
 

 

 

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จาํกัด (มหาชน) 

วันจันทรท์ี ่19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. 

ณ  โรงแรมบลิสตนั สวุรรณ พารค์วิว หอ้งพารค์วิว 1 และ 2 ชัน้ 4 เลขท่ี 9 ซอยตน้สน ถนนเพลินจิต           

แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

เริ่มลงทะเบียน เวลา 09.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 หนา้ 

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 1 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจาํปี 2564 

เอกสารแนบ 1 สาํเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 เมื่อวนัท่ี  10 สิงหาคม 2563 6 

เอกสารแนบ 2 รายงานประจาํปี 2563 และงบการเงินของบรษิัท สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ 

      วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) 14 

เอกสารแนบ 3 ขอ้บงัคบัของบรษิัท ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 15 

เอกสารแนบ 4 ขอ้มลูผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2564 17 

เอกสารแนบ 5 ประวตัิโดยย่อของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการ 19 

เอกสารแนบ 6 หลกัเกณฑก์ารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 25 

เอกสารแนบ 7 ชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉนัทะเอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้รว่มประชมุ ตอ้งนาํมาแสดงฯ 26 

เอกสารแนบ 8 ขอ้มลูกรรมการอิสระท่ีบรษิัทเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 29 

เอกสารแนบ 9 หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข 30 

เอกสารแนบ 10 หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค 34 

เอกสารแนบ 11 สิทธิและหลกัเกณฑใ์นการออกเสียงลงคะแนน และขัน้ตอนการประชมุผูถื้อหุน้ 38 

เอกสารแนบ 12 แผนท่ีจดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 41 

เอกสารแนบ 13 มาตรการและแนวปฎิบตัิในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัฯ 42 

เอกสารแนบ 14 ขัน้ตอนการยืนยนัตวัตนผ่าน Application IR PLUS AGM TH 44 
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      วนัที ่2 เมษายน 2564 

เรื่อง   ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 

เรยีน   ท่านผูถ้อืหุน้ บรษิทั พราว เรยีล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 

 2. รายงานประจาํปี 2563 และงบการเงนิของบรษิทั สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563  

  ในรปูแบบรหสัควิอาร ์(QR Code) 

 3. ขอ้บงัคบัของบรษิทั ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

 4. ขอ้มลูผูส้อบบญัชแีละการกําหนดค่าสอบบญัช ีประจาํปี 2564 

 5. ประวตัโิดยย่อของบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการ 

 6. หลกัเกณฑก์ารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 7. ชี้แจงวธิกีารลงทะเบยีน การมอบฉนัทะเอกสารและหลกัฐานทีผู่เ้ขา้ร่วมประชุม ต้องนํามาแสดงในการเขา้ร่วม

  ประชุมผูถ้อืหุน้ 

 8. ขอ้มลูกรรมการอสิระทีบ่รษิทัเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

 9. หนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ข 

 10. หนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ค 

 11. สทิธแิละหลกัเกณฑใ์นการออกเสยีงลงคะแนน และขัน้ตอนการประชุมผูถ้อืหุน้ 

 12. แผนทีจ่ดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2564 

 13. มาตรการและแนวปฎบิตัใินการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท พราว เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) ได้มีมติใหจ้ดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2564            

ในวนัจนัทร์ที่ 19 เมษายน 2564  เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมบลสิตนั สุวรรณ พาร์คววิ ห้องพาร์คววิ 1 และ 2 ชัน้ 4 เลขที ่9                    

ซอยตน้สน ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมรีะเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่10 สงิหาคม 2563 

วาระที ่2   พจิารณารบัทราบผลการดาํเนินงานและพจิารณาอนุมตังิบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิกําไรและงดจ่ายเงนิปันผล 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2564 

วาระที ่5 พจิารณาแต่งตัง้กรรมการทีอ่อกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ประจาํปี 2564 

วาระที ่7 พจิารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี 

 

      ขอแสดงความนับถอื 

 

 

 (นายอนุวฒัน์ เมธวีบิูลวฒุ)ิ 

 ประธานคณะกรรมการ 

 

หมายเหต ุ โปรดดรูายละเอยีดระเบยีบวาระการประชุมและความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัในหน้าถดัไป 
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ระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 

 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 10 สิงหาคม 2563 

                 (โปรดดเูอกสารแนบ 1) 

ความเป็นมาและเหตุผล  บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่              

10 สงิหาคม 2563 ภายใน 14 วนัตามทีกํ่าหนดไวใ้นมาตรา 96 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 

และได้ส่งให้แก่ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ                               

www.proudrealestate.co.th เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

ความเหน็ของคณะกรรมการ  เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

ประจาํปี 2563 ซึง่ไดม้กีารจดัทาํไวถู้กตอ้งภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายกําหนดไว ้

 การลงมต ิ วาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 2   พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานและพิจารณาอนุมติังบการเงินสาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 (โปรดดเูอกสารแนบ 2) 

ความเป็นมาและเหตุผล  ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 งบการเงนิของบรษิทั     

ซึ่งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) และงบกําไรขาดทุนสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 จะต้องไดร้บัอนุมตัิ

จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ งบการเงนิของบรษิทัสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ไดร้บัการตรวจสอบจาก

ผูส้อบบญัชแีละสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัแลว้ จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา

อนุมตังิบการเงนิดงักล่าวซึง่มรีายการทีส่าํคญัดงัน้ี 

        
(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการตามงบการเงินรวม ปี 2563 ปี 2562 เปล่ียนแปลง 

สนิทรพัยร์วม 2,001.41  1,715.07  17% 

หน้ีสนิรวม 1,308.05  977.06  34% 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 693.36  738.01  (6%) 

รายไดร้วม 198.20  110.97  79% 

กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (44.82) (40.09) 12% 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) (0.07) (0.08) (13%) 

 

 การลงมต ิ วาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไรและงดจ่ายเงินปันผล 

ความเป็นมาและเหตุผล  บริษัทฯ มนีโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธ ิแต่บริษัท                                 

ยงัไม่สามารถพจิารณาจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีน้ีได้เน่ืองจาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทยงัมยีอด    

ขาดทุนสะสม ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 โดยมีข้อมูล             

เปรยีบเทยีบอตัราการจ่ายเงนิปันผลในปีทีผ่่านมาดงัน้ี 

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล  ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563 

1. กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (41.03) ลา้นบาท (40.09) ลา้นบาท (44.82) ลา้นบาท 

2. จาํนวนหุน้ทีเ่รยีกชาํระแลว้ 190.08 ลา้นหุน้ 641.47 ลา้นหุน้ 641.47 ลา้นหุน้ 

3. เงนิปันผลจ่ายอตัราต่อหุน้ ไม่มกีารจ่ายปันผล ไม่มกีารจ่ายปันผล ไม่มกีารจ่ายปันผล 

4. รวมเป็นเงนิจ่ายปันผลทัง้สิน้  ไม่มกีารจ่ายปันผล ไม่มกีารจ่ายปันผล ไม่มกีารจ่ายปันผล 

5. สดัส่วนการจ่ายเงนิปันผล ไม่มกีารจ่ายปันผล ไม่มกีารจ่ายปันผล ไม่มกีารจ่ายปันผล 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสําหรับ                                     

ผลการดาํเนินงานในรอบปี 2563  

 การลงมต ิ วาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจาํปี 2564 

 (โปรดดเูอกสารแนบ 4) 

ความเป็นมาและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 กําหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุ้น

สามญัประจําปีต้องแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแล้วเหน็ควร

เสนออนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2564 

เน่ืองจากเป็นบรษิทัตรวจสอบบญัชรีายใหญ่ 4 อนัดบัแรกในระดบัสากล โดยเสนอรายชื่อผูส้อบบญัชดีงัต่อไปน้ีเป็น

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

 รายชื่อผูส้อบบญัช ี             

1. นางสาวศริวิรรณ สุรเทพนิทร ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4604 และ/หรอื 

2. นางสาวพชัรวรรณ คณูะรงัส ี ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่6650 และ/หรอื 

3. นายสาํราญ แตงฉ่ํา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่8021 

ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชดีงักล่าวขา้งต้นไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหบ้รษิทั สาํนักงาน อวีาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตอื่นของสํานักงานทําหน้าที่ตรวจสอบบญัชแีละแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษิทัแทนผู้สอบบญัชี

ดงักล่าวได ้โดยกําหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2564 ดงัน้ี 

  ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee)     1,500,000 บาท 

ค่าบรกิารอื่น ๆ (Non-Audit Fee)  ไม่ม ี 

 

 หมายเหต ุ 

1. บรษิทั สํานักงาน อวีาย จํากดัและผูส้อบบญัชดีงักล่าวขา้งต้น ไม่มคีวามสมัพนัธ์หรอืส่วนไดเ้สยีใด ๆ กบับรษิทัฯ 

บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของบุคคลดงักล่าว 
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 2. บรษิทั สาํนักงาน อวีาย จาํกดัและผูส้อบบญัชดีงักล่าวขา้งตน้ ใหบ้รกิารสอบบญัชแีก่บรษิทัฯ และทุกบรษิทัย่อยดว้ย 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ  เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี

จากบรษิทั สาํนักงาน อวีาย จาํกดั และกําหนดค่าตอบแทนตามทีเ่สนอ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั 

สาํนักงาน อวีาย จาํกดั และกําหนดค่าตอบแทนตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบดงักล่าวขา้งตน้ 

 การลงมต ิ วาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาแต่งตัง้กรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ (โปรดดเูอกสารแนบ 5) 

 ความเป็นมาและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กําหนดว่าในการประชุม

 สามญัประจาํปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 โดยใหก้รรมการทีอ่ยู่ในตําแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจาก

 ตําแหน่งตามกําหนดวาระ ซึ่งมสีทิธไิด้รบัการเลือกตัง้ให้เขา้มาดํารงตําแหน่งใหม่ได้อีกวาระหน่ึง ทัง้น้ีในปี 2564 

 กรรมการทีต่อ้งออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระรวม 3 ท่าน คอื 

 

ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง จาํนวนครัง้ทีเ่ขา้ประชุม จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 

นายอนุวฒัน์  เมธวีบิูลวุฒ ิ กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร 8/8 1 ปี 10 เดอืน 

นายพสุ  ลปิตพลัลภ กรรมการผูม้อํีานาจลงนาม 8/7 1 ปี 10 เดอืน 

นางสาวพราวพธุ  ลปิตพลัลภ กรรมการผูม้อํีานาจลงนาม 8/8 1 ปี 10 เดอืน 

 

หมายเหตุ โปรดดูประวตักิรรมการ การถอืหลกัทรพัย์ การดํารงตําแหน่งในบรษิทัอื่น และรายละเอยีดการกลัน่กรอง 

และพจิารณาในอกสารแนบทา้ย 5 หน้า 35 - 40 

ทัง้น้ีในระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2564 บรษิัทได้ใหส้ทิธแิละโอกาสแก่ผูถ้ือหุน้ในการ

เสนอชื่อกรรมการใหม่เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการใหม่                 

ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ดงันัน้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจงึได้พจิารณาคุณสมบตัิ     

ของกรรมการทัง้สามท่านทีค่รบกําหนดต้องออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระดงักล่าว และเหน็สมควรเสนอให ้     

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้ใหน้ายอนุวฒัน์ เมธวีบิูลวฒุ,ิ นายพสุ ลปิตพลัลภ และนางสาวพราวพุธ ลปิตพลัลภ 

กลบัเขา้มาดาํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทัต่อไปอกีวาระหน่ึง 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้ใหน้ายอนุวฒัน์ เมธวีบิูลวุฒ,ิ 

นายพสุ ลปิตพลัลภ และนางสาวพราวพุธ ลปิตพลัลภ กลบัเขา้มาดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทัต่อไปอีกวาระหน่ึง

ตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนดงักล่าว 

การลงมต ิวาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา

 ค่าตอบแทนประจาํปี 2564 (โปรดดเูอกสารแนบ 6) 

ความเป็นมาและเหตผุล  ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ค่าตอบแทนกรรมการตอ้งไดร้บั

อนุมตัจิากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนได้พจิารณาและเสนอให้กําหนดค่าตอบแทน

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนสาํหรบัปี 2564 เท่ากบัปี 2563 ดงัน้ี 
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ค่าเบีย้ประชุมต่อการประชุมหน่ึงครัง้ 

 ค่าเบีย้ประชมุ ปี 2563 ค่าเบีย้ประชมุ ปี 2564 

 ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 15,000 บาท 12,000 บาท 15,000 บาท 12,000 บาท 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท 12,000 บาท 15,000 บาท 12,000 บาท 

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 15,000 บาท 12,000 บาท 15,000 บาท 12,000 บาท 

 

โบนัสประจาํปีสาํหรบัคณะกรรมการทัง้คณะ 

เป็นเงนิจํานวน 3,500,000 บาท โดยใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูกํ้าหนดเงื่อนไขการจ่าย ทัง้น้ีในปีทีผ่่านมาไม่มี

การจ่ายโบนัสใหแ้ก่กรรมการเน่ืองจากบรษิทัมผีลประกอบการขาดทุน 

ค่าตอบแทนอย่างอื่น ไม่ม ี

หมายเหต ุ โบนัสประจาํปีสาํหรบัคณะกรรมการทัง้คณะปี 2564 เท่ากบัปี 2563 ทุกประการ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ กรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทนดงักล่าว 

 การลงมต ิ วาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 7  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 

 

หมายเหตุ 

1. บรษิทัฯ ปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้เมื่อวนัที ่8 มนีาคม 2564  

2. บรษิทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมพรอ้มเอกสารแนบบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.proudrealestate.co.th หากผูถ้อืหุน้

มคีาํถามทีต่้องการใหบ้รษิทัฯ ชี้แจงในระเบยีบวาระการประชุมใด โปรดแจง้เลขานุการบรษิทัไดท้ีโ่ทรศพัทห์มายเลข 

0-2035-0999 ต่อ 1966 หรอือเีมล pumipat.s@proudrealestate.co.th หรอื bussayamas.t@proudrealestate.co.th  

3. หากผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมแทน โปรดใชแ้บบฟอรม์หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ข (เอกสารแนบ 9) 

4. ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรายงานประจําปีฉบบัตีพมิพ์เป็นรูปเล่ม โปรดแจ้งเลขานุการบรษิัทได้ที่โทรศพัท์หมายเลข                            

0-2035-0999 ต่อ 1966 หรอือเีมล ์pumipat.s@proudrealestate.co.th หรอื bussayamas.t@proudrealestate.co.th 

5. บรษิทัฯ จะเปิดใหผู้ถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ของวนัที ่          

19 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 

6. เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั COVID-19 บรษิทัฯ ขอเรยีนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเกี่ยวกบัแนวปฏิบตัิใน

การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั COVID-19 ในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ซึ่งบรษิัทฯ       

ให้ความสําคญักบัความปลอดภยัในด้านสุขอนามยัของผู้เขา้ร่วมประชุมและผู้ที่เกี่ยวขอ้งทุกท่าน บรษิัทฯ จงึขอเรยีน

ชี้แจงผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเกี่ยวกับมาตรการของบริษัทฯ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส      

COVID-19 ว่าบริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตัิตามคําแนะนําของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการเตรยีม   

ความพร้อมการคดักรองผู้เขา้ร่วมประชุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั COVID-19 อย่างเขม้งวด    

ตามเอกสารแนบ 13 
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รายงานประจาํปี 2563 และงบการเงนิของบริษทั สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 

ในรูปแบบรหัสควิอาร ์(QR Code) 
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ข้อบังคับของบริษทั พราว เรียล เอสเตท จาํกัด (มหาชน) 

   

หมวดที ่6 การประชุมผู้ถือหุน้ 

ข้อ 30. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือน นับแต่วนั

สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัท 

การประชุมผู้ถือหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม        

ผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้รวมกันนบัจาํนวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 5 ของ

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 10 ของจาํนวนหุน้ท่ี

จาํหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ชื่อกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดแ้ต่ตอ้ง

ระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีประชุมผูถื้อหุน้ภายใน    

1 เดือน นบัแต่วนัไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ข้อ 31. ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชมุ ระบุ สถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ

วาระการประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอ

เพ่ือทราบ เพ่ืออนมุตัิ หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นชอบของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้้

ถือหุน้ทราบไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม  และโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพต์ิดต่อกัน 3 วนั ก่อนวนั

ประชมุไม่นอ้ยกว่า 3 วนั 

ข้อ 32. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไม่นอ้ยกว่า 25 คน 

หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายได้

ทัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถึง 1 ชั่วโมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วม

ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชุมเป็นอนั

ระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นรอ้งขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือ             

นดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ข้อ 33. มติของท่ีประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

โดยใหน้ับหุน้หน่ึงเป็นเสียงหน่ึง ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีก

เสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น          

ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหน้บัหุน้หน่ึงเป็นเสียงหน่ึง 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 

(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอ่ืนหรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 

(ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษิัททัง้หมด หรือบางส่วนท่ีสาํคญั

การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมี

วตัถปุระสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทนุกนั 

(ง) การเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบรษิัท 

(จ) การลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท 
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(ฉ) การออกหุน้กูข้องบรษิัท 

(ช) การควบบรษิัท 

(ซ) การเลิกบรษิัท 

(ฌ) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิและขอ้บงัคบัของบรษิัท 

(ญ) การออกหุน้หรือชาํระหนี ้หรือโครงการแปลงหนีเ้ป็นทุนตามมาตรา 54/1 ของพระราชบญัญัติ

บรษิัทมหาชนจาํกดั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2544 

 ข้อ 34. การลงคะแนนลบั อาจจะกระทาํไดเ้มื่อมีผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 5 คน รอ้งขอและท่ีประชุมผูถื้อหุน้เห็นชอบ

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดย

ใหน้บัหุน้หน่ึงเป็นเสียงหน่ึง 

 ข้อ 35. กิจการท่ีการประชมุสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชมุเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการในรอบปีท่ีผ่านมา 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร 

(4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(5) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี 

(6) กิจการอ่ืนๆ  
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ข้อมูลผู้สอบบัญชีและการกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2564 

1. คุณศิริวรรณ สุรเทพินทร์ 

 

 

 

 

 

คุณวุฒิและตาํแหน่งทางวิชาชีพ - ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4604 

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของสํานกังานคณะกรรมการ         

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

- หุน้ส่วน บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

สาํนกังานสอบบญัชี บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

ประวติัการศึกษา -   ปริญญาตรีทางบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-   ปริญญาโททางบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-   ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอบบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์                     

-   ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางภาษาองักฤษเพื่ออาชีพ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

ประสบการณ์ทาํงาน 2535 - ปัจจุบนั 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

การมีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ        

บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

ไม่มี 

จาํนวนปีท่ีเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของ

บริษทั (5 ปีท่ีผา่นมา 2563-2559) 

 1 ปี (ปี 2563) 
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2. คุณพชัรวรรณ คูณะรังสี 

 

 

 

คุณวุฒิและตาํแหน่งทางวิชาชีพ - ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6650 

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของสํานกังานคณะกรรมการ        

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

- หุน้ส่วน บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

สาํนกังานสอบบญัชี บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

ประวติัการศึกษา ปริญญาตรีทางบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์ทาํงาน 2539 – ปัจจุบนั บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

การมีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ        

บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

ไม่มี 

จาํนวนปีท่ีเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของ

บริษทั (5 ปีท่ีผา่นมา 2563-2559) 

 - ปี  

3. คุณสําราญ แตงฉ่ํา 

 

 

 

 

คุณวุฒิและตาํแหน่งทางวิชาชีพ - ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8021 

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของสํานกังานคณะกรรมการ        

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

- หุน้ส่วน บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

สาํนกังานสอบบญัชี บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

ประวติัการศึกษา ปริญญาตรีทางบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์ทาํงาน 2541 - ปัจจุบนับริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

การมีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ        

บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

ไม่มี 

 

  

จาํนวนปีท่ีเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของ

บริษทั (5 ปีท่ีผา่นมา 2563-2559) 

- ปี 
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นายอนุวัฒน ์ เมธีวิบูลยวุ์ฒิ (อายุ 70 ปี) 
 

วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ:    15 พฤษภาคม 2562 

วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ:   15 พฤษภาคม 2562  
 

ตาํแหน่ง : กรรมการอิสระ 

  ประธานคณะกรรมการบรษิัท, 

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, 

  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

การถือหุน้ : กรรมการ ไม่ม ี

  คู่สมรส / ผู้ทีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉันสามีภริยา ไม่ม ี

  บุตรทียั่งไม่บรรลนิุติภาวะ  ไม่ม ี

  ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่ม ี
 

ข้อมูลเพิ่มเติมของกรรมการ 

• ไดร้ับการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังจากคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่าเป็นบุคคลท่ีมี   

ความเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบรษิัท โดยไม่มีผูถื้อหุน้เสนอชื่อบคุคลอ่ืนใหเ้ป็นกรรมการบรษิัท 

• ไม่ไดเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีสภาพเป็นการแข่งขัน

ทางธุรกิจกบับรษิัทฯ 

• ไม่มีความสมัพนัธห์รือผลประโยชนท์างธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทย่อยหรือบรษิัทรว่ม 

• ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในวาระการประชมุใด ๆ ของการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 

คุณวุฒิการศึกษา 

• หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑิตสาขารฐัประศาสนศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• เกียรตินิยมอนัดบั 2 สาขานิตศิาสตรจ์ฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประวัติการอบรม 

• หลกัสตูร  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (DAP) รุน่ 104 / 2556  

• หลกัสตูร  หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสงู (บ.ย.ส.) รุน่ท่ี 15 / 2554-2555 

• หลกัสตูร  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุน่ 45 / 2545 - 2546 

• หลกัสตูร  นกัปกครองระดบัสงู สถาบนัดาํรงราชานภุาพ สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย รุน่ 36 

• หลกัสตูร  นกับรหิารงานท่ีดินระดบัสงู  กรมท่ีดิน รุน่ท่ี 7 

ประสบการณท์าํงาน 

• การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น : จาํนวน 1 แห่ง 

 2555 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. สวนอตุสาหกรรมโรจนะ 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) : จาํนวน 4 แห่ง 

 2562 - ปัจจบุนั กรรมการผูท้รงคณุวฒุิดา้นท่ีดิน กระทรวงการคลงั 

 2558 - ปัจจบุนั กรรมการกฤษฎีกา สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 2555 - ปัจจบุนั รองประธาน และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบรหิาร เจรญิโภคภณัฑ ์กรุ๊ป 

 2557 - 2562 สมาชิก สภานิติบญัญัติแห่งชาต ิ  
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ประสบการณก์ารทาํงานในองคก์รอืน่ ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

 2557 - 2561 ประธานกรรมการบรษิทั บมจ. เจ.เอส.พี.พรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั  
 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563:  

• คณะกรรมการบรษิทั 8/8 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00)  

• คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ100.00)  

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4/4 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100.00)  
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วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ:  15 พฤษภาคม 2562  

ตาํแหน่ง : กรรมการบรษิัท 

  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

  กรรมการบรหิาร 
 

การถือหุน้ : กรรมการ 226,046,445 หุน้ (35.23%) 

  คู่สมรส / ผู้ทีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉันสามีภริยา ไม่ม ี

  บุตรทียั่งไม่บรรลนิุติภาวะ ไม่ม ี

  ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร พ่ีชายของนางสาวพราวพธุ ลิปตพลัลภ 

ข้อมูลเพิ่มเติมของกรรมการ 

• ไดร้บัการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวงัจากคณะกรรมการบรษิัทแลว้ว่าเป็นบคุคลท่ีมีความ

เหมาะสมกบั 

การประกอบธุรกิจของบรษิัท โดยไม่มีผูถื้อหุน้เสนอชื่อบคุคลอ่ืนใหเ้ป็นกรรมการบรษิัท 

• ไม่ไดเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีสภาพเป็นการแข่งขัน

ทางธุรกิจกบับรษิัทฯ 

• ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในวาระการประชมุใด ๆ ของการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 

คุณวุฒิการศึกษา 

• MSc in Real Estate Investment, Cass Business School, United Kingdom  

• BA in Business Management (Finance), Second Class Honors, University of Westminster, United 

Kingdom  

ประวัติการอบรม 

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)        

รุน่ท่ี 138/2560 

ประสบการณท์าํงาน 

• การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น 

 - ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง - 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) : จาํนวน 9 แห่ง 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท บรษิัท หวัหิน อลัฟ่า 71 จาํกดั 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท บรษิัท หวัหิน สกาย ลิฟวิง่ จาํกดั 

2560 - 2562 กรรมการบรษิัท บรษิัท ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั (มหาชน) 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัทและผูก้่อตัง้ บรษิัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

โรโบเวลธ ์จาํกดั 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท บรษิัท ไวทว์อเตอร ์เวสต ์เอสอีเอ จาํกดั 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท บรษิัท วานา นาวา จาํกดั 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท บรษิัท พราว กรุ๊ป โฮลดิง้ จาํกดั     

นายพสุ ลิปตพัลลภ (อายุ 35 ปี) 
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2558 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท บรษิัท พราวด ์ฮอสพิทอลิตี ้จาํกดั 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท บรษิัท พราว รีสอรท์ หวัหิน จาํกดั   

ประสบการณก์ารทาํงานในองคก์รอืน่ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

2558 - 2561 Vice President FICC Sales เดอะ รอยลั แบงก ์อ๊อฟ สกอตแลนด ์(สิงคโปร์

และฮ่องกง) (มหาชน) 

2556 - 2558 Director Financial Market Sales ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (สิงคโปร)์ จาํกดั 

(มหาชน) 
 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2563:  

• คณะกรรมการบรษิัท 7/8 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 87.50)  

• คณะกรรมการบรหิาร 24/24 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ100.00)  
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วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ:  15 พฤษภาคม 2562 
 

ตาํแหน่ง : กรรมการบรษิทั 

  กรรมการบรหิาร 
 

การถือหุน้ : กรรมการ 226,046,444 หุน้ (35.23%) 

  คู่สมรส / ผู้ทีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉันสามีภริยา ไม่ม ี

  บุตรทียั่งไม่บรรลนิุติภาวะ ไม่ม ี

  ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร นอ้งสาวของนายพส ุ ลิปตพลัลภ 

ข้อมูลเพิ่มเติมของกรรมการ 

• ไดร้ับการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังจากคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่าเป็นบุคคลท่ีมี   

ความเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบรษิัท โดยไม่มีผูถื้อหุน้เสนอชื่อบคุคลอ่ืนใหเ้ป็นกรรมการบรษิัท 

• ไม่ไดเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีสภาพเป็นการแข่งขัน

ทางธุรกิจกบับรษิัทฯ 

• ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในวาระการประชมุใด ๆ ของการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 
 

คุณวุฒิการศึกษา 

• London Business School, United Kingdom - MSc (Distinction) in Management 

• University of Oxford, United Kingdom - BA (Hons) in Economics and Management  

ประวัติการอบรม 

• หลกัสตูร  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (DAP) รุน่ 138 / 2560 

ประสบการณท์าํงาน 

• การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น 

- ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง - 

• การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอืน่ (ทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) : จาํนวน 8 แห่ง 

 2562 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั บจก.หวัหิน อลัฟ่า 71 

 2562 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั บจก.หวัหิน สกาย ลิฟวิ่ง 

 2559 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั บจก.ไวทว์อเตอร ์เวสต ์เอสอีเอ 

 2556 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั บจก.วานา นาวา 

 2555 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั บจก.พราว กรุ๊ป โฮลดิง้ 

 2555 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั บจก.พราวด ์ฮอสพิทอลิตี ้

 2555 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั บจก.พราว รีสอรท์ หวัหิน 

 2555 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั บจก.หวัหิน แอสเสท 

• ประสบการณท์าํงานในองคก์รอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี) 

 - ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง - 
 

  

นางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ (อายุ 33 ปี) 
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การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2563:  

• คณะกรรมการบรษิัท 8/8 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ100.00) 

• คณะกรรมการบรหิาร 24/24 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ100.00)  
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หลักเกณฑก์ารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณากาํหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการซึ่งผ่าน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแลว้ โดยใหน้าํเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาโดยยึดหลกัเกณฑ์

การพิจารณา ดงันี ้

1. ผลประกอบการของบริษัทและขนาดธุรกิจ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการ    

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกันและอยู่ใน

กลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั 
2. ประสบการณ ์บทบาท หนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน 
3. ค่าตอบแทนท่ีกาํหนดขึน้นัน้จะตอ้งสามารถจูงใจและรกัษากรรมการท่ีมีความรูค้วามสามารถและ  

มีคณุสมบติัเหมาะสมใหม้าเป็นกรรมการบรษัิท 

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบดว้ย 

1. ค่าเบีย้ประชมุ ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่จ่ายเมื่อเขา้รว่มประชมุในแต่ละครัง้ 

ค่าเบีย้ประชมุต่อการประชมุหนึ่งครัง้ 

 ประธาน กรรมการ 

การประชมุคณะกรรมการบรษัิท 15,000 บาท 12,000 บาท 

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท 12,000 บาท 

การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 15,000 บาท 12,000 บาท 

 

2. โบนสัประจาํปี สาํหรบัคณะกรรมการทัง้คณะ 

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติวงเงินโบนัสรวมกันทัง้คณะไม่เกินวงเงิน 3,500,000.- บาท โดยให้

คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูก้าํหนดเงื่อนไขการจ่ายโบนสัดงักลา่ว 

3. ค่าตอบแทนอ่ืน 

-ไม่มี - 
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คาํชีแ้จงวธิีการลงทะเบียน การมอบฉันทะเอกสารและหลักฐานทีผู้่เข้าร่วมประชุม 

ต้องนํามาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

 

การลงทะเบียน 

บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุมได ้ตั้งแต่เวลา 09.00 น ของวันจันทรท่ี์          

19 เมษายน 2564 ณ โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พารค์วิว ห้องพารค์วิว 1 และ 2 ชั้น 4 เลขท่ี 9  ซอยต้นสน แขวงลุมพินี               

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  

การมอบฉันทะ 

กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้ับบุคคลอ่ืนเขา้ประชุมและ 

ออกเสียงแทนตนได ้โดยบริษัทไดจ้ดัใหม้ีหนงัสือมอบฉันทะ 3 แบบ คือ หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. 

และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้าํหนด ซึ่งสามารถดาวนโ์หลดไดท่ี้ 

www.proudrealestate.co.th หรือใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพ่ือส่งเสริมหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี ตามท่ีแนบมา   

พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุนี ้

วิธีการมอบฉนัทะสามารถดาํเนินการไดด้งันี ้

1. ผูถื้อหุน้ทั่วไป ใหเ้ลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดยีว เท่านัน้ 

โดยบรษิัทแนะนาํใหใ้ชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ท่ีมีการระบกุารออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระท่ีชดัเจน 

2. ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุต่างประเทศ และแตง่ตัง้ คสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ใหเ้ลือกใช้

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

3. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน              

ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค ์หรือมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัท โดยมี

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 8 ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัท บริษัทขอแนะนาํให้

ใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ท่ีระบกุารออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนงัสือมอบฉนัทะพรอ้มเอกสาร

ประกอบการมอบฉันทะ มายงัหน่วยงานเลขานุการบริษัท บริษัท พราว เรียล เอสเตท จาํกัด (มหาชน) เลขท่ี 900 อาคาร

ตน้สนทาวเวอร ์ชั้น 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 และเพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบ

เอกสาร จึงขอความรว่มมือโปรดส่งเอกสารใหถ้ึงบรษิัทภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2563 

5. กรอกขอ้ความในหนงัสือมอบฉันทะใหถู้กตอ้งและชดัเจน และใหผู้ม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนงัสือ

มอบฉนัทะ และปิดอากรแสตมป์จาํนวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีทาํหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว 

6. ใหผู้ร้บัมอบฉันทะแสดงหนงัสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามท่ีระบุไวใ้นส่วนของ เอกสารที่ต้อง

นํามาแสดงในวันประชุม ณ โต๊ะลงทะเบียนสาํหรบัผูม้อบฉนัทะในวนัประชมุ 
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เอกสารทีต่้องนํามาแสดงในวันประชุม 

ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 

1. กรณีผูถื้อหุน้มารว่มประชมุดว้ยตนเอง:ใหแ้สดง 

บัตรประจาํตัวประชาชน หรือบัตรประจาํตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ )          

ท่ียงัไม่หมดอาย ุและหากมีการเปล่ียนชื่อ - นามสกลุใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 

2. กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ: ใหแ้สดง 

1) หนงัสือมอบฉันทะท่ีกรอกขอ้มลูความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือชื่อของผูม้อบฉนัทะ ผูร้บัมอบฉันทะ ติดอากร

แสตมป์ครบถว้นแลว้ 

2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่  หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น               

ชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูม้อบฉนัทะ ซึ่งผูม้อบฉนัทะไดล้งลายมือชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

3) บตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูร้บัมอบฉนัทะ 

ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล 

1. กรณีผูม้ีอาํนาจลงนามแทนนิติบคุคลมารว่มประชมุดว้ยตนเอง: ใหแ้สดง 

1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่  หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น                 

ชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูม้ีอาํนาจลงนามแทนนิติบคุคล ซึ่งไดล้งลายมือชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

2) สาํเนาหนงัสือรบัรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชยท่ี์รบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล

และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบอาํนาจมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซึ่ง

เป็นผูถื้อหุน้ 

2. กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ: ใหแ้สดง 

1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือชื่อของผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ และ   

ติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่  หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น                 

ชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูม้ีอาํนาจลงนามแทนนิติบคุคล และผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งไดล้งลายมือชื่อรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้ง 

3) บตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)   

ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูร้บัมอบฉนัทะ 

4) สาํเนาหนงัสือรบัรองของนิติบคุคลจากกระทรวงพาณิชยท่ี์รบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล

และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบอาํนาจมีอาํนาจการกระทาํแทนนิติบุคคลซึ่ง

เป็นผูถื้อหุน้ 
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3. กรณีการมอบอาํนาจฉันทะของผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้ัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย    

เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ไดแ้ต่งตัง้ผูร้บัมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ใหแ้สดงเอกสารดงันี ้

1) เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน (custodian) 

1.1) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือชื่อของผูม้ีอาํนาจกระทาํแทน

ของคสัโตเดียน (custodian) ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

1.2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (custodian) 

1.3) สาํเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (custodian) ซึ่งรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดย         

ผู้มีอาํนาจกระทาํการแทนของคัสโตเดียน (custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอาํนาจกระทาํ

แทนคสัโตเดียน (custodian)   

1.4) สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือบัตรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น  

ชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนของคสัโตเดยีน (custodian) และลงลายมอื

ชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

2) เอกสารหลกัฐานจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุต่างประเทศ 

1.1) หนังสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้ัสโตเดียน (custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

แทน 

1.2) สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ซึ่งรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล และมี

ขอ้ความแสดงเห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบอาํนาจมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซึ่ง

เป็นผูถื้อหุน้ 

1.3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่  หรือหนังสือเดินทาง                  

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูแ้ทนนิติบคุคล และลงลายมือชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

3) เอกสารหลกัฐานจากผูม้อบฉนัทะ 

ใ ห้แ สด ง บัตร ปร ะ จําตัว ปร ะ ชาชน ห รือ บัตร ป ระ จําตัวข้า ร าช การ ห รือ ใบ ขับ ขี่ ห รื อ หนั ง สือ เดินทาง                                        

กรณีเป็นชาวต่างประเทศท่ียงัไม่หมดอายขุองผูร้บัมอบฉนัทะ 
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ข้อมูลกรรมการอิสระทีบ่ริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

รายชื่อกรรมการอิสระทีเ่สนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ชื่อ - นามสกลุ  นางสาวอญัชลี  บญุทรงษีกลุ  

อายุ  51 ปี 

ตาํแหน่งในบริษัท 

- กรรมการบรษิทั 

- กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระทีเ่สนอในการประชุมคร้ังนี ้

 - ไม่มี – 

 

 

ท่ีอยู่ในการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ :  นางสาวอญัชลี  บุญทรงษีกุล  

    บริษทั พราว เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

     เลขท่ี 900 อาคารตน้สนทาวเวอร ์ชัน้ 6 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี  

    เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330     

    (หนงัสือมอบฉนัทะสาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564) 
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หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. (ท่ีกาํหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 

------------------------------------------- 

 

 

 

 เขียนท่ี  

 

 วนัท่ี เดือน พ.ศ  

 

1. ขา้พเจา้  

สัญชาติ อยูบ่า้นเลขท่ี ถนน ตาํบล/แขวง  

อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  

 

2. เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั พราว เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจาํนวนทั้งส้ินรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง ดงัน้ี 

หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 

 

3. ขอมอบฉนัทะให้ 

 3.1 อาย ุ ปี 

อยูบ่า้นเลขท่ี ถนน ตาํบล/แขวง  

อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  

หรือ 

 3.2  อาย ุ ปี 

อยูบ่า้นเลขท่ี ถนน ตาํบล/แขวง  

อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  

หรือ 

 3.3                               นางงสาวอญัชลี   บุญทรงษีกุล        (กรรมการอิสระ) อาย ุ            51 ปี 

อยูบ่า้นเลขท่ี          582/285 ถนน                     ซอยสุขมุวิท 63 (เอกมยั)         ตาํบล/แขวง          คลองตนัเหนือ  

อาํเภอ/เขต                  วฒันา จงัหวดั                 กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์          10110  

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2564 ในวนัจนัทร์ท่ี 19 เมษายน 2564  เวลา 10.00 น.  ณ โรงแรมบลิสตนั สุวรรณ พาร์ควิว ห้องพาร์ควิว 1 และ 2 ชั้น 4 

เลขท่ี 9 ซอย ตน้สน แขวงลุมพินี   เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 

4. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

วาระท่ี 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2563 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 



เอกสารแนบ 9 

31 

 

 

 

วาระท่ี 2  พจิารณารับทราบผลการดําเนินงานและพจิารณาอนุมัติงบการเงินส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและงดจ่ายเงินปันผล 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 4  พจิารณาอนุมตัิการแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2564 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 5 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 5.1 นายอนุวฒัน์ เมธีวิบูลวุฒิ 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 5.2 นายพสุ ลิปตพลัลภ 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 5.3 นางสาวพราวพุธ ลิปตพลัลภ 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประจําปี 2564 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 7  พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)   

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
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5. การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง

นั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

 

6. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุม   

มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริง

ประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 

 

 

 

 

 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือ

มอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 

 ลงช่ือ ………………………………………..…………………………ผูม้อบฉนัทะ 

 

 (…………………………………………….…………………….) 

 

 ลงช่ือ ………………………………………..…………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 

 (…………………………………………….…………………….) 

 

 ลงช่ือ ………………………………………..…………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 

 (…………………………………………….…………………….) 

 

หมายเหตุ 

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน             

ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้้างต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ใน          

ใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจําต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั พราว เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 

2564 ในวนัจนัทร์ท่ี 19 เมษายน 2564  เวลา 10.00 น.  ณ โรงแรมบลิสตนั สุวรรณ พาร์ควิว  ห้องพาร์ควิว 1 และ 2 ชั้น 4 เลขท่ี 9 

ซอย ตน้สน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนัเวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 

วาระท่ี………………….เร่ือง……………………………………………………………………………………………………. 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

วาระท่ี………………….เร่ือง……………………………………………………………………………………………………. 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

วาระท่ี………………….เร่ือง……………………………………………………………………………………………………. 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

วาระท่ี………………….เร่ือง……………………………………………………………………………………………………. 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

วาระท่ี………………….เร่ือง……………………………………………………………………………………………………. 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 

ลงช่ือ ………………………………………..……………………………ผูม้อบฉนัทะ 

 

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

 

ลงช่ือ ………………………………………..……………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 

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

 

ลงช่ือ ………………………………………..……………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 

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



เอกสารแนบ 10 

 

34 

 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  

(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้) 

------------------------------------------- 

 

 

 

 เขียนท่ี  
 

 วนัท่ี เดือน พ.ศ  

 

1. ขา้พเจา้  

สัญชาติ อยูบ่า้นเลขท่ี ถนน ตาํบล/แขวง  

อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  
 

2. เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั พราว เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจาํนวนทั้งส้ินรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง ดงัน้ี 

หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 
 

3. ขอมอบฉนัทะให้ 

 3.1 อาย ุ ปี 

อยูบ่า้นเลขท่ี ถนน ตาํบล/แขวง  

อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  

หรือ 

 3.2  อาย ุ ปี 

อยูบ่า้นเลขท่ี ถนน ตาํบล/แขวง  

อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  

หรือ 

 3.3  อาย ุ ปี 

อยูบ่า้นเลขท่ี ถนน ตาํบล/แขวง  

อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 

2564 ในวนัจนัทร์ท่ี 19 เมษายน 2563  เวลา 10.00  น.  ณ โรงแรมบลิสตนั สุวรรณ พาร์ควิว ห้องพาร์ควิว 1 และ 2 ชั้น 4 เลขท่ี 9 ซอยตน้สน 

แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 

4.ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี 

  มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

  มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

  หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 

  หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 
 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 
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 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด...............................................................เสียง 

5. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

วาระท่ี 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2563 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 2  พจิารณารับทราบผลการดําเนินงานและพจิารณาอนุมัติงบการเงินส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและงดจ่ายเงินปันผล 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 4  พจิารณาอนุมตัิการแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2564 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 5 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 5.1 นายอนุวฒัน์  เมธีวิบูลวุฒิ 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 5.2 นายพสุ  ลิปตพลัลภ 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 5.3 นางสาวพราวพุธ  ลิปตพลัลภ 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 6  พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนประจําปี 2564 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
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วาระท่ี 7  พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)   

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 

6. การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น         

ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

 

7. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด       

ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบ

ฉนัทะให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 

 ลงช่ือ ………………………………………..…………………………ผูม้อบฉนัทะ 

 

 (…………………………………………….…………………….) 

 

 ลงช่ือ ………………………………………..…………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 

 (…………………………………………….…………………….) 

 

หมายเหตุ 

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อ   

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจําต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั พราว เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564          

ในวนัจันทร์ท่ี 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.  ณ โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว ห้องพาร์ควิว 1 และ 2 ชั้น 4 เลขท่ี 9 ซอยต้นสน        

แขวงลุมพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนัเวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 

วาระท่ี………………….เร่ือง……………………………………………………………………………………………………. 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

วาระท่ี………………….เร่ือง……………………………………………………………………………………………………. 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

วาระท่ี………………….เร่ือง……………………………………………………………………………………………………. 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

วาระท่ี………………….เร่ือง……………………………………………………………………………………………………. 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

วาระท่ี………………….เร่ือง……………………………………………………………………………………………………. 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 

 

ลงช่ือ ………………………………………..……………………………ผูม้อบฉนัทะ 

 

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

 

ลงช่ือ ………………………………………..……………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 

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

 

ลงช่ือ ………………………………………..……………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 

        (…………………………………………….…………………….) 
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สิทธิและหลักเกณฑใ์นการออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้น 

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน 

1. การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ถือว่าหน่ึงหุน้ ใหถื้อว่าหน่ึงหุน้มีหน่ึงเสียง และผูถื้อหุน้ทานใด  

มีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้ท่านนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

2. ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียงทัง้หมดท่ีมีอยู่เพียงอย่างใดอย่างหน่ึงเท่านัน้ คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ 

งดออกเสียง เวน้แต่ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้ัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทย เป็นผู้ร ับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยรวม

คะแนนเสียงทัง้หมดแลส้ ตอ้งไม่เกินจาํนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่ ทัง้นี ้หากผูร้บัมอบฉนัทะที่เป็นคสัโตเดียน 

(Custodian) ออกเสียงไม่ครบจาํนวนเสียงที่มีจะถือว่าเสียงที่ขาดเป็นการงดออกเสียง 

หลกัเกณฑใ์นการออกคะแนนเสียง 

บรษัิทไดก้าํหนดหลกัเกณฑส์าํหรบัการลงคะแนนเสียงในการประชมุผูถื้อหุน้ ดงันี ้

1. ในการลงมติแต่ละวาระ ประธานที่ประชมุจะสอบถามที่ประชมุ เฉพาะผูท้ี่ประสงคจ์ะลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย 

หรือ งดออดเสียง เท่านัน้ โดยขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงที่ไดร้บัจาก

การลงทะเบียนและขอความกรุณายกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทไปรบับัตรลงคะแนนดังกล่าว        

เพื่อนาํไปตรวจนับคะแนน โดยบริษัทจะนาํคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจาํนวนหุน้ทั้งหมดของ          

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สาํหรบัผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่

ไม่ไดย้กมือและไม่ไดส้่งบัตรลงคะแนน บริษัทจะถือว่าผูถื้อหุน้หรือผูม้อบฉันทะนัน้ มีมติเห็นดว้ยตามท่ี

ประธานท่ีประชุมเสนอ เพื่อใหก้ารดาํเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกาํกับดแูลกิจการท่ีดี และใน

การประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานท่ีประชุมจะมอบหมายใหฝ่้ายเลขานุการบริษัท 

เป็นผู้ประกาศผลให้ท่ีประชุมทราบ หลังจากท่ีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิน้สุดลง โดยจะแยก

คะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีส่งบตัรลงคะแนน

เสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ภายหลงัจากท่ีฝ่ายเลขานุการบริษัท ไดป้ระกาศผลการลงคะแนนเสียง

ในแต่ละวาระสิน้สดุลงแลว้ บรษัิทจะไม่นาํคะแนนเสียงดงักลา่ว มาคาํนวณรวมการนบัคะแนนเสียงอีก 
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2.  ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มอบฉันทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน และไดร้บัการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

เรียบรอ้ยแล้ว ผูร้บัมอบฉันทะจะไม่ไดร้ับแจกบัตรลงคะแนนเสียง และระบบจะนับคะแนนเสียงตามท่ี         

ผูถื้อหุน้นัน้มอบฉนัทะมาทกุประการ 

3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้ร ับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่              

ร่วมประชุมจนแลว้เสร็จ บริษัทขอความร่วมมือใหส้่งบตัรลงคะแนนท่ีออกเสียงลงคะแนนล่วงหนา้ในวาระ  

ที่เหลืออยู่ทัง้หมดใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของบรษัิทเพื่อบนัทกึคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชมุ 

4. ในกรณีผูถื้อหุ้นหรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ใหแ้ก่

เจา้หนา้ท่ีของบริษัท ก่อนท่ีประธานท่ีประชุมหรือฝ่ายเลขานุการบริษัทจะประกาศผลการลงคะแนนเสียง  

ในแต่ละวาระ ใหถื้อว่าผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะนัน้ มีมติเห็นดว้ย ในการพิจารณาวาระนัน้ ๆ 

5. ในกรณีท่ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดออกเสียงว่า ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะถือว่าท่ีประชุมมีมติเป็น

เอกฉันทอ์นุมติัในวาระดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ซึ่งมอบฉันทะไดล้งคะแนนเสียงไวแ้ลว้ ในหนงัสือ

มอบฉนัทะว่าจะลงมติไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ซึ่งบรษัิทไดบ้นัทกึารลงคะแนนเสียงดงักลา่วไวล้ว่งหนา้

แลว้ 

กรณีท่ีถือว่าเป็นบตัรเสีย 

1. การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหน่ึงประเภทในวาระเดียวกัน ยกเวน้ การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะ

จากผูล้งทนุต่างประเทศ ท่ีแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากดแูลหุน้ 

2. การแกไ้ข หรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะมิไดล้งนามกาํกบั 

3. บตัรลงคะแนนเสียงที่ชาํรุด อละอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลคะแนนได ้

บรษัิทจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะคืนทัง้หมดทุกวาระเมื่อการประชมุเสร็จสิน้ 

เพื่อประโยชนใ์นการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใสในการลงคะแนน 

ขัน้ตอนการประชมุ 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 จะดาํเนินการประชมุเรียงตามลาํดบัวาระที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือ

เชิญประชมุ 
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การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามขอ้สงสยั 

1. ผูถื้อหุน้หรือปู้รบัมอบฉันทะท่ีจะประสงคแ์สดงความคิดเห็นหรือสอบถามขอ้สงสยัในแต่ละวาระ ขอให ้     

ยกมือขึน้ เมื่อประธานที่ประชมุอนญุาตแลว้ ขอใหส้อบถามผ่านไมโครโฟนท่ีบรษัิทไดจ้ดัเตรียมไว ้โดยขอให้

แจง้ชื่อและนามสกุล และระบุว่าเป็นผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง หรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะ แลว้จึงแสดง

ความคิดเห็นหรือถามคาํถาม ทัง้นี ้เพื่อใหก้ารบนัทกึรายงานการประชมุเป็นไปอย่างถกูตอ้งและครบถว้น 

2. ในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามขอ้สงสยั ขอใหเ้สนอเนือ้หาอย่างกระชบั และงดเวน้การซกัถาม หรือ

แสดงความเห็นในประเด็นที่ซ ํา้กนั เพื่อใหก้ารประชมุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รบัมอบฉนัทะประสง่คท์ี่จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามขอ้สงสยั ที่นอกเหนือจากวาระ

ที่กาํลงัพิจารณาอยู่ ขอใหเ้สนอในวาระอ่ืน ๆ หรือในช่วงทา้ยของการประชมุ 
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แผนทีจ่ัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 (โรงแรมบลิสตนั) 

โรงแรมบลิสตนั สวุรรณ พารค์วิว 

หอ้งพารค์วิว 1 และ 2 ชัน้ 4  เลขท่ี 9 ซอย ตน้สน แขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
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มาตรการและแนวปฎิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 

 เน่ืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 บรษิัทขอเรียนใหผู้ถื้อหุน้ทราบเก่ียวกบัแนวปฏิบตัิ ในการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ซึ่งบริษัทใหค้วามสาํคญักบั

ความปลอดภัยในดา้นสุขอนามัยของผูเ้ขา้ร่วมประชุมและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกท่าน บริษัทจึงขอเรียนชีแ้จง ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคน 

เก่ียวกับมาตรการของบริษัทในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั COVID-19  ว่าบริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบตัิตาม

คาํแนะนาํของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการเตรียมความพรอ้มการคัดกรอง ผูเ้ขา้ร่วมประชุม เพ่ือป้องกันการ     

แพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั COVID-19 อย่างเขม้งวด ดงัต่อไปนี ้

 1. บริษัทขอความร่วมมือจากผูถื้อหุน้มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระเขา้ร่วมประชุมแทนผูถื้อหุน้แทนการเขา้ร่วม ประชุม

ดว้ยตนเอง โดยแนะนาํใหใ้ชแ้บบฟอรม์หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ซึ่งไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ไปพรอ้มกบั หนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

 2. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีอาการอย่างใดอย่างหน่ึงของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข ้ไอ เจ็บคอ จาม มีนํา้มกู หรือผูท่ี้เพ่ิง

เดินทางกลบัจากหรือผ่านประเทศกลุ่มเส่ียง หรือสถานท่ีเส่ียง และยงัไม่พน้กาํหนดเวลา 14 วนั บรษิัทขอแนะนาํใหง้ดการเขา้ร่วม

ประชุม โดยการมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระเขา้ร่วมประชุมแทนผูถื้อหุน้ แทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง โดยแนะนาํใหใ้ช้

แบบฟอรม์หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ซึ่งไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ไปพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

 3. ในวนัประชมุ บรษิัทจะจดัใหม้ีการตรวจคดักรองผูท่ี้มีอาการไข ้รว่มกบัอาการระบบทางเดินหายใจก่อนเขา้รว่มประชมุ 

โดยการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนเพ่ือคัดกรองผู้ป่วยท่ีมีไข้สูง เพ่ือป้องกันการ แพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส                

COVID-19 หากตรวจพบว่า มีไข้ โดยมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป หรือ มีอาการเข้าข่ายท่ีจะเป็นไข้ บริษัทจะ         

ไม่อนญุาตใหเ้ขา้สถานท่ีจดัประชมุ อย่างไรก็ตาม ผูถื้อหุน้ยงัสามารถใช ้สิทธิออกเสียงลงคะแนนไดโ้ดยการมอบฉนัทะใหก้รรมการ

อิสระในการเขา้รว่มประชมุและออกเสียงแทน 

 4. บรษิทัขอความรว่มมือใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุท่ีผ่านการคดักรองทกุคนตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาในการประชุม

ผูถื้อหุน้ 

 5. บริษัทขอความร่วมมือใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมทุกคนจะตอ้งเวน้ระยะห่างจากกันอยา่งนอ้ย 1 เมตร ตลอดเวลา ตัง้แต่เขา้

พืน้ท่ีการประชมุ 

 6. บรษิัทจะจดัใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุทกุคนนั่งห่างกนัโดยเวน้ระยะอย่างนอ้ย 1 เมตรตอ่ท่ีนั่ง ซึ่งจะทาํใหท่ี้นั่งในหอ้งประชุม

มีจาํนวนจาํกัด ดังนั้น หากท่ีนั่งท่ีจัดใหเ้ต็มแลว้ ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพืน้ท่ีการประชุมเพ่ิมเติมได ้อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุน้          

ยงัสามารถใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนไดโ้ดยการมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระในการเขา้รว่มประชมุและออกเสียงแทน 

 7. บริษัทจะมีการดาํเนินการประชุมโดยใชเ้วลาใหน้อ้ยท่ีสดุ แต่ยงัคงจดัประชุมใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม   

ท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ โดยบริษัทจะรบัเฉพาะคาํถามท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยผูถื้อหุน้สามารถส่งคาํถาม    

ท่ีเก่ียวขอ้งกับวาระการประชุมล่วงหนา้มาได ้โดยสามารถส่งคาํถามมาทางอีเมลถ์ึง คุณบุษยมาส ทองสุทธิ  ผูช้่วยเลขานุการ
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บริษัท  E-mail: bussayamas.t@proudreaestate.co.th หรือมอบให้เจา้หนา้ท่ี บริษัทในท่ีประชุม โดยคาํถามและคาํตอบของ      

ผูถื้อหุน้จะไดร้บัการบนัทึกลงในรายงานการประชมุอย่าง ครบถว้น 

บริษัทขอแนะนาํใหผู้เ้ขา้ประชุมควรลา้งมือดว้ยสบูห่รือแอลกอฮอลเ์จล ทัง้ก่อนและหลงัจากเสร็จสิน้การเขา้ร่วมประชมุ 

และกอ่นออกจากสถานท่ีจดัการประชมุ 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีผูเ้ขา้รว่มประชมุจาํนวนมาก อาจทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในการคดักรองและการลงทะเบียนเขา้รว่ม ประชมุ 

บรษิัทจึงขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้

 



 

 

 

ขันตอนผูถือหุน / ผูรับมอบฉันทะ

ยืนยันตัวตนผาน Application IR PLUS AGM

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 

เตรียมหนังสือเชิญประชุมที่ได้รับจาก TSD
/ บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต 

 

กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือ บุคคลอื่น

ผู้ถือหุ้นดำเนินการยืนยันตัวตน โดยสแกน
บาร์โค้ดในหนังสือเชิญประชุม หรือกรอก
หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลข

พาสปอร์ต เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันตัวตน 

ผู้ถือหุ้นดำเนินการยืนยันตัวตนใน 
Application IR PLUS AGM

เพื่อมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นอัพโหลดหนังสือมอบฉันทะ
และเอกสารประกอบ

เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้รับมอบฉันทะ
เข้าเมนู Proxy Holder กรอกเบอร์โทรศัพท์

และอัพโหลดเอกสารของผู้รับมอบ
เพื่อยืนยันตัวตนกรอกข้อมูลส่วนบุคคล และอัพโหลด

ภาพถ่ายเพื่อยืนยันตัวตน และรอการอนุมัติ

ตั้งรหัส Pincode เพื่อเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้น 

ในวันประชุม ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ Application IR PLUS AGM
และใส่รหัส Pincode เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

สแกนเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการ
ใช้งาน Application IR PLUS 

AGM (ภาษาไทย)

สแกนเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการ
ใช้งาน Application IR PLUS 

AGM (Eng ver.)

Call Center : 02-0226200

สแกนเพื่อดาวน์โหลดวีดีโอการใช้งาน 
Application IR PLUS AGM  

สแกนเพื่อดาวน์โหลด Application IR PLUS 

AGM ระบบ iOS เวอร์ชั่น 13.6 ขึ้นไป

สแกนเพื่อดาวน์โหลด Application IR PLUS 

AGM ระบบ ANDROID เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป

 

ผู้รับมอบฉันทะดำเนินการยืนยันตัวตน
ด้วยตนเอง ในเมนู Proxy Direct 

เมนู Proxy Holder เมนู Proxy Direct

เตรียมหนังสือเชิญประชุมที่ได้รับจาก TSD 
/บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต และหนังสือ

มอบฉันทะที่ลงนามจากผู้ถือหุ้นแล้ว 

กรอกข้อมูลและอัพโหลดสำเนา
บัตรประชาชน เอกสารประกอบ

หนังสือมอบฉันทะ  และรอการอนุมัติ
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