


มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

 1.  บรษิัทขอใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน แทนการเขา้รว่มประชมุ
ดว้ยตนเอง (รายชื่อและรายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 5) โดยระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะที่จดัส่งใหก้บัท่านผูถื้อหุน้หรือดาวนโ์หลด
ทางเว็บไซตข์องบรษิัท (แนะน าใหท้่านออกเสียงในวาระต่างๆ ล่วงหนา้) ส่งมายงับรษิัทล่วงหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 3 วนัท าการก่อนวนัประชมุ เพื่อ
ความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร 
    นายสปุระดิษฐ์  สอิด 
    เลขานกุารบรษิัท สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
    530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
 2. บรษิัทจะจดัใหม้ีการท าความสะอาดภายในหอ้งประชมุล่วงหนา้ก่อนการประชมุ 
 3. บรษิัทเตรียมจดัการประชมุเพื่อลดความแออดัของผูเ้ขา้รว่มประชมุในพืน้ท่ีการประชมุ  โดยจดัเวน้ระยะหา่งระหว่างบคุคล 
1.5 เมตร โดยการจดัที่นั่งในหอ้งประชมุจะสามารถรองรบัผูถื้อหุน้ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะ (“ผูเ้ขา้รว่มประชมุ”) ไดป้ระมาณ 200 ที่นั่ง 
พรอ้มระบเุลขที่นั่งใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุที่ลงทะเบียนเรยีบรอ้ยแลว้ จึงใคร่ขอความรว่มมือผูเ้ขา้รว่มประชมุนั่งตามหมายเลขที่ระบไุว ้ เพื่อ
ประโยชนใ์นการป้องกนั หรือ ติดตามกรณีเกดิเหตกุารณใ์ดๆ ขึน้ 
 ในกรณีที่นั่งที่จดัไวเ้ต็มตามจ านวนแลว้ บรษิัทขอความรว่มมือผูถื้อหุน้ที่มาประชมุดว้ยตนเองมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัท
แทนการเขา้รว่มประชมุ หากเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ บรษิัทขอสงวนสิทธิมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระท่ีระบชุื่อไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ เพื่อ
รกัษาสิทธิของผูถื้อหุน้ 
 4. ขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุทกุท่านปฏิบตัิตามแนวทางการด าเนินการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัทอย่างเครง่ครดั เพื่อป้องกนั
และลดความเส่ียงของการแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 ดงันี ้
  4.1 ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งสวมหนา้กากอนามยัและตอบแบบคดักรองตนเองก่อนเขา้ในบรเิวณสถานที่จดัประชมุ หากผูเ้ขา้รว่ม
ประชมุรวมทัง้บคุคลใกลช้ิดมีการเดินทาง หรือผ่านในพืน้ที่ หรือ สถานที่เส่ียงต่อการติดเชือ้ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสขุ 
หรือ มีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข ้ไอ จาม มีน า้มกู จะไม่อนญุาตใหเ้ขา้รว่มประชมุ และขอความรว่มมือผูเ้ขา้รว่มประชมุปฏิบตัิตามค าแนะน า
ของเจา้หนา้ที่ที่จดุคดักรองอย่างเครง่ครดั หากไม่ปฏิบตัิตามจะไม่อนญุาตใหเ้ขา้บรเิวณพืน้ที่การจดัประชมุ แต่สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการ
อิสระได ้ในกรณีที่ท่านปกปิดขอ้มลูดา้นสขุภาพหรือประวตัิการเดินทางของท่านอาจถือเป็นความผิดตามพระราชบญัญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
  4.2 ผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้งตรวจวดัอณุหภมูิรา่งกายผ่านเครื่องตรวจวดั โดยบรษิัทก าหนดจดุเพื่อคดักรองผูเ้ขา้รว่มประชมุ
ก่อนเขา้สู่บรเิวณงาน หากมีอณุหภมูิรา่งกายตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป จะไม่อนญุาตใหเ้ขา้รว่มประชมุ ผูเ้ขา้รว่มประชมุที่ผ่านการ
คดักรองจะตอ้งตดิสติกเกอร ์ และสวมหนา้กากอนามยัตลอดระยะเวลาที่เขา้รว่มประชมุ รวมถึงท าความสะอาดมือดว้ยแอลกอฮอลเ์จลที่
จดัเตรียมไว ้
  4.3 บรษิัทขอสงวนสิทธิไมใ่หเ้ขา้บรเิวณพืน้ท่ีประชมุ ส าหรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุที่ไม่ผ่านการคดักรอง หรือ ไม่ท าแบบคดักรอง
โรคไวรสั COVID-19 
  4.4 การถามค าถามระหว่างการประชมุจะใชว้ิธีการเขยีนค าถาม โดยใหส่้งกระดาษค าถามแกเ่จา้หนา้ที่ของบรษิัท เพื่อน าส่ง
ใหแ้ก่ประธานท่ีประชมุต่อไป 
 5. บรษิัทจดัเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มไวร้บัรองผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มารว่มประชมุ จ านวน 1 ชดุ ต่อ 1 ท่าน หลงั
เสรจ็สิน้การประชมุ 
 6. หากสถานการณม์ีการเปล่ียนแปลงต่อไป หรือ มีขอ้ก าหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเตมิ เก่ียวกบัการจดัประชมุผูถื้อหุน้ 
บรษิัทจะแจง้ใหท้า่นทราบทางเวบ็ไซตข์องบรษิัท (www.spi.co.th) 
 

 ทัง้นี ้อาจเกิดความล่าชา้ในการคดักรองและการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ บรษิัทขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้

http://www.spi.co.th/
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่3 
 

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททีต้่องออกตามวาระ 
 
1. ช่ือ-นามสกุล  - นายวิชัย  กุลสมภพ   

อายุ -   44 ปี      (เกิด 11 เมษายน 2520)  
สัญชาติ    -  ไทย 
การศึกษา - Master of Advanced Business Practice University of South Australia 
 - ปริญญาโท การตลาด (ภาคภาษาองักฤษ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 - ปริญญาโท ภาควิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (Exchange Program) 
 - Norwegian School of Economics and Business Administration, Norway 
 - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี
  ภาควิชาบรหิารธุรกิจ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 - หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงูดา้นการพฒันาธุรกิจอตุสาหกรรมและการลงทนุ (วธอ.) รุน่ที่ 1 
  สถาบนัวิทยาการธุรกิจและอตุสาหกรรม 
 - หลกัสตูรวิทยาการประกนัภยั ระดบัสงู (วปส.) รุน่ที่ 1 
  สถาบนัวิทยาการประกนัภยัระดบัสงู ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
 - Executive Leadership Program รุน่ที่ 2 
  Wharton Business School, University of Pennsylvenia, USA & NIDA, Thailand 
 - หลกัสตูรกลยทุธก์ารบริหารอสงัหาริมทรพัย ์(RE-CU26)  
  สมาคมผูบ้ริหารธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 - ประกาศนียบตัรนกัวางแผนการลงทนุ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 - ประกาศนียบตัรนกัวางแผนการลงทนุ สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
 - หลกัสตูรภมิูพลงัแผ่นดิน รุน่ที่ 4 ส าหรบัผูบ้ริหารระดบัสงู (ภพผ.) 
  ศนูยว์ิชาการแห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 - หลกัสตูร Strategic CFO in Capital Markets รุน่ที่ 4 
  ศนูยส์่งเสริมการพฒันาความรูต้ลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) 61/2005 
 - Company Secretary Program (CSP) 18/2006 
  จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ต าแหน่งในบริษัท -  กรรมการบริษัท / กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท - 9 ปี (เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท วนัที่ 23 เมษายน 2555) 
ประสบการณก์ารท างาน  
2556 - ปัจจบุนั  กรรมการ   บมจ. ซมัซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) 
2558 - เม.ย. 2561  กรรมการ   บมจ. ซิงเกอรป์ระเทศไทย  
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บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืน 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัท 
จดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน / 
เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท จ านวน ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร 

2 แห่ง 2564 - ปัจจบุนั 
 

2561 - ปัจจบุนั 
 
 
 

- ประธานกรรมการบริหาร 
  บมจ. สหโคเจน (ชลบรุี) 
- กรรมการ 
  บมจ. เพรซิเดนท ์เบเกอรี ่
 

- 49 - 2563 – ปัจจบุนั 
 
 
2562 - ปัจจบุนั 
 
 
2561 - ปัจจบุนั 
 
 
2561 - ปัจจบุนั 
 
 
2561 - ปัจจบุนั 
 
 
2561 - ปัจจบุนั 
 
 
2561 - ปัจจบุนั 
 
 
2561 - ปัจจบุนั 
 
 
2560 - ปัจจบุนั 
 
 
2560 - ปัจจบุนั 
 
 
2560 - ปัจจบุนั 
 
 
2557 - ปัจจบุนั 
 
 
2557 - ปัจจบุนั 
 
 
2556 - ปัจจบุนั 
 
 
2555 - ปัจจบุนั 

- กรรมการ 
  บจ. ธนาซิตี ้เวนเจอร ์
          - พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
- กรรมการผูจ้ดัการ 
  บจ. สห แคปปิตอล ทาวเวอร ์
          - พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
- กรรมการผูจ้ดัการ 
  บจ. เฟิสทย์ไูนเต็ดอินดสัตรี 
          - ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์
- กรรมการผูจ้ดัการ 
  บจ. ทรพัยส์ินสหพฒัน ์
          - การลงทนุ 
- กรรมการ 
  บจ. สินภราดร 
          - การลงทนุ 
- กรรมการ 
  บจ. สหเอเซียแปซิฟิค 
          - พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
- กรรมการ 
  บจ. เทรชเชอร ์ฮิลล ์
          - บริการสนามกอลฟ์ 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
  บจ. บเีอสซี โซอิน 
          - การลงทนุ 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
  บจ. แพนแลนด ์
          - พฒันาท่ีดิน 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
  บจ. สหพฒันเ์รียลเอสเตท 
          - พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
- กรรมการ 
  บจ. สห โตคิว คอรป์อเรชั่น 
          - พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
- กรรมการ 
  บจ. ไอ.ดี.เอฟ. 
          - การลงทนุ 
- กรรมการ 
  บจ. ปารค์ แคปปิตอล โฮลดิง้ 
          - การลงทนุ 
- กรรมการ 
  บจ. เอสเอสไอ โฮลดิง้ 
          - การลงทนุ 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
  บจ. บญุ แคปปิตอลโฮลดิง้ 
          - การลงทนุ 
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การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะ) 420,172    หุน้  = 0.073%   
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 -  สามญัผูถ้ือหุน้ปี 2563 จ านวน     1/1    ครัง้ 
 -  คณะกรรมการบริษัท จ านวน     12/12 ครัง้ 
ความเช่ียวชาญ - บญัชี การเงิน และการลงทนุ  
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง -   กรรมการบริษัท ซึ่งไดผ้่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
  และคณะกรรมการบริษัทแลว้ 
คุณสมบัติต้องห้าม -  ไม่มีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกบัทรพัยท์ี่ไดก้ระท าโดยทจุริต 
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2. ช่ือ-นามสกุล  - นายพิภพ โชควัฒนา   

อายุ  -   45 ปี      (เกิด 11 มีนาคม  2519) 

สัญชาติ    -  ไทย 
การศึกษา - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกจิ The University of Central Florida  
  สหรฐัอเมริกา 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 
  จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ต าแหน่งในบริษัท -  กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท - 3 ปี (เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท วนัที่ 23 เมษายน 2561) 
ประสบการณก์ารท างาน  
2551 - ปัจจบุนั  รองเลขาธิการ  สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืน 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัท 
จดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน / 
เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท จ านวน ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร 

2 แห่ง 2561 - ปัจจบุนั 
 

2547 - ปัจจบุนั 
 
 

- กรรมการ 
  บมจ. ไอที ซิตี ้
- รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
  บมจ. นิวซิตี ้(กรุงเทพฯ)  
 

- 6 - 2563 - ปัจจบุนั 
 
 
2563 - ปัจจบุนั 
 
 
2562 - ปัจจบุนั 
 
 
2549 - ปัจจบุนั 
 
 

- กรรมการ 
  บจ. โชควฒันา 
          - การลงทนุ 
- กรรมการ 
  บจ. สหพฒันเ์รียลเอสเตท 
          - พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
- กรรมการ 
  บจ. สห แคปปิตอล ทาวเวอร ์
          - พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
- กรรมการ 
  บจ. เอกปกรณ ์
          - ใหเ้ช่าท่ีดินและอาคาร 

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะ) 109,081    หุน้   = 0.019% 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 -  สามญัผูถ้ือหุน้ปี 2563 จ านวน     1/1    ครัง้ 
 -  คณะกรรมการบริษัท จ านวน     12/12 ครัง้ 
ความเช่ียวชาญ - ดา้นการบริหารจดัการ และระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร ์
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง -   กรรมการบริษัท ซึ่งไดผ้่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
  และคณะกรรมการบริษัทแลว้ 
คุณสมบัติต้องห้าม -  ไม่มีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกบัทรพัยท์ี่ไดก้ระท าโดยทจุริต  
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3. ช่ือ-นามสกุล  - นายบุญชัย  โชควัฒนา   

อายุ -   74 ปี      (เกิด 1 สิงหาคม 2490)  
สัญชาติ    -  ไทย 
การศึกษา - ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกติติมศกัดิ์  
  สาขานิเทศศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 
  สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
  สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
 - ปริญญาศลิปศาสตรดษุฎบีณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 - ปริญญาตรี ศลิปะศาสตร ์(รฐัศาสตร)์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 
 - Director Certification Program (DCP) 68/2005 
  จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ต าแหน่งในบริษัท -  กรรมการบริษัท  
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท - 9 ปี (เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท วนัที่ 23 เมษายน 2555) 
ประสบการณก์ารท างาน  
2554 - 2560  กรรมการ   บมจ. ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส ์(TF) 
 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืน 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัท 
จดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน / 
เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท จ านวน ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร 

4 แห่ง 2562 - ปัจจบุนั 
 
 

2560 - ปัจจบุนั 
 
2553 - ปัจจบุนั 

 
2513 - ปัจจบุนั 
 

- กรรมการอิสระ และ 
  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
  บมจ. เมืองไทยประกนัภยั 
- กรรมการ 
  บมจ. ไทยเพรซเิดนทฟ์ูดส ์(TFMAMA) 
- ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร 
  บมจ. สหพฒันพิบลู 
- ประธานกรรมการ 
  บมจ. ฟารอ์ีสท ์เฟมไลน ์ดีดีบี 

- 16 - 2558 - ปัจจบุนั 
 
 
2554 - ปัจจบุนั 
 
 
2535 - ปัจจบุนั 
 
 
2522 - ปัจจบุนั 
 
 
2515 - ปัจจบุนั 
 
 

- กรรมการ 
  บจ. รว่มอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์
          - พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
- กรรมการ 
  บจ. เอกปกรณ ์
          - ใหเ้ช่าอาคาร และท่ีดิน 
- กรรมการ 
  บจ. สายพณิวฒันา 
          - การลงทนุ 
- กรรมการ 
  บจ. ชยัลดาดล 
          - การลงทนุ 
- กรรมการ 
  บจ. โชควฒันา 
          - การลงทนุ 

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะ) 200,000    หุน้  = 0.035%  
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 -  สามญัผูถ้ือหุน้ปี 2563 จ านวน     1/1    ครัง้ 
 -  คณะกรรมการบริษัท จ านวน     11/12 ครัง้ 
ความเช่ียวชาญ - มีความรู ้ความสามารถในดา้นการบรหิารจดัการ มีทกัษะดา้นการตลาด การปรบัยทุธศาสตรท์างธุรกิจ เพ่ือ 
  ขยายช่องทางการตลาด ขยายฐานการขาย และจดัจ าหน่ายสินคา้ มีความช านาญในการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ 
  รวมถึงมีความคิดริเริ่มในโครงการตา่งๆ เพื่อพฒันาผูบ้ริหารระดบัสงู รวมถึงบคุลากรใหมี้คณุภาพ เพื่อการพฒันา 
  ที่ยั่งยืนขององคก์ร   
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง -   กรรมการบริษัท ซึ่งไดผ้่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
  และคณะกรรมการบริษัทแลว้ 
คุณสมบัติต้องห้าม -  ไม่มีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกบัทรพัยท์ี่ไดก้ระท าโดยทจุริต 
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4. ช่ือ-นามสกุล  - นายสุจริต  ปัจฉิมนันท ์   

อายุ -   76 ปี      (เกิด 13 พฤศจิกายน 2488)  
สัญชาติ    -  ไทย 
การศึกษา - ปริญญาโท ร.บ. (บริหารรฐักิจ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 - ปริญญาตรี ร.บ. (การปกครอง) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) 41/2005 
  จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ต าแหน่งในบริษัท -  กรรมการบริษัท  
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท - 5 ปี (เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท วนัที่ 15 ธันวาคม 2559) 
ประสบการณก์ารท างาน 
2550 - พ.ค. 2560 กรรมการ บมจ. สหพฒันพิบลู 
2551 – 2559 กรรมการบริหาร บมจ. สหโคเจน (ชลบรุี)  
 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืน 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัท 
จดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน / 
เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท จ านวน ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร 

3 แห่ง 2559 - ปัจจบุนั 
 
 

2556 - ปัจจบุนั 
 

- ประธานกรรมการ และ 
  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
  บมจ. สหโคเจน (ชลบรุี)  
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  บมจ. แพนเอเซียฟุตแวร ์

- 4 - 2562 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 
- บจ. สห โตคิว คอรป์อเรชั่น 
          - พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
 

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะ) -    หุน้    
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 -  สามญัผูถ้ือหุน้ปี 2563 จ านวน     1/1    ครัง้ 
 -  คณะกรรมการบริษัท จ านวน     12/12 ครัง้ 
ความเช่ียวชาญ - การบริหารการปกครอง และเครือข่ายหน่วยงานราชการ 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตัง้ -   กรรมการบริษัท ซึ่งไดผ้่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
  และคณะกรรมการบริษัทแลว้ 
คุณสมบัติต้องห้าม -  ไม่มีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกบัทรพัยท์ี่ไดก้ระท าโดยทจุริต 
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5.  ช่ือ-นามสกุล  - นายสุรชัย  ดนัยตั้งตระกูล    

อายุ -   67 ปี      (เกิด 11 มีนาคม 2497)  
สัญชาติ    -  ไทย 
การศึกษา - ปริญญาโท รฐัศาสตรมหาบนัฑิต มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
 - ปริญญาตรี นิตศิาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 - ประกาศนียบตัร หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู ธรรมศาสตรเ์พือ่สงัคม (นมธ.)  
  รุน่ที่ 1 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 - หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงู การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย 
  ส านกับริหารระดบัสงู (ปปร.) รุน่ที่ 4 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง สถาบนัพระปกเกลา้ 

- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐั เอกชน และการเมือง (วปม.) รุน่ที่ 3/2548 
 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

 การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) 11/2004 
  จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ต าแหน่งในบริษัท -  กรรมการอิสระ  
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัท - 7 ปี (เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท วนัที่ 13 มีนาคม 2557) 
ประสบการณก์ารท างาน 
2562 - ปัจจบุนั  สมาชิกวฒิุสภา   วฒิุสภา 
2556 - ปัจจบุนั  กรรมการ   บมจ. ไทยซมัซุง ประกนัชีวิต 
2560 - 2562  ประธานกรรมการ   บรรษัทประกนัสนิเชื่ออตุสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
2558 - 2562  ประธานกรรมการ   ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืน 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัท 
จดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการทีแ่ข่งขัน / 
เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท จ านวน ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร 

- ไม่ม ี-  - ไม่มี -  - ไม่ม ี-  - ไม่มี - 

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรทีย่ังไม่บรรลุนิติภาวะ) -    หุน้    
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 -  สามญัผูถ้ือหุน้ปี 2563 จ านวน     1/1    ครัง้ 
 -  คณะกรรมการบริษัท จ านวน     11/12 ครัง้ 
ความเช่ียวชาญ - ดา้นกฎหมาย 
ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง -   กรรมการบริษัท และเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งไดผ้่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและ 
  ก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแลว้ 
คุณสมต้องห้าม -  ไม่มีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกบัทรพัยท์ี่ไดก้ระท าโดยทจุริต 

 

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

-  เป็น/ไม่เป็น กรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบริหารงาน  ลกูจา้ง พนกังาน        
   หรือท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า  

ไม่เป็น 

-  เป็น/ไม่เป็น ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย) ไม่เป็น 

-  มี/ไม่มี ความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ย่างอิสระ   
   (เช่น การซือ้/ขายวตัถุดิบ/ สินคา้/บริการ/การใหกู้ย้ืมเงินหรือการกูย้ืมเงิน) 

 
ไม่มี 

-  เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย ไม่เป็น 

-  เป็น/ไม่เป็น กรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้ เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท  
   ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูถื้อหุน้  ซึ่งเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท 

 
ไม่เป็น 

29



ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่4 
 

 บริษัทได้ก าหนดนิยาม  “กรรมการอิสระ”  ของบริษัท เทา่กบัขอ้ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุ ดงันี ้
 (1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท ทัง้นีใ้หน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ  ดว้ย 
 (2) ไม่เป็น  หรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบรหิารงาน  ลกูจา้ง  พนกังาน  ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือ 
ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ของผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษิัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ  
ทัง้นี ้ ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่วไม่รวมถงึกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท  
 (3) ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส  พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผูบ้รหิาร  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะไดร้บั
การเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิาร  หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท  หรือบรษิัทย่อย 
 (4) ไม่มี หรือเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษิัท  ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทัง้ ไม่เป็น หรือเคยเป็น
ผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั  หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุ  ของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิัท  บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม  ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีไดร้บั
แต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 
 ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ  การ
เช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์  รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบรกิาร หรือการให ้หรือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบั
หรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษิัทหรือ 
คู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระตอ่อีกฝ่ายหนึ่ง   ตัง้แต่รอ้ยละสามของสินทรพัยท์ี่มตีวัตนสทุธิของบรษิัทหรือตัง้แต่ยี่สิบลา้นบาท
ขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าว ใหเ้ป็นไปตามวธีิการค านวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยง
กนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนีด้งักลา่ว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่งหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 
 (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุหรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบรษิทั 
บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 
 (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ  ซึ่งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมาย  หรือที่ปรกึษา
ทางการเงิน ซึ่งไดร้บัคา่บรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัที่ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 
 (7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูถื้อหุน้
ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
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 (8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมนียักบักิจการของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึง่ประกอบกจิการท่ีมีสภาพอย่างเดยีวกนัและ
เป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักจิการของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 
  (9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท 
 ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตาม (1) ถงึ (9) แลว้ กรรมการอิสระอาจไดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท  ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบรษิัท  บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อย
ล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือ ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) 
ได ้
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่5 
 

ข้อมูลเกีย่วกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบทีบ่ริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุน้ 
 
1.  ชื่อ-นามสกุล - นายนพพร พงษเ์วช  
ประเภทกรรมการ - กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ     -  74 ปี       
สัญชาติ         -  ไทย  
ทีอ่ยู ่ -   105 ซอยประสาทสขุ ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ -  ไม่ม ี

การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ -  ไมมี่ 
 

 
2.  ชื่อ-นามสกุล - นางพรรณี  วรวุฒิจงสถิต   
ประเภทกรรมการ -   กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ     -  69 ปี       
สัญชาติ         -  ไทย  
ทีอ่ยู ่ -    135 ซอยจนัทน ์16 แยก 12 แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ -  ไม่ม ี

การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ -  ไม่ม ี
 

 
3.  ชื่อ-นามสกุล - นายนิพนธ ์ พัวพงศกร   
ประเภทกรรมการ -   กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ     -  73 ปี       
สัญชาติ         -  ไทย  
ทีอ่ยู ่ -    79/584 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10120 
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ -  ไมมี่ 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ -  ไม่ม ี
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่ 6 

     บริษัท  สหพัฒนาอนิเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
   ข้อบังคับบริษทัในส่วนทีเ่กีย่วข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 
การประชุมผู้ถือหุ้น  

 ข้อ 33. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบรษิัท 

   การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแลว้  ใหเ้รียกวา่การประชมุวิสามญั 
   คณะกรรมการจะเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้ สดุแต่จะเห็นสมควร 

 ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่รอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่าย
ไดท้ัง้หมด จะเขา้ชื่อกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้
แต่ตอ้งระบเุรื่องและเหตผุลในการท่ีขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้
คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคส่ี ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึง่
เขา้ชื่อกนัหรือผูถื้อหุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้ จะเรียกประชมุเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้ 
(45) วนันบัแตว่นัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคส่ี ในกรณีเช่นนี ้ ใหถื้อว่าเป็นการประชมุผูถื้อหุน้ท่ี
คณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบรษิัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและ
อ านวยความสะดวกตามสมควร 
 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคหา้ครัง้ใด  จ านวน
ผูถื้อหุน้ซึ่งมารว่มประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 36. และขอ้ 37. ผูถื้อหุน้ตามวรรคหา้
ตอ้งรว่มกนัรบัผิดชอบชดใชค้า่ใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

 ข้อ 34. ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชมุและเรื่องที่จะเสนอต่อท่ีประชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นเรื่องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณาแลว้แตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่งดงักล่าว  
และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบ ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ  ทัง้นีใ้หโ้ฆษณาค าบอกกล่าว
นดัประชมุในหนงัสือพิมพต์ดิต่อกนัสาม  (3)  วนัและไม่นอ้ยกวา่สาม  (3)  วนัก่อนวนัประชมุดว้ย 

    สถานท่ีที่จะใชป้ระชมุตามวรรคหนึ่ง ใหอ้ยูใ่นทอ้งที่อนัเป็นท่ีตัง้ของส านกังานใหญ่ของบรษิัท  หรือ       
 ส านกังานสาขา หรือสถานท่ีอื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนดให ้

 ข้อ 35. คณะกรรมการจะตอ้งจดัส่งเอกสารตามที่กฎหมายก าหนดใหผู้ถื้อหุน้          พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุสามญั
ประจ าปี 

 ข้อ 36. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้ม)ี มาประชมุไม่นอ้ยกว่า ยี่สิบหา้ (25) 
คนหรือไม่นอ้ยกวา่กึง่หน่ึง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม  
(1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชมุ      เวน้แต่กฎหมายจะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นใน
กรณีใดโดยเฉพาะ 

 ข้อ 37. การประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด   เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง  จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้รว่มประชมุไม่
ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้น ขอ้ 36. หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้นัน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นรอ้งขอ
การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ก็ใหน้ดั
ประชมุใหม่และใหส่้งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้
หลงันีไ้ม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 
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 ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชมุผูถื้อหุน้  ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชมุ หรือไม่
สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไมม่รีองประธาน
กรรมการ  หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้  ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหนึง่เป็นประธานในท่ี
ประชมุ 

ข้อ 39. ประธานในที่ประชมุผูถื้อหุน้ มีหนา้ที่ควบคมุการประชมุใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิัทว่าดว้ยการประชมุ ใน
การนีต้อ้งด าเนินการประชมุใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุ เวน้แต่ที่ประชมุ
จะมีมติใหเ้ปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม  (2/3)  ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุ 

    เมื่อที่ประชมุพิจารณาเสรจ็ตามวรรคหนึ่งแลว้ ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3)  
ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุ
อีกก็ได ้

    ในกรณีที่ที่ประชมุพิจารณาเรื่องตามล าดบัระเบียบวาระไม่เสรจ็ตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผูถื้อหุน้
เสนอไม่เสรจ็ตามวรรคสองแลว้แต่กรณี  และจ าเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณาใหท้ี่ประชมุก าหนดสถานท่ี วนั และ
เวลาที่จะประชมุครัง้ต่อไป  และใหค้ณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชมุ ระบุสถานท่ี  วนั เวลา และระเบียบวาระ
การประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นีใ้หโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุใน
หนงัสือพิมพต์ิดต่อกนัสาม  (3) วนั  และไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนักอ่นวนัประชมุดว้ย 

 ข้อ 40. ผูถื้อหุน้ทกุคนมีสิทธิจะเขา้รว่มประชมุในท่ีประชมุผูถื้อหุน้    ไม่ว่าจะเป็นการประชมุผูถื้อหุน้ชนิดใดคราวใด 
 ข้อ 44. การประชมุสามญัประจ าปีเพื่อพจิารณากิจการเหล่านี ้ คือ   
  (1)       รายงานกิจการคา้ในรอบปีที่ผ่านมา 
   (2)       พิจารณาอนมุตังิบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 
  (3)       พิจารณาจดัสรรก าไร 
  (4)       พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 
  (5)       พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีของบรษิัท 
  (6)      พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
 

การมอบฉันทะเพือ่เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสทิธิของผู้ถือหุน้ในการออกเสียงลงคะแนน 
 ข้อ 41. ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหบ้คุคลอืน่เขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้แทนตนก็ไดแ้ละ 

ผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งยื่นหนงัสือมอบฉนัทะต่อประธานคณะกรรมการ หรือผูท้ี่ประธานคณะกรรมการก าหนด ณ 
สถานท่ีประชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งท าตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมาย
ว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากดัก าหนด 

 ข้อ 42. ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชมุจะไดล้งมติ ผูน้ัน้ไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนดว้ยใน
ขอ้นัน้  นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

    ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหผู้เ้ป็นประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
 ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง  ใหน้บัหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสียง 
  มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
  (1) ในกรณีปกติ  ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ถา้มี

คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิม่ขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
  (2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้  ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี  (3/4)  ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้  

ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
   ก. การขายหรือโอนกิจการของบรษิทัทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
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   ข. การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอื่นหรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 
   ค.    การท า   แกไ้ข   หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส  าคญั

การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิัทหรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถ ุ  
ประสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

   ง.    การแกไ้ขเพิม่เติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือ  ขอ้บงัคบัของบรษิัท 
   จ.   การเพิม่ทนุ  หรือ  ลดทนุของบรษิัท   หรือ  การออกหุน้กูข้องบรษิัท 
   ฉ.  การควบ  หรือ  การเลิกบรษิัท  
การจ่ายเงนิปันผล 
 ข้อ 55. หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บรษิัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่หา้มมใิห้

แบ่งเงินปันผล 
 ข้อ 56. การจา่ยเงินปันผล  ใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้  หุน้ละเท่า ๆ กนั 
   การจ่ายเงินปันผล ใหก้ระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแต่วนัที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการลงมติ

แลว้แต่กรณี ทัง้นีใ้หแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจา่ยเงินปันผลนัน้ ใน            
หนงัสือพิมพต์ิดต่อกนัสาม (3) วนัดว้ย 

 ข้อ 57. คณะกรรมการอาจจา่ยเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นว่าบรษิัทมีผลก าไร
สมควรพอที่จะท าเช่นนัน้ และเมื่อจา่ยเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราว
ต่อไป 

 ข้อ 58. บรษิัทตอ้งจดัสรรเงินก าไรสทุธิประจ าปีไวเ้ป็นทนุส ารองอย่างนอ้ยหนึ่งในยี่สิบ (1/20)  ของก าไรสทุธิประจ าปีหกั
ดว้ยยอดขาดทนุสะสมยกมา จนกว่าทนุส ารองนัน้จะมีจ านวนถงึหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนทนุจดทะเบยีน
ของบรษิัท 

   เมื่อไดร้บัอนมุตัจิากที่ประชมุผูถื้อหุน้แลว้ บรษิัทอาจโอนทนุส ารองอื่น  ทนุส ารองตามกฎหมาย และทนุ
ส ารองส่วนล า้มลูค่าหุน้ตามล าดบั   ไปชดเชยผลขาดทนุสะสมของบรษิัทได ้

 

คุณสมบัตขิองกรรมการ  วิธีการเลือกตั้งกรรมการ  และกรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 ข้อ 18. ใหบ้รษิัทมคีณะกรรมการของบรษิัทไม่นอ้ยกว่าหา้  (5) คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่กึ่งหน่ึง (1/2) ของจ านวน     
   กรรมการทัง้หมดตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 

 ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้ รองประธานกรรมการมีหนา้ที่
ตามขอ้บงัคบัในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 
 การลงนามผกูพนับรษิัท  ใหก้รรมการสองคนลงลายมือชื่อรว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิทั 
 คณะกรรมการอาจก าหนดชื่อกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษิัทพรอ้มประทบัตราส าคญัของบรษิัท 

 ข้อ 19. กรรมการตอ้งเป็นบคุคลธรรมดา   และ 
  (1)   บรรลนุิติภาวะ 
  (2)      ไม่เป็นบคุคลลม้ละลาย   คนไรค้วามสามารถ    หรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ  
  (3)   ไม่เคยรบัโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถงึที่สดุใหจ้ าคกุในความผิดเก่ียวกบัทรพัยท์ี่ไดก้ระท าโดยทจุรติ                   

(4)      ไม่เคยถกูลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคก์ารหรือหน่วยงานของรฐัฐานทจุรติต่อหนา้ที่ 
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ข้อ 20. กรรมการนัน้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้  ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้
 (1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึ่งหุน้ต่อเสียงหน่ึง 
 (2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียว หรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แต่จะแบง่คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไม่ได ้
 (3) บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวน

กรรมการที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมา 
มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตัง้ในครัง้นัน้ใหป้ระธานเป็นผูอ้อก
เสียงชีข้าด 

ข้อ 21. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้ 
จ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัส่วนหน่ึงในสาม   
(1/3)   
 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง  ภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทนัน้ใหจ้บัฉลากกนั            

               ว่าผูใ้ดจะออก  ส่วนปีหลงัๆ  ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  
  กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดร้บัเลือกตัง้ใหม่ได ้
ข้อ 30. หา้มมใิหก้รรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดยีวกนั   และเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิัท  หรือเขา้ 

 เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิดในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั หรือเป็นกรรมการ
ของบรษิัทเอกชน หรือบรษิัทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดยีวกนั  และเป็นการแข่งขนักบักิจการของ
บรษิัทไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชนต์นหรือประโยชนผ์ูอ้ื่น  เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบกอ่นท่ีจะมีมติ
แต่งตัง้ 

 

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
 ข้อ 32. หา้มมใิหบ้รษิัทจา่ยเงินหรือทรพัยสิ์นอื่นใดใหแ้ก่กรรมการ  เวน้แต่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนตามสิทธิและ

ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น โดยปกติวิสยัในฐานะที่เป็นกรรมการของบรษิัท เช่น เงินเดือน เบีย้ประชมุ  
เบีย้เลีย้ง  เบีย้ประกนั  บ าเหน็จ  เงินอดุหนนุ  เงินรางวลั  ค่ารกัษาพยาบาล  ค่าน า้มนั  คา่พาหนะ 

   ความในวรรคตน้  ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการไดร้บัในฐานะพนกังาน หรือลกูจา้ง      
   ของบรษิัท 
คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การก าหนดค่าสอบบัญชี และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้สอบ
บัญชี 
 ข้อ 49. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ที่ใด ๆ ของบรษิัท  
 ข้อ 50. ผูส้อบบญัชีนัน้ ใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เลือกตัง้ทกุปี   ผูส้อบบญัชีซึ่งออกไปนัน้จะถกูเลือกกลบัเขา้รบั

ต าแหน่งอกีก็ได ้
 ข้อ 51. ผูส้อบบญัชีควรไดสิ้นจา้งเทา่ใด   ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ก าหนด 
 ข้อ 54. ผูส้อบบญัชี มีหนา้ที่เขา้รว่มประชมุในการประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัททกุครัง้ที่มีการพิจารณางบดลุ  และบญัชี 

ก าไรขาดทนุ และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบรษิัท เพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชตี่อผูถื้อหุน้  ใหบ้รษิัทจดัสง่ 
รายงานและเอกสารของบรษิัทท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดร้บัในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย   

   
                      ………………………………….. 
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เอกสารและหลักฐานทีผู้่เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม 
              การลงทะเบยีนผูเ้ขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 50 ของบรษิัท สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) จะ
ด าเนินการลงทะเบียนดว้ยระบบ Barcode ดงันัน้เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่จะเขา้รว่ม
ประชมุโปรดน าหนงัสือเชิญประชมุ (แบบฟอรม์ลงทะเบียน) มาในวนัประชมุดว้ย 
1. เอกสารทีผู้่เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงกอ่นเข้าร่วมประชุม 
กรณีบุคคลธรรมดา 
 (1) กรณีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง โปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือ

เดินทางต่อเจา้หนา้ที่ เพื่อลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 
 (2)   กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ  
  (2.1) ใชห้นงัสือมอบฉันทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพรอ้มหนงัสือบอกกล่าวนดัประชมุ หรือ Download หนงัสือมอบฉันทะ 

แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเทา่นัน้ จากเว็บไซตข์องบรษิัท (www.spi.co.th) พรอ้มทัง้กรอกขอ้ความ
ถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือชื่อ ผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ   

  (2.2)    ผูร้บัมอบฉนัทะโปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ หนงัสือเดินทางของผูร้บั
มอบฉนัทะต่อเจา้หนา้ที่   เพื่อลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 

กรณีนิติบุคคล 
  กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ  
 (1) ใชห้นงัสือมอบฉนัทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพรอ้มหนงัสือบอกกล่าวนดัประชมุ หรือ Download หนงัสือมอบฉนัทะ 

แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านัน้ จากเว็บไซตข์องบรษิัท (www.spi.co.th) พรอ้มทัง้กรอกขอ้ความถกูตอ้ง
ครบถว้นและลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ      ผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามโดยผูม้ีอ  านาจกระท าการแทน
นิติบคุคล และประทบัตราบรษิัท (ถา้มี)   

 (2) ผูร้บัมอบฉนัทะโปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน  หรือ  บตัรประจ าตวัขา้ราชการ  หรือ  หนงัสือเดินทางของผูร้บั   
มอบฉนัทะต่อเจา้หนา้ที่  เพื่อลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น
กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ         

 (1)   ใชห้นงัสือมอบฉนัทะตาม แบบ ข. ที่แนบมาพรอ้มหนงัสือบอกกล่าวนดัประชมุ หรือ Download หนงัสือมอบฉนัทะ 
แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหน่ึงแบบใดก็ได ้ จากเว็บไซตข์องบรษิัท (www.spi.co.th) พรอ้มทัง้กรอก
ขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ ผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามโดยผูม้อี  านาจ
กระท าการแทนคสัโตเดยีน (Custodian) และหลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

 (1.1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน
(1.2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian)         

 (2)   ผูร้บัมอบฉนัทะโปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน  หรือ  บตัรประจ าตวัขา้ราชการ  หรือ  หนงัสือเดินทางของผูร้บัมอบ
ฉนัทะต่อเจา้หนา้ที่ เพื่อลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ 

2.  ระเบียบปฏิบัติในการประชุม 
 2.1  การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้มีสิทธิซกัถามและแสดงความคดิเห็นไดท้กุวาระ 
 2.2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย 
 2.3  การออกเสียงลงคะแนน ใหน้บั หนึ่งหุน้ เป็น หน่ึงเสียง 
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ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่50 
บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

วันศุกรท์ี ่23 เมษายน 2564 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูถื้อหุน้ – SPI 

มาดว้ยตนเอง ผูไ้ดร้บัมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบียน 
(ตัง้แต่เวลา 8.00 น.) 

โต๊ะลงทะเบียน 
(ตัง้แต่เวลา 8.00 น.) 

 
 

แสดงหนงัสือเชิญประชมุ (แบบฟอรม์ลงทะเบียน)  
และบตัรประจ าตวั  

แสดงหนงัสือเชิญประชมุ (แบบฟอรม์ลงทะเบียน)  
หนงัสือมอบฉนัทะ และหลกัฐานประกอบ  
พรอ้มบตัรประจ าตวัผูร้บัมอบฉนัทะ 

รบัป้ายคะแนน และบตัรลงคะแนนส าหรบัวาระเลือกตัง้กรรมการบรษิัท (ระบชุื่อ เลขที่ลงทะเบียน และจ านวนหุน้)  

เขา้หอ้งประชมุ 

ประธานเปิดประชมุ    (เวลา  10.00  น.) 

วาระใดๆ ยกเวน้วาระเลือกตัง้กรรมการบริษัท ผูถื้อหุน้
ท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหย้กป้ายคะแนน 
เจา้หนา้ท่ีจะนบัคะแนน พรอ้มทัง้แจกบตัรลงคะแนน 
โปรดกรอกเลขท่ีลงทะเบียน  ระบคุวามเห็น   ลงนามใน
บตัรลงคะแนน และส่งคืนเจา้หนา้ท่ีทนัที 
 

สรุปผลคะแนนใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบ 

วาระเลือกตัง้กรรมการบริษัท ผูถื้อหุน้ทุกท่าน โปรด
ระบคุวามเห็นเลือกตัง้กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล 
พรอ้มทัง้ลงนามในบตัรลงคะแนน กรณีผูถื้อหุน้ท่ีไม่
เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในการเลือกตัง้กรรมการ
บริษัทท่านใด ใหย้กป้ายคะแนน เจา้หนา้ท่ีจะนบั
คะแนน  เมื่อเสรจ็สิน้การลงมติในวาระนี ้เจา้หนา้ท่ีจะ
เก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทกุท่าน  
 

พิจารณาวาระการประชมุตามล าดบั 
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แผนทีส่ถานทีจ่ัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนานาชาติคิงสค์อลเลจกรุงเทพ  
ที่อยู่ : เลขที่ 727 ถนนรชัดาภิเษก  แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศพัท ์ : 02-481-9955 
รถประจ าทาง : รถประจ าทางสาย 35, 89, 205 
  รถประจ าทางปรบัอากาศสาย 205 
  รถโดยสารด่วนพิเศษ BRT 
 
ทัง้นี ้บรษิัทฯ มีรถรบัสง่จากถนนพระราม 3 ซอย 29 ไปยงัสถานที่ประชมุ โดยรถจะออกทกุ ๆ 15 นาท ี

39



ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่ 10 

 
 

      แบบฟอรม์ขอรับรายงานประจ าปีแบบรูปเล่ม 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุน้ 
 
 บรษิัท  สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) ขอเรียนใหท้่านทราบว่า หากทา่นผูถื้อหุน้มีความประสงค ์ที่จะขอรบั
รายงานประจ าปี 2563 แบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดดา้นล่าง และส่งกลบัไปยงับรษิัทที่ นายสปุระดิษฐ์ สอิด หรือ 
นางสาวรตันา ชยัเลิศกมลเดช หรือ นางสาวทิพวรรณ  พนัชน เลขที่ 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
กรุงเทพฯ 10120 โทรศพัท ์02-293-0030 เพื่อที่บรษิัทจะไดจ้ดัส่งรายงานประจ าปีใหท้า่นต่อไป 
 
 ขา้พเจา้ชื่อ  (ตวับรรจง)    ….……………………………………………………………………………………….…...... 
 ที่อยู่   …………………………………………………………………………...…………….……………………….…... 
 ……………………………………………………………………………………...………..…………….……………… 
 ....………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 ชื่อผูท้ี่สามารถติดต่อไดส้ะดวก   …………………………………………………………………………..……………… 
 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   
อยู่บา้นเลขท่ี................................ถนน......................................................ต าบล/แขวง.................................................... 
with address at                         Road Sub-District 
อ าเภอ/เขต................................................จงัหวดั......................................................รหสัไปรษณีย.์................................
District   Province                                                Postal Code 
 

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

หุน้สามญั ........................................ หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ..................................... เสียง 
  ordinary share                               shares with the voting rights of  votes 

  หุน้บรุมิสิทธิ ..................................... หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .................................... เสียง 
  preferred share                              shares with the voting rights of               votes 
  

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้
  Hereby appoint  
   (1)................................................................................................................. อาย ุ..................... ปี    
         Age     Years 
อยู่บา้นเลขท่ี.................................................. ถนน .......................................... ต าบล/แขวง................................................ 
with address at                    Road                                            Sub-District    
อ าเภอ/เขต..................................................... จงัหวดั .............................................. รหสัไปรษณีย ์.......................หรือ 
District                        Province   Postal Code          or  
 
   (2).....................นายนพพร  พงษ์เวช.............................................................. อาย ุ.........74.......... ปี    
   Mr. Nophorn  Bhongsvej    Age             74    Years 
อยู่บา้นเลขท่ี..105 ซอยประสาทสขุ.................. ถนน ....เย็นอากาศ..................... ต าบล/แขวง.....ช่องนนทรี............................ 
with address at    105 Soi Prasatsook            Road      Yenarkard                            Sub-District        Chongnonsi    
อ าเภอ/เขต....ยานนาวา.................................. จงัหวดั .......กรุงเทพฯ......................... รหสัไปรษณีย ์......10120...........หรือ 
District            Yannawa                       Province        Bangkok  Postal Code            10120       or  
 
   (3).....................นางพรรณี  วรวฒุิจงสถิต....................................................... อาย ุ.........69.......... ปี    
   Mrs. Punnee  Worawuthichongsathit   Age             69    Years 
อยู่บา้นเลขท่ี..135 ซอยจนัทน ์16 แยก 12....... ถนน ............---.........................ต าบล/แขวง.....ทุ่งวดัดอน.............................. 
with address at    135 Soi Chan 16, Yaek 12    Road              ---                               Sub-District        Thung Watdon    
อ าเภอ/เขต....สาทร........................................ จงัหวดั .......กรุงเทพฯ......................... รหสัไปรษณีย ์......10120...........หรือ 
District            Sathon                        Province        Bangkok  Postal Code            10120       or  
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   (4).....................นายนิพนธ ์ พวัพงศกร...................................................... อาย ุ.........73.......... ปี    
   Mr. Nipon Poapongsakorn   Age             73    Years 
อยู่บา้นเลขท่ี..............79/584………..……....ถนน ............พญาไท................ ต าบล/แขวง........ถนนพญาไท........................ 
with address at ………………79/584……………... Road ............Phayathai………..…  Sub-District ………Phayathai Road……………..…    
อ าเภอ/เขต....ราชเทวี.....................................จงัหวดั ........กรุงเทพฯ.......................... รหสัไปรษณีย ์......10400...........หรือ 
District            Ratchathewi                           Province        Bangkok Postal Code            10400      or  
 

คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุผูจ้องหุน้   / 
การประชมุผูถื้อหุน้สามญั / วิสามญั ครัง้ที่ 50 ในวนัศกุรท์ี่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้ง THE GREAT HALL ชัน้ 2
โรงเรียนนานาชาติคงิสค์อลเลจกรุงเทพ เลขที่ 727 ถนนรชัดาภิเษก  แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120  
หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั  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.50th to be held on Friday, April 23rd, 2021 at 10.00 a.m. at THE GREAT HALL, 2nd Floor, 

KING’S COLLEGE INTERNATIONAL SCHOOL BANGKOK, No. 727 Ratchadapisek Road, Bangpongpong Sub-district, 

Yannawa District, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof. 
 

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

         วาระท่ี 1    พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 49 เมื่อวนัที่ 3 สิงหาคม 2563   
   Agenda 1   Consideration for the approval on the Minutes of  the General Meeting of  Shareholders No.49th   
    on August 3rd, 2020. 

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

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

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

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

 วาระท่ี 3    พิจารณาอนมุตังิบการเงิน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 Agenda 3  Consideration for the approval on the Financial Statements for the year ended December 31st, 2020. 

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

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

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

42



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

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

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

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

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

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

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

                        การเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
   To elect directors as a whole 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 

                   การเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
            To elect each director individually 
  ชื่อกรรมการ           นายวิชัย             กุลสมภพ                                               .                                              

                        Name of Director  Mr. Vichai   Kulsomphob                                     .       
              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง  
            Approve Disapprove Abstain 

  ชื่อกรรมการ           นายพิภพ            โชควัฒนา                                          .                                                          
                        Name of Director  Mr. Pipope   Chokvathana                                          .                                                          

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง  
            Approve Disapprove Abstain 

  ชื่อกรรมการ           นายบุญชัย           โชควัฒนา                                              .                                                
                        Name of Director  Mr. Boonchai   Chokwatana                                     .                                        

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง  
            Approve Disapprove Abstain 

  ชื่อกรรมการ           นายสุจริต   ปัจฉิมนันท ์                                           .                                                                 
                        Name of Director  Mr. Sujarit    Patchimnan                                            .                                                                  

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง  
            Approve Disapprove Abstain 

  ชื่อกรรมการ           นายสุรชัย            ดนัยตั้งตระกูล                                         .                                          
                        Name of Director  Mr. Surachai   Danaitangtrakul                                 .                                   

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง  
            Approve Disapprove Abstain 
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วาระท่ี 6     พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิัท  
 Agenda 6  Consideration for the determination the remuneration of company directors. 

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

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

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

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

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

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

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

วาระท่ี 8    พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้มี)  
Agenda 8  Other matters (If any) 

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

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

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 
 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้หถื้อว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้ง และไม่ใชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
  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)  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่
ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีที่มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  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 เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ ขา้พเจา้ระบใุน
หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท 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. 
 

 

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

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

  
  ลงชื่อ/Signed…..…………………………………………….….…. ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

                                               (.                    นายนพพร  พงษ์เวช                          .) 
             Mr. Nophorn Bhongsvej 

  
  ลงชื่อ/Signed…………………………………………….……...…. ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

                                               (.                    นางพรรณี  วรวฒุิจงสถติ                    .) 
         Mrs. Punnee Worawuthichongsathit 

 
  ลงชื่อ/Signed…………………………………………….……...…. ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

                                               (.                    นายนิพนธ ์ พวัพงศกร                   .) 
              Mr. Nipon  Poapongsakorn 
 
หมายเหต ุ/ Remark  
1. ผูถ้ือหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะ

หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 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. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมได ้ ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ 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 สหพัฒนาอนิเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)  
Authorization on behalf of the Shareholder of  SAHA PATHANA INTER-HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED.  
       ในการประชมุผูจ้องหุน้ / การประชมุผูถื้อหุน้สามญั / วิสามญั ครัง้ที่ 50 ในวนัศกุรท์ี่ 23 เมษายน 2564  เวลา 10.00  น.   
ณ หอ้ง THE GREAT HALL ชัน้ 2 โรงเรียนนานาชาติคงิสค์อลเลจกรุงเทพ เลขที่ 727 ถนนรชัดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขต
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย   
 For the Share Subscription Meeting/ the Annual General / the Extraordinary Meeting of Shareholders No.50th to be 
held on Friday, April 23rd, 2021 at 10:00 a.m. at THE GREAT HALL, 2nd Floor, KING’S COLLEGE INTERNATIONAL 
SCHOOL BANGKOK, No. 727 Ratchadapisek Road, Bangpongpong Sub-district, Yannawa District, Bangkok 10120, or at 
any adjournment thereof. 

…………………………………….. 
 

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

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

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

                วาระท่ี ............................ เรื่อง …........................................................................................................... 
  Agenda No.                        Subject  
 (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (A)    The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

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

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

                วาระท่ี ............................ เรื่อง …........................................................................................................... 
  Agenda No.                        Subject  
 (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (A)    The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

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

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

                วาระท่ี ............................ เรื่อง …........................................................................................................... 
  Agenda No.                        Subject  
 (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (A)    The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

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

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
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                วาระท่ี ............................ เรื่อง …........................................................................................................... 
  Agenda No.                        Subject  
 (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (A)    The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

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

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

                วาระท่ี .............................เรื่องเลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 
 Agenda No.                    Election of Directors (continued) 
 ชื่อกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 ชื่อกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 ชื่อกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 ชื่อกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 ชื่อกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 ชื่อกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 ชื่อกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 

47



 ชื่อกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 ชื่อกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 ชื่อกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 ชื่อกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 ชื่อกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 ชื่อกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 ชื่อกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 

 ชื่อกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
 ชื่อกรรมการ                                                                                                   
        Name of Director 

              เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่13 

 
 

การใช้รหัสคิวอาร ์(QR Code) ส าหรับดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2563 และ 
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

 
 รายงานประจ าปี 2563 และหนงัสือบอกกล่าวนดัประชมุฉบบัเต็ม พรอ้มทัง้เอกสารแนบไดส้่งใหผู้ถื้อหุน้ในรูปแบบ 
QR Code ที่ปรากฎอยู่บนหนงัสือเชิญประชมุ (แบบฟอรม์ลงทะเบียน)  
 
 ตามที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบรษัิทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนายทะเบียน
หลกัทรพัยไ์ดพ้ฒันาระบบเพื่อใหบ้รษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ส่งเอกสารประกอบการประชมุผูถื้อหุน้และรายงาน
ประจ าปี  ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผ์่านคิวอารโ์คด้ (QR Code) ใหผู้ถื้อหุน้สามารถเรียกดขูอ้มลูไดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็ 
ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดขอ้มลูผ่าน QR Code ตามขัน้ตอนต่อไปนี ้
 
 ระบบปฏิบัติการ iOS 
 1. เปิดกลอ้ง (Camera) ในโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 
 2. สแกน (หนักลอ้งถ่ายรูปบนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ส่องไป) ที่ QR Code 
 3. หนา้จอจะมีขอ้ความแจง้เตือน (Notification) ขึน้มาดา้นบน ใหก้ดที่ขอ้ความนัน้ เพื่อดขูอ้มลูเอกสารประกอบการ 
  ประชมุ 
 หมายเหตุ  :  กรณีที่ไม่มีขอ้ความ (Notification) บนโทรศพัทเ์คลื่อนที่ ผูถื้อหุน้สามารถสแกน QR Code  
     จากแอปพลิเคชนั (Application) อื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นตน้ 
 
 ระบบปฏิบัติการ Android 
 1. เปิดแอปพลิเคชนั QR Code Reader, Facebook และ Line 
  ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line 
    เขา้ไปใน Line แลว้เลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) 
    เลือก QR Code 
    สแกน QR Code 
 2. สแกน QR Code เพื่อดขูอ้มลูเอกสารประกอบการประชมุ 

. 
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