
การประชุมสามัญประจาํปีผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่1/2558 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จํากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
(สําหรับ CUSTODIAN เท่าน้ัน) 

และประวตัิกรรมการอสิระของบริษทัฯ 
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         (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 

(ใช้เฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทนุต่างประเทศแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุ้น) 
   

                                         เขยีนที ่      
 

                    วนัที ่    เดอืน    พ.ศ.    

(1) ขา้พเจา้           สญัชาต ิ          

สาํนกังานตัง้อยูเ่ลขที ่   ถนน   ตาํบล/แขวง     

อาํเภอ/เขต     จงัหวดั    รหสัไปรษณยี ์   

          ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั   

ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั             พรีเชียส ชิพป้ิง  จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”)  

โดยถอืหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม             หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                      เสยีง  ดงัน้ี 

 หุน้สามญั                หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                     เสยีง  

 หุน้บุรมิสทิธ ิ             หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                เสยีง 
 
(2)  ขอมอบฉนัทะให ้  

1.   ชือ่       นายสพุฒัน์ ศิวะศรีอาํไพ    อายุ    68 ปี      อยูบ่า้นเลขที ่ 157-159  

ถนน         วานิช 1                                         ตําบล/แขวง      จกัรวรรด ิ                อาํเภอ/เขต      สมัพนัธวงศ_์__    

จงัหวดั      กรงุเทพมหานคร                      รหสัไปรษณยี ์          10100                หรือ 

 

2.   ชือ่       นายกาํธร ศิลาอ่อน  อายุ    44        ปี        อยูบ่า้นเลขที ่   363  ซอยทองหล่อ 19                 

ถนน         สขุมุวทิ                                               ตาํบล/แขวง  คลองตนัเหนือ  อาํเภอ/เขต        วฒันา            

จงัหวดั       กรงุเทพมหานคร                                 รหสัไปรษณยี ์         10110                 หรือ 
 

3.   ชือ่ ________________________________________ อายุ       ปี  อยูบ่า้นเลขที ่              

ถนน  ตาํบล/แขวง      อาํเภอ/เขต    

จงัหวดั               รหสัไปรษณยี ์                      
  

คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพือ่เขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัประจาํปีผู้ถือหุ้นครัง้
ท่ี 1/2558 ในวนัองัคารท่ี 31 มีนาคม 2558 เวลา 10:30 น. ณ ห้องบุษราคมั โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขท่ี1880 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวง 
บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย  หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย  
 
(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้น้ี ดงัน้ี  

  มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้   

  มอบฉนัทะบางสว่นคอื  

   หุน้สามญั  หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสยีง  

   หุน้บุรมิสทิธ ิ หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสยีง  

รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด   เสยีง  
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(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้น้ี ดงัน้ี  

วาระท่ี 1   เพ่ือรบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้นครัง้ท่ี 1/2557   ซ่ึงได้จดัขึน้ในวนัท่ี 30 เมษายน 2557 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 

   เหน็ดว้ย  เสยีง   ไมเ่หน็ดว้ย  เสยีง     งดออกเสยีง  เสยีง 

วาระท่ี 2 เพ่ือรบัทราบรายงานจากคณะกรรมการบริษทัฯ สาํหรบัผลการดาํเนินงานในปี 2557 และรายงานประจาํปี 2557 
ของบริษทัฯ (ไมมี่การออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี) 

วาระท่ี 3 เพ่ือพิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และงบกาํไรขาดทนุ สาํหรบัปีส้ินสดุ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงได้ผา่นการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบบญัชีแล้ว 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 

   เหน็ดว้ย  เสยีง   ไมเ่หน็ดว้ย  เสยีง     งดออกเสยีง  เสยีง 

วาระท่ี 4 เพ่ือรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลท่ีได้จ่ายไปแล้วในปี 2557 จํานวนรวม 0.20 บาทต่อหุ้น   
(ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี) 

วาระท่ี 5 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรกาํไรสาํหรบัปี 2557 และเงินปันผลงวดสดุท้าย สาํหรบัปี 2557 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร   
 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 

   เหน็ดว้ย  เสยีง   ไมเ่หน็ดว้ย  เสยีง     งดออกเสยีง  เสยีง 

วาระท่ี 6 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ และกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจาํปี 2558 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  

 

   เหน็ดว้ย  เสยีง   ไมเ่หน็ดว้ย  เสยีง     งดออกเสยีง  เสยีง 
 

วาระท่ี 7 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการเลือกตัง้กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งของกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

ชือ่กรรมการ          นายธีระ  วิภชูนิน   
  เหน็ดว้ย  เสยีง   ไมเ่หน็ดว้ย  เสยีง     งดออกเสยีง  เสยีง 

ชือ่กรรมการ           นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม   
  เหน็ดว้ย  เสยีง   ไมเ่หน็ดว้ย  เสยีง     งดออกเสยีง  เสยีง 

ชือ่กรรมการ           นางสาวนิชิต้า  ชาห_์_______   
  เหน็ดว้ย  เสยีง   ไมเ่หน็ดว้ย  เสยีง     งดออกเสยีง  เสยีง 

ชือ่กรรมการ           นายกิริต  ชาห ์ _______ 
  เหน็ดว้ย  เสยีง   ไมเ่หน็ดว้ย  เสยีง     งดออกเสยีง  เสยีง 
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วาระท่ี 8 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัสาํหรบัปี 2558 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 

   เหน็ดว้ย  เสยีง   ไมเ่หน็ดว้ย  เสยีง     งดออกเสยีง  เสยีง 
 

วาระท่ี 9 เพ่ือพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรกาํไรจาํนวน 1.75 ล้านบาท เพ่ือเป็นเงินสาํรองสาํหรบักิจกรรมความ
รบัผิดชอบต่อสงัคม 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 

   เหน็ดว้ย  เสยีง   ไมเ่หน็ดว้ย  เสยีง     งดออกเสยีง  เสยีง 
 

 
(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะน้ี ใหถ้อืวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถู่กตอ้งและ
ไมถ่อืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 

 
(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณา
หรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมี
สทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 
  กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉันทะไดก้ระทําไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบฉันทะ ใหถ้อื
เสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 
 
 
 

 ลงชือ่                        ผูม้อบฉนัทะ 
                         (                    ) 
 
 ลงชือ่          ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                         (                    ) 
 
 ลงชือ่          ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                         (                    ) 
 
 ลงชือ่          ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                         (                    ) 

 
หมายเหต ุ 
1.    หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian)             

ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้  
2.     หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื  

(1) หนงัสอืมอบอาํนาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน  
(2) หนงัสอืยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิ คสัโตเดยีน (Custodian)  

3.     ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้     
        ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้ 
4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกวา่วาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ 

ค. ตามแนบ 



 
 

ประวตักิรรมการอสิระของบริษทัฯ สําหรับการมอบฉันทะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
    นายสุพฒัน์  ศิวะศรีอาํไพ 
   
ตําแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ* / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา 
วันที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการฯ 11 มกราคม 2537 
อายุ 68 ปี 
ประวัติการศึกษา อสัสมัชญัพาณิชย ์
ประวัติการอบรม ทาํงานและเรียนจากประสบการณ์ในการร่วมลงทุนกับบริษัทใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงซ่ึงมีทั้ ง         

ชาวญ่ีปุ่น อเมริกนั และอินเดียน 
» 2549 เขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ “Director Accreditation Program” (DAP), Class 57/2006 จดัโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ 
» มีนาคม 2554 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
» 2541 - 2554 กรรมการตรวจสอบ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
ประสบการณ์อื่นๆ 
» 2537 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 

» 2532 – 2536  กรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือปี 2537) 

» 2550 - 2554  ประธานหอการคา้อินเดีย-ไทย (2 สมยั) 
อาชีพหลกั  บริหารบริษทัต่างๆ ของครอบครัว 
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทและกจิการ/องค์การอื่น 
» บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไม่มี 

» บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์  
 3 บริษทั   1. กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไทยฟีลาเมนตเ์ทก็ซ์ไทล ์จาํกดั 
  2. กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไทย-อมับิกา้ เคมีคลัส์ จาํกดั 
  3. กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั แรมแบรนดทโ์ฮเตล็ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
  



 
 

นายสุพฒัน์ ศิวะศรีอาํไพ (ต่อ) 
 
» บริษทัท่ีเก่ียวโยงกบัธุรกิจของบริษทัฯ ไม่มี 

» บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ (บริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม) ไม่มี 

» กิจการ/องคก์รอ่ืน ไม่มี 
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ ส้ินปี พ.ศ. 2557  

โดยตนเอง ไม่มี 
โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี 

จํานวนหุ้นที่เพิม่ขึน้ (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2557  
โดยตนเอง (800,000) หุน้  
โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี 

* หมายเหตุ :  กรรมการตรวจสอบผูท่ี้มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
 

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด (คร้ัง) ในปี 2557 
- การประชุมวาระปกติ:  7/7 คร้ัง 
- การประชุมวาระพิเศษ:   0/0 คร้ัง 

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกับดูแลกจิการทั้งหมด (คร้ัง) ในปี 2557 
- การประชุมวาระปกติ:  4/4 คร้ัง 
- การประชุมวาระพิเศษ:  2/2 คร้ัง 

  



 
 

 

 
 

 
 
 
 
          นายกาํธร ศิลาอ่อน 
 

ตําแหน่ง  ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ /  
 กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ* / กรรมการสรรหา  
วันที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการฯ 14 มีนาคม 2554 
อายุ 44 ปี 
ประวัติการศึกษา    
» 2538 - 2540  MIT Sloan School, Massachusetts, USA Master of Business Administration; Financial 

Engineering Track GPA: 4.6/5.0 
» 2531 - 2535  Imperial College of Science Technology and Medicine, London, England Master of 

Engineering; Chemical Engineering; Associate of the City and Guilds Institute Upper 
Second Class Honours 

ประวัติการอบรม  
» 2551  หลกัสูตร Executive Development Program (EDP) จากสถาบนัวิทยาการตลาดทุน และ

สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
» 2554 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั

ไทย (IOD) 
» 2555 หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(IOD) 
ประสบการณ์  
» กรกฎาคม 2557 - ปัจจุบนั  ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายจดัการ Supply Chain บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 

» มีนาคม 2554 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ และกรรมการสรรหา  
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน)  

» 2554 - 2557  รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบริหารกองทุนส่วนบุคคล บมจ. หลกัทรัพย ์บวัหลวง  
  



 
 

นายกาํธร ศิลาอ่อน (ต่อ) 
 
» 2547 - 2554  รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานวาณิชธนกิจ บมจ. หลกัทรัพย ์บวัหลวง 

» 2542 - 2547  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการอาวโุส Investment Banking  
บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จาํกดั (มหาชน)   

» 2540 - 2542  Associate, Global Investment Banking Chase Securities, Inc., New York, USA and 
Singapore   

» 2537 - 2538  นกัวเิคราะห์ Investment Banking Dept. บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั  

» 2535 - 2537  ผูจ้ดัการ Money Market Dept. บมจ ทิสโก ้  
อาชีพหลกั  บริหารสายงานการผลิตและโลจิสติกส์ กลุ่มธุรกิจร้านอาหารและเบเกอร่ี   
 บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 
การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทและกจิการ/องค์กรอื่น   
» บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์  ไม่มี 

» บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์   ไม่มี 

» บริษทัท่ีเก่ียวโยงกบัธุรกิจของบริษทัฯ   ไม่มี 

» บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ (บริษทัยอ่ยและ/หรือบริษทัร่วม) ไม่มี 
» กิจการ/องคก์รอ่ืน  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุทางดา้นวชิาการประจาํสาขาวชิาบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ 

โลจิสติกส์และการขนส่ง คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
จํานวนหุ้นที่ถือ ณ ส้ินปี พ.ศ. 2557  

โดยตนเอง ไม่มี 
โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี 

จํานวนหุ้นที่เพิม่ขึน้ (ลดลง) ในปี พ.ศ. 2557   
โดยตนเอง ไม่มี 
โดยคู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี 

* หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผูท่ี้มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
ไม่มีความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบักรรมการท่านอ่ืนหรือคณะผูบ้ริหารท่านใด 
 

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด (คร้ัง) ในปี 2557 
- การประชุมวาระปกติ:  7/7 คร้ัง 
- การประชุมวาระพิเศษ: 0/0 คร้ัง 

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกับดูแลกจิการทั้งหมด (คร้ัง) ในปี 2557 
- การประชุมวาระปกติ:  4/4 คร้ัง 
- การประชุมวาระพิเศษ:  2/2 คร้ัง 


