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การมอบฉันทะในการเข้าประชมุ 

 บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชุมคริสตัล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 ตึกอี คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี) เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น 
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือกรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ ตามรายชื่อต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยควรพิจารณาระบุชื่อกรรมการผู้รับมอบฉันทะ
มากกว่า 1 ราย เผื่อกรณีผู้รับมอบฉันทะรายหนึ่งติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ อย่างไรก็ตามจะมีผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิลงคะแนน
เสียงแทนได้เพียงรายเดียว เนื่องจากผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนได้ ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน ซึ่งดูแลหุ้นจากผู้ถือหุ้น  
หลายราย 

1. ชื่อ – นามสกลุ  พลต ารวจเอกชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ 
 ต าแหน่ง   ประธานกรรมการ 
 อายุ   63 ปี 

ที่อยู่ เลขที่ 5/64 หมู่ที่ 4 ซอยชินเขต 2/32 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

 
2. ชื่อ – นามสกุล  นายณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ 

ต าแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ  
อายุ 45 ปี 
ที่อยู่ เลขที่ 44/3207 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 
3. ชื่อ – นามสกุล  นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ 

ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
อายุ 45 ปี 
ที่อยู่ เลขที่ 88/68 หมู่ที่ 3 ต าบลศีรษะจระเข้ใหญ่ อ าเภอบางเสาธง 

จังหวัดสมุทรปราการ 10540  
 

กรรมการอิสระดังกล่าว ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุม เว้นแต่วาระพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจ าปี 2561 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ซึ่งเป็นแบบทั่วไป, หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข เป็นแบบก าหนด
รายละเอียดอย่างชัดเจน (เป็นแบบที่บริษัทฯ แนะน าให้ใช้) และ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค เป็นแบบที่ใช้เฉพาะคัสโตเดียน ตามแนบ 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระข้างต้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 
เมื่อท่านด าเนินการมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งหนังสอมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อความเรียบร้อยใน
การเตรียมการประชุม 
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Granting Proxy 

The Company invites the shareholders to the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, 
24 April 2018, 14.00 hours at Crystal Grand Ballroom, 2nd floor, E building, Crystal Design Center ( CDC) , No. 1420/1 
Pradit Manutham Road, Klong Chan Sub-District, Bang Kapi District, Bangkok Metropolis 10240. If the shareholders 
cannot attend the meeting, the shareholders shall grant the proxy to any person or to the following-named 
independent directors of the Company, to join the meeting and cast the votes in place of shareholders. In case of 
granting the proxy to independent directors, the shareholders may select more than 1 independent directors, just 
in case that any independent director cannot attend the meeting. However, only one proxy can cast the votes for 
each shareholder because a shareholder cannot spite the votes, except for the case of a custodian who is assigned 
by many shareholders of the Company. 

1. Name – Surname Pol. Gen. Chatchawal Suksomjit 

 Position   Chairman 

 Age   63 years 

Address No. 5/64, Village No. 4, Chinnakhet 2/32 St., Ngamwongwan Rd., Thung Song Hong 
Sub-District, Lak Si District, Bangkok Metropolis 10210 

2. Name – Surname Mr. Nattawoot Krerpradab 

Position Chairman of Nomination and Remuneration Committee / Audit Committee 

Age 45 years 

Address No. 44/3207, Ratchadaphisek Rd., Din Daeng Sub-District, Din Daeng District, Bangkok 
Metropolis 10400 

3. Name - Surname  Mr. Songpol Chevapanyaroj 

Position Audit Committee / Nomination and Remuneration Committee 

Age 45 years 

Address No. 88/68, Village No. 3, Ratchadaphisek Rd., Sisa Chorakhe Yai Sub-District, Bang Sao 
Thong District, Samut Prakan Province 10540 

 

The above-mentioned independent directors do not have conflict of interest in any agenda of the meeting, 
except for the Agenda of consideration and approval of the remunerations of the Board for the year 2018. 

The Company has provided the Proxy Form A which is general and simple, Proxy Form B which clearly 
specifics the votes ( the Company recommend the shareholders to use this Proxy Form B) , Proxy Form C which is 
used only for custodians. The shareholders please select as you deem appropriate. In case that the shareholders 
grant the proxy to the above-mentioned independent directors, once you have completed the Proxy Form, please 
send it to the Company prior to the meeting, for proper meeting arrangement. 

  

 


