
  

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Proxy  (Form B.) 

 
          
  เขยีนที ่       

 Written at 
        

วนัที ่      เดอืน                 พ.ศ.    
Date      Month              Year 

 
 

1.   ขา้พเจา้          สญัชาต ิ     
            I/We        nationality   

                                     
 อยูบ่า้นเลขที่                                   
 Address            

                 
2. เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  (“บรษิทั”)  

being a shareholder of  SC Asset Corporation Public Company Limited (“Company”) 
 

โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม       หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั         เสยีง    ดงันี้  
            holding the total amount of     share(s)  and have the rights to vote equal to                   vote(s)     as follows: 

□   หุน้สามญั                       หุน้   ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั            เสยีง  
    ordinary share       share(s)   and have the right to vote equal to      vote(s) 

□  หุน้บุรมิสทิธ ิ หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสยีง 
    preference share      share(s)   and have the right to vote equal to       vote(s) 
 

3. ขอมอบฉนัทะให ้ 
Hereby appoint 
□ ชือ่                  อายุ   ปี      อยู่บา้นเลขที ่             

Name           age             years, residing at 
ถนน           ต าบล/แขวง          อ าเภอ/เขต      
Road      Tambol/Khwaeng                Amphur/Khet                   
จงัหวดั         รหสัไปรษณยี ์             หรอื 
Province                 Postal Code    or 

  
 □ นายปรีชา เศขรฤทธ์ิ หรือ นายทรงศกัด์ิ เปรมสขุ กรรมการอสิระ (รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย) 
  Mr. Precha Sekhararidhi or Mr. Songsak Premsuk, independent directors (as per details in enclosed Document) 
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2563 ในวนัพฤหสับดทีี่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชัน้ 9 อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 3 เลขที่ 1010 
ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

only one person from above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General 
Meeting of Shareholders for the year 2020 on Thursday April 23, 2020 at 14.00 hrs. at the Auditorium Room, 9th Floor, 
Shinawatra Tower 3, No. 1010 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, Bangkok or such other 
date, time and place as the meeting may be adjourned. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 15  
Enclosure 15 

 
ตดิอากรแสตมป์ 20 บาท 
Duty Stamp of 20 Baht 

is required 

 

หากผูถ้ือหุ้นท่านใดประสงคจ์ะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทัว่ไป) หรือแบบ ค. (ส าหรบัคสัโตเดียน)  
ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี <www.scasset.com> 

Any shareholder who wishes to use the Proxy Form-A (General Form) or Proxy Form-C (Custodian Form)  
may download such form at <www.scasset.com>. 
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4. มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้น้ี ดงัน้ี 
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:  
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 

วาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
Agenda No. 1 Matters to be informed 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
    (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เหน็ดว้ย      ไมเ่หน็ดว้ย      งดออกเสยีง   
 Approve         Disapprove         Abstain 
 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562  เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 
Agenda No. 2 To consider and adopt the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on       

25 April 2019. 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
    (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย     งดออกเสยีง  
    Approve     Disapprove     Abstain   
 
วาระท่ี 3 พิจารณารบัรองรายงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2562 
Agenda No. 3 To consider and certify the Board of Directors’ report on the operating performance of the 

Company for the year 2019. 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
    (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย     งดออกเสยีง  
    Approve     Disapprove     Abstain 
 
วาระท่ี 4 อนุมติังบการเงินประจ าปี 2562 ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
Agenda No. 4 To approve the 2019 financial statement for the year ended December 31, 2019. 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
    (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย     งดออกเสยีง  
    Approve     Disapprove     Abstain 
 
วาระท่ี 5 อนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 
Agenda No. 5 To approve the dividends payment for the year 2019. 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
    (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย     งดออกเสยีง  
    Approve     Disapprove     Abstain 
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วาระท่ี 6 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 
Agenda No. 6 To consider and approve the appointment of the auditor and to fix the audit fee for the year 2020.  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
    (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย     งดออกเสยีง  
    Approve     Disapprove     Abstain 
 
 

วาระท่ี 7 เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่งตามวาระ พร้อมก าหนดช่ือกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงนาม
ผกูพนับริษทั และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 

Agenda No. 7 To approve the election of directors replacing those retired by rotation, the designation of the authorised 
directors and the remuneration of the directors for the year 2020. 
 
7.1 เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระ 

  To approve the election of directors replacing those retired by rotation 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 

❑  การเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  
          Election of certain directors: 
 

(1) นายคโุณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ 
(1) Mr. Kunodom Tharmmaphornphilas 
  เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย     งดออกเสยีง  
    Approve     Disapprove     Abstain 
(2) นายประเสริฐ สมันาวงศ ์
(2) Mr. Prasert Samanawong   
  เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย     งดออกเสยีง  
    Approve     Disapprove     Abstain 
(3) นายอรรถพล สฤษฎิพนัธาวาทย ์
(3) Mr. Attapol Sariddipuntawat     
  เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย     งดออกเสยีง  
    Approve     Disapprove     Abstain 
 
 

7.2   ก าหนดชื่อกรรมการซึง่มอี านาจลงนามผูกพนับรษิทั 
       To determine the authorized directors of the Company 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
    (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย     งดออกเสยีง  
    Approve     Disapprove     Abstain 
 

7.3   ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
       To fix the remuneration of the Board of Directors  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
    (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย     งดออกเสยีง  
    Approve     Disapprove     Abstain 
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วาระท่ี 8 อนุมติัให้บริษทั เอสซี เอก็ซ์เพดิชัน่ จ ากดั บริษทัย่อยของบริษทั เช่าท่ีดินแปลงพทัยา จงัหวดัชลบุรี ซ่ึงเป็น

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
Agenda No. 8 To approve SC Expedition Company limited, the Company’s subsidiary, to enter into lease agreement 

in Pattaya area, Chonburi Province, which is defined as the connected transaction.  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามทีเ่หน็สมควร 
    (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย     งดออกเสยีง  
    Approve     Disapprove     Abstain 
 
 
 
วาระท่ี 9 อนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญั (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ”) ของบริษทัให้แก่

กรรมการและพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อย จ านวนไม่เกิน 42,000,000 หน่วย (โครงการ ESOP ครัง้ท่ี 4) 
Agenda No. 9 To approve the issuance and offering the warrants to purchase the Company’s ordinary shares 

(“Warrant”) to directors and employees of the Company and Company’s subsidiaries , in the amount 
not exceeding 42,000,000 units (ESOP Grant IV)  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
    (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย     งดออกเสยีง  
    Approve     Disapprove     Abstain 
 
วาระท่ี 10 อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวนไม่เกิน 42,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หน่ึงบาท) เพ่ือ

รองรบัการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ (โครงการ ESOP ครัง้ท่ี 4) 
Agenda No. 10 To approve the allotment of newly issued ordinary shares in the amount not exceeding 42,000,000 shares at 

the par value of Bath 1 (One) each, to be reserved for the exercise of the warrants (ESOP Grant IV). 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
    (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย     งดออกเสยีง  
    Approve     Disapprove     Abstain 
 
 
วาระท่ี 11 อนุมติัแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความในวตัถปุระสงคข์องบริษทั เร่ืองประกอบธรุกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์รวมถึงการ

ให้บริการรบัช าระเงินด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส ์และแก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 3. ของ
บริษทั เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขวตัถปุระสงค ์

Agenda No. 11 To approve the amendment of the Company’s objectives, by adding the new clauses as carry out E-Commerce 
(Electronic Commerce) business including service of receiving electronic payment, and the amendment of 
Article 3 of the Company’s Memorandum of Association to be in line with the amendment of the Company’s 
objective 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
    (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 

  เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย     งดออกเสยีง  
    Approve     Disapprove     Abstain 
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5. การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะน้ี ให้ถอืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ 

ไมถู่กตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
Any agenda voting of the proxy which is not complied with this letter shall be deemed as incorrect voting and it shall 
not be my voting in term of a shareholder. 
 

6. ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีาร
พจิารณาหรอืลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้้างต้น รวมถึงกรณีที่มกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืเพิ่มเติมข้อเท็จจรงิ
ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
In case I/we do not specify my/our intention to vote in any agenda or not clearly specify 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. 
 

7. ค าแถลงหรอืเอกสารหลกัฐานอื่น ๆ (ถา้ม)ี ของผูร้บัมอบฉนัทะ                  
Other statements or evidences (if any) of the proxy               

 
 
 

 
กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนัน้ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ/ Signed      ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
 (    )  
   

ลงชื่อ/ Signed      ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
 (    )  
   

ลงชื่อ/ Signed       กรรมการอสิระผูร้บัมอบฉันทะ/Independent Director Proxy 
 (    )  
   

 
 

หมายเหต ุ/ Remark 

1. ผูถ้อืหุน้ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

 The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split 
the number of shares to many proxies for splitting votes. 

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
 In agenda of directors election, the shareholder may elect a whole set of directors or individually. 
3. ในกรณีที่มวีาระที่จะพจิารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไวข้้างต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสอื

มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
 In case of agenda for consideration in the Meeting is more than above stated, it can be specified in the attached 

supplemental proxy form B.  
4. กรณีหากมขีอ้ก าหนดหรอืขอ้บงัคบัใดก าหนดใหผู้ร้บัมอบฉันทะตอ้งแถลงหรอืแสดงเอกสารหลกัฐานอื่นใด  เช่น  กรณีผูร้บัมอบฉันทะ

เป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีในกจิการเรื่องใดที่ไดเ้ขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนกส็ามารถแถลงหรอืแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบุไว้
ในขอ้ (7) 

 If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that 
the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting, he/she may mark the statement or 
provide evidence by specifying in clause (7). 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 
Supplemental Proxy Form 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

The proxy is granted by a shareholder of SC Asset Corporation Public Company Limited. 
 
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชัน้ 9 
อาคาร  ชนิวตัร ทาวเวอร ์3 เลขที่ 1010 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา 
และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

For the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2020 shall be held on Thursday, April 23, 2020 at 14.00 
hrs., at the Auditorium, 9th Floor, Shinawatra Tower 3, No.1010 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak 
District, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

     
 
 
   วาระท่ี    เรื่อง           
      Agenda ..…...…..... Re : …………..........................................………………………………………………...........…… 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
    (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เหน็ดว้ย      ไมเ่หน็ดว้ย      งดออกเสยีง   
 Approve         Disapprove         Abstain 
 
   วาระท่ี    เรื่อง           
      Agenda ..…...…..... Re : …………..........................................………………………………………………...........…… 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
    (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เหน็ดว้ย      ไมเ่หน็ดว้ย      งดออกเสยีง   
 Approve         Disapprove         Abstain 
 
   วาระท่ี    เรื่อง           
      Agenda ..…....….... Re : …………..........................................………………………………………………...........…… 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
    (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เหน็ดว้ย      ไมเ่หน็ดว้ย      งดออกเสยีง   
 Approve         Disapprove         Abstain 
 
   วาระท่ี    เรื่อง           
      Agenda ..…....….... Re : …………..........................................………………………………………………...........…… 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
    (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เหน็ดว้ย      ไมเ่หน็ดว้ย      งดออกเสยีง   
 Approve         Disapprove         Abstain 
 
 
 
 
 
 



 

                                           หน้า 7 ของจ านวน 18 หน้า                                       
Page 7 of total 18 pages 

 

 
   วาระท่ี    เรื่อง เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 
      Agenda ..…...…..... Re : Elect of directors 
  
ชื่อกรรมการ ..................................................................................................... ............................................................................... 
Name of Director 
   เหน็ดว้ย      ไมเ่หน็ดว้ย      งดออกเสยีง   
 Approve         Disapprove         Abstain 
 
ชื่อกรรมการ ................................................................................................................................................................................. ... 
Name of Director 
   เหน็ดว้ย      ไมเ่หน็ดว้ย      งดออกเสยีง   
 Approve         Disapprove         Abstain 
 
ชื่อกรรมการ ................................................................................................................................ .................................................... 
Name of Director 
   เหน็ดว้ย      ไมเ่หน็ดว้ย      งดออกเสยีง   
 Approve         Disapprove         Abstain 
  
ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. ................................................................... 
Name of Director 
   เหน็ดว้ย      ไมเ่หน็ดว้ย      งดออกเสยีง   
 Approve         Disapprove         Abstain 
  
ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. ................................................................... 
Name of Director 
   เหน็ดว้ย      ไมเ่หน็ดว้ย      งดออกเสยีง   
 Approve         Disapprove         Abstain 
 
 
 
 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจ าต่อหนงัสอืมอบฉนัทะถูกตอ้งบรบิูรณ์และเป็นความจรงิทุกประการ 
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ/ Signed      ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
 (    )  
   

ลงชื่อ/ Signed      ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
 (    )  
   

ลงชื่อ/ Signed       กรรมการอสิระผูร้บัมอบฉันทะ/Independent Director Proxy 
 (    )  
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เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรอืผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชุม 
DOCUMENTS OR EVIDENCE SHOWING AN IDENTITY OF THE SHAREHOLDER OR A REPRESENTATIVE OF 

THE SHAREHOLDER 
 

เพื่อใหก้ารประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเป็นไปดว้ยความโปรง่ใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ บรษิทัจงึก าหนดใหม้กีาร
ตรวจสอบเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ยดึถอืปฏบิตัติ่อไป 

 In order to promote transparency, fairness and benefits for the shareholders, the Company therefore impose 
procedures on review of documents and evidence identifying shareholders and proxies eligible to register, attend and vote at 
the Meeting as follows; 

 
เอกสารทีผู่เ้ขา้รว่มประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้รว่มประชุม / Documents to be produced prior to the Meeting 

1.  บคุคลธรรมดา / Person 
1.1 ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง/ Personal Attendance:  

บตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บตัรขา้ราชการ ใบขบัขี ่หรอืหนังสอืเดนิทาง โดยหากมกีารเปลี่ยนชื่อ-
นามสกุล ใหย้ื่นเอกสารประกอบ 

 Identification card or an official document issued by government authorities e.g. government officer identification card, 
driver license or Passport supported by any documents in case of change thereto. 

 
1.2 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน/ Proxy: 

• หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมอืชื่อผู้ มอบฉันทะและ
ผูร้บัมอบฉันทะเรยีบรอ้ยแล้ว 

  Any Proxy Form, either Form A or Form B duly filled in and signed by shareholder and proxy 
• ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูม้อบฉนัทะพรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

A copy of Identification Card issued by competent authorities duly certified shareholder 
•  บตัรประจ าตวัหรอืส าเนาเอกสารแสดงตวัตนทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ 
  An original or copy of Identification Card issued by competent authorities duly certified by proxy. 
 
ทัง้น้ี เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบียนที่แนบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม ซึ่งม ีBarcode มา

ในวนัประชุมดว้ย  
For your convenience in registration, please also bring the Registration Form which a Barcode has been affixed on 

the date of the Meeting. 
 

2.  นิติบุคคล/ Juristic Entity 
2.1 ผู้แทนนิติบคุคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง/ Personal attendance by director: 

• หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมอืชื่อผู้มอบฉันทะ 
และผูร้บัมอบฉนัทะเรยีบรอ้ยแลว้ 
Any Proxy Form (either Form A or Form B) duly filled in and signed by shareholder and proxy; 

• ส าเนาหนงัสอืรบัรองนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ ออกใหโ้ดยกรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้ง โดยผูแ้ทนนิตบิุคคลครบถว้น 
A copy of a company certificate issued by Department of Business Development, Ministry of Commerce and duly 
certified by authorized director(s); 

• บตัรประจ าตวัหรอืส าเนาเอกสารแสดงตวัตนผูแ้ทนนิตบิุคคลทีส่่วนราชการออกใหพ้รอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
An original (s) or copy (ies) of Identification Card or issued by competent authorities duly certified by such 
director(s). 

 
2.2 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน/ Proxy:  

• หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมอืชื่อผู้มอบฉันทะ 
และผูร้บัมอบฉนัทะเรยีบรอ้ยแลว้ 
Any Proxy Form (either Form A or Form B) duly filled in and signed by authorized director(s) of shareholder and 
proxy 
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• ส าเนาหนงัสอืรบัรองนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ ออกใหโ้ดยกรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรอง

ส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการผูม้อี านาจลงนาม) 
A copy of a company certificate issued by Department of Business Development, Ministry of Commerce and duly 
certified by authorized director(s); 

• ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการผูม้อี านาจลงนาม) ที่สว่นราชการออกใหซ้ึง่เป็นผู้มอบฉนัทะพรอ้ม
ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
A copy (ies) of Identification Card or others issued by competent authorities to authorized director(s) duly 
certified by him/her/them; 

• บตัรประจ าตวัหรอืส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะทีส่ว่นราชการออกพรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
An original (s) or copy (ies) of ID Card or others issued by competent authorities to proxy duly certified by proxy. 
 

ทัง้น้ี เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบียนที่แนบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม ซึ่งม ีBarcode มา
ในวนัประชุมดว้ย  

For your convenience in registration, please also bring the Registration Form which a Barcode has been affixed on 
the date of the Meeting. 
 
3. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศ และแต่งตัง้คสัโตเดียน (Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดแูลหุ้น/ 
      For Foreign Investor appointing the Custodian in Thailand: 

 
• กรณีผูถ้อืหุน้ที่เป็นนักลงทุนในต่างประเทศ และแต่งตัง้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ ใหใ้ช้เอกสาร

เช่นเดยีวกบักรณีนิตบิุคคลตามขอ้ 2. โดยสามารถใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบ ค. แบบใดแบบหน่ึง ซึ่ง
ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมอืชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะเรยีบรอ้ยแลว้ 
In case Custodian appointed as depositary by foreign investors, documents as under juristic entity 2 shall be applied by 
selecting one of any Proxy Form (either Form A, Form B or Form C) duly filled in and signed by shareholder and 
proxy; 

• ในกรณีที่ผูถ้ือหุ้นที่เป็นผูล้งทุนในต่างประเทศมอบให้Custodian เป็นผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลกัฐาน
ดงัต่อไปน้ีเพิม่เตมิ 
in the event custodian has been authorized to sign on proxy, the following documents shall be produced: 
1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนในต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉันทะแทน 
1) A power of attorney appointing such custodian to sign on proxy; 
2) หนงัสอืยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ Custodian 
2) A confirmation letter that signatory has been licensed to engage in custodian business.  

 
ทัง้น้ี เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบียนที่แนบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม ซึ่งม ีBarcode มา

ในวนัประชุมดว้ย  
For your convenience in registration, please also bring the Registration Form which a Barcode has been affixed on 

the date of the Meeting. 
 

 ในกรณีของส าเนาเอกสารจะตอ้งมกีารรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารทีจ่ดัท าขึน้ในต่างประเทศ ควรมกีารรบัรอง
ลายมอืชื่อโดยโนตารพีบับลคิ 
  A copy of the documents must be certified true copy.  In case of any documents or evidence produced or executed 
outside of Thailand, such documents or evidence should be notarised by a notary public. 
 

ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงทะเบยีน และยื่นเอกสารหรอืหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานทีป่ระชุมไดต้ัง้แต่เวลา 12.00 น. 
ของวนัที ่23 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 

A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the meeting from 
12.00 hrs., on 23 April 2020. 
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ขัน้ตอนและวิธีการมอบฉันทะ 
Proxy Procedures 

 
ผูถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะได ้โดยสามารถด าเนินการ ดงัน้ี  
In case the shareholders cannot attend the meeting in person, the shareholders can appoint a person as their 

proxy, the proceedings shall be conducted as follows; 
 
1. บรษิทัไดจ้ดัส่งหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่มอบฉันทะที่ละเอยีดและชดัเจน 

ตามประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ก าหนดไว้ พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ 
1. The Company attaches to the Notice a Proxy Form B. which prescribes certain particulars pursuant to the Notification 

of the Department of Business Development.  

2. ผูถ้อืหุน้หุน้สามารถเลอืกใช้หนังสอืมอบฉันทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรอื ข. แบบหน่ึงแบบใดเท่านัน้ เวน้แต่เป็น ผูถ้อืหุน้ที่ เป็นผูล้งทุน
ต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ สามารถเลอืกใช้หนังสอืมอบฉันทะได้
ทัง้แบบ ก. หรอืแบบ ข. หรอืแบบ ค. แบบใดแบบหน่ึงได ้โดยกรณีผูถ้อืหุน้มคีวามประสงคท์ี่จะใช้หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. หรอื 
แบบ ค. ผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดหนังสอืมอบฉันทะทัง้ 2 แบบไดจ้าก www.scasset.com ภายใต้หวัขอ้ นักลงทุนสมัพนัธ ์» 
ขอ้มูลส าหรบัผูถ้อืหุน้ » การประชุมผูถ้อืหุน้   

2.  Shareholders may apply either Form A or B while foreign investors appointing custodians as  depositary in Thailand can 
select Form A, B or C. In the event shareholders wish to apply a Proxy Form A. or  Proxy Form C., both Forms can be 
downloaded from the Company www.scasset.com under the menu of Investor Relations » Shareholder Information » 
Shareholder Meeting. 

3. มอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ หรอืเลอืกมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอสิระของบรษิทั โดยใหร้ะบุชื่อ
พรอ้มรายละเอยีดของบุคคลทีผู่ถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ หรอืกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอสิระ ตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบ
ฉนัทะเป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชุม ทัง้น้ีการมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระขอใหใ้ชใ้บมอบฉันทะแบบ ข. เท่านัน้ 

3. A proxy is given to any person or Company’s independent directors as desired by such the shareholder by indicating the 
name and particulars of such person, who is to act as a proxy or making a mark in front of the independent directors’ names 
as stated in the proxy form. A proxy is given to the Company’s independent directors can only use the Proxy Form B.  

4.   ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขดีฆา่ลงวนัทีท่ีท่ าหนงัสอืมอบฉันทะดงักล่าว เพื่อใหถู้กต้องและมผีลผูกพนัตามกฎหมาย โดย
บรษิทัไดอ้ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะทีม่าลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม 

4. Twenty-baht worth of duty stamp is affixed with the date crossed out on the proxy for legal validity. However, the 
registered proxy is given with convenience in affixing the duty stamps by the Company 

5. ขอความร่วมมอืโปรดจดัส่งหนังสอืมอบฉันทะฉบบัจรงิพรอ้มเอกสารประกอบกลบัมายงัฝ่ายเลขานุการบรษิทัโดยตดิต่อ 0-2949-2414 หรอื 
0-2949-2204 ภายในวนัที ่22 เมษายน 2563 หรอืก่อนเวลาเริม่การประชุมอยา่งน้อยหน่ึงชัว่โมง เพื่อการตรวจสอบเอกสาร 

5. The proxy is requested to have the true and genuine proxy with documentation delivered to the Company Secretary’s office by 
contacting No. 02-949-2414 or 02-949-2204 within April 24, 2019 or one hour prior to the commencement of the meeting to give 
time for the Company’s officials to examine the documents. 
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 • นายปรีชา เศขรฤทธ์ิ  (อาย ุ73 ปี) 

 ท่ีอยูปั่จจบุนั : เลขที ่68/174 หมู่บา้นประชานเิวศน์ 4 ซอยสามคัค ี60 ถนนประชาชื่น 

ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงนนทบุร ีจงัหวดันนทบุร ี

 ต าแหน่งปัจจบุนั : กรรมการ / ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื / 
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 

  
วนัเร่ิมต้นต าแหน่งกรรมการ : 26 มนีาคม 2550 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษทั : 13 ปี 
คณุวฒิุการศึกษาสูงสุด • : ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี 
 • : ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมหลกัสูตร IOD 
 

: หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 13/2547 
: หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 97/2550 
: หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 2/2558 

ประวติัการกระท าผิดกฎหมายใน 
ระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมา 

: -ไม่ม-ี 

การถือหุ้นในบริษทั  
(ตนเอง/ค่สมรส/บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ)  
 

 : จ านวนหุน้                                                    37,968 หุน้  

 : สดัสว่นของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด          0.009% 

การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ของบริษทั/บริษทัย่อย 

: -ไม่ม-ี 

การมีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการ
ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2563 

: มสีว่นไดเ้สยีในวาระที ่7.3 ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระท่ีเสนอใน
การประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2563 

:  -วาระที ่1 – 4 ไม่มสีว่นไดเ้สยีพเิศษ 
-วาระที ่5 มสีว่นไดเ้สยีพเิศษ เนื่องจากเป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทั จงึมสีทิธไิดร้บัเงนิปันผล 
- วาระที ่6 - 11 ไมม่สีว่นไดเ้สยีพเิศษ 

 
ประสบการณ์ท างาน   
16 ธนัวาคม 2557        -   ปัจจุบนั กรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
12 มกราคม 2554        -   ปัจจุบนั ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ยืน บรษิัท เอสซี แอสเสท 

คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
14 พฤศจกิายน 2550   -    ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
26 มนีาคม 2550         -   ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เอสซ ีแอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอ่ืน 

• บริษทัจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 2532-ปัจจบุนั    กรรมการบรหิาร บมจ. เอม็ ด ีเอก็ซ ์จ ากดั 
• บริษทัอ่ืนท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียนฯ 2550-ปัจจบุนั    ประธานกรรมการ    บรษิทั ครเิอทสิ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

 2538-ปัจจบุนั    กรรมการ           บรษิทั จ ีเอม็ เอส เพาเวอร ์จ ากดั
(มหาชน) 

ข้อมลูเบือ้งต้นของกรรมการอิสระผู้รบัมอบฉันทะ คนท่ี 1 
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 2517-ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ    บจ. เซา้ทอ์ี๊สท ์เอเชยี เทคโนโลย ี

• การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทั 

 

-ไม่ม-ี   

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม / จ านวนครัง้ท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการบริษทั   7/7 
คณะกรรมการตรวจสอบ   9/9 
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและการพฒันาธรุกิจอย่างยัง่ยืน 2/2 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 4/4 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การมีส่วนได้เสียกบับริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัย่อย / บริษทัร่วม หรือ นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนั หรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

1. เป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า หรอืผูม้อี านาจควบคมุ -ไมเ่ป็น- 
2.  เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เช่น ผู้สอบบญัช ีที่ปรกึษากฎหมาย) -ไมเ่ป็น- 
3.  มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นีัยส าคญั อนัอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ยา่งเป็นอสิระ  
 (เช่น การซือ้/ขายวตัถุดบิ/สนิคา้/บรกิารใหกู้ย้มืเงนิ/ หรอืการกูย้มืเงนิ) 

-ไมม่-ี 

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้กบับริษทั (การปฏิบติัหน้าท่ีในรอบปีท่ีผ่านมา) 
1.  สอบทานใหบ้รษิทัมรีายงานทางการเงนิทีถู่กตอ้งตามทีค่วร ตามมาตรฐานบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป และมกีารเปิดเผยอยา่งเพยีงพอ 
2.   สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่หมาะสมและม ีประสทิธภิาพ 
3. พจิารณาทบทวนแนวปฏบิตัทิีด่เีกีย่วกบัหลกับรรษทัภบิาลและความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดลอ้มอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหบ้รษิทั 
 พฒันาระดบัการก ากบัดแูลกจิการใหส้ามารถเทยีบเคยีงไดก้บัมาตรฐานสากล 
4.  ดแูลใหฝ่้ายบรหิารจดัการน าหลกับรรษทัภิบาลและความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม ไปใช้พฒันาองคก์ร และโครงการเพื่อใหเ้จรญิเตบิโต

อยา่งยัง่ยนื 
5.  พิจารณาและให้ความเห็นต่อนโยบายและขอบเขตการบรหิารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง แนวทางและมาตรการจดัการความเสี่ยง 

รวมถงึแผนปฏบิตังิานเพื่อจดัการความเสีย่งทีเ่หลอือยู่ เพื่อใหม้ ัน่ใจวา่บรษิทัมกีารบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมและอยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ 
6. ตดิตามก ากบัดูแล และสนับสนุนใหทุ้กหน่วยงานมกีารปฏบิตัิตามแนวทางและมาตรการจดัการความเสีย่ง รวมถงึแผนปฏบิตังิานที่ก าหนดไว ้

เพื่อใหร้ะดบัของความเสีย่งลดลงจนอยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้
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Holding a position of director / executive in other companies 

• Other Listed Companies in SET 1989 - Present Managing Director M.D.X Public Company Limited 
• Other Non-Listed Companies 2007 - Present Chairman of the Board 

of Directors 
Creatis International Company Limited 

 • Mr. Precha Sekhararidhi (Age: 73 years) 

 Address : 68/174, Mu Ban Pracha Niwet 4, Samakkhi Alley, Pracha Chuen Road, 
Tha Sai Sub-district, Mueang District, Nonthaburi Province 

 Current Position : Director/ Chairman of the Corporate Governance and Sustainable 
Development Committee/ Chairman of the Risk Management Committee 
/ Member of the Audit Committee (Independent Director) 

 
Appointment Date as Director : March 26, 2007 
Tenure : 13 years  
Highest Education : Master Degree of Engineering, Asian Institute of Technology (AIT) 

: Master Degree of Business Administration, Chulalongkorn University 
Training from IOD 
 

: Director Accreditation Program (DAP), Class 13/2004 
: Director Certification Program (DCP), Class 97/2007 
: Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL), Class 2/2015 

Illegal Record in Past 10 years :- None - 
Shareholding  
(including shares held by spouse and minor 
children) 

:  Number of Share (s)                        37,968 shares  
:  Percentage per total voting rights        0.009% 

Close Relative of any Management Member/ 
Majority Shareholder / Subsidiaries 

:- None - 

Vested interest in agenda of the 2020 General 
Meeting of Shareholders 

: Being vested interests in agenda 7.3: To fix the remuneration of the    Board of 
Directors 

Vested special interest in agenda of the 2020 
General Meeting of Shareholders 

: Agenda 1 – 4: None  

: Agenda 5: He is vested special interest in this agenda because he is the 

Company’s shareholder, so he entitles to receive the dividend 

: Agenda 6 – 11: None 

Working Experiences   

March 26,2007-Present             Director SC Asset Corporation Public Company Limited 
December 16, 2014-Present      Chairman of the Risk Management Committee    SC Asset Corporation Public Company Limited 
January 12, 2012-Present          Chairman of the Corporate Governance and  

Sustainable Development Committee 

SC Asset Corporation Public Company Limited 

November 14, 2017-Present      Member of the Audit Committee SC Asset Corporation Public Company Limited 

The Information of Independent Director Proxy No.1 
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 1995 - Present Director           GMS Power Public Company Limited              

 1974 - Present Chairman of the Board 

of Directors 

Southeast Asia Technology Company 
Limited 

• Other companies that compete with/related to  

the Company that may cause conflict of interest 
-None-  

Meeting Attendance in 2019 Number of Attendance / Number of Meetings 

Board of Directors   7/7 
The Audit Committee   9/9 
The Corporate Governance and Sustainable  
Development Committee 

2/2 

The Risk Management Committee 4/4 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Having the following interest with the Company / parent company / subsidiaries / affiliates or any legal entities that have 
conflicts, at present or in the past 2 years 
1. Being an executive that take part in managing day-to-day operation, or being an employee, or 

advisor who receive a regular salary or fee, or a controlling person 
- No - 

2.  Being a professional service provider (i.e. Auditor or Legal Consultant) - No - 

3.  Having the significant business relations that may affect the ability to perform independently 
  (such as purchase/sell of raw material/product/ loan providing/ or borrowing) 

- None - 

Contribution to the Company (the Performance in the Previous Year) 
1.  Reviewing the Company's financial statements to ensure they are accurate, reliable and have sufficient disclosure with the 

generally accepted accounting principles 
2.  Reviewing the efficiency and effectiveness of the Company's Internal Controls and Internal Audit procedures. 
3. Regularly review good practices related to corporate governance and social & environmental responsibility so that the 

Company is able to develop its standard of governance to the international benchmark. 
4   Monitor the application by the management on good corporate governance and social & environmental responsibility in 

project development for the sustainable growth of the Company 
5. Consider and approve risk management policy and framework, risk assessment, directors, risk management measures, as well 

as relevant action plans on residual risks to assure that the Company maintains appropriate and acceptable risk management 
procedures 

6.    Monitor, oversee, and encourage all units to comply with the risk management framework and measures, as well as observe the 
prescribed action plans to assure that risks are kept at an acceptable level. 
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 • นายทรงศกัด์ิ เปรมสขุ  (อาย ุ62 ปี) 

 ท่ีอยูปั่จจบุนั : เลขที ่9 ซอยพุทธบชูา 20 ถนนพุทธบชูา เขตจอมทอง แขวงบางมด                                                                
กรุงเทพมหานคร          

 ต าแหน่งปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาธุรกจิ
อย่างยัง่ยนื / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (กรรมการอสิระ) 

  

วนัเร่ิมต้นต าแหน่งกรรมการ : 23 เมษายน 2558 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษทั : 5 ปี 

คณุวฒิุการศึกษาสูงสุด : ประกาศนียบตัร Strategic Marketing Management Program, Harvard Business School, USA 

: ปรญิญาตรคีณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

การอบรมหลกัสูตร IOD 
 

• : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 9/2547 
• : หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที ่16/2562 

ประวติัการกระท าผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมา 

• : - ไม่ม ี- 

การถือหุ้นในบริษทั 
(ตนเอง/ค่สมรส/บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิติ
ภาวะ) 

• : จ านวนหุน้                                                        - ไม่ม ี– 
• : สดัสว่นของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด            - 0% - 

การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ของบริษทั/บริษทัย่อย 

• : - ไม่ม ี- 

การมีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการ
ประชมุสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563 

• : มสีว่นไดเ้สยีในวาระที ่7.3 การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระท่ีเสนอใน
การประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2563 

• : ไม่มสีว่นไดเ้สยีพเิศษในทุกวาระ 

 

 
 
 

ประสบการณ์ท างาน   

23 เม.ย.2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
13 พ.ค.2558 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร/กรรมการบรรษทัภบิาล

และการพฒันาธรุกจิอยา่งยัง่ยนื 
บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

2557 - 2561 กรรมการ บรษิทั วอยซ ์ทวี ีจ ากดั 

2556 - 2558 กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
2555 - 2558 กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ สถาบนัการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีกระทรวงศกึษาธกิาร 

2553 - 2557 ประธานกรรมการ / กรรมการ ส านักงานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้ส านักนายกรฐัมนตร ี(OKMD) 

2552 - 2557 กรรมการผูอ้ านวยการ   บรษิทั วอยซ ์ทวี ีจ ากดั 

2545 - 2550 กรรมการผูจ้ดัการ   บรษิทั ไอทวี ีจ ากดั (มหาชน) 

ข้อมลูเบือ้งต้นของกรรมการอิสระผู้รบัมอบฉันทะ คนท่ี 2 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอ่ืน 

• บริษทัจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลพระราม 9 

• บริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนฯ 2550 - ปัจจบุนั กรรมการ           มลูนิธไิทยคม 

    

• การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

 

-ไมม่-ี   

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 จ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุม / จ านวนครัง้ท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการบริษทั   7/7 
คณะกรรมการบริหาร 13/13 
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและการพฒันาธรุกิจอย่างยัง่ยืน 2/2 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การมีส่วนได้เสียกบับริษทั / บริษทัใหญ่ / บริษทัย่อย / บริษทัร่วม หรือ นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนั หรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

1. เป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า หรอืผูม้อี านาจควบคมุ -เป็น- 
2.  เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เช่น ผูส้อบบญัช ีที่ปรกึษากฎหมาย) -ไม่เป็น- 

3.  มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิทีม่นีัยส าคญั อนัอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ยา่งเป็นอสิระ  
 (เช่น การซือ้/ขายวตัถุดบิ/สนิคา้/บรกิารใหกู้ย้มืเงนิ/ หรอืการกูย้มืเงนิ) 

-ไมม่-ี 

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้กบับริษทั (การปฏิบติัหน้าท่ีในรอบปีท่ีผ่านมา) 

1.  ก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ ์และโครงสรา้งการบรหิารงานหลกัในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั ซึ่งก าหนดใหส้อดคล้องและสนับส นุนต่อ
สภาพเศรษฐกจิและการแขง่ขนัที่ไดก้ าหนดและแถลงไวต้่อผูถ้อืหุน้เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบ 

2.  ตรวจสอบ ตดิตามการด าเนินนโยบาย และแนวทางการบรหิารงานดา้นต่างๆ ของบรษิทัทีก่ าหนดใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  
      เอือ้ต่อสภาพการด าเนินธรุกจิ 
3. เสนอแนวปฏิบัติที่ดี และให้ค าแนะน าต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับหลักบรรษัทภิบาลและความรบัผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดล้อม 
 โดยแนวปฏบิตัดิงักล่าวควรจะสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัธรุกจิของบรษิทั 
4.   ส่งเสรมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัมคีวามรูเ้พิม่เตมิตลอดเวลาเพื่อปฏบิตังิานใหส้อดคล้องกบัหลกับรรษทัภบิาลและความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดลอ้ม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัขิองสากล และขอ้เสนอแนะของหน่วยงานทีก่ ากบัดแูลหรอืหน่วยงานเกีย่วขอ้ง 
5.   ดูแลใหฝ่้ายบรหิารจดัการน าหลกับรรษทัภิบาลและความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม ไปใช้พฒันาองค์กร และโครงการเพื่อให้เจรญิเติบโต  

อยา่งยัง่ยนื 
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 • Mr.  Songsak Premsuk (Age: 62 years) 

 Address : No. 9 Phuttha Bucha 20 Alley, Phuttha Bucha Road, Bang Mod 
Sub-District, ChomThong District, Bangkok 

 Current Position : Director/ Member of the Executive Committee / Member of the 
Corporate Governance and Sustainable Development Committee / 
Member of the Nomination and Remuneration Committee 
(Independent Director) 

 
Appointment Date as Director : April 23, 2015 
Tenure : 5 years 
Highest Education : Diploma Strategic Marketing Management Program, Harvard Business School, USA 

: Bachelor’s Degree from Faculty of Architecture, King Mongkut’s Institute of 
Technology Ladkrabang 

Training from IOD 
 

• : Director Accreditation Program (DAP) Class 9/2004 
• : Ethical Leadership Program (ELP) Class 16/2019 

Illegal Record in Past 10 years : None  
Shareholding  
(including shares held by spouse and minor 
children) 

: Number of Share (s)                        None 
: Percentage per total voting rights       0.00% 

Close Relative of any Management Member/ 
Majority Shareholder / Subsidiaries 

: None  

Vested interest in agenda of the 2020 General 
Meeting of Shareholders 

: Being vested interests in agenda 7.3 which is to fix the remuneration of the 
Board of Directors 

Vested special interest in agenda of the 2020 
General Meeting of Shareholders 

: None 

 
Working Experiences   

23 April 2015-present Director SC Asset Corporation Public Company Limited 
13 May 2015-present    Member of the Executive Committee/ 

Member of Corporate Governance and 
Sustainable Development Committee 

SC Asset Corporation Public Company Limited 

2014 - 2018 Director Voice TV Co., Ltd 
2013 - 2015 Member of Governing Board NSTDA, Ministry of Science and Technology 
2012 - 2015 Council Member Institute for the Promotion of Teaching Science and 

Technology, Ministry of Education 
2010 - 2014 Chairman of the Board of Director/ 

Director 
Office of Knowledge Management and Development 
(OKMD) 

2009 - 2014         President Voice TV Co., Ltd 

2002 - 2007          Managing Director ITV Plc. 

The Information of Independent Director Proxy No.2 
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Holding a position of director / executive in other companies 

• Other Listed Companies in SET 2018-present Member of the  
Executive Committee  

Praram 9 Hospital Public Company Limited 

• Other Non-Listed Companies 2007-present Director           Thaicom Foundation 

• Other companies that compete with/related to  

the Company that may cause conflict of interest 

-None-   

Meeting Attendance in 2019 Number of Attendance / Number of Meetings 

Board of Directors   7/7 
The Executive Committee   13/13 
The Corporate Governance and Sustainable  
Development Committee 

2/2 

 
 
 
 
 
 

 

Having the following interest with the Company / parent company / subsidiaries / affiliates or any legal entities that 
have conflicts, at present or in the past 2 years 
1. Being an executive that take part in managing day-to-day operation, or being an employee, or 

advisor who receive a regular salary or fee, or a controlling person 
- Yes - 

2.  Being a professional service provider (i.e. Auditor or Legal Consultant) - No - 

3.  Having the significant business relations that may affect the ability to perform independently 
  (such as purchase/sell of raw material/product/ loan providing/ or borrowing) 

- None - 

Contribution to the Company (the Performance in the Previous Year) 
1.  To formulate the policies, business direction, strategies and the construction business management of the Company by 

reviewing the current, and future economic trends and competitive situation as previously outlined to shareholders and 
submit to the Board of Directors for their approval. 

2.  To monitor and follow up operations to ensure compliance with policies and other management directions of the Company 
for its operational efficiency. 

3. Propose good practices and recommendations regarding corporate governance and social & environmental responsibility 
to the Company’s Board of Directors. The practices should be appropriate and in line with the Company’s business 
activities. 

4.   Encourage the Company’s directors, executives, and staff to always expand their knowledge on corporate governance 
and social & environmental responsibility for appropriate work application and uplift the standards of practice to those of 
international status and in accordance with recommendations from the relevant governing authority and agency. 

5. Monitor the application by the management on good corporate governance and social & environmental responsibility in 
corporate development and in project development for the sustainable growth of the Company. 


