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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่3 
 

ประวัตขิองบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีต้่องออกตามวาระ 
 
1. ช่ือ-นามสกุล  - นายบุณยสิทธ์ิ โชควัฒนา    

อายุ -   83 ปี      (ปี 2480)  
สัญชาติ    -  ไทย 
การศึกษา - ปรญิญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์สาขาบรหิารธุรกิจ 
  มหาวิทยาลยับรูพา 
 - ปรญิญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์สาขาบรหิารธุรกิจ 
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 - ปรญิญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์สาขาบรหิารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้) 
 - ปรญิญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์สาขาบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 - ปรญิญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์สาขาวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 
 - ปรญิญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์สาขากฎหมาย มหาวิทยาลยัวาเซดะ 
 - ปรญิญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์สาขาวิทยาศาสตร ์(สิ่งทอและเครือ่งนุ่งหม่) 
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 3/2003 
 - Director Certification Program (DCP) รุน่ 68/2005 
  จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
ต าแหน่งในบริษัท -  ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท - 47 ปี (เขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิท วนัที่ 20 มีนาคม 2516) 
ประสบการณก์ารท างาน  
ก.ค. 2559 - ปัจจบุนั  ที่ปรกึษาคณะกรรมการ  บมจ. ธนลูกัษณ ์
2560 - ปัจจบุนั  ที่ปรกึษากิตติมศกัดิ ์  บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเ์นชั่นแนล 
2553 - ปัจจบุนั  ที่ปรกึษา  บมจ. ไทยวาโก ้
2553 - ปัจจบุนั  ที่ปรกึษาคณะกรรมการ  บมจ. เท็กซไ์ทลเ์พรสทีจ 
 
 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอืน่ 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัท 
จดทะเบยีน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน / 
เกีย่วเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท จ านวน ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร 

2 แหง่ 2560 - ปัจจบุนั - ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน - 12 - 2562 - ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ 
 2515 - ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ     บจ. สห แคปปิตอล ทาวเวอร ์
    บมจ. ไทยเพรซเิดนทฟ์ูดส ์        - พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
 2553 - ปัจจบุนั - ประธานกรรมการกิตตมิศกัดิ ์  2560 - ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ 
    บมจ. สหพฒันพิบลู     บจ. บีเอสซี โซอิน 
          - การลงทนุ 
    2552 - ปัจจบุนั - กรรมการ 
       บจ. บีเอสทีดี 109 
          - การลงทนุ 
    2551 - ปัจจบุนั - กรรมการ 
       บจ. บี เอส ที อาร ์สี่ศนูยแ์ปด 
          - การลงทนุ 
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บริษัทจดทะเบียน กิจการอืน่ 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัท 
จดทะเบยีน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน / 
เกีย่วเน่ืองกับธุรกจิของบริษัทจ านวน จ านวน ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร 

    2550 - ปัจจบุนั - กรรมการ 
       บจ. บี ที เอ็น สบิสองศนูยเ์จ็ด 
          - การลงทนุ 
    2539 - ปัจจบุนั - กรรมการ 
       บจ. สายพณิวฒันา 
          - การลงทนุ 
    2527 - ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ 
       บจ. สหมนญูผล 
          - ใหเ้ชา่อาคารส านกังาน 
    2515 - ปัจจบุนั - กรรมการ 
       บจ. โชควฒันา 
          - การลงทนุ 
 

การถือหุน้ในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะ) 6,908,057  หุน้  = 1.208%   
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 -  สามญัผูถื้อหุน้ปี 2562 จ านวน     1/1    ครัง้ 
 -  คณะกรรมการบรษัิท จ านวน     12/12 ครัง้ 
 - คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน จ านวน 2/2 ครัง้ 
 - คณะกรรมการบรหิาร จ านวน     12/12 ครัง้ 
ความเช่ียวชาญ - มีความเชี่ยวชาญ ความรู ้ความสามารถ และทกัษะดา้นการก าหนดวสิยัทศันข์องธุรกิจ ยทุธศาสตร ์
  เพ่ือการเจรญิเติบโตของธุรกิจในเครอืโดยภาพรวม ทัง้ในดา้นการลงทนุ การเงิน การขาย การตลาด Logistic  
  และการเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้มมุมองดา้นการสรา้ง พฒันาผูบ้รหิารระดบัสูง และบคุลากร 
  ที่มีคณุภาพ เพ่ือสรา้งความยั่งยืนใหก้บักลุม่สหพฒัน ์
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตัง้ -   กรรมการบรษัิท ซึง่ไดผ้่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
  และคณะกรรมการบรษัิทแลว้ 
คุณสมบัติต้องหา้ม -  ไมมี่ประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยท์ี่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
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2. ช่ือ-นามสกุล  - นายส าเริง  มนูญผล   

อายุ -   84 ปี      (เกิด 15 พฤษภาคม 2479)  
สัญชาติ    -  ไทย 
การศึกษา - มธัยมศกึษา โรงเรยีนราชบพิธ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 3/2003 
  จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
ต าแหน่งในบริษัท -  กรรมการบรษัิท / กรรมการบรหิาร 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท - 48 ปี (เขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิท วนัที่ 23 มีนาคม 2515) 
ประสบการณก์ารท างาน  
2553 - ปัจจบุนั  ที่ปรกึษา  บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชั่นแนล 
2551 - ปัจจบุนั  ที่ปรกึษา  บมจ. สหพฒันพิบลู 
 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอืน่ 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัท 
จดทะเบยีน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน / 
เกีย่วเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท จ านวน ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร 

- ไม่มี -  - ไม่มี - - 9 - 2562 - ปัจจบุนั - รองประธานกรรมการ 
       บจ. สห แคปปิตอล ทาวเวอร ์
          - พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
    2559 - ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ 
       บจ. เฟิสทย์ไูนเตด็อินดสัตรี 
          - ใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย ์
    2527 - ปัจจบุนั - รองประธานกรรมการ 
       บจ. สหมนญูผล 
          - ใหเ้ชา่อาคารส านกังาน 
    2526 - ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ 
       บจ.ทรพัยส์นิสหพฒัน ์
          - การลงทนุ 
    2521 - ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ 
       บจ.วตัสดรมยั 
          - การลงทนุ 
 

การถือหุน้ในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะ) 1,756,260  หุน้  = 0.307%   
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 -  สามญัผูถื้อหุน้ปี 2562 จ านวน      1/1    ครัง้ 
 -  คณะกรรมการบรษัิท จ านวน      12/12 ครัง้ 
 - คณะกรรมการบรหิาร จ านวน 12/12 ครัง้ 
ความเช่ียวชาญ - การพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตัง้ -   กรรมการบรษัิท ซึง่ไดผ้่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
  และคณะกรรมการบรษัิทแลว้ 
คุณสมบัติต้องหา้ม -  ไมมี่ประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยท์ี่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
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3. ช่ือ-นามสกุล  - นางสาวศิริกุล  ธนสารศิลป์   

อายุ -   73 ปี      (เกิด 15 กมุภาพนัธ ์2490)  
สัญชาติ    -  ไทย 
การศึกษา - ปรญิญาโท (บรหิารธุรกิจ) คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Board and CEO Assessment รุน่ 2/2003 
 - Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 3/2003 
 - Director Certification Program (DCP) รุน่ 68/2005 
  จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
ต าแหน่งในบริษัท -  กรรมการบรษัิท / กรรมการบรหิาร / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน /  
  กรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเสี่ยง 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท - 4 ปี (เขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิท วนัที่ 16 มิถนุายน 2559) 
ประสบการณก์ารท างาน  
2547 - เม.ย. 2560  รองประธานกรรมการ  บมจ. ไทยวาโก ้
 

บรษัิทจดทะเบียน กิจการอืน่ 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัท 
จดทะเบยีน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน / 
เกีย่วเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท จ านวน ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร 

1 แหง่ 2519 - ปัจจบุนั - กรรมการ - 20 - 2562 - ปัจจบุนั - กรรมการ 
    บมจ. เทก็ซไ์ทลเ์พรสทีจ     บจ. สห แคปปิตอล ทาวเวอร ์
          - พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
    2561 - ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ 
       บจ. สนิภราดร 
          - การลงทนุ 
    2560 - ปัจจบุนั - กรรมการ 
       บจ. เอสเอสไอ โฮลดิง้ 
          - การลงทนุ 
    2560 - ปัจจบุนั - กรรมการ 
       บจ.ปารค์ แคปปิตอล โฮลดิง้ 
          - การลงทนุ 
    2553 - ปัจจบุนั - กรรมการ 
       บจ.สหเอเซยีแปซฟิิค 
          - พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
    2545 - ปัจจบุนั - กรรมการ 
       บจ.สหพฒันเ์รยีลเอสเตท 
          - การลงทนุ 
    2529 - ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ 
       บจ.สรรีาภรณ ์
          - การลงทนุ 
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การถือหุน้ในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะ) 3,537,075  หุน้  = 0.619%   
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 -  สามญัผูถื้อหุน้ปี 2562 จ านวน      1/1    ครัง้ 
 -  คณะกรรมการบรษัิท จ านวน      12/12 ครัง้ 
 - คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน จ านวน  2/2 ครัง้ 
 - คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบรหิารความเสี่ยง จ านวน  2/2 ครัง้ 
 - คณะกรรมการบรหิาร จ านวน 11/12 ครัง้ 
ความเช่ียวชาญ - ดา้นบรหิารธุรกิจ  
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตัง้ -   กรรมการบรษัิท ซึง่ไดผ้่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
  และคณะกรรมการบรษัิทแลว้ 
คุณสมบัติต้องหา้ม -  ไมมี่ประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยท์ี่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
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4. ช่ือ-นามสกุล  - นายพิพัฒ  พะเนียงเวทย ์   

อายุ -   81 ปี      (เกิด 4 กรกฎาคม 2482)  
สัญชาติ    -  ไทย 
การศึกษา - ปรญิญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์
  สาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอาหาร 
  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
 - ปรญิญาศลิปศาสตรดษุฎบีณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์
  สาขาบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยันอรท์ – เชียงใหม่ 
 - ปรญิญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์
  สาขาวิชาพฒันคหเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 - ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ (Master of Business Administration)   
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 - Stanford  Executive Program, Stanford University California, USA 
 - Bachelor’s Degree in Education Science, Quanzhou Physical Culture Institute,  
  People’s Republic of China   
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - หลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครฐัรว่มเอกชน รุน่ 2 
  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 - Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 3/2003 
 - Director Certification Program (DCP) รุน่ 39/2004 
  จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
ต าแหน่งในบริษัท -  กรรมการบรษัิท  
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท - 17 ปี (เขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิท วนัที่ 27 มิถนุายน 2546) 
ประสบการณก์ารท างาน  
2556 - ปัจจบุนั  กรรมการกิตติมศกัดิ ์  หอการคา้ไทย 
2552 - ปัจจบุนั  เหรญัญิก  สหพนัธว์า่ยน า้นานาชาติ (FINA) 
2550 - ปัจจบุนั  ผูท้รงคณุวฒิุ  คณะกรรมการโอลิมปิคแหง่ประเทศไทย 
 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอืน่ 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัท 
จดทะเบยีน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน / 
เกีย่วเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท จ านวน ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร 

- 3 - 2560 - ปัจจบุนั - กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน - 6 - 2543 - ปัจจบุนั - กรรมการ 
 2553 – ปัจจบุนั - ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและรองประธานกรรมการ     บจ. ไทย-เมียนมาร ์ซคัเซสเวนเจอร ์
    บมจ. ไทยเพรซเิดนทฟ์ูดส ์        - การลงทนุ 
 2538 - ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ    
    บมจ. ไทย โอ.พี.พี.    
 2523 - ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ    
    บมจ. เพรซเิดนทเ์บเกอรี่    
 

การถือหุน้ในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะ) 8,260  หุน้  = 0.001%   
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 -  สามญัผูถื้อหุน้ปี 2562 จ านวน      1/1    ครัง้ 
 -  คณะกรรมการบรษัิท จ านวน      10/12 ครัง้ 
ความเช่ียวชาญ - ความสามารถ ความรู ้ความเชี่ยวชาญในดา้นการบรหิาร การจดัการทรพัยากร และวางแผนกลยทุธ ์
  เพ่ือการเติบโตขององคก์ร ทัง้ในดา้นการลงทนุ การผลิต และการตลาด รวมถึงการพฒันาบคุลากรและ 
  ผูบ้รหิารระดบัสงูใหมี้คณุภาพ เพื่อความมั่นคงอยา่งยั่งยืนในธุรกิจ 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตัง้ -   กรรมการบรษัิท ซึง่ไดผ้่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
  และคณะกรรมการบรษัิทแลว้ 
คุณสมบัติต้องหา้ม -  ไมมี่ประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยท์ี่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
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5. ช่ือ-นามสกุล  - นายนิพนธ ์ พัวพงศกร   

อายุ -   72 ปี      (เกิด 31 มกราคม 2491)  
สัญชาติ    -  ไทย 
การศึกษา - ปรญิญาเอก ดา้นเศรษฐศาสตร ์ 
  University of Hawaii, USA 
 - ปรญิญาโท (เศรษฐศาสตร ์cum laude)  
  Middle Tennessee State University, USA 
 - ปรญิญาตร ี(เกียรตินิยมดี) คณะเศรษฐศาสตร ์
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ - หลกัสตูรวิทยาลยัตลาดทนุ รุน่ที่ 10  
  ศนูยส์ง่เสรมิการพฒันาความรูต้ลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 - Director Certification Program (DCP) รุน่ 14/2002 
  จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
ต าแหน่งในบริษัท -  กรรมการอิสระ  
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท - 3 ปี (เขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิท วนัที่ 25 เมษายน 2560) 
ประสบการณก์ารท างาน 
2557 - ปัจจบุนั  คณะกรรมการ คณะกรรมการนโยบายและบรหิารจดัการขา้ว 
2557 - ปัจจบุนั  นายกสมาคม สมาคมเศรษฐศาสตรแ์หง่ประเทศไทย 
2556 - ปัจจบุนั  Visiting Professor Global Business Leaders Program, 
   School of Management, Kyoto University 
2556 - ปัจจบุนั  Board of Director Asian Society of Agricultural Economists  
2553 - ปัจจบุนั  คณะกรรมการ คณะกรรมการพฒันากฎหมาย ส  านกังานกฤษฎีกา 
2553 - ปัจจบุนั  กรรมการ สถาบนัเพ่ิมผลผลติแหง่ชาติ 
2552 - ปัจจบุนั  กรรมการอ านวยการ มลูนิธิบรูณะชนบทแหง่ประเทศไทย 
2551 - ปัจจบุนั  กรรมการบรหิาร สถาบนัป๋วย อึง้ภากรณ ์
2542 - ปัจจบุนั  คณะกรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยขอ้มลูขา่วสารดา้นเศรษฐกิจ 
   และการคลงัของประเทศ 
2556 - 2562  กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ สภามหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
2554 - 2562  คณะอนกุรรมการ คณะอนกุรรมการพฒันาระบบราชการการปรบัปรุง 
   ระบบการเงินและงบประมาณ 
2553 – 2562  ที่ปรกึษา สมาคมเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอืน่ 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัท 
จดทะเบยีน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน / 
เกีย่วเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท จ านวน ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร 

1 แหง่ 2560 - ปัจจบุนั - กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการธรรมาภิบาล - ไม่มี -  - ไม่มี - 
 2559 - ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ    

    บมจ. ธนลูกัษณ ์    
  

การถือหุน้ในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะ) - ไมมี่ - 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 -  สามญัผูถื้อหุน้ปี 2562 จ านวน     1/1    ครัง้ 
 -  คณะกรรมการบรษัิท จ านวน     12/12 ครัง้ 
ความเช่ียวชาญ - เศรษฐกิจ นโยบายการคา้และการเกษตร 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตัง้ -   กรรมการอิสระ ซึง่ไดผ้่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
  และคณะกรรมการบรษัิทแลว้ 
คุณสมบัติต้องหา้ม -  ไมมี่ประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยท์ี่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
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การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี ้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  ในปัจจุบันหรือในช่วง 2  ปีที่ผ่านมา 

-  เป็น/ไม่เป็น กรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน  ลกูจา้ง พนกังานหรือท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า  ไม่เป็น 

-  เป็น/ไม่เป็น ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรกึษากฎหมาย) ไม่เป็น 

-  มี/ไม่มี ความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถ ท าหนา้ท่ีไดอ้ย่างอิสระ  
    (เช่น การซือ้/ขายวตัถดุิบ/ สินคา้/บรกิาร/ การใหกู้ยื้มเงินหรือการกูยื้มเงิน) 

 
ไม่มี 

-  เป็น/ไม่เป็น ญาตสินิทกบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท/ บรษิัทย่อย ไม่เป็น 

-  เป็น/ไม่เป็น กรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้ เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือ 
   ผูถื้อหุน้  ซึง่เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท 

 
ไม่เป็น 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่4 
 

 บริษัทได้ก าหนดนิยาม  “กรรมการอิสระ”  ของบริษัท เทา่กบัขอ้ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุ ดงันี ้
 (1) ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละหนึง่ของจ านวนหุน้ที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอื ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท ทัง้นีใ้หน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ  ดว้ย 
 (2) ไมเ่ป็น  หรอืเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบรหิารงาน  ลกูจา้ง พนกังาน  ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรอื 
ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอื ของผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ  
ทัง้นี ้ ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืที่ปรกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท  
 (3) ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา
มารดา คูส่มรส  พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิาร  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอืบคุคลที่จะไดร้บั
การเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิาร  หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท  หรอืบรษัิทยอ่ย 
 (4) ไมม่ี หรอืเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษัิท  ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ ไมเ่ป็น หรอืเคยเป็น
ผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั  หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุ  ของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิท  บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม  ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดร้บั
แตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 
 ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ  การ
เช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์ รายการเก่ียวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการให ้หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงิน ดว้ยการรบั
หรอืใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษัิทหรอื 
คูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่   ตัง้แตร่อ้ยละสามของสนิทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษัิทหรอืตัง้แตย่ี่สบิลา้นบาท
ขึน้ไป แลว้แตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่ว ใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยง
กนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ วา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณา
ภาระหนีด้งักลา่ว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 
 (5) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษัิท และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุหรอืหุน้สว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผูส้อบบญัชีของบรษัิท 
บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทสงักดัอยู ่เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 
 (6) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ  ซึง่รวมถึงการใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมาย  หรอืที่ปรกึษา
ทางการเงิน ซึง่ไดร้บัคา่บรกิารเกินกวา่สองลา้นบาทตอ่ปีจากบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษัิท และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะ
ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 
 (7) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรอืผูถื้อหุน้
ซึง่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

32



 (8) ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 
หรอืไมเ่ป็นหุน้สว่นที่มีนยัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า 
หรอืถือหุน้เกินรอ้ยละหนึง่ของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทอื่น ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและ
เป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิท หรอืบริษัทยอ่ย 
  (9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิท 
 ภายหลงัไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แลว้ กรรมการอิสระอาจไดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท  ใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบรษัิท  บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ย
ล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรอื ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) 
ได ้
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่5 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบทีบ่ริษัทเสนอชื่อใหเ้ป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้ 
 
1.  ชื่อ-นามสกุล - นายนพพร พงษเ์วช  
ประเภทกรรมการ - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

อายุ      -  73 ปี       
สัญชาติ         -  ไทย  
ทีอ่ยู่ -   105 ซอยประสาทสขุ ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทร ี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ -  ไม่ม ี

การมีส่วนได้เสียพเิศษในทุกวาระ -  ไมมี่ 
 

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

อายุ      -  68 ปี       
สัญชาติ         -  ไทย  
ทีอ่ยู่ -    135 ซอยจนัทน ์16 แยก 12 แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ -  ไม่ม ี

การมีส่วนได้เสียพเิศษในทุกวาระ -  ไม่ม ี
 

 
3.  ชื่อ-นามสกุล - นายสมพงษ ์สังขรั์งสรรค ์   
ประเภทกรรมการ -   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

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

การมีส่วนได้เสียพเิศษในทุกวาระ -  ไม่ม ี
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่ 6 

     บริษัท  สหพัฒนาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
   ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

 
การประชุมผู้ถอืหุ้น  

 ข้อ 33. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายในสี ่ (4) เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบรษัิท 

   การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กลา่วแลว้  ใหเ้รยีกวา่การประชมุวิสามญั 
   คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้ สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

 ผูถื้อหุน้คนหนึง่หรอืหลายคนซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิ (10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ย
ไดท้ัง้หมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้
แตต่อ้งระบเุรือ่งและเหตผุลในการท่ีขอใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วดว้ย ในกรณีเช่นนี ้
คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ภายในสีส่บิหา้ (45) วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการไมจ่ดัใหม้ีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสี ่ ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึง่
เขา้ช่ือกนัหรอืผูถื้อหุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้ จะเรยีกประชมุเองก็ไดภ้ายในสีส่บิหา้ 
(45) วนันบัแตว่นัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสี ่ ในกรณีเช่นนี ้ ใหถื้อวา่เป็นการประชมุผูถื้อหุน้ท่ี
คณะกรรมการเรยีกประชมุ โดยบรษัิทตอ้งรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและ
อ านวยความสะดวกตามสมควร 
 ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคหา้ครัง้ใด จ านวน
ผูถื้อหุน้ซึง่มารว่มประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 36. และขอ้ 37. ผูถื้อหุน้ตามวรรคหา้
ตอ้งรว่มกนัรบัผิดชอบชดใชค้า่ใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษัิท 

 ข้อ 34. ในการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนงัสอืนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชมุและเรือ่งที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นเรือ่งที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรอืเพื่อพิจารณาแลว้แตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่งดงักลา่ว  
และจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบ ไมน่อ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ  ทัง้นีใ้หโ้ฆษณาค าบอกกลา่ว
นดัประชมุในหนงัสอืพิมพต์ิดตอ่กนัสาม  (3)  วนัและไมน่อ้ยกวา่สาม  (3)  วนัก่อนวนัประชมุดว้ย 

    สถานท่ีที่จะใชป้ระชมุตามวรรคหนึง่ ใหอ้ยูใ่นทอ้งที่อนัเป็นท่ีตัง้ของส านกังานใหญ่ของบรษัิท  หรอื       
 ส านกังานสาขา หรอืสถานท่ีอื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนดให ้

 ข้อ 35. คณะกรรมการจะตอ้งจดัสง่เอกสารตามที่กฎหมายก าหนดใหผู้ถื้อหุน้          พรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญั
ประจ าปี 

 ข้อ 36. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ ยี่สบิหา้ (25) 
คนหรอืไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไมน่อ้ยกวา่หนึง่ในสาม  
(1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชมุ      เวน้แตก่ฎหมายจะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่น
ในกรณีใดโดยเฉพาะ 

 ข้อ 37. การประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด   เมื่อลว่งเวลานดัไปแลว้ถึงหนึง่ (1) ชั่วโมง  จ านวนผูถื้อหุน้ซึง่มาเขา้รว่มประชมุไม่
ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้น ขอ้ 36. หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้นัน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ
การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ก็ใหน้ดั
ประชมุใหมแ่ละใหส้ง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้
หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

35



 ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชมุผูถื้อหุน้  ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุ หรอืไม่
สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไมม่ีรองประธาน
กรรมการ  หรอืมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้  ใหผู้ถื้อหุน้ซึง่มาประชมุเลอืกผูถื้อหุน้คนหนึง่เป็นประธานในท่ี
ประชมุ 

ข้อ 39. ประธานในที่ประชมุผูถื้อหุน้ มีหนา้ที่ควบคมุการประชมุใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษัิทวา่ดว้ยการประชมุ ใน
การนีต้อ้งด าเนินการประชมุใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชมุ เวน้แตท่ี่ประชมุ
จะมีมติใหเ้ปลีย่นล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสาม  (2/3)  ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึง่มา
ประชมุ 

    เมื่อที่ประชมุพิจารณาเสรจ็ตามวรรคหนึง่แลว้ ผูถื้อหุน้ซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสาม (1/3)  
ของจ านวนหุน้ที่จ าหนา่ยไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรือ่งอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชมุ
อีกก็ได ้

    ในกรณีที่ท่ีประชมุพิจารณาเรือ่งตามล าดบัระเบียบวาระไมเ่สรจ็ตามวรรคหนึง่ หรอืพิจารณาเรือ่งที่ผูถื้อ
หุน้เสนอไมเ่สรจ็ตามวรรคสองแลว้แตก่รณี  และจ าเป็นตอ้งเลือ่นการพิจารณาใหท้ี่ประชมุก าหนดสถานท่ี   วนั 
และเวลาที่จะประชมุครัง้ตอ่ไป  และใหค้ณะกรรมการสง่หนงัสอืนดัประชมุ ระบุสถานท่ี  วนั เวลา และระเบียบ
วาระการประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นีใ้หโ้ฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุใน
หนงัสอืพิมพต์ิดตอ่กนัสาม  (3) วนั  และไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุดว้ย 

 ข้อ 40. ผูถื้อหุน้ทกุคนมีสทิธิจะเขา้รว่มประชมุในท่ีประชมุผูถื้อหุน้    ไมว่า่จะเป็นการประชมุผูถื้อหุน้ชนิดใดคราวใด 
 ข้อ 44. การประชมุสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณากิจการเหลา่นี ้ คือ   
  (1)       รายงานกิจการคา้ในรอบปีที่ผา่นมา 
   (2)       พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 
  (3)       พิจารณาจดัสรรก าไร 
  (4)       พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 
  (5)       พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีของบรษัิท 
  (6)      พิจารณาเรือ่งอื่นๆ 
 

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถอืหุ้นและสิทธิของผู้ถอืหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 
 ข้อ 41. ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้แทนตนก็ไดแ้ละ ผูร้บั

มอบฉนัทะตอ้งยื่นหนงัสอืมอบฉนัทะตอ่ประธานคณะกรรมการ หรอืผูท้ี่ประธานคณะกรรมการก าหนด ณ 
สถานท่ีประชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ หนงัสอืมอบฉนัทะตอ้งท าตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมาย
วา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจ ากดัก าหนด 

 ข้อ 42. ผูถื้อหุน้คนใดมีสว่นไดเ้สยีเป็นพิเศษในเรือ่งใดซึง่ที่ประชมุจะไดล้งมติ ผูน้ัน้ไมม่ีสทิธิจะออกเสยีงลงคะแนนดว้ยใน
ขอ้นัน้  นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

    ถา้คะแนนเสยีงเทา่กนั ใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
 ข้อ 43. ในการออกเสยีงลงคะแนนเสยีง  ใหน้บัหนึง่หุน้เป็นหนึง่เสยีง 
  มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
  (1) ในกรณีปกติ  ใหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  ถา้มี

คะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
  (2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้  ใหถื้อคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี ่ (3/4)  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้  

ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
   ก. การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
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   ข. การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอื่นหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 
   ค.    การท า   แกไ้ข   หรอืเลกิสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นที่ส  าคญั

การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบรษัิทหรอืการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถ ุ  
ประสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

   ง.    การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรอื  ขอ้บงัคบัของบรษัิท 
   จ.   การเพิ่มทนุ  หรอื  ลดทนุของบรษัิท   หรอื  การออกหุน้กูข้องบรษัิท 
   ฉ.  การควบ  หรอื  การเลกิบรษัิท  
การจ่ายเงนิปันผล 
 ข้อ 55. หา้มมิใหแ้บง่เงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บรษัิทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยูห่า้มมิให้

แบง่เงินปันผล 
 ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผล  ใหแ้บง่ตามจ านวนหุน้  หุน้ละเทา่ ๆ กนั 
   การจ่ายเงินปันผล ใหก้ระท าภายในหนึง่ (1) เดือน นบัแตว่นัที่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้หรอืคณะกรรมการลงมติ

แลว้แตก่รณี ทัง้นีใ้หแ้จง้เป็นหนงัสอืไปยงัผูถื้อหุน้และใหโ้ฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ ใน            
หนงัสอืพิมพต์ิดตอ่กนัสาม (3) วนัดว้ย 

 ข้อ 57. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นวา่บรษัิทมีผลก าไร
สมควรพอที่จะท าเช่นนัน้ และเมื่อจ่ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราว
ตอ่ไป 

 ข้อ 58. บรษัิทตอ้งจดัสรรเงินก าไรสทุธิประจ าปีไวเ้ป็นทนุส ารองอยา่งนอ้ยหนึง่ในยี่สบิ (1/20)  ของก าไรสทุธิประจ าปีหกั
ดว้ยยอดขาดทนุสะสมยกมา จนกวา่ทนุส ารองนัน้จะมีจ านวนถึงหนึง่ในสบิ (1/10) ของจ านวนทนุจดทะเบียน
ของบรษัิท 

   เมื่อไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้แลว้ บรษัิทอาจโอนทนุส ารองอื่น  ทนุส ารองตามกฎหมาย และทนุ
ส ารองสว่นล า้มลูคา่หุน้ตามล าดบั   ไปชดเชยผลขาดทนุสะสมของบรษัิทได  ้

 

คุณสมบัติของกรรมการ  วิธีการเลือกตั้งกรรมการ  และกรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 ข้อ 18. ใหบ้รษัิทมีคณะกรรมการของบรษัิทไมน่อ้ยกวา่หา้  (5) คน และกรรมการไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ (1/2) ของจ านวน     
   กรรมการทัง้หมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

 ใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควรจะเลอืกกรรมการคนหนึง่ หรอืหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้ รองประธานกรรมการมีหนา้ที่
ตามขอ้บงัคบัในกิจการซึง่ประธานกรรมการมอบหมาย 
 การลงนามผกูพนับรษัิท  ใหก้รรมการสองคนลงลายมือช่ือรว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษัิท 
 คณะกรรมการอาจก าหนดช่ือกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษัิทพรอ้มประทบัตราส าคญัของบรษัิท 

 ข้อ 19. กรรมการตอ้งเป็นบคุคลธรรมดา   และ 
  (1)   บรรลนุิติภาวะ 
  (2)      ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย   คนไรค้วามสามารถ    หรอืคนเสมือนไรค้วามสามารถ  
  (3)   ไมเ่คยรบัโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงที่สดุใหจ้ าคกุในความผิดเก่ียวกบัทรพัยท์ี่ไดก้ระท าโดยทจุรติ                   

(4)      ไมเ่คยถกูลงโทษไลอ่อกหรอืปลดออกจากราชการ หรอืองคก์ารหรอืหนว่ยงานของรฐัฐานทจุรติตอ่หนา้ที ่
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ข้อ 20. กรรมการนัน้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลอืกตัง้  ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
 (1) ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ต่อเสยีงหนึง่ 
 (2) ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงที่มีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดียว หรอืหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้
 (3) บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวน

กรรมการที่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมา 
มีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการที่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหป้ระธานเป็นผูอ้อก
เสยีงชีข้าด 

ข้อ 21. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหนง่เป็นจ านวนหนึง่ในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้ 
จ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสาม (3) สว่นไมไ่ด ้ ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม   
(1/3)   
 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สอง  ภายหลงัจดทะเบียนบรษัิทนัน้ใหจ้บัฉลากกนั            

               วา่ผูใ้ดจะออก  สว่นปีหลงัๆ  ตอ่ไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหนง่  
  กรรมการซึง่พน้จากต าแหนง่แลว้อาจไดร้บัเลอืกตัง้ใหมไ่ด  ้
ข้อ 30. หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั   และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบรษัิท หรอืเขา้ 

 เป็นหุน้สว่นในหา้งหุน้สว่นสามญั หรอืเป็นหุน้สว่นไมจ่ ากดัความรบัผิดในหา้งหุน้สว่นจ ากดั หรอืเป็นกรรมการ
ของบรษัิทเอกชน หรอืบรษัิทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั  และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของ
บรษัิทไมว่า่จะท าเพื่อประโยชนต์นหรอืประโยชนผ์ูอ้ื่น  เวน้แตจ่ะไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนที่จะมีมติ
แตง่ตัง้ 

 

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
 ข้อ 32. หา้มมิใหบ้รษัิทจ่ายเงินหรือทรพัยส์นิอื่นใดใหแ้ก่กรรมการ  เวน้แตจ่่ายเป็นคา่ตอบแทนตามสทิธิและ

ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น โดยปกติวิสยัในฐานะที่เป็นกรรมการของบรษัิท เช่น เงินเดือน เบีย้ประชมุ  
เบีย้เลีย้ง  เบีย้ประกนั  บ าเหน็จ  เงินอดุหนนุ  เงินรางวลั  คา่รกัษาพยาบาล  คา่น า้มนั  คา่พาหนะ 

   ความในวรรคตน้  ไมร่วมถึงคา่ตอบแทนหรอืสวสัดิการท่ีกรรมการไดร้บัในฐานะพนกังาน หรอืลกูจา้ง      
   ของบรษัิท 
คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การก าหนดค่าสอบบัญชี และการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นของผู้สอบ
บัญชี 
 ข้อ 49. ผูส้อบบญัชีตอ้งไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรอืผูด้  ารงต าแหนง่หนา้ที่ใด ๆ ของบรษัิท  
 ข้อ 50. ผูส้อบบญัชีนัน้ ใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เลอืกตัง้ทกุปี   ผูส้อบบญัชีซึง่ออกไปนัน้จะถกูเลอืกกลบัเขา้รบั

ต าแหนง่อีกก็ได ้
 ข้อ 51. ผูส้อบบญัชีควรไดส้นิจา้งเทา่ใด   ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ก าหนด 
 ข้อ 54. ผูส้อบบญัชี มีหนา้ที่เขา้รว่มประชมุในการประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิททกุครัง้ที่มีการพิจารณางบดลุ  และบญัชี 

ก าไรขาดทนุ และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบรษัิท เพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีตอ่ผูถื้อหุน้  ใหบ้รษัิทจดัสง่ 
รายงานและเอกสารของบรษัิทท่ีผูถื้อหุน้จะพงึไดร้บัในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย   

   
                      ………………………………….. 

38



ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่7 
 

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม 
              การลงทะเบียนผูเ้ขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 49 ของบรษัิท สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) จะ
ด าเนินการลงทะเบียนดว้ยระบบ Barcode ดงันัน้เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่จะเขา้รว่ม
ประชมุโปรดน าแบบแจง้การประชมุ (แบบฟอรม์ลงทะเบียน) มาในวนัประชมุดว้ย 
1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
กรณีบุคคลธรรมดา 
 (1) กรณีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง โปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืหนงัสอื

เดินทางตอ่เจา้หนา้ที่ เพื่อลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 
 (2)   กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ  
  (2.1) ใชห้นงัสอืมอบฉนัทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพรอ้มหนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุ หรอื Download หนงัสอืมอบฉนัทะ 

แบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบหนึง่แบบใดเทา่นัน้ จากเว็บไซตข์องบรษัิท (www.spi.co.th) พรอ้มทัง้กรอกขอ้ความ
ถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือ ผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ    

  (2.2)    ผูร้บัมอบฉนัทะโปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอื หนงัสอืเดินทางของผูร้บั
มอบฉนัทะตอ่เจา้หนา้ที่   เพื่อลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 

กรณีนิติบุคคล 
  กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ  
 (1) ใชห้นงัสอืมอบฉนัทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพรอ้มหนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุ หรอื Download หนงัสอืมอบฉนัทะ 

แบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบหนึง่แบบใดเทา่นัน้ จากเว็บไซตข์องบรษัิท (www.spi.co.th) พรอ้มทัง้กรอกขอ้ความถกูตอ้ง
ครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ      ผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามโดยผูม้ีอ  านาจกระท าการแทน
นิติบคุคล และประทบัตราบรษัิท (ถา้มี)   

 (2) ผูร้บัมอบฉนัทะโปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน  หรอื  บตัรประจ าตวัขา้ราชการ  หรอื  หนงัสอืเดินทางของผูร้บั   
มอบฉนัทะตอ่เจา้หนา้ที่  เพื่อลงทะเบียนเขา้รว่มประชุม 

กรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น
กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ         

 (1)   ใชห้นงัสอืมอบฉนัทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพรอ้มหนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุ หรอื Download หนงัสอืมอบฉนัทะ 
แบบ ก. หรอื แบบ ข. หรอื แบบ ค. แบบหนึง่แบบใดก็ได ้ จากเว็บไซตข์องบรษัิท (www.spi.co.th) พรอ้มทัง้กรอก
ขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ ผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามโดยผูม้ีอ  านาจ
กระท าการแทนคสัโตเดียน (Custodian) และหลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 

 (1.1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน
(1.2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian)         

 (2)   ผูร้บัมอบฉนัทะโปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน  หรอื  บตัรประจ าตวัขา้ราชการ  หรอื  หนงัสอืเดินทางของผูร้บัมอบ
ฉนัทะตอ่เจา้หนา้ที่ เพื่อลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 

2.  ระเบียบปฏิบัติในการประชุม 
 2.1  การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้มีสทิธิซกัถามและแสดงความคิดเห็นไดท้กุวาระ 
 2.2 การออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระท าโดยเปิดเผย 
 2.3  การออกเสยีงลงคะแนน ใหน้บั หนึง่หุน้ เป็น หนึง่เสยีง 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่8          
         

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังที่ 49 
บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

วันพุธ 22 เมษายน 2563 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูถื้อหุน้ – SPI 

มาดว้ยตนเอง ผูไ้ดร้บัมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบียน 
(ตัง้แตเ่วลา 9.00 น.) 

โต๊ะลงทะเบียน 
(ตัง้แตเ่วลา 9.00 น.) 

 
 

แสดงแบบแจง้การประชมุ (แบบฟอรม์ลงทะเบียน)  
และบตัรประจ าตวั  

แสดงแบบแจง้การประชมุ (แบบฟอรม์ลงทะเบียน)  
หนงัสือมอบฉนัทะ และหลกัฐานประกอบ  
พรอ้มบตัรประจ าตวัผูร้บัมอบฉนัทะ 

รบัปา้ยคะแนน และบตัรลงคะแนนส าหรบัวาระเลอืกตัง้กรรมการบรษัิท (ระบช่ืุอ เลขที่ลงทะเบียน และจ านวนหุน้)  

เขา้หอ้งประชมุ 

ประธานเปิดประชมุ    (เวลา  11.00  น.) 

วาระใดๆ ยกเวน้วาระเลือกตัง้กรรมการบรษิัท ผูถื้อหุน้
ท่ีไม่เหน็ดว้ย หรืองดออกเสียง ใหย้กปา้ยคะแนน 
เจา้หนา้ท่ีจะนบัคะแนน พรอ้มทัง้แจกบตัรลงคะแนน 
โปรดกรอกเลขท่ีลงทะเบียน  ระบคุวามเหน็   ลงนาม
ในบตัรลงคะแนน และส่งคืนเจา้หนา้ท่ีทนัที 
 

สรุปผลคะแนนใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบ 

วาระเลือกตัง้กรรมการบรษิัท ผูถื้อหุน้ทกุทา่น โปรด
ระบคุวามเหน็เลือกตัง้กรรมการบรษิัทเป็นรายบคุคล 
พรอ้มทัง้ลงนามในบตัรลงคะแนน กรณีผูถื้อหุน้ท่ีไม่
เหน็ดว้ย หรืองดออกเสียง ในการเลือกตัง้กรรมการ
บรษิัททา่นใด ใหย้กปา้ยคะแนน เจา้หนา้ท่ีจะนบั
คะแนน  เม่ือเสรจ็สิน้การลงมตใินวาระนี ้ เจา้หนา้ท่ี
จะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทกุทา่น  
 

พิจารณาวาระการประชมุตามล าดบั 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่ 9 
 

แผนทีส่ถานทีจั่ดการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 
 

 
 
 
 

โรงแรมมณเฑยีร ริเวรไ์ซด ์ เลขที ่ 372  ถนนพระราม  3  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ  10120   
โทรศัพท ์02-292-2999, 02-292-2888 
 

รถประจ าทางทีผ่่านโรงแรม : รถประจ าทางสาย 205, 89, 35 
  รถประจ าทางปรับอากาศสาย 205 
  รถโดยสารด่วนพเิศษ BRT 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่ 10 

 
 

      แบบฟอรม์ขอรับรายงานประจ าปีแบบรูปเล่ม 
 
เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น 
 
 บรษัิท  สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิง้  จ ากดั (มหาชน) ขอเรยีนใหท้า่นทราบวา่  หากทา่นผูถื้อหุน้มีความประสงค  ์ที่จะขอรบั
รายงานประจ าปี 2562 แบบรูปเลม่ กรุณากรอกรายละเอียดดา้นลา่ง และสง่กลบัไปยงับรษัิทท่ี นายสปุระดิษฐ์ สอิด หรอื 
นางสาวรตันา ชยัเลศิกมลเดช หรอื นางสาวทิพวรรณ  พนัชน เลขที่ 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพฯ 10120 โทรศพัท ์ 02-293-0030 หรอืสง่ Fax ที่หมายเลขโทรสาร 02-293-0040 เพื่อท่ีบรษัิทจะไดจ้ดัสง่รายงาน
ประจ าปีใหท้า่นตอ่ไป 
 
 ขา้พเจา้ช่ือ  (ตวับรรจง)    ….……………………………………………………………………………………….…...... 
 ที่อยู ่  …………………………………………………………………………...…………….……………………….…... 
 ……………………………………………………………………………………...………..…………….……………… 
 ....………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 ช่ือผูท้ี่สามารถติดตอ่ไดส้ะดวก   …………………………………………………………………………..……………… 
 โทรศพัท ์    ……………………………………………………………………………………...…...…………….… 
 โทรสาร    ………………………………………………………………………………………..……………….… 
 Email address     ………………………………………………………………………………………...…………….… 
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    ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่11 
           Attachment No.11 
 

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

 

      เขียนที่...................................................................................... 
 Written at 

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

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

 (2)   เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 
  being a shareholder of   SAHA PATHANA INTER-HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED 
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม.................................. หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ............................... เสยีง  ดงันี ้
holding the total amount of                          shares with the voting rights of                                   votes as follows;

หุน้สามญั ........................................ หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ..................................... เสยีง 
  ordinary share                               shares with the voting rights of  votes 

  หุน้บรุมิสทิธิ ..................................... หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั .................................... เสยีง 
  preferred share                              shares with the voting rights of               votes 
  

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้
  Hereby appoint  
   (1).................................................................................................................. อาย ุ..................... ปี    
         Age     Years 
อยูบ่า้นเลขท่ี.................................................. ถนน .......................................... ต าบล/แขวง................................................ 
with address at                    Road                                            Sub-District    
อ าเภอ/เขต..................................................... จงัหวดั .............................................. รหสัไปรษณีย ์.......................หรอื 
District                        Province   Postal Code          or  
 
   (2).....................นายนพพร  พงษ์เวช.............................................................. อาย ุ.........73.......... ปี    
   Mr. Nophorn  Bhongsvej    Age             73    Years 
อยูบ่า้นเลขท่ี..105 ซอยประสาทสขุ.................. ถนน ....เย็นอากาศ..................... ต าบล/แขวง.....ช่องนนทร.ี............................ 
with address at    105 Soi Prasatsook            Road      Yenarkard                            Sub-District        Chongnonsi    
อ าเภอ/เขต....ยานนาวา.................................. จงัหวดั .......กรุงเทพฯ......................... รหสัไปรษณีย ์......10120...........หรอื 
District            Yannawa                       Province        Bangkok  Postal Code            10120       or  
 
   (3).....................นางพรรณี  วรวฒุิจงสถิต........................................................ อาย ุ.........68.......... ปี    
   Mrs. Punnee  Worawuthichongsathit   Age             68    Years 
อยูบ่า้นเลขท่ี..135 ซอยจนัทน ์16 แยก 12....... ถนน ............---.........................ต าบล/แขวง.....ทุง่วดัดอน.............................. 
with address at    135 Soi Chan 16, Yaek 12    Road              ---                               Sub-District        Thung Watdon    
อ าเภอ/เขต....สาทร........................................ จงัหวดั .......กรุงเทพฯ......................... รหสัไปรษณีย ์......10120...........หรอื 
District            Sathon                        Province        Bangkok  Postal Code            10120       or  
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   (4).....................นายสมพงษ์  สงัขร์งัสรรค.์..................................................... อาย ุ.........77.......... ปี    
   Mr. Sompong  Sungrungsan   Age             77    Years 
อยูบ่า้นเลขท่ี..548/77 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แยก 18...ถนน ..........---............... ต าบล/แขวง.....บางโพงพาง............................ 
with address at ..548/77 Soi Sathupradit 58, Yaek 18       Road            ---            Sub-District        Bangpongpang    
อ าเภอ/เขต....ยานนาวา........................................... จงัหวดั .......กรุงเทพฯ................. รหสัไปรษณีย ์......10120...........หรอื 
District            Yannawa                      Province        Bangkok Postal Code           10120       or  
 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุผูจ้องหุน้   / 
การประชมุผูถื้อหุน้สามญั / วิสามญั ครัง้ที่ 49 ในวนัพธุที ่22 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น.    ณ หอ้งเจา้พระยา   1  โรงแรม
มณเฑียร รเิวอรไ์ซด ์เลขที่ 372 ถนนพระราม 3  แขวงบางโคล ่ เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร 10120  หรอืที่จะพงึเลือ่นไป
ในวนั  เวลา  และสถานท่ีอื่นดว้ย   
as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Share Subscription Meeting / the Annual General / the 
Extraordinary Meeting of Shareholders No.49th to be held on Wednesday, April 22nd, 2020 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) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
  I / We authorize my / our Proxy to cast the votes according to my / our intentions as follows: 

         วาระท่ี 1    พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 48 เมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2562   
   Agenda 1   Consideration for the approval on the Minutes of  the General Meeting of  Shareholders No.48th   
    on April 22nd , 2019. 

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

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

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

    วาระท่ี  2    รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษัิทในรอบปีที่ผา่นมา 
 Agenda 2    Acknowledgement of the Report of the Board of Directors for the past year. 
 

 วาระท่ี 3    พิจารณาอนมุตัิงบการเงิน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 Agenda 3  Consideration for the approval on the Financial Statements for the year ended December 31st, 2019. 

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

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

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 
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 วาระท่ี 4     พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล 
 Agenda 4   Consideration for the approval on the appropriation of Profit and Dividend Payment. 

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

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

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

      วาระท่ี 5 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการบรษัิทแทนกรรมการบรษัิทที่ตอ้งออกตามวาระ 
 Agenda 5    Consideration for the election of company directors in replacement of those who are retired by rotation.     

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

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

                        การเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
   To elect directors as a whole 

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 

                   การเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
            To elect each director individually 
  ช่ือกรรมการ           นายบุณยสิทธ์ิ            โชควัฒนา                                               .                                              

                        Name of Director  Mr. Boonsithi   Chokwatana                                     .       
              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง  
            Approve Disapprove Abstain 

  ช่ือกรรมการ           นายส าเริง            มนูญผล                                              .                                                          
                        Name of Director  Mr. Samrerng   Manoonpol                                              .                                                          

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง  
            Approve Disapprove Abstain 

  ช่ือกรรมการ           นางสาวศิริกุล           ธนสารศิลป์                                             .                                                
                        Name of Director  Ms. Sirikul   Dhanasarnsilp                                   .                                        

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง  
            Approve Disapprove Abstain 

  ช่ือกรรมการ           นายพิพัฒ   พะเนียงเวทย ์                                         .                                                                 
                        Name of Director  Mr. Pipat    Paniangvait                                             .                                                                  

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง  
            Approve Disapprove Abstain 

  ช่ือกรรมการ           นายนิพนธ ์           พัวพงศกร                                               .                                          
                        Name of Director  Mr. Nipon   Poapongsakorn                                 .                                   

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง  
            Approve Disapprove Abstain 
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วาระท่ี 6     พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิท  
 Agenda 6  Consideration for the determination the remuneration of company directors. 

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

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

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

วาระท่ี 7    พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี 
Agenda 7  Consideration for the appointment of the Auditors and determination the remuneration of auditors.  

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

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

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

วาระท่ี 8    พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 3 วตัถปุระสงคข์องบรษัิท 
Agenda 8  Consideration for the amendment of the Memorandum of Association No.3, the Company’s objective.  

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

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

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 
 
 

วาระท่ี 9    พิจารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถา้มี)  
Agenda 9  Other matters (If any) 

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

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

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 
 
 (5)  การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนีใ้หถื้อวา่การ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้ง และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
  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)  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบไุวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณีที่
ที่ประชมุมีการพิจารณาหรอืลงมติในเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอื
เพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  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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 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ ขา้พเจา้ระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท 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………………………………………………………. ผูม้อบฉนัทะ/Shareholder 
                                             (……….……………………………………………..) 
 
  

   ลงช่ือ/Signed…………………………………………………….… ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                 (……….……………………………………………..) 
 

  
  ลงช่ือ/Signed…..…………………………………………….….…. ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

                                               (.                    นายนพพร  พงษ์เวช                          .) 
             Mr. Nophorn Bhongsvej 

  
  ลงช่ือ/Signed…………………………………………….……...…. ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

                                               (.                    นางพรรณี  วรวฒุิจงสถิต                    .) 
         Mrs. Punnee Worawuthichongsathit 

 
  ลงช่ือ/Signed…………………………………………….……...…. ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

                                               (.                    นายสมพงษ์  สงัขร์งัสรรค ์                  .) 
               Mr. Sompong Sungrungsan 
 
หมายเหต ุ/ Remark  
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบ

ฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 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. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุวข้า้งตน้  ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได ้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 

 

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

       ในการประชมุผูจ้องหุน้ / การประชมุผูถื้อหุน้สามญั / วิสามญั ครัง้ที่ 49 ในวนัพธุที่ 22 เมษายน 2563  เวลา 11.00  น.   
ณ หอ้งเจา้พระยา 1 โรงแรมมณเฑียรรเิวอรไ์ซด ์  เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล ่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 
10120  หรอืที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย   
 For the Share Subscription Meeting/ the Annual General / the Extraordinary Meeting of Shareholders No.49th to be 
held on Wednesday, April 22nd, 2020 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. 

…………………………………….. 
 

                วาระท่ี ........................... เรือ่ง …............................................................................................................ 
  Agenda No.                         Subject  

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

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

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

                วาระท่ี ............................ เรือ่ง …............................................................................................................ 
  Agenda No.                        Subject  

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

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

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

                วาระท่ี ............................ เรือ่ง …............................................................................................................ 
  Agenda No.                        Subject  

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

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

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

                วาระท่ี ............................ เรือ่ง …............................................................................................................ 
  Agenda No.                        Subject  

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

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

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 
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                วาระท่ี ............................ เรือ่ง …............................................................................................................ 
  Agenda No.                        Subject  
 (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (A)    The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

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

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

                วาระท่ี .............................เรือ่งเลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
 Agenda No.                    Election of Directors (continued) 
 ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 
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 ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 
 ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 
 ช่ือกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไมเ่ห็นดว้ย          งดออกเสยีง 
            Approve Disapprove Abstain 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่13 

 
 

การใช้รหัสควิอาร ์(QR Code) ส าหรับดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2562 
 

 รายงานประจ าปี 2562 ซึง่ประกอบดว้ย รายงานประจ าปีของคณะกรรมการบรษัิท งบการเงิน สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2562 และรายงานการพฒันาอยา่งยั่งยืน ประจ าปี  2562 
 ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยบรษัิทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบียน
หลกัทรพัยไ์ดพ้ฒันาระบบเพือ่ใหบ้รษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ สง่เอกสารประกอบการประชมุผูถื้อหุน้และรายงานประจ าปี 
ในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกสผ์า่นควิอารโ์คด้ (QR Code) ใหผู้ถื้อหุน้สามารถเรยีกดขูอ้มลูไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเรว็ ผูถื้อหุน้สามารถ
ดาวนโ์หลดขอ้มลูผา่น QR Code ตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้
 
 ระบบปฏิบัติการ iOS 
 1. เปิดกลอ้ง (Camera) ในโทรศพัทเ์คลือ่นท่ี 
 2. สแกน (หนักลอ้งถา่ยรูปบนโทรศพัทเ์คลือ่นท่ีสอ่งไป) ที่ QR Code 
 3. หนา้จอจะมีขอ้ความแจง้เตือน (Notification) ขึน้มาดา้นบน ใหก้ดที่ขอ้ความนัน้ เพื่อดขูอ้มลูเอกสารประกอบการประชมุ 
 หมายเหตุ  :  กรณีที่ไมม่ีขอ้ความ (Notification) บนโทรศพัทเ์คลือ่นท่ี ผูถื้อหุน้สามารถสแกน QR Code  
     จากแอปพลเิคชนั (Application) อื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นตน้ 
 
 ระบบปฏิบัติการ Android 
 1. เปิดแอปพลเิคชนั QR Code Reader, Facebook และ Line 
  ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผา่น Line 
    เขา้ไปใน Line แลว้เลอืก add friend (เพิ่มเพื่อน) 
    เลอืก QR Code 
    สแกน QR Code 
 2. สแกน QR Code เพื่อดขูอ้มลูเอกสารประกอบการประชมุ 

. 
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