








  ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัที่ 1 

 

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ประกอบการพจิารณาของผู้ถือหุ้นในการอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้

 
วาระท่ี 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 
 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  เลขานุการบริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 ซ่ึงประชุมเม่ือ
วนัพุธท่ี 24 มิถุนายน 2563 และคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า ถูกตอ้งตรงตามมติของท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
จึงขอน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 ท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่
ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2) 
 
วาระท่ี 2  พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปี 2563  
 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  บริษทัไดจ้ดัท ารายงานคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงแสดงผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563 และคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า
ถูกตอ้งและเพียงพอ จึงขอน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563 และ
รับรองรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
ดงัปรากฏในรายงานประจ าปีท่ีไดส่้งให้แกผู้ถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3) 
 
วาระท่ี 3  พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 
 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  บริษทัไดจ้ดัท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีปี 2563  ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 แล้วเสร็จและผูส้อบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้ เห็นว่าถูกตอ้งครบถว้นและเพียงพอตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป จึง
ขอน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีปี 2563 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงผูส้อบบญัชีของบริษทัไดต้รวจสอบแลว้ และคณะกรรมการตรวจสอบได้
แสดงความเห็นไวใ้น “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ”  ซ่ึงไดป้รากฏอยู่ในรายงานประจ าปีท่ีไดจ้ดัส่งให้แกผู้ถื้อหุ้นพร้อม
กบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3) 
 
วาระท่ี 4   พจิารณางดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :    บริษทัฯมีนโยบายท่ีจะจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรา
ไม่เกินร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิในแต่ละปี ซ่ึงตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอ้บงัคบั
ของบริษทั ขอ้ 46 ไดก้ าหนดไวว่้าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได ้ซ่ึงตามท่ีปรากฏในงบ
การเงิน และรายงานของผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563   บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิจ านวน 
74,122,656.84 บาท และมีขาดทุนสะสมอยู่ท่ี 61,102,118.31 บาท คณะกรรมการเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ให้กบัผูถื้อหุ้น 
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วาระท่ี 5  พจิารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  ข้อบังคบัของบริษทั ข้อท่ี 18 ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง 
กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสาม โดยอตัราถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วน
ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสอง
ภายหลงั           จดทะเบียนบริษทันั้นให้จบัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุด
เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้ในปีน้ี บริษทัมีกรรมการท่ีตอ้ง
ออกจากต าแหน่งตามวาระมี 3 ท่าน คือ 

1. นายโกวิท  โกกิลกนิษฐ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
2. นางสาวพูนพิศ    ชวลิตนิธิกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นางสุวรรณา         พุทธประสาท กรรมการและกรรมการบริหาร 

 

 ทั้งน้ี จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณากลัน่กรองถึงคุณสมบติัดา้นต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสม
ดา้นคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ รวมทั้งคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้และจากการ
พิจารณาดงักล่าว เห็นว่ากรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์
เป็นอย่างดี มีความเหมาะสมและมีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 อีกทั้งกรรมการทั้ง    
3 ท่าน ดงักล่าว ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าท่ีไม่เคยรับโทษจ าคุกในความผิดเก่ียวกบัทรัพยท่ี์ได้
กระท าโดยทุจริต ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงขอเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่ง
ตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง ดงัรายนามต่อไปน้ี คือ 

1. นายโกวิท  โกกิลกนิษฐ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
2. นางสาวพูนพิศ    ชวลิตนิธิกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นางสุวรรณา         พุทธประสาท กรรมการและกรรมการบริหาร 

 

โดยมีรายละเอียดและประวติัของกรรมการแต่ละท่าน ดงัปรากฏตามประวติัของกรรมการท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้น
พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี  (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4) 
 
วาระท่ี 6   พจิารณาอนุมัติเพิม่กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
  

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  สืบเน่ืองจากคุณเพียงใจ  หาญพาณิชย ์ไดพ้น้สภาพการเป็นกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 20 
มกราคม 2564 ท าให้มีกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทมีเพียง 2 ท่านคือ นายวีระศักด์ิ  ศิริวงศ์รังสรรและ           
นางสุวรรณา  พุทธประสาท ดงันั้นเพ่ือให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัมีความคล่องตวั จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัเพ่ิม
นายณัฐพล  อศัวโภคิน เป็นกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัอีก 1 ท่าน โดยมีเง่ือนไขการลงลายมือช่ือแทนบริษทั 
คือ กรรมการสองในสามคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราบริษทั 
 
วาระท่ี 7  พจิารณาและอนุมัติเงินค่าเบีย้ประชุมกรรมการประจ าปี2564และเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2563 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ซ่ึงได้
ก าหนดว่า ห้ามมิให้บริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดให้แก่กรรมการเวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบริษทั 

ขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 16 ก าหนดว่า บ าเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแลว้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะก าหนด 
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คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัเงินค่าเบ้ียประชุมประจ าปี2564 และเงิน
บ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินรวมคงเดิมไม่เกิน 2,200,000 บาท โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทั
เป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป  

 
วาระที่ 8  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และ
ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 56 และ ขอ้ 57 ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวน
เงินค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีทุกปี 

 

คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาแล้ว ถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษทัตามรายละเอียดท่ี
ปรากฏอยู่ใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” และ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทาง
การเงิน” ตามล าดบั ซ่ึงไดแ้สดงอยู่ในรายงานประจ าปีท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี   (ส่ิงที่ส่ง
มาด้วยล าดับที่ 3) จึงไดเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติัแต่งตั้ง 

1. นายวิโรจน์  สัจจธรรมนุกูล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5128 หรือ 
2. นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 2982 หรือ 
3. นางสาวสมจินตนา   พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5599 หรือ 
4. นายจุมพฏ  ไพรรัตนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7645 หรือ 
5. นายนพฤกษ ์  พิษณุวงษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7764 

 

จากบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2564 โดยก าหนดค่าตอบแทน
ผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงิน  1,000,000  บาท ซ่ึงเท่ากบัปีท่ีแลว้   

อน่ึงผูส้อบบญัชีทั้ง 5 ท่านไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ไม่มีความสัมพนัธ์กบับริษทั ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั /      
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาแก่บริษทัแต่อย่างใด จึงมีความเป็น
อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

 

ผูส้อบบญัชีของบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี ของบริษทัตั้งแต่ปี 2542 เพราะ
บริษทัเห็นว่าบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ท่ีผา่นมาปฏิบติังานไดดี้ จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้นเพื่อพจิารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีปี 2564 ของบริษทัและก าหนดเงินค่าสอบบญัชีตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 

 
วาระท่ี 9  พจิารณาเร่ืองอ่ืน (ถ้ามี) 
 

 วาระน้ีก าหนดไวเ้พ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดซ้ักถามขอ้สงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัไดช้ี้แจงขอ้ซักถามหรือ
ขอ้สงสยัต่างๆ (ถา้มี)  
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ประกอบการพจิารณาในวาระที่ 5 : พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
เอกสารน าเสนอประวัติ ผลงาน การเข้าร่วมประชุมท่ีผ่านมาของกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้ง 
 

นายโกวทิ   โกกลิกนิษฐ             
 
 

ต าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
   

การศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง   

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ประวัติการท างาน :  
- กรรมการ บริษทั เอพี เอม็อี 10 จ ากดั    พ.ศ. 2561 – ปัจจุบนั 

- กรรมการ บริษทั เอพี เอม็อี 11 จ ากดั    พ.ศ. 2561 – ปัจจุบนั 

- กรรมการ บริษทั เอพี เอม็อี 12 จ ากดั    พ.ศ. 2561 – ปัจจุบนั 

- กรรมการ บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (2017) พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั 
- กรรมการ บริษทั เอพี เอม็อี 8 จ ากดั    พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั 

- กรรมการ บริษทั บุญชยั โฮลด้ิง จ ากดั   พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั 
- กรรมการ บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั    พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั 
- กรรมการ บริษทั เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี (กรุงเทพ) จ ากดั  พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั 
- กรรมการ บริษทั เอพี เอม็อี 2 จ ากดั        พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั 
- กรรมการ บริษทั เอพี เอม็อี 3 จ ากดั    พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั 
- กรรมการ บริษทั เอพี เอม็อี 4 จ ากดั    พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั 

- กรรมการ บริษทั เอพี เอม็อี 5 จ ากดั    พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั  
- กรรมการ บริษทั เอพี เอม็อี 6 จ ากดั    พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั 
- กรรมการ บริษทั เอพี (รัชโยธิน) จ ากดั        พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั 
- กรรมการ บริษทั พรีเม่ียม เรสซิเดนซ์ จ ากดั              พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั 
- กรรมการ บริษทั เดอะแวลู พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั 

การฝึกอบรม อบมรมหลกัสูตร Director Accreditation Program 42/2005 

วันท่ีแต่งตั้ง  30 สิงหาคม 2560 
หมายเหตุ 
-      เขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทั       ปี 2563   จ านวน   5   คร้ัง  จากทั้งหมด  5  คร้ัง  
-      เขา้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2563 จ านวน   4   คร้ัง  จากทั้งหมด  4  คร้ัง 
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นางสาว พูนพศิ ชวลิตนิธิกลุ 
 

ต าแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

การศึกษา ปริญญาตรี เอกบญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ปริญญาโท เอกบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  (MPA) Marter of Prefesinal Accounting 
  ประกาศนียบตัรทางการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

ประวัติการท างาน   ผูช่้วยผูส้อบบญัชี ส านกังานอโณทยั    พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2539 
      ผูส้อบบญัชี        ส านกังานอโณทยั    พ.ศ. 2540 – ปัจจุบนั   (ทะเบียน เลขท่ี5154) 
หมายเหตุ 

 

-      เขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทั       ปี 2563   จ านวน   5   คร้ัง  จากทั้งหมด  5  คร้ัง  
-      เขา้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2563 จ านวน   4   คร้ัง  จากทั้งหมด  4  คร้ัง 
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นางสุวรรณา     พุทธประสาท 
 
 

ต าแหน่ง กรรมการและกรรมการบริหาร    
  (ไดรั้บแต่งตั้งเม่ือ 26 เมษายน 2561) 
 
การศึกษา ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
 

ประวัติการท างาน     
 

- กรรมการ             บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน)   พ.ศ. 2546 – ปัจจุบนั 
- กรรมการ             บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์  จ ากดั (มหาชน)        พ.ศ. 2543 – ปัจจุบนั 
- กรรมการ            บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั          -  มิ.ย. 2560 – ปัจจุบนั 
- กรรมการ            บริษทั คาซ่า วิลล ์จ ากดั (ระยอง 2553)              พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั 
- กรรมการ            บริษทั คาซ่า วิลล ์จ ากดั (ประจวบคีรีขนัธ์2554)   พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั 
- กรรมการ            บริษทั คาซ่า วิลล ์จ ากดั (เพชรบุรี2553)           พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั 
- กรรมการ            บริษทั กสัโต ้วิลเลจ จ ากดั           - ก.ค. 2559 – ปัจจุบนั 
- กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเทล จ ากดั - พ.ค.2559– ปัจจุบนั 
- กรรมการ            บริษทั แอล แอนด ์เอช รีเทล แมเนจเมนท ์จ ากดั  - พ.ค. 2559 – ปัจจุบนั 
- กรรมการ            บริษทั พร็อพเพอร์ต้ี โฮสท จ ากดั          - ก.พ. 2556 – ปัจจุบนั 
- กรรมการ            บริษทั คาซ่า วิลล ์จ ากดั (ชลบุรี 2554)        - ม.ค. 2556 – ปัจจุบนั 
- กรรมการ                       บริษทั เซนเตอร์ พอยต ์ฮอสพิทอลิต้ี จ ากดั - มิ.ย. 2555 – ปัจจุบนั 
- กรรมการ                       บริษทั แอล แอนด ์เอช โฮเทล แมเนจเมนท ์จ ากดั     - ก.พ. 2555– ปัจจุบนั 
- กรรมการ            บริษทั คิว. เฮา้ส์ พรีคาสท ์จ ากดั         -    -    2553 – ปัจจุบนั 
- กรรมการ            บริษทั แอล แอนด ์เอช แมเนจเมนท ์จ ากดั       15 ก.พ. 2551 – ปัจจุบนั 
- กรรมการ            บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม แลนด์ แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั  - ส.ค. 2560 – ปัจจุบนั 

 

 

หมายเหตุ 
-      เขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทั       ปี 2563   จ านวน   5   คร้ัง  จากทั้งหมด  5  คร้ัง  
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ค ำชี้แจงวิธีกำรมอบฉันทะ เง่ือนไขกำรลงทะเบียนและกำรออกเสียงลงคะแนน 

ในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีคร้ังท่ี 1/2564 บริษัท แมนดำริน โฮเต็ล จ ำกดั (มหำชน) 
 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองขอ้พึงปฏิบัติส าหรับการจดัประชุมผูถื้อหุ้นของ
บริษทัจดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้บริษทัจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดี ซ่ึงจะเป็น
การสร้างความเช่ือมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจด
ทะเบียนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส่ ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นบริษทั แมนดาริน โฮเต็ล จ ากดั(มหาชน) (ซ่ึงต่อไป
จะเรียกว่า “บริษัท”) จึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้น
ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมเพื่อให้ผูถื้อหุ้นยึดถือปฏิบติัต่อไป 
 บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไว ้ซ่ึงเป็นแบบท่ี
ก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดและชัดเจนมายงัผูถื้อหุ้น  เพื่อให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ย
ตนเอง สามารถพิจารณาไดว่้าจะมอบฉนัทะให้บุคคลอื่น  หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษทั รายใดรายหน่ึงตามท่ีบริษทัได้
เสนอช่ือไวซ่ึ้งมีรายละเอียดขอ้มูลของกรรมการท่ีบริษทัเสนอช่ือให้ผูถื้อหุ้นเลือกมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ โดยผูถื้อ
หุ้นอาจระบุช่ือผูรั้บมอบฉันทะไดม้ากกว่า 1 ราย  เพื่อความคล่องตวักรณีผูรั้บมอบฉนัทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเขา้ประชุม
ไดผู้รั้บมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเขา้ประชุมแทนได ้แต่ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงไดเ้พียงรายเดียว ไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคน เพ่ือแยกการลงคะแนนได ้นอกจากน้ี ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่
ละวาระ ผูถื้อหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือไม่ออกเสียงเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงเท่านั้น 
 ทั้งน้ีบริษทัยงัไดจ้ดัใหมี้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ซ่ึงเป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปท่ีง่ายไม่ซบัซอ้นและหนงัสือ
มอบฉันทะแบบ ค. ซ่ึงเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีสนใจสามารถดาวน์โหลดขอ้มูลไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทั 
www.mandarin-bkk.com 
 
กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม 
 บริษทัจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นตั้งแต่เวลา 09.30 น. ของวนัศุกร์ท่ี 23 เมษายน 2564  ณ ห้อง 
แมนดาริน A,B ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน เลขท่ี 662 ถ.พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500  ตาม
แผนที่สถานท่ีจดัประชุมท่ีไดแ้นบมาพร้อมน้ี 
 
หลกัฐำนแสดงตนในกำรเข้ำร่วมประชุม 
 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดงัต่อไปน้ี (แลว้แต่กรณี) ก่อนเขา้ร่วมประชุม 

1.ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 
1.1ผูถื้อหุ้นท่ีมีสัญชาติไทย 
1.1.1 กรณีผูถื้อหุ้นมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง : 

- หนงัสือท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุมเอกสารแสดงตนท่ี
ส่วนราชการออกให้ซ่ึงปรากฏภาพถ่ายช่ือและนามสกุลของผูถื้อหุ้นและยงัไม่
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หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ  ใบขบัขี่ หรือ
หนงัสือเดินทาง กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือสกุลให้ยื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 

1.1.2 กรณีผูถื้อหุ้นท่ีมีการมอบฉนัทะ : 
- หนงัสือมอบฉันทะท่ีบริษทั ไดจ้ดัส่งมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุม(แบบ

ใดแบบหน่ึง)ซ่ึงกรอกขอ้ความครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบ
ฉนัทะส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ของผูถื้อหุ้น ตามขอ้ 1.1.1 และ
ผูถื้อหุ้นไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

- เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ของผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัขอ้ 1 
1.2 ผูถื้อหุ้นชาวต่าวชาติ 
11.2.1 กรณีผูถื้อหุ้นมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง : 

- หนงัสือเดินทางของผูถื้อหุ้น 
1.2.2 กรณีผูถื้อหุ้นมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 

- หนงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษทั ไดจ้ดัส่งมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุม 
(แบบใดแบบหน่ึง)ซ่ึงกรอกขอ้ความครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและ 
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

- ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูถื้อหุ้น ตามขอ้ 1.2.1 และผูถื้อหุ้นไดล้งช่ือรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

- แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการให้ของผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัขอ้ 1.1.1 
 

2. ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล 
2.1. ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 
2.1.1 กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นมีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล(กรรมการ)มาร่วมประชุมดว้ยตนเอง  :  

-  แสดงหนงัสือท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุม 
-  เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ของผูแ้ทนนิติบุคคล เช่นเดียวกบักรณีบุคคล

ธรรมดา ตามขอ้ 1.1.1 
-  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้น ออกให้ไม่เกิน 30 วนั 

โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ
บุคคล(กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น 

2.1.2  กรณีผูถื้อหุ้นมีการมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม:  
-  หนงัสือมอบฉันทะท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งมาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุม  (แบบ 

ใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูแ้ทนนิติบุคคล   
(กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 

-        ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้น ออกให้ไม่เกิน 30 วนั
โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยซ่ึ์งรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทน
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นิติบุคคล(กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามใน
หนงัสือมอบฉนัทะ มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น 

-  เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ของผูรั้บมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณี
บุคคลธรรมดาตามขอ้ 1.1.1ท่ีลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ ซ่ึงผูแ้ทนนิติบุคคลได้
ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2.2 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ 
ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีขา้งตน้(ขอ้ 2.1.1 และ 2.1.2)โดย
เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อม
ดว้ย และให้ผูถื้อหุ้น หรือผูแ้ทนนิติบคุคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 

 
กำรออกเสียงลงคะแนน 

การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหน่ึงเป็นเสียงหน่ึง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้
ประธานมีเสียงช้ีขาดอีกเสียงหน่ึงต่างหากจากในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในขอ้ประชุมขอ้ใด ห้าม
มิให้ออกเสียงในข้อนั้น และประธานอาจจะเชิญให้ออกนอกท่ีประชุมชั่วคราวก็ได้ แต่การออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอน
กรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนไดโ้ดยไม่มีขอ้ห้าม 

ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงท่ีไดรั้บแจกขณะลงทะเบียน กรณี
ผูรั้บมอบฉันทะ ให้ออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้นท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ  
และส่งมอบแก่เจา้หนา้ท่ีเพ่ือน าไปบนัทึกรวมกบัคะแนนเสียงท่ีผูถื้อหุ้นมอบฉนัทะล่วงหนา้ให้แก่กรรมการท่ีบริษทัเสนอช่ือ 
ประธานจะแจง้ให้ท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงท่ีนบัไดจ้ะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวม
คะแนนเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉนัทะแลว้ โดยในแต่ละวาระจะใชจ้ านวนหุ้น
ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุด 
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กรุณาน าหนงัสือฉบบัน้ีมาดว้ยทุกท่าน เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
 
 
 
 

เขียนท่ี.............................................................................. 
วนัท่ี ............... เดือน ..................................พ.ศ............... 

(1) ขา้พเจา้............................................................................................................ .................................................................สัญชาติ................................ 
อยูบ่า้นเลขท่ี............................... หมู่บา้น/ซอย..................................................... ....................... ถนน.............................................................................
ต าบล/แขวง .....................................................อ าเภอ/เขต .........................................................จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย.์................. 
(2)  เป็นผูถ้ือหุ้นของ บริษัทแมนดาริน โฮเต็ล จ ากัด (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม  ..............................................................หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .......................................................เสียง 
 หุ้นสามญั............................................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...............................................................เสียง 

หุ้นบุริมสิทธิ.......................................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ..............................................................เสียง 
 (3)  ขอมอบฉนัทะให ้
  (1)  ............................................................................................................................................................ อาย.ุ........................ ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี  .................................... ..........................................................ถนน.......................................................... ...................................................................................................................... ต าบล/แขวง  .................................. ..............................................................                                              
อ าเภอ/เขต  .............................................................................. ........................................................................................................ จงัหวดั ..................................................................................................................รหสัไปรษณีย์................ .............................................. 

หรือ (2)  ............................................................................................................................................................ อาย.ุ........................ ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี  ...........................................   ถนน ........................................................... ............................. ต าบล/แขวง  ................................................                                              
อ าเภอ/เขต  ........................................................................................... จงัหวดั .............. ........................................... รหสัไปรษณีย ์............................... 

หรือ (3)  .......................................................................................................................... .................................. อาย.ุ........................ ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี  ...........................................   ถนน ........................................................... ............................. ต าบล/แขวง  ................................................                                              
อ าเภอ/เขต  ........................................................................................... จงัหวดั .............. ........................................... รหสัไปรษณีย ์...............................   
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมผูถ้ือหุ้นสามญัประจ าปี 1/2564   
ในวนัศุกร์ท่ี 23 เมษายน 2564  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องแมนดาริน A,B ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล เลขท่ี 662 ถ.พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม  
เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500  หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
     ลงช่ือ  .....................................................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
              (...................................................................................................) 
 
     ลงช่ือ  ................................................................................ .....................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
              (...................................................................................................) 
 
     ลงช่ือ  .......................................................................................... ...........ผูรั้บมอบฉนัทะ 
              (...................................................................................................) 
 

ลงช่ือ  .....................................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
              (...................................................................................................)                                                                               
 
หมายเหตุ 
ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้
ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

อากรแสตมป์อากรแสตมป์  

DDuuttyy  SSttaammpp  

2200  บาทบาท//BBaahhtt  
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กรุณาน าหนงัสือฉบบัน้ีมาดว้ยทุกท่าน เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 
 
 
 
 
 

เขียนท่ี.............................................................................. 
วนัท่ี ............... เดือน ..................................พ.ศ............... 

(1) ขา้พเจา้.............................................................................................................................................................................สัญชาติ................................ 
อยูบ่า้นเลขท่ี............................... หมู่บา้น/ซอย................................................................... ......... ถนน............................................................................. 
ต าบล/แขวง .....................................................อ าเภอ/เขต .................................................... .....จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย.์................. 
(2)  เป็นผูถ้ือหุ้นของ บริษทัแมนดาริน โฮเต็ล จ ากดั (มหาชน) 
 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม  ..............................................................หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .........................................................เสียง 
 หุ้นสามญั............................................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...................................................... ...........เสียง 

หุ้นบุริมสิทธิ.......................................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .................................................................เสียง 
 (3)  ขอมอบฉนัทะให ้
  (1)  ................................................................................... ......................................................................... อาย.ุ........................ ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี  ...............................................ถนน .......................................................... .............................. ต าบล/แขวง  ................................................                                              
อ าเภอ/เขต  ........................................................................................... จงัหวดั .............. ........................................... รหสัไปรษณีย ์............................... 

หรือ (2)  .......................................................................................................................... .................................. อาย.ุ........................ ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี  ...........................................   ถนน ........................................................................... ............. ต าบล/แขวง  ................................................                                              
อ าเภอ/เขต  ........................................................................................... จงัหวดั ......................... ................................ รหสัไปรษณีย ์............................... 

หรือ (3)  ............................................................................................................................................................ อาย.ุ.. ...................... ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี  ...........................................   ถนน ........................................................................................ ต าบล/แขวง  ................................................                                              
อ าเภอ/เขต  ........................................................................................... จงัหวดั ......................................................... รหสัไปรษณีย ์...............................  
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมผูถ้ือหุ้นสามญัประจ าปี 1/2564   
ในวนัศุกร์ท่ี 23 เมษายน 2564  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องแมนดาริน A,B ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล เลขท่ี 662 ถ.พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม  
เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500  หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 

(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 
วาระที่ 1.พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  คร้ังที่ 1/2563 เม่ือ วันพุธที่  24  มิถุนายน  2563 
  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 
วาระที่ 2.พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปี 2563   
  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 
 

อากอากรแสตมป์รแสตมป์  

DDuuttyy  SSttaammpp  

2200  บาทบาท//BBaahhtt  
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วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท  ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด  ณ  วันที่  31  
ธันวาคม  2563  ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

วาระที่ 4.  พิจารณางดจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2563   
  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

วาระที่ 5.  พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
    เห็นดว้ย             ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
(1) นายโกวิท โกกิลกนิษฐ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

   เห็นดว้ย              ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
(2) นางสาวพูนพิศ ชวลิตนิธิกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

   เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
(3) นางสุวรรณา พุทธประสาท กรรมการและกรรมการบริหาร  

   เห็นดว้ย              ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

 

วาระที่ 6.   พิจารณาอนุมติัเพ่ิมกรรมการผูม้ีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัจารณาอนุมติัเพ่ิมกรรมการผูม้ีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั  
  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

วาระที่ 7.   พิจารณาและอนุมัติเงินค่าเบีย้ประชุมกรรมการประจ าปี 2564 และเงินบ าเหนจ็กรรมการประจ าปี 2563 
  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

วาระที่ 8.   พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี  2564 
  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

วาระที่ 9.   พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 
 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุ้น 
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(6)   ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
    
     ลงช่ือ  .....................................................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
              (...................................................................................................) 
 
     ลงช่ือ  .....................................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
              (...................................................................................................) 
 
     ลงช่ือ  .....................................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
              (...................................................................................................) 
 

ลงช่ือ  .....................................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
              (...................................................................................................) 
 
 
 
หมายเหตุ 
1.) ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น
ให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2.) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3.)ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ข.ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  แมนดาริน โฮเต็ล จ ากัด (มหาชน) 

  ในการประชุมผูถ้ือหุ้นสามญัประจ าปี คร้ังท่ี 1/2564 ในวนัศุกร์ท่ี 23  เมษายน  2564  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องแมนดาริน A,B ชั้น 1 โรงแรม
แมนดาริน โฮเต็ล เลขท่ี 662 ถ.พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500  หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา 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………… เร่ืองเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
 

 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................................... 
    เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................................... 
    เห็นดว้ย              ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ...................................................................................................................................... 
                       เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ................................................................................................................. ..................... 
    เห็นดว้ย               ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่า รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบูรณ์ และเป็นความจริงทุกประการ 

 

 

     ลงช่ือ  .....................................................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
              (...................................................................................................) 
 

     ลงช่ือ  .....................................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
              (...................................................................................................) 
 

     ลงช่ือ  .....................................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
              (...................................................................................................) 
 

ลงช่ือ  .....................................................................................................ผู ้รับมอบฉนัทะ 
              (...................................................................................................) 
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กรุณาน าหนงัสือฉบบัน้ีมาดว้ยทุกท่าน เพ่ือกรุณาน าหนงัสือฉบบัน้ีมาดว้ยทุกท่าน เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมประชุมความสะดวกในการลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมประชุม   
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  

((ส าหรับผู้ถือหุ้นต่ส าหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้างประเทศที่แต่งตั้ งคัสโตเดียนในปงคัสโตเดียนในประเระเทศไทยเท่านั้น)ทศไทยเท่านั้น)   

PPrrooxxyy  FFoorrmm  CC..  

((FFoorr  ffoorreeiiggnn  sshhaarreehhoollddeerrss  wwhhoo  hhaavvee  ccuussttooddiiaannss  iinn  TThhaaiillaanndd  oonnllyy..))  
  
  

เขียนท่ี.................................เขียนท่ี................................. ..........................................................................................   
WWrriitttteenn  aatt  
วนัท่ี ............... เดืวนัท่ี ............... เดือน .......................อน ....................... .....................พ.ศ.................พ.ศ................  
DDaattee                                      MMoonntthh                      yyeeaarr  

(1(1) ข้) ข้าาพพเจ้เจ้า.า............................................... ........................................................................ ...................................................................................................................................................................... ..............................สัญ..............................สัญชาติชาติ................................................................  
II//WWee                    NNaattiioonnaalliittyy  
อยู่อยู่บา้บา้นเลขนเลขท่ีท่ี......................................... หมู่บา้น/ซอย........................................ หมู่บา้น/ซอย................... ......................................................... ถนน............................................................................... ถนน...................... .................................................................. ............................................  
AAddddrreessss    SSooii          RRooaadd        
  
ต าบล/แขวง .ต าบล/แขวง ................................................................................อ าเภอ/เขต ...........................................อ าเภอ/เขต .................. .......................................จงัหวดั...................................รหั.......................................จงัหวดั...................................รหัสไปรษณีย.์.................สไปรษณีย.์.................  
SSuubb--DDiissttrriicctt          DDiissttrriicctt          PPrroovviinnccee                                    ZZiipp  CCooddee  
(2(2) )   เป็นเป็นผูถ้ืผูถ้ืออหุ้หุ้นขนของ บอง บริริษทัษทั  แมนดาริน โฮเต็ล จ ากดั (มหาชน)แมนดาริน โฮเต็ล จ ากดั (มหาชน)  
BBeeiinngg  aa  sshhaarreehhoollddeerr  ooff    MMaannddaarriinn    HHootteell    PPuubblliicc  CCoommppaannyy  LLiimmiitteedd  
  
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม  .........โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม  ........................................................................... .......................หุ้น.................หุ้น    แและอละออกเอกเสียงลงคะแนนไดเ้สียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .....ท่ากบั ....................................................................................เสียง.........................เสียง  
HHoollddiinngg  tthhee  ttoottaall  aammoouunntt  ooff                                                                                    sshhaarreess  aanndd  tthhee  vvoottiinngg  rriigghhtt  eeqquuaallss  ttoo                                                                                            vvootteess  aass  ffoolllloowwss        
  หุ้นสามญั....หุ้นสามญั............................ ...........................................................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไ...........................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ..........................................ดเ้ท่ากบั .......................................... .........................เสียง.....................เสียง  
OOrrddiinnaarryy  sshhaarree                                                                                                  sshhaarreess        eeqquuaall  ttoo  vvoottiinngg  rriigghhtt                                                                                                        vvootteess  
  
หุ้นบุริมสิทธิ........หุ้นบุริมสิทธิ......................................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไ..............................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .......................ดเ้ท่ากบั ....................... .........................................................................เสียง.......เสียง  
PPrreeffeerreennccee  sshhaarree      sshhaarreess        eeqquuaall  ttoo  vvoottiinngg  rriigghhtt                                                                                                        vvootteess  
  
  (3)  ขอมอบฉนัทะให้(3)  ขอมอบฉนัทะให้  
HHeerreebbyy  aappppooiinntt  
    (1)  ..........................(1)  .......................... .................................................................. ................................................ ................................................ ........................ ................................................................ อาย.ุ........................ ปี .......... อาย.ุ........................ ปี   
MMrr..  //  MMrrss..  //  MMiissss              AAggee                                        YYeeaarrss  
อยูบ่า้นเลขท่ี  ......................อยูบ่า้นเลขท่ี  ...................... .........................ถนน .............................ถนน .... ................................................ ..................................................................................................................... ต า... ต าบล/แขวง  .บล/แขวง  ....................................................................................... ........  
AAddddrreessss      RRooaadd        SSuubb--DDiissttrriicctt  
อ าเภอ/เขต  ....................................อ าเภอ/เขต  .................................... .................................................................. ......................... จั................... จังหงหวดัวดั  ...................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์.............................. รหสัไปรษณีย ์........................   
DDiissttrriicctt      PPrroovviinnccee                                  ZZiipp  CCooddee  

หรือหรือ  ((22)  ..........................................................................................................................)  .......................................................................................................................... ......................................... อาย.ุ........................ ปี ........................... อาย.ุ........................ ปี   
MMrr..  //  MMrrss..  //  MMiissss              AAggee                                        YYeeaarrss  
อยูบ่า้นเอยูบ่า้นเลขท่ี  ...............................................ถนน ...................................................................ลขท่ี  ...............................................ถนน ................................................................... ............................ ต าบล/แขวง  .............................................................. ต าบล/แขวง  ................................................   
AAddddrreessss      RRooaadd        SSuubb--DDiissttrriicctt  
อ าเภอ/เขต  .......อ าเภอ/เขต  ....... .................................................................................... จงัหวดั .................................................................................................................... จงัหวดั ................................ ..................................... รหสัไปรษณีย ์............................................... รหสัไปรษณีย ์........................   
DDiissttrriicctt      PPrroovviinnccee                                  ZZiipp  CCooddee  
  

อากรอากรแสตมป์แสตมป์  

DDuuttyy  SSttaammpp  

2200  บบาาทท//BBaahhtt  
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หรือหรือ  ((33)  ....)  .............................................................................................................................................................................................................................................................. .................................. อาย.ุ........................ ปี .................... อาย.ุ........................ ปี   
MMrr..  //  MMrrss..  //  MMiissss              AAggee                                        YYeeaarrss  
อยูบ่า้นเลขท่ี  อยูบ่า้นเลขท่ี  ...............................................ถนน .........................................................................................................................ถนน .......................................................................... ..................... ต าบล/แขวง  ....................................................... ต าบล/แขวง  ................................................   
AAddddrreessss      RRooaadd        SSuubb--DDiissttrriicctt  
อ าเภอ/เขต  ..............อ าเภอ/เขต  ........................................................................................... จงัหวดั .................................................................................................................... จงัหวดั ....................................... .............................. รหสัไปรษณีย ์........................................ รหสัไปรษณีย ์........................   
DDiissttrriicctt      PPrroovviinnccee                                  ZZiipp  CCooddee  
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเคนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมผูถ้ือหุ้นป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมผูถ้ือหุ้น สามญัประจ าปี สามญัประจ าปี 1/2561/25644    
ในในวนัศุกร์ท่ี 23  เมษายน  2564  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องแมนดาริน A,B ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล เลขท่ี 662 ถ.พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม 
เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500  หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย   
AAnnyyoonnee  ooff  tthhee  aabboovvee  aass  mmyy//oouurr  pprrooxxyy  hhoollddeerr  ttoo  aatttteenndd  aanndd  vvoottee  aatt  TThhee  AAnnnnuuaall  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg  ooff  SShhaarreehhoollddeerrss  NNoo..11//22002211    ooff  tthhee  ccoommppaannyy  wwiillll  bbee  
hheelldd  oonn  AApprriill  2233,,  22002211  aatt  1100..0000  aamm  aatt  MMaannddaarriinn  AA,,BB  RRoooomm  FFlloooorr  11,,  MMaannddaarriinn  HHootteell  PPuubblliicc  CCoommppaannyy  LLiimmiitteedd    llooccaatteedd  oonn  666622  RRaammaa  IIVV  RRooaadd                              
BBaanngg  RRaakk    BBaannggkkookk  1100550000  ,,  TThhaaiillaanndd  oorr  oonn  tthhee  ddaattee  aanndd  aatt  tthhee  ppllaaccee  aass  mmaayy  bbee  ppoossttppoonneedd  oorr  cchhaannggeedd..  
  

  ((44))    ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนบมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ข้าพเจา้ในการปราพเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีะชุมคร้ังน้ี  ดงัดงัน้ีน้ี  
                  II//WWee  tthheerreeffoorree  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  vvoottee  ffoorr  eeaacchh  aaggeennddaa  iitteemm  aass  ffoolllloowwss::  
  

  มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้นทั้งหมดท่ีถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
  GGrraanntt  pprrooxxyy  tthhee  ttoottaall  aammoouunntt  ooff  sshhaarreess  hhoollddiinngg  aanndd  eennttiittlleedd  ttoo  vvoottee..   

  มอบฉนัทมอบฉนัทะะบางส่วน คือบางส่วน คือ     หุ้นสามญัหุ้นสามญั………………………………………………………………..  หุ้น  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้หุ้น  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้………………………………………………..  เสียงเสียง  
                      GGrraanntt  ppaarrttiiaall  sshhaarreess  ooff              OOrrddiinnaarryy  sshhaarree                                      sshhaarreess  aanndd  eennttiittlleedd  ttoo  vvoottiinngg  rriigghhtt                                                                              vvootteess  
  

((55))  ขา้พเจา้ขา้พเจา้ขขอมอบฉนัทะให้ผู ้อมอบฉนัทะให้ผู ้รับมอบฉนัทรับมอบฉนัทะะออกเออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ีสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี  
              II//WWee  tthheerreeffoorree  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  vvoottee  ffoorr  eeaacchh  aaggeennddaa  iitteemm  aass  ffoolllloowwss::              
  

  วารที่ วารที่ 11..  เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ปรเร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี คร้ังที ่ะจ าปี คร้ังที ่  1/2561/25633    ซ่ึซ่ึงงประชุมเม่ือวนัประชุมเม่ือวนัพุธพุธที่ ที่   2244    มิถนุายนมิถนุายน    25625633  

    AAggeennddaa  11::    TToo  aapppprroovvee  tthhee  mmiinnuutteess  ooff  tthhee  AAnnnnuuaall  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg  ooff  sshhaarreehhoollddeerrss  NNoo..11//22002200    hheelldd  oonn  JJuunnee  2244,,  22002200  
  ((ก) ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควรามท่ีเห็นสมควร  

    TThhee  pprrooxxyy  hhoollddeerr  sshhaallll  vvoottee  iinnddeeppeennddeennttllyy  aass  ttoo  hhiiss//hheerr  ccoonnssiiddeerraattiioonn..  
    ((ข) ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ีให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี   
    TThhee  pprrooxxyy  hhoollddeerr  sshhaallll  vvoottee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  sshhaarreehhoollddeerr’’ss  rreeqquuiirreemmeenntt  aass  ffoolllloowwss..  
        เห็นด้เห็นด้ววย                    ย                    เสียงเสียง     ไไม่เห็นดว้ยม่เห็นดว้ย                                        เสียงเสียง       งดออกเสียงงดออกเสียง                                        เสียงเสียง  
              FFoorr                vvootteess                    AAggaaiinnsstt                  vvootteess                              AAbbssttaaiinn                                                    vvootteess  
  

      วาระที ่วาระที ่22  พิจารณารับทราบพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานผลการด าเนินงานและรายงานประจ าและรายงานประจ าปี ปี 25632563  

        AAggeennddaa  22::    TToo  ccoonnssiiddeerr  aanndd  aacckknnoowwlleeddggee  tthhee  ooppeerraattiinngg  rreessuullttss  aanndd  aannnnuuaall  rreeppoorrtt  ooff  tthhee  ccoommppaannyy  ffoorr  tthhee  yyeeaarr  22002200  
  ((ก) ก)   ให้ผูรั้บมอบฉัให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาแนทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีละลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควรเห็นสมควร  

    TThhee  pprrooxxyy  hhoollddeerr  sshhaallll  vvoottee  iinnddeeppeennddeennttllyy  aass  ttoo  hhiiss//hheerr  ccoonnssiiddeerraattiioonn..    
    ((ข) ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสีให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามคยงลงคะแนนตามความประสงค์วามประสงค์ขอของขา้งขา้พเจา้ ดงัน้ีพเจา้ ดงัน้ี   
    TThhee  pprrooxxyy  hhoollddeerr  sshhaallll  vvoottee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  sshhaarreehhoollddeerr’’ss  rreeqquuiirreemmeenntt  aass  ffoolllloowwss..  
      เห็นดว้เห็นดว้ย ย                                       เสียงเสียง     ไไม่เห็นดว้ยม่เห็นดว้ย                                        เสียงเสียง       งดออกเสียงงดออกเสียง                                        เสียงเสียง  
              FFoorr                vvootteess                    AAggaaiinnsstt                  vvootteess                              AAbbssttaaiinn                                                    vvootteess  
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  วาระวาระที่ที่  33  พิจารณาอนุมัติงบพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐแสดงฐานะการเงินานะการเงินและงบก าไรขและงบก าไรขาดทุนาดทุนเบ็ดเสร็จเบ็ดเสร็จของบริษัท  ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด  ณ  วันที่  ของบริษัท  ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด  ณ  วันที่  31  31    

  ธันวาคม  ธันวาคม  22556633  ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจาซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรักผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้บอนุญาตแล้วว   

      AAggeennddaa  33::  TToo  ccoonnssiiddeerr  aanndd  aapppprroovvee  tthhee  ssttaatteemmeenntt  ooff  ffiinnaanncciiaall  ppoossiittiioonn  aanndd  ssttaatteemmeenntt  ooff  ccoommpprreehheennssiivvee  iinnccoommee  ffoorr  tthhee  yyeeaarr  

eennddeedd  DDeecceemmbbeerr  3311,,22002200  wwhhiicchh  hhaavvee  bbeeeenn  aauuddiitteedd  bbyy  cceerrttiiffiieedd  ppuubblliicc  aaccccoouunnttaanntt    
  ((ก) ก)   ให้ผูรั้บให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประกามอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควรรตามท่ีเห็นสมควร  

    TThhee  pprrooxxyy  hhoollddeerr  sshhaallll  vvoottee  iinnddeeppeennddeennttllyy  aass  ttoo  hhiiss//hheerr  ccoonnssiiddeerraattiioonn..  
    ((ข) ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ีจา้ ดงัน้ี   
    TThhee  pprrooxxyy  hhoollddeerr  sshhaallll  vvoottee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  sshhaarreehhoollddeerr’’ss  rreeqquuiirreemmeenntt  aass  ffoolllloowwss..  
        เห็เห็นดว้ย             นดว้ย                               เสียง  เสียง     ไม่เห็นด้ไม่เห็นด้วย  วย                                          เเสียงสียง       งดออกเสียง                    เสียงงดออกเสียง                    เสียง  
              FFoorr                vvootteess              AAggaaiinnsstt                                                      vvootteess                AAbbssttaaiinn                                                    vvootteess  
  

  วาระที่ วาระที่ 44  พิจารณางดจ่ายพิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจ าปีเงินปันผลประจ าปี  25632563  

      AAggeennddaa  44::    TToo  ccoonnssiiddeerr  aanndd  aacckknnoowwlleeddggee  tthhee  oommiissssiioonn  ooff  ddiivviiddeennddss  ppaayymmeenntt    aanndd  tthhee  aallllooccaattiioonn  ooff  nneett  pprrooffiitt  ffoorr  lleeggaall  rreesseerrvvee  ffoorr  

tthhee  yyeeaarr    22002200..  
    ((ก) ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาแลให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควระลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร   
    TThhee  pprrooxxyy  hhoollddeerr  sshhaallll  vvoottee  iinnddeeppeennddeennttllyy  aass  ttoo  hhiiss//hheerr  ccoonnssiiddeerraattiioonn..  
    ((ข) ข)   ใให้ห้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์ะแนนตามความประสงคข์องขา้พเองขา้พเจา้ จา้ ดัดังน้ีงน้ี   
    TThhee  pprrooxxyy  hhoollddeerr  sshhaallll  vvoottee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  sshhaarreehhoollddeerr’’ss  rreeqquuiirreemmeenntt  aass  ffoolllloowwss..  
        เห็นดว้ย                   เห็นดว้ย                         เสียง  เสียง     ไม่เห็ไม่เห็นดว้ย                   นดว้ย                         เสียง  เสียง     งดอองดออกเสียง   กเสียง                                     เสียงเสียง  
              FFoorr                vvootteess              AAggaaiinnsstt                                                      vvootteess                AAbbssttaaiinn                                                    vvootteess  
  

  วาระที่ วาระที่ 55  เร่ืองพิจารณาและอนุมัติการตั้งกรรมการเร่ืองพิจารณาและอนุมัติการตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตแทนกรรมการที่ออกตามามวาระวาระ    

      AAggeennddaa  55  ::    TToo  ccoonnssiiddeerr  aanndd  aapppprroovvee  tthhee  aappppooiinnttmmeenntt  ooff  DDiirreeccttoorrss  ttoo  rreeppllaaccee  DDiirreeccttoorrss  wwhhoo  hhaavvee  ccoommpplleettee  tthheeiirr  tteennuurree..  
  ((ก) ก)   ให้ผูรั้บมอบฉัให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควรนทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร   

    TThhee  pprrooxxyy  hhoollddeerr  sshhaallll  vvoottee  iinnddeeppeennddeennttllyy  aass  ttoo  hhiiss//hheerr  ccoonnssiiddeerraattiioonn..  
    ((ขข) )   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสีให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประยงลงคะแนนตามความประสงคข์องสงคข์องขา้พขา้พเเจา้ ดัจา้ ดังน้ีงน้ี   
    TThhee  pprrooxxyy  hhoollddeerr  sshhaallll  vvoottee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  sshhaarreehhoollddeerr’’ss  rreeqquuiirreemmeenntt  aass  ffoolllloowwss..  
  

      การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุดการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด   
                  TThhee  aappppooiinnttmmeenntt  ooff  aallll  ddiirreeccttoorrss  
        เห็นดว้เห็นดว้ย      ย                                      เสียง  เสียง     ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย                                           เสียงเสียง       งงดออกเสียง        ดออกเสียง                                เสียงเสียง  
                    FFoorr                                                    vvootteess              AAggaaiinnsstt                                                      vvootteess                AAbbssttaaiinn                                                    vvootteess  
  

      การแการแต่งตั้งต่งตั้งกรกรรมการเป็รมการเป็นนรายบุคคลรายบุคคล  
                  TThhee  aappppooiinnttmmeenntt  ooff  cceerrttaaiinn  ddiirreeccttoorrss  

((11))   นายโกวิท โกกิลกนิษฐ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
                  MMrr..KKoowwiitt  KKookkiillaakkaanniisstthhaa  

    เห็นดว้ย                    เห็นดว้ย                        เสียงเสียง       ไม่เห็นดว้ย            ไม่เห็นดว้ย                                เสียง  เสียง     งดออกเสีงดออกเสียง ยง                                       เสียงเสียง  
                    FFoorr                                                    vvootteess              AAggaaiinnsstt                                                      vvootteess                AAbbssttaaiinn                                                    vvootteess  

(2)  นางสาวพูนพิศ ชวลิตนิธิกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
              MMiissss..PPoooonnppiitt  cchhaavvaalliittnniittiikkuull  

        เห็นดว้ย   เห็นดว้ย                                         เสียง  เสียง     ไม่เห็นดว้ยไม่เห็นดว้ย                                            เสียเสียง  ง     งดออกเสียง         งดออกเสียง                               เสียงเสียง  
        FFoorr                                                    vvootteess              AAggaaiinnsstt                                                      vvootteess                AAbbssttaaiinn                                                    vvootteess  

  

  ((33))  นางสุวรรณา พุทธประสาท กรรมการและกรรมการบริหาร 
                MMrrss..  SSuuwwaannnnaa  BBhhuuddddhhaapprraassaarrtt  

      เเห็นดว้ย                ห็นดว้ย                              เสียง  เสียง     ไม่เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย                                  เสียง  เสียง     งดออกเสียง                    เสียงงดออกเสียง                    เสียง  
                    FFoorr                                                    vvootteess              AAggaaiinnsstt                                                      vvootteess                AAbbssttaaiinn                                                    vvootteess  
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  วาระที่ 6.   วาระที่ 6.     พิจารณาพิจารณาอนุมัติอนุมัติเพ่ิมกรรมการผู้มีเพ่ิมกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
      AAggeennddaa  66::  TToo  ccoonnssiiddeerr  aanndd  aapppprroovvee  ttoo  aadddd  aann  AAuutthhoorriizzeedd  DDiirreeccttoorr  ttoo  ssiiggnn  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  ccoommppaannyy..  

  ((ก)ก)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามประการตามท่ีเห็นสมคท่ีเห็นสมควรวร  
    TThhee  pprrooxxyy  hhoollddeerr  sshhaallll  vvoottee  iinnddeeppeennddeennttllyy  aass  ttoo  hhiiss//hheerr  ccoonnssiiddeerraattiioonn..  
    ((ข) ข)   ให้ผูรั้บมอบฉัให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนทะออกเสียงลงคะแนนตามความปนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดัระสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ีงน้ี   
    TThhee  pprrooxxyy  hhoollddeerr  sshhaallll  vvoottee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  sshhaarreehhoollddeerr’’ss  rreeqquuiirreemmeenntt  aass  ffoolllloowwss..  
        เห็นดว้เห็นดว้ย         ย                                   เสียง  เสียง     ไม่เห็นดว้ย                   ไม่เห็นดว้ย                         เสียเสียง  ง     งดออกเสียง                    เสีงดออกเสียง                    เสียยงง  
              FFoorr                vvootteess              AAggaaiinnsstt                                                      vvootteess                AAbbssttaaiinn                                                    vvootteess  
  

  วาระที่ วาระที่ 77.   .     พิจารณาพิจารณาและและอนุมัติอนุมัติเงินค่เงินค่าเบีย้ประชุมาเบีย้ประชุมปรประจ าปี 2564 ะจ าปี 2564 และเงินบ าเหน็จและเงินบ าเหน็จกรรมการกรรมการประจ าปีประจ าปี  25625633   

      AAggeennddaa  77::  TToo  ccoonnssiiddeerr  aanndd  aapppprroovvee  tthhee  mmeeeettiinngg  aalllloowwaannccee  ooff  DDiirreeccttoorrss  ffoorr  tthhee  yyeeaarr  22002211  aanndd  ppeennssiioonn  ooff  DDiirreeccttoorrss  ffoorr  tthhee  yyeeaarr  22002200..  
  ((ก) ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามประการตามท่ีเห็นสมควรท่ีเห็นสมควร  

    TThhee  pprrooxxyy  hhoollddeerr  sshhaallll  vvoottee  iinnddeeppeennddeennttllyy  aass  ttoo  hhiiss//hheerr  ccoonnssiiddeerraattiioonn..  
    ((ข) ข)   ให้ผูรั้บมอบฉัให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนทะออกเสียงลงคะแนนตามความปนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดัระสงคข์องขา้พเจา้ ดังน้ีงน้ี   
    TThhee  pprrooxxyy  hhoollddeerr  sshhaallll  vvoottee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  sshhaarreehhoollddeerr’’ss  rreeqquuiirreemmeenntt  aass  ffoolllloowwss..  
        เห็นดว้เห็นดว้ย              ย                              เสียง  เสียง     ไม่เห็นดว้ย                   ไม่เห็นดว้ย                         เสียเสียง  ง     งดออกเสียง                    เสีงดออกเสียง                    เสียยงง  
              FFoorr                vvootteess              AAggaaiinnsstt                                                      vvootteess                AAbbssttaaiinn                                                    vvootteess  
  

      วาระที ่วาระที ่88  เร่ืองเร่ืองพิจารณาพิจารณาแต่แต่งตั้งผู้สอบบัญงตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี ชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 25642564  

          AAggeennddaa  88::    TToo  ccoonnssiiddeerr  aanndd  aapppprroovvee  tthhee  aappppooiinnttmmeenntt  aanndd  rreemmuunneerraattiioonn  ooff  tthhee  aauuddiittoorrss  ffoorr  tthhee  yyeeaarr  22002211..  
    ((ก) ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเกประการตามท่ีเห็นสมควรห็นสมควร  
    TThhee  pprrooxxyy  hhoollddeerr  sshhaallll  vvoottee  iinnddeeppeennddeennttllyy  aass  ttoo  hhiiss//hheerr  ccoonnssiiddeerraattiioonn..  
    ((ข) ข)   ให้ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์อแนนตามความประสงคข์องขา้พงขา้พเจ้เจ้า ดัา ดังน้ีงน้ี   
    TThhee  pprrooxxyy  hhoollddeerr  sshhaallll  vvoottee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  sshhaarreehhoollddeerr’’ss  rreeqquuiirreemmeenntt  aass  ffoolllloowwss..  
        เห็นดว้ย   เห็นดว้ย                                         เสียง  เสียง     ไม่เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย                                    เสียง  เสียง     งดออกเสียง            งดออกเสียง                            เสียงเสียง  
              FFoorr                vvootteess              AAggaaiinnsstt                                                      vvootteess                AAbbssttaaiinn                                                    vvootteess  
  

    วาระที่ วาระที่ 99  เร่ือเร่ืองพิจารณาเร่ืองอ่ืงพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ถ้ามีน ๆ ถ้ามี  

        AAggeennddaa  99::    OOtthheerr  mmaatttteerrss  ((IIff  aannyy))..  
  ((ก) ก)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลลงมติแทนขา้พเจา้ไงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประกาดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควรรตามท่ีเห็นสมควร  

    TThhee  pprrooxxyy  hhoollddeerr  sshhaallll  vvoottee  iinnddeeppeennddeennttllyy  aass  ttoo  hhiiss//hheerr  ccoonnssiiddeerraattiioonn..  
    ((ข) ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ีประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี   
    TThhee  pprrooxxyy  hhoollddeerr  sshhaallll  vvoottee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  sshhaarreehhoollddeerr’’ss  rreeqquuiirreemmeenntt  aass  ffoolllloowwss..  
        เห็เห็นดว้ย              นดว้ย                              เสีเสียยง  ง     ไม่เห็นดว้ไม่เห็นดว้ย       ย                                     เสียง  เสียง     งดงดออกเสียง                    เสียงออกเสียง                    เสียง  
              FFoorr                vvootteess              AAggaaiinnsstt                                                      vvootteess                AAbbssttaaiinn                                                    vvootteess  
  
((55))  การลงคะแนนเการลงคะแนนเสียงของผู ้สียงของผู ้รับมอบฉันทะในวาระใดรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่ท่ีไม่เเป็นไป็นไปปตามท่ีระบุไวใ้นตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมหนงัสือมอบฉนัทะน้ีอบฉนัทะน้ีให้ถือว่าการลงคะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุ้นเจา้ในฐานะผูถ้ือหุ้น  
((55))    VVoottiinngg  ooff  pprrooxxyy  hhoollddeerr  iinn  aannyy  aaggeennddaa  tthhaatt  iiss  nnoott  aass  ssppeecciiffiieedd  iinn  tthhiiss  pprrooxxyy  sshhaallll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aass  iinnvvaalliidd  aanndd  nnoott  mmyy  vvoottiinngg  aass  aa  sshhaarreehhoollddeerr..  
  
((66))      ในกรณีในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ได้ท่ีขา้พเจา้ไม่ได้ระบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใระบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไว้ดไวห้รือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือหรือลงมติในลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้เร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งงตน้ รวมถึงกรณีท่ีตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเติมข้มข้อเท็อเท็จจริงประการใด ใจจริงประการใด ให้ผูรั้บห้ผูรั้บมอบฉนัทะมอบฉนัทะมีมี
สิทธิพิจารณาและลสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควรงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร    
  
((66))  IInn  ccaassee  II  hhaavvee  nnoott  ddeeccllaarreedd  aa  vvoottiinngg  iinntteennttiioonn  iinn  aannyy  aaggeennddaa  oorr  mmyy  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  iiss  nnoott  cclleeaarr  oorr  iinn  ccaassee  tthhee  mmeeeettiinngg  ccoonnssiiddeerrss  oorr  ppaasssseess  
rreessoolluuttiioonnss  iinn  aannyy  mmaatttteerrss  aappaarrtt  ffrroomm  tthhoossee  aaggeenndduumm  ssppeecciiffiieedd  aabboovvee,,  iinncclluuddiinngg  iinn  ccaassee  tthheerree  iiss  aannyy  aammeennddmmeenntt  oorr  aaddddiittiioonn  ooff  aannyy  ffaacctt,,  tthhee  pprrooxxyy  
hhoollddeerr  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ccoonnssiiddeerr  aanndd  vvoottee  aass  ttoo  hhiiss//hheerr  ccoonnssiiddeerraattiioonn..  
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กิจการใดท่ีกิจการใดท่ีผูรั้บมอบผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในกาฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุรประชุมม  เว้เว้นนแตก่รณีท่ีผูรั้บมแตก่รณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไอบฉนัทะไม่ออกเสีม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระยงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนบุในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือน
ว่าขา้พเจ้ว่าขา้พเจ้าไดก้ระท าเองทุกปาไดก้ระท าเองทุกประการระการ  
AAnnyy  bbuussiinneessss  ccaarrrriieedd  oonn  bbyy  tthhee  pprrooxxyy  hhoollddeerr  iinn  tthhee  ssaaiidd  mmeeeettiinngg,,  eexxcceepptt  tthhee  pprrooxxyy  hhoollddeerr  ddooeess  nnoott  vvoottee  aass  II//wwee  ssppeecciiffyy  iinn  tthhee  pprrooxxyy  ffoorrmm,,  sshhaallll  bbee  
ddeeeemmeedd  aass  hhaavviinngg  bbeeeenn  ccaarrrriieedd  oouutt  bbyy  mmyysseellff//oouurrsseellvveess  iinn  aallll  rreessppeeccttss..    

  

  
ลงช่ือ  ....ลงช่ือ  .................................................................................................................................. .........................................ผูม้อบฉนัท...........................ผูม้อบฉนัทะะ  

          SSiiggnnaattuurree  (.........(......... ...................................................................................................................................................... .................)...)PPrrooxxyy  GGrraannttoorr  
  
          ลงช่ือ  ........ลงช่ือ  ...................................................................................................................................... .....................................ผูรั้บมอบฉนัทะ.......................ผูรั้บมอบฉนัทะ   
          SSiiggnnaattuurree  ((.......................................................... .......................................................... .................................................................... ....)..)PPrrooxxyy  HHoollddeerr  
  
          ลงช่ือ  .........ลงช่ือ  ......... .................................. ............................................................................................ ....................................ผูรั้บมอบฉนัทะ......................ผูรั้บมอบฉนัทะ   
          SSiiggnnaattuurree  (.(..................... .................................................................................................................................................................. ....)..)PPrrooxxyy  HHoollddeerr  
  

ลงช่ือ  ...............ลงช่ือ  ................................................. ............................................................................................ ..............................ผูรั้บมอบฉนัทะ................ผูรั้บมอบฉนัทะ   
          SSiiggnnaattuurree  (.......(........................... .......................................................................................................................................................... .).)PPrrooxxyy  HHoollddeerr  
  
หหมายเหตุมายเหตุ  
RReemmaarrkkss::  
11..ผูถ้ืผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ แบบ อหุ้นท่ีมอบฉนัทะ แบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นท่ีปรากฎช่ืค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถ้ือหุ้นท่ีปรากฎช่ือในทะอในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้เบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้ งงให้คสัให้คสัโตเดียน (โตเดียน (CCuussttooddiiaann))  ในใน
ประเทศไทยเป็นผู ้ประเทศไทยเป็นผู ้รับฝารับฝากแกและดูละดูแแลหุ้นให้เท่านั้นลหุ้นให้เท่านั้น  
11..  OOnnllyy  ffoorreeiiggnn  sshhaarreehhoollddeerrss  aass  rreeggiisstteerreedd  iinn  tthhee  rreeggiissttrraattiioonn  bbooookk  wwhhoo  hhaavvee  ccuussttooddiiaann  iinn  TThhaaiillaanndd  ccaann  uussee  tthhee  PPrrooxxyy  FFoorrmm  CC..  
22..  หลกัฐานท่ีหลกัฐานท่ีตอ้งแตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ  
22..    EEvviiddeenncceess  ttoo  bbee  eenncclloosseedd  wwiitthh  tthhee  pprrooxxyy  ffoorrmm  aarree::  

aa..หนัหนังสืงสือมออมอบบอ านาจจากผูถ้ือหุ้นให้คัอ านาจจากผูถ้ือหุ้นให้คัสโตเดียนสโตเดียน  ((CCuussttooddiiaann))    เป็นผู ้เป็นผู ้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน   
aa..PPoowweerr  ooff  AAttttoorrnneeyy  ffrroomm  sshhaarreehhoollddeerr  aauutthhoorriizzeess  aa  ccuussttooddiiaann  ttoo  ssiiggnn  tthhee  PPrrooxxyy  FFoorrmm  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  sshhaarreehhoollddeerr..  
bb..หนงัสือยืนยนัหนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้ทนได้รัรับอนุบอนุญญาตประกอบธุรกิจ ให้คสัโตาตประกอบธุรกิจ ให้คสัโตเดียน (เดียน (CCuussttooddiiaann))    
bb..LLeetttteerr  ooff  cceerrttiiffiiccaattiioonn  ttoo  cceerrttiiffyy  tthhaatt  tthhee  ssiiggnneerr  iinn  tthhee  PPrrooxxyy  FFoorrmm  hhaavvee  aa  ppeerrmmiitt  ttoo  aacctt  aass  aa  CCuussttooddiiaann..  

33..ผู ้ผู ้ถือหุ้ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอนท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉับฉันทะเพียงรายเดีนทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้ยวเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียาประชุมและออกเสียงลงคะงลงคะแนแนน  ไน  ไม่ม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นสามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ให้
ผูรั้ผูรั้บมอบฉนัทบมอบฉนัทะหลายคนเพื่ะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
33..  AA  sshhaarreehhoollddeerr  sshhaallll  aappppooiinntt  oonnllyy  oonnee  pprrooxxyy  hhoollddeerr  ttoo  aatttteenndd  aanndd  vvoottee  aatt  tthhee  MMeeeettiinngg..  AA  sshhaarreehhoollddeerr  mmaayy  nnoott  sspplliitt  sshhaarreess  aanndd  aappppooiinntt  mmoorree  tthhaann  
oonnee  pprrooxxyy  hhoollddeerr  iinn  oorrddeerr  ttoo  sspplliitt  vvootteess..  
44..  วาระเลือกตั้งกรรวาระเลือกตั้งกรรมการสามามการสามารถเลือกตั้รถเลือกตั้ งกรรมการทั้งกรรมการทั้ งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลงชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
44..  IInn  aaggeennddaa  rreeggaarrddiinngg  tthhee  aappppooiinnttmmeenntt  ooff  nneeww  ddiirreeccttoorrss,,  tthhee  bbaalllloott  ccaann  bbee  eeiitthheerr  ffoorr  aallll  tthhee  nnoommiinnaatteedd  ccaannddiiddaatteess  aass  aa  wwhhoollee  oorr  ffoorr  aann  iinnddiivviidduuaall  
nnoommiinneeee..   
55..  ใในกนกรณีท่ีรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในกามีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมรประชุมมากกว่าวาากกว่าวาระท่ีระบุไว้ระท่ีระบุไว้ขา้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ขา้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบมอบ
ฉนัทะแบบ ค.ตามแนบฉนัทะแบบ ค.ตามแนบ  
55..  IInn  ccaassee  tthheerree  iiss  aannyy  ffuurrtthheerr  aaggeennddaa  aappaarrtt  ffrroomm  ssppeecciiffiieedd  aabboovvee  bbrroouugghhtt  iinnttoo  ccoonnssiiddeerraattiioonn  iinn  tthhee  mmeeeettiinngg,,  tthhee  pprrooxxyy  hhoollddeerr  mmaayy  uussee  tthhee  
AAttttaacchhmmeenntt  ttoo  PPrrooxxyy  FFoorrmm  CC..  
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ใใบบปปรระะจ าจ าต่ต่ออแแบบบบพิพิมมพ์พ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  

AAttttaacchhmmeenntt  ttoo  PPrrooxxyy  FFoorrmm  CC..  

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัการมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  แมนดท  แมนดาริน โฮเต็ล จ ากัด (มหาชน)าริน โฮเต็ล จ ากัด (มหาชน)  

TThhee  PPrrooxxyy  ooff  tthhee  sshhaarreehhoollddeerr  MMaannddaarriinn  HHootteell    PPuubblliicc  CCoommppaannyy    LLiimmiitteedd..  
  

ในการประชุมผูถ้ือหุ้ในการประชุมผูถ้ือหุ้นสามญันสามญัประจ าปี ประจ าปี คร้ังท่ี คร้ังท่ี 1/1/25642564   ในในวนัศุกร์ท่ี 23  เมษายน  2564  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องแมนดาริน A,B ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน 
โฮเต็ล เลขท่ี 662 ถ.พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500  หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย  
FFoorr  tthhee  AAnnnnuuaall  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg  ooff  SShhaarreehhoollddeerrss  NNoo..  11//22002211  ooff  tthhee  ccoommppaannyy  wwiillll  bbee  hheelldd  oonn  AApprriill  2233,,  22002211  aatt  1100..0000  aamm  aatt  MMaannddaarriinn  AA,,BB  RRoooomm  
FFlloooorr  11,,  MMaannddaarriinn  HHootteell  PPuubblliicc  CCoommppaannyy  LLiimmiitteedd    llooccaatteedd  oonn  666622  RRaammaa  IIVV  RRooaadd  BBaanngg  RRaakk    BBaannggkkookk,,  1100550000,,  TThhaaiillaanndd  oorr  oonn  tthhee  ddaattee  aanndd  aatt  tthhee  
ppllaaccee  aass  mmaayy  bbee  ppoossttppoonneedd  oorr  cchhaannggeedd..  
  

    วาระท่ี  วาระท่ี  …………………………....  เร่ืเร่ือง อง ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                  .                                                                                                          
  AAggeennddaa  IItteemm  ::                                SSuubbjjeecctt::  

  ((ก) ก)   ให้ผูรั้บมให้ผูรั้บมอบฉัอบฉันทะมีนทะมีสิสิทธิพิจทธิพิจารารณาและลงมณาและลงมติแทนขา้ติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควรพเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
  TThhee  pprrooxxyy  hhoollddeerr  sshhaallll  vvoottee  iinnddeeppeennddeennttllyy  aass  ttoo  hhiiss//hheerr  ccoonnssiiddeerraattiioonn..  

  ((ข)ข)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์งลงคะแนนตามความประสงค์ขของขา้พเจา้ ดงัน้ีองขา้พเจา้ ดงัน้ี   
      TThhee  pprrooxxyy  hhoollddeerr  sshhaallll  vvoottee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  sshhaarreehhoollddeerr’’ss  rreeqquuiirreemmeenntt  aass  ffoolllloowwss..  

    เห็นดว้ย                      เสียง  เห็นดว้ย                      เสียง     ไม่เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย                                    เสียง  เสียง     งดองดออกเสียง                    เสียงอกเสียง                    เสียง  
  FFoorr                vvootteess                  AAggaaiinnsstt                                                      vvootteess                AAbbssttaaiinn                                                    vvootteess  
  

    วาระท่ีวาระท่ี    …………………………....  เร่ือง เร่ือง ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….            .                                                                                                                                
  AAggeennddaa  IItteemm  ::                                SSuubbjjeecctt::  

  ((ก) ก)   ให้ผู ้ให้ผู ้รับมอบรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาแลฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้ะลงมติแทนขา้พเจ้าได้าได้ทุกปทุกปรระกะการตามท่ีารตามท่ีเห็นสมควเห็นสมควรร  
  TThhee  pprrooxxyy  hhoollddeerr  sshhaallll  vvoottee  iinnddeeppeennddeennttllyy  aass  ttoo  hhiiss//hheerr  ccoonnssiiddeerraattiioonn..  

  ((ข)ข)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดงัน้ีา ดงัน้ี   
      TThhee  pprrooxxyy  hhoollddeerr  sshhaallll  vvoottee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  sshhaarreehhoollddeerr’’ss  rreeqquuiirreemmeenntt  aass  ffoolllloowwss..  

    เห็เห็นด้นด้วย   วย                                         เสียง  เสียง     ไม่เห็นดว้ย                      เสียไม่เห็นดว้ย                      เสียง  ง     งดองดออกเสียง      อกเสียง                                  เสียงเสียง  
  FFoorr                vvootteess                  AAggaaiinnsstt                                                      vvootteess                AAbbssttaaiinn                                                    vvootteess  
  

    ววาระท่ี าระท่ี ………………………………  เร่ืเร่ืององ      เเลืลืออกตั้งกกตั้งกรรรรมการ    มการ                                                                                                                                      
    AAggeennddaa  IItteemm  ::                            SSuubbjjeecctt::    TToo  aapppprroovvee  tthhee  aappppooiinnttmmeenntt  ooff  nneeww  ddiirreeccttoorrss..  

  ((ก) ก)   ให้ผูรั้บมให้ผูรั้บมออบฉนัทะมีสิทธิพิจาบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงรณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กปมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสระการตามท่ีเห็นสมควรมควร  
  TThhee  pprrooxxyy  hhoollddeerr  sshhaallll  vvoottee  iinnddeeppeennddeennttllyy  aass  ttoo  hhiiss//hheerr  ccoonnssiiddeerraattiioonn..  

  ((ข)ข)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ีกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี   
      TThhee  pprrooxxyy  hhoollddeerr  sshhaallll  vvoottee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  sshhaarreehhoollddeerr’’ss  rreeqquuiirreemmeenntt  aass  ffoolllloowwss..  
                เลือกกรรมการเลือกกรรมการทั้งชุดทั้งชุด  
                        VVoottee  ffoorr  aallll  tthhee  pprrooppoossee  nnoommiinneeeess  aass  aa  wwhhoollee..  
                เลือกกรเลือกกรรมการตามรายบุคคลรมการตามรายบุคคล  
                                                          VVoottee  ffoorr  aann  iinnddiivviidduuaall  nnoommiinneeee..    

ช่ืช่ืออกรรมการ....................................................................................................................   
    

    เห็นดว้ย           เห็นดว้ย                                 เสียง  เสียง     ไม่ไม่เห็นดว้ย             เห็นดว้ย                               เสียง  เสียง     งดออกเสียง                    เสียงงดออกเสียง                    เสียง  
  FFoorr                vvootteess                  AAggaaiinnsstt                                                      vvootteess                AAbbssttaaiinn                                                    vvootteess  
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ช่ืช่ืออกรรมการ....................................................................................................................   

    
    เห็นดว้ย    เห็นดว้ย                                        เสียง  เสียง     ไม่ไม่เห็นดว้ย         เห็นดว้ย                                   เสียง  เสียง     งดออกเสีงดออกเสียง             ยง                           เเสีสียยงง  

        FFoorr                vvootteess                AAggaaiinnsstt                                                      vvootteess                AAbbssttaaiinn                                                    vvootteess  
ช่ือช่ือกรรมการ....................................................................................................................   

    
    เห็เห็นด้นด้วย   วย                                         เสียง  เสียง     ไม่เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                                         เสียเสียง  ง     งดออกเสียง      งดออกเสียง                                  เสียงเสียง  

  FFoorr                vvootteess                AAggaaiinnsstt                                                      vvootteess                AAbbssttaaiinn                                                    vvootteess  
  
  

ขา้พเจา้ขอรับรองว่า รายการในใบปขา้พเจา้ขอรับรองว่า รายการในใบประจ าต่ระจ าต่อแอแบบหนงัสืบบหนงัสือมอบฉนัอมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบูรณ์ และทะ ถูกตอ้งบริบูรณ์ และเป็นควาเป็นความจริงทุกประการมจริงทุกประการ   
II//WWee  cceerrttiiffyy  tthhaatt  ssttaatteemmeenntt  iinn  tthhiiss  ssuupppplleemmeennttaall  pprrooxxyy  ffoorrmm  aarree  ccoorrrreecctt,,  ccoommpplleettee  aanndd  ttrruuee  iinn  aallll  rreessppeeccttss..  
  
  
      

ลงช่ือ  ...............................ลงช่ือ  ............................... .......................................................................... ........................................................ผูม้อบฉนัทะ..........ผูม้อบฉนัทะ   
          SSiiggnnaattuurree  (.............(............. .................................... .......................................................... ................................ ................ ...................)...)PPrrooxxyy  GGrraannttoorr  
  
          ลงช่ือ  ..................................ลงช่ือ  .................................. .......................................................................... .............................................. .......ผูรั้บมอบฉนัทะ.......ผูรั้บมอบฉนัทะ  
          SSiiggnnaattuurree  (.............(............. .................................... .......................................................... ................................ ................ ...................)...)PPrrooxxyy  HHoollddeerr  
  
          ลงช่ือ  ...................................ลงช่ือ  ................................... .......................................................................... ................................ ....................ผูรั้บมอบฉนัทะ......ผูรั้บมอบฉนัทะ  
          SSiiggnnaattuurree  (..............(..........................................................................................................................................................................)......)PPrrooxxyy  HHoollddeerr  
  

ลงช่ือ  .........................................ลงช่ือ  ......................................... .......................................................................... ................................ ..............ผูรั้บมอบฉนัทะผูรั้บมอบฉนัทะ  
          SSiiggnnaattuurree  (....................(......................................................................................................................................................................)..)PPrrooxxyy  HHoollddeerr  
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ข้อมูลกรรมการอสิระท่ีเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 

  

 

นายทรงเกยีรติ  มธุพยนต์ 

ต ำแหน่ง กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ  

กำรศึกษำ  

- Bachelor of Engineering (Civil) Chulalongkorn University 
- Master of Engineering M.EnG Structure Asian Institute of Technology 
- Doctor of Philosophy (Structural Engineering) 

ประวติักำรท ำงำน 

- อำจำรยพ์ิเศษ ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ สถำบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย (A.I.T) 
- อำจำรยพ์ิเศษ ภำควิชำ Technology Management  มหำวิทยำลยัชินวตัร 
- ท่ีปรึกษำ Civil and Structural Engineers (CASE) Co.,Ltd. 
- ท่ีปรึกษำ Dextra Manufacturing(Thailand) Co.,Ltd. 
- กรรมกำร Futurtec Asia Pacific Co.,Ltd. 
- กรรมกำร บริษทั บำงกอกคริสตสั จ ำกดั 
- วิศวกรโครงสร้ำงอำวุโส โครงกำรทำงด่วนยกระดบั, โครงกำรระบบขนส่งมวลชนหลำย

โครงกำร อำทิ โครงกำรทำงด่วนบำงนำ-ชลบุรี, โครงกำรระบบรถไฟเช่ือมสนำมบิน
สุวรรณภูมิ(Suvambhumi Airport Rail Link), โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีมว่ง และสำยสีน ้ำเงิน 

กำรฝึกอบรม 
- Director Accreditation Program : Governance training for listed company director 

(DAP),IOD Class 81/2009 
หมายเหตุ 

- เขำ้ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั  ปี 2563  จ ำนวน   5   คร้ัง  จำกทั้งหมด  5 คร้ัง 

- เขำ้ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ     ปี 2563  จ ำนวน   4   คร้ัง  จำกทั้งหมด  4 คร้ัง 
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ข้อบงัคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการออกเสียงคะแนน 
 

1. การปิดสมุดทะเบียน 
(ขอ้ 13)   ในระหว่าง 21 วนั ก่อนวนัประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้น บริษทัจะปิดสมุดทะเบียนและพกัการโอนหุ้นนั้นเสียก็ได ้

โดยประกาศให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ ณ ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของบริษทัทุกแห่งไม่นอ้ยกว่า 14 วนั ก่อนวนัเร่ิม
งดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น 

 

2. การเรียกประชุม 
(ขอ้ 32)    การประชุมใหญ่ของบริษทัให้จดัขึ้น ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทัหรือจงัหวดัใกลเ้คียง 

หรือ ณ ท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด 
(ขอ้ 33)    ให้มีการประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง การประชุมเช่นว่าน้ีให้เรียกว่า “ประชุมสามญั” 

การประชุมสามญัดงักล่าวให้กระท าภายในส่ีเดือนหลงัการส้ินสุดรอบปีทางการบญัชีของบริษทั 

การประชุม  ผูถื้อหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามญั” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่เห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไม่น้อยกว่า
หน่ึงในห้าของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือจ านวนผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคน ซ่ึงมีหุ้นรวมกนัไม่นอ้ยกว่าหน่ึงใน
สิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด เขา้ช่ือกนัท าหนงัสือในฉบบัเดียวกนัร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามญัก็
ได ้โดยในหนงัสือร้องขอนั้นจะตอ้งระบวุ่าให้เรียกประชุมเม่ือใดไวใ้ห้ชดัเจน คณะกรรมการตอ้งจดัประชุมภายใน 1 เดือนนบั
แต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น 

(ขอ้ 34)    ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั้นให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ี
เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติัหรือเพ่ือพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและ
นายทะเบียนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม 

อน่ึง  ค  าบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า    
3 วนั 

 

3. องค์ประชุม 
(ขอ้ 35)    การประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น(ถา้มี) เขา้ประชุมรวมกนัไม่น้อยกว่า 

25 คนหรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบองคป์ระชุม 

 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมงจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นนั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ การประชุมเป็นอนั
ระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัไม่จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 
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4. การมอบฉันทะ 
(ขอ้ 36)   ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นจะมอบฉันทะให้ผูอ้ื่นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้การ

มอบฉันทะจะตอ้งท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ และท าตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดัก าหนด และ
อยา่งนอ้ยให้มีรายการดงัต่อไปน้ี 

-   จ านวนหุ้นซ่ึงผูม้อบฉนัทะนั้นถืออยู ่
-   ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 
-   คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะให้เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการก าหนดไว ้ก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 
 

5. คะแนนเสียง 
(ขอ้ 39)   ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองอนัใด ผูถื้อหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นมิไดน้อกจากการ

ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมติักิจการใดๆ ท่ีประชุมใหญ่จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงขา้ง

มากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

-    การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 
-    การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอื่นหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
-    การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้ เช่ากิจการของบริษัททั้ งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ                             

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื่นโดยมีวตัถุประสงคจ์ะ
แบ่งก าไรขาดทุนกนั 

-    การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์ และ/หรือ ขอ้บงัคบัของบริษทั 
-    การควบบริษทั, การเลิกบริษทั 
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บริษัท แมนดาริน โฮเต็ล จ ากดั (มหาชน) 

662 ถ.พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม. 10500 

โทรศัพท์ : 02-2380230 โทรสาร : 02-2336215 
 

 

 


