
 

  

 
 
 
 
 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 
 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  

โดยถ่ายทอดจาก ห้องประชุม บริษัท ซีมิโก ้แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน)  

เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสีลม  
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
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เอกสารแนบ 

1 แบบแจ้งการประชมุ 

2 ส าเนารายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 

3 รายงานประจ าปี 2563 และงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 (ในรูปแบบ QR Code) 

4 ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

5 ประวัติและรายละเอียดของผู้สอบบัญชี 

6 ร่างข้อบังคับของบรษิัทฯ ฉบับที่น าเสนอเพื่อแก้ไข 

7 ข้อมูลเกีย่วกับกรรมการที่บริษทัฯ ก าหนดใหเ้ป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และการเลือกใชแ้บบหนังสือมอบฉันทะ 

 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

หมายเหตุ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ 
แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ ส าหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือ
มอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น 

8 หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีจะต้องใชเ้พื่อเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

9 ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธกีารลงคะแนนเสียง 

10 ขั้นตอนการใชง้านระบบประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Inventech Connect) 

11 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปีเป็นรูปเล่ม 
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บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500 
โทร: 66 (0) 2624 6399 โทรสาร: 66 (0) 2624 6398 ทะเบียนเลขที่ 0107537002460 www.seamico.com 

20 เมษายน 2564 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีมิโก้ แคปปติอล จ ากัด (มหาชน) 

ด้วย คณะกรรมการบริษัท  ซีมิโก้ แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 2563 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะ
ด าเนินการถ่ายทอดจากบริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 เร่ืองประธานฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 

 ข้อเท็จจรงิและเหตุผล 

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 โดยมีส าเนารายงานการประชุม
ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น 

การลงมติ 

มติในวาระน้ีใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการด าเนนิงานในปี 2563 

 ข้อเท็จจรงิและเหตุผล 

รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 ปรากฏในรายงานประจ าปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับ 
หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ รายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 ดังกล่าว 

การลงมติ 

วาระน้ีไม่มีการลงมติผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ ส าหรับปสีิ้นสดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

 ข้อเท็จจรงิและเหตุผล 

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบ
โดย ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง และอนุมัติ  
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 (เอกสารแนบ 3) 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  

การลงมติ  

มติในวาระน้ีใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิงดการจดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 

 ข้อเท็จจรงิและเหตุผล 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

ณ ส้ินปี 2563 บริษัทฯ มีทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 109,956,604 บาท (คิดเป็นร้อยละ 8.87) และ 
ผลการด าเนินงานในปี 2563 ของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารอง 
ตามกฎหมาย เนื่องจากผลการด าเนินงานในปี 2563 ของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม 

การลงมติ 

มติในวาระน้ีใชค้ะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ก าหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ มีผลก าไรและมีสภาพคล่อง
เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจาก 
ผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 ของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม 

การลงมติ 

มติในวาระน้ีใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 



 

 5/11 
 

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

 ข้อเท็จจรงิและเหตุผล 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 ของทุนช าระแล้วของบริษัทฯ สามารถเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้ในระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 แต่ไม่มี 
ผู้ใดเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก 

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของทุกๆ  ปี กรรมการจ านวนหนึ่งในสามจะต้อง
พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ได้แก่ 

1. นายระเฑยีร ศรีมงคล 
 

- กรรมการมีอ านาจ 
- ประธานกรรมการ 
- ประธานคณะกรรมการลงทุน 
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2. นายวันจักร์ บุรณศิร ิ
 

- กรรมการมีอ านาจ 
- ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 
- กรรมการคณะกรรมการลงทุน 

3. นายพินิจ พัวพันธ ์ - กรรมการมีอ านาจ 
- กรรมการคณะกรรมการลงทุน 

4. นายเจษฎาวัฒน์ เพรยีบจริยวัฒน์ - กรรมการมีอ านาจ 
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงได้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 4 ท่าน
ข้างต้นให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง 

บุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติกรรมการ, สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา, 
สัดส่วนการถือหุ้น, การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น และความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง, หลักเกณฑ์วิธีการ
สรรหา ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 

ความเห็นคณะกรรมการ 

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกล่ันกรองของคณะกรรมการและพิจารณาอย่างรอบคอบ
ระมัดระวังแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) 
จึงได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ซึ่งได้แก่  1) นายระเฑียร 
ศรีมงคล 2) นายวันจักร์ บุรณศิริ 3) นายพินิจ พัวพันธ์ และ 4) นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีก
วาระหนึ่ง 

การลงมติ 

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564 

 ข้อเท็จจรงิและเหตุผล 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไป
ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน  

คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม
ประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการ ขยายตัวทางธุรกิจแล้ว 
เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564 รวมกัน เป็นจ านวนไม่เกิน 9,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

องค์ประกอบค่าตอบแทน 

 ค่าตอบแทนรายเดือน  
- ประธานคณะกรรมการบรษิัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็น 2 เท่า ของกรรมการอื่น ๆ 
- กรรมการอื่น ๆ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจ านวน 25,000 บาทต่อเดือน  

 ค่าเบีย้ประชุม  

คณะกรรมการ ประธาน (บาท/ครั้ง) กรรมการ (บาท/ครั้ง) 
(เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม) 

คณะกรรมการบริษัท 30,000 20,000 

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 30,000 25,000 

คณะกรรมการชดุย่อยอื่น ๆ 25,000 20,000 

 โบนัสกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณารายละเอียดต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสรรโบนัสกรรมการ 

 ค่าตอบแทนอื่นๆ / สิทธิประโยชน์อื่นๆ 

ไม่มี 

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา  

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 รวมกันเป็นจ านวนไม่เกิน 
9,000,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ โดยไม่มี
ค่าตอบแทนอื่น ทั้งนี้  ค่าตอบแทนกรรมการท่ีจ่ายจริงในปี 2563 รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 9,000,000 บาท 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสในฐานะกรรมการ 
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ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 4 ชุด ดังนี ้

1. คณะกรรมการลงทุน 

2. คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

(ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยระบุไวใ้นรายงานประจ าปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “คณะกรรมการชุดย่อย”) 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการประจ าปีส าหรับปี 2564 รวมกัน เป็นจ านวนไม่เกิน 9,000,000 บาท 
โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการเสนอ 

การลงมติ 

มติในวาระน้ีใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมา
ประชุม 

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2564 

ข้อเท็จจรงิและเหตุผล 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด ตามรายชื่อต่อไปน้ี เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ประจ าปี 2564 

1. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ 
 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ) 

2. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ 
 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ) 

3. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ 
 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ) 

4. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่5315 
 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ) 

ผู้สอบบัญชีข้างต้นมีประวัติการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย
กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระ
ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
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คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงิน ของบริษัทฯ ประจ าปี 2564เป็นเงินจ านวน 1,000,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น  

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2563 เป็นเงินจ านวน 1,140,000 บาท  

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย (รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี ปรากฏตามเอกสารแนบ 5) 

หมายเหตุ การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ มีการเปล่ียนผู้สอบบัญชี เพื่อให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีและสอดคล้อง
กับกลุ่มบริษัท 

การลงมติ 

มติในวาระน้ีใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัทฯ และตราประทับของบริษัทฯ 

ข้อเท็จจรงิและเหตุผล 

เนื่องด้วยเห็นสมควรเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัทฯ ตราประทับ หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1, 2, และ 60 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
เรื่องดังกล่าว  

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องดังกล่าว 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 10.1 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และตราประทับของบริษัทฯ  

 
โดยบริษัทฯ จะยังคงใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “ZMICO” ต่อไปตามเดิมจนกว่าจะมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงต่อ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

อีกทั้ง มอบหมายให้นายวันจักร์ บุรณศิริ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) หรือกรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทฯ  
เป็นผู้ไปด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องดังกล่าวต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ให้มีอ านาจแก้ไข 
ชื่อย่อหลักทรัพย์ แก้ไขเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องจนเสร็จการ 
 

 ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ตราประทับ 
ชื่อเดิม บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล 

จ ากดั (มหาชน) 
Seamico Capital  

Public Company Limited 
 

ชื่อใหม ่ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล 
จ ากดั (มหาชน) 

XSpring Capital  
Public Company Limited 
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วาระที่ 10.2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท)  
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ 

จากเดิม 

“ข้อ 1. ชื่อบริษัท "บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน)”  

 และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “SEAMICO CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED" 

แก้ไขเป็น 

“ข้อ 1. ชื่อบริษัท "บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน)”  

 และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “XSPRING CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED" 

วาระที่ 10.3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1, 2, และ 60 เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และตราประทับของบริษัทฯ 

ข้อบังคับฉบับปจัจุบัน ข้อบังคับฉบับทีน่ าเสนอเพือ่แก้ไข 

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ใหเ้รียกว่า ข้อบงัคับของ 
บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ใหเ้รียกว่า ข้อบงัคับของ 
บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

ข้อ 2. ค าวา่ “บริษัท” ที่ใชใ้นข้อบังคับนี ้ให้หมายถึง  
บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)  

ข้อ 2. ค าวา่ “บริษัท” ที่ใชใ้นข้อบังคับนี ้ให้หมายถึง  
บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

ข้อ 60. ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดงันี้ 

 

 

 

 

ข้อ 60. ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้ 

 

 

ร่างข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับที่น าเสนอเพื่อแก้ไขปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ของหนังสือเชิญประชุมนี้ 

ทั้งนี้  ข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับที่น าเสนอเพื่อแก้ไขอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมตามค าแนะน าของนายทะเบียน 
บริษัทมหาชนจ ากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

การลงมติ 

มติในวาระน้ีใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 11 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี)  

จ านวนหุ้นเพื่อขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่น : ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งถือหุ้นไม่น้อยกวา่หน่ึง 
ในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด 
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ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก าหนดใหว้ันท่ี 24 มีนาคม 2564 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 โดยวิธีการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 นี้ บริษัทฯ จะใช้การลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทฯ จะได้เชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายมาเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุม
ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้น  

ส าหร ับท ่านผู ้ถ ือหุ ้นที ่ประสงค ์จะเข ้าประช ุมด ้วยตนเอง  กร ุณาลงทะเบ ียนเข ้า ร ่วมประช ุมผ ่านล ิงค์  
https://app.inventech.co.th/ZMICO162131R หรือสแกน QR Code ในขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 10) พร้อมทั้งเตรียมแบบแจ้งการประชุมและเอกสารประกอบ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8) เพื่อ
ลงทะเบียนผ่านระบบ Inventech Connect ล่วงหน้า เอกสารการลงทะเบียนของท่านจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้
ถือหุ้น หลังจากที่การลงทะเบียนของท่านได้รับการอนุมัติ ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับ E-mail พร้อมด้วย URL/ชื่อเข้าใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบในวันประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้โปรดศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 10) 

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-AGM) ได้โดยการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านลิงค์ https://app.inventech.co.th/ZMICO162131R หรือสแกน QR Code 
ในขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 10) พร้อมทั้งเตรียมแบบแจ้งการประชุมและ
เอกสารประกอบ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8) เพื่อลงทะเบียนผ่านระบบ Inventech Connect ล่วงหน้า เอกสารการลงทะเบียน
ของท่านจะได้รับการตรวจสอบ และหลังจากที่การลงทะเบียนของท่านได้รับการอนุมัติ ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับ E-mail พร้อมด้วย 
URL/ชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบในวันประชุม
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ส่ิง
ที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 10) 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ
บริษัทฯ ได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดย
จัดส่งแบบแจ้งการประชุมพร้อมเอกสารประกอบ (ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8) ส่งมายัง “ส านักเลขานุการบริษัท” บริษัท ซีมิโก้ 
แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ภายใน
วันที่ 27 เมษายน 2564  

นอกจากนี้บริษัทฯ ขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งค าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยขอให้
ท่านผู้ถือหุ้นส่งค าถามพร้อมระบุชื่อ/ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/ หมายเลขโทรศัพท์ และอื่นๆ (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้มาทาง E-mail 
irzmico@seamico.co.th  หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง  “ส านักเลขานุการบริษัท” มายัง บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จ ากัด 
(มหาชน) 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  โดยส่งเอกสารให้ถึง
บริษัทภายในวันที่ 27 เมษายน 2564 

ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุม
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามที่แนบมาด้วย 

https://app.inventech.co.th/ZMICO162131R
https://app.inventech.co.th/ZMICO162131R
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                   ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                          

                                               (นายวันจักร์ บรุณศิริ) 
                         ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ของบริษทั คร้ังที่ 1/2563 

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ ากัด (มหาชน) 
 

 
วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชุมในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยด าเนินการถ่ายทอดจาก   
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 ผ่านระบบ Inventech Connect 
 
กรรมการของบริษทั ทีเ่ข้าร่วมประชุม 

นายสุเทพ วงศว์รเศรษฐ - ประธานกรรมการ 
- กรรมการมีอ านาจ 
- ประธานคณะกรรมการลงทุน 
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

นายวันจักร์ บุรณศิร ิ - กรรมการมีอ านาจ 
- ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 
- กรรมการคณะกรรมการลงทุน 

นายชยัภัทร ศรีวิสารวาจา - กรรมการมีอ านาจ 
- รองประธานกรรมการ  
- กรรมการคณะกรรมการลงทุน 

นายเจษฎาวัฒน์ เพรยีบจริยวัฒน์ - กรรมการมีอ านาจ 
- กรรมการบรรษัทภิบาล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์ - กรรมการ 
- กรรมการคณะกรรมการลงทุน 
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล - กรรมการอิสระ 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
- กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

นายธนารกัษ์ พงษ์เภตรา 

 

  

- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
- กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
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นายกติติชยั รักตะกนษิฐ ์ - กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
- กรรมการบรรษัทภิบาล 

นายสเตฟาน เดอ เบียทส์ - กรรมการ 

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ตัวแทนจาก บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซเีอ็มที จ ากัด 
 
เร่ิมการประชุม 

นายสุเทพ วงศว์รเศรษฐ เป็น ประธานที่ประชุม 

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 
พร้อมทั้งแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์โดยถ่ายทอดจากบริษัทหลักทรัพย์  
ซีมิโก้ จ ากัด (มหาชน) ผ่านระบบ Inventech Connect  

ส าหรับการประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม (ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ) รวมจ านวน 30 ราย รวมจ านวน
หุ้นได้ทั้งส้ิน 706,776,469 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.7381 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์
ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ 
ตามระเบียบวาระท่ีแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้น าส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว  

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้แนะน าคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้มอบหมายให้นางพรพิลาศ  
หาญชาญพานิชย์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แจ้งวิธีปฎิบัติในการออกเสียงลงคะแนน 

นางพรพิลาศ หาญชาญพานิชย์ ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม ดังนี้   

 ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงตัวเลือกส าหรับการ 
ออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ตัวเลือก คือ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. งดออกเสียง 4. ไม่ส่งออกเสียงลงคะแนน  
หากท าการเลือก ไม่ส่งการออกเสียงลงคะแนน หรือ ไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ 
และการออกเสียงลงคะแนนสามารถท าการเปล่ียนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน 

กรณีผู้รับมอบฉันทะ ทีร่ับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้เลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และเลือกที่ตัวเลือก “สลับบัญชี”  
เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น ๆ 

 ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเทา่กับจ านวนหุ้นท่ีถืออยู่และหุ้นท่ีได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหน่ึงหุ้นเท่ากับหน่ึงเสียง 

 ในการลงคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 1 (เรื่องที่ประธานฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ) ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้อง 
มีการออกเสียง วาระที่ 2 (พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563) และ วาระที่ 6 (พิจารณา
อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่) ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
และส าหรับวาระที่ 3 (พิจารณาอนุมัติการเปล่ียนชื่อบริษัทฯ จากเดิม “บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ ากัด (มหาชน)” เป็น 
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“บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน)” และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเปล่ียนชื่อบริษัทฯ) วาระที่ 4 (พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัทฯ) และวาระที่ 5 (พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปล่ียนชื่อบริษัทฯ) ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ทั้งนี้ ในกรณีท่ีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติ
เป็นเอกฉันท์ 

 เมื่อบริษัทฯ ปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระน้ันให้ที่ประชุมทราบต่อไป 

 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับวาระน้ัน ๆ ตามความเหมาะสม กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น สามารถถาม
ค าถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านเมนู Q&A และส่งค าถามเข้ามาในระบบ 

 ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านช่องทางระบบการประชุมทางไกล (Vdo Conference) ให้เลือกที่
สัญลักษณ์ยกมือ (Raise Hand) และท าการเปิดกล้องและไมโครโฟน เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามค าถามให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมแจ้ง ชื่อ นามสกุล ก่อนถามค าถามทุกครั้ง  

 ในกรณีที่มีค าถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจ านวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเป็นผู้พิจารณา
คัดเลือกค าถามตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุม และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งค าถามล่วงหน้า  
มายังบริษัทฯ 

นางพรพิลาศ หาญชาญพานิชย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนจาก บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย  
ซีเอ็มที จ ากัด เพื่อท าหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ฯ  
พร้อมทั้งท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้  

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้  

วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

- ไม่มีเรื่องใดแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ - 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดท า
และน าส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์  
ตามที่กฎหมายได้ก าหนด รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้วและไม่ปรากฎว่ามีผู้ใดขอแก้ไข 
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คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงขอให้ที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 21 กรกฎาคม 2563 

ภายหลังการชี้แจงได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏ 
ตามส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ 
เชิญประชุมแล้ว (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2) และให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมออกเสียง
ลงคะแนน โดยเลือกลงคะแนนในวาระท่ี 2 ผ่านระบบ Inventech Connect 

โดยมติในวาระน้ีใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน 

 มติที่ประชุม 

 ที่ประช ุมม ีมต ิเป ็น เอกฉันท ์ร ับรองรายงานการประช ุมสามัญผู ้ถ ือหุ ้นประจ าป ี 2563  
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้  

ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและออกเสียง จ านวนเสียง (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 707,178,623 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บัตรเสีย 0 0 
รวมจ านวนทัง้ส้ิน 707,178,623 100 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ จากเดิม “บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ ากัด (มหาชน) ”  
เป็น “บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน)” และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 
ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ 

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ  
และบริษัทฯ ได้ด าเนินการคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แก่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว จึงจ าเป็นต้องเปล่ียนชื่อบริษัท จากเดิม “บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ ากัด 
(มหาชน)” เป็น “บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน)” และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1  
(ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนชื่อของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ ส าหรับธุรกิจหลักทรัพย์ได้แก่ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  การค้าหลักทรัพย์ การจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นั้น บริษัทฯ ยังคงประกอบธุรกิจดังกล่าวผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์ 
กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท กับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
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เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ 
การเปล่ียนชื่อบริษัทฯ จากเดิม “บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ ากัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล 
จ ากัด (มหาชน)” และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียน
ชื่อบริษัทฯ และให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยเลือกลงคะแนนใน
วาระท่ี 3 ผ่านระบบ Inventech Connect 

โดยมติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ จากเดิม “บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ ากัด 
(มหาชน)” เป็น “บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน)” และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิข้อ 1 ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียง จ านวนเสียง (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 707,178,623 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บัตรเสีย 0 0 
รวมจ านวนทัง้ส้ิน 707,178,623 100 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ และการแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสอืบริคณหส์นธิขอ้ 3. 
ของบริษทัฯ 

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการเปล่ียนแปลงการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ จึงประสงค์
จะแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รวมเป็น 23 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์) รายละเอียดปรากฏตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 3) 

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ 
การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัทฯ  
และให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยเลือกลงคะแนนในวาระที่ 4  
ผ่านระบบ Inventech Connect 

โดยมติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียง จ านวนเสียง (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 707,178,623 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บัตรเสีย 0 0 
รวมจ านวนทัง้ส้ิน 707,178,623 100 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ 

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า  สืบเนื่องจากบริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับ  
ของบริษัทฯ จึงจ าเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท  เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยน
ชื่อและตราประทับของบริษัทฯ ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้  

ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) แก้ไขเป็น “ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล 
จ ากัด (มหาชน)” 

ข้อ 2 (ชื่อบริษัท) แก้ไขเป็น “ข้อ 2. ค าว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี ้ ให้หมายถึง บริษัท ซีมิโก้ 
แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน)” 

ข้อ 60 (ตราประทับของบริษัท) แก้ไขเป็น “ข้อ 60. ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้” 

 

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ข้อเท็จจริงและ
เหตุผล และให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยเลือกลงคะแนน
ในวาระที่ 5 ผ่านระบบ Inventech Connect  
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โดยมติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียง จ านวนเสียง (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 707,178,623 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บัตรเสีย 0 0 
รวมจ านวนทัง้ส้ิน 707,178,623 100 

 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมตัิการแตง่ตั้งกรรมการใหม่ 

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า  บริษัทฯ  มีความประสงค์ที่ จะแต่ งตั้ งกรรมการของบริษัท ฯ  
เพิ่มเติมอีกจ านวน 1 ท่าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกิจการและด าเนินธุรกิจของบริษัท ฯ 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวแล้ว  เห็นว่าเป็น 
ผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือ 
ถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขนักับการด าเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้
ท่านด ารงต าแหน่งกรรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ 

คณะกรรมการได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ 1 ท่านได้แก่ นายอาทิตย์ สุริยาภิวัฒน์  ด ารงต าแหน่งกรรรมการ
อิสระของบริษัทฯ โดยรายละเอียดประวัติของผู้ที่เสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมา
ด้วยล าดับที่ 5 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ ภายหลังการ
แต่งตั้งจ านวนกรรมการของบริษัทฯ จะมีจ านวนทั้งสิ้น 11 ท่าน 

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ 
การแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามที่เสนอ และให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนน 
โดยเลือกลงคะแนนในวาระท่ี 6 ผ่านระบบ Inventech Connect 

โดยมติในวาระน้ีใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน 
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มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายอาทิตย์ สุริยาภิวัฒน์ เป็นกรรมการอิสระของ
บริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียง จ านวนเสียง (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 707,178,623 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บัตรเสีย 0 0 
รวมจ านวนทัง้ส้ิน 707,178,623 100 

วาระที่ 7 พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

 ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะพิจารณาหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่
เข้าร่วมประชุมและให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ มาด้วยดีโดยตลอด  

ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม (ทั้งที่มาดว้ยตนเองและที่มอบฉันทะมา) รวมจ านวน 32 ราย รวมจ านวนหุน้ได้ทั้งส้ิน 707,178,623 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 42.7625 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

ปิดประชุมเวลา 14.32 น.  

 

 

 
 
 

 
(นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ) 

ประธานท่ีประชุม 
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(ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามที่ปรากฏในแบบลงทะเบียน) 
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ข้อมูลบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

ประกอบด้วย กรรมการมีอ านาจ 4 ท่าน 
 

 
        นายระเฑียร ศรีมงคล 

ต าแหน่ง - กรรมการมีอ านาจ 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานคณะกรรมการลงทุน 

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

อายุ 61 ปี 

วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง 11 กุมภาพันธ์ 2564 

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 - ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 

การอบรม - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน  

(วตท.รุ่นท่ี 11) (พ.ศ. 2553) 

 - ประกาศนียบัตร Financial Statements Demystified for Director (FDD) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (พ.ศ. 2552) 

 - ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน  

(ปรอ.รุ่นท่ี 21) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
(พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2552) 

 - ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (พ.ศ. 2551) 

 - หลักสูตรการก ากับดูแลกิจการส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนรุ่นพิเศษ สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า (พ.ศ. 2551) 

 - หลักสูตร Economic Leader Forum (ELF) สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 
(พ.ศ. 2551) 

 - ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นท่ี 9 สถาบันพระปกเกล้า (พ.ศ. 2548) 

 - ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (พ.ศ. 2544) 
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นายระเฑียร ศรีมงคล (ต่อ) 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 

ประสบการณ์  

กลุ่มบริษัท  

กุมภาพันธ์ 2564 – ปัจจุบัน - กรรมการมีอ านาจ, ประธานกรรมการ บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

 - ประธานคณะกรรมการลงทุน บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

 - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

กุมภาพันธ์ 2564 – ปัจจุบัน - กรรมการมีอ านาจ, ประธานกรรมการ บริษัท เอสอี ดิจิทัล จ ากัด 

กุมภาพันธ์ 2564 – ปัจจุบัน - กรรมการมีอ านาจ, ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จ ากัด 

มีนาคม 2564 – ปัจจุบัน - กรรมการมีอ านาจ, ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด 

มีนาคม 2564 – ปัจจุบัน - กรรมการมีอ านาจ, ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จ ากัด 

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทอื่นๆ  

มกราคม 2564 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จ ากัด 

กุมภาพันธ์ 2562 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ การยาสูบแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน - อุปนายกสมาคมฯ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

ผลงานในอดีต  

พ.ศ. 2561 – กุมภาพันธ์ 2564 -   รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมกาสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ บริษัทไรมอน แลนด์ จ ากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 - กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

พ.ศ. 2556 – พฤศจิกายน 2563 - กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการก ากับดูแลกิจการ และ
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จ ากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2553 - กรรมการ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2555 - อนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการ
องค์กร ชุดท่ี 3 การควบคุมและตรวจสอบภายใน กระทรวงการคลัง 

พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2555 - อนุกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลัง 

พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2554 - รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน)  

(ธนาคารนครหลวงไทย จ ากัด (มหาชน)) 
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นายวนัจักร์ บุรณศิริ 

ต าแหน่ง - กรรมการมีอ านาจ 

- ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

- กรรมการคณะกรรมการลงทุน 

อายุ 56 ปี 

วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง 11 กันยายน 2563 

คุณวุฒิทางการศึกษา Master of Engineering, Imperial College of Science Technology and 
Medicine, University of London, U.K. (พ.ศ. 2531) 

การอบรม - Director Certification Program (DCP) (พ.ศ. 2550) 

 - TLCA CFO Professional Development Programme (TLCA CFO CPD) 
2019 (พ.ศ. 2562) 

 - TLCA CFO Professional Development Programme (TLCA CFO CPD) No. 
2/2019 “Automation & RPA (Robot Process Automation) for Accounting” 
(พ.ศ. 2562) 

 - TLCA CFO Professional Development Programme (TLCA CFO CPD) No. 
4/2019 “How important are intangible assets impairments?” and “How 
important of Employee Benefit Actuarial Valuation” (พ.ศ. 2562) 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 8 เดือน 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 

ประสบการณ์  

กลุ่มบริษัท  

11 กันยายน 2563 – ปัจจุบัน - กรรมการมีอ านาจ บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

- ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

- กรรมการคณะกรรมการลงทุน บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

1 ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน - กรรมการมีอ านาจ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด 

16 ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน - กรรมการมอี านาจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จ ากัด 

10 กันยายน 2563 – ปัจจุบัน - กรรมการมีอ านาจ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จ ากัด 

14 กันยายน 2563 – ปัจจุบัน - กรรมการมีอ านาจ บริษัท เอสอี ดิจิทัล จ ากัด 
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นายวนัจักร์ บุรณศิริ (ต่อ)  

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     

22 พฤศจิกายน 2538 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) 

15 ธันวาคม 2559 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) 

9 สิงหาคม 2537 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) 

20 กรกฎาคม 2561 – ปัจจุบัน - กรรมการลงทุน บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทอื่นๆ  

พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทรี จ ากัด 

พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่นทีน จ ากัด 

พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จ ากัด 

พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จ ากัด 

พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จ ากัด 

พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จ ากัด 

พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์จ ากัด 

พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จ ากัด 

พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จ ากัด 

ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ ทเวลฟ์ จ ากัด 

สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ อีเลฟเว่น จ ากัด 

มีนาคม 2563 – ปัจจุบัน  - กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ เอท จ ากัด 

มีนาคม 2563 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ ไนน์ จ ากัด 

มีนาคม 2563 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ เท็น จ ากัด 

ธันวาคม 2562 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ เซเว่น จ ากัด 

มิถุนายน 2562 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ ซิกซ์ จ ากัด 

มกราคม 2562 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สิริสมาร์ท ไฟฟ์ จ ากัด 

ธันวาคม 2561 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ ไฟฟ์ จ ากัด 

กรกฎาคม 2561 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สิริ สมาร์ท โฟร์ จ ากัด 

มิถุนายน 2561 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สิริ สมาร์ท ทรี จ ากัด 

มิถุนายน 2560 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สิริ สมาร์ท วัน จ ากัด 

พฤษภาคม 2560 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จ ากัด 

เมษายน 2560 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ปารณัท จ ากัด 

 



เอกสารแนบ 4 

5/11 

นายวันจักร์ บุรณศิริ (ต่อ) 

กุมภาพันธ์ 2560 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท จิรภาส เรียลตี้ จ ากัด 

มกราคม 2559 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สิริวัฒนา โฮลดิ้ง จ ากัด 

กันยายน 2552 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

มีนาคม 2551 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท พลัส พร๊อพเพอร์ตี ้สเปซ จ ากัด 

สิงหาคม 2549 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ปภานัน จ ากัด 

มกราคม 2549 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เรด โลตัส พร๊อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

ธันวาคม 2546 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท อาณาวรรธน์ จ ากัด 

ธันวาคม 2546 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท พิวรรธนา จ ากัด 

กันยายน 2545 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอส.ยู.เอ็น. แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

สิงหาคม 2545 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท แสนสิริ ไชน่า จ ากัด 

กรกฎาคม 2543 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท คิวที ไลฟ์สไตล์ จ ากัด 

กรกฎาคม 2541 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท พลัส พร๊อพเพอร์ตี ้จ ากัด 

เมษายน 2533 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ชนชัย จ ากัด 

ผลงานในอดีต  

1 กรกฎาคม 2560 – 25 สิงหาคม 2563  - ประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ  

บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) 

1 มีนาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2560  - ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) 

ธันวาคม 2546 - พฤศจิกายน 2563 - กรรมการ บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา 

ธันวาคม 2561 – ธันวาคม  2562 - กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ โฟร์ จ ากัด 

กุมภาพันธ์ 2561 – มิถุนายน 2561 - กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ วัน จ ากัด 

มิถุนายน 2552 – พฤษภาคม 2560 - กรรมการ บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

สิงหาคม 2559 – ตุลาคม 2559 - กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที จ ากัด 

มีนาคม 2559 –  สิงหาคม 2559 - กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน จ ากัด 

กรกฎาคม 2549 – มิถุนายน 2559  - กรรมการ บริษัท แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง จ ากัด 

ประวัติการเข้าร่วมประชุม - คณะกรรมการบริษัทฯ 2 ครั้ง จากท้ังหมด 2 ครั้ง 
- คณะกรรมการลงทุน 4 ครั้ง จากท้ังหมด 4 ครั้ง       
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นายพนิิจ พัวพันธ ์

ต าแหน่ง - กรรมการมีอ านาจ 

- กรรมการคณะกรรมการลงทุน 

อายุ 54 ปี 

วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง 11 กุมภาพันธ์ 2564 
คุณวุฒิทางการศึกษา - Advanced Management Program, Harvard Business School (2006) 

 - MSC, Economics, The London School of Economics and Political Science (1990) 

 - BA, Economics and Political Science, Tufts University (1989) 

การอบรม - หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 13) (2563) สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 - หลักสูตร Oxford Programme on Negotiation Programme in Bangkok, Executive 
Education and Enrichment Institute (2561) 

 - หลักสูตร Corporate Governance in Digital Era มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ
การคลัง (2561) 

 - หลักสูตรพลังงานส าหรับผู้บริหาร สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (EEP 3) (2560) 

 - หลักสูตรการก ากับดูแลกิจการส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ของรัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบัน
พระปกเกล้า (PDI 15) (2559) 

 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 
(2558), Director Accreditation Program (DAP) (2547), Audit Committee 
Program (ACP) (2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 - หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชัน้สูง สมาคมวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ (มส.5) (2557) 

-    หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.11) (2554) 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ -  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 

ประสบการณ์  

กลุ่มบริษัท  

กุมภาพันธ์ 2564 – ปัจจุบัน - กรรมการมีอ านาจ บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

กุมภาพันธ์ 2564 – ปัจจุบัน - กรรมการคณะกรรมการลงทุน บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

มีนาคม 2564 – ปัจจุบัน  - กรรมการไม่มีอ านาจ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด 
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 นายพนิิจ พัวพันธ ์(ต่อ) 

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน -    กรรมการ บริษัท ชาญอิสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทอื่นๆ  

15 กุมภาพันธ์ 2564 - ปัจจุบัน - กรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) 

31 สิงหาคม 2563 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด 

15 ตุลาคม 2562 – ปัจจุบัน - กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน - กรรมการ มูลนิธินาฎยศาลา หุ่นละครเล็ก ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เวลา นาใต้ เรสซิเดนเซส (วิลล่า) จ ากัด 

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอ็มจี 1962 แวร์เฮ้าส์แอนด์ดิสทริบิวชั่น จ ากัด 

พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ บริษัท มะลิกรุ๊ป 1962 จ ากัด 

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เวลา ชะอ า เรสซิเดนเซส จ ากัด 

พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ไอเดียส์ 1606 จ ากัด 

พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เทลอน โฮลดิ้ง จ ากัด 

พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จ ากัด 

ผลงานในอดีต  

พ.ศ. 2560 – 10 พฤศจิกายน 2563 -    กรรมการ บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จ ากัด (มหาชน) 

20 ธันวาคม 2560 – 29 กุมภาพันธ์. 2563 -    กรรมการอิสระ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2558 – 7 พฤษภาคม 2562 - กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 

14 กันยายน 2561 – 31 มกราคม 2562 - กรรมการ บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จ ากัด 

พ.ศ. 2550 – 31 มกราคม 2562 - กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ ากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2551 – 20 เมษายน 2561 - กรรมการบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด 

พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2557 - กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด 

พ.ศ. 2558 – 28 ธนัวาคม 2561 - ท่ีปรึกษาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด 

พ.ศ. 2558 - ท่ีปรึกษาอิสระ บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) (สปป.ลาว) 

พ.ศ. 2553 – 31 มกราคม 2555 -    รองประธานสภาบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทคตล-กท จ ากัด 
(BCEL-KT) (สปป. ลาว) 

พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2560 - กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จ ากัด 

สิงหาคม 2552 – มีนาคม 2556 -  กรรมการ Thanh Cong Securities Company (เวียดนาม) 
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นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวฒัน ์

ต าแหน่ง - กรรมการมีอ านาจ 
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

อายุ 63 ปี 
วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง 10 พฤษภาคม 2556 
คุณวุฒิทางการศึกษา - MBA, New York University, U.S.A. (พ.ศ. 2527) 

- MEA, George Washington University, U.S.A. (พ.ศ. 2523) 
การอบรม - Role of the Chairman Program (ROCP) V. 2 (พ.ศ. 2554) 
 - Corporate Good Governance for the Director & Executives of 

Enterprise & Public Organization V. 4 (พ.ศ. 2553) 
 - Director Certification Program (DCP) V. 115 (พ.ศ. 2552) 
 - Audit Committee Program (ACP) V. 1 (พ.ศ. 2552) 

- Change Management for Top Executive Program (GRID Thailand) 
 - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (พ.ศ. 2559) 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ 8 ปี   

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี 
ประสบการณ์  
กลุ่มบริษัท  
6 กุมภาพันธ์ 2562 – ปัจจุบัน -      กรรมการมีอ านาจ บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
26 กุมภาพันธ์ 2564 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
28 พฤศจิกายน 2561 – 5 กุมภาพันธ์ 2562 -      กรรมการไม่มีอ านาจ บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
1 กุมภาพันธ์ 2561 – 27 พฤศจิกายน 2561 -      กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
28 พฤษภาคม 2556 – 27 พฤศจิกายน 2561 - กรรมการอิสระ บริษัท ซีมิโก ้แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
20 กันยายน 2556 – 25 กุมภาพันธ์ 2564  - กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
3 ธันวาคม 2561 – 30 กันยายน 2563 - ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร, กรรมการมีอ านาจ บริษัท เอสอี ดิจิทัล จ ากัด 
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
มิถุนายน 2553 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จ ากัด (มหาชน) 
พฤษภาคม 2551 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทอื่นๆ ไม่มี 
ผลงานในอดีต  
มิถุนายน 2553 – 2555 - Chief Financial Officer บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 

ประวัติการเข้าประชุม - คณะกรรมการบริษัทฯ                      8 ครั้ง จากท้ังหมด 9 ครั้ง 

- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 2 ครั้ง จากท้ังหมด 2 ครั้ง       
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หลักเกณฑ์และวิธกีารสรรหา 

คณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ เพื่อมาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือ
กรณีอื่นๆ โดยน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง ซึ่งในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง 
กรรมการต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 โดยกรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปนั้น อาจได้รับเลือกเข้ารับต าแหน่งได้อีก  
ส าหรับวาระของกรรมการเฉพาะเรื่อง จะเป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ  และเงื่อนไขหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะคณะนั้นๆ 

การถือหุ้นในบริษัทฯ 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จ านวนหุ้น คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

1. นายระเฑยีร ศรีมงคล 25,000,000 1.512 

2. นายวันจักร์ บุรณศิร ิ 4,500,000 0.072 

3. นายพินิจ พัวพันธ ์ 0 0 

4. นายเจษฎาวัฒน์ เพรยีบจริยวัฒน์ 0 0 
 

 

การด ารงต าแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทฯ และกิจการอื่น 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ บริษัทจดทะเบียน 

 

กิจการอื่น 
(ที่ไม่ใช่
บริษัทจด
ทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่ง
ในกิจการท่ีแขง่ขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกจิ

ของบริษัทฯ 

 จ านวน ประเภทกรรมการ จ านวน  

1. นายระเฑียร ศรีมงคล 3 - กรรมการมีอ านาจ, ประธานกรรมการ, 
ประธานคณะกรรมการลงทุน, ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน  

 บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

- ประธานเจา้หน้าที่บริหาร, กรรมการ  
    บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

- รองประธานกรรมการบรษิัท, ประธาน
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ, กรรมการด้านความยัง่ยืน, 
กรรมการบริหารความเส่ียง  

    บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด 
(มหาชน) 

 

8 - 
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ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ บริษัทจดทะเบียน 

 

กิจการอื่น 
(ที่ไม่ใช่
บริษัทจด
ทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่ง
ในกิจการท่ีแขง่ขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกจิ

ของบริษัทฯ 

 จ านวน ประเภทกรรมการ จ านวน  

2. นายวันจักร์ บุรณศิริ 2 - กรรมการมีอ านาจ, ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร, กรรมการคณะกรรมการลงทุน 
บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการ, กรรมการบริหารความเส่ียง, 
กรรมการบริหาร, กรรมการลงทุน  

 บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน)   

40 - 

3. นายพินิจ พัวพันธ์ 3 - กรรมการมีอ านาจ,  
 กรรมการคณะกรรมการลงทุน  
 บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการ 
    บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

- กรรมการ 
    บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ ากดั 
(มหาชน) 

11 - 

4. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ 3 - กรรมการมีอ านาจ,  
 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  
 บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

- ประธานกรรมการ  

 บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จ ากัด (มหาชน) 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ  

 บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) 

- - 
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กรรมการอิสระ 

บริษัทฯ ก าหนดนยิามกรรมการอสิระ เท่ากับ ข้อก าหนดขั้นต่ าของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี ้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ  

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า/ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท/
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อน
ได้รับการแต่งตั้ง) 

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการ
บริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่จะท าให้ขาดความเป็นอิสระ 

 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้ารายใหญ่ ผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม ที่มีมูลค่า
รายการ > 20 ล้านบาท หรือ > 3% ของ NTA ของบริษัทฯ แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า 

4. กรรมการอิสระต้องเปิดเผยความสัมพันธ์กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะท าให้ขาดความเป็นอิสระ 

หมายเหตุ บุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

กรรมการอิสระและความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ลักษณะการมีส่วนไดเ้สีย กรรมการท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

การถือหุ้นในบริษัทฯ 

- จ านวนหุ้น 

 

ไม่มี 

 

ไม่มี 

- สัดส่วนของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ไม่มี ไม่มี 

เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย ไม่เป็น ไม่เป็น 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม 
หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

  

(1) เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ี
ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

ไม่เป็น ไม่เป็น 

(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี  หรือที่ปรึกษา
กฎหมาย) 

ไม่เป็น ไม่เป็น 

(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย/วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ 
การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) 

ไม่เป็น ไม่มี 
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ประวัติและรายละเอียดของผู้สอบบัญชี 
 

 
 

 

ชื่อ - ชื่อสกลุ   
 

นางสาวรัตนา  จาละ 

อาย ุ 54 ปี 

วุฒิการศึกษา  บัญชีมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 3734 

ชื่อส านักงานสอบบัญช ี
 

บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ ชั้น 33 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท์ 02-264-9090 
 

ต าแหน่งของผู้สอบบัญชีในส านักงาน หุ้นส่วน บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั 

ประสบการณ์การตรวจสอบ 
 

 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

 บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 บริษัทหลักทรัพย์ เมยแ์บงก์ กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหารมิทรัพย์และสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ 
เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท 

 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) 
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ชื่อ - ชื่อสกลุ   
 

นางสาวสมใจ  คุณปสุต 

อาย ุ 49 ปี 

วุฒิการศึกษา  บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 

 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่
 

4499 
 

ชื่อส านักงานสอบบัญช ี
 

บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ ชั้น 33 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท์ 02-264-9090 
 

ต าแหน่งของผู้สอบบัญชีในส านักงาน หุ้นส่วน บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั 
 

ประสบการณ์การตรวจสอบ 
 

 บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  

 บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

 บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

 บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒัน์ จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท นวกิจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
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ชื่อ - ชื่อสกลุ   
 
 

นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย ์

อาย ุ 49 ปี 

วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
 วิทยาศาสตรม์หาบัณฑติด้านการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 4951 

ชื่อส านักงานสอบบัญช ี
 

บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ ชั้น 33 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท์ 02-264-9090 
 

ต าแหน่งของผู้สอบบัญชีในส านักงาน หุ้นส่วน บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั 
 

ประสบการณ์การตรวจสอบ 
 

 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชยีล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

 ธนาคารยูโอบี จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 

 บริษัท อินทรประกันภัย จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท น าสินประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
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ชื่อ - ชื่อสกลุ   นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง 

อาย ุ 48 ปี 

วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 5315 

ชื่อส านักงานสอบบัญช ี บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ ชั้น 33 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท์ 02-264-9090 
 

ต าแหน่งของผู้สอบบัญชีในส านักงาน หุ้นส่วน บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั 

ประสบการณ์การตรวจสอบ 
 

 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

 บริษัท ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

 ธนาคารมิซูโฮ จ ากดั สาขากรุงเทพฯ 

 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหารมิทรัพย์อิมแพ็คโกรท 

 บริษัท เจ เอม็ ที เน็ทเวอรค์ เซอรว์ิสเซ็ส จ ากัด (มหาชน) 
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ข้อบังคับ  
ของ  

บริษัท เอก็ซ์สปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
 

หมวด 1 

บททัว่ไป 

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

ข้อ 2. ค าว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ ให้หมายถึง บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

ข้อ 3. การเพิ่มเติมหรือแก้ไขใด ๆ ในข้อบังคับนี้ก็ดี หรือในข้อก าหนดในหนังสือบริคณห์สนธิก็ดีจะกระท าได้ก็แต่โดยมติของ  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 4. นอกจากที่ได้ตราไว้ในข้อบังคับนี้ ให้น าบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับ 

หมวด 2 

การออก และการโอนหุน้ 

ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ และเป็นหุ้นที่สามารถช าระค่าหุ้นดว้ยตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน
ได้โดยจะต้องช าระครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า แต่ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ
หลักทรัพย์อื่นใดก็ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต 

ในการช าระเงินค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ 

ใบหุ้นของบริษัทจะต้องมีกรรมการอย่างน้อยสองคนลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ แต่ทั้งนี้ บริษัทอาจมอบหมายให้นายทะเบียน
หุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อในใบหุ้นแทนก็ได้  

ข้อ 6. บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้ และหากบริษัทแต่งตั้งให้บริษัทศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไป
ตามที่นายทะเบียนหุ้นก าหนด 

ข้อ 7. บุคคลใดได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหุ้นใด ๆ เนื่องจากการตายหรือล้มละลายของผู้ถือหุ้น เมื่อได้น าหลักฐานอันชอบด้วย
กฎหมายมาแสดงต่อบริษัทครบถ้วนแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนและออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้
หลักฐานครบ 

 ในกรณีท่ีใบหุ้นช ารุดในสาระส าคัญหรือลบเลือนเมื่อได้น าใบหุ้นเดิมมาเวนคืน ถ้าเป็นวิสัยที่จะกระท าได้ให้บริษัทออกใบ
หุ้นให้ใหม่ หากใบหุ้นสูญหายหรือถูกท าลาย ให้ผู้ถือหุ้นน าหลักฐานการแจ้งความจากพนักงานสอบสวนหรือหลักฐานอื่น 
อันสมควรมาแสดงต่อบริษัท ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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ข้อ 8. หุ้นของบริษัทให้โอนกันได้โดยเสรี และหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจ านวนรวมกันไม่
เกินร้อยละส่ีสิบเก้าของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะท าให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่
มิใช่สัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้ 

ข้อ 9. การโอนหุ้นน้ันย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอน และลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และ 
ได้มีการส่งมอบใบหุ้นฉบับดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน 

 การโอนหุ้นดังกล่าวนั้น จะใช้ยันบริษัทได้ต่อเมื่อบริษัทได้รับค าร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้น และใช้ยันบุคคลภายนอก
ได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมายให้บริษัท
ลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่  
ผู้ยื่นค าร้องภายใน 7 วัน 

ข้อ 10. การโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อ 11.  ห้ามบริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจ าน าหุ้นของบริษัทเอง โดยในส่วนที่เกี่ยวกับการที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นของตนเอง  
มิให้น ามาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปน้ี 

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับ
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม 

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีก าไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้น 
ไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน 

 ในการซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 10  
ของทุนช าระแล้ว ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นดังกล่าว 

หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น  รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และ  
สิทธิในการรับเงินปันผลด้วย 

หุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจะต้องจ าหน่ายออกไปภายในเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง ถ้าไม่จ าหน่ายหรือจ าหน่าย 
ไม่หมดภายในเวลาที่ก าหนด  ให้บริษัทลดทุนท่ีช าระแล้ว  โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนท่ีจ าหน่ายไม่ได้ 

การซื้อหุ้นคืนตามวรรคหนึ่ง การจ าหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นตามวรรคส่ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด  
ในกฎกระทรวง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ข้อ 12. ในกรณีที่มีหุ้นบุริมสิทธิ การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญนั้นกระท าได้โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแปลงหุ้นดังกล่าว  
ยื่นค าขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมกับส่งมอบใบหุ้นคืน 

 การแปลงหุ้นตามวรรคหนึ่งให้มีผลนับแต่วันยื่นค าขอ และในการนี้ บริษัทจะออกหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ขอภายใน 14 วัน นับแต่ 
วันท่ีได้รับค าขอ 

ข้อ 13. ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นนั้นเสียก็ได้ โดยประกาศให้  
ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ ส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มงด
ลงทะเบียนการโอนหุ้น 
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หมวด 3 

กรรมการและอ านาจกรรมการ 

ข้อ 14. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหน่ึง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยให้ท่ีประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาการเลือกตั้ง 
และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ  
กรรมการผู้จัดการ และต าแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร 

ข้อ 15. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหน่ึงเสียง 

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึง
มีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

ข้อ 16. บ าเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะก าหนด 

ข้อ 17. ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จ าเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา  
ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 

 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก  
ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

 กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปน้ันอาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

ข้อ 19. นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นต าแหน่งเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก 
(5) ศาลมีค าส่ังให้ออก 

ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันท่ีใบลาออกไปถึงบริษัท 

 กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

ข้อ 21. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน 
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 บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน 

 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ีเหลืออยู่ 

ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง  
ไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ข้อ 23. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ  
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัด
ประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ 

 ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการก าหนดวันนัด
ประชุมภายในสิบส่ีวันนับแต่วันท่ีได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น 

ข้อ 24. องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการท้ังหมด 

 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม 

ข้อ 25. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการภายในขอบเขต
ของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอ านาจกระท าการใด ๆ 
ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนั้น 

 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหน่ึงหรือหลายคน ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได้ 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ให้กรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส าคัญของ
บริษัท และคณะกรรมการอาจก าหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้ 

ข้อ 26. คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้จัดการทั่วไป หรือต าแหน่ งอื่นที่เห็นว่าเหมาะสม  
เพื่อจัดการกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการก็ได้ 

 ผู้จัดการทั่วไปหรือต าแหน่งอื่นที่เห็นว่าเหมาะสม เมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้วอาจถูกถอดถอนโดยมติที่ประชุมของ
คณะกรรมการได้ 

ข้อ 27. มติทั้งปวงของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม กรรมการคนหนึ่งมี
เสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

 ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ 28. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่บริษัทท าขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 
หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ 

ข้อ 29. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง 
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ข้อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน 
ในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนอื่น
หรือบริษัทมหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะท าเพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

ข้อ 31. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษทัหรือจังหวดัใกล้เคยีง หรือ ณ 
ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะก าหนด 

ข้อ 32. ภายใต้บังคับกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด คณะกรรมการมีอ านาจที่จะขายหรือจ านองอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ของบริษัท 
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ของบริษัทกว่าสามปีขึ้นไป หรือให้ หรือประนีประนอมยอมความ หรือยื่นฟ้องต่อศาล 
หรือมอบข้อพิพาทใด ๆ ให้อนุญาโตตุลาการ 

หมวด 4 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 33. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใด
ตามที่คณะกรรมการจะก าหนด 

ข้อ 34. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ
ดังกล่าว ให้กระท าภายในส่ีเดือนภายหลังการส้ินสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ  
ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” 

 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร 

 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกัน
ท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผล 
ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม 
ผู้ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือ 
ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุม ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคส่ีครั้งใด จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 36  ผู้ถือหุ้นตามวรรคส่ีต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท 

ข้อ 35. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ 
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอ  
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ  
นายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม 

 อนึ่ง ค าบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 
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ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
ได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม 
ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอัน
ระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนั งสือ 
นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จ าเป็นต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ 

 การมอบฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด
ก าหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ 

ก. จ านวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ 
ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 
ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว้ก่อนผู้รับมอบฉันทะ 
เข้าประชุม 

ข้อ 38. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้น  
ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจ าเป็นต้อง
เล่ือนการพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน  
ก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันติดต่อกันก่อนวันประชุมด้วย 

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหนึ่งหุ้น 

 ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออก
เสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

 การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ การมอบหมายให้  
บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 
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หมวด 5 

การเพิ่มทนุ และการลดทนุ 

ข้อ 41. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได้ ด้วยการออกหุ้นใหม่โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี  
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 42. บริษัทอาจเสนอขายหุ้นที่เพิ่มขึ้น โดยการออกหุ้นใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ และอาจจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วน
จ านวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้  
โดยเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 43. บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ าลง หรือลดจ านวนหุ้นให้
น้อยลง โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง 

 ทั้งนี้ บริษัทจะลดทุนลงไปให้ต่ ากว่าจ านวนหน่ึงในส่ีของทุนทั้งหมดไม่ได้ 

ข้อ 44. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหนี้ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบส่ีวันนับแต่
วันท่ีที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยก าหนดเวลาให้ส่งค าคัดค้านภายในก าหนดสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น 
และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ภายในก าหนดเวลาสิบส่ีวันด้วย 

หมวด 6 

เงินปนัผล และเงินส ารอง 

ข้อ 45. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่าย  
เงินปันผลระหว่างกาล 

 การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่ง
ท้องที่ฉบับหน่ึง 3 วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 เดือนนับแต่มีมติเช่นว่านั้น 

ข้อ 46. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีก าไร
พอสมควรที่จะกระท าเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราว
ต่อไป 

ข้อ 47. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะได้มีก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นส าหรับหุ้นบุริมสิทธิ 

ข้อ 48. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วย 
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

 นอกจากทุนส ารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนส ารองอื่น 
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หมวด 7 

หุ้นกู ้

ข้อ 49. การกู้เงินของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้ เพื่อเสนอขายต่อประชาชน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ 

 มติให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

หมวด 8 

สมุดบัญชี และการสอบบัญช ี

ข้อ 50. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม และส้ินสุด 31 ธันวาคม ของทุกปี 

ข้อ 51. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท าและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 

ข้อ 52. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน อย่างน้อยที่สุดหนึ่งครั้งทุกรอบสิบสองเดือน อันเป็นรอบปี
ในทางบัญชีเงินของบริษัท 

ข้อ 53. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการท างบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีก าไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการจะต้องจัด
ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 54. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปี 

(1) ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และเอกสารประกอบรายงานดังกล่าว 

ข้อ 55. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อ
มติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือ
มอบหมายให้บุคคลใดท าหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้ 
นายทะเบียนทราบก่อน 

ข้อ 56. ผู้สอบบัญชีให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปน้ันจะเลือกกลับเข้าต าแหน่งอีกก็ได้ 

ข้อ 57. ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าใดให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก าหนด 

ข้อ 58. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท เวลาอยู่ในต าแหน่งนั้น ๆ จะเลือกเอามาเป็น
ต าแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้ 

ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีก าไรขาดทุน และ
ปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของ
บริษัทท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย 



เอกสารแนบ 6 
หน้า 9 ของจ านวน 9 หน้า 

  

หมวด 9 

บทเพิ่มเติม 

ข้อ 60. ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้ 

 

 

 

ข้อ 61. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ ตามความหมายที่ก าหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยที่ใชบ้ังคบักับการท ารายการท่ีเกี่ยวโยง
กันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีประกาศดังกล่าวก าหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย 
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ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการทีบ่ริษัทฯ ก าหนดใหเ้ป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้ 

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้ สามารถเลือกมอบฉันทะให้กรรมการท่านใดท่านหน่ึงต่อไปน้ีเข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนท่านได้ ดังนี้ 

ชื่อ-สกุล นายวันจักร์ บุรณศิริ 

ต าแหน่ง - กรรมการมีอ านาจ 

- ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

- กรรมการคณะกรรมการลงทุน 

สัญชาติ ไทย 

อายุ 56 ปี 

ท่ีอยู่ 876  ซอยศรีนครินทร์ 20  ถนนศรีนครินทร์  แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250 

คุณวุฒิทางการศึกษา - Master of Engineering, Imperial College of Science Technology and 
Medicine, University of London, U.K.  

การอบรม - Director Certification Program (DAP) (พ.ศ. 2550) 

 - TLCA CFO Professional Development Programme (TLCA CFO CPD) 2019 
(พ.ศ. 2562) 

 - TLCA CFO Professional Development Programme (TLCA CFO CPD) No. 
2/2019 “Automation & RPA (Robot Process Automation) for Accounting” 
(พ.ศ. 2562) 

 - TLCA CFO Professional Development Programme (TLCA CFO CPD) No. 
4/2019 “How important are intangible assets impairments?” and “How 
important of Employee Benefit Actuarial Valuation” (พ.ศ. 2562) 

ประสบการณ์  

กลุ่มบริษัท  

11 กันยายน 2563 – ปัจจุบัน - กรรมการมีอ านาจ, ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร, กรรมการคณะกรรมการลงทุน 

 บริษัท ซีมิโก ้แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

1 ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน - กรรมการมีอ านาจ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด 

16 ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน - กรรมการมีอ านาจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จ ากัด 

10 กันยายน 2563 – ปัจจุบัน  - กรรมการมีอ านาจ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จ ากัด 

14 กันยายน 2563 – ปัจจุบัน  - กรรมการมีอ านาจ บริษัท เอสอี ดิจิทัล จ ากัด 

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

22 พฤศจิกายน 2538 – ปัจจุบัน   - กรรมการ บริษัทแสนสิริ จ ากัด (มหาชน) 

15 ธันวาคม 2559 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทแสนสิริ จ ากัด (มหาชน) 

9 สิงหาคม 2537 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัทแสนสิริ จ ากัด (มหาชน) 

20 กรกฎาคม 2561 – ปัจจุบัน - กรรมการลงทุน บริษัทแสนสิริ จ ากัด (มหาชน) 
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นายวันจักร์ บุรณศิริ (ต่อ) 

บริษัทอื่นๆ  

พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที ทรี จ ากัด 

พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง เซเว่นทีน จ ากัด 

พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง โฟร์ทีน จ ากัด 

พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวลฟ์ จ ากัด 

พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง อีเลฟเว่น จ ากัด 

พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ซิกซ์ จ ากัด 

พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไฟฟ์จ ากัด 

พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทรี จ ากัด 

พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทู จ ากัด 

ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ ทเวลฟ์ จ ากัด 

สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ อีเลฟเว่น จ ากัด 

มีนาคม 2563 – ปัจจุบัน  - กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ เอท จ ากัด 

มีนาคม 2563 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ ไนน์ จ ากัด 

มีนาคม 2563 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ เท็น จ ากัด 

ธันวาคม 2562 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ เซเว่น จ ากัด 

มิถุนายน 2562 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ ซิกซ์ จ ากัด 

มกราคม 2562 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สิริสมาร์ท ไฟฟ์ จ ากัด 

ธันวาคม 2561 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ ไฟฟ์ จ ากัด 

กรกฎาคม 2561 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สิริ สมาร์ท โฟร์ จ ากัด 

มิถุนายน 2561 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สิริ สมาร์ท ทรี จ ากัด 

มิถุนายน 2560 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สิริ สมาร์ท วัน จ ากัด 

พฤษภาคม 2560 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จ ากัด 

เมษายน 2560 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ปารณัท จ ากัด 

กุมภาพันธ์ 2560 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท จิรภาส เรียลตี้ จ ากัด 

มกราคม 2559 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สิริวัฒนา โฮลดิ้ง จ ากัด 

กันยายน 2552 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

มีนาคม 2551 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท พลัส พร๊อพเพอร์ตี ้สเปซ จ ากัด 

สิงหาคม 2549 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ปภานัน จ ากัด 
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นายวันจักร์ บุรณศิริ (ต่อ) 

มกราคม 2549 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เรด โลตัส พร๊อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

ธันวาคม 2546 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท อาณาวรรธน์ จ ากัด 

ธันวาคม 2546 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท พิวรรธนา จ ากัด 

กันยายน 2545 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอส.ยู.เอ็น. แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

สิงหาคม 2545 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท แสนสิริ ไชน่า จ ากัด 

กรกฎาคม 2543 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท คิวที ไลฟ์สไตล์ จ ากัด 

กรกฎาคม 2541 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท พลัส พร๊อพเพอร์ตี ้จ ากัด 

เมษายน 2533 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ชนชัย จ ากัด 

ผลงานในอดีต  

1 กรกฎาคม 2560 – 25 สิงหาคม 2563  - ประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ  

บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) 

1 มีนาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2560  - ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) 

ธันวาคม 2546 - พฤศจิกายน 2563 - กรรมการ บริษัท ศูนย์บุคลากรสาธิตพัฒนา 

ธันวาคม 2561 – ธันวาคม  2562 - กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ โฟร์ จ ากัด 

กุมภาพันธ์ 2561 – มิถุนายน 2561 - กรรมการ บริษัท สิริพัฒน์ วัน จ ากัด 

มิถุนายน 2552 – พฤษภาคม 2560 - กรรมการ บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

สิงหาคม 2559 – ตุลาคม 2559 - กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ทเวนที จ ากัด 

มีนาคม 2559 –  สิงหาคม 2559 - กรรมการ บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ฟิฟทีน จ ากัด 

กรกฎาคม 2549 – มิถุนายน 2559  - กรรมการ บริษัท แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง จ ากัด 

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ 
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ชื่อ-สกุล นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา 

ต าแหน่ง - กรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

สัญชาติ ไทย 

อายุ 64 ปี 

ท่ีอยู่ เลขท่ี 90/33  หมู่ที่ 3 ถนนพ่อขุนทะเล ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84000 
คุณวุฒิทางการศึกษา - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, Computer and Information Sciences 

The Georgia Institute Of Technology, Atlanta, USA 
การอบรม - Directors Certification Program (DCP) V. 248 
 - ผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน 
 - ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม ระดบัสูง (บ.ย.ส.รุ่นท่ี 10) วิทยาลัยการยุติธรรม  

 ส านักงานศาลยุติธรรม 

ประสบการณ์  
กลุ่มบริษัท 
8 มีนาคม 2562 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท ซีมิโก ้แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
26 กุมภาพันธ์ 2564 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท ซีมิโก ้แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
8 มีนาคม 2562 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 - กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

 บริษัท ซีมิโก ้แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทอื่นๆ 
ก.ย. 2530 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จ ากัด 
ก.ย. 2536 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม (1993) จ ากัด  
มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน - รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน - ประธานสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
2558 - 2560 - กรรมการสภาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
2557 - 2558 - อุปนายกสายวิชาการ สมาคมนิสิตเก่าวิศวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2555 - 2558 - ประธานสภาธุรกิจ IMT- GT (ประเทศไทย) 

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ 

การเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ 

ประเภทผู้ถือหุน้ แบบหนงัสือมอบฉันทะ 

บุคคลธรรมดา แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง 

นิติบุคคล แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง 

Custodian แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหน่ึง 
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แบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. 

 

  เขียนท่ี             

 วันท่ี เดือน   พ.ศ.   

 

(1) ข้าพเจ้า        สัญชาต ิ      

อยู่บ้านเลขท่ี  ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    

จังหวัด      รหัสไปรษณยี ์       

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน)    

 โดยถือหุ้นจ านวนท้ังสิ้นรวม   หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ   เสยีง ดังนี ้

 หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ    เสยีง 

 หุ้นบุริมสิทธิ     หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ    เสยีง 

(3) ขอมอบฉันทะให ้

  (1)  นายวันจักร์ บุรณศิร ิ      อาย ุ     56  ปี  

 อยู่บ้านเลขท่ี           876 ถนน  ศรีนครินทร ์ ต าบล/แขวง  พัฒนาการ    

 อ าเภอ/เขต           สวนหลวง  จังหวัด กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณยี ์ 10250 หรือ 

  (2)  นายธนารกัษ์ พงษ์เภตรา     อาย ุ      64  ปี  

 อยู่บ้านเลขท่ี          90/33 ถนน    พ่อขุนทะเล  ต าบล/แขวง  มะขามเตีย้    

 อ าเภอ/เขต          เมือง  จังหวัด สุราษฎร์ธาน ี  รหัสไปรษณยี ์ 84000 หรือ 

  (3)         อาย ุ   ปี  

 อยู่บ้านเลขท่ี   ถนน    ต าบล/แขวง     

 อ าเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณยี ์   

  
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  
ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมของบริษัท ซีมิโก้ 
แคปปิตอล  จ ากัด (มหาชน) ชั้น 18 เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ต้ีสแควร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน 
เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชมุนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
                    ลงชื่อ         ผู้มอบฉันทะ  

              (                    ) 

 
     ลงชื่อ         ผู้รับมอบฉันทะ  

              (                    ) 

 
     ลงชื่อ         ผู้รับมอบฉันทะ  

            (                    ) 

 
     ลงชื่อ         ผู้รับมอบฉันทะ  

            (                    ) 

หมายเหต ุ

ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะใหผู้้รับมอบฉันทะเพียงรายเดยีวเปน็ผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
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หน้า   1   ของจ านวน   5   หน้า 

 
แบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. 

 

 เขียนท่ี             

 วันท่ี เดือน   พ.ศ.   

 

(1) ข้าพเจ้า        สัญชาต ิ      

อยู่บ้านเลขท่ี  ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    

จังหวัด      รหัสไปรษณยี ์       

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน)    

 โดยถือหุ้นจ านวนท้ังสิ้นรวม   หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ   เสยีง ดังนี ้

 หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ    เสยีง 

 หุ้นบุริมสิทธิ     หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ    เสยีง 

(3) ขอมอบฉันทะให ้

  (1)  นายวันจักร์ บุรณศิร ิ      อาย ุ     56  ปี  

 อยู่บ้านเลขท่ี           876 ถนน  ศรีนครินทร ์ ต าบล/แขวง  พัฒนาการ    

 อ าเภอ/เขต           สวนหลวง  จังหวัด กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณยี ์ 10250 หรือ 

  (2)  นายธนารกัษ์ พงษ์เภตรา     อาย ุ      64  ปี  

 อยู่บ้านเลขท่ี          90/33 ถนน    พ่อขุนทะเล  ต าบล/แขวง  มะขามเตีย้    

 อ าเภอ/เขต          เมือง  จังหวัด สุราษฎร์ธาน ี  รหัสไปรษณยี ์ 84000 หรือ 

  (3)         อาย ุ   ปี  

 อยู่บ้านเลขท่ี   ถนน    ต าบล/แขวง     

 อ าเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณยี ์    

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  
ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมของบริษัท ซีมิโก้ 
แคปปิตอล  จ ากัด (มหาชน) ชั้น 18 เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ต้ีสแควร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือจะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

 วาระที่  1 เรื่องประธานฯ แจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ  

 วาระที่  2 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2563 

     (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

วาระที่  3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบรษิทัฯ เกี่ยวกบัผลการด าเนินงานในปี 2563 

 วาระที่  4 พิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรบัปสีิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

     (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

   



เอกสารแนบ 7 

หน้า   2   ของจ านวน   5   หน้า 

  

 วาระที่  5 พิจารณาอนุมัตงิดการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

     (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 วาระที่  6 พิจารณาอนุมัตงิดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 

     (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 วาระที่  7 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

     (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

 การแตง่ตั้งกรรมการท้ังชดุ 

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 การแตง่ตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

1. นายระเฑียร ศรีมงคล 

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

2. นายวันจักร์ บุรณศิร ิ

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

3. นายพินิจ พัวพันธ์ 

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

4. นายเจษฎาวฒัน์ เพรียบจริยวัฒน ์

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 วาระที่  8 พิจารณาอนุมัตกิ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2564 

     (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

วาระที่  9 พิจารณาแตง่ตั้งผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบัญชสี าหรบัปี 2564 

     (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 
วาระที่  10 พิจารณาอนุมัตเิรื่องท่ีเกี่ยวกบัการแก้ไขเพิ่มเตมิชื่อบรษิัทฯ และตราประทบัของบริษัทฯ 

วาระที่ 10.1 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และตราประทับของบริษัทฯ  

วาระที่ 10.2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ 

วาระที่ 10.3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1, 2, และ 60 เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และตราประทับของบริษัทฯ 

     (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 
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วาระท่ี  11 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

     (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็น
การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

(5) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติใน
เรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 
 

             

 

                    ลงชื่อ         ผู้มอบฉันทะ  

              (       ) 

 

     ลงชื่อ         ผู้รับมอบฉันทะ  

              (        ) 

 

     ลงชื่อ         ผู้รับมอบฉันทะ  

            (         ) 

 

     ลงชื่อ         ผู้รับมอบฉันทะ  

            (         ) 

 

 

 
 

 

หมายเหต ุ

1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะใหผู้้รับมอบฉันทะเพียงรายเดยีวเปน็ผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
ตามแนบ 
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หน้า   4   ของจ านวน   5   หน้า 

ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) 
 

ใน การประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564  ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชมุผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมของบริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล  จ ากัด (มหาชน) ชั้น 18 เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ต้ีสแควร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขต
บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

 

 วาระที ่  เรื่อง            

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 วาระที ่  เรื่อง           

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 วาระที ่  เรื่อง           

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 วาระที ่  เรื่อง           

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 วาระที ่  เรื่อง           

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 วาระที ่  เรื่อง           

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 
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หน้า   5   ของจ านวน   5   หน้า 

 

 วาระที ่   เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 

 ชื่อกรรมการ      

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 
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แบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. 

 

 เขียนท่ี             

 วันท่ี เดือน   พ.ศ.   

 

(1) ข้าพเจ้า        สัญชาต ิ      

อยู่บ้านเลขท่ี  ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    

จังหวัด      รหัสไปรษณยี ์       

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รบัฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ        

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท ซมีิโก้ แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) 

 โดยถือหุ้นจ านวนท้ังสิ้นรวม   หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ   เสยีง ดังนี ้

 หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ    เสยีง 

 หุ้นบุริมสิทธิ     หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ    เสยีง 

(2) ขอมอบฉันทะให ้

  (1)  นายวันจักร์ บุรณศิร ิ      อาย ุ     56  ปี  

 อยู่บ้านเลขท่ี           876 ถนน  ศรีนครินทร ์ ต าบล/แขวง  พัฒนาการ    

 อ าเภอ/เขต           สวนหลวง  จังหวัด กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณยี ์ 10250 หรือ 

  (2)  นายธนารกัษ์ พงษ์เภตรา     อาย ุ      64  ปี  

 อยู่บ้านเลขท่ี          90/33 ถนน    พ่อขุนทะเล  ต าบล/แขวง  มะขามเตีย้    

 อ าเภอ/เขต          เมือง  จังหวัด สุราษฎร์ธาน ี  รหัสไปรษณยี ์ 84000 หรือ 

  (3)         อาย ุ   ปี  

 อยู่บ้านเลขท่ี   ถนน    ต าบล/แขวง     

 อ าเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณยี ์   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมของบริษัท ซีมิ
โก้ แคปปิตอล  จ ากัด (มหาชน) ชั้น 18 เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ต้ีสแควร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  หรือจะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 
  มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นท้ังหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 
  มอบฉันทะบางส่วน คือ 

   หุ้นสามญั    หุ้น และมสีิทธิออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ   เสยีง 

 หุ้นบุริมสิทธิ    หุ้น และมสีิทธิออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ   เสยีง 

รวมสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทั้งหมด        เสยีง 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดังนี ้

 วาระที่  1 เรื่องประธานฯ แจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

 วาระที่  2 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2563 

     (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย                        เสียง    ไม่เห็นด้วย                        เสียง  งดออกเสียง                        เสียง 
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 วาระที่  3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบรษิทัฯ เกี่ยวกบัผลการด าเนินงานในปี 2563 

 วาระที่  4 พิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรบัปสีิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

     (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย                        เสียง    ไม่เห็นด้วย                        เสียง  งดออกเสียง                        เสียง 

 วาระที่  5 พิจารณาอนุมัตงิดการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

     (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

   เห็นด้วย                        เสียง    ไม่เห็นด้วย                        เสียง  งดออกเสียง                        เสียง 

 วาระที่  6 พิจารณาอนุมัตงิดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 

     (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย                        เสียง    ไม่เห็นด้วย                        เสียง  งดออกเสียง                        เสียง 

 วาระที่  7 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

     (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 การแตง่ตั้งกรรมการท้ังชดุ 

   เห็นด้วย                           เสียง   ไม่เห็นด้วย                       เสียง   งดออกเสยีง                    เสียง 

 การแตง่ตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

1. นายระเฑียร ศรีมงคล 

   เห็นด้วย                           เสียง   ไม่เห็นด้วย                       เสียง   งดออกเสยีง                    เสียง 

2. นายวันจักร์ บุรณศิร ิ

   เห็นด้วย                           เสียง   ไม่เห็นด้วย                       เสียง   งดออกเสยีง                    เสียง 

3. นายพินิจ พัวพันธ์ 

   เห็นด้วย                           เสียง   ไม่เห็นด้วย                       เสียง   งดออกเสยีง                    เสียง 

4. นายเจษฎาวฒัน์ เพรียบจริยวัฒน ์

   เห็นด้วย                           เสียง   ไม่เห็นด้วย                       เสียง   งดออกเสยีง                    เสียง 

 วาระที่  8 พิจารณาอนุมัตกิ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2564 

     (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

   เห็นด้วย                        เสียง    ไม่เห็นด้วย                        เสียง  งดออกเสียง                        เสียง 

 วาระที่  9 พิจารณาแตง่ตั้งผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบัญชสี าหรบัปี 2564 

     (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย                        เสียง    ไม่เห็นด้วย                        เสียง  งดออกเสียง                        เสียง 

วาระที่  10 พิจารณาอนุมัตเิรื่องท่ีเกี่ยวกบัการแก้ไขเพิ่มเตมิชื่อบรษิัทฯ และตราประทบัของบริษัทฯ 

วาระที่ 10.1 พิจารณาอนุมัตกิารแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และตราประทับของบริษัทฯ  

วาระที่ 10.2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ 

วาระที่ 10.3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1,  2,  และ 60 เพื่ อให้สอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และตราประทับของบริษัทฯ 
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     (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

      เห็นด้วย                        เสียง    ไม่เห็นด้วย                        เสียง  งดออกเสียง                        เสียง 

 วาระที่  11 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

     (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย                        เสียง    ไม่เห็นด้วย                        เสียง  งดออกเสียง                        เสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็น
การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติใน
เรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เว้นแตก่รณีท่ีผู้รบัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 

 

 
                   ลงชื่อ           ผู้มอบฉันทะ  

              (          ) 

 

 
     ลงชื่อ           ผู้รับมอบฉันทะ  

              (          ) 

 

 
     ลงชื่อ           ผู้รับมอบฉันทะ  

            (          ) 

 

 
     ลงชื่อ           ผู้รับมอบฉันทะ  

            (          ) 
 
 
 
หมายเหต ุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้ัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

(2) หนังสือยนืยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดยีน (Custodian) 

3. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

5. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
ตามแนบ 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) 
 

ใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2564  ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมของบริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล  จ ากัด (มหาชน) ชั้น 18 เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ต้ีสแควร์ ถนนสีลม แขวงสีลม  
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

 
………………………………………………………………………… 

 

 วาระที ่  เรื่อง            

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย                          เสยีง    ไม่เห็นด้วย                             เสียง  งดออกเสียง                      เสียง 

 วาระที ่  เรื่อง            

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย                          เสยีง    ไม่เห็นด้วย                             เสียง  งดออกเสียง                      เสียง 

 วาระที ่  เรื่อง            

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย                          เสยีง    ไม่เห็นด้วย                             เสียง  งดออกเสียง                      เสียง 

 วาระที ่  เรื่อง            

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย                          เสยีง    ไม่เห็นด้วย                             เสียง  งดออกเสียง                      เสียง 

 วาระที ่  เรื่อง            

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย                          เสยีง    ไม่เห็นด้วย                             เสียง  งดออกเสียง                      เสียง 

 วาระที ่  เรื่อง            

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย                          เสยีง    ไม่เห็นด้วย                             เสียง  งดออกเสียง                      เสียง 
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 วาระที ่   เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 

 ชื่อกรรมการ      

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 

 ชื่อกรรมการ      

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสยีง 
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผู้ถือหุ้นท่ีมีสัญชาติไทย 

ในกรณีเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง 

1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวของผู้ถือหุ้น (ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  หรือ ส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร หรือ ส ำเนำบัตร
พนักงำนรัฐวิสำหกิจ) พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

ในกรณีมอบฉันทะ  

1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวของผู้มอบฉันทะ  พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง และ 

2) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวหรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง และ 

3) ต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนำมทั้งสองฝ่ำยแล้ว 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 

ในกรณีเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง 

1) ส ำเนำหนังสือเดินทำงของผู้ถือหุ้น พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

ในกรณีมอบฉันทะ 

1) ส ำเนำหนังสือเดินทำงของผู้มอบฉันทะ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง และ 

2) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวหรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง และ 

3) ต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนำมทั้งสองฝ่ำยแล้ว 

2. นิติบุคคล 

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

1) ส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกระทรวงพำณิชย์ ลงนำมโดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
พร้อมตรำประทับบริษัท และ 

2) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวหรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง ของกรรมกำรผู้มี
อ ำนำจที่ได้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะ และ 

3) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวหรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง และ 

4) ต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะ ที่ลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองของนิติบุคคล พร้อมตรำประทับ 

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

1) ส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง และ 

2) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวหรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง ของกรรมกำรผู้มี
อ ำนำจที่ได้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะ และ 

3) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวหรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง และ 

4) ต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะ ที่ลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองของนิติบุคคล พร้อมตรำประทับ 

หำกเป็นเอกสำรที่จัดท ำข้ึนในต่ำงประเทศควรมีกำรรับรองลำยมือชื่อโดยโนตำรีพับบลิค 
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ข้อบังคับบริษทัฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

หมวด 4 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 33. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่น
ใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนด 

ข้อ 34. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุม
สามัญดังกล่าว ให้กระท าภายในส่ีเดือนภายหลังการส้ินสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท  การประชุมผู้ถือหุ้นคราว
อื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” 

 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร 

 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อ
กันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผล
ในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้
ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน
หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุม ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดย
บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคส่ีครั้งใด จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 36  ผู้ถือหุ้นตามวรรคส่ีต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท 

ข้อ 35. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือ
หุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม 

 อนึ่ง ค าบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 

ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การ
ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใชเ่ป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และ
ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จ าเป็นต้องครบองค์
ประชุม 
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ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ 

 การมอบฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด
ก าหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ 

ก. จ านวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ 

ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 

ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว้ก่อนผู้รับมอบ
ฉันทะเข้าประชุม 

ข้อ 38. ในกรณีท่ีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือ
หุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และ
จ าเป็นต้องเล่ือนการพิจารณา ให้ท่ีประชุมก าหนดสถานท่ี วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่า 7 วัน ก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันติดต่อกันก่อน
วันประชุมด้วย 

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถอืหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหนึ่งหุ้น 

 ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

 การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ การมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 
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ขั้นตอนการใช้งานระบบประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect 

ผู้ถือหุ้นท่ีจะประสงค์เข้าประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์สามารถด าเนินการได้ตามขั้นตอน ดงันี้ 

ขั้นตอนยื่นแบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนกิส์ 

1. ยื่นแบบค าร้องเขา้ร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เขา้ไปท่ี https://app.inventech.co.th/ZMICO162131R 
หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ  

 

 

2. เมื่อเขา้สู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง เช่น 
 เลขประจ าตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 
 ชื่อ - นามสกุล 
 จ านวนหุ้น 
 E-mail 
 เบอร์โทรศัพท์ 
 แนบเอกสารเพิม่เติม  

- กรณีที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง โปรดแนบ บัตรประจ าตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง (สามารถแนบภาพถ่ายส าเนาได้)  

- กรณีที่มีการมอบฉันทะ โปรดแนบ หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่ก าหนด  

3. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้เลือกที่ “ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงปฎิบัติตามข้อก าหนดการเข้าร่วมประชุม ข้อก าหนด การเข้าร่วม
ประชุมผ่านระบบ Inventech Connect” โดย Click ในช่องส่ีเหล่ียมเพื่อยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ 

  4. จากนั้นให้เลือก “ส่งแบบค าร้อง”  

5. หลังจากขั้นตอนที่ 4. เจ้าหน้าที่จะด าเนินการตรวจสอบข้อมูลแบบค าร้อง เมื่อค าร้องได้รับการอนุมัติ ผู้ถือหุ้นจะได้รับ   E-mail 
แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุม  4 ส่วน ดังนี้ 1. ลิงค์ส าหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 2. ข้อมูล Username และ 
Password ส าหรับการเข้าใช้งาน e-Voting 3. ลิงค์ส าหรับการดาวน์โหลดและติดตั้ง Application Cisco Webex Meeting 4. ลิงค์
ส าหรับคู่มือการใช้งานระบบโดยสามารถเข้าร่วมประชุมได้ ตามวันและเวลาที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุม  กรณีค าร้องไม่ถูกอนุมัติผู้
ถือหุ้นจะได้รับ E-mail แจ้งถึงสาเหตุ และสามารถด าเนินการ ยื่นแบบค าร้องเพิ่มเติมได้ 

6. ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ และไม่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ในการมอบฉันทะนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้  บุคคลใดบุคคล
หนึ่งตามความประสงค์ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่ง  เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดย
กรรมการท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นก าหนด ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 

7. ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ  ผ่าน ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบลงทะเบียนยื่นแบบค าร้องจะเปิดให้ด าเนินการตั้งแต่วันท่ี 21 เมษายน 2564 โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันท่ี 28 เมษายน 
2564 จนกว่าจะปิดการประชุม 

https://app.inventech.co.th/ZMICO162131R
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8.  กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ กรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทาง
ไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. 

 
บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
ส านักเลขานกุารบริษัท  
ชั้น 18 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร ์ 
เลขที่ 287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 
 

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเข้าสู่ระบบ Inventech Connect  
1. ระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) และระบบ Inventech Connect รองรับ Web browser, PC, iOS 
และ android การเข้าใช้ระบบ Cisco Webex Meeting และระบบ Inventech Connect 
โปรดด าเนินการตามขั้นตอนการติดตั้ง และคู่มือการใช้งาน ดังนี้  

 1.1 การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting)   

คู่มือการติดตั้ง และใช้งานระบบ Cisco Webex Meeting สามารถศึกษาวิธีการติดตั้งได้ที่ https://qrgo.page.link/Cgv2B 

หรือสแกน QR Code นี้  
 
 

 1.1.1 ขั้นตอนการตดิตัง้การใชง้านระบบ Cisco Webex Meeting ผ่าน PC / Laptop                
 1. เข้าเว็บไซต์ https://www.webex.com/downloads.html หรือสามารถสแกน QR Code นี้  
 2. เลือกดาวน์โหลด Cisco Webex Meeting โดยกดที่ปุ่ม “Download for Windows” 
 3. ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ webexapp.msi (สามารถค้นหาได้ที่ Folder Download) เพื่อเข้าสู่หน้าการตดิตั้ง 
 4. เข้าสู่หน้าการตดิตัง้ จากนั้นกดปุ่ม “Next” 
 5. เลือก “I accept the terms in the license agreement” จากนัน้กดปุ่ม “Next” 
 6. กดปุ่ม “Install” จากนั้นรอการติดตัง้สักครู่ แล้วกดปุ่ม “Finish” 
 7. เมื่อท าการติดตัง้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอน “Cisco Webex Meetings” ปรากฏที่หน้าจอเดสก์ท็อป 
 
 1.1.2 ขั้นตอนการติดตั้งการใช้งานระบบ Cisco Webex Meeting ผ่าน Mobile 

ระบบปฏิบัติการ iOS 

 1. เข้าที่ Application App Store 
 2. ไปท่ี icon ค้นหา หรือ สัญลักษณ์ “แว่นขยาย” โดยพิมพ์ค้นหา 
“Cisco Webex Meetings”และกดปุ่ม “Search” 
3. จากนั้นกดที่ปุ่ม “รับ” ด้านขวามือ เพื่อท าการติดตั้ง Application 
Cisco Webex Meetings หรือ 
สัญลักษณ์ ดังภาพ 

ระบบปฏิบัติการ Android 

 1. เข้าที่ Application Play Store 
 2. ไปท่ีช่อง Search for apps & games โดยพิมพ์ค้นหา “Cisco 
Webex Meetings” และกดปุ่ม “Search” 
 3. จากนั้นกดที่ปุ่ม “Install” ด้านขวามอื เพื่อท าการตดิตั้ง 
Application Cisco Webex Meetings หรือ สัญลักษณ์ ดังภาพ 
 

https://www.webex.com/downloads.html
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4. ระบุรหัสผ่าน หรือ Touch ID เพื่อยืนยันการติดตัง้ Application  
5. จากนั้นรอการติดตั้งสักครู่  
6. เมื่อท าการตดิตัง้เสร็จเรยีบร้อยแล้ว จะมีไอคอน “Webex Meet” 
ปรากฏท่ีหน้าจอโทรศัพท์ 

 4. กดปุ่ม “Accept” เพือ่ยืนยันการติดตัง้ Application  
 5. จากนั้นรอการติดตั้งสักครู่  
 6. เมื่อท าการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอน “Webex 
Meet” ปรากฏท่ีหน้าจอโทรศัพท์ 

 

 1.2 การใช้งานระบบ Inventech Connect 

คู่มือการใช้งานระบบส าหรับการใช้งานบน PC / Laptop   
 
 
 

https://qrgo.page.link/KqnoP 

คู่มือการใช้งานระบบส าหรับการใช้งานบน iOS   
 
 
 

https://qrgo.page.link/pgvit 
คู่มือการใช้งานระบบส าหรับการใช้งานบน Web Browser   

 
 
 

https://qrgo.page.link/iZ3ka 

คู่มือการใช้งานระบบส าหรับการใช้งานบน Android 
 
 
 

https://qrgo.page.link/vZ4rZ 

 1.2.1 ขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect ผ่าน PC / Laptop ดังนี้ 
 1. ผู้ถือหุ้นท าการ คลิกลิงค์ส าหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ที่ได้รับจาก E-mail แจ้งการอนุมัติ แบบค าร้องขอ
ส าหรับการใช้งาน Inventech Connect 
 2. โดยระบบจะแสดงหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (e-Register) ให้ท าการกรอก Username และ Password 
ตามที่ได้รับตาม E-mail จากนั้นกดปุ่ม Sign in 
 3. เมื่อท าการลงทะเบียนส าเร็จระบบจะแสดงข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น (* ขั้นตอนนี้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นท าการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว จะท าให้จ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็นองค์ประชุม *) จากนั้นให้ท าการกดปุ่ม “ไปยังหน้า
ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Cisco Webex Meeting” 
 4. ระบบจะแสดง Event Information ให้ท าการกรอกข้อมูลทางดา้นขวาในส่วนของ Join Event Now  
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 - แสดงข้อมูลชื่อของผู้ถือหุ้น หรือชื่อผู้รับมอบฉันทะในช่อง First name 
 - แสดงข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุน้ในช่อง Last name (กรณีรับมอบฉันทะจะมี * ต่อท้ายเลขทะเบยีน) 
 - ช่อง Email address ให้ท าการกรอก E-mail เพื่อเข้าใชง้าน (* ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องกรอกอีเมลให้ตรงกบั อีเมลที่ได้ท า
การยื่นแบบค าร้องเข้าระบบ e-Request) 
 - ในช่องEvent password ระบบท าการ Default ค่าให ้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ต้องท าการแก้ไขหรือเปล่ียนแปลง 
 - จากนั้นให้กดที่ปุ่ม “Join Now” 
 5. จากนั้นให้คลิกที่ “Run a temporary application” เพื่อเข้าสู่การใชง้านภายใน Application Cisco Webex Meeting 
 6. กดที่ปุ่ม “Join Event” (สีเขียว) เพื่อเขา้ร่วมประชุมผา่น Application Cisco Webex Meeting 
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 7. ระบบจะปรากฏหน้าจอการท างาน 2 ส่วน คือ ทางดา้นซา้ยจะแสดงการถ่ายทอดสดหรือแสดงผลต่าง ๆ ภายในงาน
ประชุม และทางด้านขวาจะเป็นการใช้งานในส่วนของฟงัก์ชัน Q&A และ Multimedia Viewer ซึ่งแสดงหน้า login ของระบบ Inventech 
Connect ส่วนของ e-Voting 
 8. จากนั้นกดที่ปุ่ม “Continue” (สีฟ้า) ทางด้านขวามือในส่วนของฟังก์ชัน Multimedia Viewer ระบบจะแสดงหน้าจอ 
login เข้าใช้งานระบบ Inventech Connect ส่วนของ e-Voting ให้ท าการกรอก Username / Password ที่ได้รับจาก E-mail แจ้งการ
อนุมัติแบบค าร้องขอส าหรับการใช้งาน Inventech Connect และท าการกดที่ปุ่ม “Sign in”  
  9. ระบบจะแสดงปุ่ม “เลือกวาระ” ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถท าการตรวจสอบวาระท่ีสามารถท าการ ออกเสียงลงคะแนนได้โดย 
กดที่ปุ่ม “เลือกวาระ” (สีเขียว) ทั้งมุมบนซ้ายมือและด้านล่าง 
  10. จากนั้นระบบจะแสดงวาระที่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ โดยจะแสดงสถานะ “รอการออกเสียง ลงคะแนน / 
Voting Status: Pending” 
 11. เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนให้เลือกวาระท่ีต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงสถานะ การ
ลงคะแนนเป็น “รอการออกเสียงลงคะแนน” ซึง่ผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่มลงคะแนนเสียงได้ ดังนี ้1. เห็นด้วย (สีเขียว)  2. ไม่เห็นด้วย (สี
แดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) ตามความประสงค์ หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดสามารถกดที่ปุม่ “ยกเลิกการ
ลงคะแนนเสียงล่าสุด” (ซึง่ผู้ถือหุน้สามารถแก้ไขคะแนนเสียงไดจ้นกว่าวาระน้ันจะปิดรับลง คะแนน) 
 * หากท าการเลือก “ยกเลิกการลงคะแนนเสยีงล่าสุด” หรือ ไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียง ไปยังคะแนน
ที่การประชุมก าหนด และการออกเสียงลงคะแนนสามารถท าการเปล่ียนแปลงได้จนกว่าวาระน้ันจะปิดการส่ง ผลการลงคะแนน 
  12. ผู้ถือหุ้นสามารถท าการตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได้ เมื่อวาระนั้นปิดการส่งผลการลงคะแนนแล้ว โดยท าการ
เลือกวาระท่ีต้องการตรวจสอบ จากนั้นระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงข้อมูลการลงคะแนนเสียง ในวาระท่ีท าการเลือก 
 *13. กรณีผู้ถือหุ้นมีการรับมอบฉันทะหลาย Account สามารถเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อ
เข้าใช้งาน Accountอื่น ๆ ได้ โดยที่คะแนนเสียงและองค์ประชุมจะไม่ถูกน าออกจากการประชุม  
  *14. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม สามารถเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “ออกจากการประชุม” 
*ขั้นตอนน้ีหากผู้ถือหุ้นท าการออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะน าคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ออกจากการประชุมในวาระ
ที่ยังไม่ถูกด าเนินการ 

  
 1.2.2 ขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect ผ่าน Mobile 
  >> หน้าจอที่ 1 ส่วนการรับชมถา่ยทอดสดของทางบริษัท 
  1. ผู้ถือหุ้นท าการ คลิกลิงค์ส าหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ที่ได้รับจาก อีเมล แจ้งการอนุมัติ แบบค าร้องขอ
ส าหรับการใช้งาน Inventech Connect 
 2. โดยระบบจะแสดงหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (e-Register) ให้ท าการกรอก Username และ Password 
ตามที่ได้รับตาม E-mail จากนั้นกดปุ่ม Sign in 
 3. เมื่อท าการลงทะเบียนส าเร็จระบบจะแสดงข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น (* ขั้นตอนนี้จะถือว่า ผู้ถือหุ้นท าการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว จะท าให้จ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็นองค์ประชุม *) จากนั้นให้ท าการกดปุ่ม “ไปยังหน้า
ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Cisco Webex Meeting” 
  4. ระบบจะแสดง Event Information จากนั้นกดปุ่ม “Join”  
  5. ให้ท าการกรอกข้อมูลท่ีช่อง Display Name และEmail address จากนั้น กดที่ปุ่ม “OK” 
  6. กดที่ปุ่ม “Join” (สีเขียว) เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน Application Cisco Webex Meeting 
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** หากผู้ถือหุ้นที่ใช้งานผ่าน Mobile ต้องการใช้งานในส่วนของ e-Voting ให้สลับ Browser เพื่อใช้งานหน้าจอส่วนที่ 2 
สามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 

 >> หน้าจอที่ 2 ส่วนการใช้งานระบบ Inventech Connect 
  1. ผู้ถือหุ้นท าการ คลิกลิงค์ส าหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์ จะรับชม

ถ่ายทอดสด) ที่ได้รับจาก อีเมล แจ้งการอนุมัติแบบค าร้องขอส าหรับการใช้งาน Inventech Connect หรือ URL ส าหรับการใช้งาน e-
Voting ที่เจ้าหน้าที่ท าการส่งให้ทางช่อง Chat ภายใน Application Cisco Webex Meeting 
 2. กรอก Username และ Password ที่ได้รับจาก E-mail แจ้งการอนุมัติแบบค าร้อง จากนั้นกดปุ่ม “Sign in” 
 3. ระบบจะแสดงปุ่ม “เลือกวาระ” ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถท าการตรวจสอบวาระท่ีสามารถท าการออกเสียง ลงคะแนนได้โดย 
กดที่ปุ่ม “เลือกวาระ” (สีเขียว) ทั้งมุมบนซ้ายมือและด้านล่าง 
  4. จากนั้นระบบจะแสดงวาระท่ีสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ โดยจะแสดงสถานะ “รอการออกเสียง ลงคะแนน / Voting 
Status: Pending” 
 5. เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนให้เลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่ม ส าหรับการออก
เสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) และ 4. ยกเลิกการลงคะแนนเสียง
ล่าสุด (สีฟ้า) 
 * หากท าการเลือก "ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด" หรือ ไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงไปยังคะแนนท่ี
การประชุมก าหนด และการออกเสียงลงคะแนนสามารถท าการเปล่ียนแปลงได้จนกว่าวาระ นั้นจะปิดการส่งผลการลงคะแนน 
  6. ผู้ถือหุ้นสามารถท าการตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได้ เมื่อวาระนั้นปิดการส่งผลการลงคะแนนแล้ว โดยท าการ
เลือกวาระท่ีต้องการตรวจสอบ จากนั้นระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงข้อมูลการลงคะแนนเสียง ในวาระท่ีท าการเลือก 
 *7. กรณีผู้ถือหุ้นมีการรับมอบฉันทะหลาย Account สามารถเลือกที่ “ไอคอนผู้ใชง้าน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเขา้
ใช้งาน Accountอื่น ๆ ได้ โดยที่คะแนนเสียงและองค์ประชุมจะไม่ถูกน าออกจากการประชุม 
  *8. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม สามารถเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “ออกจากการประชุม” 
*ขั้นตอนน้ีหากผู้ถือหุ้นท าการออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะน าคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ออกจากการประชุมในวาระ
ที่ยังไม่ถูกด าเนินการ 
        9. ระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 
2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับ และ ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ  

       10. การท างานของระบบระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) และระบบ Inventech 
Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเตอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ /หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณา
ใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ 

 ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะน า ควรไม่ต่ ากว่า 4 Mbps 
 โทรศัพท์เคล่ือนที่/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบัติการ Android รองรับ Android 6.0 ขึ้นไป หรือระบบปฏิบัติการ IOS 

รองรับ IOS 10.0 ขึ้นไป 
 เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows รองรับ Windows 7 ขึ้นไป หรือ Mac 

รองรับ OS X 10.13 ขึ้นไป 
 อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะน า) หรือ Safari  
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วิธีการตรวจสอบ Version ของระบบปฏิบัติการ 
 Android: เลือก การตั้งค่า หรือการตั้งค่าเพิ่มเติม > เกี่ยวกับโทรศัพท์ > ข้อมูลซอฟต์แวร์ หรือเวอร์ชั่น Android 
 IOS: เลือก การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ > เวอร์ชั่น 
 

หมายเหต ุ: 

1. ผู้ถือหุ้นต้องน า Username และ Password ที่ได้รับจาก E-mail มากรอกเพื่อท าการลงทะเบียน ระบบจะท าการ ลงทะเบียนและ
นับเป็นองค์ประชุมให้ท่ีขั้นตอนนี้ (หากผู้ถือหุ้นไม่ท าการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ระบบจะไม่นับเป็นองค์ประชุม และไม่สามารถ
โหวตคะแนนได้ รวมถึงจะไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดการประชุมได้) หากผู้ถือหุ้นท าการกดปุ่ม “ออกจากการประชุม” ระหว่างการ
ประชุม ระบบจะท าการตัดคะแนนเสียง ออกจากองค์ประชุม) 

2. ผู้ถือหุ้นต้องเตรียม E-mail ส าหรับยื่นแบบค าร้องเพื่อรับ 1. ลิงค์ส าหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม                  2. 
Username และ Password ส าหรับเข้าประชุม 

3. ข้อมูลท่ีกรอกในระบบต้องตรงกนักับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบรษิัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) 

 
พบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที ่
โทร. 02-021-9122 
ให้บริการระหว่างวันท่ี 21 – 28 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 17.30 น. 
(เฉพาะวันท าการ ไม่รวมวันหยดุราชการและวันหยดุนักขัตฤกษ์) 
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แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปีเป็นรูปเล่ม 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอลจ ากัด (มหาชน) 

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจ าปี 2563 
เป็นรูปเล่ม ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความจ านงขอรับได้โดยกรอกข้อมูลของท่านให้ชัดเจน แล้วส่งแฟ็กซ ์
กลับมายังหมายเลข 66 (0) 2624 6398 บริษัทฯ จะด าเนินการจัดส่งรายงานประจ าปี 2563 ให้ท่าน
ทางไปรษณีย์ 

ชื่อผู้ถือหุ้น ………………………………………………….……………………………………………… 

ที่อยู่ ………………………………………………….……………………………………………… 

 ………………………………………….……………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………….……………………….. 

โทรศัพท์ …………………………………………………………………………………………………... 

หรือ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับเองได้ที่ ส านักเลขานุการบริษัท 
  บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
  287 อาคารลิเบอร์ต้ีสแควร์ ชั้น 18 ถนนสีลม 
  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
   โทร. 66 (0) 2624 6353  
 




