้2วครั
นตามที
กาหนดไว้
ประชุมธาวรรณ
คณะกรรมการสรรหาและก
าตอบแทน
ง้ เข้ าร่่ไวด้มประชุ
ม 2 ครัง้
ตามกฏหมายที
่เกี่ยวข้ อง รวมทั
ับความเห็นชอบจากหน่
วยงานกากับดูแลที่เาหนดค่
กี่ยวข้ อางแล้
ว
คณะกรรมการบริ
ษัทได้้งได้
พิจรารณาความเห็
นของคณะกรรมการสรรหาและก
ตอบแทนแล้
ว

ณะความสัมพันธ์ ของกรรมการอิสระ
เห็นว่านายชาญชัย ล ้ายอดมรรคผล เป็ นผู้ทมี่ ีคณ
ุ สมบัติการเป็ นกรรมการครบถ้ วนตามทีไ่ ด้ กาหนดไว้
ตามกฏหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง รวมทังได้
้ รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกากับดูแลทีเ่ กี่ยวข้ องแล้ ว
ถือหุ้นในบริษัท
นวนหุ้น (หุ้น)ลักษณะความสัมพันธ์ ของกรรมการอิสระ
ไม่ มี
การถื้ นอทีหุ่ม้ นีสในบริ
ษทั ยงทังหมด
ส่วนของจานวนหุ
ทิ ธิออกเสี
้
(ร้ อยละ)
ไม่ มี
จ
านวนหุ
้
น
(หุ
้
น
)
ไม่ มี
การมี/ไม่ มีส่วนได้ เสียในลักษณะดังต่ อไปนี ้ กับบริษัทใหญ่ บริษัทย่ อย บริษัทร่ วม หรือ
- สัดส่วนของจานวนหุ้นทีม่ ีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
(ร้ อยละ)

ไม่ มี

คคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ในปั จจุบนั หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ระบุการมี/ไม่ มสี ่ วนได้ เสียในลักษณะดังต่ อไปนี ้ กับบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่ อย บริ ษทั ร่ วม หรื อ
ป็ น / ไม่เป็ น กรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
ไม่ เป็ น
นิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ในปั จจุบนั หรื อในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
ป็ น / ไม่เป็ น ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย)
ไม่ เป็ น
(1) เป็ น / ไม่เป็ น กรรมการทีม่ ีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อทีป่ รึกษาทีไ่ ด้ รับเงินเดือนประจา
ไม่ เป็ น
/ ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ
(2) เป็ น / ไม่เป็ น ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย)
ไม่ เป็ น
ช่น การซื ้อ/ ขายวั
ต
ถุ
ด
บ
ิ
/
สิ
น
ค้
า
/
บริ
ก
าร
การยื
ม
/
ให้
ก
้
ู
ย
ม
ื
เงิ
น
)
พร้
อ
มระบุ
ข
นาดของรายการด้
ว
ย
ไม่
ม
ี
(3) มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจทีม่ ีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าทีไ่ ด้ อย่างเป็ นอิสระ
(เช่น การซื ้อ/ ขายวัตถุดิบ/ สินค้ า/ บริ การ การยืม/ ให้ ก้ ยู ืมเงิน) พร้ อมระบุขนาดของรายการด้ วย

ไม่ มี
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(สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4)

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ กาหนดคานิ ย าม “กรรมการอิสระ” ของบริ ษัท เท่ ากับ ข้ อก าหนดของสานัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ไว้ ดงั นี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นกรรมการ ที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ ได้ เงินเดือนประจา
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อย ลาดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้ รับการแต่งตั ้ง
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตรของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคล
ที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อ นิติบคุ คลที่อาจมี
ความขัดแย้ งในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวาง การใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ น หรื อเคยเป็ นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัท
ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่
น้ อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตั ้ง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่
กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การหรื อการ
ให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ูยืม คา้ ประกัน การให้ สินทรัพย์ เป็ นหลักประกันหนี ส้ ิน
รวมถึงพฤติการณ์ อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ ผู้ขออนุญาตหรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนีท้ ี่ต้องชาระต่ ออีกฝ่ ายหนึ่ง
ตั ้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรื อตั ้งแต่ยี่สิบล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่า
กว่า ทังนี
้ ้ การคานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วยการเปิ ดเผยข้ อมูล และการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้น ในระหว่างหนึ่ง
ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง และไม่เป็ นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผู้ บริ ห าร หรื อหุ้นส่วนผู้จัดการของสานัก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ ูสอบบัญ ชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ ง
สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตั ้ง
6. ไม่เป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู้ให้ บ ริ ก ารทางวิช าชีพ ใดๆซึ่งรวมถึ งการให้ บ ริ ก ารเป็ น ที่ ป รึ ก ษากฎหมายหรื อที่
ปรึกษาทางการเงินซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อยบริ ษัทร่วม หรื อนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ผ้ ูให้ บริ การทางวิชาชีพ เป็ นนิติบุคคลให้ รวมถึงการเป็ น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้น
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตั ้ง
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7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตั ้งขึ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือ
หุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ เกี่ ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
ภายหลังได้ รับการแต่งตั ้งให้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตาม 1-8 แล้ ว กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับ
เดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
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ดร.ปรีชา สวน
ตาแหน่ ง
➢ หุ้นส่วนงานตรวจสอบบัญชี
คุณวุฒิ
➢ ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต(DBA) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
➢ ปริญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
➢ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A (ACCOUNTING)) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ใบประกอบวิชาชีพ
⚫ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
⚫ ผู้สอบบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
⚫ ผู้สอบบัญชีภาษี อากร (TA)
⚫ นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountants: ASEAN CPA)
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นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์
ตาแหน่ ง
➢ หุ้นส่วนงานตรวจสอบบัญชี
คุณวุฒิ
➢ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
➢ ปริญญานิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
➢ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ใบประกอบวิชาชีพ
⚫ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
⚫ ผู้สอบบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
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(สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่งปั จจุบนั

อายุ
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ประวัติการอบรม
วันที่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการบริษัท
จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
การถือหุน้ ในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562)
การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

นายอรุณ จิรชวาลา
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
66 ปี
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
ไม่มี
13 พฤศจิกายน 2543
19 ปี
ไม่มี
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ
กํากับความเสีย่ ง และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

การดํารงตําแหน่งในกิจการอืน่
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
การดํารงตําแหน่งในกิจการทีอ่ าจทําให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพ ไม่มี
เป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

Stanford University,USA
Stanford University,USA

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บริษัท พลังโสภณ จํากัด

ประสบการณ์ทาํ งาน

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และ ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

9 ครัง้ เข้าร่วมประชุม 9 ครัง้
5 ครัง้ เข้าร่วมประชุม 5 ครัง้
2 ครัง้ เข้าร่วมประชุม 2 ครัง้

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ
การถือหุน้ ในบริษัท
- จํานวนหุน้ (หุน้ )
- สัดส่วนของจํานวนหุน้ ทีม่ ีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด (ร้อยละ)
ระบุการมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปั จจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ทีผ่ ่านมา
(1) เป็ น / ไม่เป็ น กรรมการทีม่ ีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจํา
(2) เป็ น / ไม่เป็ น ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
(3) มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
(เช่น การซือ้ / ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ การยืม/ ให้กยู้ ืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย

34

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน)

ไม่มี
ไม่มี

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่งปั จจุบนั

อายุ
คุณวุฒทิ างการศึกษา

ประวัติการอบรม
วันที่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการบริษัท
จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
การถือหุน้ ในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562)
การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
การดํารงตําแหน่งในกิจการอืน่
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
การดํารงตําแหน่งในกิจการทีอ่ าจทําให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพ
เป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
ประสบการณ์ทาํ งาน
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

นายโอวาท พันธุป์ รีชากิจ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
68 ปี
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน)
ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์บณ
ั ฑิต
(การเงินการธนาคาร)

Roosevelt University,Chicago,USA
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไม่มี
27 เมษายน 2547
15 ปี
17,350 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.28
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ผูอ้ าํ นวยการและผูจ้ ดั การฝ่ ายสินเชื่อ
กรรมการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ
การถือหุน้ ในบริษัท
- จํานวนหุน้ (หุน้ )
- สัดส่วนของจํานวนหุน้ ทีม่ ีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด (ร้อยละ)
ระบุการมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปั จจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ทีผ่ ่านมา
(1) เป็ น / ไม่เป็ น กรรมการทีม่ ีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจํา
(2) เป็ น / ไม่เป็ น ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
(3) มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
(เช่น การซือ้ / ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ การยืม/ ให้กยู้ ืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย

บริษัท เงินทุน กรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์บีฟิท จํากัด
9 ครัง้ เข้าร่วมประชุม 9 ครัง้
5 ครัง้ เข้าร่วมประชุม 5 ครัง้
2 ครัง้ เข้าร่วมประชุม 2 ครัง้

17,350 หุ้น
0.28

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2563
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(สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่งปั จจุบนั
อายุ
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ประวัติการอบรม
วันที่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการบริษัท
จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
การถือหุน้ ในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562)
การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
การดํารงตําแหน่งในกิจการอืน่
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
การดํารงตําแหน่งในกิจการทีอ่ าจทําให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพ
เป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
ประสบการณ์ทาํ งาน

นางอัจฉราพร เหมาคม
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
65 ปี
ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไม่มี
23 กุมภาพันธ์ 2555
7 ปี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
นักวิเคราะห์รฐั วิสาหกิจชํานาญการพิเศษ
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านกํากับและประเมินผล
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหาร

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ
การถือหุน้ ในบริษัท
- จํานวนหุน้ (หุน้ )
- สัดส่วนของจํานวนหุน้ ทีม่ ีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด (ร้อยละ)
ระบุการมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปั จจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ทีผ่ ่านมา
(1) เป็ น / ไม่เป็ น กรรมการทีม่ ีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจํา
(2) เป็ น / ไม่เป็ น ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
(3) มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
(เช่น การซือ้ / ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ การยืม/ ให้กยู้ ืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย

36

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน)

สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง
สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง
สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง
สถาบันการบินพลเรือน
องค์การสวนสัตว์
ผูช้ าํ ระบัญชีองค์การฟอกหนัง
สถาบันการบินพลเรือน
องค์การสวนสัตว์
9 ครัง้ เข้าร่วมประชุม 8 ครัง้
2 ครัง้ เข้าร่วมประชุม 2 ครัง้

ไม่มี
ไม่มี

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่งปั จจุบนั

อายุ
คุณวุฒทิ างการศึกษา
ประวัติการอบรม
วันที่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการบริษัท
จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
การถือหุน้ ในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562)
การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดํารงตําแหน่งในกิจการอืน่
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
การดํารงตําแหน่งในกิจการทีอ่ าจทําให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพ
เป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
ประสบการณ์ทาํ งาน
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

นายอมร อัศวานันท์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
72 ปี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี บัญชี
ไม่มี
26 เมษายน 2548
14 ปี
ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

Bowling Green State University, Ohio, USA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท สหโคเจน(ชลบุร)ี จํากัด (มหาชน)
บริษัทไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนลจํากัด(มหาชน)
บริษัท ฟาร์อีสต์ ดีดีบี จํากัด (มหาชน)
บริษัท บีเอ็นเอช เมดิคลั เซ็นเตอร์ จํากัด

ไม่มี
2547-2558 กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสีย่ ง กรรมการสินเชื่อ

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ประชุมคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน

9 ครัง้ เข้าร่วมประชุม 7 ครัง้
2 ครัง้ เข้าร่วมประชุม 1 ครัง้

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

2 ครัง้ เข้าร่วมประชุม 2 ครัง้

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ
การถือหุน้ ในบริษัท
- จํานวนหุน้ (หุน้ )
- สัดส่วนของจํานวนหุน้ ทีม่ ีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด (ร้อยละ)
ระบุการมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปั จจุบนั หรือในช่วง 2 ปี ทีผ่ ่านมา
(1) เป็ น / ไม่เป็ น กรรมการทีม่ ีสว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจํา
(2) เป็ น / ไม่เป็ น ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
(3) มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ
(เช่น การซือ้ / ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ การยืม/ ให้กยู้ ืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย

ไม่มี
ไม่มี

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2563
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(สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7)
เอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
และวิธีการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
การลงทะเบียนผู้เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 26 ของบริษัท กรุงเทพโสภณ จากัด (มหาชน) เพื่อความสะดวกใน
การลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนาหนังสือนัดประชุมและหนังสือมอบฉันทะมาด้ วย
1. เอกสารที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณี ผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง ให้ แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัว
ประชาชน บัตรประจาตัวข้ าราชการ ใบขับขี่หรื อหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ ยื่นหลักฐานประกอบด้ วย
2. กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ อง
ครบถ้ วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
2.2 สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้น ตามข้ อ 1. และผู้ถือหุ้นได้ ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้ อ 1.
3. บริ ษัทใช้ ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม ดังนัน้ จึงขอให้ ผ้ ูเข้ าประชุมโปรดนาเอกสารที่บริ ษัทจัดส่ง
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมทังหนั
้ งสือเชิญประชุม ซึง่ ได้ พิมพ์ Barcode ไว้ มาใช้ ในการลงทะเบียนด้ วย
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิติบคุ คล
1. กรณีผ้ แู ทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้ าประชุมด้ วยตนเอง
1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คลเช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้ อ 1.
1.2 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ)
และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผ้ ถู ือหุ้น มอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม
2.1 หนังสือ มอบฉันทะตามแบบที่ แนบมาพร้ อมหนังสือนัด ประชุม (แบบใดแบบหนึ่ ง) ซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ อ ง
ครบถ้ วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
2.2 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ)
และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
2.3 สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็ นผู้มอบฉันทะ และลงชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้ อง
2.4 แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้ อ 1.
3. กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั ้งให้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
3.1 ให้ เตรี ยมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบคุ คล ข้ อ 1. หรื อ 2.
3.2 ในกรณี ที่ ผ้ ูถือ หุ้นที่ เป็ น ผู้ลงทุน ต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ น ผู้ลงนามในหนังสือ มอบฉัน ทะแทนต้ อ งส่ ง
หลักฐานดังต่อไปนี ้เพิ่มเติม
1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผู้ดาเนินการ ลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะแทน
2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ Custodian
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บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน)

(สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7)
ทังนี
้ ้ เอกสารที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้ องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษมาพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ถู ือหุ้น หรื อผู้แทนนิติ
บุคคลนันรั
้ บรองความถูกต้ องของคาแปล
2. วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะ จานวน 2 แบบ คือแบบ ก. และ แบบ ข. ของผู้ถือหุ้น แต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ ได้ กาหนดไว้ จานวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ องกาหนดแบบหนังสือมอบ
ฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี ้
• แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบทีง่ ่ายไม่ซบั ซ้ อน
• แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
• แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั ้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้ โดยดาเนินการดังนี ้
1. เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะข้ างต้ นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดังนี ้
1.1 ผู้ถือหุ้นทัว่ ไปจะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพาะ แบบ ก. หรื อ แบบ ข.แบบใด แบบหนึ่งเท่านัน้
1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็ นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั ้งให้ Custodianในประเทศเป็ นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น จะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้ จากทัง้ 3 แบบ (แบบ ก. หรื อ แบบ ข. หรื อ แบบ ค.)
2. มอบฉันทะให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท
(นายอรุณ จิรชวาลา, นายโอวาท พันธุ์ปรี ชากิจ, นางอัจฉราพร เหมาคม, นายอมร อัศวานันท์ ) โดยระบุชื่อพร้ อมรายละเอียดของ
บุคคลที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะเป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าประชุมดังกล่าว
3. ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้ อมทังขี
้ ดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ ถกู ต้ องและมีผลผูกพัน
ตามกฎหมาย ทังนี
้ ้บริษัทได้ อานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ ให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้ าประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะที่เลขานุ การบริ ษัท ภายในวัน ศุกร์ ท่ี 10 เมษายน 2563 หรื อก่อนเวลาประชุมอย่างน้ อยครึ่ ง
ชัว่ โมง เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทได้ มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ ทนั เวลาเริ่มประชุม
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
และผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้ อยกว่าจานวนที่ตนถืออยู่
เว้ นแต่เป็ น Custodian ที่ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั ้งให้ เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2563
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(สิ่งที่ส่งมาด้ วย 8)

ข้ อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 34 คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นับ
แต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึง่ มีห้ นุ นับ
รวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของ จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั้
าชื่อกัน ทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจน
ในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณี เช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้ าวัน นับแต่วันที่
ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
่ง
เข้ าชื่อกันหรื อผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้ า (45) วัน
นับแต่วันครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณี เช่นนี ใ้ ห้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยก
ประชุม โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอานวยความสะดวกตาม
สมควร
ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ ใดจานวนผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้ องร่ วมกันรับผิดชอบ
ชดใช้ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นัน้ ให้ แก่บริ ษัท
ข้ อ 35 ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชัดเจนว่า
เป็ นเรื่ องที่จะเสนอให้ อนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และ
จัดส่งให้ ผ้ ูถื อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม และให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน
ข้ อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า
25 (ยี่สิบห้ า) คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทัง้ หมดและต้ องมีห้ ุนนับรวมกัน ได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่งชัว่ โมงจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ า
ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอการประชุม
เป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถื อหุ้นร้ องขอให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ ส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่บังคับว่าต้ องครบ
องค์ประชุม

40

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน)

(สิ่งที่ส่งมาด้ วย 8)

ข้ อ 37 ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง
การออกเสี ย งลงคะแนนให้ ก ระท าโดยเปิ ด เผยเว้ น แต่ ผ้ ู ถื อหุ้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า 5 คนร้ องขอ และที่ ป ระชุ ม ลงมติ ใ ห้
ลงคะแนนลับก็ให้ ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงคะแนนลับนันให้
้ เป็ นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกาหนด
ข้ อ 38 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
38.1 ในกรณี ปกติให้ ถือเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี ้ขาด
38.2 ในกรณี ดังต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทาแก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททัง้ หมดหรื อบางส่วนที่สาคัญ การ
มอบหมายให้ บุคคลอื่น เข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไร
ขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
ข้ อ 39 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พงึ กระทามีดงั นี ้
39.1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการของบริ ษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
39.2 พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน
39.3 พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
39.4 เลือกตั ้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
39.5 เลือกตั ้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี
39.6 ปรึกษากิจการอื่น ๆ
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อากรแสตมป์
20 บาท อากรแสตมป์

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

ลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เขียนที่

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

วันที่

1. ข้ าพเจ้ า
1. ข้ าพเจ้ า

อยู่บ้านเลขที่
าเภอ อยู่บ้านเลขที่
อาเภอ
อาเภอ

วันที่

เขียนที่

พ.ศ.

เดือน

วันที่ สัญชาติ
เดือน

1. ข้ าพเจ้ า

ยู่บ้านเลขที่

เดือน เขียนที่

20 บาท
อากรแสตมป์
20 บาท

ถนน

ถนน
ถนน
จังหวัด

จังหวัด
จังหวัด

ตาบล/แขวง

พ.ศ.
อายุ

สัญชาติ
สัญชาติ

ตาบล/แขวง
รหัตสาบล/แขวง
ไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์

ถือหุ้นจานวนทัถืองสิ
้ หุ้น้นรวม
จานวนทังสิ
้ ้นรวม

2. นเป็ทะให้
นผู้ถือหุ้นของ
3. ขอมอบฉั
3. ขอมอบฉันทะให้

ถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม

ปี

หุ้น
หุ้น

อายุ

ปี

อายุ

ตาบล/แขวง ตาบล/แขวง
ตาบล/แขวง

อายุ

ตาบล/แขวง ตาบล/แขวง

อายุ
อายุ

ตาบล/แขวง

รหัสไปรษณียรหั
์ สไปรษณีย์
อายุ

ตาบล/แขวง
ตาบล/แขวง
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์

อายุ
อายุ

ปี
ปี

รหัสไปรษณียรหั
์ สไปรษณีย์

รหัสไปรษณีย์

ปี

หุ้น

อายุ

รหัสไปรษณีย์

ปี

อายุ

อายุ

2. เป็ นผู้ถือหุ้นของ
2. เป็ นผู้ถือหุ้นของ

3.1) ขอมอบฉั
นทะให้
นาย/นาง/นางสาว
1) นาย/นาง/นางสาว
1) นาย/นาง/นางสาว
ยู่บ้านเลขที่ อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ถนน
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
อาเภอ
จังหวัด
าเภอ
จังหวัด
อาเภอ
จังหวัด
2) นาย/นาง/นางสาว
2) นาย/นาง/นางสาว
2) นาย/นาง/นางสาว
ถนน
ยู่บ้านเลขที่ อยู่บ้านเลขที่
ถนน
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
อาเภอ
จังหวัด
าเภอ
จังหวัด
อาเภอ
จังหวัด
3)
นาย/นาง/นางสาว
3) นาย/นาง/นางสาว
3) นาย/นาง/นางสาว
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ยู่บ้านเลขที่
ถนน
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
อาเภอ
จังหวัด
าเภอ
จังหวัด
อาเภอ
จังหวัด

พ.ศ.

หรื อ

หรื อ

ปี

ปี

หรื อ
ปี

หรื อ

หรื อ

ปี

ปี

หรื อ
ปี

หน้ าที่ 1 ของจานวน 2 หน้ า
หน้ าหน้
ที่ 1าทีของจ
านวน
2 หน้
า า
่ 1 ของจ
านวน
2 หน้
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คนหนึ่ ง คนใดเพี ย งคนเดี ย วเป็ น ผู้ แ ทนของข้ า พเจ้ า เพื่ อ เข้ า ร่ ว มประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนนในการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น
ครั ง้ ที่ 26 ในวัน จั น ทร์ ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้ องเฮลิ โคเนี ย 1-3 ชั น้ อี แ อล โรงแรมเอ็ ม โพเรี ย ม สวี ท บาย ชาเทรี ย ม
เลขที่ 622 ซอยสุขมุ วิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรื อจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
คนหนึ่ ง คนใดเพี ย งคนเดี ย วเป็ น ผู้ แ ทนของข้ า พเจ้ า เพื่ อ เข้ า ร่ ว มประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนนในการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น
่ผ้ รู ับเมษายน
มอบฉันทะได้
าไปในการประชุ
น้ ให้ ถือโคเนี
เสมือยนข้1-3าพเจ้
ระทโรงแรมเอ็
าเองทุกประการ
ครั ง้ ที่ 26 ในวักินจจัการใดที
น ทร์ ที่ 20
2563กระท
เวลา
10.30 น. ณ มห้นัองเฮลิ
ชั น้ าได้
อี แกอล
ม โพเรี ย ม สวี ท บาย ชาเทรี ย ม
เลขที่ 622 ซอยสุขมุ วิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรื อจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุมนัลงชื
น้ ให้่อถือเสมือนข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการผู้มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ลงชื่อ
(
(

ผู้รับมอบฉันทะ
ผู้มอบฉันทะ
)
)

ลงชื่อ
ลงชื่อ
(
(

ผู้รับมอบฉันทะ
ผู้รับมอบฉันทะ
)
)

ลงชื่อ
ลงชื่อ
(
(

ผู้รับมอบฉันทะ
ผู้รับมอบฉันทะ
)
)

ลงชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หน้ าที่ 2 ของจานวน 2 หน้ า

หน้ าที่ 2 ของจานวน 2 หน้ า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2563
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(สิ่งที่ส่งมาด้ วย 9)
(สิ่งที่ส่งมาด้ วย 9)
(สิ่งที่ส่งมาด้ วย 9)
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสืงอสืมอบฉั
นทะนทะ
แบบแบบ
ก. ข.
แบบหนั
อมอบฉั

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
ลขทะเบี
ยนผูย้ ถนผู
ือหุ้ ถนือหุ้น
เลขทะเบี

เขียนที
เขีย่ นที่
วันทีวั่ นที่

1. ข้ าพเจ้ า
1. 1.ข้ าพเจ้
ข้ าาพเจ้ า
อยู่บ้านเลขที่
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ยู่บ้านเลขที่ อาเภอ
ถนน จังหวัด
อาเภอ
จังหวัด
าเภอ
จังหวัด
2. เป็ นผู้ถือหุ้นของ
2. เป็ นผู้ถือหุ้นของ
3. ขอมอบฉันทะให้
2. เป็ นผู้ถือหุ้นของ
3. ขอมอบฉันทะให้
1) นาย/นาง/นางสาว
3. ขอมอบฉันทะให้
1) นาย/นาง/นางสาว
นาย/นาง/นางสาว
อยู1)่บ้านเลขที
่
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ยู่บ้านเลขที่ อาเภอ
ถนน จังหวัด
อาเภอ
จังหวัด
าเภอ
ด
2)จังหวันาย/นาง/นางสาว
2) นาย/นาง/นางสาว
อยู2)่บ้านเลขที
่
นาย/นาง/นางสาว
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ยู่บ้านเลขที่ อาเภอ
ถนน จังหวัด
อาเภอ
จังหวัด
าเภอ
ด
3)จังหวันาย/นาง/นางสาว
3) นาย/นาง/นางสาว
อยู3)่บ้านเลขที
่
นาย/นาง/นางสาว
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ยู่บ้านเลขที่ อาเภอ
ถนน จังหวัด
อาเภอ
จังหวัด
าเภอ
จังหวัด

ถนน

ถนน

ถนน

ถนน

วันที่
เดือนเดือน

อากรแสตมป์
20 บาท อากรแสตมป์ อากรแสตมป์
20 บาท
20 บาท
เขียนที่
เดือน

พ.ศ.

พ.ศ.พ.ศ.

สัญชาติ
สัญชาติ
อายุอายุ
สัญชาติ
ตาบล/แขวง
ตาบล/แขวง
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์
ถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
ถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
ถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
อายุ
ตาบล/แขวงอายุ

ตาบล/แขวง
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์
อายุ
ตาบล/แขวงอายุ
ตาบล/แขวง
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์
อายุ
ตาบล/แขวงอายุ
ตาบล/แขวง
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์
รหัสไปรษณีย์

อายุ
ปี ปี

หุ้น

ปี

หุ้น

หุ้น
อายุ

ปี

ปี

ปี
หรื อ
อายุหรื อ
ปี
ปี
หรื อ
อายุหรื อ
ปี
ปี

หรื อ
ปี

หรื อ
ปี

หน้ า 1 ของจานวน 6 หน้ า
หน้ าหน้
ที่ 1า ของจ
านวน
1 ของจ
านวน2 6หน้หน้า า
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คนหนึ่ งคนใดเพี ย งคนเดี ย วเป็ น ผู้แ ทนของข้ า พเจ้ า เพื่ อ เข้ าร่ วมประชุม และออกเสี ย งลงคะแนนในการประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้ น
ครั ง้ ที่ 26 ในวัน จัน ทร์ ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้ อ งเฮลิ โคเนี ย 1-3 ชัน้ อี แ อล โรงแรมเอ็ ม โพเรี ย ม สวี ท บาย ชาเทรี ย ม
่ งคนใดเพี
งคนเดี
ย วเป็ น ผูน้ แเขตคลองเตย
ทนของข้ า พเจ้กรุางเพืเทพฯ
่ อ เข้ า10110
ร่ วมประชุ
และออกเสี
ย งลงคะแนนในการประชุ
เลขทีคนหนึ
่ 622 ซอยสุ
ขมุ วิทย24
แขวงคลองตั
หรื อมจะพึ
งเลื่อนไปในวั
น เวลา และสถานที่อื่นด้มวสามั
ย ญ ผู้ถื อ หุ้ น
ครั ง้ ที่ 26 ในวัน จัน ทร์ ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้ อ งเฮลิ โคเนี ย 1-3 ชัน้ อี แ อล โรงแรมเอ็ ม โพเรี ย ม สวี ท บาย ชาเทรี ย ม
(4)ขมุ ข้ าวิพเจ้
นทะให้
ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสี
งลงคะแนนแทนข้
าพเจ้
าในการประชุ
ครัง้ นี ้ ดังนี ้ ่อื่นด้ วย
เลขที่ 622 ซอยสุ
ท 24าขอมอบฉั
แขวงคลองตั
น เขตคลองเตย
กรุงเทพฯย10110
หรื อจะพึงเลื
่อนไปในวั
น เวลามและสถานที
(4) ข้วาระที
าพเจ้ า่ ขอมอบฉั
นทะให้
ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียมงลงคะแนนแทนข้
้ ดังนี ้ 2562
1 พิจารณารั
บรองรายงานการประชุ
สามัญผู้ถือหุ้น าครัพเจ้ง้ ทีา่ ในการประชุ
25 เมื่อวันทีม่ ครั
22ง้ นีเมษายน
 ก. ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
่ 1 ข.พิจให้
ผ้ รู ับมอบฉั
นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์
พเจ้่อวัานดัทีงนี่ 22้ เมษายน 2562
วาระที
ารณารั
บรองรายงานการประชุ
มสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ทีของข้
่ 25 าเมื
 ก. ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 ข. ให้ ผ้ รู 
ับมอบฉั
ยงลงคะแนนตามความประสงค์
ของข้
า ดังนีย้ ง
เห็นนด้ทะออกเสี
วย
 ไม่เห็นด้ วย
าพเจ้
งดออกเสี
่ 2 เห็
ด้ วย บทราบผลการด
 ไม่เาเนิ
ห็นด้นวงานของบริ
ย
งดออกเสี2562
ยง และรายงานประจาปี
วาระที
พิจนารณารั
ษ
ทั ในรอบปี
 ก. ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
่ 2 ข.
ผ้ รู ับมอบฉั
นทะออกเสียาเนิ
งลงคะแนนตามความประสงค์
า ดังนี ้
วาระที
พิจให้
ารณารั
บทราบผลการด
นงานของบริษทั ในรอบปีของข้
2562าพเจ้
และรายงานประจ
าปี
 ก. ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 ข. ให้ ผ้ รู 
ับมอบฉั
ยงลงคะแนนตามความประสงค์
ของข้
พเจ้ า ดังนีย้ ง
เห็นนด้ทะออกเสี
วย
 ไม่เห็นด้ วย
างดออกเสี
่ 3 เห็
ด้ วย มตั ิงบการเงิ
 ไม่นเของบริ
ห็นด้ วยษัท สาหรับ
งดออกเสีญยชีงประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที
พิจนารณาอนุ
รอบระยะบั
 ก. ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
่ 3 ข.พิจให้
ผ้ รู ับมอบฉั
งลงคะแนนตามความประสงค์
วาระที
ารณาอนุ
มตั นิงทะออกเสี
บการเงินยของบริ
ษัท สาหรับรอบระยะบัของข้
ญชีาปพเจ้
ระจาาปีดังนีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 ก. ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 ข. ให้ ผ้ รู 
ับมอบฉั
ยงลงคะแนนตามความประสงค์
ของข้
พเจ้ า ดังนีย้ ง
เห็นนด้ทะออกเสี
วย
 ไม่เห็นด้ วย
างดออกเสี
่ 4 เห็
ด้ วย มตั ิจัดสรรเงิ
 ไม่นเกห็าไร
นด้ วยและการจ่ ายเงิ
นปังดออกเสี
ยง าปี 2562
วาระที
พิจนารณาอนุ
นผล ประจ
 ก. ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
่ 4 ข.พิจให้
ผ้ รู ับมอบฉั
องข้ าพเจ้
ดังนี ้
วาระที
ารณาอนุ
มตั นิจทะออกเสี
ัดสรรเงินยกงลงคะแนนตามความประสงค์
าไร และการจ่ ายเงินปั นผลขประจ
าปี า2562
 ก. ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 ข. ให้ ผ้ รู 
ับมอบฉั
ยงลงคะแนนตามความประสงค์
ของข้
พเจ้ า ดังนีย้ ง
เห็นนด้ทะออกเสี
วย
 ไม่เห็นด้ วย
างดออกเสี
่ 5 เห็
ด้ วย อกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที
พิจนารณาเลื
่อ
อกตามวาระ
 ก. ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
่ 5 ข.พิจให้
ผ้ รู ับมอบฉั
ยงลงคะแนนตามความประสงค์
ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
วาระที
ารณาเลื
อกตันง้ ทะออกเสี
กรรมการแทนกรรมการที
่ออกตามวาระ
 ก. ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 ข. ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
หน้ า 2 ของจานวน 6 หน้ า
หน้ า 2 ของจานวน 6 หน้ า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2563
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อกตั
การเลื
อกตั ้งกรรมการทั
้ ด
 การเลื
้งกรรมการทั
งชุ
้ ด งชุ
 งดออกเสี
 เห็น
ด้ วยเห็นด้ วย  ไม่เห็
นด้ วไม่ยเห็นด้ วย  งดออกเสี
ยง ยง
อกตั
การเลื
อกตั ้งกรรมการเป็
รายบุคคล
 การเลื
้งกรรมการเป็
นรายบุคนคล
1. นางสาวสุ
ดิ์โกศล (กรรมการอิ
1. นางสาวสุ
ธาวรรณธศัาวรรณ
กดิ์โกศลศัก(กรรมการอิ
สระ) สระ)
 งดออกเสี
 เห็น
ด้ วยเห็นด้ วย  ไม่เห็
นด้ วไม่ยเห็นด้ วย  งดออกเสี
ยง ยง
2. นายเลา
ติง ไฟ (กรรมการ)
2. นายเลา
ติง ไฟ (กรรมการ)
 งดออกเสี
 เห็น
ด้ วยเห็นด้ วย  ไม่เห็
นด้ วไม่ยเห็นด้ วย  งดออกเสี
ยง ยง
3. นายชาญชั
ย ล ้ายอดมรรคผล
(กรรมการ)
3. นายชาญชั
ย ล ้ายอดมรรคผล
(กรรมการ)
 งดออกเสี
 เห็น
ด้ วยเห็นด้ วย  ไม่เห็
นด้ วไม่ยเห็นด้ วย  งดออกเสี
ยง ยง
่ 6 พิจาหนดค่
ารณากาหนดค่
าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 6วาระที
พิจารณาก
าตอบแทนกรรมการ
ให้ ผ้ รู นับทะมี
มอบฉั
สิทธิพิจารณาและลงมติ
แทนข้
าได้ ทกุ ประการตามที
่เห็นสมควร
 ก. 
ให้ ผ้ รู ับก.มอบฉั
สิทนธิทะมี
พิจารณาและลงมติ
แทนข้ าพเจ้
าได้าทพเจ้
กุ ประการตามที
่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู นับทะออกเสี
มอบฉันทะออกเสี
ยงลงคะแนนตามความประสงค์
ของข้
 ข. 
ให้ ผ้ รู ับข.มอบฉั
ยงลงคะแนนตามความประสงค์
ของข้ าพเจ้
า ดัางพเจ้
นี ้ า ดังนี ้
 เห็น
ด้ วยเห็นด้ วย

 งดออกเสี
 ไม่เห็
นด้ วไม่ยเห็นด้ วย  งดออกเสี
ยง ยง

่ 7 พิจารณาแต่
งตัง้ ผูญ้ สชีอบบั
ญาหนดค่
ชีและกาหนดค่
วาระที่ 7วาระที
พิจารณาแต่
งตัง้ ผู้สอบบั
และก
าสอบบัาญสอบบั
ชี ญชี
ให้ ผ้ รู นับทะมี
มอบฉั
สิทธิพิจารณาและลงมติ
แทนข้
าได้ ทกุ ประการตามที
่เห็นสมควร
 ก. 
ให้ ผ้ รู ับก.มอบฉั
สิทนธิทะมี
พิจารณาและลงมติ
แทนข้ าพเจ้
าได้าทพเจ้
กุ ประการตามที
่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู นับทะออกเสี
มอบฉันทะออกเสี
ยงลงคะแนนตามความประสงค์
ของข้
 ข. 
ให้ ผ้ รู ับข.มอบฉั
ยงลงคะแนนตามความประสงค์
ของข้ าพเจ้
า ดัางพเจ้
นี ้ า ดังนี ้
 เห็น
ด้ วยเห็นด้ วย

 งดออกเสี
 ไม่เห็
นด้ วไม่ยเห็นด้ วย  งดออกเสี
ยง ยง

วาระที่ 8วาระที
เรื่องอื่ 8่นเรืๆ่ องอื
(ถ้ า่นมีๆ) (ถ้ ามี)
ให้ ผ้ รู นับทะมี
มอบฉั
สิทธิพิจารณาและลงมติ
แทนข้
าได้ ทกุ ประการตามที
่เห็นสมควร
 ก. 
ให้ ผ้ รู ับก.มอบฉั
สิทนธิทะมี
พิจารณาและลงมติ
แทนข้ าพเจ้
าได้าทพเจ้
กุ ประการตามที
่เห็นสมควร
ให้ ผ้ รู นับทะออกเสี
มอบฉันทะออกเสี
ยงลงคะแนนตามความประสงค์
ของข้
 ข. 
ให้ ผ้ รู ับข.มอบฉั
ยงลงคะแนนตามความประสงค์
ของข้ าพเจ้
า ดัางพเจ้
นี ้ า ดังนี ้
 เห็น
ด้ วยเห็นด้ วย

 งดออกเสี
 ไม่เห็
นด้ วไม่ยเห็นด้ วย  งดออกเสี
ยง ยง

หน้ าานวน
3 ของจ6 านวน
หน้ า 3 ของจ
หน้ า 6 หน้ า
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(5) การลงคะแนนเสี
มอบฉันทะในวาระใดที
่ไม่เป็ นไปตามที
่ระบุงไว้สืใอนหนั
งสืนอทะนี
มอบฉั้ ให้นถทะนี
ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสี
(5) การลงคะแนนเสี
ยงของผู้รยับงของผู
มอบฉั้ รนับทะในวาระใดที
่ไม่เป็ นไปตามที
่ระบุไว้ ในหนั
มอบฉั
ือว่า้ การลงคะแนนเสี
ยงนัน้ ยงนัน้
ถกู ต้ อใงและไม่
ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี
งของข้
าพเจ้ าในฐานะผู
ไม่ถกู ต้ อไม่
งและไม่
ช่เป็ นการลงคะแนนเสี
ยงของข้ ายพเจ้
าในฐานะผู
้ ถือหุ้น ้ ถือหุ้น
(6)ทในกรณี
ี่ข้าไพเจ้
าไม่ความประสงค์
ได้ ระบุความประสงค์
ในการออกเสี
ยงลงคะแนนในวาระใดไว้
ไว้ ไม่ชอดั ในกรณี
เจนหรื อทในกรณี
(6) ในกรณี
ี่ข้าพเจ้ ทาไม่
ด้ ระบุ
ในการออกเสี
ยงลงคะแนนในวาระใดไว้
หรื อระบุหไว้รืไอม่ระบุ
ชดั เจนหรื
ี่ที่ประชุทมี่ทมีี่ปกระชุ
าร มมีการ
พิจารณาหรื
ลงมติ
ในเรื่ องใดนอกเหนื
จากเรื
ะบุนไว้รวมถึ
ข้างต้งนกรณี
รวมถึ
ีการแก้่ยนแปลงหรื
ไขเปลี่ยนแปลงหรื
เท็จจริ งประการใด
ให้
พิจารณาหรื
อลงมติใอนเรื
่ องใดนอกเหนื
อจากเรื่ อองที
่ระบุ่ อไว้งทีข้า่รงต้
ที่มงกรณี
ีการแก้ที่มไขเปลี
อเพิ่มเติมอเพิ
ข้ อ่มเท็เติจมจริข้งอประการใด
ให้
ผู้รนับทะมี
มอบฉั
สิทธิพและลงมติ
ิจารณา และลงมติ
แทนข้
าได้ ทกุ ประการตามที
่เห็นสมควร
ผู้รับมอบฉั
สิทนธิทะมี
พิจารณา
แทนข้ าพเจ้
าได้าทพเจ้
กุ ประการตามที
่เห็นสมควร
กิจ่ผการใดที
่ผ้ รู นับทะได้
มอบฉักนระท
ทะได้
กระทาไปในการประชุ
เว้ นทแต่ี่ผ้ รู กับรณี
ที่ผ้ รู นับทะไม่
มอบฉัอนอกเสี
ทะไม่ยงตามที
ออกเสีย่ขงตามที
่ข้าพเจ้
าระบุ
กิจการใดที
้ รู ับมอบฉั
าไปในการประชุ
ม เว้ นแต่มกรณี
มอบฉั
้ าพเจ้ าระบุ
ในหนั
งสืใอนหนั
มอบงสือมอบ
ได้ กระท
าเองทุกประการ
ฉันทะให้ฉัถนือทะให้
เสมือถนข้ือเสมื
าพเจ้อานข้ได้ากพเจ้
ระทาาเองทุ
กประการ
ลงชื่อ ลงชื่อ
(
(

้ มอบฉันทะ
ผู้มอบฉันผูทะ
)
)

ลงชื่อ ลงชื่อ
(
(

ผู้รนับทะ
มอบฉันทะ
ผู้รับมอบฉั
)
)

ลงชื่อ ลงชื่อ
(
(

ผู้รนับทะ
มอบฉันทะ
ผู้รับมอบฉั
)
)

ลงชื่อ ลงชื่อ
(
(

ผู้รนับทะ
มอบฉันทะ
ผู้รับมอบฉั
)
)

หมายเหตุ
หมายเหตุ
ือหุ้นนทีทะจะต้
่มอบฉันอทะจะต้
ผ้ รู นับทะเพี
มอบฉัยนงรายเดี
ทะเพียยงรายเดี
นผู้เข้มาและออกเสี
ประชุมและออกเสี
ยงลงคะแนน
ไม่สามารถ
1. ผู้ถือ1.หุ้นทีผู่ม้ ถอบฉั
งมอบฉัอนงมอบฉั
ทะให้ ผน้ รู ับทะให้
มอบฉั
วเป็ นผู้ยเข้วเป็
าประชุ
ยงลงคะแนน
ไม่สามารถ
งแยกจ้ นานวนหุ
ให้ ผ้ รู นับทะหลายคนเพื
มอบฉันทะหลายคนเพื
่อแยกการลงคะแนนเสี
แบ่งแยกจแบ่านวนหุ
ให้ ผ้ รู ับ้ นมอบฉั
่อแยกการลงคะแนนเสี
ยงได้ ยงได้
2. อวาระเลื
อกตั ้งกรรมการสามารถเลื
อกตั ้งกรรมการทั
้ อดกตั
หรื อ้งกรรมการเป็
เลือกตั ้งกรรมการเป็
รายบุคคล
2. วาระเลื
กตั ้งกรรมการสามารถเลื
อกตั ้งกรรมการทั
งชุ
้ ดหรื องชุ
เลื
นรายบุคนคล
3. ทในกรณี
่จะพิจารณาในการประชุ
วาระที
ะบุนไว้ผูข้้ มางต้
น นผูทะสามารถระบุ
้ มอบฉันทะสามารถระบุ
เติมได้ ในใบประจ
3. ในกรณี
ี่มีวาระทีที่ม่จีวะพิาระที
จารณาในการประชุ
มมากกว่มามากกว่
วาระที่ราะบุ
ไว้ ข้า่รงต้
อบฉั
เพิ่มเติมเได้พิ่มในใบประจ
าต่อ าต่อ
งสืนอทะแบบ
มอบฉันทะแบบ
ข. ตามแบบ
แบบหนังแบบหนั
สือมอบฉั
ข. ตามแบบ

หน้ าานวน
4 ของจ6 านวน
หน้ า 4 ของจ
หน้ า 6 หน้ า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2563
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ใบประจ
าต่ อแบบหนั
งสือมอบฉั
นทะ นทะ
ใบประจ
าต่ อแบบหนั
งสือมอบฉั
การมอบฉั
นทะในฐานะเป็
นผู้ถือหุน้ นผูของ
ษัทบริ
กรุษงัทเทพโสภณ
จากัด จ(มหาชน)
การมอบฉั
นทะในฐานะเป็
้ ถือหุบริ
้ นของ
กรุ งเทพโสภณ
ากัด (มหาชน)
ในการประชุ
มผู้ถือหุม้ นผูสามั
ครัง้ ญ
ที่ 26
นจัในวั
นทร์นทจัี่ น20ทร์เมษายน
2563 เวลา
น. ณ ห้น.องเฮลิ
อีแชัอลน้ อีโรงแรมเอ็
ม ม
ในการประชุ
้ ถือหุญ
้ นสามั
ครัง้ในวั
ที่ 26
ที่ 20 เมษายน
256310.30
เวลา 10.30
ณ ห้โอคเนี
งเฮลิย โ1-3
คเนีชัยน้ 1-3
แอล โรงแรมเอ็
โพเรี ยมโพเรี
สวียทมบาย
ม เลขที
ุมวิท ข24ุมวิแขวงคลองตั
น เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ
หรื อจะพึ
่อนไปในวั
น เวลานและ
สวีทชาเทรี
บาย ยชาเทรี
ยม่ 622
เลขทีซอยสุ
่ 622 ขซอยสุ
ท 24 แขวงคลองตั
น เขตคลองเตย
กรุง10110
เทพฯ 10110
หรืงอเลืจะพึ
งเลื่อนไปในวั
เวลา และ
สถานทีสถานที
่อื่นด้ วยหรื
่จะพึองทีเลื่จ่อะพึนไปในวั
น เวลานและสถานที
่อื่นด้ วย่อื่นด้ วย
่อื่นด้อวทียหรื
งเลื่อนไปในวั
เวลา และสถานที
--------------------------------------------------------------------วาระทีวาระที
่
่

เรื่อง เรื่อง

 ก. 
ให้ ผก.
้ รู ับให้
มอบฉั
ทะมีสนิททะมี
ธิพิจสารณาและลงมติ
แทนข้ าแพเจ้
ทกุ าประการตามที
เ่ ห็นสมควร
ผ้ รู ับนมอบฉั
ิทธิพิจารณาและลงมติ
ทนข้าได้
าพเจ้
ได้ ทกุ ประการตามที
เ่ ห็นสมควร
 ข. 
ให้ ผข.
้ รู ับให้
มอบฉั
ทะออกเสี
ยงลงคะแนนตามความประสงค์
ของข้ าขพเจ้
งนี า้.- ดังนี ้.ผ้ รู ับนมอบฉั
นทะออกเสี
ยงลงคะแนนตามความประสงค์
องข้าาดัพเจ้
 เห็
นด้ วเห็
ย นด้ วย
วาระทีวาระที
่
่

 ไม่
เห็นไม่
ด้ วเยห็นด้ วย  งดออกเสี
ยง ยง
 งดออกเสี

เรื่อง เรื่อง

 ก. 
ให้ ผก.
้ รู ับให้
มอบฉั
ทะมีสนิททะมี
ธิพิจสารณาและลงมติ
แทนข้ าแพเจ้
ทกุ าประการตามที
เ่ ห็นสมควร
ผ้ รู ับนมอบฉั
ิทธิพิจารณาและลงมติ
ทนข้าได้
าพเจ้
ได้ ทกุ ประการตามที
เ่ ห็นสมควร
 ข. 
ให้ ผข.
้ รู ับให้
มอบฉั
ทะออกเสี
ยงลงคะแนนตามความประสงค์
ของข้ าขพเจ้
งนี า้.- ดังนี ้.ผ้ รู ับนมอบฉั
นทะออกเสี
ยงลงคะแนนตามความประสงค์
องข้าาดัพเจ้
 เห็
นด้ วเห็
ย นด้ วย
วาระทีวาระที
่
่

 ไม่
เห็นไม่
ด้ วเยห็นด้ วย  งดออกเสี
ยง ยง
 งดออกเสี

เรื่อง เรื่อง

 ก. 
ให้ ผก.
้ รู ับให้
มอบฉั
ทะมีสนิททะมี
ธิพิจสารณาและลงมติ
แทนข้ าแพเจ้
ทกุ าประการตามที
เ่ ห็นสมควร
ผ้ รู ับนมอบฉั
ิทธิพิจารณาและลงมติ
ทนข้าได้
าพเจ้
ได้ ทกุ ประการตามที
เ่ ห็นสมควร
 ข. 
ให้ ผข.
้ รู ับให้
มอบฉั
ทะออกเสี
ยงลงคะแนนตามความประสงค์
ของข้ าขพเจ้
งนี า้.- ดังนี ้.ผ้ รู ับนมอบฉั
นทะออกเสี
ยงลงคะแนนตามความประสงค์
องข้าาดัพเจ้
 เห็
นด้ วเห็
ย นด้ วย
วาระทีวาระที
่
่

 ไม่
เห็นไม่
ด้ วเยห็นด้ วย  งดออกเสี
ยง ยง
 งดออกเสี

เรื่อง เรื่อเลืง อกตัเลืง้ กรรมการ
อกตัง้ กรรมการ

ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
 เห็
นด้ วเห็
ย นด้ วย

 ไม่
เห็นไม่
ด้ วเยห็นด้ วย  งดออกเสี
ยง ยง
 งดออกเสี

หน้ า 5หน้
ของจ
หน้ า6 หน้ า
า 5านวน
ของจ6านวน
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บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย

 ไม่
เห็นเห็ด้นวด้ยวย


 งดออกเสี
ไม่เห็นด้ วยยง

 งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย

 ไม่
เห็นเห็ด้นวด้ยวย


 งดออกเสี
ไม่เห็นด้ วยยง

 งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย

 ไม่
เห็นเห็ด้นวด้ยวย


 งดออกเสี
ไม่เห็นด้ วยยง

 งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย

 ไม่
เห็นเห็ด้นวด้ยวย


 งดออกเสี
ไม่เห็นด้ วยยง

 งดออกเสียง

หน้ า 6 ของจานวน 6 หน้หน้
า า 6 ของจานวน 6
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(สิ่งที่ส่งมาด้ วย 9)

(สิ่งที่ส่งมาด้ วย 9)
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

อยู่บ้านเลขที่

วันที่

ถนน

1. ข้อาาเภอ
พเจ้ า
1. ข้ าพเจ้ า

ปี

เขียนที่
สัญชาติ

อายุ

เดือน วัน
พ.ศ.
ตาบล/แขวงเดือน
อายุ
สัญชาติ รหัสไปรษณีย์

หุ้นสามัญ (1) นาย/นาง/นางสาว
ถนน
หุ้นบุริมสิทธิ
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
3. ขอมอบฉันทะให้จังหวัด
อาเภอ
(1) นาย/นาง/นางสาว จังหวัด

2) นาย/นาง/นางสาว

อยู่บ้านเลขที่

ยู่บ้านเลขที่

อาเภออยู่บ้านเลขที่
อาเภอ

(2) นาย/นาง/นางสาวถนน

ถนน

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

ยู่บ้านเลขที่ อยู่บ้านเลขที่
อาเภอ

ถนน

ถนน

อาเภอ

จังหวัด
(3) นาย/นาง/นางสาว จังหวัด

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

อาเภอ

จังหวัด

อายุ

อายุ

อายุ

รหัตสาบล/แขวง
ไปรษณีย์

เสียงปี
เสียง

ปี

ปี หรื อ
ปี

หรื อ

หรื อ

อายุ

อายุ

อายุ

ตาบล/แขวง
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

รหัสไปรษณี
รหัยส์ ไปรษณีย์

ปี เสียง ดังนี ้

หรื อ

อายุ

ตาบล/แขวง

ตาบล/แขวง
ถนน

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

รหัสไปรษณีย์

3) นาย/นาง/นางสาว
(3) นาย/นาง/นางสาว

อยู่บ้านเลขที่

รหัสไปรษณีย์

เสียง ดังนี ้
เสียง
เสียง

หุ้น

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ อายุ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
หุ้น ออกเสีตาบล/แขวง
ยงลงคะแนนได้ เท่ากับ
ตาบล/แขวง

รหัสไปรษณีย์

(2) นาย/นาง/นางสาว จังหวัด

ปี

รหัสไปรษณีย์

ตาบล/แขวง

ถนน

จังหวัด

ปี

อายุ

ตาบล/แขวง

ตาบล/แขวง

หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
3. ขอมอบฉั
2. เป็นทะให้
นผู้ถือหุ้นของ บริษทั กรุ งเทพโสภณ จากัด (มหาชน)
อขอมอบฉั
หุ้นจานวนทั
งสิ
้ ้นรวม
3.
นทะให้
1) โดยถื
นาย/นาง/นางสาว

ปี

ปี

สัญชาติ

จังหวัด

จังหวัด

าเภอ

าเภอ

เดือน

ในฐานะผู้ประกอบธุ
กบั ด (มหาชน)
2. รเป็กินจเป็
ผู้ถนือผูหุ้ ฝ้ นากและดู
ของ บริแษลหุ
ทั ้ นกรุ(Custodian)
งเทพโสภณให้จากั
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริโดยถื
ษัท อกรุ
จากัด (มหาชน)
หุ้นงจเทพโสภณ
านวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
2.
เป็
น
ผู
้
ถ
ื
อ
หุ
้
น
ของ
ถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ หุ้น้นรวม
สามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

ยู่บ้านเลขที่

าเภอ

วัน

เขียนที่

เลขทะเบียนผู้ถือ1.หุ้น ข้ าพเจ้ า

ลหุ้น (Custodian) ให้ กบั
อยู่บ้าในฐานะผู
นเลขที่ ้ ประกอบธุรกิจเป็ นผู้ฝากและดูแถนน
ยู่บ้านเลขที่ ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุ งเทพโสภณ
ถนน จากัด (มหาชน)
อาเภอโดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม จังหวัด

าเภอ

อากรแสตมป์
(สิ่งที่ส่งมาด้ วย 9)
เขียนที20
่ บาท

ปี หรื อ

ปี

ปี

หรื อ
อายุ

ปี หรื อ

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

หน้ า 1หรืของจ
อ านวน 5 หน้ า

หน้ าที่ 1 ของจานวน 2 หน้ า

หน้ า 1 ของจานวน 5 หน้ า

50

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน)

ที่ส่งวมาด้
(สิ่งที่(สิ
ส่ง่ งมาด้
ย 9)วย 9)

คนหนึ่ ง คนใดเพี ย งคนเดี ย วเป็ น ผู้ แ ทนของข้ า พเจ้ าเพื่ อ เข้ า ร่ ว มประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนนในการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น
อากรแสตมป์
ครั ง้ ที่ 26 ในวั น จั น ทร์ ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้ องเฮลิ โคเนี ย 1-3 ชั น้ อี แ อล โรงแรมเอ็
ม โพเรี
ท บาย
ชาเทรี ย ม
(สิ่งยทีม่ส่สวี
งมาด้
วย 9)
หนังสือมอบฉั
ทะ แบบ
20 บาท ่อื่นด้ วย
เลขที่ 622 ซอยสุขมุ วิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงนเทพฯ
10110ก.หรื อจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที
คนหนึ่ ง คนใดเพี ย งคนเดี ย วเป็ น ผู้ แ ทนของข้ า พเจ้ าเพื่ อ เข้ า ร่ ว มประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนนในการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น
ครั ง้ ที่ 26 ในวั น จั น ทร์ ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้ องเฮลิ โคเนี ย 1-3 ชั น้ อี แ อล โรงแรมเอ็ ม โพเรี ย ม สวี ท บาย ชาเทรี ย ม
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้.ขทะเบียเลขที
นผู้ถ่ 622
ือหุ้นซอยสุขมุ วิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรื อจะพึงเลื่อเขีนไปในวั
ยนที่ น เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
 มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทัง้ หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
วันที่
เดือน
พ.ศ.
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้. หุ้นสามัญ
หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
เสียง
1. ข้ าพเจ้ า  มอบฉันทะตามจ
สั
ญ
ชาติ
อายุ
านวนหุ
้
น
ทั
ง
้
หมดที
ถ
่
ื
อ
และมี
ส
ท
ิ
ธิ
อ
อกเสี
ย
งลงคะแนนได้
 หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
เสียง ปี
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด
ั้
เสียง
 หุ้นสามัญ ถนน
หุ้น และมีสิทธิออกเสี
ยงลงคะแนนได้
เสียง
บ้ านเลขที่
ตาบล/แขวง
 หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
เสียง
(5) ข้ าพเจ้ าจัขอมอบฉั
าพเจ้ ายในการประชุ
มครัง้ นี ้ ดังนี ้.เภอ
งหวัด นทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้
รหัสไปรษณี
์
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด
ั้
เสียง
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 25 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

ก. ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้
ได้ ทกุ ประการตามที
2. เป็ น(5)
ผู้ถือข้หุา้ นพเจ้
ของาขอมอบฉั
ถือาหุพเจ้
้ นจาาานวนทั
งสิ
้ ้นรวม มครัเ่ ห็ง้ นนีสมควร
หุ้น
นทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้
พเจ้ าในการประชุ
้ ดังนี ้. ข. ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
3. ขอมอบฉั
น
ทะให้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 25 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562
นทะมี
เห็นด้สวิทยธิพิจารณาและลงมติ
 ไม่เแห็ทนข้
นด้ วายพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที
 งดออกเสีเ่ ห็ยนงสมควร

ให้ ผ้ รู ับมอบฉั
1) ก.นาย/นาง/นางสาว
อายุ
ปี
 ข. ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
วาระที่ 2 พิจารณารับถนน
ทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ตในรอบปี
บ้ านเลขที่
าบล/แขวง2562 และรายงานประจาปี
 ก.เห็ให้
นด้ผว้ รู ยับมอบฉันทะมี
นด้ วย
าพเจ้
งดออกเสี
ง

สิทธิไม่
พิจเห็ารณาและลงมติ
แทนข้
าได้ ทกุ ยประการตามที
เ่ ห็นสมควร
เภอ
หวัด นทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์รหัของข้
สไปรษณี
หรื อ
 ข. ให้ ผ้ รูจัับงมอบฉั
าพเจ้ ายดั์ งนี ้
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2562 และรายงานประจาปี
นเห็
นด้สวิทยธิพิจารณาและลงมติ
 ไม่เแห็ทนข้
นด้ วายพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที
 งดออกเสีเ่ ห็ยนงสมควร อายุ
2) ก.นาย/นาง/นางสาว
ปี

ให้ ผ้ รู ับมอบฉั
ทะมี
 ข. ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
บ้ านเลขที่
ตาบล/แขวงญชีประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 3 พิจารณาอนุถนน
มตั ิงบการเงินของบริษัท สาหรับรอบระยะบั
 ก.เห็ให้
นด้ผว้ รู ยับมอบฉันทะมี
นด้ วย
าพเจ้
งดออกเสี
ง

สิทธิไม่
พิจเห็ารณาและลงมติ
แทนข้
าได้ ทกุ ยประการตามที
่เห็นสมควร
เภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
 ข. ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
วาระที
่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัท สาหรับรอบระยะบัญชีประจาปี สิน้ สุดวันที่ อายุ
31 ธันวาคม 2562 ปี
3) นาย/นาง/นางสาว

เห็
น
ด้
ว
ย

ไม่
เ
ห็
น
ด้
ว
ย

งดออกเสี
ย
ง
 ก. ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
บ้ านเลขที่  ข. ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสี
ถนน
ตาบล/แขวง
ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้
าพเจ้ า ดังนี ้
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิจัดสรรเงินกาไร และการจ่ ายเงินปั นผล ประจาปี 2562
เภอ
ด นทะมี
 ก.เห็ให้
นด้ผว้จัรู ยับงหวั
นด้ วย
าพเจ้
งดออกเสี
ง ย์

มอบฉั
สิทธิไม่
พิจเห็ารณาและลงมติ
แทนข้
ารหัได้สทไปรษณี
กุ ยประการตามที
่เห็นสมควร
 ข. ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิจัดสรรเงินกาไร และการจ่ ายเงินปั นผล ประจาปี 2562
 นเห็ทะมี
นด้สวิทยธิพิจารณาและลงมติ
 ไม่เห็แทนข้
นด้ วยาพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที
 งดออกเสี่เห็ยนงสมควร
 ก. ให้ ผ้ รู ับมอบฉั
หน้ า 2 ของจานวน 5 หน้ า
 ข. ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

หน้ าทีหน้
่ 1 าของจ
านวน
2 ของจ
านวน2 หน้
5 หน้า า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2563
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(สิ่ง(สิที่ งสที่ ง่สมาด้
วยวย9)9)
่ งมาด้

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 ก. ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควรอากรแสตมป์
(สิ่งที่ส่งมาด้ วย 9)
 ข. ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ขก.องข้ าพเจ้ า ดังนี ้
20 บาท
วาระที
จารณาเลื
อกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที
่ออกตามวาระ
่ 5 พิการเลื
อกตั ้งกรรมการทั
งชุ
้ ด
 ก. ให้ ผ้ รู ับ
มอบฉัเห็นนทะมี
กุ ประการตามที
ด้ วยสิทธิพิจารณาและลงมติ
 ไม่เห็นแด้ทนข้
วย าพเจ้ าได้ ท
งดออกเสียง่เห็นสมควร
 ข. ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
ลขทะเบียนผู้ถือหุ้น  การเลือกตั ้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
เขียนที่
 1.
การเลื
อกตั ้งกรรมการทั
้ กดิด์โกศล (กรรมการอิสระ)
นางสาวสุ
ธาวรรณ ศังชุ
 เห็
 ไม่
เห็นไม่ด้เวห็ยนด้ วย
นด้ วเห็ยนด้ วย
 งดออกเสี
วั
นที่ งดออกเสี
เดืยงอน ยง
พ.ศ.
 การเลือกตั ้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
2. นายเลา
ติง ไฟศัก(กรรมการ)
1. านางสาวสุ
ธาวรรณ
ดิ์โกศล (กรรมการอิสระ)
1. ข้ าพเจ้
สัญชาติ
อายุ
ปี

เห็
น
ด้
ว
ย

ไม่
เ
ห็
น
ด้
ว
ย

งดออกเสี
ย
ง
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง

ยู่บ้านเลขที่

าเภอ

3. นายชาญชั
ย ล ้ายอดมรรคผล
2. นายเลา
ติง ไฟ (กรรมการ)
ถนน (กรรมการ)
 
เห็นด้เห็
วยนด้ วย
 ไม่
เห็นไม่ด้เวห็ยนด้ วย

จังหวัด

2.
3.

ยู่บ้านเลขที่

าเภอ

ยู่บ้านเลขที่

าเภอ

ยู่บ้านเลขที่

ตาบล/แขวง

 งดออกเสี
 งดออกเสี
ยง ยง

รหัสไปรษณีย์

3. นายชาญชั
(กรรมการ)
วาระที่ 6ยพิลจ้ายอดมรรคผล
ารณากาหนดค่
าตอบแทนกรรมการ

เห็
น
ด้
ว
ย

ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสี
ยง
ทกุ ประการตามที
เป็ นผู้ถือหุ
้ นของก. ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ถืาอพเจ้
หุ้นาจได้านวนทั
งสิ
้ ้นรวม ่เห็นสมควร
 ข. ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
วาระทีน่ ทะให้
6 พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ขอมอบฉั
 นเห็ทะมี
นด้ วสยิทธิพิจ
ไม่เห็นด้ วย แทนข้ าพเจ้
าได้งดออกเสี
ยง
 ก. ให้ ผ้ รู ับมอบฉั
ารณาและลงมติ
ทกุ ประการตามที
่เห็นสมควร
1)
นาย/นาง/นางสาว
อายุ
 ข. ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี
ถนน
ตาบล/แขวง
วย นทะมี

ไม่
วย
แทนข้
งดออกเสี
ยงทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 ก.ให้ ผเห็้ รู นับด้มอบฉั
สิทเธิห็พนิจด้ารณาและลงมติ
าพเจ้ าได้
 ข. ให้ ผ้ รู ับมอบฉั
พเจ้ า ดังยนี์ ้
จังหวัดนทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้
รหัสาไปรษณี
วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี
ด้ วยสิทธิพิจารณาและลงมติ
 ไม่เห็นแด้ทนข้
วย าพเจ้ าได้ ท
งดออกเสียง่เห็นสมควร

ให้ ผ้ รู ับ
มอบฉัเห็นนทะมี
กุ ประการตามที
2) ก.นาย/นาง/นางสาว
อายุ
 ข. ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
ตาบล/แขวง
วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ถนน
ามี)

เห็
น
ด้
ว
ย

ไม่
เ
ห็
น
ด้
ว
ย

งดออกเสี
ยง
 ก. ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที
่เห็นสมควร
จั
ง
หวั
ด
รหั
ส
ไปรษณี
ย
์
 ข. ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
3) นาย/นาง/นางสาว
ด้ วยสิทธิพิจารณาและลงมติ
 ไม่เห็นแด้ทนข้
วย าพเจ้ าได้ ท
งดออกเสียง่เห็นสมควร อายุ
 ก. ให้ ผ้ รู ับ
มอบฉัเห็นนทะมี
กุ ประการตามที
 ข. ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสี
ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้
าพเจ้ า ดังนี ้
ถนน
ตาบล/แขวง
 เห็นด้ วจัยงหวัด

าเภอ

 ไม่เห็นด้ วย

หุ้น

ปี

หรื อ
ปี

หรื อ
ปี

 งดออกเสี
ยง ย์
รหัสไปรษณี

หน้ า 3 ของจานวน 5 หน้ า

หน้ าทีหน้
่ 1 าของจ
านวน
3 ของจ
านวน2 5หน้หน้า า
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บริษัท กรุงเทพโสภณ จำ�กัด (มหาชน)

่ส่งมาด้
(สิ่งที(สิ่ส่ ง่ งทีมาด้
วย ว9)ย 9)
(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้
อากรแสตมป์ (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 9)
ไม่ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

20 บาท

(7) ในกรณีที่ข้ายพเจ้
าไม่้ไรด้ับรมอบฉั
ะบุความประสงค์
ในการออกเสี
ยงลงคะแนนในวาระใดไว้
หรืนอทะนี
ระบุไ้ ให้
ว้ ไถม่ือชว่ดั าเจนหรื
อในกรณีทยี่ทงนั
ี่ประชุ
(6) การลงคะแนนเสี
งของผู
นทะในวาระใดที
่ไม่เป็ นไปตามที
่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉั
การลงคะแนนเสี
น้ มมีการ
ในเรื่ องใดนอกเหนื
อจากเรืาพเจ้
่ องทีา่รในฐานะผู
ะบุไว้ ข้างต้้ ถือนหุรวมถึ
ไม่ถพิกู ต้จารณาหรื
องและไม่อใลงมติ
ช่เป็ นการลงคะแนนเสี
ยงของข้
้ น งกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ ู
รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
ขทะเบียนผู้ถือหุ้น (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้
เขียนที่ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
กิจการใดที
้ รู ับมอบฉันทะได้
กระท
ม เว้ นงแต่
กรณี
้ รู ับมอบฉั
ออกเสีอยเพิ
งตามที
ในหนังสือมอบฉั
พิจารณาหรื อลงมติ
ในเรื่ อ่ผงใดนอกเหนื
อจากเรื
่ องทีาไปในการประชุ
่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึ
กรณี
ที่มทีกี่ผารแก้
ไขเปลีนทะไม่
่ยนแปลงหรื
่มเติม่ขข้้ าอพเจ้
เท็จาจริระบุ
งประการใด
ให้ ผ้ ู นทะ
วั
น
ที
่
เดื
อ
น
พ.ศ.
ให้ ถือนเสมื
าได้ กระท
าเองทุกแประการ
รับมอบฉั
ทะมีอนข้
สิทาธิพเจ้
พิจารณา
และลงมติ
ทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

1. ข้ าพเจ้กิาจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉั
สัญชาติ
อายุาระบุในหนังสืปีอมอบฉันทะ
นทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้
ให้ ถือเสมือนข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ

บ้ านเลขที่

ถนน

เภอ

จังหวัด
2. เป็ นผู้ถือหุ้นของ
3. ขอมอบฉันทะให้
1) นาย/นาง/นางสาว

ลงชื่อ
(

ลงชืลงชื
่อ ่อ
( (

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

ผู้มอบฉันทะ
)

ผู้รับนมอบฉั
ผู้มอบฉั
ทะ นทะ
) )

ลงชืลงชื
่อ ่อ
ถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
( (

้ รับมอบฉั
ผู้รับผูมอบฉั
นทะนทะ
หุ้น
) )

ลงชืลงชื
่อ ่อ
( (

้ รับมอบฉั
ผู้รับผูมอบฉั
นทะนทะ
)อายุ)

ปี

ลงชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
ตาบล/แขวง
(
)
เภอ
จังนหวัทะแบบ
ด ค. นี ้ใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ปรากฏชือรหั
สไปรษณี
ย์ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั ้งให้
หรืคอสั โตเดียน
1. หนังสือมอบฉั
่ ในทะเบี
ยนเป็
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
หมายเหตุ
2) นาย/นาง/นางสาว
อายุ
ปี
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
1. หนัง1)สือหนั
มอบฉั
ทะแบบ
ค. นี ้ใช้ เฉพาะกรณี
ี่ผ้ ถู ือหุย้ นนที(Custodian)
่ปรากฏชือ่ ในทะเบี
ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่
้งให้ คสั โตเดียน
งสือนมอบอ
านาจจากผู
้ ถือหุ้นให้ คทสั โตเดี
เป็ นผู้ยดนเป็
าเนินนการลงนามในหนั
งสือมอบฉังนตัทะแทน
บ้ านเลขที่
ถนน
ต
าบล/แขวง
(Custodian)
นผู้รงับสืฝากและดู
ลหุ้นให้ เท่ราับนัอนุ
น้ ญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
2) หนังสือยืนในประเทศไทยเป็
ยันว่าผู้ลงนามในหนั
อมอบฉันแทะแทนได้
2. หลั
อมกับอหนังมอบฉั
งสือมอบฉั
นทะ
อ นทะเพียงรายเดี
3.กผูฐานที
้ ถือหุ้น่ตที้ อ่มงแนบพร้
อบฉั
นทะให้
ผ้ รู ับคืมอบฉั
ยวเป็ นผูย้ เ์ข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนหรืไม่อสามารถ
เภอ
จังหวันดทะจะต้
รหัสไปรษณี
1) หนั
ง
สื
อ
มอบอ
านาจจากผู
้
ถ
อ
ื
หุ
้
น
ให้
ค
ส
ั
โตเดี
ย
น
(Custodian)
เป็
น
ผู
้
ด
าเนิ
นการลงนามในหนั
งสือมอบฉันทะแทน
แบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี
ยงได้
งสือยือนกตั
ยัน้งกรรมการสามารถเลื
ว่าผู้ลงนามในหนังสืออมอบฉั
นทะแทนได้
ญอาตประกอบธุ
รกิจ นคัรายบุ
สโตเดีคยคล
นอายุ
(Custodian)
3) 2)นาย/นาง/นางสาว
ปี
4.หนั
วาระเลื
กตั ้งกรรมการทั
งชุ
้ รดับหรือนุอเลื
กตั ้งกรรมการเป็
3. ผู5.
้ ถือในกรณี
หุ้นที่มอบฉั
ทะจะต้
นทะให้ ผ้ รู ับมอบฉั
นทะเพี
ยงรายเดี
ผู้เข้นาผูประชุ
มและออกเสี
ยงลงคะแนน
ที่มีวนาระที
่จะพิองมอบฉั
จารณาในการประชุ
มมากกว่
าวาระที
่ระบุยไวเป็
ว้ ข้านงต้
้ มอบฉั
นทะสามารถระบุ
เพิ่มเติไม่
มได้สามารถ
ในใบประจาต่อแบบ
บ้ านเลขที่
ถนน
ต
าบล/แขวง
แบ่งหนั
แยกจ
านวนหุ
้
น
ให้
ผ
้
ร
ู
ั
บ
มอบฉั
น
ทะหลายคนเพื
อ
่
แยกการลงคะแนนเสี
ย
งได้
งสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ
4. วาระเลือกตั ้งกรรมการสามารถเลือกตั ้งกรรมการทังชุ
้ ดหรื อเลือกตั ้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
เภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุ ไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ

บ้ านเลขที่ หมายเหตุ

ถนน

หน้ า 4 ของจานวน 5 หน้ า

หน้ าที่ 1หน้
ของจ
2 หน้5าหน้ า
า 4านวน
ของจานวน
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2563
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(สิ(สิ
่ งที่ ง่สที่ งสมาด้
่ งมาด้ววยย9)9)
ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

อากรแสตมป์(สิ่งที่ส่งมาด้ วย 9)
20 บาท

การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท กรุ งเทพโสภณ จากัด (มหาชน)

ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 26
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท กรุ งเทพโสภณ มจโพเรี
ากัดย(มหาชน)
ม สวีท บาย ชาเทรี ยม เลขที่ 622 ซอยสุขุมวิท
ลขทะเบียนผูในวั
้ ถือหุน้ นจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้ องเฮลิโคเนีย 1-3 ชัน้ อีแอล โรงแรมเอ็
เขียนที่
24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรื อจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 26
เดือนมโพเรี ยม สวีท บาย ชาเทรี
พ.ศ.ยม เลขที่ 622 ซอยสุขุมวิท
ในวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้ องเฮลิโคเนีย 1-3 ชันวั้ นอีทีแ่ อล โรงแรมเอ็
24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรื อจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย

1. ข้ าพเจ้ า

วาระที่

สัญชาติ

เรื่อง

ยู่บ้านเลขที่

 ก.ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
าบล/แขวง
่ ข. ให้ ผ้ รู ับมอบฉันเรื
ทะออกเสี
าพเจ้ า ดังนี.้ วาระที
่ องถนน ยงลงคะแนนตามความประสงค์ขตองข้

าเภอ

 เห็นนจัทะมี
ด้งหวั
วยสดิทธิพิจารณาและลงมติ
 ไม่เห็นด้แวทนข้
ย าพเจ้ าได้
ทกุงดออกเสี
ง ่เห็ยน์ สมควร
 ก.ให้ ผ้ รู ับมอบฉั
ประการตามที
รหัสยไปรษณี
 ข. ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี.้ วาระที่

 เห็นด้ วย
2. เป็ นผู้ถือหุ้นของ

 งดออกเสี
ยง งสิ
ถือหุ้นจานวนทั
้ ้นรวม

ปี

หุ้น

 ก.ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร

3. ขอมอบฉันทะให้
ทะออกเสี
วาระที่ ข. ให้ ผ้ รู ับมอบฉันเรื
่ อง ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้.-

ยู่บ้านเลขที่

าเภอ

ยู่บ้านเลขที่

1) ก.ให้
นาย/นาง/นางสาว
 เห็นนทะมี
ด้ วยสิทธิพิจารณาและลงมติ
 ไม่เห็นด้แวทนข้
ย าพเจ้ าได้
ทกุ งดออกเสี
ยง เ่ ห็นสมควร

ผ้ รู ับมอบฉั
ประการตามที
 ข. ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้.วาระที
่ เห็นด้ วย

จังหวัด

ยู่บ้านเลขที่

ถนน

เรื่อ
ง ไม่เห็นด้ วย

อายุ

ปี

ตาบล/แขวง

 งดออกเสียง

รหัสไปรษณีย์

 ก.ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร

วาระที
่ ข. ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสี
เรื่อง ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้.
2) นาย/นาง/นางสาว
อายุ

หรื อ
ปี

 เห็นนทะมี
ด้ วยสิทธิพิจารณาและลงมติ
 ไม่เห็นด้แวทนข้
ย าพเจ้ าได้
ทกุ งดออกเสี
ยง
 ก.ให้ ผ้ รู ับมอบฉั
ประการตามที
ถนน
ตาบล/แขวง เ่ ห็นสมควร
 ข. ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้.

าเภอ

าเภอ

เรื่อ
ง ไม่เห็นด้ วย

อายุ

วาระที
ง ไม่เลื
่ เห็นด้ วยจังหวัด เรื่อ
เห็อนด้กตั
วยง้ กรรมการ
 งดออกเสียรหัง สไปรษณีย์
กรรมการ
3) ชื่อนาย/นาง/นางสาว

วาระที่

 เห็นด้ วยเรื่อง

ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
 เห็
นด้เห็วยนจัด้งหวั
วย ด

ถนน

เห็นด้ วย
เลื
อกตัไม่ง้ กรรมการ

 งดออกเสียง

หรื อ
อายุ

ปี

ตาบล/แขวง

 ไม่
นด้เห็วยนด้ วย
เห็ไม่

 งดออกเสี
ยรหัง สยไปรษณี
 งดออกเสี
ง
ย์

ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
 เห็
นด้เห็วยนด้ วย

 ไม่
นด้เห็วยนด้ วย
เห็ไม่

 งดออกเสี
ยง ยง
 งดออกเสี

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

หน้ า 5 ของจานวน 5 หน้ า

หน้ าทีหน้่ 1าของจ
านวน
5 ของจ
านวน2 5หน้หน้าา
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(สิ่งที่ส่งมาด้ วย 10)

โรงแรมเอ็มโพเรียม สวีท บาย ชาเทรี ยม
เลขที่ 622 ซอยสุขมุ วิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร: 0-2664-9999
Fax: 0-2664-9990

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2563
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(สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)

คําแนะนําสําหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ของบริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด
(มหาชน) ประจําปี 2563 เกี่ยวกับการกําจัดวงการแพร่กระจายของเชือ้ ไวรัส Covid-19 เพือ่ สุขภาพ
ของผู้ถอื หุ้น
ขอความร่วมมือท่านผู้ถอื หุน้ ของบริษัท กรุ งเทพโสภณ จํากัด (มหาชน) ที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
ใช้วิธีการมอบฉันทะแทน สามารถมอบให้กับผู้อนื่ หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม หากท่านมีประวัติ
หรือมีอาการดังต่อไปนี้
1. หากท่านได้เดินทางไปยังต่างประเทศกลุม่ เสีย่ ง ได้แก่
- สาธารณรัฐเกาหลี (South Korea)
- สาธารณรัฐจีน (Taiwan)
- สาธารณรัฐประชาชนจีน
- เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
- เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
- ญี่ปนุ่
- มาเลเซีย
- สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
- สาธารณรัฐสิงคโปร์
- สาธารณรัฐอิตาลี
- สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
- ประเทศหรือเขตการปกครองอืน่ ตามทีป่ ระธานศาลปกครองสูงสุดประกาศกําหนด หรือในพืน้ ที่เสีย่ งที่มีการระบาด
ของโรคไวรัส Covid-19
2. หากท่านพบว่ามีอาการป่ วยหรือเริม่ ป่ วย และมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ไอ จาม มีไข้ มีนาํ้ มูก
3. หากท่านได้เคยสัมผัส ใกล้ชิด กับผูป้ ่ วยที่มกี ารติดเชือ้ ไวรัส Covid-19
ในส่วนของผู้ถอื หุน้ ที่ไม่ได้มอี าการข้างต้น ขอความร่วมมือในการปฏิบตั ิตวั ดังนี้
1. ทางบริษัทจะมีเจ้าหน้าที่คดั กรองก่อนเข้าประชุม และมีเจลล้างมืออยูต่ รงจุดลงทะเบียน ขอความร่วมมือให้กบั เจ้าหน้าที่
ด้วย
2. ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสําหรับตัวท่านเองมาด้วย เนื่องจากต้องอยูร่ ว่ มกับคนหมูม่ าก
3. สําหรับการปฏิบตั ิหน้าที่ของพนักงานในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ จะต้องใส่หน้ากากทุกคน
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