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2. กำรมอบฉันทะให้กรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดังต่อไปนี้ 

ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง อำยุ ที่อยู่ 

1. นางศิริเพ็ญ  สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน  
และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ) 

72 เลขท่ี 377 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร 10600 

2. นายธีรพจน์  วัชราภัย ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ 
(กรรมการอิสระ) 

68 เลขท่ี 249 ซอยโรจนา ถนนสุขุมวิท 21 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110 

3. นายสมเจตน์  หมู่ศิริเลิศ กรรมการบริหาร กรรมการก ากับความเสี่ยง  
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
(กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร) 

65 เลขท่ี 93/84 ซอยเพชรเกษม 7 
ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ 
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
10600 

กรรมการดังรายนามข้างต้นไมม่ีส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอื่นในทุกวาระท่ีเสนอยกเว้นวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 และอนุมัติเงินบ าเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการด าเนินงาน  
ประจ าปี 2563 และนายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระท่ี 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ
อีกวาระหน่ึง 

- ในการมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ สามารถระบุชื่อกรรมการบริษัทฯ ท้ัง 3 คนได้ โดยโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของ
กรรมการบริษัทฯ เรียงล าดับตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น เน่ืองจากในกรณีท่ีกรรมการในล าดับท่ี 1 ท่ีผู้ถือหุ้ นได้เลือกไว้  
ไม่สามารถเข้าประชุมได้ กรรมการท่านท่ีเข้าประชุมได้ 1 คน (ตามล าดับถัดไปท่ีผู้ถือหุ้นได้เลือกไว้) จะเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแทนท่านได้ 

- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ พร้อมจัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับ
การลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมตามท่ีระบุในหัวข้อ “3. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียน
ก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)”  โดยใส่ซองบริการธุรกิจตอบรับท่ีแนบมาพร้อมน้ี ปิดผนึกส่งทางไปรษณีย์ถึงบริษัทฯ มายัง 
“ส านักเลขานุการองค์กร” ก่อนวันประชุม (กรณีส่งทำงไปรษณีย์กรุณำส่งภำยในวันที่ 20 เมษำยน 2564) 

2. กำรลงทะเบียนและกำรแสดงเอกสำรกำรเข้ำประชุม 

 บริษัทฯ มีเจ้าหน้าท่ีรองรับการตรวจสอบหนังสือมอบฉันทะและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมอย่างชัดเจน โดยจะเริ่มตรวจความสมบูรณ์
ของหนังสือมอบฉันทะก่อนเริ่มการประชุมมากกว่า 2 ชั่วโมง และจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป  
ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขท่ี 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและแผนท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ีแล้ว 

 ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบเทคโนโลยีรองรับการลงทะเบียนอย่างรวดเร็วและถูกต้อง  โดยจะใช้ระบบ
บาร์โค้ดในการลงทะเบียน  ดังน้ัน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ  โปรดน ำหนังสือมอบฉันทะ
ซึ่งได้พิมพ์บำร์โค้ดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่บริษัทฯ  จัดส่งมำพร้อมหนังสือบอกกล่ำวเชิญประชุมมำแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่
ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย  ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้จัดอากรแสตมป์ไว้ ณ จุดตรวจหนังสือมอบฉันทะ เพื่ออ านวยความสะดวกกรณีท่ีหนังสือ  
มอบฉันทะไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ 
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3. ผู้เข้ำร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสำรดังต่อไปนี้ในกำรลงทะเบียนก่อนเข้ำประชุม (แล้วแต่กรณี) 

1. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดำ 

1.1 กรณีมาประชุมด้วยตนเอง  ให้ติดต่อจุดลงทะเบียน และยื่นเอกสารท่ีมีบาร์โค้ดพร้อมแสดงเอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงานราชการ
ออกให้ ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน  บัตรประจ าตัวข้าราชการ  ใบขับขี่หรือ
หนังสือเดินทาง และหากมีการเปล่ียน ชื่อ-สกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย 

1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม 
ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม  ซ่ึงได้กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือ

ชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
ข) ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงานราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น ซ่ึงลงนามรับรองส าเนา

ถูกต้อง โดยผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น) 
ค) เอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะ 

2. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล 

ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม  ซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ
ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

ข) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล  และมีข้อความแสดง 
ให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น 

ค) ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคลท่ีลงนามในหนังสือมอบฉันทะซ่ึงลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 

ง) เอกสารแสดงตนท่ีหน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะ 

3. ผู้ถือหุ้นท่ีไม่มีสัญชำติไทยหรือเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ 

 ให้น าความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าประชุมซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทยหรือซ่ึงเป็นนิติบุคคล  
ท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ท้ังนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปน้ี 

ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลน้ันอาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลน้ันตั้งอยู่หรือโดย
ผู้มีอ านาจตามกฎหมายของประเทศท่ีนิติบุคคลตั้งอยู่ก็ได้ ท้ังน้ี จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอ านาจ 
ลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล เงื่อนไขหรือข้อจ ากัดอ านาจในการลงลายมือชื่อ และท่ีตั้งส านักงานใหญ่ 

ข) เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดท าค าแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย  และให้ผู้แทนนิติบุคคล
น้ันรับรองความถูกต้องของค าแปล 

4. กำรออกเสียงลงคะแนน และกำรนับผลกำรลงคะแนนเสียง 

 กำรออกเสียงลงคะแนน 

(1) ให้นับหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียง ท้ังหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ 

(2) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุม (“ประธำนฯ”) จะสอบถามท่ีประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียงโปรดยกมือขึ้น 

 หากผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย  หรืองดออกเสียง  ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลง มติไม่เห็นด้วย  หรืองดออกเสียง 
และลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนท่ีเจ้าหน้าท่ีได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าท่ีน าบัตรลงคะแนน 
ของผู้ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง โดยบัตรลงคะแนนใดท่ีมิได้ลงลายมือชื่อในบัตรหรือลงมติ
มากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ส่วนผู้ถือหุ้นท่ีไม่ยกมือในท่ีประชุมจะถือว่ามีมติให้อนุมัติตามท่ีประธานฯ เสนอให้  
ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 
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 หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามท่ีประธานฯ เสนอให้
ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ถือหุ้นได้ท าเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่า ประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงประการใด ซ่ึงบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าวน้ัน  ในการลงมติในแต่ละ
วาระไว้ด้วยแล้ว 

 ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องท่ีท่ีประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนน้ันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว  
เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม 

(3) ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
ตามท่ีผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ัน บริษัทฯ จะน าการออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
ดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้าในขณะท่ีผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่  
ผู้รับมอบฉันทะ ไม่ต้องกรอกบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมอีกและน าคะแนนเสียงท่ีผู้ถือหุ้นระบุไว้มารวมกับ 
การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม 

(4) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกัน
เป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วย
คะแนนท่ีมีตาม (1) ท้ังหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ แต่เพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ จัดให้มี
การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะมีบัตรลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ไม่มีบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 

 กำรนับผลกำรลงคะแนน 

1. บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ด ในการนับคะแนนเสียง 

2. การนับผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในท่ีประชุม และของผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้แก่  
ผู้รับมอบฉันทะท่ีบริษัทฯ บันทึกไว้ล่วงหน้าในขณะท่ีผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม ท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง   
มาหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ท่ีมาประชุมในแต่ละวาระ ท้ังนี้ คะแนนท่ีเหลือถือว่าลงมติเห็นด้วย 

3. ประธานฯ จะประกาศให้ท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ  
สิ้นสุดลง โดยรายงานจ านวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย 

4. ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนนเสียงชี้ขาดได้  แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษั ทฯ 
ก็ตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


