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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
 

ประวัตขิองบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ 
 
1. ช่ือ-นามสกุล  - นายบุญเกียรติ โชควัฒนา   

อายุ -   72 ปี      (เกิด 1 สิงหาคม 2490)  
สัญชาติ    -  ไทย 
การศึกษา - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
  สถาบนัวร์ูสเตอร์โพลีเทคนิค รัฐแมสซาชเูซทส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 - ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎบีณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ 
  สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
  วิทยาลยัพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา 
  คณะวิทยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
 - ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
  หลกัสตูรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 388 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 
 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 41/2004 
  จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ต าแหน่งในบริษัท -  กรรมการบริษัท  
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท - 33 ปี (เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท วนัที่ 21 เมษายน 2529) 
ประสบการณ์การท างาน  
2553 - ปัจจบุนั  ที่ปรึกษา  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืน 

(ท่ีไม่ใช่บริษัท 

จดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน / 

เก่ียวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท จ านวน ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร 

5 แหง่ 2559 - ปัจจบุนั - ประธานกรรมการบริษัท - 57 - 2557 - ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ 

  - ประธานกรรมการบริหาร     บจ. ดบัเบิล้ย ูบี อาร์ อี 

    บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล        - ค้าอสงัหาริมทรัพย์ บ้าน ที่ดนิ 

 2559 - ปัจจบุนั - กรรมการ  2557 - ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ 

    บมจ. สหโคเจน (ชลบรีุ)     บจ. ร่วมอิสระ ดีเวลอ็ปเมนท์ 

 2555 - ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ        - พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

    บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์  2556 - ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ 

 2559 - ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ     บจ. ทอฝัน เอสเตท 

    บมจ. ประชาอาภรณ์        - อสงัหาริมทรัพย์ 

 2559 - ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ  2554 - ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ 

    บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล เอนเตอร์ไพรส ์     บจ. ทอฝัน พร็อพเพอร์ตี ้

          - พฒันาท่ีดนิ 

    2554 - ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ 

       บจ. ร่วมประโยชน์ 

          - พฒันาท่ีดนิ 

    2543 - ปัจจบุนั - กรรมการ 

       บจ. เทรชเชอร์ ฮิลล์ 

          - บริการสนามกอล์ฟ 
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บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืน 

(ท่ีไม่ใช่บริษัท 

จดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน / 

เก่ียวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัทจ านวน จ านวน ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร 

    2539 - ปัจจบุนั - กรรมการ 

       บจ. สายพณิวฒันา 

          - การลงทนุ 

    2522 - ปัจจบุนั - กรรมการ 

       บจ. ชยัลดาดล 

          - การลงทนุ 

    2515 - ปัจจบุนั - กรรมการ 

       บจ. โชควฒันา 

          - การลงทนุ 
 

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 5,612,468  หุ้น  = 0.982%   
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 -  สามญัผู้ ถือหุ้นปี 2561 จ านวน     1/1    ครัง้ 
 -  คณะกรรมการบริษัท จ านวน     12/12 ครัง้ 
ความเช่ียวชาญ - ด้านการบริหารงานในระดบันโยบายและระดบัปฏิบตัิการ ด้านการตลาดและผลิตภณัฑ์ที่เก่ียวข้องกบัแฟชัน่ 
  การริเร่ิมผลิตภณัฑ์และการริเร่ิมโครงการ และการแก้ไขวิกฤติการณ์ขององค์กรที่ประสบปัญหา 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ -   กรรมการบริษัท ซึง่ได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
  และคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
คุณสมบัติต้องห้าม -  ไมมี่ประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ที่ได้กระท าโดยทจุริต 
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2. ช่ือ-นามสกุล  - นายมนู  ลีลานุวัฒน์   
อายุ -   74 ปี      (เกิด 1 มิถนุายน 2488)  
สัญชาติ    -  ไทย 
การศึกษา - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิชาเอกเคร่ืองกล 
  Chiba University, Japan 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 
 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 
  จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ต าแหน่งในบริษัท -  กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท - 12 ปี (เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท วนัที่ 23 เมษายน 2550) 
ประสบการณ์การท างาน  
2553 - 2556  กรรมการ  บมจ. ธนลูกัษณ์ 
2541 - 2553  รองประธานกรรมการ  บมจ. ธนลูกัษณ์ 
 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืน 

(ท่ีไม่ใช่บริษัท 

จดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน / 

เก่ียวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท จ านวน ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร 

4 แหง่ 2547 - ปัจจบุนั - กรรมการ - 18 -  - ไม่มี - 

    บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล    

 2533 - ปัจจบุนั - กรรมการ    

    บมจ. ไทยวาโก้    

 2530 - ปัจจบุนั - กรรมการ    

    บมจ. โอ ซี ซ ี    

 2523 - ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ    

    บมจ. เทก็ซ์ไทล์เพรสทีจ    
 

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) - ไมมี่ -  
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 -  สามญัผู้ ถือหุ้นปี 2561 จ านวน      1/1    ครัง้ 
 -  คณะกรรมการบริษัท จ านวน      12/12 ครัง้ 
 - คณะกรรมการบริหาร จ านวน 12/12 ครัง้ 
ความเช่ียวชาญ - ธุรกิจสิ่งทอ  
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ -   กรรมการบริษัท ซึง่ได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
  และคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
คุณสมบัติต้องห้าม -  ไมมี่ประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ที่ได้กระท าโดยทจุริต 
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3. ช่ือ-นามสกุล  - นายนพพร  พงษ์เวช   

อายุ -   72 ปี      (เกิด 14 กนัยายน 2490)  
สัญชาติ    -  ไทย 
การศึกษา - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Oregon, USA 
 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Oregon State University, USA 
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 38/2005 
 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 71/2006 
 - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 12/2006 
  จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ต าแหน่งในบริษัท -  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
  ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท - 9 ปี (เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท วนัที่ 26 เมษายน 2553) 
ประสบการณ์การท างาน 
2560 - 2561  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. กนัตนา กรุ๊ป 
 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืน 

(ท่ีไม่ใช่บริษัท 

จดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน / 

เก่ียวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท จ านวน ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร 

2 แหง่ 2558 - ปัจจบุนั - กรรมการตรวจสอบ - 2 -  - ไม่มี - 

  - ประธานกรรมการธรรมาภิบาล    

    บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล    

 2548 - ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ     

  - ประธานกรรมการตรวจสอบ    

  - กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน    

    บมจ. สหโคเจน (ชลบรีุ)    
  

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) - ไมมี่ - 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 -  สามญัผู้ ถือหุ้นปี 2561 จ านวน     1/1    ครัง้ 
 -  คณะกรรมการบริษัท จ านวน     12/12 ครัง้ 
 - คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน  12/12 ครัง้ 
 - คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง จ านวน  2/2 ครัง้ 
ความเช่ียวชาญ - การเงินและธนาคาร บริหารความเสี่ยง ปริวรรตเงินตรา 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ -   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ซึง่ได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก 
  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
คุณสมบัติต้องห้าม -  ไมมี่ประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ที่ได้กระท าโดยทจุริต 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี ้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  ในปัจจุบันหรือในช่วง 2  ปีที่ผ่านมา 

-  เป็น/ไม่เป็น กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  ลกูจ้าง พนกังานหรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า  ไม่เป็น 

-  เป็น/ไม่เป็น ผู้ ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 

-  มี/ไม่มี ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลให้ไม่สามารถ ท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระ  
    (เช่น การซือ้/ขายวตัถดุิบ/ สินค้า/บริการ/ การให้กู้ ยืมเงินหรือการกู้ ยืมเงิน) 

 
ไม่มี 

-  เป็น/ไม่เป็น ญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย ไม่เป็น 
-  เป็น/ไม่เป็น กรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้ เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือ 
   ผู้ ถือหุ้น  ซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

 
ไม่เป็น 
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4. ช่ือ-นามสกุล  - นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต   

อายุ -   67 ปี      (เกิด 7 มีนาคม 2495)  
สัญชาติ    -  ไทย 
การศึกษา - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี วิชาเอกการบญัช ี
  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 - ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี วิชาเอกการบญัช ี
  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ - ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 2960 
  สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 
 - Certified Internal Auditor (CIA) 
  The Institute of Internal Auditors (IIA) 
 - Certified Professional Internal Auditor (CPIA) 
 - Qualified Internal Auditor (QIA)  
  จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย (IIAT)  
 - Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่น 4/2017 
 - Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 2/2015 
 - Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่น 10/2014 
 - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 10/2014 
 - Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 1/2011    
 - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 25/2011 
 - DCP Refresher Course (RE DCP) รุ่น 2/2009 
 - Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 1/2009 
 - Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 7/2008        
 - Chartered Director Class (CDC) รุ่น 3/2008 
 - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 2/2008 
 - Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 5/2007 
 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 1/2007 
 - Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น 1/2006 
 - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 2/2004 
 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003 
 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 38/2003 
  จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ต าแหน่งในบริษัท -  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท - 3 ปี (เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท วนัที่ 25 เมษายน 2559) 
ประสบการณ์การท างาน 
2560 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ  ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ 
2560 – ปัจจบุนั ที่ปรึกษาในคณะกรรมการวิชาชีพบญัชีด้านการภาษีอากร / สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
 คณะอนกุรรมการพฒันาระบบบญัชีชดุเดียว / 
 คณะอนกุรรมการประสานงานการบริหาร  
 ส านกังานสาขาวิชาชีพบญัช ี
2560 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ  สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
2553 – 2560 กรรมการภาษีอากร  สภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย 
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บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืน 

(ท่ีไม่ใช่บริษัท 

จดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน / 

เก่ียวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท จ านวน ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร 

4 แหง่ 2560 – ปัจจบุนั - กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน - 1 -  - ไม่มี - 

 2550 – ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ     

  - ประธานกรรมการตรวจสอบ    

    บมจ. โมโน เทคโนโลยี    

 2559 – ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ    

  - กรรมการตรวจสอบ    

  - ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล    

    บมจ. ดบับลวิเอชเอ ยทูลิตีิส้์ แอนด์ พาวเวอร์    

 2553 – ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ    

  - กรรมการตรวจสอบ    

    บมจ. ไทยวาโก้    

 2547 – ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ    

  - กรรมการตรวจสอบ    

  - กรรมการธรรมาภิบาล    

  - กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน    

    บมจ. บรุ๊คเกอร์ กรุ๊ป    
  

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) - ไมมี่ - 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 -  สามญัผู้ ถือหุ้นปี 2561 จ านวน     1/1    ครัง้ 
 -  คณะกรรมการบริษัท จ านวน     12/12 ครัง้ 
 - คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน  12/12 ครัง้ 
ความเช่ียวชาญ - ด้านบญัชี ด้านบญัชีภาษีอากร ด้านภาษีอากร 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ -   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ซึง่ได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก 
  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
คุณสมบัติต้องห้าม -  ไมมี่ประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ที่ได้กระท าโดยทจุริต 
 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี ้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  ในปัจจุบันหรือในช่วง 2  ปีที่ผ่านมา 

-  เป็น/ไม่เป็น กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  ลกูจ้าง พนกังานหรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า  ไม่เป็น 

-  เป็น/ไม่เป็น ผู้ ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 

-  มี/ไม่มี ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลให้ไม่สามารถ ท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระ  
    (เช่น การซือ้/ขายวตัถดุิบ/ สินค้า/บริการ/ การให้กู้ ยืมเงินหรือการกู้ ยืมเงิน) 

 
ไม่มี 

-  เป็น/ไม่เป็น ญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย ไม่เป็น 
-  เป็น/ไม่เป็น กรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้ เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือ 
   ผู้ ถือหุ้น  ซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

 
ไม่เป็น 
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5. ช่ือ-นามสกุล  - นายสมพงษ์ สังข์รังสรรค์   

อายุ -   76 ปี      (เกิด 18 ธันวาคม 2486)  
สัญชาติ    -  ไทย 
การศึกษา - ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) โรงเรียนกรุงเทพการบญัชีวิทยาลยั 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 
  จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ต าแหน่งในบริษัท -  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท - 3 ปี (เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท วนัที่ 20 กนัยายน 2559) 
ประสบการณ์การท างาน 
2537 - 2547 กรรมการ  บมจ. สหพฒันพิบลู 
 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืน 

(ท่ีไม่ใช่บริษัท 

จดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขัน / 

เก่ียวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท จ านวน ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร 

- ไม่มี -  - ไม่มี - - ไม่มี -  - ไม่มี - 

      
  

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 37,550  หุ้น  = 0.007%   
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 -  สามญัผู้ ถือหุ้นปี 2561 จ านวน     1/1    ครัง้ 
 -  คณะกรรมการบริษัท จ านวน     12/12 ครัง้ 
 - คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน  8/8 ครัง้ 
ความเช่ียวชาญ - ด้านบญัชี  
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ -   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ซึง่ได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก 
  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
คุณสมบัติต้องห้าม -  ไมมี่ประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรัพย์ที่ได้กระท าโดยทจุริต 
 
 
 

 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี ้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  ในปัจจุบันหรือในช่วง 2  ปีที่ผ่านมา 

-  เป็น/ไม่เป็น กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  ลกูจ้าง พนกังานหรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า  ไม่เป็น 

-  เป็น/ไม่เป็น ผู้ ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 

-  มี/ไม่มี ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลให้ไม่สามารถ ท าหน้าท่ีได้อย่างอิสระ  
    (เช่น การซือ้/ขายวตัถดุิบ/ สินค้า/บริการ/ การให้กู้ ยืมเงินหรือการกู้ ยืมเงิน) 

 
ไม่มี 

-  เป็น/ไม่เป็น ญาตสินิทกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย ไม่เป็น 
-  เป็น/ไม่เป็น กรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้ เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือ 
   ผู้ ถือหุ้น  ซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

 
ไม่เป็น 
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50 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 
 

 บริษัทได้ก าหนดนิยาม  “กรรมการอิสระ”  ของบริษัท เทา่กบัข้อก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุ ดงันี ้
 (1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม  
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ  ด้วย 
 (2) ไมเ่ป็น  หรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน  ลกูจ้าง พนกังาน  ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือ 
ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ของผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ  
ทัง้นี ้ ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท  
 (3) ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา
มารดา คูส่มรส  พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหาร  หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท  หรือบริษัทยอ่ย 
 (4) ไมม่ี หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท  ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ ไมเ่ป็น หรือเคยเป็น
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั  หรือผู้มีอ านาจควบคมุ  ของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับ
แตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 
 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ  การ
เช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์  รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงิน ด้วยการรับ
หรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทหรือ 
คูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่   ตัง้แตร้่อยละสามของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แตย่ี่สบิล้านบาท
ขึน้ไป แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่ว ให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยง
กนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณา
ภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 
 (5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุหรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 
 (6) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ  ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย  หรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะ
ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 
 (7) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้น
ซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
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 (8) ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 
หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและ
เป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 
  (9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
 ภายหลงัได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  ให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ย
ล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) 
ได้ 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
 
1.  ชื่อ-นามสกุล - นายนพพร พงษ์เวช  
ประเภทกรรมการ - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

อายุ      -  72 ปี       
สัญชาติ         -  ไทย  
ที่อยู่ -   105 ซอยประสาทสขุ ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ -  ไม่ม ี

การมีส่วนได้เสียพเิศษในทุกวาระ -  มีส่วนได้เสียพิเศษในฐานะกรรมการบริษัทในวาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัท
  แทนกรรมการบริษัทท่ีต้องออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการบริษัทท่ีต้องออกจาก
  ต าแหน่งตามวาระและได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท
  ต่ออีกวาระหนึง่ 
 

 
2.  ชื่อ-นามสกุล - นางพรรณี  วรวุฒจิงสถิต   
ประเภทกรรมการ -   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

อายุ      -  67 ปี       
สัญชาติ         -  ไทย  
ที่อยู่ -    135 ซอยจนัทน์ 16 แยก 12 แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ -  ไม่ม ี

การมีส่วนได้เสียพเิศษในทุกวาระ -  มีส่วนได้เสียพิเศษในฐานะกรรมการบริษัทในวาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัท
  แทนกรรมการบริษัทท่ีต้องออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการบริษัทท่ีต้องออกจาก
  ต าแหน่งตามวาระและได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท
  ต่ออีกวาระหนึง่ 
 

 
3.  ชื่อ-นามสกุล - นายสมพงษ์ สังข์รังสรรค์   
ประเภทกรรมการ -   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

อายุ      -  76 ปี       
สัญชาติ         -  ไทย  
ที่อยู่ -    548/77 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แยก 18 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ -  ไมมี่ 

การมีส่วนได้เสียพเิศษในทุกวาระ -  มีส่วนได้เสียพิเศษในฐานะกรรมการบริษัทในวาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัท
  แทนกรรมการบริษัทท่ีต้องออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการบริษัทท่ีต้องออกจาก
  ต าแหน่งตามวาระและได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท
  ต่ออีกวาระหนึง่ 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่  6 

     บริษัท  สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
   ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

 
การประชุมผู้ถอืหุ้น  

 ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายในสี ่ (4) เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบริษัท 

   การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว  ให้เรียกว่าการประชมุวิสามญั 
   คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้  สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิ (10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ย
ได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ 
แตต้่องระบเุร่ืองและเหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้
คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสีส่บิห้า (45) วนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
 ในกรณีที่คณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสี ่ ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่
เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้ จะเรียกประชมุเองก็ได้ภายในสีส่บิห้า 
(45) วนันบัแตว่นัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสี ่ ในกรณีเช่นนี ้ ให้ถือวา่เป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ี
คณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและ
อ านวยความสะดวกตามสมควร 
 ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคห้าครัง้ใด จ านวน
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 36. และข้อ 37. ผู้ ถือหุ้นตามวรรคห้า
ต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

 ข้อ 34. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสอืนดัประชมุ ระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชมุและเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว  
และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ ไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ  ทัง้นีใ้ห้โฆษณาค าบอกกลา่ว
นดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนัสาม  (3)  วนัและไมน้่อยกวา่สาม  (3)  วนัก่อนวนัประชมุด้วย 

    สถานท่ีที่จะใช้ประชมุตามวรรคหนึง่ ให้อยูใ่นท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้ของส านกังานใหญ่ของบริษัท  หรือ       
 ส านกังานสาขา หรือสถานท่ีอื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนดให้ 

 ข้อ 35. คณะกรรมการจะต้องจดัสง่เอกสารตามที่กฎหมายก าหนดให้ผู้ ถือหุ้น          พร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญั
ประจ าปี 

 ข้อ 36. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่ ยี่สบิห้า (25) 
คนหรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ (1/2) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม  
(1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ      เว้นแตก่ฎหมายจะก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น
ในกรณีใดโดยเฉพาะ 

 ข้อ 37. การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด   เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่ (1) ชัว่โมง  จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุไม่
ครบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 36. หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ
การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นดั
ประชมุใหมแ่ละให้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้
หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 
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 ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุ หรือไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมม่ีรองประธาน
กรรมการ  หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้  ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในท่ี
ประชมุ 

ข้อ 39. ประธานในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคมุการประชมุให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทวา่ด้วยการประชมุ ใน
การนีต้้องด าเนินการประชมุให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุ เว้นแตท่ี่ประชมุ
จะมีมติให้เปลีย่นล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม  (2/3)  ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุ 

    เมื่อที่ประชมุพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึง่แล้ว ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3)  
ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอืน่นอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุ
อีกก็ได้ 

    ในกรณีที่ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระไมเ่สร็จตามวรรคหนึง่ หรือพิจารณาเร่ืองที่ผู้ ถือ
หุ้นเสนอไมเ่สร็จตามวรรคสองแล้วแตก่รณี  และจ าเป็นต้องเลือ่นการพิจารณาให้ที่ประชมุก าหนดสถานท่ี   วนั 
และเวลาที่จะประชมุครัง้ตอ่ไป  และให้คณะกรรมการสง่หนงัสอืนดัประชมุ ระบุสถานท่ี  วนั เวลา และระเบียบ
วาระการประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นีใ้ห้โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุใน
หนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนัสาม  (3) วนั  และไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย 

 ข้อ 40. ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีสทิธิจะเข้าร่วมประชมุในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น    ไมว่า่จะเป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นชนิดใดคราวใด 
 ข้อ 44. การประชมุสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณากิจการเหลา่นี ้ คือ   
  (1)       รายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผา่นมา 
   (2)       พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 
  (3)       พิจารณาจดัสรรก าไร 
  (4)       พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
  (5)       พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษัท 
  (6)      พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 
 

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถอืหุ้นและสิทธิของผู้ถอืหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 
 ข้อ 41. ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแทนตนก็ได้และ ผู้ รับ

มอบฉนัทะต้องยื่นหนงัสอืมอบฉนัทะตอ่ประธานคณะกรรมการ หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการก าหนด ณ 
สถานท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ หนงัสอืมอบฉนัทะต้องท าตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมาย
วา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนด 

 ข้อ 42. ผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองใดซึง่ที่ประชมุจะได้ลงมติ ผู้นัน้ไมม่ีสทิธิจะออกเสยีงลงคะแนนด้วยใน
ข้อนัน้  นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

    ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ผู้ เป็นประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
 ข้อ 43. ในการออกเสยีงลงคะแนนเสยีง  ให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสยีง 
  มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
  (1) ในกรณีปกติ  ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  ถ้ามี

คะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
  (2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้  ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่ (3/4)  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น  

ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
   ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
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   ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
   ค.    การท า   แก้ไข   หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญั

การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถ ุ  
ประสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

   ง.    การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือ  ข้อบงัคบัของบริษัท 
   จ.   การเพิ่มทนุ  หรือ  ลดทนุของบริษัท   หรือ  การออกหุ้นกู้ของบริษัท 
   ฉ.  การควบ  หรือ  การเลกิบริษัท  
การจ่ายเงนิปันผล 
 ข้อ 55. ห้ามมิให้แบง่เงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยูห้่ามมิให้

แบง่เงินปันผล 
 ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผล  ให้แบง่ตามจ านวนหุ้น  หุ้นละเทา่ ๆ กนั 
   การจ่ายเงินปันผล ให้กระท าภายในหนึง่ (1) เดือน นบัแตว่นัที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ

แล้วแตก่รณี ทัง้นีใ้ห้แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้โฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ ใน            
หนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนัสาม (3) วนัด้วย 

 ข้อ 57. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นวา่บริษัทมีผลก าไร
สมควรพอที่จะท าเช่นนัน้ และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราว
ตอ่ไป 

 ข้อ 58. บริษัทต้องจดัสรรเงินก าไรสทุธิประจ าปีไว้เป็นทนุส ารองอยา่งน้อยหนึง่ในยี่สบิ (1/20)  ของก าไรสทุธิประจ าปีหกั
ด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา จนกวา่ทนุส ารองนัน้จะมีจ านวนถึงหนึง่ในสบิ (1/10) ของจ านวนทนุจดทะเบียน
ของบริษัท 

   เมื่อได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทนุส ารองอื่น  ทนุส ารองตามกฎหมาย และทนุ
ส ารองสว่นล า้มลูคา่หุ้นตามล าดบั   ไปชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทได้ 

 

คุณสมบัติของกรรมการ  วิธีการเลือกตัง้กรรมการ  และกรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 ข้อ 18. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมน้่อยกวา่ห้า  (5) คน และกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ (1/2) ของจ านวน     
   กรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

 ให้คณะกรรมการเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควรจะเลอืกกรรมการคนหนึง่ หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่
ตามข้อบงัคบัในกิจการซึง่ประธานกรรมการมอบหมาย 
 การลงนามผกูพนับริษัท  ให้กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัท 
 คณะกรรมการอาจก าหนดช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทพร้อมประทบัตราส าคญัของบริษัท 

 ข้อ 19. กรรมการต้องเป็นบคุคลธรรมดา   และ 
  (1)   บรรลนุิติภาวะ 
  (2)      ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย   คนไร้ความสามารถ    หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
  (3)   ไมเ่คยรับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคกุในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ที่ได้กระท าโดยทจุริต                   

(4)      ไมเ่คยถกูลงโทษไลอ่อกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหนว่ยงานของรัฐฐานทจุริตตอ่หน้าที ่
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ข้อ 20. กรรมการนัน้ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้  ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
 (1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่เสยีงหนึง่ 
 (2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดียว หรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้  แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
 (3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวน

กรรมการที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นต้องเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมา 
มีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นต้องเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ประธานเป็นผู้ออก
เสยีงชีข้าด 

ข้อ 21. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่เป็นจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถ้า 
จ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสาม (3) สว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม   
(1/3)   
 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สอง  ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้จบัฉลากกนั            

               วา่ผู้ ใดจะออก  สว่นปีหลงัๆ  ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่  
  กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่แล้วอาจได้รับเลอืกตัง้ใหมไ่ด้ 
ข้อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั   และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท หรือเข้า 

 เป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นสามญั หรือเป็นหุ้นสว่นไมจ่ ากดัความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจ ากดั หรือเป็นกรรมการ
ของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั  และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของ
บริษัทไมว่า่จะท าเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น  เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติ
แตง่ตัง้ 

 

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
 ข้อ 32. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สนิอื่นใดให้แก่กรรมการ  เว้นแตจ่่ายเป็นคา่ตอบแทนตามสทิธิและ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น โดยปกติวิสยัในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท เช่น เงินเดือน เบีย้ประชมุ  
เบีย้เลีย้ง  เบีย้ประกนั  บ าเหน็จ  เงินอดุหนนุ  เงินรางวลั  คา่รักษาพยาบาล  คา่น า้มนั  คา่พาหนะ 

   ความในวรรคต้น  ไมร่วมถึงคา่ตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการได้รับในฐานะพนกังาน หรือลกูจ้าง      
   ของบริษัท 
คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี การก าหนดค่าสอบบัญชี และการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นของผู้สอบ
บัญชี 
 ข้อ 49. ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหนง่หน้าที่ใด ๆ ของบริษัท  
 ข้อ 50. ผู้สอบบญัชีนัน้ ให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้ทกุปี   ผู้สอบบญัชีซึง่ออกไปนัน้จะถกูเลอืกกลบัเข้ารับ

ต าแหนง่อีกก็ได้ 
 ข้อ 51. ผู้สอบบญัชีควรได้สนิจ้างเทา่ใด   ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก าหนด 
 ข้อ 54. ผู้สอบบญัชี มีหน้าที่เข้าร่วมประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุครัง้ที่มีการพิจารณางบดลุ  และบญัชี 

ก าไรขาดทนุ และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัท เพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีตอ่ผู้ ถือหุ้น  ให้บริษัทจดัสง่ 
รายงานและเอกสารของบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย   

   
                      ………………………………….. 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 
 

เอกสารและหลักฐานที่ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม 
              การลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 48 ของบริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)  จะ
ด าเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดงันัน้เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที่จะเข้าร่วม
ประชมุโปรดน าหนงัสอืเชิญประชมุ (แบบฟอร์มลงทะเบียน) มาในวนัประชมุด้วย 
1. เอกสารที่ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
กรณีบุคคลธรรมดา 
 (1) กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง โปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสอื

เดินทางตอ่เจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 
 (2)   กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ  
  (2.1) ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุ   หรือ   Download      หนงัสอื

มอบฉนัทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึง่แบบใดเทา่นัน้ จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) พร้อมทัง้
กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือ ผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ    

  (2.2)    ผู้ รับมอบฉนัทะโปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือ หนงัสอืเดินทางของผู้ รับ
มอบฉนัทะตอ่เจ้าหน้าที่   เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

กรณีนิติบุคคล 
  กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ  
 (1) ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุ หรือ Download หนงัสอืมอบฉนัทะ 

แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึง่แบบใดเทา่นัน้ จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) พร้อมทัง้กรอกข้อความถกูต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ      ผู้มอบฉนัทะต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจกระท าการแทน
นิติบคุคล และประทบัตราบริษัท (ถ้ามี)   

 (2) ผู้ รับมอบฉนัทะโปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน  หรือ  บตัรประจ าตวัข้าราชการ  หรือ  หนงัสอืเดินทางของผู้ รับ   
มอบฉนัทะตอ่เจ้าหน้าที่  เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

กรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น
กรณีมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ         

 (1)   ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุ หรือ Download หนงัสอืมอบฉนัทะ 
แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึง่แบบใดก็ได้ จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) พร้อมทัง้กรอก
ข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ ผู้มอบฉนัทะต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจ
กระท าการแทนคสัโตเดียน (Custodian) และหลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 

 (1.1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน
(1.2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian)         

 (2)   ผู้ รับมอบฉนัทะโปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน  หรือ  บตัรประจ าตวัข้าราชการ  หรือ  หนงัสอืเดินทางของผู้ รับมอบ
ฉนัทะตอ่เจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

2.  ระเบียบปฏิบัติในการประชุม 
 2.1  การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิซกัถามและแสดงความคิดเห็นได้ทกุวาระ 
 2.2 การออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระท าโดยเปิดเผย 
 2.3  การออกเสยีงลงคะแนน ให้นบั หนึง่หุ้น เป็น หนึง่เสยีง 
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ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 48 
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

วันจันทร์ 22 เมษายน 2562 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ ถือหุ้น – SPI 

มาด้วยตนเอง ผู้ได้รับมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบียน 
(ตัง้แตเ่วลา 9.00 น.) 

โต๊ะลงทะเบียน 
(ตัง้แตเ่วลา 9.00 น.) 

 
 

แสดงหนงัสือเชิญประชมุ (แบบฟอร์มลงทะเบียน)  
และบตัรประจ าตวั  

แสดงหนงัสือเชิญประชมุ (แบบฟอร์มลงทะเบียน)  
หนงัสือมอบฉนัทะ และหลกัฐานประกอบ  
พร้อมบตัรประจ าตวัผู้ รับมอบฉนัทะ 

รับปา้ยคะแนน และบตัรลงคะแนนส าหรับวาระเลอืกตัง้กรรมการบริษัท (ระบช่ืุอ เลขที่ลงทะเบียน และจ านวนหุ้น)  

เข้าห้องประชมุ 

ประธานเปิดประชมุ    (เวลา  11.00  น.) 

วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตัง้กรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้น
ท่ีไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกปา้ยคะแนน 
เจ้าหน้าท่ีจะนบัคะแนน พร้อมทัง้แจกบตัรลงคะแนน 
โปรดกรอกเลขท่ีลงทะเบียน  ระบคุวามเหน็   ลงนาม
ในบตัรลงคะแนน และส่งคืนเจ้าหน้าท่ีทนัที 
 

สรุปผลคะแนนให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

วาระเลือกตัง้กรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นทกุทา่น โปรด
ระบคุวามเหน็เลือกตัง้กรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล 
พร้อมทัง้ลงนามในบตัรลงคะแนน กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีไม่
เหน็ด้วย หรืองดออกเสียง ในการเลือกตัง้กรรมการ
บริษัททา่นใด ให้ยกปา้ยคะแนน เจ้าหน้าท่ีจะนบั
คะแนน  เม่ือเสร็จสิน้การลงมตใินวาระนี ้ เจ้าหน้าท่ี
จะเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นทกุทา่น  
 

พิจารณาวาระการประชมุตามล าดบั 
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แผนท่ีสถานท่ีจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
 

 
 
 
 

โรงแรมมณเฑียร ริเวร์ไซด์  เลขที่  372  ถนนพระราม  3  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ  10120   
โทรศัพท์ 02-292-2999, 02-292-2888 
 

รถประจ าทางที่ผ่านโรงแรม : รถประจ าทางสาย 205, 89, 35 
  รถประจ าทางปรับอากาศสาย 205 
  รถโดยสารด่วนพเิศษ BRT 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่  10 

 
 

      แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปีแบบรูปเล่ม 
 
เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น 
 
 บริษัท  สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้  จ ากดั (มหาชน) ขอเรียนให้ทา่นทราบวา่  หากทา่นผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์ ที่จะขอรับ
รายงานประจ าปี 2561 แบบรูปเลม่ กรุณากรอกรายละเอียดด้านลา่ง และสง่กลบัไปยงับริษัทท่ี นายสปุระดิษฐ์ สอิด หรือ 
นางสาวรัตนา  ชยัเลศิกมลเดช หรือ นางสาวเพลนิพิศ  บญุศิริ หรือ นางสาวทิพวรรณ  พนัชน  เลขที่ 530 ซอยสาธุประดิษฐ์  58   
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศพัท์ 02-293-0030 หรือสง่ Fax ที่หมายเลขโทรสาร 02-293-0040 
เพื่อท่ีบริษัทจะได้จดัสง่รายงานประจ าปีให้ทา่นตอ่ไป 
 
 ข้าพเจ้าช่ือ  (ตวับรรจง)    ….……………………………………………………………………………………….…...... 
 ที่อยู ่  …………………………………………………………………………...…………….……………………….…... 
 ……………………………………………………………………………………...………..…………….……………… 
 ....………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 ช่ือผู้ที่สามารถติดตอ่ได้สะดวก   …………………………………………………………………………..……………… 
 โทรศพัท์    ……………………………………………………………………………………...…...…………….… 
 โทรสาร    ………………………………………………………………………………………..……………….… 
 Email address     ………………………………………………………………………………………...…………….… 
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    สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 11 
           Attachment No.11 
 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Proxy (Form B.) 

 

      เขียนท่ี...................................................................................... 
 Written at 

 วนัท่ี .............เดือน .................................พ.ศ. .......................... 
 Date             Month                             Year 
 

         (1) ข้าพเจ้า...........................................................................................................สญัชาติ................................. 
  I/We                                                                                                                 Nationality   
อยูบ้่านเลขท่ี................................ถนน......................................................ต าบล/แขวง.................................................... 
with address at                         Road Sub-District 
อ าเภอ/เขต................................................จงัหวดั......................................................รหสัไปรษณีย์.................................
District   Province                                                Postal Code 
 

 (2)   เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท สหพัฒนาอนิเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
  being a shareholder of   SAHA PATHANA INTER-HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม.................................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ............................... เสียง  ดงันี ้
holding the total amount of                          shares with the voting rights of                                   votes as follows;

หุ้นสามญั ........................................ หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ..................................... เสียง 
  ordinary share                               shares with the voting rights of  votes 

  หุ้นบริุมสิทธิ ..................................... หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั .................................... เสียง 
  preferred share                              shares with the voting rights of               votes 
  

 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 
  Hereby appoint  
  (1) ....................................................................................................................... อาย ุ..................... ปี    
         Age     Years 
อยูบ้่านเลขท่ี..................................... ถนน ................................................. ต าบล/แขวง.................................................. 
with address at          Road                                            Sub-District    
อ าเภอ/เขต............................................... จงัหวดั ......................................................รหสัไปรษณีย์ ............................หรือ 
District                      Province Postal Code        or  
 

  (2) ....................................................................................................................... อาย ุ..................... ปี    
         Age     Years 
อยูบ้่านเลขท่ี..................................... ถนน ................................................. ต าบล/แขวง.................................................. 
with address at          Road                                            Sub-District    
อ าเภอ/เขต............................................... จงัหวดั ......................................................รหสัไปรษณีย์ ............................หรือ 
District                      Province Postal Code        or  
 

  (3) ....................................................................................................................... อาย ุ..................... ปี    
         Age     Years 
อยูบ้่านเลขท่ี..................................... ถนน ................................................. ต าบล/แขวง.................................................. 
with address at          Road                                            Sub-District    
อ าเภอ/เขต............................................... จงัหวดั ......................................................รหสัไปรษณีย์ ............................หรือ 
District                      Province Postal Code        or  
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คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุผู้จองหุ้น   / 
การประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั / วิสามญั ครัง้ท่ี 48 ในวนัจนัทร์ท่ี 22 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น.    ณ ห้องเจ้าพระยา   1  โรงแรม
มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขท่ี 372 ถนนพระราม 3  แขวงบางโคล ่ เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร 10120  หรือท่ีจะพงึเลื่อนไป
ในวนั  เวลา  และสถานท่ีอ่ืนด้วย   
as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Share Subscription Meeting / the General / the Extraordinary 
Meeting of Shareholders No.48th to be held on Monday, April 22nd, 2019 at 11.00 a.m. at Chao Praya room 1, Montien Riverside Hotel, 
No. 372 Rama 3 Road, Khwaeng Bangkhlo, Khet Bangkoleam, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof. 
 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
  I / We authorize my / our Proxy to cast the votes according to my / our intentions as follows: 

         วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 47 เม่ือท่ี 23 เมษายน 2561   
   Agenda 1   Consideration for the approval on the Minutes of  the General Meeting of  Shareholders No.47th   
    on April 23rd , 2018. 

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (A)    The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
(B)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

              เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

    วาระที่  2    รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
 Agenda 2    Acknowledgement of the Report of the Board of Directors for the past year. 
 

 วาระที่ 3    พิจารณาอนมุตัิงบการเงิน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 Agenda 3  Consideration for the approval on the Financial Statements for the year ended December 31st, 2018. 

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (A)   The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

 (B)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

              เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 วาระที่ 4     พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล 
 Agenda 4   Consideration for the approval on the appropriation of Profit and Dividend Payment. 

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (A)   The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
(B)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

              เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
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       วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทท่ีต้องออกตามวาระและก าหนดจ านวน
   กรรมการบริษัท  
 Agenda 5    Consideration for the election of company directors in replacement of those who are retired by rotation     
   and determine the number of the Company’s Director. 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (A)   The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
(B)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

                        การเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
   To elect directors as a whole 

              เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 

                   การเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
            To elect each director individually 
  ช่ือกรรมการ           นายบุญเกียรต ิ           โชควัฒนา                                              .                                              

                        Name of Director  Mr. Boonkiet   Chokwatana                                     .       
              เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง  
            Approve Disapprove Abstain 

  ช่ือกรรมการ           นายมนู            ลีลานุวัฒน์                                         .                                                          
                        Name of Director  Mr. Manu   Leelanuwatana                                      .                                                          

              เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง  
            Approve Disapprove Abstain 

  ช่ือกรรมการ           นายนพพร            พงษ์เวช                                               .                                                
                        Name of Director  Mr. Nophorn   Bhongsvej                                      .                                        

              เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง  
            Approve Disapprove Abstain 

  ช่ือกรรมการ           นางพรรณี            วรวุฒจิงสถติ                                        .                                                                 
                        Name of Director  Mrs. Punnee    Worawuthichongsathit                            .                                                                  

              เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง  
            Approve Disapprove Abstain 

  ช่ือกรรมการ           นายสมพงษ์            สังข์รังสรรค์                                         .                                          
                        Name of Director  Mr. Sompong   Sungrungsan                                 .                                   

              เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง  
            Approve Disapprove Abstain 
 

วาระที่ 6     พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท  
 Agenda 6  Consideration for the determination the remuneration of company directors. 

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (A)   The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
  (B)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

              เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
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วาระที่ 7    พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี 
Agenda 7  Consideration for the appointment of the Auditors and determination the remuneration of auditors.  

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (A)   The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
 (B)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

              เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 
 

วาระที่ 8    พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)  
Agenda 8  Other matters (If any) 

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (A)   The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
 (B)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

              เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 
 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การ
ลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้อง และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
  Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the 
vote of the Shareholder. 
 (6)  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีท่ี
ท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter 
other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote 
the matter on my / our behalf as the Proxy deems appropriate. 
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 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามท่ี ข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 For any act performed by the Proxy at the Meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects 
except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. 
 

 

 ลงช่ือ/Signed………………………………………………………. ผู้มอบฉนัทะ/Shareholder 
                                             (……….……………………………………………..) 
 
  

   ลงช่ือ/Signed…………………………………………………….… ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                 (……….……………………………………………..) 
 

  
  ลงช่ือ/Signed…..…………………………………………….….…. ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

                                               (……….……………………………………………..) 
 

  
  ลงช่ือ/Signed…………………………………………….……...…. ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

                                                  (……….……………………………………………..)  
หมายเหต ุ/ Remark  
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบ

ฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of 

shares to several proxies to vote separately.   
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whole or elect each nominated director 

individually. 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น  ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

ตามแนบ  
 In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular 

Continued Proxy Form B as enclosed. 

อากรแสตมป์ 
Duty Stamp 

20 บาท 
20 Baht 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท สหพัฒนาอนิเตอร์โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน)  
Authorization on behalf of the Shareholder of  SAHA PATHANA INTER-HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED.  
 

       ในการประชมุผู้จองหุ้น / การประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั / วิสามญั ครัง้ท่ี 48 ในวนัจนัทร์ท่ี 22 เมษายน 2562  เวลา 11.00  น.   
ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์  เลขท่ี 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล ่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 
10120  หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย   
 For the Share Subscription Meeting/ the General / the Extraordinary Meeting of Shareholders No.48th to be held on 
Monday, April 22nd, 2019 at 11:00 a.m. at Chao Praya room 1, Montien Riverside Hotel, No. 372 Rama 3 Road, Kwaeng 
Bangklo, Khet Bangkoleam, Bangkok 10120, or at any adjournment thereof. 

…………………………………….. 
 

                วาระที่ ........................... เร่ือง …............................................................................................................ 
  Agenda No.                         Subject  
 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (A)   The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
(B)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

              เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

                วาระที่ ............................ เร่ือง …............................................................................................................ 
  Agenda No.                        Subject  
 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (A)    The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
(B)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

              เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

                วาระที่ ............................ เร่ือง …............................................................................................................ 
  Agenda No.                        Subject  
 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (A)    The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
(B)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

              เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

                วาระที่ ............................ เร่ือง …............................................................................................................ 
  Agenda No.                        Subject  
 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (A)    The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
(B)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

              เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
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                วาระที่ ............................ เร่ือง …............................................................................................................ 
  Agenda No.                        Subject  
 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (A)    The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
(B)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

              เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

                วาระที่ .............................เร่ืองเลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 
 Agenda No.                    Election of Directors (continued) 
 ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 ช่ือกรรมการ                                                                                                   
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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 13 

 
 

การใช้รหัสควิอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2561 
 

 รายงานประจ าปี 2561 ซึง่ประกอบด้วย รายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท งบการเงิน สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2561 และรายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ประจ าปี  2561 

 ตามทีต่ลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบียน
หลกัทรัพย์ได้พฒันาระบบเพือ่ให้บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ สง่เอกสารประกอบการประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานประจ าปี 
ในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส์ผา่นควิอาร์โค้ด (QR Code) ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกดขู้อมลูได้อยา่งสะดวกและรวดเร็ว ผู้ ถือหุ้นสามารถ
ดาวน์โหลดข้อมลูผา่น QR Code ตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้
 
 ระบบปฏิบัติการ iOS 
 1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศพัท์เคลือ่นท่ี 
 2. สแกน (หนักล้องถา่ยรูปบนโทรศพัท์เคลือ่นท่ีสอ่งไป) ที่ QR Code 
 3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึน้มาด้านบน ให้กดที่ข้อความนัน้ เพื่อดขู้อมลูเอกสารประกอบการประชมุ 
 หมายเหตุ  :  กรณีที่ไมม่ีข้อความ (Notification) บนโทรศพัท์เคลือ่นท่ี ผู้ ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code  
     จากแอปพลเิคชนั (Application) อื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นต้น 
 
 ระบบปฏิบัติการ Android 
 1. เปิดแอปพลเิคชนั QR Code Reader, Facebook และ Line 
  ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผา่น Line 
    เข้าไปใน Line แล้วเลอืก add friend (เพิ่มเพื่อน) 
    เลอืก QR Code 
    สแกน QR Code 
 2. สแกน QR Code เพื่อดขู้อมลูเอกสารประกอบการประชมุ 

. 
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