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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 3

ประวัตขิ องบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
-

1. ชื่อ-นามสกุล
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา

-

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

-

ตาแหน่ งในบริษัท
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริษัท
ประสบการณ์ การทางาน
2553 - ปั จจุบนั

-

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
72 ปี (เกิด 1 สิงหาคม 2490)
ไทย
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สถาบันวูร์สเตอร์ โพลีเทคนิค รัฐแมสซาชูเซทส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริ ญญาบริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 388
Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003
Director Certification Program (DCP) รุ่น 41/2004
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กรรมการบริษัท
33 ปี (เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท วันที่ 21 เมษายน 2529)
ที่ปรึกษา

บริษัทจดทะเบียน
จานวน
5 แห่ง

ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร
2559 - ปั จจุบนั

- ประธานกรรมการบริ ษัท

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
กิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัท
จดทะเบียน)
- 57 -

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน /
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
2557 - ปั จจุบนั

- ประธานกรรมการบริ หาร

บจ. ดับเบิ ้ลยู บี อาร์ อี

บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชัน่ แนล
2559 - ปั จจุบนั

- กรรมการ

- ค้ าอสังหาริ มทรัพย์ บ้ าน ที่ดนิ
2557 - ปั จจุบนั

บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)
2555 - ปั จจุบนั
2559 - ปั จจุบนั

- พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
2556 - ปั จจุบนั

- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการ

- ประธานกรรมการ
บจ. ทอฝัน เอสเตท

บมจ. ประชาอาภรณ์
2559 - ปั จจุบนั

- ประธานกรรมการ
บจ. ร่ วมอิสระ ดีเวล็อปเมนท์

- ประธานกรรมการ
บมจ. แพนเอเชียฟุตแวร์

- ประธานกรรมการ

- อสังหาริ มทรัพย์
2554 - ปั จจุบนั

บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอนเตอร์ ไพรส์

- ประธานกรรมการ
บจ. ทอฝัน พร็ อพเพอร์ ตี ้
- พัฒนาที่ดนิ

2554 - ปั จจุบนั

- ประธานกรรมการ
บจ. ร่ วมประโยชน์
- พัฒนาที่ดนิ

2543 - ปั จจุบนั

- กรรมการ
บจ. เทรชเชอร์ ฮิลล์
- บริการสนามกอล์ฟ
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บริษัทจดทะเบียน
จานวน

ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร

กิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัท
จดทะเบียน)

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน /
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทจานวน
2539 - ปั จจุบนั

- กรรมการ
บจ. สายพิณวัฒนา
- การลงทุน

2522 - ปั จจุบนั

- กรรมการ
บจ. ชัยลดาดล
- การลงทุน

2515 - ปั จจุบนั

- กรรมการ
บจ. โชควัฒนา
- การลงทุน

การถือหุ้นในบริ ษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ)
5,612,468 หุ้น = 0.982%
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2561
- สามัญผู้ถือหุ้นปี 2561
จานวน 1/1
ครัง้
- คณะกรรมการบริษัท
จานวน 12/12 ครัง้
ความเชี่ยวชาญ
- ด้ านการบริหารงานในระดับนโยบายและระดับปฏิบตั ิการ ด้ านการตลาดและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับแฟชัน่
การริเริ่มผลิตภัณฑ์และการริเริ่มโครงการ และการแก้ ไขวิกฤติการณ์ขององค์กรที่ประสบปั ญหา
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้ - กรรมการบริษัท ซึง่ ได้ ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริษัทแล้ ว
คุณสมบัติต้องห้ าม
- ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้ กระทาโดยทุจริต

25

2. ชื่อ-นามสกุล
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา

-

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

-

ตาแหน่ งในบริษัท
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริษัท
ประสบการณ์ การทางาน
2553 - 2556
2541 - 2553

-

นายมนู ลีลานุวัฒน์
74 ปี (เกิด 1 มิถนุ ายน 2488)
ไทย
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิชาเอกเครื่องกล
Chiba University, Japan
Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003
Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
12 ปี (เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท วันที่ 23 เมษายน 2550)
กรรมการ
รองประธานกรรมการ

บริษัทจดทะเบียน
จานวน
4 แห่ง

ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร
2547 - ปั จจุบนั

- กรรมการ

บมจ. ธนูลกั ษณ์
บมจ. ธนูลกั ษณ์
กิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัท
จดทะเบียน)
- 18 -

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน /
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
- ไม่มี -

บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชัน่ แนล
2533 - ปั จจุบนั

- กรรมการ
บมจ. ไทยวาโก้

2530 - ปั จจุบนั

- กรรมการ
บมจ. โอ ซี ซี

2523 - ปั จจุบนั

- ประธานกรรมการ
บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ

การถือหุ้นในบริ ษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ)
- ไม่มี การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2561
- สามัญผู้ถือหุ้นปี 2561
จานวน 1/1
ครัง้
- คณะกรรมการบริษัท
จานวน 12/12 ครัง้
- คณะกรรมการบริหาร
จานวน 12/12 ครัง้
ความเชี่ยวชาญ
- ธุรกิจสิ่งทอ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้ - กรรมการบริษัท ซึง่ ได้ ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริษัทแล้ ว
คุณสมบัติต้องห้ าม
- ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้ กระทาโดยทุจริต
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-

3. ชื่อ-นามสกุล
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ตาแหน่ งในบริษัท
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริษัท
ประสบการณ์ การทางาน
2560 - 2561

นายนพพร พงษ์ เวช
72 ปี (เกิด 14 กันยายน 2490)
ไทย
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Oregon, USA
ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Oregon State University, USA
Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 38/2005
Director Certification Program (DCP) รุ่น 71/2006
Audit Committee Program (ACP) รุ่น 12/2006
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง
- 9 ปี (เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท วันที่ 26 เมษายน 2553)
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัทจดทะเบียน
จานวน
2 แห่ง

ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร
2558 - ปั จจุบนั

- กรรมการตรวจสอบ

บมจ. กันตนา กรุ๊ป

กิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัท
จดทะเบียน)

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน /
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

-2-

- ไม่มี -

- ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชัน่ แนล
2548 - ปั จจุบนั

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)

การถือหุ้นในบริ ษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ)
- ไม่มี การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2561
- สามัญผู้ถือหุ้นปี 2561
จานวน 1/1
ครัง้
- คณะกรรมการบริษัท
จานวน 12/12 ครัง้
- คณะกรรมการตรวจสอบ
จานวน 12/12 ครัง้
- คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง จานวน 2/2
ครัง้
ความเชี่ยวชาญ
- การเงินและธนาคาร บริหารความเสี่ยง ปริวรรตเงินตรา
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้ - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ได้ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ ว
คุณสมบัติต้องห้ าม
- ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้ กระทาโดยทุจริต

การมี/ไม่ มีส่วนได้ เสียในลักษณะดังต่ อไปนี ้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่ /บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ในปั จจุบันหรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
- เป็ น/ไม่เป็ น กรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงานหรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
ไม่เป็ น
- เป็ น/ไม่เป็ น ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลให้ ไม่สามารถ ทาหน้ าที่ได้ อย่างอิสระ
(เช่น การซื ้อ/ขายวัตถุดิบ/ สินค้ า/บริ การ/ การให้ ก้ ยู ืมเงินหรื อการกู้ยืมเงิน)
- เป็ น/ไม่เป็ น ญาติสนิทกับผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท/ บริ ษัทย่อย
- เป็ น/ไม่เป็ น กรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้น เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อ
ผู้ถือหุ้น ซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท

ไม่เป็ น
ไม่มี
ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
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4. ชื่อ-นามสกุล
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา

-

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

-

ตาแหน่ งในบริษัท
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริษัท
ประสบการณ์ การทางาน
2560 – ปั จจุบนั
2560 – ปั จจุบนั

2560 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2553 – 2560

-

นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
67 ปี (เกิด 7 มีนาคม 2495)
ไทย
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี วิชาเอกการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี วิชาเอกการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2960
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
Certified Internal Auditor (CIA)
The Institute of Internal Auditors (IIA)
Certified Professional Internal Auditor (CPIA)
Qualified Internal Auditor (QIA)
จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (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
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3 ปี (เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท วันที่ 25 เมษายน 2559)
กรรมการตรวจสอบ
ที่ปรึกษาในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการภาษีอากร /
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบัญชีชดุ เดียว /
คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหาร
สานักงานสาขาวิชาชีพบัญชี
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการภาษีอากร

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
สภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย
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บริษัทจดทะเบียน
จานวน
4 แห่ง

ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร
2560 – ปั จจุบนั

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2550 – ปั จจุบนั

- กรรมการอิสระ

กิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัท
จดทะเบียน)

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน /
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

-1-

- ไม่มี -

- ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2559 – ปั จจุบนั

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทลิ ติ ี ้ส์ แอนด์ พาวเวอร์

2553 – ปั จจุบนั

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
บมจ. ไทยวาโก้

2547 – ปั จจุบนั

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการธรรมาภิบาล
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. บรุ๊ คเกอร์ กรุ๊ ป

การถือหุ้นในบริ ษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ)
- ไม่มี การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2561
- สามัญผู้ถือหุ้นปี 2561
จานวน 1/1
ครัง้
- คณะกรรมการบริษัท
จานวน 12/12 ครัง้
- คณะกรรมการตรวจสอบ
จานวน 12/12 ครัง้
ความเชี่ยวชาญ
- ด้ านบัญชี ด้ านบัญชีภาษีอากร ด้ านภาษีอากร
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้ - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ได้ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ ว
คุณสมบัติต้องห้ าม
- ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้ กระทาโดยทุจริต

การมี/ไม่ มีส่วนได้ เสียในลักษณะดังต่ อไปนี ้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่ /บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ในปั จจุบันหรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
- เป็ น/ไม่เป็ น กรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงานหรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
ไม่เป็ น
- เป็ น/ไม่เป็ น ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลให้ ไม่สามารถ ทาหน้ าที่ได้ อย่างอิสระ
(เช่น การซื ้อ/ขายวัตถุดิบ/ สินค้ า/บริ การ/ การให้ ก้ ยู ืมเงินหรื อการกู้ยืมเงิน)
- เป็ น/ไม่เป็ น ญาติสนิทกับผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท/ บริ ษัทย่อย
- เป็ น/ไม่เป็ น กรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้น เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อ
ผู้ถือหุ้น ซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท

ไม่เป็ น
ไม่มี
ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
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-

5. ชื่อ-นามสกุล
อายุ
สัญชาติ
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ตาแหน่ งในบริษัท
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริษัท
ประสบการณ์ การทางาน
2537 - 2547

นายสมพงษ์ สังข์ รังสรรค์
76 ปี (เกิด 18 ธันวาคม 2486)
ไทย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- 3 ปี (เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท วันที่ 20 กันยายน 2559)
กรรมการ

บริษัทจดทะเบียน
จานวน
- ไม่มี -

ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร
- ไม่มี -

บมจ. สหพัฒนพิบลู
กิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัท
จดทะเบียน)

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน /
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

- ไม่มี -

การถือหุ้นในบริ ษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ)
37,550 หุ้น = 0.007%
การเข้ าร่ วมประชุมในปี 2561
- สามัญผู้ถือหุ้นปี 2561
จานวน 1/1
ครัง้
- คณะกรรมการบริษัท
จานวน 12/12 ครัง้
- คณะกรรมการตรวจสอบ
จานวน 8/8
ครัง้
ความเชี่ยวชาญ
- ด้ านบัญชี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้ - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ได้ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ ว
คุณสมบัติต้องห้ าม
- ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้ กระทาโดยทุจริต

การมี/ไม่ มีส่วนได้ เสียในลักษณะดังต่ อไปนี ้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่ /บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ในปั จจุบันหรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
- เป็ น/ไม่เป็ น กรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงานหรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
ไม่เป็ น
- เป็ น/ไม่เป็ น ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญ อันอาจมีผลให้ ไม่สามารถ ทาหน้ าที่ได้ อย่างอิสระ
(เช่น การซื ้อ/ขายวัตถุดิบ/ สินค้ า/บริ การ/ การให้ ก้ ยู ืมเงินหรื อการกู้ยืมเงิน)
- เป็ น/ไม่เป็ น ญาติสนิทกับผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท/ บริ ษัทย่อย
- เป็ น/ไม่เป็ น กรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้น เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อ
ผู้ถือหุ้น ซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท

ไม่เป็ น
ไม่มี
ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 4

บริษัทได้ กาหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท เท่ากับข้ อกาหนดตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ดังนี ้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึง่ ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
(2) ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ของผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อ นวันที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับ
การเสนอให้ เป็ นผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
(4) ไม่มี หรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ น
ผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้ รับ
แต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับ
หรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้าประกัน การให้ สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อ
คูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึง่ ตังแต่
้ ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทหรื อตังแต่
้ ยี่สบิ ล้ านบาท
ขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทังนี
้ ้ การคานวณภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยง
กัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่างหนึง่ ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุมหรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
(6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย หรื อที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะ
ได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้ถือหุ้น
ซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา
หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึง่ ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ ว กรรมการอิสระอาจได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อย
ลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อ ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision)
ได้
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ข้ อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็ นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
1. ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการ
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
การมีส่วนได้ เสียในทุกวาระ
การมีส่วนได้ เสียพิเศษในทุกวาระ

-

นายนพพร พงษ์ เวช
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
72 ปี
ไทย
105 ซอยประสาทสุข ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ไม่มี
มีส่วนได้ เสียพิเศษในฐานะกรรมการบริษัทในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัท
แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ เนื่องจากเป็ นกรรมการบริษัทที่ต้องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระและได้ รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริษัท
ต่ออีกวาระหนึง่

2. ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการ
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
การมีส่วนได้ เสียในทุกวาระ
การมีส่วนได้ เสียพิเศษในทุกวาระ

-

นางพรรณี วรวุฒจิ งสถิต
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
67 ปี
ไทย
135 ซอยจันทน์ 16 แยก 12 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ไม่มี
มีส่วนได้ เสียพิเศษในฐานะกรรมการบริษัทในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัท
แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ เนื่องจากเป็ นกรรมการบริษัทที่ต้องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระและได้ รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริษัท
ต่ออีกวาระหนึง่

3. ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการ
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
การมีส่วนได้ เสียในทุกวาระ
การมีส่วนได้ เสียพิเศษในทุกวาระ

-

นายสมพงษ์ สังข์ รังสรรค์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
76 ปี
ไทย
548/77 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แยก 18 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ไม่มี
มีส่วนได้ เสียพิเศษในฐานะกรรมการบริษัทในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัท
แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ เนื่องจากเป็ นกรรมการบริษัทที่ต้องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระและได้ รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริษัท
ต่ออีกวาระหนึง่
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บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)
ข้ อบังคับบริษัทในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 33. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุด
ของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ หรื อหลายคนซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
ได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
แต่ต้องระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย
ในกรณีเช่นนี ้
คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสีส่ บิ ห้ า (45) วันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
ง่
เข้ าชื่อกันหรื อผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนั ้ จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสีส่ บิ ห้ า
(45) วันนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี ้ ให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่
คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและ
อานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้ าครัง้ ใด จานวน
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 36. และข้ อ 37. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้ า
ต้ องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ คา่ ใช้ จ่ายที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท
ข้ อ 34. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นให้ คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุมและเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว
และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ให้ โฆษณาคาบอกกล่าว
นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้ วย
สถานที่ที่จะใช้ ประชุมตามวรรคหนึง่ ให้ อยูใ่ นท้ องที่อนั เป็ นที่ตงของส
ั้
านักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อ
สานักงานสาขา หรื อสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนดให้
ข้ อ 35. คณะกรรมการจะต้ องจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกาหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้น
พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญ
ประจาปี
ข้ อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า ยี่สบิ ห้ า (25)
คนหรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ (1/2) ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสาม
(1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจึ
ั้
งจะเป็ นองค์ประชุม
เว้ นแต่กฎหมายจะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น
ในกรณีใดโดยเฉพาะ
ข้ อ 37. การประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึง่ (1) ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ าร่วมประชุมไม่
ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ใน ข้ อ 36. หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันได้
้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ
การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ก็ให้ นดั
ประชุมใหม่และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้
หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
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ข้ อ 38. ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็ นประธานในที่
ประชุม
ข้ อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้ าที่ควบคุมการประชุมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทว่าด้ วยการประชุม ใน
การนี ้ต้ องดาเนินการประชุมให้ เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ที่ประชุม
จะมีมติให้ เปลีย่ นลาดับระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึง่ แล้ ว ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสาม (1/3)
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอืน่ นอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม
อีกก็ได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามลาดับระเบียบวาระไม่เสร็ จตามวรรคหนึง่ หรื อพิจารณาเรื่ องที่ผ้ ถู ือ
หุ้นเสนอไม่เสร็ จตามวรรคสองแล้ วแต่กรณี และจาเป็ นต้ องเลือ่ นการพิจารณาให้ ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน
และเวลาที่จะประชุมครัง้ ต่อไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบ
วาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้ วย
ข้ อ 40. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสทิ ธิจะเข้ าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่วา่ จะเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดคราวใด
ข้ อ 44. การประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณากิจการเหล่านี ้ คือ
(1) รายงานกิจการค้ าในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรกาไร
(4) พิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
(5) พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัท
(6) พิจารณาเรื่ องอื่นๆ
การมอบฉันทะเพื่อเข้ าประชุมผู้ถอื หุ้นและสิทธิของผู้ถอื หุ้นในการออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 41. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ และ ผู้รับ
มอบฉันทะต้ องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรื อผู้ที่ประธานคณะกรรมการกาหนด ณ
สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม หนังสือมอบฉันทะต้ องทาตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมาย
ว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัดกาหนด
ข้ อ 42. ผู้ถือหุ้นคนใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใดซึง่ ที่ประชุมจะได้ ลงมติ ผู้นนไม่
ั ้ มีสทิ ธิจะออกเสียงลงคะแนนด้ วยใน
ข้ อนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้
ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ผ้ เู ป็ นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
ข้ อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง ให้ นบั หนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่ เสียง
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามี
คะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
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ข. การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
ค. การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัทหรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี วตั ถุ
ประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อ ข้ อบังคับของบริ ษัท
จ. การเพิ่มทุน หรื อ ลดทุนของบริ ษัท หรื อ การออกหุ้นกู้ของบริ ษัท
ฉ. การควบ หรื อ การเลิกบริ ษัท
การจ่ ายเงินปั นผล
ข้ อ 55. ห้ ามมิให้ แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยูห่ ้ ามมิให้
แบ่งเงินปั นผล
ข้ อ 56. การจ่ายเงินปั นผล ให้ แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
การจ่ายเงินปั นผล ให้ กระทาภายในหนึง่ (1) เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการลงมติ
แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนัน้
ใน
หนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันด้ วย
ข้ อ 57. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราว
ในเมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีผลกาไร
สมควรพอที่จะทาเช่นนัน้ และเมื่อจ่ายเงินปั นผลแล้ วให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราว
ต่อไป
ข้ อ 58. บริ ษัทต้ องจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี ไว้ เป็ นทุนสารองอย่างน้ อยหนึง่ ในยี่สบิ (1/20) ของกาไรสุทธิประจาปี หกั
ด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสารองนันจะมี
้ จานวนถึงหนึง่ ในสิบ (1/10) ของจานวนทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัท
เมื่อได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว บริ ษัทอาจโอนทุนสารองอื่น ทุนสารองตามกฎหมาย และทุน
สารองส่วนล ้ามูลค่าหุ้นตามลาดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษัทได้
คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตัง้ กรรมการ และกรรมการออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ข้ อ 18. ให้ บริ ษัทมีคณะกรรมการของบริ ษัทไม่น้อยกว่าห้ า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ (1/2) ของจานวน
กรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
ให้ คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานกรรมการ
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึง่ หรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้ าที่
ตามข้ อบังคับในกิจการซึง่ ประธานกรรมการมอบหมาย
การลงนามผูกพันบริ ษัท ให้ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษัท
คณะกรรมการอาจกาหนดชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทพร้ อมประทับตราสาคัญของบริ ษัท
ข้ อ 19. กรรมการต้ องเป็ นบุคคลธรรมดา และ
(1) บรรลุนิติภาวะ
(2) ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย คนไร้ ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(3) ไม่เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้ กระทาโดยทุจริ ต
(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกจากราชการ หรื อองค์การหรื อหน่วยงานของรัฐฐานทุจริ ตต่อหน้ าที่
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ข้ อ 20. กรรมการนันให้
้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อเสียงหนึง่
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูท่ งหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียว หรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา
เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้ องเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้ องเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ประธานเป็ นผู้ออก
เสียงชี ้ขาด
ข้ อ 21. ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งเป็ นจานวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็ นอัตรา ถ้ า
จานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม
(1/3)
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันให้
้ จบั ฉลากกัน
ว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง
กรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่งแล้ วอาจได้ รับเลือกตังใหม่
้ ได้
ข้ อ 30. ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท หรื อเข้ า
เป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจากัด หรื อเป็ นกรรมการ
ของบริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของ
บริ ษัทไม่วา่ จะทาเพื่อประโยชน์ตนหรื อประโยชน์ผ้ อู ื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติ
แต่งตัง้
การจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการ
ข้ อ 32. ห้ ามมิให้ บริ ษัทจ่ายเงินหรื อทรัพย์สนิ อื่นใดให้ แก่กรรมการ
เว้ นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามสิทธิ และ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสยั ในฐานะที่เป็ นกรรมการของบริ ษัท เช่น เงินเดือน เบี ้ยประชุม
เบี ้ยเลี ้ยง เบี ้ยประกัน บาเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน ้ามัน ค่าพาหนะ
ความในวรรคต้ น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการที่กรรมการได้ รับในฐานะพนักงาน หรื อลูกจ้ าง
ของบริ ษัท
คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี การแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี การกาหนดค่ าสอบบัญชี และการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถอื หุ้นของผู้สอบ
บัญชี
ข้ อ 49. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ใด ๆ ของบริ ษัท
ข้ อ 50. ผู้สอบบัญชีนนั ้ ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตังทุ
้ กปี
ผู้สอบบัญชีซงึ่ ออกไปนันจะถู
้ กเลือกกลับเข้ ารับ
ตาแหน่งอีกก็ได้
ข้ อ 51. ผู้สอบบัญชีควรได้ สนิ จ้ างเท่าใด ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด
ข้ อ 54. ผู้สอบบัญชี มีหน้ าที่เข้ าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกครัง้ ที่มีการพิจารณางบดุล และบัญชี
กาไรขาดทุน และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริ ษัท เพื่อชี ้แจงการตรวจสอบบัญชีตอ่ ผู้ถือหุ้น ให้ บริ ษัทจัดส่ง
รายงานและเอกสารของบริ ษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นันแก่
้ ผ้ สู อบบัญชีด้วย
…………………………………..
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เอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
การลงทะเบียนผู้เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 48 ของบริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน) จะ
ดาเนินการลงทะเบียนด้ วยระบบ Barcode ดังนันเพื
้ ่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้ าร่วม
ประชุมโปรดนาหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์ มลงทะเบียน) มาในวันประชุมด้ วย
1. เอกสารที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
กรณีบุคคลธรรมดา
(1) กรณีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง โปรดแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อหนังสือ
เดินทางต่อเจ้ าหน้ าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
(2) กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม
(2.1) ใช้ หนังสือมอบฉันทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพร้ อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรื อ Download หนังสือ
มอบฉันทะ แบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบหนึง่ แบบใดเท่านัน้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.spi.co.th) พร้ อมทัง้
กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
(2.2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อ หนังสือเดินทางของผู้รับ
มอบฉันทะต่อเจ้ าหน้ าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
กรณีนิติบุคคล
กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม
(1) ใช้ หนังสือมอบฉันทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพร้ อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรื อ Download หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบหนึง่ แบบใดเท่านัน้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.spi.co.th) พร้ อมทังกรอกข้
้
อความถูกต้ อง
ครบถ้ วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้ องลงนามโดยผู้มีอานาจกระทาการแทน
นิติบคุ คล และประทับตราบริ ษัท (ถ้ ามี)
(2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อ หนังสือเดินทางของผู้รับ
มอบฉันทะต่อเจ้ าหน้ าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
กรณีผ้ ถู อื หุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น
กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม
(1) ใช้ หนังสือมอบฉันทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพร้ อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรื อ Download หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก. หรื อ แบบ ข. หรื อ แบบ ค. แบบหนึง่ แบบใดก็ได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.spi.co.th) พร้ อมทังกรอก
้
ข้ อความถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้ องลงนามโดยผู้มีอานาจ
กระทาการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1.1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(1.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
(2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อ หนังสือเดินทางของผู้รับมอบ
ฉันทะต่อเจ้ าหน้ าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
2. ระเบียบปฏิบัติในการประชุม
2.1 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิซกั ถามและแสดงความคิดเห็นได้ ทกุ วาระ
2.2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผย
2.3 การออกเสียงลงคะแนน ให้ นบั หนึง่ หุ้น เป็ น หนึง่ เสียง
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ขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 48
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)
วันจันทร์ 22 เมษายน 2562
ผู้ถือหุ้น – SPI

มาด้ วยตนเอง

ผู้ได้ รับมอบฉันทะ

โต๊ ะลงทะเบียน
(ตังแต่
้ เวลา 9.00 น.)

โต๊ ะลงทะเบียน
(ตังแต่
้ เวลา 9.00 น.)

แสดงหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์ มลงทะเบียน)
และบัตรประจาตัว

แสดงหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์ มลงทะเบียน)
หนังสือมอบฉันทะ และหลักฐานประกอบ
พร้ อมบัตรประจาตัวผู้รับมอบฉันทะ

รับป้ายคะแนน และบัตรลงคะแนนสาหรับวาระเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัท (ระบุชื่อ เลขที่ลงทะเบียน และจานวนหุ้น)
เข้ าห้ องประชุม
ประธานเปิ ดประชุม (เวลา 11.00 น.)
พิจารณาวาระการประชุมตามลาดับ

วาระใดๆ ยกเว้ นวาระเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัท ผู้ถือหุ้น
ที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ยกป้ายคะแนน
เจ้ าหน้ าที่จะนับคะแนน พร้ อมทังแจกบั
้
ตรลงคะแนน
โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็น ลงนาม
ในบัตรลงคะแนน และส่งคืนเจ้ าหน้ าที่ทนั ที

วาระเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่าน โปรด
ระบุความเห็นเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทเป็ นรายบุคคล
พร้ อมทังลงนามในบั
้
ตรลงคะแนน กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่
เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ในการเลือกตังกรรมการ
้
บริ ษัทท่านใด ให้ ยกป้ายคะแนน เจ้ าหน้ าที่จะนับ
คะแนน เมื่อเสร็ จสิ ้นการลงมติในวาระนี ้ เจ้ าหน้ าที่
จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

สรุปผลคะแนนให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ
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แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

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

: รถประจาทางสาย 205, 89, 35
รถประจาทางปรับอากาศสาย 205
รถโดยสารด่ วนพิเศษ BRT
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แบบฟอร์ มขอรับรายงานประจาปี แบบรู ปเล่ ม
เรียน ท่ านผู้ถอื หุ้น
บริ ษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน) ขอเรี ยนให้ ทา่ นทราบว่า หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ ที่จะขอรับ
รายงานประจาปี 2561 แบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดด้ านล่าง และส่งกลับไปยังบริ ษัทที่ นายสุประดิษฐ์ สอิด หรื อ
นางสาวรัตนา ชัยเลิศกมลเดช หรื อ นางสาวเพลินพิศ บุญศิริ หรื อ นางสาวทิพวรรณ พันชน เลขที่ 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-293-0030 หรื อส่ง Fax ที่หมายเลขโทรสาร 02-293-0040
เพื่อที่บริ ษัทจะได้ จดั ส่งรายงานประจาปี ให้ ทา่ นต่อไป
ข้ าพเจ้ าชื่อ (ตัวบรรจง) ….……………………………………………………………………………………….…......
ที่อยู่ …………………………………………………………………………...…………….……………………….…...
……………………………………………………………………………………...………..…………….………………
....………………………………………………………………………………………………………..…………………
ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้ สะดวก …………………………………………………………………………..………………
โทรศัพท์
……………………………………………………………………………………...…...…………….…
โทรสาร
………………………………………………………………………………………..……………….…
Email address ………………………………………………………………………………………...…………….…
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)
เขียนที่......................................................................................
Written at

วันที่ .............เดือน .................................พ.ศ. ..........................
Date

Month

Year

(1) ข้ าพเจ้ า...........................................................................................................สัญชาติ.................................
I/We

Nationality

อยูบ่ ้ านเลขที่................................ถนน......................................................ตาบล/แขวง....................................................
with address at

Road

Sub-District

อาเภอ/เขต................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์.................................
District

Province

Postal Code

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)
being a shareholder of SAHA PATHANA INTER-HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม.................................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ ............................... เสียง ดังนี ้
holding the total amount of

shares with the voting rights of

votes as follows;

หุ้นสามัญ ........................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ ..................................... เสียง
ordinary share

shares with the voting rights of

votes

หุ้นบุริมสิทธิ ..................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ .................................... เสียง
preferred share

shares with the voting rights of

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

(1) ....................................................................................................................... อายุ ..................... ปี
Age

Years

อยูบ่ ้ านเลขที่..................................... ถนน .................................................ตาบล/แขวง..................................................
with address at

Road

Sub-District

อาเภอ/เขต............................................... จังหวัด ......................................................รหัสไปรษณีย์ ............................หรื อ
District

Province

Postal Code

or

(2) ....................................................................................................................... อายุ ..................... ปี
Age

Years

อยูบ่ ้ านเลขที่..................................... ถนน .................................................ตาบล/แขวง..................................................
with address at

Road

Sub-District

อาเภอ/เขต............................................... จังหวัด ......................................................รหัสไปรษณีย์ ............................หรื อ
District

Province

Postal Code

or

(3) ....................................................................................................................... อายุ ..................... ปี
Age

Years

อยูบ่ ้ านเลขที่..................................... ถนน .................................................ตาบล/แขวง..................................................
with address at

Road

Sub-District

อาเภอ/เขต............................................... จังหวัด ......................................................รหัสไปรษณีย์ ............................หรื อ
District

Province

Postal Code

or
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คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมผู้จองหุ้น /
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ / วิสามัญ ครัง้ ที่ 48 ในวันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้ องเจ้ าพระยา 1 โรงแรม
มณเฑียร ริเวอร์ ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรื อที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
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) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I / We authorize my / our Proxy to cast the votes according to my / our intentions as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 47 เมื่อที่ 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) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

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

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
Agenda 3 Consideration for the approval on the Financial Statements for the year ended December 31st, 2018.

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผล
Agenda 4 Consideration for the approval on the appropriation of Profit and Dividend Payment.

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระและกาหนดจานวน
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) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

การเลือกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
To elect directors as a whole

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

การเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
To elect each director individually
ชื่อกรรมการ
นายบุญเกียรติ
Name of Director
Mr. Boonkiet

โชควัฒนา
Chokwatana

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of Director

นายมนู
Mr. Manu

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

Name of Director

นายนพพร
Mr. Nophorn

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

Name of Director

นางพรรณี
Mrs. Punnee

วรวุฒจิ งสถิต
Worawuthichongsathit

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of Director

นายสมพงษ์
Mr. Sompong

.
.

พงษ์ เวช
Bhongsvej

เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ

.

ลีลานุวัฒน์
Leelanuwatana

เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ

.

สังข์ รังสรรค์
Sungrungsan

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

.

.

.
.

.

.

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

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain
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วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
Agenda 7 Consideration for the appointment of the Auditors and determination the remuneration of auditors.

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
Agenda 8 Other matters (If any)

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
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) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น
รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อ
เพิ่มเติมข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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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กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ ข้ าพเจ้ าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
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.

ลงชื่อ/Signed………………………………………………………. ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
(……….……………………………………………..)

อากรแสตมป์
Duty Stamp

20 บาท
20 Baht

ลงชื่อ/Signed…………………………………………………….… ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(……….……………………………………………..)

ลงชื่อ/Signed…..…………………………………………….….…. ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(……….……………………………………………..)

ลงชื่อ/Signed…………………………………………….……...…. ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(……….……………………………………………..)
หมายเหตุ / Remark
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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.
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B

การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)

Authorization on behalf of the Shareholder of SAHA PATHANA INTER-HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED.

ในการประชุมผู้จองหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ / วิสามัญ ครัง้ ที่ 48 ในวันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น.
ณ ห้ องเจ้ าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
10120 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
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 ........................... เรื่ อง …............................................................................................................
Agenda No.

Subject

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ ............................ เรื่ อง …............................................................................................................
Agenda No.

Subject

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ ............................ เรื่ อง …............................................................................................................
Agenda No.

Subject

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ ............................ เรื่ อง …............................................................................................................
Agenda No.

Subject

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain
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วาระที่ ............................ เรื่ อง …............................................................................................................
Agenda No.

Subject

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ าดังนี ้
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ .............................เรื่ องเลือกตังกรรมการ
้
(ต่อ)
Agenda No.

Election of Directors (continued)

ชื่อกรรมการ
Name of Director

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of Director

ชื่อกรรมการ
Name of Director

ชื่อกรรมการ
Name of Director

ชื่อกรรมการ
Name of Director

ชื่อกรรมการ
Name of Director

ชื่อกรรมการ
Name of Director
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ชื่อกรรมการ
Name of Director

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of Director

ชื่อกรรมการ
Name of Director

ชื่อกรรมการ
Name of Director

ชื่อกรรมการ
Name of Director

ชื่อกรรมการ
Name of Director

ชื่อกรรมการ
Name of Director

ชื่อกรรมการ
Name of Director

ชื่อกรรมการ
Name of Director
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 13

การใช้ รหัสคิวอาร์ (QR Code) สาหรับดาวน์ โหลดรายงานประจาปี 2561
รายงานประจาปี 2561 ซึง่ ประกอบด้ วย รายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริ ษัท งบการเงิน สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 และรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ประจาปี 2561
ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ในฐานะนายทะเบียน
หลักทรัพย์ได้ พฒ
ั นาระบบเพือ่ ให้ บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจาปี
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นคิวอาร์ โค้ ด (QR Code) ให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเรี ยกดูข้อมูลได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ ว ผู้ถือหุ้นสามารถ
ดาวน์โหลดข้ อมูลผ่าน QR Code ตามขันตอนต่
้
อไปนี ้
ระบบปฏิบัติการ iOS
1. เปิ ดกล้ อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลือ่ นที่
2. สแกน (หันกล้ องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลือ่ นที่สอ่ งไป) ที่ QR Code
3. หน้ าจอจะมีข้อความแจ้ งเตือน (Notification) ขึ ้นมาด้ านบน ให้ กดที่ข้อความนัน้ เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม
หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลือ่ นที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code
จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็ นต้ น
ระบบปฏิบัติการ Android
1. เปิ ดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook และ Line
ขันตอนการสแกน
้
QR Code ผ่าน Line
 เข้ าไปใน Line แล้ วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
 เลือก QR Code
 สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม
.
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