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เอกสารแนบ 6

ประวัตกิ รรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอื หุ้น
ชือ

นายชาญชัย ไชยวานิชย์ผล

อายุ
สัญชาติ
ตําแหน่งปั จจุบนั
สัดส่วนการถือหุน้

73 ปี
ไทย
ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- ไม่มี -

จํานวนครังทีเข้าร่วมประชุมปี 2563 9 ครัง / 9 ครัง
ทีอยู่
58/102 หมูท่ ี ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

ประวัติการศึกษาและการอบรมเกียวกับบทบาทหน้าทีและทักษะของการเป็ นกรรมการ
- ปริญญาตรี สาขา ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ ที 112/2014
ประสบการณ์การทํางาน
ปี
ตําแหน่ง
ปี ..2544.. – ปั จจุบนั
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ปี ..2557.. – ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บริษัท
คณะกรรมการจัดสรรทีดินจังหวัดขอนแก่น
บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)
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บบหนังสอมอบฉันทะ บบ ข.
( บบทก หนดร ยก รต่ ง ทจะมอบฉันทะทละ อยดชัด จนต ยตัว)
ท้ ยประก ศกรมพัฒน ธรกจก รค้
รองก หนด บบหนังสอมอบฉันทะ (ฉบับท ) พ.ศ.
ขยนท.....................................................................
วันท................ ดอน.........................................พ.ศ. .............
.ข้ พ จ้ .....................................................................................................................สัญช ต....................................
อย่บ้ น ลขท.......................................ถนน..................................................ต บล/ ขวง.............................................................
อ ภอ/ ขต..........................................................จังหวัด...............................................................รหัส ปรษณย์..........................
Duty Stamp
20 Baht
ตดอ กร สตมป์
บท

. ปนผ้ถอห้นของบรษัท ค.ซ. มททอลชท จ กัด (มห ชน) ดยถอห้นจ นวนทังสนรวม......................................ห้น
3.ขอมอบฉันทะ ห้
(1)..................................................................................................................อ ย..........................ป
อย่บ้ น ลขท.......................................ถนน..................................................ต บล/ ขวง.............................................................
อ ภอ/ ขต............................................................จังหวัด...............................................รหัส ปรษณย์................................. หรอ
(2)..................................................................................................................อ ย..........................ป
อย่บ้ น ลขท.......................................ถนน..................................................ต บล/ ขวง.............................................................
อ ภอ/ ขต............................................................จังหวัด...............................................รหัส ปรษณย์................................. หรอ
(3)..................................................................................................................อ ย..........................ป
อย่บ้ น ลขท.......................................ถนน..................................................ต บล/ ขวง.............................................................
อ ภอ/ ขต............................................................จังหวัด................................................รหัส ปรษณย์.................................
คนหนงคน ด พยงคน ดยว ปนผ้ ทนของข้ พ จ้ พอ ข้ ร่ วมประชม ละออก สยงลงคะ นน ทนข้ พ จ้ นก รประชมส มัญผ้ถอห้น
บรษัท ค.ซ. มททอลชท จ กัด (มห ชน) ประจ ป 2563 นวันท 29 มษ ยน 2563 วล . น. ณ ส นักง น หญ่ บรษัท ค.ซ. มท
ทอลชท จ กัด (มห ชน) ลขท หม่ ถนน ลยง มอง ต บลพระลับ อ ภอ มองขอน ก่น จังหวัดขอน ก่น หรอจะพง ลอน ป น
วัน วล ละสถ นทอนด้วย
4.ข้ พ จ้ ขอมอบฉันทะ ห้ผร้ ับมอบฉันทะออก สยงลงคะ นน ทนข้ พ จ้ นก ร ข้ ร่ วมประชมครังน ดังน
ว ระท 1 พจ รณ รับรองร ยง นก รประชมส มัญผ้ถอห้ น ประจ ป 2562 ซงประชมวันท 29 มษ ยน 2562
(ก) ห้ผร้ ับมอบฉันทะมสทธพจ รณ ละลงมต ทนข้ พ จ้ ด้ทกประก รต มท หนสมควร
(ข) ห้ผร้ ับมอบฉันทะออก สยงลงคะ นนต มคว มประสงค์ของข้ พ จ้ ดังน
หนด้วย
ม่ หนด้วย
งดออก สยง
ว ระท 2 รับทร บผลก รด นนง นของบรษัท นรอบป 2562
- ม่มก รลงคะ นน สยง นว ระน -

1
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ว ระท 3 พจ รณ อนมัตงบก ร งน ละร ยง นก รตรวจสอบงบก ร งน ดยผ้สอบบัญชรับอนญ ต ประจ ป 2562 สนสด ณ วันท 31
ธันว คม 2562
(ก) ห้ผร้ ับมอบฉันทะมสทธพจ รณ ละลงมต ทนข้ พ จ้ ด้ทกประก รต มท หนสมควร
(ข) ห้ผร้ ับมอบฉันทะออก สยงลงคะ นนต มคว มประสงค์ของข้ พ จ้ ดังน
หนด้วย
ม่ หนด้วย
งดออก สยง
ว ระท 4 พจ รณ อนมัตก รงดจัดสรรก รสทธประจ ป 2562 ปนทนส รองต มกฎหม ย
(ก) ห้ผร้ ับมอบฉันทะมสทธพจ รณ ละลงมต ทนข้ พ จ้ ด้ทกประก รต มท หนสมควร
(ข) ห้ผร้ ับมอบฉันทะออก สยงลงคะ นนต มคว มประสงค์ของข้ พ จ้ ดังน
หนด้วย
ม่ หนด้วย
งดออก สยง
ว ระท 5 พจ รณ อนมัตก รงดจ่ ยปันผลส หรับผลก รด นนง นประจ ป 2562
(ก) ห้ผร้ ับมอบฉันทะมสทธพจ รณ ละลงมต ทนข้ พ จ้ ด้ทกประก รต มท หนสมควร
(ข) ห้ผร้ ับมอบฉันทะออก สยงลงคะ นนต มคว มประสงค์ของข้ พ จ้ ดังน
หนด้วย
ม่ หนด้วย
งดออก สยง
ว ระท 6 พจ รณ อนมัต ต่ งตังกรรมก รบรษัท ทนกรรมก รทพ้นจ กต หน่ งต มว ระประจ ป 2563
(ก) ห้ผร้ ับมอบฉันทะมสทธพจ รณ ละลงมต ทนข้ พ จ้ ด้ทกประก รต มท หนสมควร
(ข) ห้ผร้ ับมอบฉันทะออก สยงลงคะ นนต มคว มประสงค์ของข้ พ จ้ ดังน
ลอกตังกรรมก รทังชด
หนด้วย
ม่ หนด้วย
งดออก สยง
ลอกตังกรรมก ร ปนร ยบคคล
1) น ยศักดชัย จรญศรพรกล ประธ นกรรมก รบรษัท /ประธ น กรรมก รตรวจสอบ
หนด้วย
ม่ หนด้วย
งดออก สยง
2) ) น ย จรญ จรญกจ
กรรมก รบรษัท
หนด้วย
ม่ หนด้วย
งดออก สยง
3) น งส วภัสธต จรญกจ
กรรมก รบรษัท
หนด้วย
ม่ หนด้วย
งดออก สยง
ว ระท 7 พจ รณ อนมัตก หนดค่ ตอบ ทนกรรมก รบรษัทประจ ป 2563
(ก) ห้ผร้ ับมอบฉันทะมสทธพจ รณ ละลงมต ทนข้ พ จ้ ด้ทกประก รต มท หนสมควร
(ข) ห้ผร้ ับมอบฉันทะออก สยงลงคะ นนต มคว มประสงค์ของข้ พ จ้ ดังน
หนด้วย
ม่ หนด้วย
งดออก สยง
ว ระท 8 พจ รณ อนมัต ต่ งตังผ้สอบบัญชของบรษัทฯ ละก หนดค่ ตอบ ทนก รสอบบัญชประจ ป 2563
(ก) ห้ผร้ ับมอบฉันทะมสทธพจ รณ ละลงมต ทนข้ พ จ้ ด้ทกประก รต มท หนสมควร
(ข) ห้ผร้ ับมอบฉันทะออก สยงลงคะ นนต มคว มประสงค์ของข้ พ จ้ ดังน
หนด้วย
ม่ หนด้วย
งดออก สยง
ว ระท 9 พจ รณ รองอน (ถ้ ม)
- ม่มก รลงคะ นน สยง นว ระน 20 24
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. ก รลงคะ นน สยงของผ้รับมอบฉันทะ นว ระ ดท ม่ ปน ปต มทระบ ว้ นหนังสอมอบฉันทะน ห้ถอว่ ก รลงคะ นน
สยงนัน ม่ถกต้อง ละ ม่ ช่ ปนก รลงคะ นน สยงของข้ พ จ้ นฐ นะผ้ถอห้น
. นกรณทข้ พ จ้ ม่ ด้ระบคว มประสงค์ นก รออก สยงลงคะ นน นว ระ ด ว้ หรอระบ ว้ ม่ชดั จน หรอ นกรณทท
ประชมมก รพจ รณ หรอลงมต น รอง ดนอก หนอจ กทระบ ว้ข ้ งต้น รวมถงกรณทมก ร ก้ ข ปลยน ปลงหรอ พม ตมข้อ ทจจรง
ประก ร ด ห้ผร้ ับมอบฉันทะมสทธพจ รณ ละลงมต ทนข้ พ จ้ ด้ทกประก รต มท หนสมควร
กจก ร ดทผ้รับมอบฉันท ด้กระท ป นก รประชมนัน ว้น ต่กรณทผ้รับมอบฉันทะ ม่ออก สยงต มทข้ พ จ้ ระบ น
หนังสอมอบฉันทะ ห้ถอ สมอนว่ ข้ พ จ้ ด้กระท องทกประก ร

ลงชอ.............................................................ผ้มอบฉันทะ
(..............................................................)
ลงชอ.............................................................ผ้รับมอบฉันทะ
(..............................................................)
ลงชอ.............................................................ผ้รับมอบฉันทะ
(..............................................................)

หม ย หต
1. ผ้ถอห้นทมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะ ห้ผร้ ับมอบฉันทะ พยงร ย ดยว ปนผ้ ข้ ร่ วมประชม ละออก สยงลงคะ นน ม่ส ม รถ
บ่ง ยกจ นวนห้น ห้ผร้ ับมอบฉันทะหล ยคน พอ ยกก รลงคะ นน สยง ด้
2. ว ระ ลอกตังกรรมก ร ส ม รถ ลอกตังกรรมก รทังชดหรอ ลอกตังกรรมก ร ปนร ยบคคล
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