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วนัที ่28 มนีาคม 2565  
 

เรื่อง ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 (AGM)  
เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ บรษิทั โรงงานเภสชัอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1. รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรปูแบบ QR Code  
 2. รายละเอยีดประวตัผิูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลอืกตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการ

ทีอ่อกตามวาระ 
 3. รายละเอยีดประวตัแิละประสบการณ์ของผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2565 
 4. หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
 5. รายละเอยีดประวตักิรรมการอสิระทีผู่ถ้อืหุน้สามารถพจิารณาใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
 6. ขอ้บงัคบับรษิทัเกีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
 7. ใบตอบรบัเขา้ร่วมประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 
 8. ขัน้ตอนการลงทะเบยีนและการลงคะแนนเสยีงผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) และการมอบ

ฉนัทะ 
 

ดว้ยคณะกรรมการบรษิทั โรงงานเภสชัอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) 
ก าหนดให้จดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวนัองัคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการจดั
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์เพื่อพจิารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบยีบวาระการประชุม ดงัต่อไปนี้ 
 
วาระท่ี 1 รบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญประจ าปี
พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีแ่สดงถึงผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปีทีผ่่านมา บรษิัทฯ จงึไดจ้ดัท า
รายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report) ทีไ่ดจ้ดัส่งในรปูแบบ QR Code พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมครัง้นี้  

ความเหน็ของคณะกรรมการ เหน็สมควรรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี 2564 ใหท้ี่
ประชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบ 

การลงมต ิ เน่ืองจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จงึไม่มกีารออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติังบการเงินส าหรบัปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และ
ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 57 ก าหนดใหค้ณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารจดัท างบดุล (งบแสดงฐานะการเงนิ) และบญัชี
ก าไรขาดทุน (งบก าไรขาดทุน) ประจ าปี ณ วนัสิ้นสุดของรอบปีบญัช ีและน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น เพื่อ
พจิารณาอนุมตั ิ
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 งบการเงนิส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต 
รวมถึงได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
รายละเอยีดปรากฏตามส าเนางบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ซึง่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2564 
ทีไ่ดจ้ดัส่งในรปูแบบ QR Code พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมครัง้นี้ 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

การลงมต ิ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายส าหรบัผลการด าเนินงานส าหรบัปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 การจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานส าหรบังวดปีตัง้แต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  ตามที่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และ

ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 52 ก าหนดใหบ้รษิทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 5.0 ของก าไรสุทธปิระจ าปี หกัด้วยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 10.0 ของทุนจดทะเบยีน 

 จากผลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัฯ มกี าไรสุทธจิ านวน 29,691,115.78 
บาท ดงันัน้ จงึเห็นสมควรให้จดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองเป็นจ านวนร้อยละ 5.0 ของก าไร
สุทธจิ านวน 29,691,115.78 บาท คดิเป็นจ านวนเงนิ 1,484,555.79 บาท  

นอกจากนี้ บรษิัทฯ ขอเสนอการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ส าหรบังวดปีตัง้แต่
วนัที ่1 มกราคม 2564 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นเงนิสดทัง้สิน้ไม่เกนิ 24,006,000 บาท  โดยแบ่ง
ออกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วในเดือนสิงหาคม 2564 จ านวน 18,000,000 บาท (คิดเป็นอตัราหุ้นละ 
0.0529 บาทต่อหุน้) และเงนิปันผลทีเ่สนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้นี้อีกจ านวน 6,006,000 บาท (คดิเป็น
อตัราหุน้ละ 0.0132 บาทต่อหุน้)  

 
รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล ปี 2564 

1. ก าไรสุทธสิ าหรบังวดปี 29,691,115.78 บาท 
2. ก าไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรร 13,140,215.61 บาท 
3. จ านวนหุน้ 455,000,000 หุน้ 
4. เงนิปันผลจ่ายอตัราต่อหุน้  
    4.1 เงนิปันผลระหว่างกาลจ่ายเมื่อ ส.ค. 64 (บาทต่อหุน้) 0.0529 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิ 18,000,000.00 บาท 
    4.2 เงนิปันผลทีเ่สนอ (บาทต่อหุน้) 0.0132 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิ 6,000,000.00 บาท 
5. รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ 24,006,000.00 บาท 
6. ก าไรสุทธติ่อหุน้ 0.08 
7. สดัส่วนการจ่ายเงนิปันผล รอ้ยละ 80.83   
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บรษิทัฯ จะจ่ายเงนิปันผลส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ซึ่งมรีายชื่อ
ปรากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปันผล (Record Date) ในวนัที ่20 เมษายน 
2565 และบรษิทัฯ จะจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่29 เมษายน 2565 

อนึ่ง เมื่อวนัที่ 13 สงิหาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 9/2564 ได้มมีติใหป้ระกาศ
จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 2564 จ านวนหุน้ละ 0.0529 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 18,000,000 บาท ส าหรบัหุน้สามญัจด
ทะเบยีนและเรยีกช าระแล้วจ านวน 340,000,000 หุน้ โดยจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ซึ่งมรีายชื่อปรากฏ ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้
ถอืหุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปันผล ในวนัที ่17 สงิหาคม 2564 ซึ่งบรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลดงักล่าวแล้วในวนัที ่28 สงิหาคม 
2564 

 ความเหน็ของคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ทีป่ระชุมสามญัผู้ถือหุน้พจิารณาอนุมตักิารจดัสรร
ก าไรสุทธเิป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผล และรบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ตามทีเ่สนอ 

 การลงมต ิ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  ตามที่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ
ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 18 ก าหนดให้ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งเป็น
อตัราหนึ่งในสามของจ านวนกรรรมการทัง้หมด โดยกรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระนี้อาจไดร้บัเลอืกใหเ้ขา้มารบั
ต าแหน่งอกีกไ็ด ้

 ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 มกีรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 คน 
ไดแ้ก่ 

1. นพ. ธงชยั ทวชิาชาต ิ กรรมการอสิระ 
2. ดร. สทิธชิยั แดงประเสรฐิ  กรรมการ   
3. น.ส. จริดา แดงประเสรฐิ  กรรมการ  
 ความเหน็ของคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการทีต่้อง

พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ได้แก่ (1) นพ. ธงชยั ทวชิาชาติ (2) ดร. สทิธชิยั แดงประเสรฐิ และ (3) น.ส. จริดา แดง
ประเสรฐิ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรรมการอกีวาระหนึ่ง  

 การลงมต ิ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามทีพ่ระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนด
หา้มมใิหบ้รษิทัฯ จ่ายเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 34 ก าหนดใหบ้ าเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนใหสุ้ดแลว้แต่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะก าหนด โดย
กรรมการมสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนจากบรษิัทฯ ในรูปของเงนิค่าตอบแทนรายเดอืน เงนิรางวลั เบี้ยประชุม บ าเหน็จ 
โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามขอ้บงัคบัหรอืตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะพจิารณา และนอกจากนัน้
ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดกิารต่าง ๆ ตามระเบยีบของบรษิทัฯ โดยสทิธใินอนัทีจ่ะไดร้บัค่าตอบแทนดงักล่าวไม่กระทบ
สทิธใินอนัทีจ่ะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ป็นพนักงานหรอืลูกจา้งของบรษิทัฯ  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 12/2564 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตัิ
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
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 ค่าตอบแทนเดมิ
รายไตรมาส 

ใหม ่
รายครัง้ รายไตรมาส 

ประธานกรรมการ 30,000 40,000 15,000 
กรรมการ (ทีไ่ม่ใช่พนักงานของบรษิทั) 12,000 12,000 - 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 30,000 10,000 
กรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 - 
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 10,000 10,000 - 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 7,500 7,500 - 

 
ทัง้นี้ บรษิทัฯ สามารถจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพิม่เตมิไดต้ามผลประกอบการของบรษิทัฯ ประจ าปี โดย

จะก าหนดใหค้่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกนิรอ้ยละ 0.25 ของรายไดร้วมตามงบการเงนิประจ าปีของบรษิทัฯ 
ความเหน็ของคณะกรรมการ เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ

และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 ตามทีเ่สนอ 
การลงมต ิ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมด

ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม 
 
วาระท่ี 6 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2565 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  ตามที่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 36 ไดก้ าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่า
สอบบญัชขีองบรษิทัฯ ทุกปี  

 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่12/2564 ไดม้มีตเิหน็ชอบใหเ้สนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แต่งตัง้บุคคล
ดงัต่อไปนี้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ เพื่อท าการตรวจสอบและรบัรองงบการเงนิของบรษิทัฯ ส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่
31 ธนัวาคม 2565 

1. นายสุเมธ แจง้สามส ี  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9362 หรอื 
2. นางสาวสรินุิช วมิลสถติ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่8413 หรอื 
3. นายยุทธพงศ ์สุนทรนิคะ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่10604 
แห่ง บรษิัท เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดง

ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเห็นชอบให้ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นเงินจ านวนรวมไม่เกิน 
2,400,000 บาท (ไม่รวมค่าใชจ้่าย (Out-of-pocket) และภาษมีลูค่าเพิม่ ถา้ม)ี  

 ความเหน็ของคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละ
ก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2565 ตามทีเ่สนอ 

การลงมต ิ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

 
วาระท่ี 7    เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)    
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อนึ่ง เพื่อก าหนดสทิธใินการเขา้ประชุม บรษิทัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อื
หุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัที ่16 มนีาคม 2565   
 

บรษิทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ของบรษิทัฯ ฉบบันี้ พรอ้มสิง่ทีส่่งมา
ด้วยและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ฯ https://www.jsppharma.com/th/investor-
relations/shareholder-information/shareholders-meetings/  

 
ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองผ่าน E-AGM หรอืมอบฉนัทะใหแ้ก่บุคคลใดบุคคล

หนึ่งทีไ่ม่ใช่กรรมการอสิระของบรษิทัฯ เขา้ร่วมประชุมผ่าน E-AGM หรอืมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอสิระของบรษิัทฯ 
เขา้ร่วมประชุมแทน โปรดศกึษาขัน้ตอนการลงทะเบยีนและการลงคะแนนเสยีงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) และ
การมอบฉันทะได้ ตามสิง่ที่ส่งมาด้วย 8 โดยบรษิัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบยีนยื่นแบบค าร้อง ตัง้แต่วนัที่ 23 มนีาคม 
2565 จนกว่าการประชุมจะเสรจ็สิน้  

 
จงึเรยีนมาเพื่อกรุณาเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และวธิกีารดงักล่าวขา้งตน้  
 

 
 ขอแสดงความนับถอื 

  
 
 x__________________________  
 (นางสาวจริดา แดงประเสรฐิ) 
 เลขานุการบรษิทั 
 โดยไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ 

https://www.jsppharma.com/th/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meetings/
https://www.jsppharma.com/th/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meetings/
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รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรปูแบบ QR Code 

แบบ QR Code 

 

 

แบบ URL 

https://www.jsppharma.com/th/investor-relations/publications-and-download/form-56-1-one-report/  

 

https://www.jsppharma.com/th/investor-relations/publications-and-download/form-56-1-one-report/
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รายละเอียดประวติัผู้ท่ีได้รบัการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ช่ือ-นามสกลุ นายธงชยั ทวชิาชาต ิ 
ประเภทกรรมการ กรรมการอสิระ 
ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 
วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 21 กรกฎาคม 2563 
การศึกษา - ปรญิญาเอก สาขาผูเ้ชีย่วชาญกุมารเวชศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาโท สาขาแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ปรญิญาตร ีสาขาวทิยศาสตรก์ารแพทย ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) 171/2020 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่ม ี- 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษทัหรือกิจการอ่ืน 

- ไม่ม ี- 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลงั ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 
2554 - 2561 ประธานกรรมการ บรษิทั เอไนน์ ไบโอ จ ากดั 

การเข้าร่วมประชุมปี 2564 • คณะกรรมการบรษิทั 13/13 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100.00) 
• ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้และวสิามญัผูถ้อืหุน้ 4/4ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100.00) 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทัฯ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 

- ไม่ม ี- 

ประวติัการกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 
10 ปีท่ีผ่านมา 

- ไม่ม ี- 

 

  



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 
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ช่ือ-นามสกลุ นายสทิธชิยั แดงประเสรฐิ 
ประเภทกรรมการ กรรมการ 
ต าแหน่ง - กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

- กรรมการบรหิาร 
- ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ธนัวาคม 2561 
การศึกษา - ปรญิญาเอก สาขาวชิาธุรกจิเทคโนโลยแีละการจดัการนวตักรรม (สหสาขาวชิา) (Ph.D.) 

- ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ (MBA) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปรญิญาตร ีสาขาเทคโนโลยชีวีภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร (B.Sc.) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Director Accreditation Program 2561 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่ม ี- 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษทัหรือกิจการอ่ืน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 
2552 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ซดีไีอพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั สุภาพ กรุ๊ป จ ากดั 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั เจเอสพ ีเทรดดิง้ ซพัพลาย จ ากดั 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลงั ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 
2547 - 2561 ผูอ้ านวยการฝ่ายผลติ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั โรงงานเภสชัอตุสาหกรรมคอ็กซ์ 

(ปัจจุบนัไม่ไดด้ าเนินธุรกจิ) 
การเข้าร่วมประชุมปี 2564 • คณะกรรมการบรษิทั 13/13 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100.00) 

• คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 3/3 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100.00) 
• คณะกรรมการบรหิาร 14/14 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100.00) 
• ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้และวสิามญัผูถ้อืหุน้ 4/4 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100.00) 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทัฯ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 

29,300,200 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ 6.44) 

ประวติัการกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 
10 ปีท่ีผ่านมา 

- ไม่ม ี- 
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ช่ือ-นามสกลุ นางสาวจริดา แดงประเสรฐิ 
ประเภทกรรมการ กรรมการ 
ต าแหน่ง - กรรมการบรหิาร 

- เลขานุการบรษิทั 
- ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ 
- ผูร้บัผดิชอบสงูสุดในสายงานบญัชแีละการเงนิ 

วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ธนัวาคม 2561 
การศึกษา - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (MBA)  

  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Director Certification Program (DCP) 2561 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่ม ี- 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษทัหรือกิจการอ่ืน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 
2552 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ซดีไีอพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั สุภาพ กรุ๊ป จ ากดั 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ดุลด ีจ ากดั 
2551 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั ซูตเิคลิ ไบโอ ไซด ์จ ากดั 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลงั ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 
2550 - 2561 ผูอ้ านวยการฝ่ายบรหิาร หา้งหุน้ส่วนจ ากดั โรงงานเภสชัอตุสาหกรรมคอ็กซ์ 

(ปัจจุบนัไม่ไดด้ าเนินธุรกจิ) 
การเข้าร่วมประชุมปี 2564 • คณะกรรมการบรษิทั 12/13 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 92.31) 

• คณะกรรมการบรหิาร 14/14 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100.00) 
• ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้และวสิามญัผูถ้อืหุน้ 4/4 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100.00) 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทัฯ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 

29,300,200 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ 6.44) 

ประวติัการกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 
10 ปีท่ีผ่านมา 

- ไม่ม ี- 
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รายละเอียดประวติัและประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 

สุเมธ แจ้งสามสี 
หุ้นส่วน,  
ตรวจสอบบญัชีและการให้ความเช่ือมัน่อ่ืน 
 
บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 
ชัน้ 50 เอม็ไพรท์าวเวอร์ 
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
 
การท างานและความเช่ียวชาญ 

• หวัหน้าคณะท างานทีดู่แลระเบยีบและวธิกีาร
ตวรจสอบบญัช ี

• หวัหน้าคณะท างานทีดู่แลลูกคา้กลุ่มบรษิทัขา้ม
ชาต ิ 

 
สมาคมวิชาชีพ 

• สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์ 
• ผูส้อบบญัชทีีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจาก

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย์ 

 
ประวติัการศึกษาและใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ 

• ปรญิญาตรดีา้นการบญัช ี 
• ปรญิญาโท หลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ- 
• ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตสภาวชิาชพีบญัชใีนพระ

บรมราชูปถมัภ์ 

 

ประวติั 

คุณสุเมธมีประสบการณ์ท างานเป็นระยะเวลามากกว่า 18 ปี ที่เคพีเอ็มจี ประเทศไทย คุณสุเมธมี
ประสบการณ์ในการใหบ้รกิารดา้นการสอบบญัชีและภาษี และให้ค าปรกึษาแก่บรษิทัขา้มชาตใินประเทศ
ไทยในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ธุรกจิยานยนต์ ธุรกจิขนส่ง ธุรกจิคา้ปลกี ธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส์ 

 
ประสบการณ์ท างานทัง้ทางด้านวิชาชีพและด้านธรุกิจ 

• คุณสุเมธมปีระสบการณ์อนัยาวนานในการตรวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการและงบการเงนิรวมตาม
มาตรฐารการการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for PAEs) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิของสหรัฐอเมริกา (US GAAP) และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิระหว่างประเทศ (IFRS) 

• คุณสุเมธเป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย์ในการลงนามในงบการเงนิของบรษิทัที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ของประเทศไทย 
และยงัมปีระสบการณ์ในการจดัท ารายงานการเงนิตรวจสอบขอ้มลูทางการเงนิของกลุ่มบรษิทั โดยใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิของสหรัฐอเมริกา (US GAAP) และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิระหว่างประเทศ (IFRS) 

• มีประสบการณ์ในการปฏบิตัติามกฎระเบยีบที่เกี่ยวข้องกบังานให้บรกิารสอบบญัช ียกตวัอย่างเช่น 
ระเบยีบตลาดหลกัทรพัย ์กฎหมายและขอ้บงัคบัคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ฯลฯ 

• มีประสบการณ์ในการให้บริการด้านการตรวจสอบบญัชีในธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ หลาย
แขนง เช่น ธุรกจิเคมภีณัฑ์ ธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส์ ธุรกจิด้านยานยนต์ ธุรกจิพลงังาน และธุรกจิซื้อมา
ขายไป 

• มปีระสบการณ์ในการประสานงานกบั KPMG ในต่างประเทศเพื่อใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ขา้มชาต ิ

• มปีระสบการณ์ท างานในประเทศสงิคโปรม์ามากกว่า 2 ปี 

 
ทกัษะทางเทคนิค 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ (IFRS) 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงนิของสหรฐัอเมรกิา (US GAAP) 

• มาตรฐานการการรายงานทางการเงนิส าหรบักจิการที่มสี่วนไดเ้สยีสาธารณะ (TFRS for PAEs)  และ
ส าหรบักจิการทีไ่ม่มสี่วนไดเ้สยีสาธารณะ (TFRS for NPAEs)  

 

ผลงานด้านอ่ืน ๆ 

• มีประสบการณ์อย่างยาวนานในโครงการภายในและภายนอก เช่น ร่วมมอืกบัลูกค้าในโครงการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ (IFRS) มาใช ้ผูบ้รรยายเรื่องมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิระหว่างประเทศ (IFRS) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิของสหรฐัอเมรกิา (US GAAP) 
และการบรรยายอื่น 
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ยุทธพงศ ์สุนทรินคะ 
หุ้นส่วน,  
ตรวจสอบบญัชีและการให้ความเช่ือมัน่อ่ืน 
 
บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 
ชัน้ 50 เอม็ไพรท์าวเวอร์ 
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
 
การท างานและความเช่ียวชาญ 

• Head of ASEAN+ 
 
สมาคมวิชาชีพ 

• สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์ 
• ผูส้อบบญัชทีีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจาก

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย์ 

• คณะอนุกรรมการดา้นการบญัช ีสภาวชิาชพี
บญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์ 

 
ประวติัการศึกษาและใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ 

• ปรญิญาตรดีา้นการบญัช ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ผูส้อบบญัชทีีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย์ 

• ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย 
• ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต กระทรวงการคลงั 

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

 

ประวติั 

คุณยุทธพงศ์ท างานในต าแหน่งหุ้นส่วน ตรวจสอบบญัชแีละการให้ความเชื่อมัน่ ของเคพเีอ็มจ ีประเทศ
ไทยและประเทศพม่ามาเป็นระยะเวลามากกว่า 15 ปี 

คุณยุทธพงศม์ปีระสบการณ์ในการใหบ้รกิารดา้นการสอบบญัชแีละภาษ ีและใหค้ าปรกึษาใหแ้กลู่กคา้ขา้ม
ชาตใินการรายงานทางการเงนิตามมาตรฐานการสอบบญัชขีองไทย อนิโดนีเซยี มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิระหว่างประเทศ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของสหรฐัอเมริกา รวมถึงประสบ
การณ์ในการตรวจสอบบญัชเีพื่อยื่นแบบแสดงรายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย นอกจากนัน้ 
คุณยุทธพงศ์ยงัเคยเป็นทมีงานในการใหข้อ้มลูเกีย่วกบัความสมัพนัธ์การลงทุนในประเทศอาเซยีนพรอ้ม
ทัง้ให้ค าแนะน าและน าเสนอภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคอาเซียน ภาษี และระเบยีบการจดัตัง้บริษทัใน
อินโดนีเซีย นอกจากนัน้ยงัมีประสบการณ์ในการท างานร่วมกบัลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม ทัง้
ธุรกจิซื้อมาขายไป ธุรกจิการเกษตร ธุรกจิน ้ามนัและก๊าซธรรมชาต ิธุรกจิค้าปลกี ธุรกจิลสีซิง่ โครงสรา้ง
พื้นฐาน องค์กรไม่แสวงหาก าไร ธุรกจิเหมอืงแร่ และธุรกจิผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมทัง้ภาคการคา้และการ
ผลติ ซึง่เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ละบรษิทัจ ากดั 

 

ประสบการณ์ท างานทัง้ทางด้านวิชาชีพและด้านธรุกิจ 

• คุณยุทธพงศ์มปีระสบการณ์ในการให้บรกิารตรวจสอบบญัช ีภาษี และให้ค าปรกึษาให้แก่ลูกค้าขา้ม
ชาตริายใหญ่ทตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของประเทศไทย อนิโดนีเซยี IFRS และ U.S. 
GAAP รวมถงึการช่วยเหลอืลูกคา้ในการยื่นแบบแสดงรายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

• คุณยุทธพงศ์มีประสบการณ์ในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงการท างานกับลูกค้าในธุรกิจ
เกษตรกรรม น ้ามนั การคา้ปลกี ลสีซิง่ โครงสรา้งพืน้ฐาน องคก์รไม่แสวงหาผลก าไร บรกิารเหมอืงแร่ 
และผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมทัง้ภาคการคา้และการผลติ ใหก้บัทัง้บรษิทัมหาชนและบรษิทัจ ากดั 

• มปีระสบการณ์ในการประสานงานกบั KPMG ในต่างประเทศ เพื่อใหบ้รกิารลูกคา้ขา้มชาต ิ

• มปีระสบการณ์ในการให้ขอ้มูลนักลงทุนสมัพนัธ์อาเซยีนและที่ปรกึษาธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน
และกฎระเบยีบต่าง ๆ  
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สิรินุช วิมลสถิตย ์
หุ้นส่วน,  
ตรวจสอบบญัชีและการให้ความเช่ือมัน่อ่ืน 
 
บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 
ชัน้ 50 เอม็ไพรท์าวเวอร์ 
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
 
การท างานและความเช่ียวชาญ 

• สนิคา้อุตสาหกรรม 
• อสงัหารมิทรพัย์ 
• พลงังาน 
• เคมภีณัฑ์ 
 
สมาคมวิชาชีพ 

• คณะอนุกรรมการการทดสอบความรูข้องผูข้อขึน้
ทะเบยีนเป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต สมาชกิสภา
วชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์  

• สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์ 
 
ประวติัการศึกษาและใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ 

• ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

• ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต สภาวชิาชพีบญัช ีในพระ
บรมราชูปถมัภ์  

• ผูส้อบบญัชทีีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย์ 

 

ประวติั 

คุณสิรินุชได้ท างานในต าแหน่งหุ้นส่วนตรวจสอบบัญชีของเคพีเอ็มจี ประเทศไทย  ธุรกิจสินค้า
อุตสาหกรรมและอสงัหาริมทรพัย์ โดยมีประสบการณ์ท างานด้านการตรวจสอบบญัชีเป็นระยะเวลา
มากกว่า 19 ปี ในการใหบ้รกิารดา้นการตรวจสอบบญัชใีนธุรกจิในกลุม่อุตสาหกรรมต่าง ๆ หลายแขนง 
รวมถงึบรษิทัลูกคา้สญัชาตญิี่ปุ่ น บรษิทัขา้มชาต ิและบรษิทัที่จดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้ใน
ธุรกจิยานยนต์และธุรกจิเคมภีณัฑ ์

 
ประสบการณ์ท างานทัง้ทางด้านวิชาชีพและด้านธรุกิจ 

คุณสรินุิชมปีระสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชีหลายกลุ่มตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของ
ประเทศไทยและ IFRS ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบรษิทัที่จดทะเบยีนในประเทศไทย ตลอดจนบรษิทัที่มนีัก
ลงทุนจากประเทศญี่ปุ่ นเป็นผูถ้อืหุ้น ปัจจุบนัคุณสรินุิชท างานให้กบัลูกคา้ทัง้ในประเทศไทย ประเทศ
ญี่ปุ่ น และต่างประเทศทีใ่ช ้IFRS ในการจดัท างบการเงนิ  

 
ทกัษะทางเทคนิค 

• การสอบบญัชตีามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ (IFRS ) 

• มีประสบการณ์ในการตรวจสอบข้อมูลทางการเงนิเพื่อบริษทัใหญ่ส าหรบับริษทัที่มีนักลงทุนจาก
ประเทศญี่ปุ่ นและบรษิทัทีใ่ชม้ารตรฐานการการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ (IFRS)  

• การปฏิบตัิตามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน  

• IFRS Conversion project 
 

ผลงานด้านอ่ืน ๆ 

• จดังานสมัมนาต่าง ๆ ในให้ขอ้มูลความรู้ทางบญัชทีี่เกีย่วกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของ
ประเทศไทย และ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ (IFRS ) ส าหรบัผูจ้ดัการฝ่าย
บญัชขีองลูกคา้บรษิทัญี่ปุ่ น 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
Proxy (Form A) 

(แบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบทีง่่ายไม่ซบัซอ้น) 
ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรื่อง ก าหนดแบบหนังสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ.2550 

 
เขยีน    

Written at    
วนัที ่  เดอืน  พ.ศ.  
Date  Month Year 

 
 
 (1) ขา้พเจา้ .................................................. สญัชาต ิ.................. อยูบ่า้นเลขที ่................................ซอย ......................... 
  I/We Nationality     Residing/Located at no.     Soi  

ต าบล/แขวง ........................... อ าเภอ/เขต ............................. จงัหวดั ................................... รหสัไปรษณีย ์.................... 
Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province Postal Code 
(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โรงงานเภสชัอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

Being a shareholder of JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) Public Company Limited.  
 โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม .......................................... หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ........................... เสยีง 
 holding the total number of  shares Having the rights to vote equal to      votes 
(3) ขอมอบฉนัทะให ้Hereby authorise 

    1. .........................................................................อายุ ............ปี       อยู่บา้นเลขที ่.................ถนน .......................... 
  Age years  Residing at no. Road 
       ต าบล/แขวง .........................อ าเภอ/เขต ............................จงัหวดั ............................รหสัไปรษณีย ์................... 
  Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province Postal Code  

  หรอืมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทัฯ ท่านใดท่านหนึ่งดงัต่อไปนี้ Or hereby authorise one of the Company’s  
independent directors as follow: 

    2. น.ส. โสภาวด ี เลศิมนัสชยั     อายุ  69  ปี     อยู่บา้นเลขที ่ 9/244  ถนน   ลาดกระบงั 
  Ms. Sopawadee  Lertmanaschai  Age  69 Year Residing at no.  9/244 Road  Lat Krabang 
        ต าบล/แขวง ลาดกระบงั อ าเภอ/เขต ลาดกระบงั     จงัหวดั กรุงเทพฯ  รหสัไปรษณีย ์10520 หรอื 
  Tambol/Kwaeng  Lat Krabang Amphur/Khet  Lat Krabang Province  Bangkok Postal Code 10520 or 
    3. นายวนิิต  อศัวกจิวริ ี อายุ   66  ปี  อยู่บา้นเลขที ่  420   ถนน บรมราชชนนี 
  Mr. Vinit  Usavakidviree  Age   66  Year Residing at no.  420   Road  Borommaratchachonnani 
        ต าบล/แขวง  บางบ าหรุ อ าเภอ/เขต  บางพลดั จงัหวดั  กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย ์ 10700 หรอื  
  Tambol/Kwaeng  Bang Bamru Amphur/Khet  Bang Phlat Province  Bangkok Postal Code  10700 or 
    4. น.ส. ลลติา  หงษ์รตันวงศ ์ อายุ   45  ปี  อยู่บา้นเลขที ่ 1155/228 ถนน  สุทธสิารวนิิจฉยั 
  Ms. Lalita  Hongratanawong Age   45    Year Residing at no.  1155/228   Road  Suthisan Winitchai 
        ต าบล/แขวง   ดนิแดง อ าเภอ/เขต  ดนิแดง จงัหวดั   กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย ์  10400  
  Tambol/Kwaeng   Din Daeng Amphur/Khet  Din Daeng Province  Bangkok Postal Code  10400 
 
 
 

ตดิอากร
แสตมป์ 
20 บาท 

โปรดกา
เครื่องหมาย
หน้าชื่อ 

ผูร้บัมอบฉนัทะ 
เพยีงชื่อ
เดยีว 

 
Please place 
a tick mark 
to only one 

proxy 
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 คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในรปูแบบผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ในวนัองัคารท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 
น. หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 Anyone of these persons as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General 
Meeting of Shareholders for the Year 2022 (E-AGM) to be held on Tuesday, 5 April 2022, at 10.00 a.m. or such other date, 
time and place as the Meeting may be held. 
 กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนัน้ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 Any acts performed by the proxy in the Meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 
 
      ลงชื่อ/Signed.................................................................ผูม้อบฉนัทะ /Grantor 
           (.................................................................) 
 
      ลงชื่อ/Signed.................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
           (.................................................................) 
 
      ลงชื่อ/Signed.................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ /Proxy 
           (.................................................................) 
 
      ลงชื่อ/Signed.................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ /Proxy 
           (................................................................ .) 
 
 
หมายเหตุ : ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให ้
      ผูร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
Remark :  The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the Meeting and cast votes. The shareholder cannot split 

his/her votes to different proxies to vote separately.  
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
Proxy (Form B) 

(แบบทีก่ าหนดรายการต่าง ๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวั) 
ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรื่อง ก าหนดแบบหนังสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550 

 
เขยีน    

Written at    
วนัที ่  เดอืน  พ.ศ.  
Date  Month Year 

 (1) ขา้พเจา้ ............................................................................................................... สญัชาต ิ..... .......................... 
  I/We         Nationality 
อยู่บา้นเลขที ่................................. ถนน ......................................................... ต าบล/แขวง .................................................. . 
Residing/Located at no.    Road         Tambol/Kwaeng 
อ าเภอ/เขต ................................................... จงัหวดั .................................... ...............รหสัไปรษณีย ์.................................... 
Amphur/Khet Province            Postal Code 

 (2)  เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โรงงานเภสชัอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
  Being a shareholder of JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) Public Company Limited. 

โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม ........................................ หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ................................. เสยีง ดงันี้ 

Holding the total number of shares and having the rights to vote equal to            votes as follows 

 (3)  ขอมอบฉนัทะให/้Hereby authorise 
  1. .......................................................................................................................... .... อายุ ................. ปี  
             Age           Year 
อยู่บา้นเลขที ่.............................. ถนน ......................................................... ต าบล/แขวง ....... ..............................................  
Residing at No.   Road             Tambol/Kwaeng 
อ าเภอ/เขต .......................................... จงัหวดั ................................................... รหสัไปรษณีย ์.................................... หรอื 
Amphur/Khet            Province       Postal Code   or 
  2. น.ส. โสภาวด ี เลศิมนัสชยั     อายุ  69  ปี     อยู่บา้นเลขที ่ 9/244  ถนน   ลาดกระบงั 
  Ms. Sopawadee Lertmanaschai Age 69 Year Residing at no. 9/244 Road Lat Krabang 
        ต าบล/แขวง ลาดกระบงั อ าเภอ/เขต ลาดกระบงั      จงัหวดั กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย ์10520หรอื 
  Tambol/Kwaeng  Lat Krabang Amphur/Khet  Lat Krabang Province Bangkok Postal Code 10520 or 

 3. นายวนิิต  อศัวกจิวริ ี อายุ   66  ปี  อยู่บา้นเลขที ่  420   ถนน บรมราชชนนี 
  Mr. Vinit  Usavakidviree Age 66 Year Residing at no.  420 Road Borommaratchachonnani 
        ต าบล/แขวง  บางบ าหรุ  อ าเภอ/เขต  บางพลดั จงัหวดั กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย ์10700หรอื 
  Tambol/Kwaeng  Bang Bamru Amphur/Khet  Bang Phlat Province  Bangkok Postal Code  10700 or 
  4. น.ส. ลลติา  หงษ์รตันวงศ ์ อายุ   45  ปี  อยู่บา้นเลขที ่ 1155/228 ถนน  สุทธสิารวนิิจฉยั 
  Ms. Lalita  Hongratanawong Age   45   Year Residing at no. 1155/228     Road Suthisan Winitchai 
        ต าบล/แขวง   ดนิแดง  อ าเภอ/เขต  ดนิแดง  จงัหวดั   กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย ์  10400  
  Tambol/Kwaeng   Din Daeng Amphur/Khet  Din Daeng Province  Bangkok Postal Code  10400 

โปรดกา
เครื่องหมาย
หน้าชื่อ 

ผูร้บัมอบฉนัทะ 
เพยีงชื่อ
เดยีว 

 
Please place 
a tick mark 
to only one 

proxy 

ตดิอากร
แสตมป์ 
20 บาท 
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 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในรูปแบบผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ในวนัองัคารท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2565 
เวลา 10.00 น. หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 Anyone of these persons as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual 
General Meeting of Shareholders for the Year 2022 (E-AGM) to be held on Tuesday, 5 April 2022, at 10.00 a.m. or 
such other date, time and place as the Meeting may be held. 

 (4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 
  In the Meeting, I/We grant the proxy to consider and vote on my/our behalf as follows. 
 

  วาระท่ี 1 รบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 
 Agenda 1 Notification of the Company’s performance for the year 2021 

   เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบ จงึไม่มกีารออกเสยีงลงคะแนน   
   This agenda is for acknowledgement. Resolution is not required. 
 
   วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติังบการเงินส าหรบัปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
  Agenda 2 To consider and approve financial statements for the year 2021, ended on 31 December 

2021 
     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
    The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she 

deems appropriate. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows. 
   เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
   Approve Disapprove Abstain 
 
  วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายส าหรบัผลการด าเนินงาน

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 การจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานส าหรบั
งวดปีตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และรบัทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล 

  Agenda 3 To consider and approve the appropriation of the net profit as legal reserve for the 
Company’s performance for the year ended 31 December 2021, the dividend payment 
for the Company’s annual performance for the year from 1 January 2021 to 31 
December 2021, and the acknowledgement on the interim dividend. 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
    The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she 

deems appropriate. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows. 
   เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
   Approve Disapprove Abstain 
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 วาระท่ี 4  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
  Agenda 4 To consider the appointment of new directors in replacement of those who retired 

by rotation 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
    The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she 

deems appropriate. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows. 
    เลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุด 
   Vote for all nominated candidates 
   เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
   Approve Disapprove Abstain 
    การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
   Election of each individual nominated candidate 

                   ชื่อกรรมการ  นพ. ธงชยั  ทวชิาชาต ิ

  Election of M.D. Thongchai Thavichachart   
  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

                   ชื่อกรรมการ  ดร. สทิธชิยั  แดงประเสรฐิ 

  Election of Dr. Sittichai  Daengprasert  
  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 ชื่อกรรมการ  น.ส. จริดา  แดงประเสรฐิ 

 Election of Ms. Jirada  Daengprasert 
                      เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
 
  วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 
  Agenda 5 To consider and approve the remuneration for the directors and sub-committee 

members for the year 2022. 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
    The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she 

deems appropriate. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows. 
   เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
   Approve  Disapprove  Abstain 
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  วาระท่ี 6  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2565 
  Agenda 6 To consider and approve the appointment of auditor and auditor’s remunerations for 

the year 2022 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
    The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she 

deems appropriate. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows. 
   เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
   Approve  Disapprove  Abstain 
 
  วาระท่ี 7  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  Agenda 7 Other matters (if any) 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
    The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she 

deems appropriate. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows. 
   เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
   Approve  Disapprove  Abstain 
  



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 

19 
 

 
 การลงคะแนนเสียงของผู้ร ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
 If the proxy does not vote consistently with my/our voting intention as specified herein, such vote shall be 
deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company’ s shareholder. 
 (5) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณี
ที่ที่ประชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอื
เพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (5) In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have 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.  
 กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุใน
หนังสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 Any acts performed by the proxy in the Meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently 
with my/our voting intention as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 

ลงชื่อ/Signed .................................................. ผูม้อบฉนัทะ/Grantor       
( .............................................. ) 

 
ลงชื่อ/Signed ...................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

       ( .............................................. ) 
 

ลงชื่อ/Signed ...................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
       ( .............................................. ) 

 
ลงชื่อ/Signed ...................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

       ( .............................................. ) 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ
Remark 
1. ผูถ้อืหุ้นที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ให้

ผูร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the Meeting and cast votes. The shareholder cannot split 
his/her votes to different proxies to vote separately. 

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุด หรอื เลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
In the Agenda for the election of directors, the vote may be made for all or certain directors. 

3. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ
แบบ ข. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may have specified in the Attachment to Proxy Form B 
provided. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form (Form B) 

 

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั โรงงานเภสชัอตุสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในรปูแบบผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์ (E-AGM) ในวนัองัคารท่ี 5 
เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 A proxy is granted by a shareholder of JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) Public Company 
Limited at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2022 (E-AGM) to be held on Tuesday, 5 April 
2022, at 10.00 a.m. or such other date, time and place as the Meeting may be held. 

---------------------------------- 
  วาระที ่…………. เรื่อง ……………………………………………………………………………………….. 
  Agenda No.   Subject:  
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
   The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she  
   deems appropriate.  
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจา้ ดงันี้ 
   The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows. 
   เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
   Approve  Disapprove  Abstain 
  วาระที ่…………. เรื่อง ……………………………………………………………………………………….. 
  Agenda No.   Subject:  
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
   The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she  
   deems appropriate.  
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows. 
   เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
   Approve  Disapprove  Abstain 
  วาระที ่…………. เรื่อง ……………………………………………………………………………………….. 
  Agenda No.   Subject:  
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
   The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she  
   deems appropriate.  
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows. 
   เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
   Approve  Disapprove  Abstain 
 
 
 
 
 
 



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 

21 
 

  วาระที ่…………. เรื่อง ……………………………………………………………… (เลอืกตัง้กรรมการใหม่) (ต่อ) 
  Agenda No.  Subject:            (Election of new directors) (continued) 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
    The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she 

deems appropriate. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows. 
    เลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุด 
   Vote for all nominated candidates 
   เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
   Approve Disapprove Abstain 
    การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
   Election of each individual nominated candidate 

                   ชื่อกรรมการ  ……………………………………………………………………………………….. 

  Election of  
  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

                   ชื่อกรรมการ  ……………………………………………………………………………………….. 

  Election of  
  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

                   ชื่อกรรมการ  ……………………………………………………………………………………….. 

  Election of  
                      เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Proxy (Form C) 

(แบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้) 
 

       
เขยีน    

Written at    
วนัที ่  เดอืน  พ.ศ.  
Date  Month Year 

 
(1) ขา้พเจา้ ............................................................................................................................................................... 

I/We 
ส านักงานตัง้อยู่เลขที ่...............................ถนน ................................. ......................ต าบล/แขวง .................................................  
Residing/Located at no.      Road      Tambol/Kwaeng 
อ าเภอ/เขต .......................................................จงัหวดั ................................................ .............รหสัไปรษณีย ์........................... 
Amphur/Khet         Province         Postal Code 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั ........................................................................................... 
As the custodian of  
 (2) ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โรงงานเภสชัอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
  Being a shareholder of JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) Public Company Limited. 
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม ....................................หุน้และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ............................. .............. เสยีง 
Holding the total number of     shares and having the rights to vote equal to           votes 
 (3) ขอมอบฉนัทะให/้Hereby authorise 
      1. ................................................................................................................ อายุ ................. ปี 
                   Age  Year  

     อยู่บา้นเลขที ่............................ถนน ................................... ......ต าบล/แขวง ................. 
     Residing at no.  Road        Tambol/Kwaeng 
     อ าเภอ/เขต .............................จงัหวดั ............................. รหสัไปรษณีย ์.......................  
     Amphur/Khet  Province             Postal Code   

  หรอื        2. น.ส. โสภาวด ี เลศิมนัสชยั อายุ  69   ปี         อยู่บา้นเลขที ่9/244       ถนนลาดกระบงั 
  or  Ms. Sopawadee  Lertmanaschai  Age 69 Year  Residing at no. 9/244  Road Lat Krabang,  
    แขวงลาดกระบงั      เขตลาดกระบงั  กรุงเทพฯ  รหสัไปรษณีย ์10520 หรอื 
    Kwaeng Lat Krabang,  Khet Lat Krabang, Bangkok  Postal Code 10520 or 
  หรอื        นายวนิิต  อศัวกจิวริ ี        อายุ  66  ปี   อยู่บา้นเลขที ่420       ถนน บรมราชชนนี 
  or  Mr.Vinit  Usavakidviree  Age 66 Year Residing at no. 420   Road Borommaratchachonnani, 
    แขวงบางบ าหรุ       เขตบางพลดั        กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย ์ 10700 หรอื 

Kwaeng Bang Bamru,   Khet Bang Phlat,   Bangkok Postal Code 10700 or 
  หรอื        น.ส. ลลติา  หงษ์รตันวงศ ์  อายุ 45 ปี อยู่บา้นเลขที ่1155/228  ถนนสุทธสิารวนิิจฉยั 
  or  Ms. Lalita  Hongratanawong  Age 45 Year Residing at no. 1155/228  Road Suthisan Winitchai, 
    แขวงดนิแดง    เขตดนิแดง  กรุงเทพฯ  รหสัไปรษณีย ์ 10400 
     Kwaeng Din Daeng, Khet Din Daeng,Bangkok  Postal Code  10400 
 

ตดิอากร
แสตมป์ 
20 บาท 

โปรดกา
เครื่องหมาย
หน้าชื่อ 

ผูร้บัมอบฉนัทะ 
เพยีงชื่อ
เดยีว 

 
Please place 
a tick mark 
to only one 

proxy 
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 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในรปูแบบผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ในวนัองัคารท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 
10.00 น. หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 Anyone of these persons as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual 
General Meeting of Shareholders for the Year 2022 (E-AGM) to be held on Tuesday, 5 April 2022, at 10.00 a.m. or 
such other date, time and place as the Meeting may be held. 
 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้ ดงันี้  
In the Meeting, I/We grant the proxy to consider and vote on my/our behalf as follows. 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได้ 

Grant all of my/our proxy in accordance with the number of shares with voting right I/We hold 
 มอบฉนัทะบางส่วนคอื/Grant certain of my/our proxy as follows:    
                หุน้สามญั ................................หุน้ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.......................เสยีง 
  Ordinary share            shares and having the rights to vote equal to    votes 

(5) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 
In the Meeting, I/we grant the proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 
 วาระท่ี 1 รบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 
 Agenda 1 To acknowledge the Company’s performance for the year 2021 

   เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบ จงึไม่มกีารออกเสยีงลงคะแนน   
   This agenda is for acknowledgement. Resolution is not required. 
 
   วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติังบการเงินส าหรบัปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

  Agenda 2 To consider and approve the financial statements for the year 2021 ended 31 December 
2021 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
    The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she 

deems appropriate. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows. 
   เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
   Approve Disapprove Abstain 
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  วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายส าหรบัผลการด าเนินงานส าหรบัปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 การจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานส าหรบังวดปีตัง้แต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

  Agenda 3 To consider and approve the appropriation of the net profit as legal reserve for the 
Company’s performance for the year ended 31 December 2021, the dividend payment 
for the annual performance for the year from 1 January 2021 to 31 December 2021, and 
the acknowledgement on the interim dividend 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
    The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she 

deems appropriate. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows. 
   เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
   Approve Disapprove Abstain 
  
 วาระท่ี 4  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
  Agenda 4 To consider the appointment of new directors in replacement of those who retired by 

rotation. 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
    The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she 

deems appropriate. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows. 
       การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุดทีเ่สนอ 
     Vote for all nominated candidates  
   เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
   Approve Disapprove Abstain 
    การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
   Election of each individual nominated candidate 

                   ชื่อกรรมการ  นพ. ธงชยั  ทวชิาชาต ิ

  Election of M.D. Thongchai Thavichachart   
  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

                   ชื่อกรรมการ  ดร. สทิธชิยั  แดงประเสรฐิ 

  Election of Dr. Sittichai  Daengprasert  
  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 ชื่อกรรมการ  น.ส. จริดา  แดงประเสรฐิ 

 Election of Ms. Jirada  Daengprasert 
                      เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
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  วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 
  Agenda 5 To consider and approve the remuneration for the directors and sub-committee 

members for the year 2022. 
     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
    The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she 

deems appropriate. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows. 
   เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
   Approve  Disapprove  Abstain 
 
  วาระท่ี 6  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2565 
  Agenda 6 To consider and approve the appointment of auditors and remunerations of auditors for 

the year 2022. 
     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
    The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she 

deems appropriate. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows. 
   เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
   Approve  Disapprove  Abstain 
 
  วาระท่ี 7  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  Agenda 7 Other businesses (if any) 
     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
    The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she 

deems appropriate. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows. 
   เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
    Approve   Disapprove     Abstain  
 
 
 

การลงคะแนนเสียงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

If the proxy does not vote consistently with my/our voting intention as specified herein, such vote shall be 
deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company’ s shareholder. 

 (6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณีทีท่ี่
ประชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้้างต้น รวมถงึกรณีทีม่กีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืเพิม่เติม
ขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
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 (6) In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have 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. 
 กิจการใดที่ผู้รบัมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รบัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน
หนังสอืมอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 Any acts performed by the proxy in the Meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently 
with my/our voting intention as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 

ลงชื่อ/Signed .................................................. ผูม้อบฉนัทะ/Grantor       
( .............................................. ) 

 
ลงชื่อ/Signed ...................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

       ( .............................................. ) 
 

ลงชื่อ/Signed ...................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
       ( .............................................. ) 

 
ลงชื่อ/Signed ...................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

       ( .............................................. ) 
 
 
หมายเหตุ : 
Remark : 
1. หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี้ใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฎชื่อในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน 
  (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
 The Proxy Form C is only used for the shareholder who as specified in the register is a foreign investor and has 
appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper 
2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มหนังสอืมอบฉนัทะคอื 
 The documents needed to be attached to this Proxy Form are: 

(1) หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทน 
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy Form on his/her behalf 

(2) หนังสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนังสอืมอบฉนัทะไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน (Custodian)   
Letter of certification to certify that the signor in this Proxy Form have a permit to act as a custodian 

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถ 
 แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้ 
 The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the Meeting and cast votes. The 
shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately. 
4. วาระแต่งตัง้กรรมการสามารถแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืแต่งตัง้กรรมการรายบุคคล 
 In the Agenda for the election of directors, the vote may be made for all or certain directors. 
5. ในกรณีทีม่วีาระทีพ่จิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งต้น ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบ 
 หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
 In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to 
Proxy Form C provided.   
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form (Form C) 

 

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั โรงงานเภสชัอตุสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในรปูแบบผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์
(E-AGM) ในวนัองัคารท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 A proxy is granted by a shareholder of JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) Public Company 
Limited. at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2022 (E-AGM) to be held on Tuesday, 5 April 
2022, at 10.00 a.m. or such other date, time and place as the Meeting may be held. 

---------------------------------- 
  วาระที ่    เรื่อง ……………………………………………………………………………………………………… 
  Agenda No. Subject:  
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
   The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she  
   deems appropriate.  
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows. 
   เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
   Approve  Disapprove  Abstain 
  วาระที ่    เรื่อง ……………………………………………………………………………………………………… 
  Agenda No. Subject:  
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
   The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she  
   deems appropriate.  
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจา้ ดงันี้ 
   The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows. 
   เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
   Approve  Disapprove  Abstain 
  วาระที ่    เรื่อง ……………………………………………………………………………………………………… 
  Agenda No. Subject:  
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
   The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she  
   deems appropriate.  
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows. 
   เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
   Approve  Disapprove  Abstain 
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  วาระที ่…………. เรื่อง ………………………………………………………………… (เลอืกตัง้กรรมการใหม่) (ต่อ) 
  Agenda No.  Subject:            (Election of new directors) (continued) 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
    The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and vote independently as he/she 

deems appropriate. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   The proxy shall have the right to vote in accordance with my/our intention as follows. 
    เลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุด 
   Vote for all nominated candidates 
   เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
   Approve Disapprove Abstain 
    การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
   Election of each individual nominated candidate 

                   ชื่อกรรมการ  ………………………………………………………………………………………….. 

  Election of  
  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

                   ชื่อกรรมการ  ………………………………………………………………………………………….. 

  Election of  
  เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

                   ชื่อกรรมการ  ………………………………………………………………………………………….. 

  Election of  
                      เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve  Disapprove  Abstain 
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รายละเอียดประวติักรรมการอิสระท่ีผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รบัมอบฉันทะ 

ช่ือ-นามสกลุ นางสาวโสภาวด ีเลศิมนัสชยั 
ประเภทกรรมการ กรรมการอสิระ 
ต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ 
วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 24 มนีาคม 2564 
การศึกษา - ปรญิญาโท คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี 

  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปรญิญาตร ีคณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Director Certification Program (DCP) 2/2543 
Audit Committee Program (ACP) 27/2009 
Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 6/2010 
Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 22/2562 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 
2561 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ และประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ 
บรษิทั โรงเเรมเซน็ทรลั พลาซ่า จ ากดั 
(มหาชน) 

2558 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยเ์เบงก์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษทัหรือกิจการอ่ืน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 
2563 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั โชตวิฒัน์อุตสาหกรรมการผลติ จ ากดั 

(มหาชน) 
2562 - ปัจจุบนั กรรมการ และประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2561 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ และประธาน
กรรมการ 

บรษิทั เคทบีเีอสท ีรที  
เเมเนจเมนท ์จ ากดั 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลงั ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 
2557 - 2564 กรรมการอสิระ กรรมการ

ตรวจสอบและความเสีย่ง และ
กรรมการความรบัผดิชอบตอ่
สงัคมเพื่อการพฒันาอย่างยนื 

บรษิทั อนิทชั โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

2562 - 2564 กรรมการอสิระ บรษิทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) 

2558 - 2560 กรรมการ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

การไฟฟ้านครหลวง 

2557 - 2561 กรรมการและกรรมการบรหิาร องคก์ารเภสชักรรม 

2556 - 2559 กรรมการผูท้รงคุณวุฒดิา้น
การเงนิ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์

การเข้าร่วมประชุมปี 2564 • คณะกรรมการบรษิทั 8/8 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100.00) 
• คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครัง้  (คดิเป็นรอ้ยละ 100.00) 
• ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้และวสิามญัผูถ้อืหุน้ 0/2 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 0.00) 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทัฯ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 

- ไม่ม ี- 

ประวติัการกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 
10 ปีท่ีผ่านมา 

- ไม่ม ี- 
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ช่ือ-นามสกลุ นายวนิิต อศัวกจิวริ ี
ประเภทกรรมการ กรรมการอสิระ 
ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ 
วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ธนัวาคม 2561 
การศึกษา ปรญิญาตร ีสาขาเภสชัศาสตรบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) 159/2019 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่ม ี- 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษทัหรือกิจการอ่ืน 

- ไม่ม ี- 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลงั ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 
2562 - ปัจจุบนั เภสชักรเชีย่วชาญเฉพาะ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวงสาธารณสุข 
2546 – 2559 ผูท้รงคุณวุฒฯิ/ผูอ้ านวยการกอง

ควบคุมเครื่องมอืแพทย/์
ผูอ้ านวยการส านักยา/เภสชักร 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข 

การเข้าร่วมประชุมปี 2564 • คณะกรรมการบรษิทั 13/13 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100.00) 
• คณะกรรมการตรวจสอบ 9/9 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 100.00) 
• ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้และวสิามญัผูถ้อืหุน้ 0/4ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 0.00) 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทัฯ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 

- ไม่ม ี- 

ประวติัการกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 
10 ปีท่ีผ่านมา 

- ไม่ม ี- 
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ช่ือ-นามสกลุ นางสาวลลติา หงษ์รตันวงศ ์
ประเภทกรรมการ กรรมการอสิระ 
ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ 
วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ธนัวาคม 2561 
การศึกษา - ปรญิญาเอก สาขา Management Science (Finance), Illinois Institute of Technology 

- ปรญิญาโท สาขา Finance, Illinois Institute of Technology 
- ปรญิญาโท สาขา Information Technology in Business (MIS), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ (AIS) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Director Certification Program (DCP) 2017 
Director Accreditation Program (DAP) 2016 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 
2562 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน 

บรษิทั สนิมัน่คงประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) 

2561 - ปัจจุบนั 
 

กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 

บรษิทั อนิฟราเซท จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษทัหรือกิจการอ่ืน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 
2564 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิทั อนิท ์เอกซ์ จ ากดั 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลงั ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 
2553 - ปัจจุบนั อาจารย ์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

การเข้าร่วมประชุมปี 2564 • คณะกรรมการบรษิทั 11/13 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 84.62) 
• คณะกรรมการตรวจสอบ 9/9 ครัง้  (คดิเป็นรอ้ยละ 100.00) 
• ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้และวสิามญัผูถ้อืหุน้ 0/4 ครัง้ (คดิเป็นรอ้ยละ 0.00) 

การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทัฯ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 

- ไม่ม ี- 

ประวติัการกระท าผิดกฎหมายในระยะเวลา 
10 ปีท่ีผ่านมา 

- ไม่ม ี- 
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ข้อบงัคบับริษทัเก่ียวกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 35 การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จดัขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือ
จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดภายในราชอาณาจักรไทย หรืออาจจัดประชุมผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์ตามทีค่ณะกรรมการจะก าหนด 
 

ขอ้ 36 ใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครัง้ การประชุมเช่นว่านี้ใหเ้รยีกว่า "ประชุมสามญั" 
การประชุมสามญัดงักล่าวใหจ้ดัใหม้ขีึน้ภายในสี ่(4) เตอืนภายหลงัวนัสิน้สุดรอบปีบญัชขีองบรษิทั 
 
การประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่น ๆ ใหเ้รยีกว่า "ประชุมวสิามญั" 
 
คณะกรรมการจะเรยีกประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเหน็สมควร หรอืเมื่อผูถ้อืหุน้คนหนึ่งหรอื
หลายคน ซึ่งมหีุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสบิ (10) ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมด 
เข้าชื่อกันท าหนังสือในฉบบัเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้โดยใน
หนังสอืรอ้งขอนัน้จะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการทีข่อใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในกรณีเช่นนี้ 
คณะกรรมการตอ้งจดัประชุมภายในสีส่บิหา้ (45) วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 
 
ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชุมภายในก าหนดระยะเวลาสีส่บิหา้ (45) วนันับแต่วนัที่
ไดร้บัหนังสอืจากผูถ้อืหุ้นขา้งต้น ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกนัหรอืผูถ้ือหุน้คนอื่น ๆ  รวมกนัได้
จ านวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชุมเองกไ็ดภ้ายในสีส่บิหา้ (45) วนันับแต่วนัครบก าหนด
ระยะเวลาตงักล่าว ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุน้ที่คณะกรรมการเรยีกประชุม 
โดยบรษิัทต้องรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นที่เกดิจากการจดัให้มกีารประชุมและอ านวยความ
สะดวกตามสมควร 
 
ในกรณีทีป่รากฏว่า การประชุมผูถ้อืหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้เรยีกประชุมเองตามวรรคก่อนครัง้ใด มจี านวนผู้
ถอืหุน้ซึง่มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั ผูถ้อืหุน้ตามวรรคก่อน
ตอ้งร่วมกนัรบัผดิชอบชดใชค้่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั 
 

ขอ้ 37 ในการบอกกล่าวเรยีกประชุมผู้ถอืหุน้นัน้ ให้คณะกรรมการจดัท าหนังสอืนัดประชุมระบุสถานที่ 
วนั เวลา ระเบยีบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตาม
สมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรอืเพื่อพจิารณา พร้อมทัง้
ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนบรษิทัมหาชน
จ ากดัทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุม
ในหนังสอืพมิพไ์ม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม 
(3) วนัตดิต่อกนั 
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ขอ้ 44 กจิการอนัทีป่ระชุมสามญัประจ าปีพงึกระท ามดีงันี้ 
(1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของ

บรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 
(2) พจิารณาและอนุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิและบญัชกี าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ณ วนัสิน้สุด

ของรอบปีบญัชทีีผ่่านมา 
(3) พจิารณาจดัสรรเงนิก าไรและจดัสรรเงนิไวเ้ป็นทุนส ารอง 
(4) พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทน 
(5) พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทน 
(6) กจิการอื่น ๆ 

 

องคป์ระชุม 

ขอ้ 38 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจ านวนผู้ถือหุ้นและผู้ร ับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)  เข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้ (25) คน หรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมี
หุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจงึจะครบเป็น
องคป์ระชุม 
 
ในกรณีทีป่รากฎว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถงึหนึ่ง (1) ชัว่โมงจ านวนผู้
ถอืหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้นัน้
ไดเ้รยีกนัดเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ การประชุมนัน้เป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใีช่เป็น
การเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหน้ัดประชุมใหม่และใหส่้งหนังสอืนัดประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้
ไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี้ไม่จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 
 

ขอ้ 41 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม 
หรอืไม่อาจปฏิบตัหิน้าทีไ่ด ้ถ้ามรีองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้า
ไม่มรีองประธานกรรมการ หรอืมแีต่ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมเลอืกผูถ้อื
หุน้คนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

 

การลงคะแนนเสียง 

ขอ้ 42 ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ทุกคนมคีะแนนเสยีงหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุน้ ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มส่ีวน
ไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องใด ผูถ้อืหุน้จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออก
เสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 
 

ขอ้ 43 การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมตัิกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รบัความ
เหน็ชอบดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน เวน้แต่กรณี
อื่นตามทีก่ฎหมายจะก าหนดไว ้
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ในกรณีดงัต่อไปนี้จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
ก. การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
ข. การซื้อหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัมหาชนอื่นหรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
ค. การท า แก้ไข หรอืเลกิสญัญาเกี่ยวกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนที่

ส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

ง. การแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 
จ. การเพิม่ทุน หรอืลดทุนของบรษิทั 
ฉ. การออกหุน้กู ้
ช. การควบบรษิทั หรอืการเลกิบรษิทั 
ซ. การออกหุ้นเพื่ อช าระหนี้ ตามโครงการแปลงหนี้ เ ป็นทุนตามที่  ก าหนดไว้ใน

พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2544 
 

องคป์ระกอบคณะกรรมการ และการเลือกตัง้กรรมการ 

ขอ้ 15 บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า ( 5) คน และให้
คณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธาน
กรรมการดว้ยกไ็ด ้
 
ทัง้นี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร 
 

ขอ้ 16 ผูเ้ป็นกรรมการบรษิทั ไม่จ าเป็นจะตอ้งเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
 

ขอ้ 17 ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรกมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 
(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่าจ านวนหุน้ทีต่นถอื 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายบุคคลเป็น

กรรมการกไ็ด ้ในกรณีเลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ด
มากน้อยเพยีงใดไม่ได้ บุคลคลซึ่งได้รบัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดบัลงเป็นผู้ได้รบัการ
เลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่
บุคคลซึ่งไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการที่
จะพงึม ีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหเ้ป็นผูป้ระธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

 
ขอ้ 18 ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งใน

สาม (1/3) ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจ านวนใกล้เคยีงที่สุด
กบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 
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ขอ้ 23 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจมตใิหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวควรออกตามวาระไดด้ว้ย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนผูถ้อืหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ขอ้ 34 บ าเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนใหสุ้ดแลว้แต่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะก าหนด 
 
กรรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัในรูปแบบของเงนิค่าตอบแทนรายเดอืน เงนิรางวลั 
เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบัหรอืตามที่
ประชุมผูถ้อืหุน้จะพจิารณา ซึ่งอาจจะก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรอืวางเป็นหลกัเกณฑ์และจะ
ก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้  และ
นอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดกิารต่าง ๆ ตามระเบยีบบรษิทั 
 
ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทอืนสิทธขิองพนักงานและลูกจา้งบรษิทั ซึ่งไดร้บัเลอืกตัง้เป็น
กรรมการในอนัทีจ่ะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ป็นพนักงานหรอืลูกจา้งบรษิทั  
 
การจ่ายค่าตอบแทนวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขดัหรอืแย้งกับการด ารงคุณสมบตัิของ
กรรมการทีเ่ป็นอสิระตามทีก่ฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยจ์ะก าหนด 

 

เงินปันผลและเงินส ารอง 

ขอ้ 49 ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของ 
คณะกรรมการกรณีทีม่กีารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
 
การจ่ายเงนิปันผลใหแ้จง้เป็นหนังสอืไปยงัผูถ้อืหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงนิปันผล
นัน้ทางหนังสอืพมิพเ์ป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั และจดัใหม้กีารจ่ายเงนิปันผลดงักล่าว
ภายในหนึ่ง (1) เดอืนนับแต่วนัทีม่มีตเิช่นว่านัน้ 
 

ขอ้ 52 บรษิทัต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไร
สุทธ ิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อย
กว่ารอ้ยละสบิ (10) ของทุนจดทะเบยีน 
 
นอกจากทุนส ารองดงักล่าว คณะกรรมการอาจเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุน้ลงมตใิห้จดัสรรเงนิทุน
ส ารองอื่นตามทีเ่หน็ว่าจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินกจิการของบรษิทัดว้ยกไ็ด ้
 
เมื่อบริษัทได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนเงินส ารองอื่น ทุนส ารองตาม
กฎหมาย และทุนส ารองส่วนล ้ามลูค่าหุน้ตามล าดบั เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบรษิทัได้ 
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ใบตอบรบัเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ บริษทั โรงงานเภสชัอตุสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
Acceptance for the invitation of electronic meeting of JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) PCL. 

 
วนัที ่ ................ เดอืน .......................................... พ.ศ. ............. 
Date  Month  Year  

  
(1) ขา้พเจา้ …………………………………………………………………... หมายเลขบตัรประชาชน/หนังสอืเดนิทาง ……………………………........... 
 I/We  Citizen ID/Passport Number  
     

 สญัชาต ิ………................ บา้นเลขที ่…………….. ถนน …………………………………… ต าบล/แขวง …………………………….................. 
 Nationality  Residing at No.  Road  Sub district  
         

 อ าเภอ/เขต …………………………………… จงัหวดั …………………………………………….. รหสัไปรษณีย ์ ……………………………........ 
 District  Province  Postal Code  

 
(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โรงงานเภสชัอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 Being a shareholder of JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) Public Company Limited 
     

   โดยถอืหุน้รวมทัง้สิน้ ……………………………………………………………………... หุน้ 
  Holding the total amount of  shares 

 
 ประสงคจ์ะรว่มประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสส์ าหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 
 I/We would like to attend and vote via electronic media for the Annual General Meeting 2022 
       

  เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง     
  Self-attending     
       

  มอบฉนัทะให ้ …………………………………………………………….. ไดเ้ขา้ร่วมประชุมดงักล่าวขา้งตน้  
  Proxy to  attend the meeting   
       

(3) ขอ้มลูจดัส่ง Link และคู่มอืการเขา้ร่วมประชุมทาง 
 Please send Link and user manual to attend the meeting via 
       

  อเีมล ์……………………………………………………………………… (โปรดระบุ)   
  E-mail  (Please specify)   
       

  โทรศพัทม์อืถอื ………………………………………………………….. (โปรดระบุ)   
  Mobile phone number  (Please specify)   
       

(4) จดัส่งเอกสารเพื่อยนืยนัตวัตน ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 8 ภายในวนัที ่1 เมษายน 2565 
 Please submit the required documents as per Enclosure 8 prior to 1 April 2022 
(5) เมื่อไดร้บัการยนืยนัตวัตน ผูใ้หบ้รกิารจดัประชุมจะจดัส่งลงิคก์ารเขา้ร่วมประชุมและวธิกีารเขา้ร่วมประชุมไปยงัอเีมล์ทีท่่านไดร้ะบ ุ
 When you have been verified, the outsourced meeting organiser will send the Link to join the meeting to your e-mail 
(6) ในวนัประชุมผูถ้อืหุน้จะตอ้งเตรยีมเลขบญัชผีูถ้อืหุน้ และเลขบตัรประชาชน ไวส้ าหรบัการเขา้ร่วมประชุม 
 On the meeting date, you are required to prepare Shareholder’s Registration No. and citizen ID to attend the meeting 

 
ลงชื่อ/Signed ………………………………………………... ผูถ้อืหุน้/Shareholder 
  

(………………………………………………) 
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ข้อปฎิบติัส าหรบัการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะที่มคีวามประสงค์จะเขา้ร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยนืยนัตวัตนตามที่ระบุไว้ 
มายงับรษิัทฯ ภายในวนัที ่1 เมษายน 2565 เมื่อบรษิัทฯ ได้ตรวจสอบขอ้มูลตามรายชื่อผู้ถอืหุน้ตามขอ้มูลปิดสมุด
ทะเบยีนรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผูใ้หบ้รกิารจดัประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์จะ
ส่ง Link ส าหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยงัอีเมล์ที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง Link 
ล่วงหน้า 2 วนัก่อนวนัประชุม  

 

การแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ จะต้องแจง้ความประสงค์ทีจ่ะเขา้ร่วมประชุม ได้  2 วธิี
ดงัต่อไปนี้ 

1. แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุม ดว้ยวธิส่ีงขอ้มลูทาง E-Mail หรอืไปรษณีย ์
2. แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุม ดว้ยวธิส่ีงขอ้มลูทางเว็บไซต ์หรอื QR Code  

 
กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่ง
ข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย ์

 

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิง่ที่ส่งมาด้วย 7) โดย
ขอให้ท่านระบุอีเมล ์(E-mail) และหมายเลขโทรศพัท์มือถือของท่านใหช้ดัเจน ส าหรบัใชใ้นการลงทะเบยีน
เขา้ร่วมประชุม  

2. แนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื่อยนืยนัสทิธเิขา้ร่วมประชุม E-AGM  
2.1 ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 

• กรณีผูถ้อืหุน้ประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 
o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนที่ราชการออกให้และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน 

หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขบัขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) กรณีมกีารเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอใหผู้ถ้อืหุน้แนบหลกัฐานประกอบ และผูถ้อื
หุน้จะตอ้งลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งบนเอกสารดว้ย 

• กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทนผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 
o หนังสอืมอบฉนัทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น 

และลงลายมอืผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉันทะ และตดิอากรแสตมป์จ านวน 20 บาทครบถว้น
แลว้ 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนที่ราชการออกให้และยงัไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ เช่น บตัร
ประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืใบอนุญาตขบัขี ่หรอืส าเนาหนังสือ
เดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) กรณีมกีารเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอใหผู้้มอบฉนัทะแนบ
หลกัฐานประกอบ และผูม้อบฉนัทะจะตอ้งลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งบนเอกสารดว้ย 
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o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนที่ราชการออกให้และยงัไม่หมดอายุของผู้รบัมอบฉันทะ เช่น บตัร
ประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืใบอนุญาตขบัขี ่หรอืส าเนาหนังสือ
เดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) กรณีมกีารเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้รบัมอบฉันทะ
แนบหลกัฐานประกอบ และผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งบนเอกสาร
ดว้ย 

2.2 ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนิตบิุคคล 

• กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่ านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ ออกใหไ้ม่เกนิ 1 ปีก่อนวนัประชุมผู้
ถือหุ้น ซึ่งรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอ านาจลงนามแทนนิติ
บุคคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนทีร่าชการออกให้และยงัไม่หมดอายุของผู้มอี านาจลงนามแทนนิติ
บุคคล (กรรมการ) เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืใบอนุญาต
ขบัขี ่หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) กรณีมกีารเปลี่ยนแปลงชื่อ -สกุล 
ขอให้ผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) แนบหลกัฐานประกอบ และผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) 
จะตอ้งลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งบนเอกสารดว้ย 

• กรณีทีม่กีารมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมแทนผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 
o หนังสอืมอบฉนัทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น 

และลงลายมอืผูม้อบฉนัทะและผู้รบัมอบฉันทะ และตดิอากรแสตมป์จ านวน 20 บาทครบถว้น
แลว้ 

o ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ ออกใหไ้ม่เกนิ 1 ปีก่อนวนัประชุมผู้
ถือหุ้น ซึ่งรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอ านาจลงนามแทนนิติ
บุคคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนทีร่าชการออกใหแ้ละยงัไม่หมดอายุของผู้มอี านาจลงนามแทนนิติ
บุคคล (กรรมการ) เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืใบอนุญาต
ขบัขี ่หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) กรณีมกีารเปลี่ยนแปลงชื่อ -สกุล 
ขอให้ผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) แนบหลกัฐานประกอบ และผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) 
จะตอ้งลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งบนเอกสารดว้ย 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนที่ราชการออกให้และยงัไม่หมดอายุของผู้รบัมอบฉันทะ เช่น บตัร
ประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืใบอนุญาตขบัขี ่หรอืส าเนาหนังสือ
เดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) กรณีมกีารเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้รบัมอบฉันทะ
แนบหลกัฐานประกอบ และผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งบนเอกสาร
ดว้ย 

กรณีที่เอกสารหรอืหลกัฐานที่ไดก้ล่าวขา้งต้น ไม่ใช่เอกสารฉบบัภาษาไทยหรอืภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดง
เอกสารค าแปลฉบบัภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ ซึ่งลงนามรบัรองค าแปลโดยผูถ้อืหุน้หรอืโดยผูม้อี านาจลงแทนนิติ
บุคคลนัน้ (ในกรณีเป็นนิตบิุคคล) 
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3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ  1) และหลกัฐานแสดงตัวตน พร้อม
เอกสารประกอบต่าง ๆ (ขอ้ 2) โดยจดัส่งมาใหบ้รษิทัฯ ภายในวนัท่ี 1 เมษายน 2565 

• ช่องทาง E-Mail : jpagm@jsppharma.com 

• ช่องทางไปรษณีย ์: คุณสุวรรณา ศรอีนิทร ์
  บรษิทั โรงงานเภสชัอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
  255, 257 ซอยสาธุประดษิฐ ์58 
  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
  กรุงเทพฯ 10120 

 
กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทอรนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทาง
เวบ็ไซต์หรือ QR Code 

 

1. แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเขา้ไปที ่
Scan QR Code เขา้ไปที ่Link 

 

https://jp.thekoble.com/agm/emeeting/index/1 
 

 

2. กรอกขอ้มลูของผูถ้อืหุน้ 
2.1. เลขทีบ่ญัชผีูถ้อืหลกัทรพัย์ 
2.2. ชื่อ (ไม่ตอ้งระบุค าน าหน้า) หากผูถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคล ไม่ตอ้งกรอกขอ้มลูในช่องนี้ 
2.3. นามสกุล (กรณีผูถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคล ใหใ้ส่ชื่อนิตบิุคคลในช่องนามสกุล) 
2.4. เลขบตัรประจ าตวัประชาชน 
2.5. แนบไฟลห์นังสอืรบัรองบรษิทั (กรณีผูถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคล)  
2.6. เลอืกยอมรบัเงือ่นไข และยนิยอมใหเ้ขา้ถงึขอ้มลูส่วนบุคคล 
2.7. กด “ยนืยนั”  

3. ตรวจสอบชื่อผูถ้อืหุน้และจ านวนหุน้ หากถูกตอ้งกรุณากรอกขอ้มลูของผูถ้อืหุน้เพิม่เตมิดงันี้ 
3.1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) 
3.2. E-mail เพื่อรบั Link ส าหรบัเขา้ร่วมประชุม 
3.3. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื 
3.4. เลอืกประเภทการเขา้ร่วมประชุม 

 

mailto:jpagm@jsppharma.com
https://jp.thekoble.com/agm/emeeting/index/1
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3.4.1. เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองผ่าน E-AGM 
3.4.2. มอบฉนัทะใหบุ้คคลทัว่ไปเขา้ร่วมประชุมผ่าน E-AGM 
3.4.3. มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ 

3.5. กด “ถดัไป” 
4. บนัทกึภาพส าหรบัยนืยนัตวัตนและมอบฉนัทะ 

4.1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่าน E-AGM 
4.1.1. บนัทกึรปูถ่ายผูถ้อืหุน้ โดยกดอนุญาตยอมรบั (Allow) ใหเ้วบ็ไซตเ์ขา้ถงึกลอ้งถ่ายรปู  

 

4.1.2. ถ่ายรปูบตัรประจ าตวัประชาชนเตม็ใบ  

• กด “ถ่ายภาพ” 

• กด “บนัทกึ” 

• กรณีทีต่อ้งการถ่ายอกีครัง้ กรุณากดปุ่ ม “ลองใหม่” 
4.1.3. ถ่ายรปูผูถ้อืหุน้พรอ้มถอืบตัรประจ าตวัประชาชน (ตามรปูตวัอย่างทีป่รากฏ) 

• กด “ถ่ายภาพ” 

• กด “บนัทกึ” 

• กรณีทีต่อ้งการถ่ายอกีครัง้ กรุณากดปุ่ ม “ลองใหม่” 
4.1.4. กด “ถดัไป” 
4.1.5. ระบบจะขึน้ขอ้ความ “ไดร้บัขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้” ใหต้รวจสอบชื่อ นามสกุล และจ านวนหุน้อกีครัง้ 
4.1.6. กด “เสรจ็สิน้” 

4.2. กรณีมอบฉันทะให้บุคคลทัว่ไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM 
4.2.1. บนัทกึรปูถ่ายขอ้มลูผูถ้อืหุน้ (เหมอืนกรณีผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง) 
4.2.2. บนัทกึขอ้มลูผูร้บัมอบฉนัทะและแนบเอกสารประกอบ 

(ก) ชื่อ-นามสกุล ของผูร้บัมอบฉนัทะ (ภาษาไทย) 
(ข) ชื่อ-นามสกุล ของผูร้บัมอบฉนัทะ (ภาษาองักฤษ) 
(ค) แนบไฟลส์ าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ 
(ง) แนบไฟลห์นังสอืมอบฉนัทะทีม่กีารกรอกขอ้มลู และลงลายมอืชื่อครบถว้นแลว้ 
(จ) กด “ถดัไป” 

4.2.3. กด “ถดัไป”  
4.2.4. ระบบจะขึน้ขอ้ความ “ไดร้บัขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้” ใหต้รวจสอบชื่อ นามสกุล และจ านวนหุน้อกีครัง้ 
4.2.5. กด “เสรจ็สิน้” 
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4.3. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 
4.3.1. บนัทกึรปูถ่ายขอ้มลูผูถ้อืหุน้ (เหมอืนกรณีผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง) 
4.3.2. แนบแบบฟอรม์มอบฉนัทะ ทีก่รอกขอ้มลู และลงลายมอืชื่อครบถว้นแลว้ 
4.3.3. กด “ถดัไป”  
4.3.4. ระบบจะขึน้ขอ้ความ “ไดร้บัขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้” ใหต้รวจสอบชื่อ นามสกุล และจ านวนหุน้อกีครัง้ 
4.3.5. กด “เสรจ็สิน้ 

หมายเหตุ : ระบบรบัแจง้ความประสงค์เขา้ร่วมประชุมฯ จะเปิดใหด้ าเนินการตัง้แต่วนัที ่23 มนีาคม 2565 ถงึวนัที ่1 
เมษายน 2565 หรอืจนกว่าการประชุมจะแลว้เสรจ็ (ระบบไม่เปิดรบัขอ้มลูในวนัเสาร ์อาทติย ์และวนัหยุดราชการ)  

กรณีที่เอกสารหรอืหลกัฐานที่ไดก้ล่าวขา้งต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดง
เอกสารค าแปลฉบบัภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ ซึ่งลงนามรบัรองค าแปลโดยผูถ้อืหุน้หรอืโดยผูม้อี านาจลงแทนนิติ
บุคคลนัน้ (ในกรณีเป็นนิตบิุคคล) 

การเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

1. เมื่อผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะแจ้งความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมและไดร้บัการตรวจสอบครบถว้นแล้ว ท่าน
จะไดร้บั E-Mail จากทางผูใ้หบ้รกิารจดัประชุมฯ ซึง่จะเป็น Link ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุม และคู่มอืการเขา้
ใชง้านระบบ ก่อนวนัประชุม 2 วนั โปรดศกึษาคู่มอืวธิกีารใชง้านระบการประชุม E-AGM โดยละเอยีด กรณี
ทีย่งัไม่ไดร้บั E-Mail ดงักล่าวภายในวนัที ่4 เมษายน 2565 ใหต้ดิต่อบรษิทัฯ โดยทนัท ี

2. การเขา้ร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กบัคอมพวิเตอร์  / โน๊ตบุ๊ค 
(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัทพ์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเตอร์เน็ต
ความเรว็ 4G หรอือนิเตอรเ์น็ตบา้นพืน้ฐาน  

หมายเหตุ : กรณีเขา้ร่วมประชุมผ่านทางแทบ็เลต็ (Tablet) หรอืโทรศพัทม์อืถอื จะตอ้งตดิตัง้แอพพลเิคชนั Zoom 
Cloud Meeting ก่อนเขา้ร่วมประชุม ซึง่สามารถ Download ไดด้งันี้ 

ระบบ iOS ระบบ Android 

  
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-

meetings/id546505307 
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.z

oom.videomeetings 
 

3. ระบบจะเปิดใหเ้ขา้ร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาท ีก่อนเริม่การประชุม อย่างไรกต็ามการถ่ายทอดสดจะเริม่
เมื่อถงึเวลาประชุมเท่านัน้  

4. การเขา้สู่ระบบผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งใชข้อ้มลูเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ และเลขทีบ่ตัรประชาชนของผูถ้อืหุน้ 

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
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5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเหน็ดว้ย ไม่เหน็
ด้วย หรอืงดออกเสยีง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่าน
ลงคะแนนเสยีงเป็นเหน็ดว้ยโดยทนัท ี(ใชว้ธิกีารนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสยีงไปทางเหน็ดว้ย) 

6. กรณีทีผู่เ้ขา้ร่วมประชุมมเีหตุขดัขอ้งหรอืตดิปัญหาในการใชง้านระบบ E-AGM ท่านสามารถตดิต่อบรษิทั โอ
เจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ีร่ะบุไวใ้น E-Mail ทีจ่ดัส่งคู่มอืการใชง้านระบบไปใหท้่าน 

 

*** การประชุม E-AGM น้ีจะเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เท่านัน้ และจะไม่มีการจดัสถานท่ีการ

ประชุมในรปูแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาท่ีบริษทัฯ *** 

 

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  

ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมแบบ E-AGM ดว้ยตนเองหรอืไม่สามารถมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ
ท่านอื่นเขา้ร่วมประชุมแบบ E-AGM ได ้หากผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอสิระ กรุณาส่งหนังสอืมอบ
ฉันทะ (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 4) โดยระบุผูร้บัมอบฉันทะเป็นกรรมการอสิระท่านใดท่านหนึ่งตามทีบ่รษิทัไดก้ าหนดไวพ้รอ้ม
เอกสารประกอบ และตดิอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท ครบถ้วนแล้วใหบ้รษิทัฯ หรอืลงทะเบยีนผ่านช่องทางเวบ็ไซต์
หรอื QR Code ภายในวนัท่ี 1 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี้ 

• ช่องทาง E-Mail : jpagm@jsppharma.com 

• ช่องทางไปรษณีย ์: คุณสุวรรณา ศรอีนิทร ์
  บรษิทั โรงงานเภสชัอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
  255, 257 ซอยสาธุประดษิฐ ์58 
  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
  กรุงเทพฯ 10120 

หมายเหตุ : กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ระบุการลงคะแนนเสยีงแต่ละวาระ กรรมการอสิระจะท าการลงคะแนนเสยีงตามทีท่่านได้
ระบุมาในหนังสอืมอบฉนัทะ ซึง่ในการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ผูถ้อืหุน้มสีทิธอิอกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอื
งดออกเสยีง เพยีงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสยีงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการ
ลงคะแนนเสยีงของ Custodian) 

 

กรณีผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและ
ดแูลหุ้น  

กรุณาน าส่งขอ้มลูต่อไปนี้  

1. หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. (ทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม) กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น ลงลายมอื
ชื่อของผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มตดิอากรแสตมป์ 20 บาทครบถว้นแลว้ 

2. หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของ คสัโตเดยีน (Custodian) และลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง
โดยผู้มอี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลของ คสัโตเดยีน (Custodian) หรอืผู้รบัมอบอ านาจ พร้อมประทบัตรา
ส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

mailto:jpagm@jsppharma.com
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3. หนังสอืมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คสัโตเดยีน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสอืมอบฉันทะ
แทน 

4. หนังสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน (Custodian) 
5. ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนที่ราชการออกให้และยงัไม่หมดอายุของผู้รบัมอบฉันทะ เช่น บตัรประจ าตัว

ประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืใบอนุญาตขบัขี ่หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) กรณีมกีารเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้รบัมอบฉันทะแนบหลกัฐานประกอบ และผู้รบัมอบ
ฉนัทะจะตอ้งลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งบนเอกสารดว้ย 

6. จดัส่งขอ้มลู ผ่านช่องทางต่อไปนี้ 

• ช่องทาง E-Mail : jpagm@jsppharma.com 

• ช่องทางไปรษณีย ์: คุณสุวรรณา ศรอีนิทร ์
  บรษิทั โรงงานเภสชัอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
  255, 257 ซอยสาธุประดษิฐ ์58 
  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
  กรุงเทพฯ 10120 

 

การส่งค าแนะน าหรือค าถามเก่ียวข้องกบัธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษทัฯ หรือเก่ียวข้องกบั
วาระใด ๆ ซ่ึงจะพิจารณาในการประชุม E-AGM  

 กรณีท่านผูถ้อืหุน้มคีวามประสงคจ์ะส่งค าแนะน าหรอืค าถามต่าง ๆ สามารถกระท าได ้2 วธิ ีดงัต่อไปนี้ 

1. ส่งค าแนะน าหรอืค าถามล่วงหน้าใหบ้รษิทัก่อนวนัประชุม ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี้ 

• ช่องทาง E-Mail : jpagm@jsppharma.com 

• ช่องทางโทรศพัท ์: คุณเกรยีงไกร รุ่งเรอืงทวกีุล 064-479-1691 

• ช่องทางไปรษณีย ์: คุณสุวรรณา ศรอีนิทร ์
  บรษิทั โรงงานเภสชัอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
  255, 257 ซอยสาธุประดษิฐ ์58 
  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
  กรุงเทพฯ 10120 

2. ส่งค าแนะน าหรอืค าถามระหว่างการประชุม ส าหรบัผูท้ีเ่ขา้ร่วมประชุม E-AGM โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้ง
ระบุชื่อและนามสกุล พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเอง หรอืเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ก่อนทีจ่ะมกีารส่ง
ค าแนะน าหรอืค าถามทุกครัง้ บรษิทัฯ เปิดช่องทางในการส่งค าแนะน าและค าถามระหว่างประชุม ดงันี้ 

• ช่องทางการสนทนาระบบพมิพข์อ้ความ (Chat)  

• ช่องทางการสนทนาระบบเสยีง ซึ่งผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะกดปุ่ มยกมอื และเปิดไมโครโฟนทีอุ่ปกรณ์
ของตนเอง หลงัจากทีเ่จา้หน้าทีค่วบคุมระบบส่งค าเชญิใหท้่านสนทนาได ้และกรุณาปิดไมโครโฟน
หลงัจากทีส่นทนาเสรจ็ทุกครัง้ (สามารถดูรายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากคู่มอืการเขา้ร่วมประชุมทีถู่ก
จดัส่งไปยงัอเีมลข์องผูเ้ขา้ร่วมประชุม) 

 

mailto:jpagm@jsppharma.com
mailto:jpagm@jsppharma.com
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ทัง้นี้ หากผูถ้อืหุน้มขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการประชุมสามารถตดิต่อเจา้หน้าที ่ดงันี้ 

1. เรื่องการส่งเอกสารยนืยนัตวัตนเพื่อเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) ตดิต่อ
เลขานุการบรษิทัเพื่อสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิได ้ตามช่องทางการตดิต่อบรษิทั ตามรายละเอยีดขา้งตน้ 

2. เรื่องขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่
ยนืยนัตวัตนอย่างถูกตอ้งและครบถว้นแล้ว ตดิต่อบรษิทั โอเจ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ตามหมายเลข
โทรศพัทท์ีร่ะบุไวใ้น E-Mail ทีจ่ดัส่งคู่มอืการใชง้านระบบไปใหท้่าน 
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