งดแจกของชำร่ วย เพื่อให้สอดคล้อง
ตำมแนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี

หนังสื อเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
บริษัท แมนดาริน โฮเต็ล จากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 24 มิถนุ ำยน 2563 เวลำ 10.00 น.
ณ ห้องแมนดำริ น A,B ชั้น 1 โรงแรมแมนดำริ น
เลขที่ 662 ถ.พระรำม 4 แขวงมหำพฤฒำรำม เขตบำงรัก
กรุ งเทพมหำนคร 10500
โทรศัพท์ : 02-2380230 โทรสำร : 02-2336215
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้เข้ าร่ วมประชุม
ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
บริ ษทั มีควำมห่วงใยต่อสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของไวรัสโคโรนำ จึงกำหนดมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ ระบำดเพื่อดูแล
สุ ขภำพของผูถ้ ือหุ้น หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ ที่มำเข้ำร่ วมประชุม ตำมคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุ ข
จึงขอแจ้งให้ทรำบถึงแนวทำงปฏิบตั ิสำหรับกำรเข้ำร่ วมประชุมฯ ดังนี้
▪ ผูถ้ ือหุ้นที่อยูใ่ นกลุ่มเสี่ ยง เช่น เพิ่งเดินทำงไป-กลับ จำกประเทศกลุ่มเสี่ ยง หรื อมีอำกำรเกี่ยวกับทำงเดินหำยใจ อย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง อำทิ มีไข้ (มำกกว่ำ 37.5 องศำเซลเซียส) มีน้ ำมูก ไอ เจ็บคอ หำยใจเร็ ว หำยใจเหนื่อย กรุ ณำหลีกเลี่ยงกำรเข้ำ
ร่ วมประชุม โดยบริ ษทั ขอควำมร่ วมมือให้ผู ้ถือหุ้นพิจำรณำมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริ ษทั ตำมรำยชื่ อที่
ปรำกฏในหนังสื อมอบฉันทะ โดยส่งเอกสำรกำรมอบฉันทะมำที่ฝ่ำยเลขำนุกำรบริ ษทั ตำมที่อยูข่ องบริ ษทั
▪ บริ ษทั จะตั้งจุดคัดกรองพร้อมทั้งอุปกรณ์ บริ เวณ ก่อนเข้ำห้องประชุม กรณี ที่พบผูท้ ี่อยู่ในกลุ่มเสี่ ยงดังกล่ ำวข้ำงต้น
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่อนุญำตให้เข้ำไปในพื้นที่จดั ประชุม
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบและขอควำมร่ วมมือในกำรปฏิบตั ิตำมมำตรกำรดังกล่ำวอย่ำงเคร่ งครัด

วันที่ 1 มิถุนำยน 2563
เรื่ อง
เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้ วย

ขอเชิญประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
ท่ำนผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั แมนดำริ น โฮเต็ล จำกัด (มหำชน)
1. ข้อเท็จจริ งและเหตุผลประกอบกำรพิจำรณำของผูถ้ ือหุ้นในกำรพิจำรณำอนุมตั ิตำมระเบียบวำระ
กำรประชุม
2. สำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
3. รหัส QR Code สำหรับดำวน์โหลดรำยงำนประจำปี 2562
4. เอกสำรนำเสนอประวัติ ผลงำน กำรเข้ำร่ วมประชุมที่ผำ่ นมำของกรรมกำรที่เสนอแต่งตั้ง
5. เงื่อนไขและวิธีกำรลงทะเบียนและกำรมอบฉันทะในกำรเข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้
6. หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ก. และ แบบ ข. และ แบบ ค.)
7. ข้อมูลกรรมกำรอิสระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
8. ข้อบังคับบริ ษทั เกี่ยวกับกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น และกำรออกเสี ยงลงคะแนน
9. แผนที่เดินทำงมำประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น

ด้วยคณะกรรมกำรบริ ษทั แมนดำริ น โฮเต็ล จำกัด (มหำชน) ได้กำหนดให้มีกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
ในวัน พุ ธ ที่ 24 มิ ถุน ายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องแมนดาริ น A,B ชั้ น 1 โรงแรมแมนดาริ น ถ.พระราม 4 แขวงมหา
พฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจำรณำเรื่ องต่ำง ๆ ตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังต่อไปนี้
วำระที่ 1.
พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล :
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่
26 เมษำยน 2562 และคณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ถูกต้องตรงตำมมติของที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น จึงขอนำเสนอ
ต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น เพื่อพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ที่ได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ้นพร้อม
กับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่ งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 2)
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร :
กำรลงมติ

:

เห็นสมควรรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษำยน 2562
วำระนี้ตอ้ งผ่ำนมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะซึ่งมำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

วำระที่ 2.
พิจำรณำรับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ในรอบปี 2562
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล :
คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ได้พิ จำรณำผลกำรดำเนิ น งำน ของบริ ษ ัท ในรอบปี 2562 และ
รำยงำนประจำปี 2562 แล้วเห็นว่ำถูกต้องและเพียงพอ จึงขอนำเผยแพร่ ไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั และได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ้น
พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่ งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 3)
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร :
เห็นสมควรรับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ในรอบปี 2562 และรำยงำน
ประจำปี 2562 ของบริ ษทั
กำรลงมติ

:

วำระนี้เป็ นเรื่ องเพื่อทรำบ จึงไม่ตอ้ งลงคะแนนเสี ยง

วำระที่ 3.

พิจำรณำและอนุมตั ิงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษทั สำหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตแล้ว
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล :
บริ ษ ัท ฯได้จัด ท ำงบแสดงฐำนะกำรเงิ น และงบก ำไรขำดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ส ำหรั บ รอบ
ระยะเวลำบัญชีปี 2562 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 แล้วเสร็ จและผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมกำร
ตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริ ษทั ได้พิจำรณำแล้ว เห็นว่ำถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไป จึงขอ
นำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นเพื่ออนุมตั ิงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีปี
2562 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่ งผูส้ อบบัญ ชี ของบริ ษทั ได้ตรวจสอบแล้ว และคณะกรรมกำรตรวจสอบได้แสดง
ควำมเห็ นไว้ใน “รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ” ซึ่ งได้ปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจำปี ที่ ได้จัดส่ งให้แก่ ผูถ้ ือหุ้น พร้อมกับ
หนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่ งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 3)
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร :
เห็นสมควรอนุมตั ิงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษทั สำหรับ
รอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญำตแล้ว
กำรลงมติ
:
วำระนี้ตอ้ งผ่ำนมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะซึ่งมำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วำระที่ 4.

พิจำรณำรับทรำบจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล :
บริ ษทั มีนโยบำยที่จะจัดสรรกำไรสุ ทธิ ประจำปี โดยกำรจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ้นใน
อัตรำไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุ ทธิในแต่ละปี ซึ่งตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 115 และข้อบังคับ
ของบริ ษทั ข้อ 46 ได้กำหนดไว้ว่ำกำรจ่ำยเงินปั นผลจำกเงินประเภทอื่ นนอกจำกเงินกำไรจะกระทำมิได้ ซึ่ งตำมที่ปรำกฏในงบ
กำรเงิ น และรำยงำนของผู ้ส อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ ำต ส ำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2562 บริ ษ ัท มี ผ ลกำไรสุ ท ธิ จ ำนวน
25,317,768.52 บำท และมีกำไรสะสมอยู่ที่ 25,666,161.13 บำท คณะกรรมกำรเห็นควรเสนอที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นพิจำรณำ
อนุมตั ิจ่ำยเงินปั นผลประจำปี 2562 แต่สืบเนื่องจำกสถำนกำรณ์โรคระบำดไวรัสโคโรน่ ำ 2019 (COVID-19) จำกมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษำยน 2563 ได้เลื่อนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไปก่อน
และเพื่อไม่ให้กระทบต่อสิ ทธิ ในกำรรับเงินปั นผลของผูถ้ ือหุ้น จึ งมี มติให้ จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลแทนกำรจ่ำยเงิ นปั นผล
ประจำปี 2562 ในอัตรำต่อหุ้นและจำนวนเงินปันผลในจำนวนเดียวกันดังกล่ำวข้ำงต้น และได้จ่ำยให้แก่ผถู ้ ือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 15
พฤษภำคม 2563
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร :
สื บเนื่ องจำกกำรระบำดของไวรั สโคโรน่ ำ 2019 (COVID-19) ทำให้บ ริ ษทั ต้องมี กำร
เลื่ อ นประชุ ม สำมัญ ผูถ้ ื อ หุ้ น ประจำปี 2563 ออกไปก่ อ น และเพื่ อ ไม่ ให้ ก ระทบต่ อ สิ ท ธิ ในกำรรั บ เงิ น ปั น ผลของผูถ้ ื อ หุ้ น
คณะกรรมกำรมีมติให้จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลแทนเงินปันผลประจำปี 2562 โดยจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำหุ้นละ 0.47 บำท รวม
เป็ นเงิน 12,645,622.60 บำท คิดเป็ นร้อยละ 49.95 ของกำไรสำหรับปี โดยให้จ่ำยจำกกำไรสะสม และ/หรื อ กำไรสำหรับปี และ
เงินปั นผลทั้งหมดจะถูกหัก ภำษี ณ ที่จ่ำย ตำมอัตรำที่กฎหมำยกำหนดไว้ ในส่ วนกำรจัดสรรกำไรสุ ทธิ ประจำปี เป็ นทุนสำรอง
บริ ษทั ได้จดั สรรสำรองตำมกฎหมำยครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริ ษทั ตำมที่กฎหมำยกำหนดแล้ว จึงไม่ตอ้ งสำรองตำม
กฎหมำยเพิ่มเติมในครั้งนี้
กำรลงมติ
วำระที่ 5.

:

วำระนี้เป็ นเรื่ องเพื่อทรำบ จึงไม่ตอ้ งลงคะแนนเสี ยง

พิจำรณำและอนุมตั ิกำรแต่งตั้งกรรมกำรบริ ษทั แทนกรรมกำรที่ตอ้ งออกตำมวำระ

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล :
ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที่ 18 กำหนดว่ำ ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมกำร
จะต้องออกจำกตำแหน่งอย่ำงน้อยจำนวนหนึ่งในสำม โดยอัตรำถ้ำจำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้เป็ นสำมส่ วนไม่ได้ก็ให้ออก
โดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสำม กรรมกำรที่จะต้องออกจำกตำแหน่ งในปี แรก และปี ที่สองภำยหลังจดทะเบียน

บริ ษ ัท นั้น ให้ จับ สลำกว่ำผูใ้ ดจะออก ส่ ว นปี หลังๆ ต่ อ ไป ให้ กรรมกำรที่ อ ยู่ในต ำแหน่ งนำนที่ สุ ด เป็ นผูอ้ อกจำกต ำแหน่ ง
กรรมกำรผูอ้ อกจำกต ำแหน่ งไปนั้น อำจจะเลื อ กเข้ำรั บ ต ำแหน่ ง อี กก็ไ ด้ เพื่ อ ให้ เป็ นไปตำมข้อ บังคับ ของบริ ษ ัท ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรได้เสนอกรรมกำรที่ตอ้ งออกจำกตำแหน่งตำมวำระให้แต่งตั้งกลับเข้ำดำรงตำแหน่งอีกวำระหนึ่ง โดยมีรำยชื่อดังนี้
1. นำยวีระศักดิ์
ศิริวงศ์รังสรร
กรรมกำรและกรรมกำรบริ หำร
2. นำงสิ นี
ศิริสัมพันธ์
กรรมกำร
3. นำยณัฐพล
อัศวโภคิน
กรรมกำร
4. ดร.ทรงเกียรติ
มธุพยนต์
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
โดยบริ ษทั ฯ ได้แจ้งรำยละเอียดและประวัติของกรรมกำรแต่ละท่ำน ดังปรำกฏตำมประวัติของกรรมกำรที่ได้จั ดส่ ง
ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่ งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 4)
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร :
เห็นสมควรอนุมตั ิกำรแต่งตั้งกรรมกำรบริ ษทั แทนกรรมกำรบริ ษทั ที่ตอ้ งออกตำมวำระ
เพื่อให้เป็ นไปตำมข้อบังคับของบริ ษทั โดยเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีรำยชื่อดังต่อไปนี้กลับ
เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริ ษทั อีกวำระหนึ่ง
1. นำยวีระศักดิ์
ศิริวงศ์รังสรร
กรรมกำรและกรรมกำรบริ หำร
2. นำงสิ นี
ศิริสัมพันธ์
กรรมกำร
3. นำยณัฐพล
อัศวโภคิน
กรรมกำร
4. ดร.ทรงเกียรติ
มธุพยนต์
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
กำรลงมติ

วำระที่ 6.

:

วำระนี้ตอ้ งผ่ำนมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะซึ่งมำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

พิจำรณำและอนุมตั ิเงินค่ำเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2563

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล :
บริ ษทั ฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นพิจำรณำอนุมตั ิเงินค่ำเบี้ยประชุมและเงิน
บำเหน็จค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2563 เป็ นจำนวนเงินคงเดิมไม่เกิน 2,200,000 บำท โดยมอบอำนำจให้คณะกรรมกำร
บริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจำรณำจัดสรรเงินค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรแต่ละท่ำนตำมควำมเหมำะสมต่อไป
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร :

กำรลงมติ

:

เห็นสมควรอนุมตั ิเงินค่ำเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2563
บริ ษทั จะจ่ำยให้แก่กรรมกำรทุกท่ำนรวมกันเป็ นจำนวนเงินไม่เกิน 2,200,000 บำท ซึ่ ง
เพิ่มขึ้นกว่ำปี ที่ผำ่ นมำ
วำระนี้ตอ้ งผ่ำนมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะซึ่งมำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

วำระที่ 7.
พิจำรณำแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกำหนดค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจำปี 2563
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล :
บริ ษทั ฯได้พิจำรณำแล้ว ถึงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบต่องบกำรเงิน ของบริ ษทั ตำมรำยละเอียดที่
ปรำกฏอยู่ใน “รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ” และ “รำยงำนควำมรั บผิ ดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษ ัท ต่อรำยงำนทำง
กำรเงิน” ตำมลำดับ ซึ่งได้แสดงอยู่ในรำยงำนประจำปี ที่ได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ้นพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่ งที่ส่งมำ
ด้วยลำดับที่ 3) จึงได้เสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี โดยมีรำยชื่อดังนี้
1. นำงสำวสมจินตนำ พลหิรัญรัตน์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 5599 หรื อ
2. นำงสำวสุ ภำภรณ์ มัง่ จิตร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 8125 หรื อ
3. นำยจุมพฏ
ไพรรัตนำกร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 7645

จำกบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่ำตอบแทนผูส้ อบ
บัญชีเป็ นจำนวนเงิน 1,000,000 บำทต่อปี ซึ่งมีขอ้ มูลกำรเปรี ยบเทียบจำนวนเงินค่ำสอบบัญชีปีที่ผำ่ นมำดังนี้
ค่ำตอบแทนของผูส้ อบบัญชี

ปี 2562

ปี 2559-2561

ค่ำสอบบัญชี

1,000,000 บำท

950,000 บำท

ค่ำบริ กำรอื่น

ไม่มี

ไม่มี

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร :
กำรลงมติ
:

วำระที่ 8

เห็นสมควรแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประจำปี 2563
วำระนี้ตอ้ งผ่ำนมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะซึ่งมำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

พิจำรณำเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ำมี)

จึงขอเรี ยนเชิ ญท่ำนเข้ำร่ วมประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว หำกท่ำนไม่สำมำรถเข้ำร่ วมประชุมได้ด้วย
ตนเอง ขอได้โปรดแต่งตั้งผูร้ ับมอบฉันทะตำมหนังสื อมอบฉันทะที่แนบมำ เพื่อให้เข้ำร่ วมประชุมแทน และท่ำนสำมำรถมอบ
ฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริ ษทั ได้ ซึ่ งข้อมูลของกรรมกำรอิสระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะของบริ ษทั ได้ปรำกฎอยู่ใน
เอกสำร “สิ่ งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 7” และกรุ ณำส่ งหนังสื อมอบฉันทะ (พร้อมติดอำกรแสตมป์ 20 บำท) มำยังบริ ษทั ก่อนเวลำ
ประชุม เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้ำ
กาหนดการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
กาหนดการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
1. วันขึ้นเครื่ องหมำย XM (Excluding Meeting)
2. กำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้น (Record Date)
3 .กำหนดวันประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2563
จึงเรี ยนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำงสุ วรรณำ พุทธประสำท)
กรรมกำรบริ หำร

วันที่
28,29 พฤษภำคม 2563
29 พฤษภำคม 2563
24 มิถุนำยน 2563

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : เลขานุการบริ ษทั ฯ ได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่ งประชุมเมื่อ
วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 และคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
จึงขอนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ที่ได้จดั ส่งให้แก่
ผูถ้ ือหุ้นพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2)
วาระที่ 2

พิจารณารั บทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2562 และรายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
บริษัท

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : บริ ษทั ได้จดั ทารายงานคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับผลการดาเนิ นงานประจาปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2562 ซึ่ งแสดงผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2562 และคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
ถูกต้องและเพียงพอ จึงขอนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2562 และ
รับรองรายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ดังปรากฏในรายงานประจาปี ที่ได้ส่งให้แก้ผถู ้ ือหุ้นพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 3)
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : บริ ษทั ได้จดั ทางบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับรอบระยะเวลา
บัญ ชี ปี 2562 สิ้ น สุ ด ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 แล้วเสร็ จและผูส้ อบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท ได้ต รวจสอบแล้ว คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป จึง
ขอนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นเพื่ออนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีปี 2562 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่ งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ได้ตรวจสอบแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้
แสดงความเห็นไว้ใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ซึ่ งได้ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี ที่ได้จดั ส่ งให้แก้ผถู ้ ือหุ้นพร้อม
กับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 3)
วาระที่ 4 พิจารณารับทราบจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล :
บริ ษทั มีนโยบายที่จะจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี โดยการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ้น
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ ในแต่ละปี ซึ่ งตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ
ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 46 ได้กาหนดไว้ว่าการจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่ นนอกจากเงินกาไรจะกระทามิได้ ซึ่ งตามที่
ปรากฏในงบการเงิน และรายงานของผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีผลกาไรสุ ทธิ
จานวน 25,317,768.52 บาท และมีกาไรสะสมอยูท่ ี่ 25,666,161.13 บาท คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
พิจารณาอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562 แต่สืบเนื่ องจากสถานการณ์ โรคระบาดไวรั สโคโรน่ า 2019 (COVID-19) จาก

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ได้เลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2563
ออกไปก่ อน และเพื่ อ ไม่ ให้ กระทบต่อ สิ ท ธิ ในการรั บเงิ นปั น ผลของผูถ้ ื อหุ้ น จึ งมี มติ ให้ จ่ายเงิน ปั น ผลระหว่างกาลแทน
การจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562 ในอัตราต่อหุ้นและจานวนเงินปั นผลในจานวนเดียวกัน ดังกล่าวข้างต้น และได้จ่ายให้ แก่
ผูถ้ ือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการแต่ งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่ งตั้งกลับเข้ าใหม่

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที่ 18 กาหนดว่า ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการ
จะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่ งในสาม โดยอัตราถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ไ ด้ก็ให้
ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่ สุด กับ ส่ วนหนึ่ งในสาม กรรมการที่ จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรก และปี ที่ สองภายหลัง
จดทะเบียนบริ ษทั นั้นให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ ในตาแหน่ งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจาก
ตาแหน่ ง กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่ งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่ งอีกก็ได้ ในปี นี้ บริ ษทั มี กรรมการที่ ตอ้ งออกจาก
ตาแหน่งตามวาระมี 4 ท่าน คือ
1. นายวีระศักดิ์
ศิริวงศ์รังสรร
กรรมการและกรรมการบริ หาร
2. นางสิ นี
ศิริสัมพันธ์
กรรมการ
3. นายณัฐพล
อัศวโภคิน
กรรมการ
4. ดร.ทรงเกียรติ
มธุพยนต์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ทั้งนี้ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณากลัน่ กรองถึงคุณสมบัติดา้ นต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสม
ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ รวมทั้งคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนดไว้ และจากการ
พิจารณาดังกล่าว เห็นว่ากรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถและมีประสบการณ์
เป็ นอย่างดี มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 อีกทั้งกรรมการทั้ง
4 ท่าน ดังกล่าว ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกฐานทุจริ ตต่อหน้าที่/ไม่เคยรับโทษจาคุกในความผิ ดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้
กระทาโดยทุจริ ต ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั จึงขอเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่ ง
ตามวาระเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายนามต่อไปนี้ คือ
1. นายวีระศักดิ์
ศิริวงศ์รังสรร
กรรมการและกรรมการบริ หาร
2. นางสิ นี
ศิริสัมพันธ์
กรรมการ
3. นายณัฐพล
อัศวโภคิน
กรรมการ
4. ดร.ทรงเกียรติ
มธุพยนต์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
โดยมีรายละเอียดและประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ดังปรากฏตามประวัติของกรรมการที่ได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุ้น
พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 4)
วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัตเิ งินค่าเบีย้ ประชุมและเงินบาเหน็จค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 90 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 ซึ่ งได้
กาหนดว่า ห้ามมิให้บริ ษทั จ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริ ษทั
ข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 16 กาหนดว่า บาเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นจะกาหนด

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
คณะกรรมการบริ ษทั เห็ นสมควรให้ ที่ป ระชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อหุ้ นพิ จารณาอนุ มัติ เงิน ค่าเบี้ ยประชุ ม และเงิ นบ าเหน็ จ
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 เป็ นจานวนเงินคงเดิมไม่เกิน 2,200,000 บาท โดยมอบอานาจให้คณะกรรมการบริ ษทั
เป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป
วาระที่ 7

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2563

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่ งพระราชบัญ ญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 และ
ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 56 และ ข้อ 57 ซึ่ งกาหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวน
เงินค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีทุกปี
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้ว ถึ งหน้าที่ และความรั บผิดชอบต่องบการเงิน ของบริ ษทั ตามรายละเอียดที่
ปรากฏอยู่ใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” และ “รายงานความรับ ผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ต่อรายงานทาง
การเงิน” ตามลาดับ ซึ่ งได้แสดงอยู่ในรายงานประจาปี ที่ได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ้นพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่ งที่ส่ง
มาด้ วยลาดับที่ 3) จึงได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นเพื่ออนุมตั ิแต่งตั้ง
1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5599 หรื อ
2. นางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิตร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8125 หรื อ
3. นายจุมพฏ
ไพรรัตนากร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7645
จากบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2563 โดยกาหนดค่าตอบแทน
ผูส้ อบบัญชีเป็ นจานวนเงิน 1,000,000 บาทต่อปี ซึ่งมีขอ้ มูลการเปรี ยบเทียบจานวนเงินค่าสอบบัญชีปีที่ผา่ นมาดังนี้
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี
ค่าบริ การอื่น

ปี 2562
1,000,000 บาท
ไม่มี

ปี 2559-2561
950,000 บาท
ไม่มี

อนึ่ งผูส้ อบบัญชี ท้ งั 3 ท่านไม่ได้เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ไม่มีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั /
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ ให้บริ การเป็ นที่ ปรึ กษาแก่บริ ษทั แต่อย่างใด จึงมีความเป็ น
อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ตั้งแต่ปี 2542-2562
เพราะบริ ษทั เห็นว่าบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด ที่ผ่านมาปฏิบตั ิงานได้ดี จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีปี 2563 ของบริ ษทั และกาหนดเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการ
เสนอ
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่ องอื่น (ถ้ ามี)

วาระนี้กาหนดไว้เพื่อให้ผูถ้ ือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรื อ เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้ช้ ีแจงข้อซักถามหรื อ
ข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี)

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
เอกสารนาเสนอประวัติ ผลงาน การเข้ าร่ วมประชุมที่ผ่านมาของกรรมการที่เสนอแต่ งตั้ง

นายวีระศักดิ์ ศิริวงศ์ รังสรร

ตาแหน่ ง

กรรมการและกรรมการบริ หาร

วันที่แต่ งตั้งเข้ามารับตาแหน่ ง
การศึกษา

22 กุมภาพันธ์ 2549

วิทยาลัยจงหัว

ประวัติการทางาน
- รองนายกสมาคมมานะสัมพันธ์
- ผูจ้ ดั การห้างหุน้ ส่ วนเซี้ยงไทย
- ผูจ้ ดั การห้างหุน้ ส่ วน เพชรทองเซี้ยงไทย
หมายเหตุ
- เข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ปี 2562 จานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562 จานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4

นางสินี

ศิริสัมพันธ์

ตาแหน่ ง

กรรมการ

วันที่แต่ งตั้งเข้ามารับตาแหน่ ง
การศึกษา

22 พฤศจิกายน 2550

B.A. EASTERN WASHINGTON STATE COLLEGE,
CHENEY WASHINGTON, USA.

ประวัติการทางาน
- หัวหน้าฝ่ ายบัญชีและการเงิน สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การฝึ กอบรม
- Director Accreditation Program : Governance training for listed company director (DAP),IOD
Class 70/2008
หมายเหตุ
- เข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ปี 2562 จานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4

นายณัฐพล

อัศวโภคิน

ตาแหน่ ง

กรรมการ

วันที่แต่ งตั้งเข้ามารับตาแหน่ ง

14 สิ งหาคม 2551

การศึกษา
- BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS & MANAGEMENT,
SKIDMORE COLLEGE, NEW YORK
- SELECTED TO INTERNATIONAL EXCHANGE PROGRAM, HEC SCHOOL OF MANAGEMENT,
PARIS
- SELECTED AS OUTSTANDING STUDENT IN 2004 FOR LEADERSHIP, TEAMWORK AND
CITIZENSHIP / ELECTED PRESIDENT OF MBA CLASS COMMITTEE, VICE PRESIDENT OF SASIN
STUDENT COUNCIL / MASTERS IN BUSINESS ADMINISTRAION WITH CONCENTRATIONS IN
FINANCE & MARKETIN, SASIN GRADUATE INSTITUTE OF BUSINESS ASMINISTRATION OF
CHULALONGKORN UNIVERSITY, BANGKOK
ประวัติการทางาน
- ASSISTANT DIRECTOR , KAPLAN,INC. , NEW JERSEY
- DEPUTY MANAGER-LOYALTY PROGRAM , BANGKOK AIRWAY CO.,LTD. , BANGKOK
- FINANCIAL CONSULTANT-PRIVATE WEALTH MANAGEMENT , ADKINSON SECURITIES PCL,
BANGKOK
- MARKETING EXECUTIVE-FOREIGN INSTITUTIONAL EQUITIES , ADKINSON SECURITTIES
PCL. BANGKOK
หมายเหตุ
- เข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ปี 2562 จานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4

นายทรงเกียรติ มธุพยนต์
ตาแหน่ ง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

วันที่แต่ งตั้งเข้ามารับตาแหน่ ง

3 พฤศจิกายน 2551

การศึกษา
- BACHELOR OF ENGINEERING (CIVIL)
CHULALONGKORN UNIVERSITY
- MASTER OF ENGINEERING M.ENG STRUCTURE ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
- DOCTOR OF PHILOSOPHY (STRUCTURAL ENGINEERING)
ประวัติการทางาน
- อาจารย์พิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, (A.I.T.)
- อาจารย์พิเศษ ภาควิชา Technology Management, มหาวิทยาลัยชินวัตร
- ที่ปรึ กษาบริ ษทั Civil and Structural Engineers (CASE) Co.,Ltd.
- ที่ปรึ กษาบริ ษทั Dextra Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.
- กรรมการบริ ษทั Futurtec Asia Pacific Co.,Ltd.
- กรรมการ บริ ษทั บางกอกคริ สตัล จากัด
- วิศ วกรโครงสร้างอาวุโส โครงงานทางด่ วนยกระดับ , โครงการระบบขนส่ งมวลชน หลายโครงการ อาทิ
โครงการทางด่วนบางนา-ชลบุรี , โครงการระบบรถไฟเชื่อมสนามบินสุ วรรณภูมิ (Suvambhumi Airport Rail
Link) , โครงการรถไฟฟ้าสายสี ม่วง และสายสี น้ าเงิน
การฝึ กอบรม
- Director Accreditation Program : Governance training for listed company director (DAP),IOD
Class 27/2004
หมายเหตุ
- เข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ปี 2562 จานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562 จานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
-
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คำชี้แจงวิธีกำรมอบฉันทะ เงื่อนไขกำรลงทะเบียนและกำรออกเสียงลงคะแนน
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563 บริษัท แมนดำริน โฮเต็ล จำกัด (มหำชน)
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ องข้อพึงปฏิบัติสาหรับการจัดประชุมผูถ้ ือหุ้นของ
บริ ษทั จดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริ ษทั จดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ดี ซึ่งจะเป็ น
การสร้างความเชื่ อมัน่ ให้เกิดขึ้นแก่ ผูถ้ ื อหุ้น ผูล้ งทุน และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทุกฝ่ าย และเพื่อให้การประชุ มผูถ้ ือหุ้น ของบริ ษทั จด
ทะเบียนเป็ นไปด้วยความโปร่ งใส่ ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั แมนดาริ น โฮเต็ล จากัด(มหาชน) (ซึ่ งต่อไป
จะเรี ยกว่า “บริษัท”) จึงเห็นควรกาหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ้นหรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุ้น
ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมเพื่อให้ผถู ้ ือหุ้นยึดถือปฏิบตั ิต่อไป
บริ ษทั ได้จดั ส่งหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ได้กาหนดไว้ ซึ่งเป็ นแบบที่
กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผูถ้ ือหุ้น เพื่อให้ผูถ้ ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ย
ตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรื อจะมอบฉันทะให้กรรมการบริ ษทั รายใดรายหนึ่งตามที่บริ ษทั ได้
เสนอชื่อไว้ซ่ ึ งมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการที่บริ ษทั เสนอชื่อให้ผถู ้ ือหุ้นเลือกมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ โดยผูถ้ ือ
หุ้นอาจระบุชื่อผูร้ ับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุม
ได้ผรู ้ ับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ เข้าประชุมและออกเสี ยงได้เพียงรายเดียว ไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี้ ในการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่
ละวาระ ผูถ้ ือหุ้นมีสิทธิออกเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื อไม่ออกเสี ยงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
ทั้งนี้บริ ษทั ยังได้จดั ให้มีหนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะทัว่ ไปที่ง่ายไม่ซบั ซ้อนและหนังสื อ
มอบฉันทะแบบ ค. ซึ่ งเป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณี ผูถ้ ือหุ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริ ษทั
www.mandarin-bkk.com
กำรลงทะเบียนเข้ ำร่ วมประชุม
บริ ษทั จะเริ่ มรับลงทะเบียนการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้น ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ของวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้อง
แมนดาริ น A,B ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริ น ถ.พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500 ตามแผนที่
สถานที่จดั ประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้
หลักฐำนแสดงตนในกำรเข้ ำร่ วมประชุม
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี ) ก่อนเข้าร่ วมประชุม
1.ผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1.1ผูถ้ ือหุ้นที่มีสัญชาติไทย
1.1.1 กรณี ผถู ้ ือหุ้นมาร่ วมประชุมด้วยตนเอง :
- หนังสื อที่บริ ษทั ได้จดั ส่ งมาพร้อมหนังสื อบอกกล่าวเรี ยกประชุมเอกสารแสดงตนที่
ส่ วนราชการออกให้ ซ่ ึ งปรากฏภาพถ่ ายชื่ อ และนามสกุล ของผูถ้ ื อ หุ้ น และยังไม่
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หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรื อ
หนังสื อเดินทาง กรณี มีการเปลี่ยนชื่อหรื อชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
1.1.2 กรณี ผถู ้ ือหุ้นที่มีการมอบฉันทะ :
- หนังสื อมอบฉันทะที่บริ ษทั ได้จดั ส่ งมาพร้อมหนังสื อบอกกล่าวเรี ยกประชุม(แบบ
ใดแบบหนึ่ง)ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบ
ฉันทะสาเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผูถ้ ือหุ้น ตามข้อ 1.1.1 และ
ผูถ้ ือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1
1.2 ผูถ้ ือหุ้นชาวต่าวชาติ
1.2.1 กรณี ผถู ้ ือหุ้นมาร่ วมประชุมด้วยตนเอง :
- หนังสื อเดินทางของผูถ้ ือหุ้น
1.2.2 กรณี ผถู ้ ือหุ้นมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม
- หนังสื อมอบฉันทะที่บริ ษทั ได้จดั ส่งมาพร้อมหนังสื อบอกกล่าวเรี ยกประชุม
(แบบใดแบบหนึ่ง)ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและ
ผูร้ ับมอบฉันทะ
- สาเนาหนังสื อเดินทางของผูถ้ ือหุ้น ตามข้อ 1.2.1 และผูถ้ ือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้อง
- แสดงเอกสารที่ส่วนราชการให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1.1.1
2. ผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นนิติบุคคล
2.1. ผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
2.1.1 กรณี ผแู ้ ทนของผูถ้ ือหุ้นมีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล(กรรมการ)มาร่ วมประชุมด้วยตนเอง :
- แสดงหนังสื อที่บริ ษทั ได้จดั ส่งมาพร้อมหนังสื อบอกกล่าวเรี ยกประชุม
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณี บุคคล
ธรรมดา ตามข้อ 1.1.1
- สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคลของผูถ้ ือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 30 วัน
โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิติ
บุคคล(กรรมการ) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็ นว่าผูแ้ ทนนิ ติบุคคลซึ่ งเป็ นผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้น
2.1.2 กรณี ผถู ้ ือหุ้นมีการมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม:
- หนังสื อมอบฉันทะที่บริ ษทั ได้จดั ส่ งมาพร้อมหนังสื อบอกกล่าวเรี ยกประชุม (แบบ
ใดแบบหนึ่ ง) ซึ่ งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผูแ้ ทนนิติบุคคล
(กรรมการ) ซึ่งเป็ นผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
- สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุค คลของผูถ้ ือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 30 วัน
โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรกะทรวงพาณิ ชย์ซ่ ึ งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูแ้ ทน
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นิติบุคคล(กรรมการ) และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบุคคลซึ่ งลงนามใน
หนังสื อมอบฉันทะ มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้น
- เอกสารแสดงตนที่ ส่วนราชการออกให้ ข องผูร้ ั บ มอบฉัน ทะ เช่ น เดี ยวกับ กรณี
บุคคลธรรมดาตามข้อ 1.1.1ที่ลงนามในหนังสื อมอบฉันทะ ซึ่งผูแ้ ทนนิติบุคคลได้
ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
2.2 ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
ให้เตรี ยมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณี ขา้ งต้น(ข้อ 2.1.1 และ 2.1.2)โดย
เอกสารที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อม
ด้วย และให้ผถู ้ ือหุ้น หรื อผูแ้ ทนนิติบคุ คลนั้นรับรองความถูกต้องของคาแปล
กำรออกเสียงลงคะแนน
การออกเสี ยงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่ งเป็ นเสี ยงหนึ่ ง และให้ถือเอาเสี ย งข้างมากเป็ นมติ ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้
ประธานมีเสี ยงชี้ขาดอีกเสี ยงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ้นผูถ้ ือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้าม
มิให้ ออกเสี ยงในข้อนั้น และประธานอาจจะเชิ ญ ให้ออกนอกที่ ประชุ มชัว่ คราวก็ได้ แต่การออกเสี ยงเลื อกตั้งหรื อถอดถอน
กรรมการให้ออกเสี ยงลงคะแนนได้โดยไม่มีขอ้ ห้าม
ผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสี ยงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสี ยงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียน กรณี
ผูร้ ับมอบฉันทะ ให้ออกเสี ยงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสี ยงตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ
และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อนาไปบันทึกรวมกับคะแนนเสี ยงที่ผถู ้ ือหุ้นมอบฉันทะล่วงหน้าให้แก่กรรมการที่บริ ษทั เสนอชื่อ
ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสี ยงที่นบั ได้จะเป็ นคะแนนเสี ยงที่รวม
คะแนนเสี ยงตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุ้นที่ มาประชุมด้วยตนเองและผูร้ ับมอบฉันทะแล้ว โดยในแต่ละวาระจะใช้จานวนหุ้น
ของผูเ้ ข้าประชุมล่าสุ ด

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6
กรุ ณานาหนังสื อฉบับนี้มาด้วยทุกท่าน เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่ วมประชุม

หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก.

อากรแสตมป์
Duty Stamp
20 บาท/
บาท/Baht

เขียนที่..............................................................................
วันที่ ............... เดือน ..................................พ.ศ...............
(1) ข้าพเจ้า.............................................................................................................................................................................สัญชาติ................................
อยูบ่ า้ นเลขที่............................... หมู่บา้ น/ซอย............................................................................ ถนน.............................................................................
ตาบล/แขวง .....................................................อาเภอ/เขต .........................................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย.์ .................
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษัทแมนดาริน โฮเต็ล จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม ..............................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .......................................................เสียง
หุ้นสามัญ............................................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...............................................................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.......................................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..............................................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) ............................................................................................................................................................ อายุ......................... ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่ .......................
........................ถนน...
.............................
.....................................................................................
........................................................... ตาบล/แขวง .................
...............
.....................
................
...............................................
...........................
อาเภอ/เขต ........................
...................................................................
.................................................... จังหวัด .........................................................รหั
์...............................
.................
.......................................
......................................................... สไปรษณีย..............
หรื อ
(2) ............................................................................................................................................................ อายุ......................... ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่ ........................................... ถนน ........................................................................................ ตาบล/แขวง ................................................
อาเภอ/เขต ........................................................................................... จังหวัด ......................................................... รหัสไปรษณีย์ ...............................
หรื อ
(3) ............................................................................................................................................................ อายุ......................... ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่ ........................................... ถนน ........................................................................................ ตาบล/แขวง ................................................
อาเภอ/เขต ........................................................................................... จังหวัด ......................................................... รหัสไปรษณีย์ ...............................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผูถ้ ือหุ้นสามัญประจาปี 1/2563
ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมนดาริ น A,B ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริ น โฮเต็ล เลขที่ 662 ถ.พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ .....................................................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(...................................................................................................)
ลงชื่อ .....................................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(...................................................................................................)
ลงชื่อ .....................................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(...................................................................................................)
ลงชื่อ .....................................................................................................ผูร้ ั บมอบฉันทะ
(...................................................................................................)
หมายเหตุ
ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้
ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6
กรุ ณานาหนังสื อฉบับนี้มาด้วยทุกท่าน เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่ วมประชุม

หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.

อากรแสตมป์
Duty Stamp
20 บาท/
บาท/Baht

เขียนที่..............................................................................
วันที่ ............... เดือน ..................................พ.ศ...............
(1) ข้าพเจ้า.............................................................................................................................................................................สัญชาติ................................
อยูบ่ า้ นเลขที่............................... หมู่บา้ น/ซอย............................................................................ ถนน.............................................................................
ตาบล/แขวง .....................................................อาเภอ/เขต .........................................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย.์ .................
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริ ษทั แมนดาริ น โฮเต็ล จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม ..............................................................หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ .........................................................เสี ยง
หุ้นสามัญ............................................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .................................................................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.......................................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .................................................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) ............................................................................................................................................................ อายุ......................... ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่ ...............................................ถนน ........................................................................................ ตาบล/แขวง ................................................
อาเภอ/เขต ........................................................................................... จังหวัด ......................................................... รหัสไปรษณีย์ ...............................
หรื อ
(2) ............................................................................................................................................................ อายุ......................... ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่ ........................................... ถนน ........................................................................................ ตาบล/แขวง ................................................
อาเภอ/เขต ........................................................................................... จังหวัด ......................................................... รหัสไปรษณีย์ ...............................
หรื อ
(3) ............................................................................................................................................................ อายุ......................... ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่ ........................................... ถนน ........................................................................................ ตาบล/แขวง ................................................
อาเภอ/เขต ........................................................................................... จังหวัด ......................................................... รหัสไปรษณีย์ ...............................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผูถ้ ือหุ้นสามัญ ประจาปี 1/2563
ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมนดาริ น A,B ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริ น โฮเต็ล เลขที่ 662 ถ.พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1.พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อ วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562
 (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็ นสมควร
 (ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 2.พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
 (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
 (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 4.พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
(1) นายวีระศักดิ์ ศิริวงศ์ รังสรร
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
(2) นางสินี
ศิริสัมพันธ์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
(3) นายณัฐพล
อัศวโภคิน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
(4) ดร.ทรงเกียรติ มธุพยนต์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

กรรมการและกรรมการบริหาร
งดออกเสียง
กรรมการ
งดออกเสียง
กรรมการ
งดออกเสียง
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
งดออกเสียง

วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติเงินค่าเบีย้ ประชุมและเงินบาเหน็จค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
 (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2563
 (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 8. พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ้น

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชัดเจนหรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผูร้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ .....................................................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(...................................................................................................)
ลงชื่อ .....................................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(...................................................................................................)
ลงชื่อ .....................................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(...................................................................................................)
ลงชื่อ .....................................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(...................................................................................................)

หมายเหตุ
1.) ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้น
ให้ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2.) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
3.)ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบ
ฉันทะแบบ ข.ตามแนบ
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ใบประจาต่อแบบพิมพ์หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท แมนดาริน โฮเต็ล จากัด (มหาชน)
ในการประชุมผูถ้ ือหุ้นสามัญประจาปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมนดาริ น A,B ชั้น 1 โรงแรม
แมนดาริ น โฮเต็ล เลขที่ 662 ถ.พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
 วาระที่……... เรื่ อง……………………………………………………………………………………………………………….
 (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่……... เรื่ อง……………………………………………………………………………………………………………….
 (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่……... เรื่ อง……………………………………………………………………………………………………………….
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่………… เรื่ องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ......................................................................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ......................................................................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ......................................................................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ......................................................................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะ ถูกต้องบริ บูรณ์ และเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ .....................................................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(...................................................................................................)
ลงชื่อ .....................................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(...................................................................................................)
ลงชื่อ .....................................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(...................................................................................................)
ลงชื่อ .....................................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
(...................................................................................................)
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กรุ ณานาหนังสื อฉบับนี้มาด้วยทุกท่าน เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค.
(สาหรับผู้ถือหุ้นต่ างประเทศที่แต่ งตั้งคัสโตเดียนในประเ
ทศไทยเท่านั้น)
นในประเทศไทยเท่
Proxy Form C.
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only.)

อากรแสตมป์
อากรแสตมป์
Duty Stamp
20 บาท/Baht

เขียนที่..............................................................................
.............................................................................
Written at
วันที่ ............... เดือน .................................
.พ.ศ................
..................................พ.ศ................
Date
Month
year
(1)
.........
...
(1) ข้าพเจ้า.............................................................................................................................................................................สั
.............................................................................................................................................................................สัญ ชาติ.......................
.............................
I/We
Nationality
อยูบ่ า้ นเลขที่...............................
...................
............................... หมู่บา้ น/ซอย............................................................................
น/ซอย............................................................................ ถนน..........................................................
ถนน.............................................................................
Address
Soi
Road
ตาบล/แขวง ....
..............
..........................................อ
...................................อาเภอ/เขต .........................................................จั
...........
.........................................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย.์ .................
Sub-District
District
Province
Zip Code
(2)
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ้นของ
นของ บริ ษทั แมนดาริ น โฮเต็ล จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Mandarin Hotel Public Company Limited
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม .............................................
.................หุ้น และออกเ
.............
..........................................เสี
....................................เสียง
..............................................................หุ
ละออกเสีสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ........
...............
Holding the total amount of
shares and the voting right equals to
votes as follows
หุ้นสามัญ................
..........
.............................
.................................................หุ
...........................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้
...................
งลงคะแนนได้เท่ากับ ...........................................
.................................................................เสียง
Ordinary share
shares equal to voting right
votes
หุ้นบุริมสิทธิ......................................................................หุ
.........
.............เสี
.......เสียง
.....................................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ....................... ........................
...........................
Preference share
shares equal to voting right
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1) ..............................................................
........................
.........
.....................
...........................
...............
..........
..................................
........................... อายุ......................... ปี
...................................................................................
Mr. / Mrs. / Miss
A ge
Years
อยูบ่ า้ นเลขที่ ...............................................ถนน .......
........................
.........
.....................
...........................
...............
..........
..............
..............
....... ตาบล/แขวง ................................................
............................
................................................
Address
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต ........................................................................
................... จังหวั
...............
..........
.......................
.......................
....... รหัสไปรษณีย์ ........................
...........................................................................................
งหวัด .................
.............................
District
Province
Zip Code
หรื อ
(2) .......................................................................................................................... .................................. อายุ......................... ปี
Mr. / Mrs. / Miss
A ge
Years
อยูบ่ า้ นเลขที
นเลขที่ ...............................................ถนน ................................................................... ..................... ตาบล/แขวง ................................................
Address
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต ...........................................................................................
........................................................................................... จังหวัด ................................ .............................. รหัสไปรษณีย์ ........................
District
Province
Zip Code
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หรื อ
(3) .................................................................................................................................
................................................................................................................................. ........................... อายุ......................... ปี
Mr. / Mrs. / Miss
A ge
Years
อยูบ่ า้ นเลขที่ ...............................................ถนน .......................................................................... .............. ตาบล/แขวง ................................................
Address
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต ...........................................................................................
........................................................................................... จังหวัด ....................................... ....................... รหัสไปรษณีย์ ........................
District
Province
Zip Code
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็
วเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผูถ้ ือหุ้น สามัญประจาปี 1/2563
1/2563
ในวั
ใน นพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมนดาริ น A,B ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริ น โฮเต็ล เลขที่ 662 ถ.พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at The Annual General Meeting of Shareholders No.1/2020 of the company will be
held on June 24, 2020 at 10.00 am at Mandarin A,B Room Floor 1, Mandarin Hotel Public Company Limited located on 662 Rama IV Road
Bang Rak Bangkok 10500 , Thailand or on the date and at the place as may be postponed or changed.
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉั
บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้
าพเจ้าในการประชุ
ในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:
มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.
มอบฉันทะบางส่
ทะบางส่วน คือ หุ้นสามัญ………………………………. หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้………………………. เสียง
Grant partial shares of Ordinary share
shares and entitled to voting right
votes
(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉั
ขอมอบฉันทะให้ผูรั้รบั มอบฉันทะ
ทะออกเสี
ออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:
วารที่ 1.
Agenda 1:
(ก)
(ข)

วาระที่ 2
Agenda 2:
(ก)
(ข)

เรื่ องพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษทั ประจ
ประจาปี ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน
เมษายน 2562
To approve the minutes of the Annual General Meeting of shareholders No.1/2019 held on April 26, 2019
ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที
ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
เสียง
ไม่เห็นด้วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
For
votes
Against
votes
Abstain
votes
พิจารณารับทราบผลการด
ทราบผลการดาเนินงานของบริ
งานของบริษัทในรอบปี 2562
To consider and acknowledge the operating results of the company for the year 2019
ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่ เห็
เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์
ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้
ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
เสียง
ไม่เห็นด้วย
เสียง
งดออกเสียง
For
votes
Against
votes
Abstain

เสียง
votes
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วาระที่ 3
Agenda 3:

วาระที่ 4
Agenda 4:

วาระที่ 5
Agenda 5 :

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐ
านะการเงินและงบกาไรขาดทุ
บแสดงฐานะการเงิ
าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผ
นการตรวจสอบจากผู้สู อบบัญชีรับอนุ
บอนุญาตแล้ ว
To consider and approve the statement of financial position and statement of income for the year 2019.
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที
ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้
เสียง ไม่เห็นด้วย
เสียง งดออกเสียง
เสียง
นด้วย
วย
For
votes Against
votes Abstain
votes
พิจารณารั
ารณารับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่
ผลระหว่างกาล
To consider and acknowledged the interim dividend payment
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ
ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผูผรู้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์
งลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้
พเจ้า ดังนี
งนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
เสียง ไม่เห็นด้วย
เสียง งดออกเสี
งดออกเสียง
For
votes Against
votes Abstain

เสียง
votes

เรื่ องพิจารณาและอนุมัติการตั้งกรรมการแทนกรรมการที
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
อกตามวาระ
To consider and approve the election of the Directors in replacement of those who are
due to retire by rotation
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมี
นทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์
ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้
องข้าพเ
พเจ้า ดังนี
งนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
The appointment of all directors
เห็นด้วย
เสียง ไม่เห็นด้วย
For
votes Against

เสียง งดออกเสียง
votes Abstain

การแต่
การแต่งตั้งกรรมการเป็
กรรมการเป็ นรายบุคคล
The appointment of certain directors
(1) นายวีระศักดิ์
ศิริวงศ์ รังสรร
กรรมการและกรรมการบริหาร
Mr.Verasak
Siriwongrungson
เห็นด้วย
เสียง ไม่เห็นด้วย
เสียง งดออกเสี ยง
ยง
For
votes Against
votes Abstain
(2) นางสินี
ศิริสัมพันธ์
กรรมการ
Mrs. Sinee
Sirisampan
เห็นด้วย
เสียง ไม่เห็นด้วย
เสียง งดออกเสี ยง
ยง
For
votes Against
votes Abstain
(3) นายณัฐพล
อัศวโภคิน
กรรมการ
Mr. Nattaphon Asawapokin
เห็นด้วย
เสียง ไม่เห็นด้วย
เสียง งดออกเสียง
For
votes Against
votes Abstain

เสียง
votes

เสียง
votes

เสียง
votes

เสียง
votes
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(4) ดร.ทรงเกียรติ มธุพยนต์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
Mr. Songkiat Matupayont
เห็นด้วย
เสียง ไม่เห็นด้วย
เสียง งดออกเสียง
For
votes Against
votes Abstain
วาระที่ 6.
Agenda 6:
(ก)
(ข)

วาระที่ 7
Agenda 7:
(ก)
(ข)

วาระที่ 8
Agenda 8:
(ก)
(ข)

เสียง
votes

พิจารณาและอนุ
ารณาและอนุมัติเงิเงินค่ าเบีย้ ประชุมและเงินบาเหน็จค่าตอบแทนกรรมการประจ
ตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
To consider and approve the determine the remuneration of the Company’s directors for the year 2020.
ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี
ระสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
นทะออกเสียงลงคะแนนตามความป
งลงคะแนนตามความประสงค์
งนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
เสียง ไม่เห็นด้วย
เสียง งดออกเสียง
เสี ยง
For
votes Against
votes Abstain
votes
เรื่ องพิ
งพิจารณาแต่
ารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2563
To consider the appointment of the auditor and to determine the auditor’s remuneration for
the year 2020.
ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
ให้ผูผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี
ทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์
งลงคะแนนตามความประสงค์ของข้
องข้าพเจ้
พเจ้า ดังนี
งนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
เสียง ไม่เห็นด้วย
เสียง งดออกเสียง
เสียง
For
votes Against
votes Abstain
votes
เรื่ องพิจารณาเรื่ องอื่น ๆ ถ้ามี
Other matters (If any).
ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและล
ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้
ได้ทุกประการตามที
ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้
เสี ยง ไม่เห็นด้วย
เสียง งดออกเสี
นด้วย
งดออกเสียง
For
votes Against
votes Abstain

เสียง
votes

(5) การลงคะแนนเสี
การลงคะแนนเสียงของผูรั้รบั มอบฉันทะในวาระใดที
ทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไป
ไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี
การลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ้น
(5) Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.
(6) ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุ
ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรื อลงมติในเรื
นเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีมกี ารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติ
มเติมข้
มข้อเท็
อเท็จจริ
จจริงประการใด ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติ
ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(6) In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes
resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy
holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.
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กิจการใดที่ผูผรู้ ับมอบฉั
มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุ
าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุ
ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือน
ว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be
deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ ..........................................................................
...........................ผูม้ อบฉันทะ
.....................................................................................................ผู
ทะ
Signature (............................
.............
..........)
...)PProxy Grantor
(..................................
.................................................
...................................................
ลงชื่อ ..............................................................................
.......................ผูร้ ับมอบฉันทะ
.....................................................................................................ผู
Signature (.............................
.............
...................................
........................................................
.......................................................)P
..)Proxy Holder
ลงชื่อ ...............................................................................
......................ผูร้ ับมอบฉันทะ
.....................................................................................................ผู
Signature (...........
.........................
.............
(..............................
.......................................................
......................................................)P
..)Proxy Holder
ลงชื่อ .....................................................................................
................ผูร้ ับมอบฉันทะ
.....................................................................................................ผู
Signature (.................
.........................
.............
(....................................
...................................................
...............................................).)PProxy Holder

หมายเหตุ
Remarks:
1.ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะ แบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นที่ปรากฎชื่อในทะเบี
อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (C
(Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผูรั้รบั ฝากแ
ละดูแลหุ้นให้เท่านั้น
ฝากและดู
1. Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
2. หลักฐานที่ต้ตอ้ งแนบพร้
งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ คือ
2. Evidences to be enclosed with the proxy form are:
a.หนังสื
งสือมอบ
อมอบอานาจจากผูถ้ ือหุ้นให้คสั โตเดียน (C
(Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
a.Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
b.หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนั
งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้
ทะแทนได้รัรบอนุ
ับอนุญาตประกอบธุรกิจ ให้คสั โตเดียน (C
(Custodian)
b.Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.
3.ผูถื้ถอื หุ้นที
นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉั
มอบฉันทะเพี
นทะเพียงรายเดียวเป็
ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ
าประชุมและออกเสียงลงคะแน
งลงคะแนนน ไม่
ไม่สามารถแบ่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้
ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี
อแยกการลงคะแนนเสียงได้
3. A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than
one proxy holder in order to split votes.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุ
งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
4. In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual
nominee.
5. ในกรณี
นกรณีที่มีมวี าระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบ
ฉันทะแบบ ค.ตามแนบ
5. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy holder may use the
Attachment to Proxy Form C.
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ใบประจาต่
าต่ อแบบพิมพ์หนั
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท แมนดาริ
แมนดาริน โฮเต็ล จากัด (มหาชน)
The Proxy of the shareholder Mandarin Hotel Public Company Limited.
ในการประชุมผูถ้ ือหุ้นสามัญ ประจาปี ครั้งที่ 1/2563 ในวั
ใน นพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมนดาริ น A,B ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริ น
โฮเต็ล เลขที่ 662 ถ.พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
For the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2020 of the company will be held on June 24, 2020 at 10.00 am at Mandarin A,B Room
Floor 1, Mandarin Hotel Public Company Limited located on 662 Rama IV Road Bang Rak Bangkok, 10500, Thailand or on the date and at the
place as may be postponed or changed.
วาระที่ …………….. เรื่ อง …………………………………………………………………………………………………………………….
Agenda Item :
Subject:
(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉั
มอบฉันทะมี
นทะมีสิสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี
ทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
เสียง ไม่เห็นด้วย
เสียง งดออกเสี
เสียง
งดออกเสียง
For
votes Against
votes Abstain
votes
วาระที่ …………….. เรื่ อง …………………………………………………………………………………………………………………….
Agenda Item :
Subject:
(ก) ให้ผูรั้รบั มอบฉั
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ
ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้
าได้ทุทกุ ปร
ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้
เสียง ไม่เห็นด้วย
เสียง งดออกเสี
เสียง
นด้วย
งดออกเสียง
For
votes Against
votes Abstain
votes
วาระที่ ……………… เรื่ อง
อง เลือกตั
อกตั้งกรรมการ
Agenda Item :
Subject: To approve the appointment of new directors.
(ก) ให้ผูร้ ับมอ
มติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลง
ารณาและลงมติ
ประการตามที่เห็นสมควร
สมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เลือกกรรมการทั
กกรรมการทั้งชุด
Vote for all the propose nominees as a whole.
เลือกกรรมการตามรายบุคคล
Vote for an individual nominee.
ชื่อกรรมการ....................................................................................................................
เห็นด้วย
For

เสียง ไม่เห็นด้วย
votes Against

เสียง งดออกเสียง
votes Abstain

เสียง
votes
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ชื่อกรรมการ....................................................................................................................
เห็นด้วย
เสียง ไม่เห็
เสียง งดออกเสี ยง
เห็นด้วย
ยง
For
votes Against
votes Abstain
ชื่อกรรมการ....................................................................................................................
เห็นด้
นด้วย

เสียง ไม่เห็นด้วย
เสียง งดออกเสียง
For
votes Against
votes Abstain
ชื่อกรรมการ....................................................................................................................
เห็นด้วย
For

เสียง ไม่เห็นด้วย
votes Against

เสียง งดออกเสียง
votes Abstain

เสียง
ยง
votes

เสียง
votes

เสียง
votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะ ถูกต้องบริ บูรณ์ และเป็
และเป็ นความจริ
ความจริ งทุกประการ
I/We certify that statement in this supplemental proxy form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ .....................................................................................................ผู
.....................................................................................................ผูม้ อบฉันทะ
Signature (..............
.........................
................
....................
....................)
(.......................................
..............................................
..........)PProxy Grantor
ลงชื่อ .....................................................................................................ผู
.....................................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature (..............
.........................
................
....................
....................)
(.......................................
..............................................
..........)PProxy Holder
ลงชื่อ .....................................................................................................ผู
.....................................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature (...............
.....................................
........................
...................)
(........................................
..............................................
.........)PProxy Holder
ลงชื่อ ..................................................................................................... ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature (.....................
.....................
....................
.......................
............)P
(..............................................
..........................................
..)Proxy Holder

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 7

ข้ อมูลกรรมการอิสระที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ
นายโกวิท โกกิลกนิษฐ
ตาแหน่ ง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

วันที่แต่งตั้งเข้ามารับตาแหน่ ง
การศึกษา

3 ตุลาคม 2560

- ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทางาน :
- กรรมการ บริ ษท
ั เอพี เอ็มอี 10 จากัด
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบนั
- กรรมการ บริ ษท
ั เอพี เอ็มอี 11 จากัด
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบนั
- กรรมการ บริ ษท
ั เอพี เอ็มอี 12 จากัด
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบนั
- กรรมการ บริ ษทั เอเชี่ยน พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด (2017) พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั
- กรรมการ บริ ษท
ั เอพี เอ็มอี 8 จากัด
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั
- กรรมการ บริ ษทั บุญชัย โฮลดิ้ง จากัด
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั
- กรรมการ บริ ษทั เอเชี่ยน พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั
- กรรมการ บริ ษทั เอเชี่ยน พร็ อพเพอร์ต้ ี (กรุ งเทพ) จากัด พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั
- กรรมการ บริ ษทั เอพี เอ็มอี 2 จากัด
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั
- กรรมการ บริ ษทั เอพี เอ็มอี 3 จากัด
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั
- กรรมการ บริ ษท
ั เอพี เอ็มอี 4 จากัด
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั
- กรรมการ บริ ษทั เอพี เอ็มอี 5 จากัด
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั
- กรรมการ บริ ษทั เอพี เอ็มอี 6 จากัด
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั
- กรรมการ บริ ษทั เอพี (รัชโยธิน) จากัด
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั
- กรรมการ บริ ษทั พรี เมี่ยม เรสซิเดนซ์ จากัด
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั
- กรรมการ บริ ษทั เดอะแวลู พร็ อพเพอร์ ต้ ี ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั
การฝึ กอบรม

อบมรมหลักสูตร Director Accreditation Program 42/2005

หมายเหตุ
- เข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ปี 2562 จานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562 จานวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
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ข้ อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการออกเสียงคะแนน
1.

การปิ ดสมุดทะเบียน
(ข้อ 13) ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุ้น บริ ษทั จะปิ ดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นนั้นเสี ยก็ได้
โดยประกาศให้ผถู ้ ือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของบริ ษทั ทุกแห่งไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่ ม
งดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น
2.

การเรียกประชุม
(ข้อ 32) การประชุมใหญ่ของบริ ษทั ให้จดั ขึ้น ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ต้งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อจังหวัดใกล้เคียง
หรื อ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนด
(ข้อ 33) ให้ มีการประชุมใหญ่ ผูถ้ ือหุ้นอย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ ให้เรี ยกว่า “ประชุมสามัญ ”
การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทาภายในสี่ เดือนหลังการสิ้นสุ ดรอบปี ทางการบัญชีของบริ ษทั
การประชุม ผูถ้ ือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรื อเมื่อผูถ้ ือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า
หนึ่งในห้าของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ท้งั หมด หรื อจานวนผูถ้ ือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งใน
สิ บของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด เข้าชื่อกันทาหนังสื อในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมวิสามัญก็
ได้ โดยในหนังสื อร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรี ยกประชุมเมื่อใดไว้ให้ชดั เจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับ
แต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุ้น
(ข้อ 34) ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นนั้นให้คณะกรรมการจัดทาหนังสื อนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรื อเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู ้ ือหุ้นและ
นายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
อนึ่ ง คาบอกกล่าวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า
3 วัน
3.

องค์ประชุม
(ข้อ 35) การประชุมผูถ้ ือหุ้น ต้องมีผถู ้ ื อหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้น(ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า
25 คนหรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ท้งั หมด จึงจะครบองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ งชัว่ โมงจานวนผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมาเข้าร่ วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ้นนั้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ การประชุมเป็ นอัน
ระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ้นนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ้นร้องขอให้นดั ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัด
ประชุมไปยังผูถ้ ือหุ้นไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุม ในการประชุมครั้งหลังไม่จาเป็ นต้องครบองค์ประชุม
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4.

การมอบฉันทะ
(ข้อ 36) ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น ผูถ้ ือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนตนได้ การ
มอบฉันทะจะต้องทาเป็ นหนังสื อลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะ และทาตามแบบที่นายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจากัดกาหนด และ
อย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- จานวนหุ้นซึ่งผูม้ อบฉันทะนั้นถืออยู่
- ชื่อผูร้ ับมอบฉันทะ
- ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
และมอบแก่ประธานกรรมการ หรื อบุคคลซึ่งประธานกรรมการกาหนดไว้ ก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม
5.

คะแนนเสียง
(ข้อ 39) ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น ผูถ้ ือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยงต่อหนึ่งหุ้น
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องอันใด ผูถ้ ือหุ้นจะออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้นมิได้นอกจากการ
ออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
การออกเสี ยงลงมติใดๆ หรื อการอนุ มตั ิกิจการใดๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบจากเสี ยงข้าง
มากของผูถ้ ือหุ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนเว้นแต่ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
- การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั มหาชนอื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
- การท า แก้ ไ ข หรื อเลิ ก สั ญ ญาเกี่ ย วกั บ การให้ เช่ า กิ จ การของบริ ษั ท ทั้ ง หมดหรื อบางส่ ว นที่ ส าคั ญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอืน่ โดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งกาไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ และ/หรื อ ข้อบังคับของบริ ษทั
- การควบบริ ษทั , การเลิกบริ ษทั

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 9

บริษัท แมนดาริน โฮเต็ล จากัด (มหาชน)
662 ถ.พระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ : 02-2380230 โทรสาร : 02-2336215

