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PROUD-LG 2022/01 

วนัที ่22 มนีาคม 2565  
 

เรื่อง   ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 
เรยีน   ท่านผูถ้อืหุน้ บรษิทั พราว เรยีล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1. ขัน้ตอนการยนืยนัตวัตนของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะผ่าน Application IR Plus และเอกสารทีต่อ้งใชใ้นการ 

           เขา้รว่มประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 
 2. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 
 3. แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงนิของบรษิทั  
    ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ในรปูแบบ QR Code 

       4. ประวตัแิละผลงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตในนามของ บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

 5. ขอ้บงัคบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
 6. ประวตับิุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั และนิยามกรรมการอสิระ 
 7. ขอ้มลูกรรมการอสิระทีบ่รษิทัเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
 8. หนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ข และ ค 
 9. สทิธแิละหลกัเกณฑใ์นการออกเสยีงลงคะแนน และขัน้ตอนการประชุมผูถ้อืหุน้ 
 

 ด้วยคณะกรรมการบรษิทั พราว เรยีล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ในการประชุมครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัที่ 23 
กุมภาพนัธ์ 2565 ไดม้มีตใิหเ้รยีกประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ใน
วนัพฤหสับดทีี ่21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรอืโดยผูร้บัมอบฉนัทะ สามารถ
ลงทะเบยีนยนืยนัตวัตนผ่าน Application IR Plus ซึ่งจะเปิดใหด้ าเนินการยนืยนัตวัตนได้ตัง้แต่วนัที่ผูถ้ือหุน้ได้รบัหนังสอืเชญิประชุม
จนถงึวนัประชุม รายละเอยีดขัน้ตอนการยนืยนัตวัตนตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 1 ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตกิ าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ที่
มสีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัที ่9 มนีาคม 2565 โดยบรษิทัมรีะเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้  
 
วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  

วตัถปุระสงค์และเหตุผล บริษัทได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่              
19 เมษายน 2564 ภายใน 14 วนัตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 96 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
และได้ส่งให้แก่ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ                               
www.proudrealestate.co.th เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ดงัมรีายละเอยีดตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อื
หุน้ประจ าปี 2564 ซึง่ไดม้กีารจดัท าไวถู้กตอ้งภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนดไว ้

 การออกเสียงลงคะแนน  คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 2   รบัทราบผลการด าเนินงานและพิจารณาอนุมติังบการเงินส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 งบการเงนิของบรษิทั     
ซึ่งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) และงบก าไรขาดทุนสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 จะต้องไดร้บัอนุมตัิ
จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิประจ าปี 2564 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชี และผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัไดเ้หน็ชอบแล้ว ซึ่งผู้ถือหุน้สามารถดาวน์โหลดงบการเงนิไดท้ี่ QR 
Code บนเอกสารทีแ่นบไปพรอ้มกบัระเบยีบวาระย่อ โดยมรีายการทีส่ าคญัดงันี้ 
 

        (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการตามงบการเงินรวม ปี 2564 ปี 2563 เปล่ียนแปลง 

สนิทรพัยร์วม 3,988.16 2,001.41  99% 

หนี้สนิรวม 3,392.24 1,308.05  159% 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 595.92 693.36  (14%) 

รายไดร้วม 3.62 198.20  (98%) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (97.23) (44.82) 117% 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) (0.152) (0.070) (117%) 

 
 การออกเสียงลงคะแนน  คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 3   พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรและงดจ่ายเงินปันผล 

วตัถปุระสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ แต่บริษัท                                 
ยงัไม่สามารถพจิารณาจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนี้ได้เนื่องจาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บรษิัทยงัมยีอด    
ขาดทุนสะสม ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ. 2535 โดยมีข้อมูล             
เปรยีบเทยีบอตัราการจ่ายเงนิปันผลในปีทีผ่่านมาดงันี้ 

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
1. ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (40.09) ลา้นบาท (44.82) ลา้นบาท (97.23) ลา้นบาท 
2. จ านวนหุน้ทีเ่รยีกช าระแลว้ 641.47 ลา้นหุน้ 641.47 ลา้นหุน้ 641.47 ลา้นหุน้ 
3. เงนิปันผลจ่ายอตัราต่อหุน้ ไม่มกีารจ่ายปันผล ไม่มกีารจ่ายปันผล ไม่มกีารจ่ายปันผล 
4. รวมเป็นเงนิจ่ายปันผลทัง้สิน้  ไม่มกีารจ่ายปันผล ไม่มกีารจ่ายปันผล ไม่มกีารจ่ายปันผล 
5. สดัส่วนการจ่ายเงนิปันผล ไม่มกีารจ่ายปันผล ไม่มกีารจ่ายปันผล ไม่มกีารจ่ายปันผล 
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ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรบั                                     
ผลการด าเนินงานในรอบปี 2564  

 การออกเสียงลงคะแนน  คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2565 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้สามญัประจ าปีตอ้งแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชทีุกปี  

ส าหรบัปี 2565 บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั (EY) ซึง่เป็นส านักงานสอบบญัชทีีม่รีายชื่อไดร้บัความเหน็ชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ไดเ้สนอบรกิารเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบริษัท EY และได้พิจารณาเปรียบเทียบอัตรา
ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชสี าหรบัปี 2564 กบัปี 2565 สรุปไดด้งันี้ 

 
ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 

        หน่วย : บาท 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2564 
ปี 2565 

(ปีท่ีเสนอ) 

ค่าสอบบญัชบีรษิทั 1,500,000 1,500,000 
 

 ในปี 2564 บรษิทัและบรษิทัย่อยไม่มคี่าตอบแทนของงานบรกิารอื่น 
อน่ึง EY และผูส้อบบญัชทีีเ่สนอแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ไม่มคีวามสมัพนัธ ์หรอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทั 

หรอืบรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั ในลกัษณะทีจ่ะมผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าที่
อย่างเป็นอสิระแต่อย่างใด นอกจากนี้ การจา้งส านักงานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั และกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัส านัก
งานสอบบัญชีที่ผู้สอบบญัชีสังกัดเพื่อให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ไม่มีสาระส าคญัที่
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งจะท าให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการ
ปฏบิตังิานสอบบญัช ี 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นชอบใหน้ าเสนอคณะกรรมการบรษิัทพจิารณาเหน็ชอบใหน้ าเสนอที่
ประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2565 พจิารณาอนุมตัิการแต่งตัง้บรษิทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชขีอง
บรษิทัประจ าปี 2565 และอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชขีองบรษิทัประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงนิ 1,500,000 
บาท และเหน็ชอบใหใ้ชบ้รษิทัผูส้อบบญัชเีดยีวกนัทัง้กลุ่มบรษิทั เพื่อประหยดัค่าใชจ้่าย และเกดิประสทิธภิาพในการ
ประสานงานตรวจสอบ  

  ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั เหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2565 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2565 โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
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  1. แต่งตัง้ผูส้อบบญัชตีามรายละเอยีดดงันี้ 

1. นายปิยะ ชยัพฤกษ์มาลาการ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่7544 และ/หรอื 
2. นางสาวศริวิรรณ สุรเทพนิทร ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4604 และ/หรอื 
3. นายส าราญ แตงฉ ่า    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่8021 
ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชดีงักล่าวขา้งต้นไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ ใหบ้รษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั จดัหา

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นของส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชแีละแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัแทน
ผู้สอบบญัชดีงักล่าวได้ ทัง้นี้ บริษัทและบริษัทย่อยใช้ผู้สอบบญัชรีายเดียวกัน รายละเอียดประวตัิและผลงานดงัมี
รายละเอยีดตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 4 
2. อนุมตัคิ่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงนิ 1,500,000 บาท  
    ค่าบรกิารอื่นๆ (Non-Audit Fee)    - ไม่ม ี-  

 การออกเสียงลงคะแนน  คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  

วตัถปุระสงค์และเหตุผล ขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 16 ดงัมรีายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ก าหนดให้กรรมการ
จ านวนหนึ่งในสามต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ ทัง้นี้ มีรายนาม
กรรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ด ตอ้งออกตามวาระ 3 คนจากทัง้หมด 8 คน ดงันี้ 

 
(1) นายอนุชา   สหินาทกถากุล  กรรมการ 
(2) นายแดน   ศรมณี   กรรมการอสิระ  
(3) นายภูมพิฒัน์   สนิาเจรญิ  กรรมการ 

 
 ทัง้นี้ บรษิัทใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซต์
ของบรษิทัระหว่างวนัที ่15 ธนัวาคม 2564 ถงึวนัที ่15 กุมภาพนัธ์ 2565 แล้ว แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ดงันัน้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจงึไดพ้จิารณาคุณสมบตั ิความเชีย่วชาญและประสบการณ์ของกรรมการทัง้ 3 ท่าน และเหน็สมควรเสนอ
ใหท้ีป่ระชุมผู้ถือหุน้พจิารณาเลอืกตัง้ให้นายอนุชา สหินาทกถากุล นายแดน ศรมณี และ นายภูมพิฒัน์ สนิาเจรญิ 
กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัต่อไปอกีวาระหนึ่ง 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณากลัน่กรองด้วยความรอบคอบแล้ว เห็นว่า
บุคคลดงัต่อไปนี้มคีวามรู้ ประสบการณ์ และคุณสมบตัิเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบรษิัท ดงัมรีายละเอียด
ประวตัิตามสิง่ที่ส่งมาด้วย 6  และไม่มผีู้ถือหุน้รายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั
ล่วงหน้ามา จงึเหน็ชอบใหน้ าเสนอยงัทีป่ระชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการทดแทน
กรรมการทีอ่อกตามวาระ โดยมรีายชื่อดงันี้ 

(1) นายอนุชา   สหินาทกถากุล กรรมการเดมิกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง 
(2) นายแดน   ศรมณี  กรรมการเดมิกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง 
(3) นายภูมพิฒัน์   สนิาเจรญิ กรรมการเดมิกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง 
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ทัง้นี้ นายแดน ศรมณี เป็นกรรมการอสิระทีส่ามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ทีเ่กีย่วขอ้ง  
การออกเสียงลงคะแนน  คะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีิทธอิอกเสียงลงคะแนนเลอืกตัง้
รายบุคคล 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษทั ประจ าปี 2565  

วตัถปุระสงค์และเหตุผล  คณะกรรมการบรษิัทเห็นชอบการจ่ายค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์แก่คณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ก าหนด
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยอ้างอิงจากรายงานการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ โดยสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) และรวบรวมขอ้มลูการจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบีย้ประชุมและบ าเหน็จกรรมการของบรษิทัจด
ทะเบยีนทีม่แีนวปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ (Best Practice)  
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรน าเสนอยงัทีป่ระชุมสามญัผูถ้ือหุน้พจิารณาการจ่ายค่าตอบแทน
และสทิธปิระโยชน์แก่คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 ดงันี้   

  1. ปรบัเพิม่การจ่ายค่าตอบแทนประจ าปี 2565 แก่คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นดงันี้  
 

ค่าเบีย้ประชุมต่อการประชุมหนึ่งครัง้ 
 ค่าเบีย้ประชมุ ปี 2564 ค่าเบีย้ประชมุ ปี 2565 

 ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 15,000 บาท 12,000 บาท 20,000 บาท 15,000 บาท 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท 12,000 บาท 20,000 บาท 15,000 บาท 

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 15,000 บาท 12,000 บาท 20,000 บาท 15,000 บาท 
 
 

 สทิธปิระโยชน์อื่น -ไม่ม-ี 
 

    2. งดการจ่ายบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2564 แก่คณะกรรมการบรษิทั เนื่องจากบรษิทัมผีลประกอบการ 
 ขาดทุน 

 การออกเสียงลงคะแนน  คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 
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วาระท่ี 7  พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 14 และข้อ 28  

วตัถปุระสงค์และเหตุผล  เพื่อใหข้อ้บงัคบัของบรษิทัสอดคล้องกบัแนวทางปฏบิตัแิละกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปัจจุบนั 
จงึควรแกไ้ขขอ้บงัคบับรษิทัขอ้ 14 และขอ้ 28 โดยมเีนื้อหาทีแ่กไ้ขใหม่เปรยีบเทยีบกบัขอ้ความเดมิ ดงันี้  

ข้อความเดิม ข้อความท่ีเสนอแก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ 14 “ ใหบ้รษิทัมคีณะกรรมการของบรษิทัไม่น้อยกว่า 5 คน 
แต่ไม่เกนิ 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร”  

ข้อ 14 “ให้บรษิทัมคีณะกรรมการของบรษิทัไม่น้อยกว่า 5 คน 
แต่ไม่เกนิ 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทัง้หมดเท่าท่ีมีอยู่ตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร”  

ข้อ 28 “ คณะกรรมการจะตอ้งประชมุกนัอย่างน้อย (3) เดอืนต่อ
ครัง้ ณ จังหวัดอันเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือ
จงัหวดัใกลเ้คยีง หรอื ณ สถานทีอ่ื่นใด  
     การประชุมคณะกรรมการของบรษิทัสามารถด าเนินการโดย
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยด าเนินการตาม
ประกาศคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิฉบบัที ่74/2557 เรื่องการ
ประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์และประกาศกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรกัษาความมัน่คง
ปลอดภยัของการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2557 และ
กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมดงักล่าวรวมทัง้ที่จะมกีาร
แกไ้ขเพิม่เตมิใดๆ ต่อไป”  

ข้อ 28 “ คณะกรรมการจะตอ้งประชมุกนัอย่างน้อย (3) เดอืนต่อ
ครัง้ ณ จังหวัดอันเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือ
จงัหวดัใกลเ้คยีง หรอื ณ สถานทีอ่ื่นใด  
     การประชุมคณะกรรมการของบรษิทัสามารถด าเนินการโดย
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยด าเนินการตามพระ
ราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 
2563 และประกาศกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 
เร่ืองมาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งกบัการประชุมดงักล่าวรวมทัง้ทีจ่ะมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ
ใดๆ ต่อไป” 

 
 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุน้พจิารณาอนุมตัิแก้ไขเพิม่เตมิ    
 ขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ 14 และขอ้ 28 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางปฏบิตัแิละกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปัจจุบนั 
การออกเสียงลงคะแนน  คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

 
วาระท่ี 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

      
 
ข้อมูลส าหรบัผู้ถือหุ้น 

 ในการประชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565 บรษิัทจดัประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และลงคะแนนเสยีงผ่านทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบรษิัทจะเชญิผู้แทนจากบรษิทัทีป่รกึษากฎหมายมาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสยีงและดูแลการ
ประชุมใหเ้ป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและขอ้บังคบับรษิทั ตลอดจนหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีเพื่อใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑก์ารประชุมผูถ้อืหุน้ของ ก.ล.ต.  
 ส าหรบัท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเขา้ประชุมด้วยตวัเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรุณาลงทะเบยีนยนืยนัตวัตน  
โดยศึกษารายละเอียดตามขัน้ตอนการยืนยนัตัวตนของผู้ถือหุ้นและผู้ร ับมอบฉันทะผ่าน Application IR Plus ตามสิ่งที่ส่ง 
มาดว้ย 1  
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 ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตัง้บุคคลอื่นเข้าร่วม
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน โดยเลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบรษิทัไดแ้นบขัน้ตอนการยนืยนัตวัตน
ของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะผ่าน Application IR Plus และหนังสอืมอบฉันทะ ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 1 และ 8 นอกจากนี้ ผูถ้อื
หุน้ยงัสามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัได ้รายละเอยีดกรรมการอสิระทีเ่ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 7 
 โดยผูม้อบฉนัทะตอ้งกรอกรายละเอยีดในหนังสอืมอบฉันทะ และลงนามในหนังสอืมอบฉนัทะใหค้รบถว้นสมบูรณ์ 
และส่งใหบ้รษิทัก่อนวนัประชุม โดยบรษิทัจะอ านวยความสะดวกในการตดิอากรแสตมป์ 20 บาท บนหนังสอืมอบฉนัทะ  

 ท่านผูถ้อืหุน้สามารถดหูนังสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบในเวบ็ไซตข์องบรษิทั (www.proudrealestate.co.th) 
แ ล ะ ส าม า รถ ส่ ง ค า ถ าม เพื่ อ สอบถามข้อมู ล ใ นแต่ ล ะ ร ะ เบีย บว า ร ะ เ ป็ นก าร ล่ ว งห น้ า  ผ่ า น  E-mail address : 
Nittaya.m@proudrealestate.co.th หรอืโทรศพัท ์02-035-0966  

 บรษิทัค านึงถงึการใชท้รพัยากรใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม โดยบรษิทัไดจ้ดัท าแบบ  
แบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 ในรูปแบบ QR Code เพื่อลดการใชก้ระดาษ อย่างไรกด็ ีหากผูถ้อืหุน้มคีวามประสงคจ์ะ
ข อ รับ แบบ  56-1 One Report ป ร ะ จ า ปี  2564 ของบ ริษัท ใ น รู ป แบบหนั ง สือ  โ ป รดแจ้ ง ผ่ า น  E-mail address : 
Nittaya.m@proudrealestate.co.th หรอื ir@proudrealestate.co.th หรอืโทรศพัท ์02-035-0966  

 
 จงึเรยีนมาเพื่อโปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนัและเวลาดงักล่าว 
 
 
      ขอแสดงความนับถอื 
 
 
  (นายอนุวฒัน์ เมธวีบิูลวฒุ)ิ 
 ประธานคณะกรรมการ 
 
 

http://www.proudrealestate.co.th/
mailto:Nittaya.m@proudrealestate.co.th
mailto:Nittaya.m@proudrealestate.co.th%20หรือ
mailto:ir@proudrealestate.co.th


Call Center : 02-0226200

ในวันประชุม ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ Application IR PLUS AGM
และกรอกรหัส Pincode เพ่ือลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

กรณีผู้ถือหุ้น
เข้าประชุมด้วยตนเอง

เตรียมหนังสือเชิญประชุมที่
ได้รับจาก TSD

/ บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต

ผู้ถือหุ้นดําเนินการยืนยันตัวตน 
โดยสแกนบาร์โค้ดในหนังสือเชิญประชุม

หรือกรอกหมายเลขบัตรประชาชน
หรือหมายเลขพาสปอร์ต

เพ่ือเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันตัวตน

เลือก มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
และกดเลือกชื่อกรรมการอิสระ

ที่ต้องการมอบฉันทะ

แนบเอกสาร สําเนาบัตรประชาชน 
เอกสารมอบฉันทะ กดปุ่มยืนยันกรอกข้อมูลส่วนบุคคล และอัพโหลด

ภาพถ่ายเพ่ือยืนยันตัวตน
และรอการอนุมัติ

ตั้งรหัส Pincode
เพ่ือเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีต้องการมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระ

กรณีผู้รับมอบฉันทะ
เข้าประชุม

เข้าที่เมนู “มอบฉันทะ”

ผู้รับมอบฉันทะดําเนินการยืนยันตัวตน
ด้วยตนเอง ในเมนู Proxy Direct

เตรียมหนังสือเชิญประชุมที่ได้รับจาก TSD 
/ บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต

สําเนาบัตรผู้มอบ สําเนาบัตรผู้รับมอบ
และหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามจากผู้ถือหุ้นแล้ว

กรอกข้อมูลผู้รับมอบและอัปโหลด
สําเนาบัตรประชาชน เอกสารประกอบ
หนังสือมอบฉันทะและรอการอนุมัติ

ตั้งรหัส Pincode 
เพ่ือเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้น

เมนู Proxy Direct

ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AM

ระบบ iOS 14.5 ขึ้นไป

ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AM
ระบบ Android Ver.8 ขึ้นไป

คู่มือผู้ใช้งาน
ระบบ IR PLUS AGM

TH และ ENG

ขัน้ตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับฉันทะ
ยืนยันตัวตนผ่าน Application IR PLUS AGM
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ค ำช้ีแจงวิธีกำรยืนยนัตวัตน และเอกสำรท่ีต้องใช้ในกำรเขำ้ร่วมประชมุผ่ำนส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์
 
กำรลงทะเบียนยืนยนัตวัตน  

บรษิัทเปิดใหผู้ถ้ือหุน้และผู้รบัมอบฉันทะลงทะเบยีนยนืยนัตวัตนเพื่อเขา้ร่วมประชุมได้ ตัง้แต่วนัทีไ่ด้รบัหนังสอื
เชญิประชุมจนถงึวนัประชุม  

 
กำรมอบฉันทะ 

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมและ  
ออกเสยีงแทนตนได ้โดยบรษิทัไดจ้ดัใหม้หีนังสอืมอบฉนัทะ 3 แบบ คอื หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หนังสอืมอบฉนัทะแบบ 
ข. และหนังสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแบบทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนด ซึง่สามารถดาวน์โหลดได้
ที ่www.proudrealestate.co.th หรอืใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อส่งเสรมิหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีตามทีแ่นบมา   
พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมนี้ 

วิธีกำรมอบฉันทะสำมำรถด ำเนินกำรได้ดงัน้ี 
1. ผูถ้อืหุน้ทัว่ไป ใหเ้ลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบ ก. หรอืหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพยีงแบบเดยีว 

เท่านัน้ โดยบรษิทัแนะน าใหใ้ชห้นังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ทีม่กีารระบุการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละระเบยีบวาระที่
ชดัเจน 

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ คัสโตเดยีน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดูแลหุน้ ให้
เลอืกใชห้นังสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน              
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

4. ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค ์หรอืมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิทั โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาด้วย 7 ทัง้นี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัท บริษัทขอ
แนะน าใหใ้ชห้นังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ทีร่ะบุการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละระเบยีบวาระ และส่งหนังสอืมอบฉันทะ
พรอ้มเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มายงัหน่วยงานเลขานุการบรษิทั บรษิทั พราว เรยีล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชัน้ 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 และเพื่อความ
สะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จงึขอความร่วมมอืโปรดส่งเอกสารใหถ้งึบรษิทัภายในวนัที ่19 เมษายน 2565 

5. กรอกขอ้ความในหนังสอืมอบฉนัทะใหถู้กตอ้งและชดัเจน และใหผู้ม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะลงลายมอืชื่อในหนังสอื
มอบฉนัทะ และปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขดีฆา่ลงวนัทีท่ีท่ าหนังสอืมอบฉนัทะดงักล่าว 

 
กำรแนบเอกสำรเพ่ิมเติม  
ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดำ 

1. กรณีเข้าร่วมร่วมประชุมด้วยตนเอง :โปรดแนบบัตรประจ ำตัวประชำชน  (เฉพาะด้านหน้า) / หนังสือเดินทำง 
(กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง (สำมำรถแนบภำพถ่ำยส ำเนำได)้  
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2. กรณีทีม่กีารมอบฉนัทะ:  
1) หนังสอืมอบฉันทะที่กรอกขอ้มูลความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมอืชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รบัมอบฉันทะ ติด

อากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 
2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น               

ชาวต่างประเทศ) ทีย่งัไม่หมดอายุ ของผูม้อบฉนัทะ ซึง่ผูม้อบฉนัทะไดล้งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
3) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ทีย่งัไม่หมดอายุ ของผูร้บัมอบฉนัทะ 
 

ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล 
1. กรณีผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง:  

1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น                 
ชาวต่างประเทศ) ทีย่งัไม่หมดอายุ ของผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคล ซึง่ไดล้งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

2) ส าเนาหนังสอืรบัรองของนิตบิุคคลจากกระทรวงพาณิชยท์ีร่บัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคล
และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนนิตบิุคคลซึง่ลงนามในหนังสอืมอบอ านาจมอี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคลซึ่ง
เป็นผูถ้อืหุน้ 

2. กรณีทีม่กีารมอบฉนัทะ:  
1) หนังสอืมอบฉนัทะซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมอืชื่อของผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ และ   

ตดิอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 
2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น                 

ชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายุ ของผู้มอี านาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รบัมอบฉันทะซึ่งได้ลงลายมอืชื่อ
รบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

3) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ  หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ)   ทีย่งัไม่หมดอายุ ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

4) ส าเนาหนังสอืรบัรองของนิตบิุคคลจากกระทรวงพาณิชยท์ีร่บัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคล
และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนนิตบิุคคลซึง่ลงนามในหนังสอืมอบอ านาจมอี านาจการกระท าแทนนิตบิุคคลซึ่ง
เป็นผูถ้อืหุน้ 

3. กรณีการมอบอ านาจฉันทะของผูถ้ือหุน้ทีเ่ป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (custodian) ในประเทศไทย    
เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ไดแ้ต่งตัง้ผูร้บัมอบฉนัทะตามหนังสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ใหแ้สดงเอกสารดงันี้ 

1) เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดยีน (custodian) 
1.1) หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมอืชื่อของผู้มอี านาจกระท า

แทนของคสัโตเดยีน (custodian) ซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ และตดิอากรแสตมป์ครบถ้วน
แลว้ 

1.2) หนังสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทน ไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน (custodian) 
1.3) ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิติบุคคลของคสัโตเดยีน (custodian) ซึ่งรบัรองส าเนาถูกต้องโดย         

ผู้มีอ านาจกระท าการแทนของคสัโตเดยีน (custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมอี านาจกระท า
แทนคสัโตเดยีน (custodian)   
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1.4) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัขี ่หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็น  
ชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายุ ของผู้มีอ านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (custodian) และลง
ลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

2) เอกสารหลกัฐานจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศ 
1.1) หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสอืมอบฉันทะ

แทน 
1.2) ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล  

และมขีอ้ความแสดงเหน็ว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสอืมอบอ านาจมอี านาจกระท าการแทนนิติ
บุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

1.3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ  หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง                  
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทีย่งัไม่หมดอายุ ของผูแ้ทนนิตบิุคคล และลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

3) เอกสารหลกัฐานจากผูม้อบฉนัทะ 
โปรดแนบบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัต รประจ าตัวข้าราชการหรือใบขับขี่หรือหนังสือเดินทาง                                        
กรณีเป็นชาวต่างประเทศทีย่งัไม่หมดอายุของผูร้บัมอบฉนัทะ 
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ประวติัและผลงานของผู้สอบบญัชี 

1. คุณศิริวรรณ สุรเทพินทร์ 
 
 
 
 

 

คุณวุฒิและต ำแหน่งทำงวิชำชีพ - ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 4604 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของส ำนกังำนคณะกรรมกำร         

ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
- หุน้ส่วน บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

ส ำนกังำนสอบบญัชี บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
ประวติักำรศึกษำ -   ปริญญำตรีทำงบญัชี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

-   ปริญญำโททำงบญัชี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
-   ประกำศนียบตัรบณัฑิตทำงกำรสอบบญัชี 

มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์                     
-   ประกำศนียบตัรบณัฑิตทำงภำษำองักฤษเพื่ออำชีพ 

มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์  
ประสบกำรณ์ท ำงำน 2535 - ปัจจุบนั 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กำรมีควำมสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ        
บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว 

ไม่มี 

จ ำนวนปีท่ีเป็นผูล้งลำยมือช่ือในงบกำรเงินของ
บริษทั (5 ปีท่ีผำ่นมำ 2564 - 2560) 

 2 ปี (ปี 2563 และ 2564) 
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2. คุณปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ 
 
 
 
 
 

 

คุณวุฒิและต ำแหน่งทำงวิชำชีพ - ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 7544 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของส ำนกังำนคณะกรรมกำร        

ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
- หุน้ส่วน บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

ส ำนกังำนสอบบญัชี บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
ประวติักำรศึกษำ ปริญญำตรีทำงบญัชี มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 

ปริญญำโททำงบญัชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 2544 - ปัจจุบนั  

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กำรมีควำมสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ        
บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว 

ไม่มี 

จ ำนวนปีท่ีเป็นผูล้งลำยมือช่ือในงบกำรเงินของ
บริษทั (5 ปีท่ีผำ่นมำ 2564 - 2560) 

 - ปี  
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3. คุณส าราญ แตงฉ ่า 
 
 
 
 
 

 

คุณวุฒิและต ำแหน่งทำงวิชำชีพ - ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 8021 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของส ำนกังำนคณะกรรมกำร        

ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
- หุน้ส่วน บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

ส ำนกังำนสอบบญัชี บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
ประวติักำรศึกษำ ปริญญำตรีทำงบญัชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 2541 - ปัจจุบนั 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กำรมีควำมสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ        
บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว 

ไม่มี 
 
  

จ ำนวนปีท่ีเป็นผูล้งลำยมือช่ือในงบกำรเงินของ
บริษทั (5 ปีท่ีผำ่นมำ 2564 - 2560) 

- ปี 
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ข้อบงัคบับริษทัท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ถือหุ้น 
   

หมวดท่ี 5  
คณะกรรมการ  

 ข้อ 14. ให้บรษิัทมคีณะกรรมการของบริษทัไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด ตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร  
 ข้อ 15. เว้นแต่ที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ 19 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดงัต่อไปนี้  

(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ทีต่นถอื  
(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บุคคลเดยีว หรอืหลายคนเป็นกรรมการก็

ได ้แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้กผู่ใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได ้ 
(3) บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนสงูสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่ากบัจ านวนกรรมการจะ

พงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนั
เกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืพงึจะเลอืกในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานทีป่ระชุมเป็นผูช้ีข้าด   

ข้อ 16. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา โดยใหก้รรมการที่
อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกลเ้คยีงทีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีกไ็ด ้ 

ข้อ 28. คณะกรรมการจะต้องประชุมกนัอย่างน้อยสาม (3) เดอืนต่อครัง้ ณ จงัหวดัอนัเป็นทีต่ัง้ส านักงานใหญ่
ของบรษิทั หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีงหรอื ณ สถานทีอ่ื่นใด  

การประชุมคณะกรรมการของบรษิทัสามารถด าเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ได ้โดยด าเนินการ
ตามประกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิฉบบัที ่74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์และประกาศกระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
พ.ศ. 2557 และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมดงักล่าวรวมทัง้ทีจ่ะมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิใดๆ ต่อไป 
 

หมวดท่ี 6  
การประชมุผู้ถือหุ้น 

ข้อ 30. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี ่(4) เดอืน นับแต่
วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 

การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั โดยคณะกรรมการจะเรยีกประชุม        
ผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเหน็สมควร  

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมหีุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมดจะเขา้ชื่อกนัท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุเรื่อง
และเหตุผลในการทีข่อใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดงักล่าวดว้ย คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ปีระชุมผูถ้อืหุน้ภายใน
สีส่บิหา้ (45) วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชุมภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ชื่อกนัหรอื
ผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรยีกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วนันับแต่วนัครบ
ก าหนดระยะเวลาขา้งต้น ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร  
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ในกรณีทีป่รากฎว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคก่อนครัง้ใด จ านวนผูถ้อืหุน้
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 32. ผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสยีหายทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั 

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วนั เวลา 
ระเบยีบวาระการประชุม และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุม พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่อง
ทีจ่ะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเหน็ชอบของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว 
และจดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้ทราบไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม  และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพต์ดิต่อกนั 
3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนั 

ข้อ 32. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ต้องมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 
คน หรอืไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถ้ือหุน้ทัง้หมดและต้องมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่
จ าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถงึ 1 ชัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ การประชุมเป็นอนั
ระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่  และให้ส่งหนังสอื             
นัดประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี้ไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ข้อ 33. มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

โดยใหน้ับหุน้หนึ่งเป็นเสยีงหนึ่ง ถ้ามคีะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่อกี
เสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้           
ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยใหน้ับหุน้หนึ่งเป็นเสยีงหนึ่ง 
(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่นหรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
(ค) การท า แก้ไข หรอืเลกิสญัญาเกี่ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรอืบางส่วนที่

ส าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการรวมกจิการกบับุคคล
อื่น โดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 
(จ) การลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 
(ฉ) การออกหุน้กูข้องบรษิทั 
(ช) การควบบรษิทั 
(ซ) การเลกิบรษิทั 
(ฌ) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัของบรษิทั 
(ญ) การออกหุน้หรอืช าระหนี้ หรอืโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามมาตรา 54/1 ของพระราชบญัญตัิ

บรษิทัมหาชนจ ากดั (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2544 
 ข้อ 34. การลงคะแนนลบั อาจจะกระท าไดเ้มื่อมผีูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่า 5 คน รอ้งขอและทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เหน็ชอบ
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถ้าม)ี ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน
โดยใหน้ับหุน้หนึ่งเป็นเสยีงหนึ่ง 
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 ข้อ 35. กจิการอนัทีป่ระชุมสามญัประจ าปีพงึกระท ามดีงันี้ 
(1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอต่อทีป่ระชุมเกีย่วกบัการด าเนินกจิการในรอบปีทีผ่่าน

มา 
(2) พจิารณาและอนุมตังิบดุล 
(3) พจิารณาจดัสรรเงนิก าไร 
(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
(5) แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี
(6) กจิการอื่นๆ  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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นายอนุชา สิหนาทกถากลุ (อายุ 62 ปี)  
 

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการ:  15 พฤษภาคม 2562 
 

ต าแหน่ง : กรรมการ 
  กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 

การถือหุ้น : กรรมการ ไม่ม ี
  คู่สมรส / ผู้ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉันสามภีริยา ไม่ม ี
  บุตรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ไม่ม ี
  ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่ม ี
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมของกรรมการ 

• ไดร้ับการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังจากคณะกรรมการบริษัทแลว้ว่าเป็นบุคคลที่มี    ความ
เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบรษิัท โดยไม่มีผูถื้อหุน้เสนอชื่อบคุคลอื่นใหเ้ป็นกรรมการบรษิัท 

• ไม่ไดเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้รหิารในกิจการอื่นที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกจิกับ
บรษิัทฯ 

• ไม่มีความสมัพนัธห์รือผลประโยชนท์างธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทย่อยหรือบรษิัทรว่ม 

• ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในวาระการประชมุใด ๆ ของการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565  
 

คณุวฒิุการศึกษา 

• ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ (การเงนิ), University of Houston, Texas ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
• ปรญิญาตร ีสาขาบญัชแีละการบรหิาร, Houston Baptist University, Texas ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 

ประวติัการอบรม 

• สมาชกิผูท้รงคุณวุฒอิาวุโส (Fellow Member) รุ่นที ่2/2544 
• หลกัสตูร ส าหรบักรรมการบรษิทั (DCP) รุ่นที ่4/2543 
• Director Compensation ปี 2546  
• Non-Executive Director  ปี 2547 
• Board Failure and How to Fix it ปี 2547 
• CEO Performance Evaluation  ปี 2547 
• Raising the Awareness of Corporate Fraud in Thailand ปี 2548 

 

ประสบการณ์ท างาน 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน : จ านวน 1 แห่ง 

• 2550 - ปัจจบุนั กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท อมตะ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน) : จ านวน 25 แห่ง 

• ปัจจบุนั        กรรมการบรษิทั                บรษิทั มนูแดนซ์ บสิโทร จ ากดั 

• ปัจจบุนั        กรรมการบรษิทั                บรษิทั นวิ ลฟี โซลูชัน่ส ์จ ากดั 

• ปัจจบุนั        กรรมการบรษิทั                บรษิทั แพลนเน็ต บลู คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
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• 2560 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั บรษิทั พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอุตสาหกรรมระยอง  

    (ไทย-จนี) จ ากดั 

• 2559 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทั โฟคสั เวก คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

• 2559 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 5 จ ากดั 

• 2558 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 4 จ ากดั 

    บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 3 จ ากดั  
• 2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั ไร่อาทติย ์จ ากดั 

• 2553 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทั ดาตา้ อนิโมมชัน่ จ ากดั 

• 2553 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั 

    บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์1 จ ากดั 

    บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์2 จ ากดั 

    บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์4 จ ากดั 

    บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์5 จ ากดั 

    บรษิทั อมตะ เพาเวอร ์(ระยอง) จ ากดั 

    บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 1 จ ากดั 

    บรษิทั อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์(ระยอง) 2 จ ากดั 

• 2551 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บรษิทั อมตะ วอเตอร ์จ ากดั 

• 2551 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั บรษิทั อมตะ เอเซยี จ ากดั 

    บรษิทั อมตะ ซมัมทิ เรดดี ้บลิท ์จ ากดั 

    บรษิทั 888 พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 

• 2545 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั บรษิทั โฟคสั เอนไวรอนเมนทลั จ ากดั 

• 2541 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั บรษิทั แคปปิตลัโฟคสั จ ากดั 

• 2532 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั บรษิทั มนูแดนซ์ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
 

ประสบการณ์การท างานในองคก์รอ่ืน ๆ (ย้อนหลงั 5 ปี) 

• 2546 - 2562 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั โฟคสั ดเีวลลอปเมน้ท ์แอนด ์ 
คอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 

การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษทัในปี 2564:  

• คณะกรรมการบรษิทั 11/11 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100.00)  
• คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 1/1 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100.00)  

 
 
 
 
 

นายอนุชา สิหนาทกถากลุ (อายุ 62 ปี)  (ต่อ)  
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วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการ:  23 กุมภาพนัธ ์2564 
วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ:  23 กุมภาพนัธ ์2564 
 

ต าแหน่ง : กรรมการอสิระ  
  กรรมการตรวจสอบ 
 

การถือหุ้น : กรรมการ  ไม่ม ี
  คู่สมรส / ผู้ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉันสามภีริยา ไม่ม ี
  บุตรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ไม่ม ี
  ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่ม ี
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมของกรรมการ 

• ได้รบัการกลัน่กรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวงัจากคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีความ
เหมาะสมกบั 
การประกอบธุรกจิของบรษิทั โดยไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลอื่นใหเ้ป็นกรรมการบรษิทั 

• ไม่ได้เป็นกรรมการหรอืผู้บรหิารในกิจการอื่นที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสีภาพเป็นการแข่งขนัทาง
ธุรกจิกบับรษิทัฯ 

• ไม่มส่ีวนไดเ้สยีพเิศษในวาระการประชุมใด ๆ ของการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 
 

คณุวฒิุการศึกษา 

• ปรญิญาตร ีManagement Science – International Marketing, Canberra University  
 

ประสบการณ์ท างาน 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

• ไม่ม ี
 การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) : จ านวน 2 แห่ง 

• 2564 - ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ  บรษิทั เอดเีอ ดจิติลั (ประเทศไทย) จ ากดั  

• 2561 - ปัจจบุนั กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิ ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์ 

    (องคก์ารมหาชน)  
ประสบการณ์การท างานในองคก์รอ่ืนๆ (ย้อนหลงั 5 ปี) 

 

• Global Brand Lead      LINE Corporation and LINE Thailand  
• Director of Content Business    Line Thailand  
• First Executive Vice President on Business innovation  บรษิทั สยามพวิรรธน์ จ ากดั 
• ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร                 MullenLowe Thailand 
• กรรมการผูจ้ดัการ                  บรษิทั ฟารอ์สีท ์เฟมไลน์ ดดีบี ีจ ากดั (มหาชน) 
• Country Manager      สภาทองค าโลก  
• Group Account Director                 บรษิทั บบีดีโีอ กรุงเทพ จ ากดั  
• Key Account Sales Manager / Brand Manager   บรษิทั ซแีกรม (ประเทศไทย) จ ากดั  

 

 

นายแดน ศรมณี (อายุ 58 ปี) 
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การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ในปี 2564 :  

• คณะกรรมการบรษิทั 9/10 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 90.00)  
• คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ100.00)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายแดน ศรมณี (อายุ 58 ปี)  (ต่อ)  
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นายภมิูพฒัน์ สินาเจริญ   (อายุ 52 ปี) 
วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการ:  15 พฤษภาคม 2562 
ต าแหน่ง : กรรมการบรษิทั 
  กรรมการบรหิาร 
  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
 
การถือหุ้น : กรรมการ               3,222,900 หุน้ (0.50%) 

  คู่สมรส / ผู้ท่ีอยู่กินด้วยกนัฉันสามภีริยา ไม่ม ี

  บุตรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ไม่ม ี

  ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่ม ี 

ข้อมูลเพ่ิมเติมของกรรมการ 

• ได้รบัการกลัน่กรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวงัจากคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีความ
เหมาะสมกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทั โดยไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลอื่นใหเ้ป็นกรรมการบรษิทั 

• ไม่ได้เป็นกรรมการหรอืผู้บรหิารในกิจการอื่นที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสีภาพเป็นการแข่งขนัทาง
ธุรกจิกบับรษิทั 

• ไม่มส่ีวนไดเ้สยีพเิศษในวาระการประชุมใดๆ ของการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 
 

คณุวฒิุการศึกษา 

• ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ Thunderbird School of Global Management ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
• ปรญิญาตรสีาขาเศรษฐศาสตรม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

ประวติัการอบรม 

• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) รุ่นที ่
36/2548 

• หลกัสตูร  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (DAP) 2550 

• หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) รุ่นที ่27/2551 

• Leading in Disruptive World (Innovation), Stanford University, USA 

• Design Thinking, Stanford University 

• หลกัสตูร Strategic Board Master Class (SBM) จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) รุ่นที ่9/2563 
 

ประสบการณ์ท างาน 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

• 2548 - ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั และ กรรมการตรวจสอบ บรษิทั ฟอรจ์นู พารท์ อนิดสัตรี ้จ ากดั (มหาชน) 

• 2564 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั กนัยงอเีลคทรกิ จ ากดั (มหาชน) 

• 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั เจ. เอส. พ.ี พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั (มหาชน) 
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นายภมิูพฒัน์ สินาเจริญ   (อายุ 52 ปี)  (ต่อ)  
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน) : จ านวน 2 แห่ง 

• 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ  องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้กระทรวงทรพัยากร 
    ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

• 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ องคก์ารสุรา กรมสรรพสามติ กระทรวงการคลงั 
 

ประสบการณ์ท างานในองคก์รอ่ืน ๆ (ย้อนหลงั 5 ปี) 

• 2560 - 2563 รองประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจ ากดั (มหาชน) 

• 2545 - 2561 รองกรรมการผูอ้ านวยการ สายงานทรพัยากร บรษิทั เอพ ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 

บุคคล/ รองกรรมการผูอ้ านวยการ สายการเงนิ
และการบญัช ี  

 

 

การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษทั ในปี 2564 :  

• คณะกรรมการบรษิทั 11/11 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ100.00) 
• คณะกรรมการบรหิาร 22/22 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ100.00)  
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นิยามกรรมการอิสระ  

 
“กรรมการอิสระ” หมายถงึกรรมการทีม่คีุณสมบตัดิงันี้  

(ก) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุ้นทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้ ใหน้ับรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย  

(ข) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอืผูม้ี
อ านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิัท 
เว้นแต่จะไดพ้้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทัง้นี้ ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีที่กรรมการ
อสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษาของส่วนราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั  

(ค) ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติของกรรมการรายอื่น หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายใน
ลกัษณะทีเ่ป็นบดิา มารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอื
บุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัหรือบรษิทัย่อย  

(ง) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ี
อ านาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อื
หุ้นที่มนีัย หรอืผู้มอี านาจควบคุมของผู้ทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิัท บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้ี
อ านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้  

ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคหนึ่ง รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการ การ
เช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรบั
หรอืให้กู้ยมื ค ้าประกนั การให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถึงพฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิทัหรอื
คู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่้องช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทั หรอืตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้
ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารค านวณมูลค่าของรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณา
ภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั  

(จ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของ
บรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านักงานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัย่อย 
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อย
กว่าสองปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน  

(ฉ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึ่งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษา
ทางการเงนิ ซึ่งได้รบัค่าบรกิารเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจ
ควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้   

(ช) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้
ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่  

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักิจการ ของบรษิัทหรอืบรษิัทย่อย 
หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วม บรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาทีร่บัเงนิเดอืน
ประจ า หรอืถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้น ที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการที่มสีภาพอย่าง
เดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย  

(ฌ) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบั การด าเนินงานของบรษิทั 
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ข้อมูลกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอให้เป็นผู้รบัมอบฉันทะ 

รายช่ือกรรมการอิสระท่ีเสนอให้เป็นผู้รบัมอบฉันทะ 

ช่ือ - นามสกลุ  นายอนุวฒัน์ เมธีวิบูลวฒิุ  

อาย ุ 71 ปี 

ต าแหน่งในบริษทั 

- กรรมการอสิระ  
- ประธานคณะกรรมการบรษิทั  
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระท่ีเสนอในการประชุมครัง้น้ี 

 - ไม่ม ี– 

ท่ีอยู่ในการจดัส่งหนังสือมอบฉันทะ :   
  นายอนุวฒัน์ เมธีวิบูลวฒิุ 

 บรษิทั พราว เรยีล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 เลขที ่900 อาคารตน้สนทาวเวอร ์ชัน้ 6 ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนิี  
 เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330     
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รายช่ือกรรมการอิสระท่ีเสนอให้เป็นผู้รบัมอบฉันทะ 

ช่ือ - นามสกลุ  นางสาวอญัชล ี บุญทรงษกีุล  

อายุ  52 ปี 

ต าแหน่งในบริษทั 

- กรรมการอสิระ  
- กรรมการตรวจสอบ  

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระท่ีเสนอในการประชุมครัง้น้ี 

 - ไม่ม ี– 

ท่ีอยู่ในการจดัส่งหนังสือมอบฉันทะ :   
  นางสาวอญัชลี  บุญทรงษีกลุ 

  บรษิทั พราว เรยีล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 เลขที ่900 อาคารตน้สนทาวเวอร ์ชัน้ 6 ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนิี  
 เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330     
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หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. (ท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตำยตวั) 
------------------------------------------- 

 
 

 
 เขียนท่ี  
 
 วนัท่ี เดือน พ.ศ  
 
1. ขำ้พเจำ้  
สัญชำติ อยูบ่ำ้นเลขท่ี ถนน ต ำบล/แขวง  
อ ำเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  
 
2. เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั พรำว เรียล เอสเตท จ ำกดั (มหำชน) 
โดยถือหุ้นจ ำนวนทั้งส้ินรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั เสียง ดงัน้ี 
หุ้นสำมญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั เสียง 
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั เสียง 
 
3. ขอมอบฉนัทะให้ 
 3.1 อำย ุ ปี 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี ถนน ต ำบล/แขวง  
อ ำเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  
หรือ 
 3.2  อำย ุ ปี 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี ถนน ต ำบล/แขวง  
อ ำเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  
หรือ 

 3.3                                                                    อำย ุ             ปี 
อยูบ่ำ้นเลขท่ี           ถนน                             ต ำบล/แขวง             
อ ำเภอ/เขต                   จงัหวดั                  รหสัไปรษณีย ์            
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น
ประจ ำปี 2565 ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในวนัพฤหัสบดีท่ี 21 เมษำยน 2565 เวลำ 10.00 น. หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และ
สถำนท่ีอื่นดว้ย 
 
4. ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
วาระท่ี 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

อำกรแสตมป์ 

20 บำท 
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วาระท่ี 2  รับทราบผลการด าเนินงานและพจิารณาอนุมัติงบการเงินส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 
วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัตกิารจดัสรรเงินก าไรและงดจ่ายเงินปันผล 
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 
วาระท่ี 4  พจิารณาอนุมตัิการแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 
วาระที ่5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
 5.1 นำยอนุชำ สิหนำทกถำกุล 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 5.2 นำยแดน ศรมณี  
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 5.3 นำยภูมิพฒัน์  สินำเจริญ 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 
วาระท่ี 6  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2565  
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 
วาระท่ี 7  พจิารณาแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 และข้อ 28  
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 
วาระท่ี 8  พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)   
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
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5. กำรลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ให้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียง
นั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหุ้น 
 
6. ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุม   
มีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริง
ประกำรใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
 
 กิจกำรใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตำมท่ีข้ำพเจำ้ระบุในหนงัสือ
มอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 
 
 ลงช่ือ ………………………………………..…………………………ผูม้อบฉนัทะ 
 
 (…………………………………………….…………………….) 
 
 ลงช่ือ ………………………………………..…………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 
 (…………………………………………….…………………….) 
 
 ลงช่ือ ………………………………………..…………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 
 (…………………………………………….…………………….) 
 
หมายเหต ุ

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน             
ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้

2. วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
3. ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระท่ีระบุไวข้้ำงต้น  ผูม้อบฉันทะสำมำรถระบุเพ่ิมเติมได้ใน          

ใบประจ ำต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตำมแนบ 
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ใบประจ าต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั พรำว เรียล เอสเตท จ ำกดั (มหำชน) ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 
2565 ผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ในวนัพฤหสับดีท่ี 21 เมษำยน 2565  เวลำ 10.00 น. หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนัเวลำ และสถำนท่ีอื่นดว้ย 
 

วำระท่ี………………….เร่ือง……………………………………………………………………………………………………. 
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วำระท่ี………………….เร่ือง……………………………………………………………………………………………………. 
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วำระท่ี………………….เร่ือง……………………………………………………………………………………………………. 
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วำระท่ี………………….เร่ือง……………………………………………………………………………………………………. 
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วำระท่ี………………….เร่ือง……………………………………………………………………………………………………. 
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 
ลงช่ือ ………………………………………..……………………………ผูม้อบฉนัทะ 
 
        (…………………………………………….…………………….) 
 
ลงช่ือ ………………………………………..……………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 
        (…………………………………………….…………………….) 
 
ลงช่ือ ………………………………………..……………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 
        (…………………………………………….…………………….) 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้) 

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

 
 เขียนท่ี  
 

 วนัท่ี เดือน พ.ศ  
 
1. ขา้พเจา้  
สัญชาติ อยูบ่า้นเลขท่ี ถนน ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  
 

2. เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั พราว เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง ดงัน้ี 
หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 
 

3. ขอมอบฉนัทะให้ 
 3.1 อาย ุ ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี ถนน ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  
หรือ 
 3.2  อาย ุ ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี ถนน ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  
หรือ 
 3.3  อาย ุ ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี ถนน ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2565 ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ในวนัพฤหสับดีท่ี 21 เมษายน 2565  เวลา 10.00 น. หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
4.ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี 
  มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
  มอบฉนัทะบางส่วน คอื 
  หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 
  หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 
 

อากรแสตมป์ 

20 บาท 
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 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด...............................................................เสียง 
5. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
วาระท่ี 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 
วาระท่ี 2  รับทราบผลการด าเนินงานและพจิารณาอนุมัติงบการเงินส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 
วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิก าไรและงดจ่ายเงินปันผล 
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 
วาระท่ี 4  พจิารณาอนุมตัิการแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 
วาระที ่5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 5.1 นายอนุชา  สิหนาทกถากุล 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 5.2 นายแดน  ศรมณี  
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 5.3 นายภูมิพฒัน์  สินาเจริญ 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 
วาระท่ี 6  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2565  
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
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วาระท่ี 7  พจิารณาแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 และข้อ 28  
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 
วาระท่ี 8  พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)   
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 
6. การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น         
ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 
 
7. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด       
ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจา้ระบุในหนังสือมอบ
ฉนัทะให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
 ลงช่ือ ………………………………………..…………………………ผูม้อบฉนัทะ 
 
 (…………………………………………….…………………….) 
 
 ลงช่ือ ………………………………………..…………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 
 (…………………………………………….…………………….) 
 
หมายเหตุ 

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งต้น  ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อ   
แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั พราว เรียล เอสเตท จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565        
ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ในวนัพฤหสับดีท่ี 21 เมษายน 2565  เวลา 10.00 น. หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนัเวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 

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   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 
 
ลงช่ือ ………………………………………..……………………………ผูม้อบฉนัทะ 
 
        (…………………………………………….…………………….) 
 
ลงช่ือ ………………………………………..……………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 
        (…………………………………………….…………………….) 
 
ลงช่ือ ………………………………………..……………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ 
 
        (…………………………………………….…………………….) 
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สิทธิและหลกัเกณฑใ์นการออกเสียงลงคะแนน และขัน้ตอนการประชมุผู้ถือหุ้น 

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน 
1. การออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ถอืวา่หน่ึงหุน้ ใหถ้อืวา่หน่ึงหุน้มหีน่ึงเสยีง และผูถ้อืหุน้ท่านใดมส่ีวนไดเ้สยี

เป็นพเิศษในเรื่องใด ผูถ้อืหุน้ท่านนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสยีงทัง้หมดทีม่อียู่ เพยีงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ คอื เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรอื งดออก

เสยีง เวน้แต่ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผูร้บัฝากและ
ดูแลหุ้นเท่านัน้ จงึจะสามารถลงคะแนนเสยีงแบบแยกคะแนนเสยีงได้ โดยรวมคะแนนเสยีงทัง้หมดแล้ วต้องไม่เกิน
จ านวนสทิธอิอกเสยีงทีม่อียู่ ทัง้นี้ หากผูร้บัมอบฉันทะทีเ่ป็นคัสโตเดยีน (Custodian) ออกเสยีงไม่ครบจ านวนเสยีงทีม่ี
จะถอืว่าเสยีงทีข่าดเป็นการงดออกเสยีง 

หลกัเกณฑใ์นการออกเสียงลงคะแนน 
บรษิทัไดก้ าหนดหลกัเกณฑส์ าหรบัการออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 
1. ในการลงมตแิต่ละวาระประธานทีป่ระชุมจะสอบถามทีป่ระชุม ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง ใหผู้ถ้อืหุน้เลอืกระเบยีบ

วาระทีต่้องการออกเสยีงลงคะแนน ส าหรบัผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะทีไ่ม่ได้ออกเสยีงลงคะแนน บรษิทัจะถอืว่าผูถ้อื
หุ้นหรือผู้มอบฉันทะนัน้ มีมติเห็นด้วยตามที่ประธานที่ประชุมเสนอ เพื่อให้การด าเนินการประชุมเป็นไปตามแนว
ทางการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและในการประกาศผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ประธานทีป่ระชุมจะมอบหมายให้
ฝ่ายเลขานุการบรษิทั เป็นผูป้ระกาศผลใหท้ีป่ระชุมทราบ หลงัจากที่การลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระสิน้สุดลง โดยจะ
แยกคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง  

2. ในกรณีผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะที่ไม่ได้ออกเสยีงลงคะแนนก่อนที่ประธานที่ประชุมหรอืฝ่ายเลขานุการบรษิทัจะ
ประกาศผลการลงคะแนนเสยีง  ในแต่ละวาระ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะนัน้ มมีตเิหน็ดว้ย ในการพจิารณา
วาระนัน้ ๆ 

3. ในกรณีที่ไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใดออกเสยีงว่า ไม่เห็นด้วย หรอื งดออกเสยีง บรษิัทจะถือว่าที่ประชุมมมีติเป็นเอกฉันท์
อนุมตัใินวาระดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ซึง่มอบฉนัทะไดล้งคะแนนเสยีงไวแ้ลว้ ในหนังสอืมอบฉนัทะว่าจะลงมติ
ไม่เหน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีง ซึง่บรษิทัไดบ้นัทกึการลงคะแนนเสยีงดงักล่าวไวล่้วงหน้าแลว้ 

การแสดงความคิดเหน็หรือสอบถามข้อสงสยั 
ผูถ้ือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรอืแสดงความคดิเห็น สามารถสอบถามผ่านทาง VDO Conference และขอให้ท่าน

โปรดแจง้ชื่อ นามสกุลก่อนถามค าถามทุกครัง้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้รบัมอบฉันทะประสงค์ทีจ่ะแสดงความคดิเหน็หรอืสอบถามขอ้
สงสยั ทีน่อกเหนือจากระเบยีบวาระทีก่ าลงัพจิารณาอยู่ ขอใหเ้สนอในวาระอื่นๆ หรอืในช่วงทา้ยของการประชุม 
 




