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สิ่งที่ส่งมาดว้ย 4 
Enclosure No.4 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 

แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซบัซอ้น) 
ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เรือ่ง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 

Proxy Form A (General Form) 
Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (NO.5) B.E.  2550 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
เขียนที่ ................................................................................ 

 Written at 
วนัที่ ...............เดือน ...................................พ.ศ. ................. 

 Date     Month Year 
 

(1) ขา้พเจา้ ......................................................................................... สญัชาติ ................................................................................. 
I/We Nationality 

อยู่บา้นเลขที่ ............................. ถนน ...........................................................ต าบล/แขวง ..................................................................................... 
Residing at  Road    Tambol/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต ................................................................จังหวดั .............................................................รหสัไปรษณีย ์.............................................. 
Amphur/Khet    Province         Postal Code 
 

(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท บิวเดอสมารท์ จ ากดั (มหาชน) 
Being a shareholder of BuilderSmart Public Company Limited 

โดยถือหุน้รวมทัง้สิน้ ....................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...........................................เสียง 
 Holding the total number of   shares, and having the right to vote equivalent to  votes, 

 
(3) ขอมอบฉนัทะให ้

Hereby appoint: 
(1)................................................................................... อาย.ุ......................... ปี อยู่บา้นเลขที่.................................................  
   Name     Age  Years, residing at 

ถนน.......................................... ต าบล/แขวง................................................................ อ าเภอ/เขต........................................................................ 
Road   Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet 
จงัหวดั....................................................... รหสัไปรษณีย.์.............................................หรือ 
Province    Postal Code   , or 

(2)................................................................................... อาย.ุ......................... ปี อยู่บา้นเลขที่.................................................  
   Name     Age  Years, residing at 

ถนน.......................................... ต าบล/แขวง................................................................ อ าเภอ/เขต........................................................................ 
Road   Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet 
จงัหวดั....................................................... รหสัไปรษณีย.์.............................................หรือ 
Province    Postal Code   , or 

(3)................................................................................... อาย.ุ......................... ปี อยู่บา้นเลขที่.................................................  
   Name     Age  Years, residing at 

ถนน.......................................... ต าบล/แขวง................................................................ อ าเภอ/เขต........................................................................ 
Road   Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet 
จงัหวดั....................................................... รหสัไปรษณีย.์.............................................หรือ 
Province    Postal Code   , or 
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สิ่งที่ส่งมาดว้ย 4 
Enclosure No.4 

นายมารค์ เดวิด เรมิแจน ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
Mr. Mark David Remijan (position Independent Director /Chairman of Audit Committee / Nomination & Remuneration 
Committee) 
ที่อยู่เลขที่ 905/7 ซอยพระราม 3 ที่ 51 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
Residing at 905/7, Rama 3 Soi 51, Rama 3 Road, Khwaeng Bangpongpang, Khet Yannawa, Bangkok 10120 
 
ส่วนไดเ้สยีในวาระที่เสนอในการประชมุครัง้นี ้: -ไม่มี- 
Conflict of interest in the agenda proposed to the Meeting: -None- 

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021.  

ในวนัพฤหสับดี ที่ 29 เมษายน 2564    เวลา 10.00 น. 
On Thursday 29 April 2021   at     10.00 a.m. 

ณ หอ้งริเวอร ์1 ชัน้ 3  ริเวอรฟ์รอ้นท ์เรสซิเดนซ ์อาคารเอสวีซิตี ้ตัง้อยู่ เลขที่ 912 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
At River 1 Room, 3rd Floor, Riverfront Residence, SV City Tower, located at No. 912 Rama 3 Road, Bang Pong Pang, Yannawa, Bangkok 
10120. or any adjournment at any date, time and place thereof. 

 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
 

ลงช่ือ/Signed     ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
                    (.……………………………………………...…) 
 
ลงช่ือ/Signed     ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                    (.……………………………………………...…) 
 
ลงช่ือ/Signed     ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                    (.……………………………………………...…) 
 
ลงช่ือ/Signed     ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                    (.……………………………………………...…) 
 

หมายเหต ุ
Remark 
ผูถ้ือหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลาย
คนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy-holder to attend and vote at the meeting and may not split the number 
of shares to several proxies for splitting votes. 
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สิ่งที่ส่งมาดว้ย 4 
Enclosure No.4 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 

แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. (แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั) 
ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เรือ่ง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 

Proxy Form B. (Proxy Form containing specific details) 
Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (NO.5) B.E. 2550 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
เขียนที่ ................................................................................ 

 Written at 
วนัที่ ...............เดอืน ...................................พ.ศ. ................. 

 Date     Month Year 
 

(1) ขา้พเจา้ ......................................................................................... สญัชาติ ................................................................................. 
I/We Nationality 

อยู่บา้นเลขที่ ............................. ถนน ...........................................................ต าบล/แขวง ..................................................................................... 
Residing at  Road    Tambol/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต ................................................................จงัหวดั .............................................................รหสัไปรษณีย ์.............................................. 
Amphur/Khet    Province         Postal Code 

(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของ  บริษัท บิวเดอสมารท์ จ ากดั (มหาชน) 
Being a shareholder of BuilderSmart Public Company Limited 

 โดยถือหุน้รวมทัง้สิน้ ....................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...........................................เสียง 
 Holding the total number of   shares, and having the right to vote equivalent to  votes, 

 
(3) ขอมอบฉนัทะให ้

Hereby appoint: 
(1)................................................................................... อาย.ุ......................... ปี อยู่บา้นเลขที่.................................................  
   Name     Age  Years, residing at 

ถนน.......................................... ต าบล/แขวง................................................................ อ าเภอ/เขต........................................................................ 
Road   Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet 
จงัหวดั....................................................... รหสัไปรษณีย.์.............................................หรือ 
Province    Postal Code   , or 

(2)................................................................................... อาย.ุ......................... ปี อยู่บา้นเลขที่.................................................  
   Name     Age  Years, residing at 

ถนน.......................................... ต าบล/แขวง................................................................ อ าเภอ/เขต........................................................................ 
Road   Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet 
จงัหวดั....................................................... รหสัไปรษณีย.์.............................................หรือ 
Province    Postal Code   , or 

(3)................................................................................... อาย.ุ......................... ปี อยู่บา้นเลขที่.................................................  
   Name     Age  Years, residing at 

ถนน.......................................... ต าบล/แขวง................................................................ อ าเภอ/เขต........................................................................ 
Road   Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet 
จงัหวดั....................................................... รหสัไปรษณีย.์.............................................หรือ 
Province    Postal Code   , or 
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สิ่งที่ส่งมาดว้ย 4 
Enclosure No.4 

นายมารค์ เดวิด เรมิแจน ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
Mr. Mark David Remijan (position Independent Director /Chairman of Audit Committee / Nomination & Remuneration 
Committee) 
ที่อยู่เลขที่ 905/7 ซอยพระราม 3 ที่ 51 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
Residing at 905/7, Rama 3 Soi 51, Rama 3 Road, Khwaeng Bangpongpang, Khet Yannawa, Bangkok 10120 
 
ส่วนไดเ้สยีในวาระที่เสนอในการประชมุครัง้นี ้: -ไม่มี- 
Conflict of interest in the agenda proposed to the Meeting : -None- 
 
ส่วนไดเ้สยีพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอ่ืนๆในทกุวาระที่เสนอในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 :  - ไม่มี- 
Extra conflict of interest comparing with other directors in all agenda of the Annual General Meeting of Shareholders for 
the year 2021  : -None-  

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021.  

ในวนัพฤหสับดี ที่ 29 เมษายน 2564    เวลา 10.00 น. 
On Thursday 29 April 2021   at     10.00 a.m. 

ณ หอ้งริเวอร ์1 ชัน้ 3  ริเวอรฟ์รอ้นท ์เรสซิเดนซ ์อาคารเอสวีซิตี ้ตัง้อยู่ เลขที่ 912 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
At River 1 Room, 3rd Floor, Riverfront Residence, SV City Tower, located at No. 912 Rama 3 Road, Bang Pong Pang, Yannawa, Bangkok 
10120. or any adjournment at any date, time and place thereof. 

 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
  I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
 

วาระที่ 1          พิจารณาและรบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1/2563 
Agenda No.1     To adopt the minutes of the Extraordinary General Shareholders Meeting No.1/2020 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 
respects. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 
 

วาระที่ 2         รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2563 
Agenda No.2    To acknowledge the Company’s performance for the Year 2020 

 
วาระที่ 3 พิจารณาและอนมุตัิงบการเงินของบรษิัท ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุ 31 ธันวาคม 2563 และ

รบัทราบรายงานของผูส้อบบญัชี 
Agenda No.3 To consider and approve the Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the fiscal 

year ended December 31, 2020 and to acknowledge the report of the auditors 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 
respects. 
 



27หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564

สิ่งที่ส่งมาดว้ย 4 
Enclosure No.4 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 
 

วาระที่ 4          พิจารณาและอนมุตัิงดการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายส าหรบัผลประกอบการปี 2563 
Agenda No.4 To consider and approve un-allocation of the net profit from the operating results for the year 2020  
 as legal reserve 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 
respects. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 
 

วาระที่ 5           พิจารณาและอนมุตัิงดเวน้การจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2563 
Agenda No.5 To consider and approve the omission of dividend payment for the year 2020 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 
respects. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 
 

วาระที่ 6          พิจารณาและอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระประจ าปี 2564 
Agenda No.6 To consider and approve the re-election of directors in place of the retiring directors by rotation for the 

year 2021 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 
respects. 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 

1. นายวรุตม ์ภาณพุฒันพงศ ์: กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
Mr. Warut Panupattanapong : Director / Executive Committee 
เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 
 

2. นางสาวพิชญธิ์ดา ภาณพุฒันพงศ:์ กรรมการบริษัท  
Ms. Pitchthida Panupattanapong : Director  
เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 
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3. นายออเสน การบริสทุธิ์   : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
Mr. Orsen Karnburisudthi : Independent Director / Audit Committee / Nomination & Remuneration 
Committee 
เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
วาระที่ 7         พิจารณาและอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2564  
 ในรูปแบบเบีย้ประชมุและอนมุตัิหลกัการจ่ายเงินโบนสักรรมการประจ าปี 2564 
Agenda No.7 To consider and approve the determination of the remuneration of the directors and audit committee for 

the Year 2021 in term of meeting allowance and approve in principle of director bonus for operating 
year 2021 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 
respects. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
วาระที่ 8          พิจารณาและอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 และการก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบญัชี 
Agenda No.8 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee for the 

year 2021 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 
respects. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
วาระที่ 9          พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 
Agenda No.9 Other business (if any) 

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ้ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่

ถกูตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be 
my/our voting as a shareholder. 

 
(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ

พิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการ
ใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมิสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
In case I/We Have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting 
considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment 
or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate 
in all respects. 
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สิ่งที่ส่งมาดว้ย 4 
Enclosure No.4 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้
ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any business carried out by the proxy at the said meeting, expect in case that the proxy dose not vote according to my/our intention(s) 
specified in Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
 
 
 
 

ลงช่ือ/Signed     ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
                    (.……………………………………………...…) 
 
 
ลงช่ือ/Signed     ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                    (.……………………………………………...…) 
 
 
ลงช่ือ/Signed     ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                    (.……………………………………………...…) 
 
 
ลงช่ือ/Signed     ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                    (.……………………………………………...…) 
 

 
หมายเหต ุ
Remark 
ผูถ้ือหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลาย
คนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares 
to several proxies for splitting votes. 
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สิ่งที่ส่งมาดว้ย 4 
Enclosure No.4 

ข้อมูลกรรมการอิสระ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นทีป่ระสงคจ์ะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ  

ชื่อ-สกุล นายมารค์ เดวิด เรมิแจน  
อายุ 54 ปี 
ท่ีอยู่ เลขท่ี 905/7 ถนนพระราม 3 ซอย 51 แขวงบางโพงพาง เขต

ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
ต าแหน่งในปัจจบุนั กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณุวฒิุการศกึษา • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอนัดบั 1) สาขาการเงิน  

The Wharton School, University of Pennsylvania, USA 
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์(เครื่องจกัรกล)  
Massachusetts Institute of Technology, USA 

การอบรมเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีและ 
ทกัษะการเป็นกรรมการ 

• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 65/2007  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 207/2015 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณก์ารท างาน ปัจจบุนั :  
• กรรมการอิสระ บริษัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้จ ากัด (มหาชน) 
• Group CFO กลุ่มบริษัท Yaana Ventures   
         • ผูร้ว่มก่อตัง้ HMP Master Systems Limited ; Hong Kong 
         • ผูร้ว่มก่อตัง้ Visama Lodges 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 13 ปี  
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / 
ผูบ้ริหารในบริษัทอื่น 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน                                        1 บริษัท 
กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน                                       1 บริษัท 
กิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจบริษัท                    ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
อนัอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบริษัท 

การเขา้รว่มประชมุในปี 2563 ประชมุคณะกรรมการบริษัท  :  6/6 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครัง้ 

ส่วนไดเ้สียในวาระการประชมุ ไม่มี 
สดัส่วนหุน้ท่ีถือ (รวมบคุคลตาม ม.258) 
ณ วนัท่ี 3 ธันวาคม 2563 

0.34% (7,220,412 หุน้ ) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัของผูบ้ริหารกบับริษัท ไม่มี 
การมีส่วนไดเ้สียกับบริษัท / บริษัทย่อย หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนั หรือ ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา  

1. ไม่เป็น   กรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือ ท่ีปรกึษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า 
2. ไม่เป็น   ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย) 
3. ไม่มี       ความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ย่างเป็นอิสระ 

             (เช่น การซือ้ / ขายวตัถดุิบ / สินคา้ / บริการ / การกูย้ืมเงิน / ใหกู้ย้ืมเงิน) 
 

 


