
 

 

ที่  NEP016/2563 
     19 มีนาคม 2563 
 
เร่ือง แนวปฏิบัติส าหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เอกสารแนบ:  1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. 
  2. ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
 

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-
19) บริษัท เอ็นอีพี  อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์
ดังกล่าวและสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่าน จึงขอเสนอแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ที่
จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชด าริ 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางไป-กลับ จากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือมี

อาการเก่ียวกับทางเดินหายใจ สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน

การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม

เอกสารแนบ 1 และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหรือหลักฐานประกอบการมอบฉันทะ มาที่ ส านัก

เลขานุการบริษัท บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 ถนน

พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ 17 เมษายน 2563 (วันที่บริษัท

ได้รับเอกสาร) โดยท่านสามารถพิจารณาข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะใน

เอกสารแนบ 2 

2. บริษัทจะตั้งจุดคัดกรองพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมทุก

ท่านก่อนเข้างาน กรณีที่พบผู้ที่มีความเสี่ยง บริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้ที่มี

ไข้มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.50 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือ มีอาการเข้าข่ายที่จะเป็นไข้ หรือ ผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับ

จากประเทศเสี่ยงและยังไม่พ้นก าหนดเวลา 14 วัน โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนหรือกรรมการอิสระ

ของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้ 

3. หากผู้ถือหุ้นมีค าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งให้บริษัทล่วงหน้าภายในวันที่ 17 เมษายน 

2563 (วันที่บริษัทได้รับเอกสาร) โดยแจ้งรายละเอียดของผู้ถือหุ้นดังนี้ 

• ชื่อ-นามสกุล 



 

 

• หมายเลขโทรศัพท์ 

• อีเมล์ 

• ค าถามและวาระที่ต้องการจะส่งค าถาม 

โดยขอให้ส่งมาตามช่องทางดังต่อไปนี้ 

• ส านักเลขานุการบริษัท บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 

5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 (โทร. 02-271-4213-6 ต่อ 

203) 

• อีเมล์ : akeera@nep.co.th 

4. บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมและผ่านการคัดกรองแล้ว ในการปฏิบัติตน

ดังนี้ 

• กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 

• กรุณาล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 

• หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) ด้วยมือที่ยังไม่ได้ล้าง 

• หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อื่น 

• หากมีไข้ ไอ น้ ามูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ โปรดออกจากการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็น

อย่างดี เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ถือหุ้นทุกท่าน 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 (นายวีระชาติ โลห์ศิริ) 
 กรรมการผู้จัดการ 
 
 
 
 
 
 



 
 

 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
Proxy (Form A.)  

----------------------------- 
 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ เขียนท่ี ........................................................................... 
Shareholders register no. Written at 
 

วนัท่ี ............ เดือน ............................... พ.ศ. …………..  
 Date           Month      Year 
 

(1)   ขา้พเจา้ ........................................................................................................................................อาย ุ................ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี .............................                                                                                                                        
            I/We        age         years, residing at 
 
ถนน…………………………………………. ต  าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต .........................................................................  
Road                                Tambol/Khwaeng       Amphur/Khet                   
 
จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย ์………………………………………….……………………………….………………….…………… 
Province                  Postal Code      
 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท เอน็อพี ีอสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  

as a shareholder of NEP Realty and Industry Public Company Limited (“Company”) 
 

            โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม                      หุน้      และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                     เสียง  ดงันี ้ 
            holding the total amount of   shares and have the right to vote equal to                 votes as follows: 

□ หุน้สามญั     หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั    เสียง  
      ordinary share     shares  and have the right to vote equal to   votes 
□ หุน้บรุมิสทิธิ    หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   เสียง 
      preferred share    shares  and have the right to vote equal to    votes 

 
(3)  ขอมอบฉนัทะให ้(1) ....................................................................................................... อาย ุ................ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี .......................................                                                                                                           

Hereby appoint                age         years, residing at 
 
ถนน…………………………………………. ต  าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ..........................................................................    
Road                                Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet                   
 
จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย ์…………………………………………. หรือ 
Province                  Postal Code         or 
 
   (2) ....................................................................................................... อาย ุ................ ปี อยู่บา้นเลขท่ี .......................................   
                                                                                                                    age         years, residing at 
 
ถนน…………………………………………. ต  าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ..........................................................................    
Road                                Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet                   
 
จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย ์…………………………………………. หรือ 
Province                  Postal Code         or 
 
  (3) ....................................................................................................... อาย ุ................ ปี อยู่บา้นเลขท่ี .......................................                                                                                                                  

          age         years, residing at 
 

ถนน…………………………………………. ต  าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ..........................................................................    
Road                                Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet                   
 
จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย ์………………………………………….  
Province                  Postal Code          
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 21 เมษายน 
2563 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ หอ้งอโนมาแกรนด ์ชัน้ 3 โรงแรมอโนมา  ถนนราชด าร ิ  เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร หรือ ท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2020 Annual General Meeting of Shareholder on April 21, 2020 at 10.30 a.m.  
at the Arnoma Grand Room, Fl. 3,  Arnoma Hotel, Rajdamri Road, Pathumwan, Bangkok or at any other date, time and place as the meeting may be 
adjourned. 
 
 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

For any act undertaken by the proxy holder at the meeting shall be deemed to be the actions undertaken by myself/ourselves in all respects. 
 
        ลงนาม/Signed …………………………………….. ผูม้อบฉนัทะ/Proxy Grantor      
                                                     ( ................................................... )  

        ลงนาม/Signed ………………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                    (...................................................... ) 

                       ลงนาม/Signed ………………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder      
                 (...................................................... ) 

                        ลงนาม/Signed ………………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder      
                 (...................................................... ) 
หมายเหตุ/Remarks 

ผูถ้ือหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
The shareholder appointing the Proxy Holder must authorize only one Proxy Holder to attend and vote in the meeting, and shall not divide the number of shares into many several portions 
to more than one Proxy Holder in order to divide the votes. 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp 
20 Baht 

 

เอกสารแนบ  1 
Attachment 1 



 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
Proxy (Form B) 

 
 

        เขียนที่      
              Written at 
 

                                 วนัที่  เดือน   พ.ศ.   
                                  Date Month  Year 

 
 
(1)   ขา้พเจา้         สญัชาต ิ     

I/We        Nationality          
อยูบ่า้นเลขที ่    ถนน    ต าบล/แขวง          
Residing at    Road    Sub-District    
อ าเภอ/เขต            จงัหวดั        รหสัไปรษณีย ์             
District                   Province    Postal Code 

 
 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  

As a shareholder of NEP Realty and Industry Public Company Limited (“Company”) 
 

             โดยถือหุน้จ  านวนทัง้สิน้รวม    หุน้      และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   เสียง  ดงันี ้ 
holding the total amount of   share(s), and have the right to vote equal to    vote(s), as follows: 
□  หุน้สามญั     หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั    เสียง  

Ordinary share     share(s),  and have the right to vote equal to   vote(s), 
□  หุน้บรุมิสิทธิ    หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   เสียง 
       Preferred share    share(s),  and have the right to vote equal to  vote(s), 

 
 
(3)  ขอมอบฉันทะให ้  

Hereby appoint      
     
 □  นาย/นาง/นางสาว       อาย ุ   ปี   
 Mr./Mrs./Miss       Age   Years 

อยูบ่า้นเลขที ่   ถนน    ต าบล/แขวง          
Residing at   Road    Sub-District    
อ าเภอ/เขต           จงัหวดั        รหสัไปรษณีย ์             
District                   Province    Postal Code    

  
หรอื กรรมการอิสระตามรายชื่อ ดงันี ้

 or appoint Independent Director whose name appear below 
 

             □  นายณรงค ์พหลเวชช ์/   กรรมการอิสระ                    อาย ุ         78  ปี   
                 Mr. Narong Phaholvej / Independent Director                   Age                78  Years 

อยูบ่า้นเลขที่           232  ซอย จรญัสนิทวงศ ์69     ต าบล/แขวง     บางพลดั 
Residing at No. 232       Soi Charansanitwong 69 Sub-District    Bang Phlat 
อ าเภอ/เขต   บางพลดั  จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10700 
District  Bang Phlat Province Bangkok   Postal Code   10700  
 
 

             □  นางจนัทิรา ศรมีว่งพนัธ/์   กรรมการอิสระ                     อาย ุ         59  ปี   
                 Mrs. Chantira Srimoungpan / Independent Director                 Age                59  Years 

อยูบ่า้นเลขที่           45  ซอย   พฒันาการ 20 แยก 4  ต าบล/แขวง     สวนหลวง 
Residing at No. 45       Soi Phatthanakan 20 Yaek 4 Sub-District    Suan Luang 
อ าเภอ/เขต   สวนหลวง  จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10250 
District  Suan Luang Province Bangkok   Postal Code   10250 
  
 

ตดิอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp 
20 Baht 

 

เอกสารแนบ 1 
Attachment 1 



 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
ในวนัที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ หอ้งอโนมาแกรนด ์ชัน้ 3 โรงแรมอโนมา  ถนนราชด าร ิ  เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร หรอืที่จะพึง
เลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
Only one of them as my /our Proxy Holder to attend and vote on my/our behalf in the 2020 Annual General Meeting of Shareholder 
on April 21, 2020 at 10.30 a.m.  at the Arnoma Grand Room, Fl. 3,  Arnoma Hotel, Rajdamri Road, Pathumwan, Bangkok or any 
other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

I/We, authorize the Proxy Holder to vote on my/our behalf in the meeting as follows;  
 

  

วาระที่ 1 เรือ่งที่ทา่นประธานจะแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ 
Agenda 1 The matters to be informed by the chairman of the board of directors 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 

 
วาระที่ 2 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562   
Agenda 2 To consider and certify the minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholder   

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 

 
วาระที่ 3 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิท ในรอบปี 2562 
Agenda 3 To acknowledge the operating results of the Company for the year 2019 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ประจ าปี 2562 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
Agenda 4 To approve the statement of financial position and statement of comprehensive income for the year ended 

December 31, 2019 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 

 
 

วาระที่ 5 พิจารณางดจา่ยเงินปันผลส าหรบัการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 
Agenda 5 To approve the omission of dividend for the year 2019 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 

 



 

วาระที่ 6 พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
Agenda 6 To approve the election of directors replacing those who retired by rotation 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows; 
   การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
  Appointment of the whole group of directors 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

   การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
  Appointment of an individual director 
  พลโท จิรภทัร มาลยั 
  Lt. Gen. Chirapat Malai 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

  นายไพโรจน ์สญัญะเดชากลุ 
  Mr. Pairoj Sanyadechakul 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

  นางสาวนิภา ล  าเจียกเทศ 
  Ms. Nipha Lamchiekdes 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

  นางสาวอรยาพร กาญจนจาร ี
  Ms. Orayaporn Karnchanachari 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 
วาระที่ 7 พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
Agenda 7 To approve fixing of the remuneration of directors for the year 2020 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 
วาระที่ 8 พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 
Agenda 8 To approve the appointment of the Company’s auditor and the auditor’s remuneration for the year 2020 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

วาระที่ 9 พิจารณาอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท จากเดิมจ านวน 2,808,135,754 บาท เป็น 2,325,380,588 บาท โดยวิธีการ
ตดัหุน้ที่ยงัไมไ่ดจ้  าหน่ายจ านวน 482,755,166 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

Agenda 9 To consider and approve the capital decrease from the current registered capital of Baht 2,808,135,754 to 
be the new registered capital of Baht 2,325,380,588 by cancelling the remaining 482,755,166 shares with a 
par value of Baht 1 per share 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 
 



 

วาระที่ 10 พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4. ของบรษัิท เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีนของ
บรษัิท 

Agenda 10 To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to 
be in line with the decrease of the registered capital 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 
วาระที่ 11 พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ (ถา้มี)      
Agenda 11 To consider other matters (if any) 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี ้ ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
The proxy holder’s vote on any agenda, which is not in accordance with the vote as specified in this Form of Proxy 
shall be deemed invalid and shall not be treated as our/my vote, as the shareholder. 
 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีที่ที่ประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 In case that I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the 
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including any case for which 
there is any amendment or addition of any facts, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our 
behalf as he/she may deem appropriate in all respect. 

 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบไุวใ้นหนงัสือมอบ
ฉันทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
All acts undertaken by the Proxy Holder at the meeting, except where the proxy holder does not vote according to 
my/our intention as specified herein, shall be deemed as if they had been undertaken by myself/ourselves in all 
respects. 

 
ลงนาม/Signed       __ ผูม้อบฉันทะ/Proxy Grantor 

                                                            (             ) 
 
 

ลงนาม/Signed       ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy Holder 
                                                                            (             ) 
 
หมายเหตุ/Remarks 
 
1. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 A shareholder appointing a Proxy Holder must appoint only one Proxy Holder to attend and vote in the meeting as a 

whole or individually, and shall not divide the number of shares into several portions to more than one Proxy Holders in 
order to divide the vote.   

2. วาระการเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลือกตัง้กรรมการรายบคุคล 
 In the agenda for election of Directors, Directors may be elected as a whole or individually. 
3. ในกรณีที่มีสาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแนบ

หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ 
If there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, the attached Supplemental 
to Proxy Form B shall be used.  



 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 
      Supplemental Proxy (Form B) 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท เอ็นอีพี อสงัหารมิทรพัยแ์ละอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
The appointment of a proxy holder is granted by the shareholder of NEP Realty and Industry Public Company Limited. 

 
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2563 ในวันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ หอ้งอโนมาแกรนด ์ชั้น 3 โรงแรมอโนมา       
ถนนราชด าร ิ  เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
 

For the 2020 Annual General Meeting of Shareholder on April 21, 2020 at 10.30 a.m. at the Arnoma Grand Room, Fl. 3, 
Arnoma Hotel, Rajdamri Road, Pathumwan, Bangkok or at any other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
 

     
 

   
วาระที่             เรือ่ง              
Agenda  Re: 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 
วาระที่             เรือ่ง              
Agenda  Re: 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 
วาระที่             เรือ่ง              
Agenda  Re: 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 
วาระที่             เรือ่ง              
Agenda  Re: 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 
วาระที่             เรือ่ง              
Agenda  Re: 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 



 

 
วาระที่             เรือ่ง              
Agenda  Re: 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 
วาระที่             เรือ่ง              
Agenda  Re: 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 
วาระที่             เรือ่ง              
Agenda  Re: 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 
วาระที่             เรือ่ง              
Agenda  Re: 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 
วาระที่             เรือ่ง              
Agenda  Re: 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows; 

  เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสียง  
     Approve     Disapprove     Abstain 

 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่หนงัสือมอบฉันทะถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are completely correct and true in all respects. 
 
 

 
ลงนาม/Signed        ผูม้อบฉันทะ/Proxy Grantor 

                                                              (                 ) 
 
 

ลงนาม/Signed       ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy Holder 
                                                                 (         ) 



เอกสารแนบ 2 

 

ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

 

ช่ือ-นามสกุล นายณรงค์ พหลเวชช์ 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
สัญชาต ิ ไทย 
อาย ุ 78 ปี 
ที่อยู่ 232 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 69  แขวงบางพลั ด  เ ขตบางพลั ด  

กรุงเทพมหานคร 10700 
วัน/เดือน/ปี เกิด 17 มกราคม พ.ศ. 2485 
วันท่ีเข้าด ารงต าแหน่ง 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ประวัติการอบรม Mini MM รุ่น 1 (นิด้า) 
ประวัติการท างาน - กรรมการบริหาร บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)  

- ที่ปรึกษากฎหมาย (ข้าราชการระดับ 10) กระทรวงการคลัง 
- รองอธิบดี กรมบัญชีกลาง 

จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง                                            -ไม่มี- 
ส่วนไดเ้สียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ท่ีบริษัทหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญา                                                            -ไม่มี- 
จ านวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/จ านวนการประชุมในปี 2562                                                                 10/11 
จ านวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/จ านวนการประชุมในปี 2562                                                               5/5 
การขาดคณุสมบัติและมลีักษณะตอ้งห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด                                                                -ไม่มี-  
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกจิของบริษัท                                                                     -ไม่มี- 
การมีส่วนไดเ้สียพเิศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้                                                                                             -ไม่มี- 
ลักษณะความสมัพันธ์ของกรรมการอิสระ 
1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/  บริษทัย่อยบริษัท                                                           -ไม่เป็น- 
2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังตอ่ไปนี้กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ นิตบิุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วงสองปีท่ีผ่านมา 

(ก) เป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมในการบริหารงาน/ พนักงาน/ ลูกจ้าง/ ที่ปรึกษาท่ีไดร้ับเงินเดือนประจ า                               -ไม่เป็น-                                    
(ข) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ                                                                                                                   -ไม่เป็น- 
(ค) มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนยัส าคญั                                                                                                  -ไม่เป็น- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 2 

 

ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

 

ช่ือ-นามสกุล นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ ์
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน และ กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
สัญชาต ิ ไทย 
อาย ุ 59 ปี 
ที่อยู่ 45 ซอยพัฒนาการ20 แยก4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10250 
วัน/เดือน/ปี เกิด 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 
วันท่ีเข้าด ารงต าแหน่ง 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี บญัชีบัณฑติ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประวัติการอบรม หลักสตูร Company Secretary (CSP 11/2005), Anti-Corruption in Practice (ACPG 20/2015), 

Director Accreditation Program (DAP 137/2017), Advanced Audit Committee Program 
(AACP 27/2017), How to Develop a Risk Management Plan (HRP 15/2017), Board 
Nomination and Compensation Program (BNCP 4/2018), Director Certification Program 
(DCP 271/2019), IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 12/2019)จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวัติการท างาน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน)  
ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 

จ านวนหุ้นท่ีถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง                                                            -ไมม่ี- 
ส่วนไดเ้สียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญา                                                           -ไม่มี- 
จ านวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/จ านวนการประชุมในปี 2562                                                                  9/11 
จ านวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/จ านวนการประชุมในปี 2562                                                               4/5 
จ านวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/จ านวนการประชุมในปี 2562                                       5/5 
จ านวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ี/จ านวนการประชุมในปี 2562                                                   1/1 
การขาดคณุสมบัติและมลีักษณะตอ้งห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด                                                                -ไม่มี-  
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกจิของบริษัท                                                                     -ไม่มี- 
การมีส่วนไดเ้สียพเิศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้                                                                                             -ไม่มี- 
ลักษณะความสมัพันธ์ของกรรมการอิสระ 
1.   การเป็นญาตสินิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/  บริษัทย่อยบริษัท                                                          -ไม่เป็น- 
2.   การมีความสมัพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ นิติบุคคลที่มีความขดัแย้งในปัจจุบันหรือในช่วงสองปีท่ีผ่านมา 

(ก)   เป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมในการบริหารงาน/ พนักงาน/ ลูกจ้าง/ ที่ปรึกษาท่ีได้รบัเงินเดือนประจ า                               -ไม่เป็น-                                             
(ข)   เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ                                                                                                                  -ไม่เปน็- 
(ค)   มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอยา่งมีนัยส าคญั                                                                                                 -ไม่เป็น- 

 
 

 
 


