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ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการรวมกนัของคนจ านวนมาก   
ซึง่เป็นปัจจยัเสีย่งตอ่การแพร่ระบาด บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) มีความตระหนกัและหว่งใยอยา่งยิ่งตอ่
ความเสี่ยงของการแพร่ระบาดดงักลา่วในการประชุมผู้ ถือหุ้น จึงขอแจ้งให้ทราบถึงมาตรการรอง รับความเสี่ยงต่อการแพร่เชือ้ 
COVID-19 ส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ดงันี ้

 

1. ขอความร่วมมือผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

 ผู้ ถือหุ้นที่มีประวตัิการเดินทางไปยงั / มาจากประเทศที่มีความเสี่ยง หรือติดต่อใกล้ชิดกบับุคคลที่มีประวตัิการเดินทาง
 ไปยงั / มาจากประเทศที่มีความเสี่ยง และยงัไม่พ้นก าหนดระยะเวลา  14 วนัก่อนวนัประชุม  หรือมีอาการที่อาจสงสยัว่า  
 จะเป็นโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ขอความร่วมมือในการปฎิบตัิตามค าแนะน าของกรมควบคุมโรค กระทรวง
 สาธารณสขุ  โดยงดการเข้าร่วมประชุม  และกรุณามอบฉนัทะให้แก่บคุคลอื่นตามความประสงค์  หรือกรรมการอิสระ
 ของบริษัท เพื่อเข้าร่วมการประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน โดยสง่เอกสารการมอบฉนัทะมายงัส านกัเลขานกุารบริษัท
 ตามที่อยู่ของบริษัทที่ระบุอยู่ในหนงัสือเชิญประชุม ทัง้นี ้เพื่อรักษาสิทธิของผู้ ถือหุ้นทกุท่านในการประชุมและออกเสียง
 ลงคะแนน 
 

2. กรณีที่ ผู้ถอืหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
 เพื่อเป็นการป้องกนัและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ส าหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม บริษัทได้จดั

 ให้มีมาตรการต่างๆ ซึ่งจะเป็นขัน้ตอนที่ต้องใช้เวลาเพิ่มเติมก่อนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  จึงขอชีแ้จงและขอความ
 ร่วมมือมายงัผู้ ถือหุ้น ดงันี ้ 

2.1  การตัง้จุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค การเข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุมทุกท่าน
จะต้องผ่านการคดักรอง  หากไม่ผ่านการคดักรองท่านอาจถกูปฏิเสธการเข้าในบริเวณหรือสถานที่จดัประชุม เช่น  
กรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีอณุหภมูิร่างกายสงูกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป และ/หรือมีอาการผิดปกติเก่ียวกบัระบบทางเดิน
หายใจ หรือมีประวัติการเดินทางกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา (COVID-19)            
อยา่งรุนแรง ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสขุ น้อยกวา่ 14 วนั ก่อนเข้าร่วมประชมุ ทัง้นี ้มาตรการตา่งๆ ในการ
ควบคมุ และคดักรองผู้ เข้าร่วมประชุมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามแนวปฏิบตัิของทางราชการซึ่งอาจมีการประกาศ
เพิ่มเติม  

 

 ในกรณีผู้ถือหุ้นถูกปฏิเสธการเข้าในบริเวณหรือสถานที่ จัดประชุม ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการ
 อิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนได้ 

 

2.2  การเตรียมพืน้ที่ จัดประชุมผู้ถือหุ้นและการลงทะเบียน เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัส
 โคโรนา (COVID-19) จากความแออดัของผู้ ถือหุ้นในพืน้ท่ีการจดัประชมุมีมาตรการดงันี ้ 

(1) การตอ่แถว ณ จดุคดักรอง จดุตรวจเอกสาร จดุลงทะเบียน จะเว้นระยะหา่ง 1 เมตร  
(2) ผงัที่นัง่ในห้องประชุมให้มีระยะห่างประมาณ 1-2 เมตรต่อ 1 ที่นัง่ จึงอาจท าให้มีข้อจ ากดัเก่ียวกบัจ านวนที่นัง่

 ประชมุและหากที่นัง่เต็มแล้ว บริษัทขอความร่วมมอืให้ทา่นพิจารณามอบฉนัทะแทนการเข้าร่วมการประชมุ  
(3) กรุณาสวมใสห่น้ากากอนามยัตลอดเวลาในห้องประชมุ และบริเวณจดัการประชมุ 
(4) บริษัทงดแจกของที่ระลกึ รวมทัง้ขอให้ผู้ ถือหุ้นงดรับประทานอาหารหรือของวา่งใดๆ ตลอดเวลาที่อยูใ่นสถานท่ี 
        ประชมุและห้องประชมุ 
(5) กรุณาล้างมือบอ่ยๆ ด้วยสบู ่หรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่บริษัทจดัเตรียมไว้ให้ในบริเวณจดัการประชมุ 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือในการปฎิบตัิตามแนวทางดงักล่าวอย่างเคร่งครัด 

มาตรการและแนวทางปฏิบติัในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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เร่ิมลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 12.00 น. 

เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน  ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีมาร่วมประชุม 
โปรดน าแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ด (Barcode) ท่ีบริษัทจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น 

หรือหนังสือมอบฉันทะ มาในวันประชุมเพื่อใช้ในการลงทะเบียนด้วย 
 

*** งดแจกของที่ระลึก ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 *** 
 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ส านกัเลขานกุารบริษัท 
  โทรศพัท์  0 2631 1311 ตอ่ 5550 





















     

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 10 หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

 
ประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5 : พจิารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ 
กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ (1) 

 
ชื่อ-นามสกุล นายโชติพฒัน์  พีชานนท์   

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการ 

ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน /1 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

อายุ 58 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลยัมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 155/2555  
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 29 มิถนุายน 2561  

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี 2 เดือน 

การถอืหุ้นในบริษัท 
(ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562) 

ไมม่ี 
(การถือหุ้นในบริษัทรวมจ านวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 

จดทะเบียนอื่น 
 5 แห่ง 
 2554 - ปัจจบุนั 
 2556 - ปัจจบุนั  
 
 2560 - ปัจจบุนั 

 
รองประธานกรรมการ คนที่ 2* 
กรรมการ* 
 
กรรมการ* 

 
บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้       
ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

  2556 - ปัจจบุนั กรรมการ เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์  ลมิิเตด็ 
  2556 - ปัจจบุนั กรรมการ เฟรเซอร์ส แอนด์ นีฟ ลมิิเตด็ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20 แห่ง 
 2537 - ปัจจบุนั  

 
ประธานกรรมการ* 

 
บริษัท โปรเช็กเกอร์  จ ากดั  
(เดมิ บริษัท สนิบวัหลวงแคปปิตอล 
จ ากดั ) 

 2537 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ* บริษัท สนิบวัหลวงลซิซิ่ง จ ากดั 
 2551 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ*/ 

ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

บริษัท อาคเนย์ประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) 

 2551 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ*/ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวิต จ ากดั 
(มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
๔%%%%%%
555555555 

 
 
 



     

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 11 หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ต่อ) 

 2551 - ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ*/ 
ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร      
ความเสีย่ง 

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากดั 

 2551 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษา บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จ ากดั 
 2552 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ* บริษัท คอนเซพ แลนด์ 5 จ ากดั 
 2556 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ* บริษัท เอเชียติ๊กเฮ้าส์ จ ากดั 
 2556 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ* บริษัท พฒันบวรกิจ 4  จ ากดั 
 2557 - ปัจจบุนั 
 2558 - ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการ* 
ประธานกรรมการ* 

บริษัท ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด จ ากดั 
บริษัท ศนูย์วชิาการอาคเนย์ จ ากดั 

 2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ* บริษัท ดีแอล เอ็นจิเนยีร่ิง โซลชูัน่ส์ 
จ ากดั 

 2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ* บริษัท สวนศิลป์พฒันา 1 จ ากดั 
 2559 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ* บริษัท โอเอชซเีอชโอ จ ากดั 
 2559 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ* บริษัท อาคเนย์แอดไวซ์เซอร่ี จ ากดั 
 2559 - ปัจจบุนั
2561 - ปัจจบุนั 

 2562 - ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการ* 
ประธานกรรมการ* 
ประธานกรรมการ* 

บริษัท บิ๊กซี เซอร์วิสเซส จ ากดั 
บริษัท เอส โซฟิน จ ากดั 
บริษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 

   2563 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ* บริษัท เอสอีจี แคปปิตอล จ ากดั 
  2563 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ* บริษัท เซ็นทริคส์ คอนซลัติง้ จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั/
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ
ท าให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 
 

 ประชมุคณะกรรมการบริษัท  10 ครัง้   เข้าร่วมประชมุ 10 ครัง้ 
 ประชมุคณะกรรมการบริหาร    8 ครัง้   เข้าร่วมประชมุ   8 ครัง้ 
 ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562    1 ครัง้   เข้าร่วมประชมุ   1 ครัง้ 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ 
 

 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลัน่กรองความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายโชติพฒัน์ พีชานนท์  เป็นผู้มีคุณสมบตัิการเป็นกรรมการครบถ้วน
ตามที่ได้ก าหนดไว้ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

/1 คณะกรรมการบริษัทมีมตแิตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ในการประชมุครัง้ที่ 5/2562 เม่ือวนัท่ี 9 สงิหาคม 2562 และในปี 2562 ยงัไม่มีการประชมุ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
*  หมายถึง กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



     

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 12 หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ (2) 
 

ชื่อ-นามสกุล นางอาทินนัท์   พีชานนท์ 
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการ  

กรรมการบริหาร 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวโุส 

อายุ 48 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  อิมพีเรียลคอลเลจ มหาวิทยาลยัลอนดอน ประเทศองักฤษ 

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลยับอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา  
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 10/2547  
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 3/2562 
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นท่ี 10/2547  
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 29 มิถนุายน 2561 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี 2 เดือน 
การถอืหุ้นในบริษัท 
(ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562) 

ไมม่ี  
(การถือหุ้นในบริษัทรวมจ านวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอื่น 

ไมม่ี  
 

 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 แห่ง   

2537 - ปัจจบุนั กรรมการ* บริษัท โปรเช็กเกอร์  จ ากดั 

2537 - ปัจจบุนั กรรมการ* บริษัท สนิบวัหลวงลซิซิ่ง จ ากดั 

2551 - ปัจจบุนั  กรรมการ*/ 
รองประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

บริษัท อาคเนย์ประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) 

2551 - ปัจจบุนั กรรมการ*/ 
รองประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวิต จ ากดั 
(มหาชน) 

2551 - ปัจจบุนั  กรรมการ*/ 
รองประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากดั 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ* บริษัท คอนเซพ แลนด์ 5 จ ากดั 
2556 - ปัจจบุนั กรรมการ* บริษัท พฒันบวรกิจ 4  จ ากดั                                                                  
2556 - ปัจจบุนั กรรมการ* บริษัท เอเชียติ๊กเฮ้าส์ จ ากดั 



     

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 13 หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

 2557 - ปัจจบุนั กรรมการ* บริษัท ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด จ ากดั 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ* บริษัท ศนูย์วชิาการอาคเนย์ จ ากดั 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการ* บริษัท สวนศิลป์พฒันา 1 จ ากดั 
2559 - ปัจจบุนั กรรมการ* บริษัท โอเอชซเีอชโอ จ ากดั 
2559 - ปัจจบุนั กรรมการ* บริษัท อาคเนย์แอดไวซ์เซอร่ี จ ากดั 

 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ* บริษัท เอส โซฟิน จ ากดั 
 2562 - ปัจจบุนั กรรมการ*         บริษัท  อาคเนย์ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ*         บริษัท   เอสอีจี แคปปิตอล จ ากดั 
 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ* บริษัท  ทวีพฒันทรัพย์ จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั/
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจ 
ของบริษัทที่อาจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมม่ี  

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562  ประชมุคณะกรรมการบริษัท  10 ครัง้   เข้าร่วมประชมุ 10 ครัง้ 
 ประชมุคณะกรรมการบริหาร    8 ครัง้   เข้าร่วมประชมุ   8 ครัง้ 
 ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562    1 ครัง้   เข้าร่วมประชมุ   1 ครัง้ 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ 

 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลัน่กรองความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นางอาทินนัท์ พีชานนท์ เป็นผู้มีคุณสมบตัิการเป็นกรรมการครบถ้วน
ตามที่ได้ก าหนดไว้ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

    * หมายถึง กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 14 หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ (3) 
 
ชื่อ-นามสกุล นางกลุภทัรา สโิรดม   
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

อายุ 64 ปี 
สัญชาต ิ  ไทย 
การศึกษา - ปริญญาเอก การเงิน มหาวิทยาลยัพิตส์เบิร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาโท การเงิน มหาวิทยาลยัเวสต์เวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 0/2543  
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 29/2552   
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 11 กรกฎาคม 2561 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี 1 เดือน 
การถอืหุ้นในบริษัท 
(ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562) 

ไมม่ี 
(การถือหุ้นในบริษัทรวมจ านวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอื่น 

4 แห่ง   
2537 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ไทยเพรซิ เดนท์ฟูดส์ จ ากัด 
(มหาชน) 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ไทยวาโก้ จ ากดั (มหาชน) 

2560 – ปัจจบุนั 
 
2562 – ปัจจบุนั   

กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและพจิารณา 
คา่ตอบแทน 

บริษัท ดิเอราวณักรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 แห่ง   
2558 – ปัจจบุนั  กรรมการ  มลูนิธิสยามกมัมาจล 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์        

(ประเทศไทย) จ ากดั 
2559 – ปัจจบุนั  กรรมการ / ประธานกรรมการ 

บริหารความเสีย่ง 
บริษัท ส านกัหกับญัชี (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

2560 – ปัจจบุนั  กรรมการ/  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

2561 –ปัจจบุนั  กรรมการ/ เหรัญญิก สมาคมธุรกิจเพื่อสงัคม (ประเทศไทย) 



     

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 15 หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ต่อ) 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

สถาบนัอนญุาโตตลุาการ 

2561 – ปัจจบุนั 
 
2562 – ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ 

มลูนิธิแมฟ้่าหลวงในพระบรมราชปูถมัภ์ 
 
ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั/
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ
ท าให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ไมม่ี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 ประชมุคณะกรรมการบริษัท 10 ครัง้  เข้าร่วมประชมุ  10 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ   9 ครัง้  เข้าร่วมประชมุ    9 ครัง้ 
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562   1 ครัง้ เข้าร่วมประชมุ     0 ครัง้  

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ 

 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลัน่กรองความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนแล้วเห็นว่า นางกุลภทัรา สิโรดม เป็นผู้มีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่
ได้ก าหนดไว้ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 16 หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ (4) 
 
ชื่อ-นามสกุล พลต ารวจเอกเจตน์   มงคลหตัถี 

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ กรรมการอิสระ  
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

อายุ 67 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษา -  ปริญญาโท นิติศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ -  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 17/2547 
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
-  Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 8/2547  
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
- Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 14/2549   
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
- Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นท่ี 30/2549   
   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 11 กรกฎาคม 2561 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี 1 เดือน  

การถอืหุ้นในบริษัท 
(ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ) 

ไมม่ี 
(การถือหุ้นในบริษัทรวมจ านวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอื่น 

3 แห่ง 
2542 – ปัจจบุนั   

 
กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบ 

 
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์  
คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

2542 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ ากดั 
(มหาชน) 

2555 – ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ / 
กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ลซี อิท จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
 
 
 

2 แห่ง   

2556 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวิต จ ากดั 
(มหาชน) 

2556 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท อาคเนย์ประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั/ ไมม่ี 



     

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 17 หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ
ท าให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 
 
 

ประชมุคณะกรรมการบริษัท 10 ครัง้  เข้าร่วมประชมุ    9 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ/1   2 ครัง้  เข้าร่วมประชมุ    2 ครัง้ 
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562   1 ครัง้  เข้าร่วมประชมุ   1 ครัง้ 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ 

 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลัน่กรองความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า พลต ารวจเอกเจตน์   มงคลหตัถี เป็นผู้มีคุณสมบตัิการเป็นกรรมการ
ครบถ้วนตามที่ได้ก าหนดไว้ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

/1พลต ารวจเอกเจตน์  มลคลหตัถี ได้ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2562 



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 18 หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

 

 

นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทก าหนด 
 

กรรมการอิสระ 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
 อ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน รวมถึงไม่เป็นหรือเคยเป็นลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า 
 หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคมุ
 ของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

3) ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง 
 และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการ
 เสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
 ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็น ผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจ
 ควบคุมของผู้ที่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท     
 เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
 อสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม 
 ค า้ประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สญัญามีภาระ
 หนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ยี่สิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่
 จ านวนใดจะต ่ากว่า  ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตาม
 ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนี ้
 ดงักลา่ว  ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็น
 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชีซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ น
 รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยูเ่ว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับ
 การแตง่ตัง้ 

6) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
 ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และ    
 ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
 ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

7) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้อง
 กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
3333233 



   

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 19 หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

 

8) ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นสว่นที่มี
 นยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกิน
 ร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่
 มีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย  

9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

 ภายหลงัได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตามข้อ 1) – 9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 20 หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

 

ประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 6 : พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
 

 ตามที่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2562  ได้มีมติอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ประจ าปี 2562 จ านวนไมเ่กิน 6 ล้านบาท จนกวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น  และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทมี
อ านาจในการจดัสรรและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในวงเงินดงักลา่ว เช่น การก าหนดค่าตอบแทนราย
เดือน  หรือการก าหนดเบีย้ประชมุส าหรับการประชมุตามความเหมาะสมและจ าเป็นโดยค านงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมต่อไป  
แตเ่ฉพาะคา่เบีย้ประชมุกรรมการเป็นดงันี ้ 

1.  นายเจริญ   สริิวฒันภกัดี  ประธานกรรมการ จ านวน - บาท 
2. คณุหญิงวรรณา  สริิวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ จ านวน -  บาท 
3.  นายอารีพงศ์  ภูช่อุม่ รองประธานกรรมการ จ านวน 500,000 บาท 
4.  นายโชติพฒัน์  พีชานนท์  กรรมการ จ านวน 400,000 บาท 
5. นางอาทินนัท์  พีชานนท์ กรรมการ จ านวน 400,000 บาท 
6. นายฐาปน  สริิวฒันภกัดี กรรมการ จ านวน 240,000 บาท 
7. นายสมชยั  สจัจพงษ์  กรรมการ จ านวน 400,000 บาท 
8. นายอภิชยั  บญุธีรวร กรรมการ จ านวน 400,000 บาท 
9. พลต ารวจเอกเจตน์  มงคลหตัถี กรรมการ จ านวน 460,000 บาท  

 10. นายโยธิน  พิบลูย์เกษตรกิจ กรรมการ จ านวน 840,000 บาท 
11. นายผดงุเดช  อินทรลกัษณ์ กรรมการ จ านวน 800,000 บาท 
12. นางกลุภทัรา  สโิรดม  กรรมการ จ านวน 850,000 บาท 

รวมคา่ตอบแทนส าหรับคณะกรรมการบริษัทเป็นเงินทัง้สิน้  5,290,000 บาท 

คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการ     
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการ   
ตา่ง ๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกบักลุม่บริษัทท่ีประกอบธุรกิจในลกัษณะเดียวกนั รวมถึงแนวโน้มภาวะธุรกิจ อีกทัง้ได้พิจารณาถึง
อัตราค่าตอบแทนและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการให้คุณค่าต่อความรู้ความสามารถของ
กรรมการและการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการในการช่วยให้บริษัทและบริษัทย่อย ประสบความส าเร็จและด าเนินธุรกิจได้อย่างยัง่ยืน  
จึงเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี  2563 (ไม่รวมบ าเหน็จกรรมการ) 
จ านวนไมเ่กิน 8 ล้านบาท (แปดล้านบาทถ้วน)   ทัง้นี ้คา่ตอบแทนดงักลา่วจะไมก่ระทบต่อสิทธิกรรมการในอนัที่จะได้รับค่าตอบแทน 
และ/หรือผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างบริษัท  โดยมีรายละเอียดของอตัราคา่ตอบแทนที่ส าคญัตามที่คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเสนอดงันี ้

1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  ก าหนดจ่ายเป็นคา่เบีย้ประชมุครัง้เฉพาะครัง้ที่มาประชมุ  ตามรายละเอียดดงันี ้

- ประธานกรรมการ   จ านวน  70,000 บาทตอ่ครัง้ 

- รองประธานกรรมการ จ านวน  50,000 บาทตอ่ครัง้ 

- กรรมการ  จ านวน          40,000 บาทตอ่ครัง้ 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 
44 
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2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  ก าหนดจ่ายค่าเบีย้ประชุมเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ที่มาประชุม     ตาม
รายละเอียดดงันี ้  

- ประธานกรรมการ   จ านวน  50,000 บาทตอ่ครัง้ 

- กรรมการ  จ านวน          40,000 บาทตอ่ครัง้ 

3. คา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่น ๆ ก าหนดจ่ายคา่เบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ที่มาประชมุตามรายละเอียด
ดงันี ้  

- ประธานกรรมการ   จ านวน  40,000 บาทตอ่ครัง้ 

- กรรมการ  จ านวน          30,000 บาทตอ่ครัง้ 

 

ตารางเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2561 - 2563 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 ปี 2561 

ค่าเบีย้ประชุม  

(บาท/ ครัง้) 

ค่าเบีย้ประชุม  

(บาท/ ครัง้) 

ค่าเบีย้ประชุม  

(บาท/ ครัง้) 

1) คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการ 
- รองประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
70,000 
50,000 
40,000 

 
70,000 
50,000 
40,000 

 
70,000 
50,000 
40,000 

2) คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
50,000 
40,000 

 
50,000 
40,000 

 
50,000 
40,000 

3) คา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่น  ๆ*  
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

 
40,000 
30,000 

 
40,000 
30,000 

 
40,000 
30,000 

* คณะกรรมการบริษัทมีมตแิตง่ตัง้คณะกรรมการชดุย่อย (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / คณะกรรมการ 
  ก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล) ในการประชมุครัง้ที่ 5/2562 เม่ือวนัท่ี 9 สงิหาคม 2562 
 

ทัง้นี  ้อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ  (ค่าเบีย้ประชุม) ส าหรับปี 2563 ที่ เสนอข้างต้นเท่ากับอัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการ (คา่เบีย้ประชมุ) ในปี 2562 

ส าหรับอัตราค่าตอบแทนประธานกรรมการและประธานกรรมการชุดย่อยที่ก าหนดไว้สูงกว่ากรรมการคนอื่นนัน้ 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากประธานกรรมการ  และประธานกรรมการชุดย่อยเป็นผู้ที่มี
บทบาทส าคญัในการดแูลและสนบัสนนุให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ 

 

หมายเหต ุ 1) กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเงินเดือนประจ าจากบริษัทในฐานะพนักงานด้วย 
 2) บริษัทไมมี่การเสนอสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ให้แก่กรรมการเป็นการเฉพาะ 
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ประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 7 : พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ประจ าปี 2563   
 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดัและข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 36 (6)  และข้อ 42 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2563  ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2563 ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบกบั
ข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบในการเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทจาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ดงัมีรายนามตอ่ไปนี ้ 

  รายนามผู้สอบบญัชี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  จ านวนปีที่สอบบญัชีให้บริษัท 

              นายโชคชยั งามวฒุกิลุ 9728 1 ปี (ได้รับการแตง่ตัง้ปี 2562) 

  นายชาญชยั สกลุเกิดสนิ 6827 1 ปี (ได้รับการแตง่ตัง้ปี 2562) 

 นางสาวพรรณทิพย์ กลุสนัติธ ารง 4208 1 ปี (ได้รับการแตง่ตัง้ปี 2562)  

เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทส าหรับปี 2563 ด้วยเหตผุลเนื่องจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบ
บญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
เป็นผู้สอบบญัชีที่ท าการตรวจสอบบริษัทในกลุ่มอาคเนย์มาเป็นเวลาหลายปี มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทและให้
ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ โดยมีการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี และสามารถปฏิบตัิงานภายใต้กรอบเวลาที่
ทางบริษัทก าหนด  และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบ
บญัชี จ ากดั  สามารถจดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทา่นอื่นในสงักดัของบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั  เป็นผู้ปฎิบตัิหน้าที่
ผู้สอบบญัชีแทนได้  

             ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีทัง้ 3  คนดงักลา่วข้างต้น ตลอดจนบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด  ไม่มีความสมัพนัธ์หรือ
รายการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคล
ดงักลา่วแตอ่ยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท 

ส าหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีส าหรับปี 2563  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบในการเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาก าหนดค่าสอบบญัชีเป็นจ านวน 3,520,000 (สามล้าน
ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

 1.  คา่สอบบญัชีประจ าปี  1,870,000 บาท (หนึง่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
 2.  คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส 1,650,000 บาท (หนึง่ล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)     
 3. คา่บริการอื่น  ไมม่ี  

 
ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชขีองบริษัท ปี 2562 – ปี 2563  

ปี 2563 ปี 2562 เปลี่ยนแปลงจากปี 2562 
3,520,000 บาท 2,905,000 บาท 615,000 บาท 
 

 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 
๔%%%%%%
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ก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีส าหรับปี 2563 เป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 3,520,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบญัชีจ านวน 2,905,000 บาท ส าหรับปี 2562 ในอตัราร้อยละ 21  ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาแล้วเห็นวา่คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีจ านวนดงักลา่วมคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกบัธุรกิจและปริมาณของธรุกรรมของ
บริษัทท่ีเพิ่มขึน้ 

นอกจากนี ้ บริษัท เคพเีอ็มจี ภมูไิชย สอบบญัชี จ ากดั  ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยของบริษัท ประจ าปี 2563 อีกด้วย 
และก าหนดคา่สอบบญัชี โดยมีรายละเอยีดดงันี ้ 

               (หนว่ย : บาท) 

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ปี 2563 ปี 2562 
เปลี่ยนแปลงจากปี 2562 

(%) 
1. บริษัท อาคเนย์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั - 805,000 100% 
2. บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 3,300,000 3,193,000 3% 
3. บริษัท อาคเนย์ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 2,800,000 2,626,000 7% 
4. บริษัท ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 2,680,000 2,980,000 10% 
5. บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากดั 2,680,000 2,590,000 3% 
6. บริษัท รถดีเดด็ ออโต้ จ ากดั 700,000 680,000 3% 
7. บริษัท เอสอีจี แคปปิตอล จ ากดั 350,000 - 100% 
8. บริษัท เอสอีจี มนัน่ี จ ากดั 150,000 - 100% 

ทัง้หมด 12,660,000 12,874,000 2% 
 



   

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 24 หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

 

ประวัติผู้สอบบัญช ี(1) 

ชื่อ-นามสกุล นายโชคชัย งามวุฒกุิล 

 

 

 

 

สถานะทางธุรกิจ กรรมการบริหาร 
การศึกษา สถาบนัการศกึษา :                             

ปริญญาและสาขาที่ส าเร็จการศกึษา : 
สถาบนัการศกึษา :                             
ปริญญาและสาขาที่ส าเร็จการศกึษา : 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษ 

สมาชิกในองค์กร
วิชาชพี 

- ผู้สอบบญัชีในตลาดทนุของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 
- สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

ประสบการณ์การ
ท างานที่เกี่ยวข้อง 
 

- มีประสบการณ์มากกวา่ 16 ปีในการให้บริการสอบบญัชี 
- ให้บริการสอบบญัชีบริษัทต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน IFRS US GAAP และข้อบงัคบั

ตา่งๆ ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
- ควบคมุงานสอบบญัชีให้กบัลกูค้าในหลากหลายกลุม่ธุรกิจ ประเภทธุรกิจสว่นใหญ่ที่ให้บริการ 

ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการผลิต บริการพาณิชย์การธนาคาร ลีสซิ่ง ประกัน และ
องค์กรที่ไมแ่สวงหาผลก าไร ปัจจุบนั เป็นหวัหน้าผู้ควบคมุงานสอบบญัชีให้กบับริษัทมหาชนใน
ประเทศไทยและตา่งชาติ และบริษัทตา่งๆ นอกตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

- มีประสบการณ์สอบบญัชีครอบคลุมถึงเร่ือง SET filings และการตรวจสอบงบการเงินเพื่อ
ผลสมัฤทธ์ิด้านการตรวจสอบบญัชีแบบบรูณาการ  

 



   

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 25 หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

 

ประวัติผู้สอบบัญช ี(2) 

ชื่อ-นามสกุล นายชาญชัย สกุลเกิดสนิ 
 
 
 
 
 

สถานะทางธุรกิจ กรรมการบริหาร  
การศึกษา สถาบนัการศกึษา :                             

ปริญญาและสาขาที่ส าเร็จการศกึษา : 
สถาบนัการศกึษา :                             
ปริญญาและสาขาที่ส าเร็จการศกึษา : 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาโท ด้านการบญัชี 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ปริญญาตรี ด้านการบญัชี 

สมาชิกในองค์กร
วิชาชพี 

- ผู้สอบบญัชีในตลาดทนุของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 
- สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

ประสบการณ์การ
ท างานที่เกี่ยวข้อง 
 

- มีประสบการณ์มากกวา่ 21 ปีในการให้บริการสอบบญัชี 
- ให้บริการสอบบญัชีแก่กลุ่มธุรกิจทางการเงินและการธนาคาร บริษัทประกันภยัและประกันชีวิต

ข้ามชาติตา่ง ๆ รวมถึงธุรกิจลสีซิ่ง บริหารสนิทรัพย์ กองทนุ และหลกัทรัพย์ 
- มีความเข้าใจอย่างลึกซึง้และมีประสบการณ์ตรงเก่ียวกับธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต การ

ควบคมุกายใน การด ารงเงินกองทนุตามระดบัความเสีย่ง (RBC) การท ารายงานเก่ียวกบัส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (OIC) และท าโครงการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับประกัน (insurance due diligence projects) รวมถึงโครงการ
ตรวจสอบพิเศษ ที่เก่ียวข้องกบัการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากภยัพิบตัิน า้ท่วม
กบับริษัทผู้ รับประกนัภยัตอ่ 

- เป็นผู้แทนของเคพีเอ็มจี ในประเด็นเก่ียวกบั IFRS RBC และประเด็นที่เก่ียวข้องกบั ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 

- เป็นประธานคณะท างานร่วมกบัสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ ในเร่ือง IFRS 17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 26 หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

 

ประวัติผู้สอบบัญช ี(3) 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวพรรณทิพย์ กุลสนัติธ ารงค์                                                                  
 
 
 

 
                                                                                       

สถานะทางธุรกิจ กรรมการบริหาร 

การศึกษา สถาบนัการศกึษา : จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

ปริญญาและสาขาที่ส าเร็จการศกึษา : ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

สถาบนัการศกึษา :  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาและสาขาท่ีส าเร็จการศกึษา :  ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
สมาชิกในองค์กร
วิชาชพี 

- ผู้สอบบญัชีในตลาดทนุของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย 

- สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจ 

 ประกนัภยั (คปภ.) 

ประสบการณ์การ
ท างานที่เกี่ยวข้อง 

 

- มีประสบการณ์การท างานด้านบัญชีและภาษีเป็นเวลากว่า  20 ปี โดยเฉพาะธุรกิจท่ี
เก่ียวกับการประกันวินาศภัย ธุรกิจประกันชิวิต ธุรกิจลีสซิ่ง ธุรกิจด้านการเงินและการ
ธนาคาร 

- มีประสบการณ์การตรวจสอบการด ารงเงินกองทนุตามระดบัความเสี่ยง (RBC)  

- มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบงบการเงิน โดยมีขอบเขตงานครอบคลุมถึง มาตรฐาน
การบญัชีไทย มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  (IFRS) กฎระเบียบของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และกฎระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 27 หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

 

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น (1)  
ชื่อ-นามสกุล นายโยธิน พิบลูย์เกษตรกิจ  
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ 
อายุ 74 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษา - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- Advanced Bank Management, Asian Institute of Management, Philippines 
- Financial Leadership Program, The Wharton School, University of Pennsylvania 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 127/2553 
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Company Secretary Program รุ่นท่ี 18/2549 
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Advance Audit Committee Program รุ่นท่ี 32/2553  
 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็น
กรรมการ 

11 กรกฎาคม 2561 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี 1 เดือน 
การถอืหุ้นในบริษัท 
(ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562) 

ไมม่ี 
(การถือหุ้นในบริษัทรวมจ านวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอื่น 

ไม่ม ี
 

  

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
 
 
 
 
 
 
 

4 แห่ง  
2560 – ปัจจบุนั 

 
กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  

 
บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวิต  จ ากดั   
(มหาชน) 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท อาคเนย์ประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) 

2561 – ปัจจบุนั 
 
2553 – ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการอิสระ / 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากดั 
 
Cambodian Commercial Bank, 
Royal Kingdom of Cambodia 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่
แข่งขัน/ เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของ
บริษัทที่อาจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไมม่ี   

วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษ 
ในการประชุมผู้ถอืหุ้นครัง้นี ้ 

ไมม่ีสว่นได้เสยีพเิศษในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 



   

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 28 หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 
 
 

ประชมุคณะกรรมการบริษัท 10 ครัง้  เข้าร่วมประชมุ  10 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ   11 ครัง้  เข้าร่วมประชมุ  11 ครัง้ 
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562       1 ครัง้   เข้าร่วมประชมุ   1 ครัง้ 

 
ลักษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอิสระ 

การถอืหุ้นในบริษัท 
  - จ านวนหุ้น (หุ้น) 
  - สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด (ร้อยละ) 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

ระบุการมี/ ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี ้กับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ 
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
(1)  เป็น / ไมเ่ป็น กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง  หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

 
 

ไม่เป็น 

(2)  เป็น / ไมเ่ป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 

(3)  มี / ไมม่ี ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ  
      (เช่น การซือ้/ ขายวตัถดุิบ/ สนิค้า/ บริการ การยืม/ ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการด้วย  

 
ไม่ม ี

 

  



   

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 29 หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

 

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น (2)  
 

ชื่อ-นามสกุล นายผดุงเดช อนิทรลักษณ์ 
ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหารความเสีย่ง 
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

อายุ 66 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 
การศึกษา - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- Postgraduate Diploma, North London Polytechnic 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
 

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 103/2556  
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 11 กรกฎาคม 2561 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี 1 เดือน 

การถอืหุ้นในบริษัท 
(ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562) 

ไมม่ี 
(การถือหุ้นในบริษัทรวมจ านวนการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอื่น 

1 แห่ง   
2560 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ /  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

4 แห่ง   

 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวิต จ ากดั 
(มหาชน) 

 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

บริษัท อาคเนย์ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ
ท าให้เกดิความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 
 

ไมม่ี   



   

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 30 หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

 

ประสบการณ์การท างาน 
 
 
 

2557 – 2560 
 
2556 – 2559 
 
 
2556 - 2558 

กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ/  
กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการบริหารความเสีย่ง 
กรรมการรองผู้จดัการ 

บริษัท วฒุิศกัดิ์ คลนิิก อินเตอร์
กรุ๊ป จ ากดั 
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั 
(มหาชน) 
 
United Thai Shipping Corp Ltd. 

วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษ 
ในการประชุมผู้ถอืหุ้นครัง้นี ้ 

ไมม่ีสว่นได้เสยีพเิศษในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 ประชมุคณะกรรมการบริษัท             10 ครัง้  เข้าร่วมประชมุ  10 ครัง้ 
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ            11 ครัง้  เข้าร่วมประชมุ  11 ครัง้ 
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562                 1 ครัง้  เข้าร่วมประชมุ    0 ครัง้ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะความสัมพนัธ์ของกรรมการอิสระ 

การถอืหุ้นในบริษัท 
  - จ านวนหุ้น (หุ้น) 
  - สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด (ร้อยละ) 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

ระบุการมี/ ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี ้กับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ 
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
(1)  เป็น / ไมเ่ป็น กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง  หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

 
 

ไม่เป็น 

(2)  เป็น / ไมเ่ป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น 

(3)  มี / ไมม่ี ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ  
      (เช่น การซือ้/ ขายวตัถดุิบ/ สนิค้า/ บริการ การยืม/ ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบขุนาดของรายการด้วย  

 
ไม่ม ี



   

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 31 หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

 

 

ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารหรือหลักฐานก่อนเข้าร่วมประชุม 
การออกเสียงลงคะแนน และการแจ้งผลคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

  

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง ข้อพึงปฏิบัติส าหรับการจัดประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท          
จดทะเบียน ลงวนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2542 ซึ่งมีวตัถปุระสงค์ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนได้ถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดีเพื่อสร้างความ
เช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรก าหนดข้อปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพื่อให้          
ผู้ ถือหุ้นได้ทราบและถือปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นดงันี ้

1. การลงทะเบียนเข้าประชุม 

 1.1  ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตัง้แต่เวลา 12.00 น. ของวนัพฤหสับดีที่ 3 กันยายน 2563  เป็นต้นไป 
ณ สถานที่ประชุม ห้องประชุมชัน้ 13 อาคารอาคเนย์  เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
10500 (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 10) 

1.2 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) จะต้องลงลายมือช่ือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในเอกสาร        
การลงทะเบียนเข้าประชมุและเอกสารออกเสยีงลงคะแนนของบริษัท 

1.3 บริษัทใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเข้าประชุม ดงันัน้ จึงขอให้ผู้ เข้าประชุมโปรดน าแบบฟอร์มหนงัสือเชิญ
ประชมุที่มีบาร์โค้ด (Barcode) ที่บริษัทจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นมาในวนัประชมุเพื่อใช้ในการลงทะเบียนด้วย (ตามสิง่ที่สง่มา
ด้วย 12) 

2. การมอบฉันทะ 

 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น หากผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนได้ และเพื่อการมอบฉันทะนี ้บริษัทได้จัดส่งหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) ตามแบบที่นายทะเบียน
บริษัทมหาชนจ ากดัได้ก าหนดไว้ ซึง่เป็นแบบท่ีละเอียดและชดัเจนมาให้ผู้ ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้มอบฉนัทะให้บคุคลอื่นหรือมอบฉนัทะ
ให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึง่ตามรายช่ือที่บริษัทได้เสนอไว้ (รายละเอียดข้อมลูของกรรมการอิสระดงักลา่วปรากฏตามสิ่งที่
สง่มาด้วย 6) ให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนผู้ ถือหุ้นได้    

  ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นต้องการมอบฉนัทะแบบทัว่ไป สามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. หรือในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุ
ตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ได้ 
โดยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท  http://www.segroup.co.th/TGH/index.php  

 2.1    ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน    

  (1) ผู้ ถือหุ้ น (ผู้ มอบฉันทะ) จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียง
 ลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

  (2) ผู้ ถือหุ้ น (ผู้ มอบฉันทะ) โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาด้วยนีใ้ห้ครบถ้วนชัดเจน      
พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือโดยผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

  (3) ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องส่งมอบหนงัสือมอบฉันทะตาม (2) ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้ รับลงทะเบียน ณ สถานที่
ประชมุก่อนท่ีผู้ รับมอบฉนัทะจะเข้าร่วมประชมุ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

http://www.segroup.co.th/TGH/index.php


   

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 32 หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

 

 

 2.2 ผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน    

  (1) ผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉนัทะ) โปรดระบช่ืุอและรายละเอียดของกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับมอบฉนัทะดงันี ้  

- นายโยธิน พิบลูย์เกษตรกิจ กรรมการอิสระ  อาย ุ 74  ปี   
อยูบ้่านเลขท่ี   เลขที่ 32 ซอยอินทามระ 59  ถนนสทุธิสาร แขวงดินแดง  
 เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
นายผดงุเดช อินทรลกัษณ์    กรรมการอิสระ อาย ุ 66  ปี   
อยูบ้่านเลขท่ี   เลขที่ 29/446  หมูท่ี่ 9 ต าบลบางพดู  อ าเภอปากเกร็ด   
  จงัหวดันนทบรีุ 11120 

(2) ผู้ ถือหุ้น  (ผู้มอบฉนัทะ) โปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่สง่มาด้วยนีใ้ห้ครบถ้วน ชดัเจน พร้อมทัง้ 
ลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและสง่มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนก าหนดการประชมุ  

3. เอกสารหรือหลักฐานที่ ผู้ถอืหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องน ามาแสดงและส่งมอบก่อนเข้าร่วมประชุม 

 ก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ น ผู้ ที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องน าและส่งมอบเอกสารดังต่อไปนี ใ้ห้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้ รับ
ลงทะเบียน เพื่อด าเนินการตรวจสอบการเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นผู้มีสทิธิเข้าร่วมประชมุ (แล้วแตก่รณี)            

 3.1 ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

 (1) กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่สว่นราชการหรือหนว่ยงานของรัฐได้ออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่าย
ของผู้ ถือหุ้นและยงัไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ ใบอนญุาตขบัขี่รถยนต์ หรือ
หนงัสอืเดินทาง เป็นต้น 

 (2) กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ ให้แสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี ้ 

 (ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ    
ลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

(ข) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉนัทะ) 
และยงัไมห่มดอาย ุโดยผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉนัทะ) ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

(ค) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ รับมอบฉันทะและยังไม่
หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ ใบอนญุาตขบัขี่รถยนต์ หรือหนงัสือเดินทาง 
เป็นต้น 

 3.2 ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

(1) กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี ้  

  (ก) เอกสารท่ีสว่นราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนของนิติบคุคลซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้น
และยงัไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ ใบอนญุาตขบัขี่รถยนต์ หรือหนงัสือ
เดินทางเป็นต้น 
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(ข) ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ แทนของนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนของ     
นิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

 (2)  กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ ให้แสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

(ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ   
ลงลายมือช่ือผู้แทนของนิติบคุคลผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

(ข) ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนของนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนของ       
นิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(ค) เอกสารที่สว่นราชการหรือหนว่ยงานของรัฐได้ออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ รับมอบฉนัทะและยงัไม่หมดอายุ 
เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ ใบอนญุาตขบัขี่รถยนต์ หรือหนงัสอืเดินทาง เป็นต้น 

 3.3 ผู้ถอืหุ้นซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

  ให้น าความใน ข้อ 3.1 และ ข้อ 3.2  มาบงัคบัใช้โดยอนโุลมกบัผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าประชุมซึ่งมิได้มีสญัชาติไทยหรือเป็น 
นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แล้วแตก่รณี)  ทัง้นี ้ภายใต้ข้อบงัคบัดงัตอ่ไปนี  ้

 (ก) หน งัส ือ ร ับ รองการ เ ป็นน ิต ิบ คุคลนั น้ อาจจะ เ ป็น เอกสารซึ ่ง ออก โดยส ว่นราชการของประ เท ศที่ 
นิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบคุคลนัน้ก็ได้  ทัง้นี ้จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิติบคุคล ผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือ
ผกูพนันิติบคุคล และเง่ือนไขหรือข้อจ ากดัอ านาจในการลงลายมือช่ือ รวมทัง้ที่ตัง้ของส านกังานใหญ่ 

 (ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาด้วยและให้ผู้แทนนิติบคุคลนัน้
รับรองความถกูต้องของค าแปล 

4. การออกเสียงลงคะแนนและการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง 

 ในการพิจารณาแต่ละระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทจะใช้จ านวนหุ้นของผู้ เข้าร่วมประชุมลา่สุด และ
เมื่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาในระเบียบวาระการประชุมใดแล้วเสร็จ ประธานในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงในการ
พิจารณาระเบียบวาระการประชมุนัน้ๆ ให้ที่ประชมุได้ทราบ     

 ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉันทะ (รวมถึงกรณีที่หนงัสือมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น
ไมไ่ด้แจ้งหรือได้แจ้งไว้แต่ไม่ชดัเจนในการขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน และผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
แทน) สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นถืออยู่ โดยในแต่ละระเบียบวาระการประชุม บริษัทจะได้น าจ านวน
คะแนนที่ได้ใช้สิทธิออกเสียงและลงคะแนนโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าบนัทึกนบัรวมกับคะแนนเสียง
ที่ผู้ ถือหุ้นได้มอบฉนัทะลว่งหน้าให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทตามที่บริษัทได้เสนอช่ือไว้ และคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะที่บริษัท
บนัทึกไว้  ในขณะที่ได้ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุมตามความที่กลา่วข้างต้น โดยจ านวนคะแนนเสียงที่รวบรวมได้ทัง้หมดในแต่ละ
ระเบียบวาระซึ่งได้พิจารณาแล้วเสร็จนัน้จะถูกน าส่งให้ประธานในท่ีประชุมเพื่อกล่าวสรุปในที่ประชุมของวาระนัน้ๆ ให้ได้ทราบว่ามี        
ผู้ ถือหุ้นซึง่ลงมติ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง และบตัรเสยีในแตล่ะกรณีด้วยจ านวนคะแนนเสยีงเทา่ใด 
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ขัน้ตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563 
 

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน) 
วันพฤหสับดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563  เวลา 14.00 น. 

 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ผู้ ถือหุ้น บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
 

มาประชมุด้วยตนเอง ผู้ได้รับมอบฉนัทะ 

ตรวจหนงัสอืมอบฉนัทะ 
(เร่ิมเวลา 12.00 น.) 

โต๊ะลงทะเบียนส าหรับ 
ผู้ รับมอบฉนัทะ 

แสดงหนงัสอืมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบียนส าหรับ 
ผู้ที่มาประชมุด้วยตนเอง 
(เร่ิมเวลา 12.00 น.) 

แสดงเอกสารสว่นบคุคล 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

รับบตัรลงคะแนน 

เข้าห้องประชมุ 

ประธานกลา่วเปิดประชมุ 
(เวลา 14.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามล าดบั 

กรณีที่มีผู้ ต้องการคดัค้าน หรืองดออกเสยีง          
ในวาระใดๆ ให้ยกมือ และกรอกบตัรลงคะแนน      

(ส าหรับผู้คดัค้าน หรืองดออกเสยีง) 
 

เจ้าหน้าที่เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผู้คดัค้าน      
หรืองดออกเสยีง และสรุปผลลงคะแนน 

ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนตอ่ท่ีประชมุ 
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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

ข้อ 1. ข้อบงัคบันีเ้รียกวา่ ข้อบงัคบัของ บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน) 

ข้อ 2. ค าว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนีห้มายถึง บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น            
ในข้อบงัคบันี ้

  ค าวา่ “บริษัทย่อย” ในข้อบงัคบันีห้มายถึง 

(1) บริษัทจ ากดั หรือบริษัทมหาชนจ ากดัที่บริษัทมีอ านาจควบคมุกิจการ  

(2) บริษัทจ ากดั หรือบริษัทมหาชนจ ากดัที่บริษัทยอ่ยตาม (1) มีอ านาจควบคมุกิจการ  

(3) บริษัทจ ากดั หรือบริษัทมหาชนจ ากดัที่อยู่ภายใต้อ านาจควบคมุกิจการต่อเป็นทอดๆ โดยเร่ิมจากการอยู่ภายใต้
อ านาจควบคมุกิจการของบริษัทยอ่ยตาม (2) 

ค าวา่ “อ านาจควบคุมกิจการ” ในข้อบงัคบันีห้มายถึง อ านาจควบคมุกิจการภายใต้นิยามตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์ 

ค าว่า “บริษัทร่วม” ในข้อบงัคบันีห้มายถึง บริษัทจ ากดั หรือบริษัทมหาชนจ ากดัที่บริษัท หรือบริษัทย่อยมีอ านาจในการมี
สว่นร่วมตดัสินใจเก่ียวกับนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของบริษัท แต่ไม่ถึงระดบัที่จะมีอ านาจควบคมุนโยบาย
ดงักลา่ว และไมถื่อเป็นบริษัทยอ่ยหรือกิจการร่วมค้า 

ในกรณีที่บริษัท หรือบริษัทยอ่ยถือหุ้นไมว่า่โดยตรง หรือโดยอ้อมรวมกนัตัง้แตร้่อยละยี่สิบแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจ านวน
สทิธิออกเสยีงทัง้หมด ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่า บริษัท หรือบริษัทย่อยมีอ านาจในการมีสว่นร่วมตดัสินใจ เว้นแต่จะพิสจูน์ให้
เห็นเป็นอยา่งอื่น 

 ค าวา่ “บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก” ในข้อบงัคบันีห้มายถึง บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลกั ตามหลกัเกณฑ์เพิ่มเติม
 ส าหรับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ในประกาศ
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวนัที่ 30 
 กนัยายน 2559 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
 

หมวดที่ 5 
คณะกรรมการ 

ข้อ 16.  ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่ (1) หุ้นตอ่หนึง่ (1) เสยีง  

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้      
ในกรณีที่เลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
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(3) บคุคลที่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือ
จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการ 
ในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) 

กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับต าแหนง่อีกได้ 

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ ต่อไป    
ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า  กึ่งหนึ่ง (1/2) ของ
จ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็น      
อยา่งอื่นก็ได้ นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสทิธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้มาจากพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท        
ในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 

หมวดที่ 6 
การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปี
บญัชีของบริษัท 

  การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ให้เรียกวา่การประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น
การประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

  ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้ นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้า     
ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุร่ืองและเหตผุลใน
การที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น
ภายในสีส่บิห้า (45) วนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้นนัน้  

  ในกรณีที่คณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วนันบัแต่วนัที่ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น
ดงักล่าว ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้
ภายในสี่สิบห้า (45) วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วนัที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น      
ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย   อนัจ าเป็น    
ที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
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  ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 33 นัน้ ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่าย       
ที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ข้อ 32. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชมุโดยระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม 
และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอ  เพื่อทราบ เพื่อ
อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและ          
นายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี ้ให้ลงโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนั
ประชมุไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั 

ทัง้นี ้สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะ
ก าหนดก็ได้ 

ข้อ 33. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  

ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่ (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม
ไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึง่ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชมุ
เป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใชเ่ป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม ่และในกรณีนีใ้ห้สง่
หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์
ประชมุ 

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่
ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุคนใดคนหนึง่มาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักลา่ว 

ข้อ 35. ในการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือวา่หนึง่ (1) หุ้นมีหนึง่ (1) เสยีง และผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษ
ในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และ มติของ          
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั 
ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดังต่อ ไปนี  ้ ใ ห้ ถื อคะแนนเสีย ง ไม่ น้ อยกว่ าสามในสี่  ( 3/4)  ของจ านวน เสีย งทั ง้ หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญั การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อการแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั 
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(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลกิบริษัท  

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น 

(ฌ) การด าเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบญัญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

ข้อ 36. กิจการท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีพงึเรียกประชมุมีดงันี  ้

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 

(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ  

(5) พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี และ 

(7) กิจการอื่นๆ 

หมวดที่ 8 
การบัญชี การเงนิและการสอบบัญช ี

ข้อ 40. รอบปีบญัชีของบริษัทเร่ิมต้นในวนัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทกุปี 

ข้อ 41. บริ ษัทต้องจัดใ ห้มี กา รท าและเ ก็บ รักษาสมุดบัญชี   ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่ ก าหนดไ ว้ ในกฎหมาย                                           
ที่เก่ียวข้อง และต้องจดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุอยา่งน้อยครัง้หนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อนัเป็นรอบปี
บญัชีของบริษัท 

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน  ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุม        
ผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบญัชีตรวจสอบงบดลุและ   
งบก าไรขาดทนุนัน้ให้เสร็จก่อนท่ีจะน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีไ้ปให้ผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 

(1) ส าเนางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทัง้รายงานการตรวจสอบบญัชีของผู้สอบ
บญัชี และ 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบตา่งๆ เพื่อประกอบรายงาน 

 



   

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 39 หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

 

ข้อ 44. ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหนง่หน้าที่ใดๆ ของบริษัท 

ข้อ 45. ผู้สอบบญัชีมีอ านาจในการตรวจสอบบญัชี เอกสาร และหลกัฐานอื่นใดที่เก่ียวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและ
หนีส้ินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาท าการของบริษัท ในการนี ้ให้ผู้สอบบญัชีมีอ านาจสอบถามกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง    
ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตวัแทนของบริษัท รวมทัง้ให้บุคคลเหลา่นัน้ชีแ้จงข้อเท็จจริงหรือสง่เอกสาร หรือ
หลกัฐานเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบริษัทได้ 

ข้อ 46. ผู้สอบบญัชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุครัง้ที่มีการพิจารณางบดุล บญัชีก าไรขาดทุน และ
ปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัทเพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีตอ่ผู้ ถือหุ้น และให้บริษัทจดัสง่รายงานและเอกสารทัง้หมดของ
บริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย 

หมวดที่ 9 
เงนิปันผลและเงนิส ารอง 

 
ข้อ 47. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลนัน้ให้แบง่ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กนั เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบริุมสิทธิและก าหนดให้หุ้นบริุมสิทธิได้รับ
เงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามญั ให้จดัสรรเงินปันผลตามที่ก าหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุม    
ผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะท า
เช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

ข้อ 48. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัด้วย
ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิ (10) ของทนุจดทะเบียน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 40 หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

 

 

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม 
 

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน) 
วันพฤหสับดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563  เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องประชุมชัน้ 13 อาคารอาคเนย์  
เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  

โทรศัพท์   0 2631 1311 ต่อ 5550 
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บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 41 หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

 

การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
  
 
 
 

  บริษัทขอเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวนัพฤหสับดีที่ 3 กนัยายน 2563 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมชัน้ 13 อาคารอาคเนย์ เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ 
ดงัรายละเอียดปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถ  
มอบฉนัทะให้บคุคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. นายโยธิน พิบลูย์เกษตรกิจ     กรรมการอิสระ    อาย ุ 74  ปี   
        อยูบ้่านเลขท่ี    เลขที่ 32 ซอยอินทามระ 59 ถนนสทุธิสาร แขวงดนิแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือ 
 

2. นายผดงุเดช     อินทรลกัษณ์     กรรมการอิสระ      อาย ุ 66  ปี 
  อยูบ้่านเลขท่ี    เลขที่ 29/446 หมูท่ี่ 9 ต าบลบางพดู  อ าเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบรีุ 11120      

  

  เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนทา่น  ซึง่กรรมการดงัรายนามข้างต้นไมม่ีสว่นได้เสยีพิเศษในการประชมุผู้ ถือหุ้น
ครัง้นี ้
 

  ทัง้นี ้ บริษัทได้จดัเตรียมหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. ซึง่เป็นแบบท่ีก าหนดรายการตา่งๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจน
ตายตวัมายงัทา่นด้วยแล้ว โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องวา่งของผู้ที่ทา่นประสงค์จะมอบฉนัทะให้เข้าร่วมประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉนัทะ โดยในการมอบฉนัทะทา่นอาจแสดงความประสงค์ทีจ่ะให้ออกเสยีงลงคะแนนในระเบียบ
วาระตา่งๆ วา่ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ เพื่อให้ผู้ รับมอบฉนัทะของทา่นออกเสยีงลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของทา่นก็ได้  
 

  นอกจากนี ้บริษัทได้จดัให้มีหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. ซึ่งเป็นแบบทัว่ไปที่ง่ายไม่ซบัซ้อน และหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค.    
ซึง่เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ
ดแูลหุ้น ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท  http://www.segroup.co.th/TGH/index.php เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถพิมพ์
ข้อมลูมาใช้ได้ตามความเหมาะสมในกรณีที่ท่านมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทบคุคลใดบคุคลหนึ่งข้างต้นเข้าร่วมประชุม
และออกเสยีงลงคะแนนแทน เมื่อด าเนินการแล้วโปรดน าสง่หนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วกลบัคืนมายงับริษัทลว่งหน้า เพื่อให้ถึงบริษัท
ก่อนวนัประชมุ  
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 (แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนตายตัว) 

 

  
 เขียนท่ี........................................................................................... 

วนัท่ี.......................เดือน................................ พ.ศ……................. 
 

(1)   ข้าพเจ้า..................................................................................................สญัชาต.ิ........... ................................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี........................................................ถนน....... ...........................................ต าบล/แขวง....................................................... 
อ าเภอ/เขต..........................................................จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย์.............. ...................................... 
 

(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน)    
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม.......................................................หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.......... .............................เสียง ดงันี ้
 หุ้นสามญั..........................................................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั........................... ..................เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธิ.......................................................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.............................................เสียง 
 

(3)  ขอมอบฉนัทะให้ 
 (1)            นายโยธิน         พิบลูย์เกษตรกิจ                                                                          อาย ุ            74                   ปี 

อยู่บ้านเลขท่ี            32   ซอยอินทามระ 59              ถนน                   สทุธิสาร                        ต าบล/แขวง               ดนิแดง                     .                                                                                                                                                                                                                                                                                 
อ าเภอ/เขต                   ดนิแดง                                จงัหวดั                กรุงเทพฯ                       รหสัไปรษณีย์      10400                 หรือ 

 (2)            นายผดงุเดช        อินทรลกัษณ์                                                                             อาย ุ          66                   ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี                  29/446       หมู่ท่ี 9                     ถนน                    -                    ต าบล/แขวง                     บางพดู                    .                             
อ าเภอ/เขต               ปากเกร็ด                                 จงัหวดั              นนทบรีุ                         รหสัไปรษณีย์       11120              หรือ 

  (3)...................................................................................................................... .............อาย.ุ...................................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี..................................................................ถนน...........................................ต าบล/แขวง................................................... 
อ าเภอ/เขต.............................................................จงัหวดั...................................................รหสัไปรษณีย์......................................หรือ 

  (4)...................................................................................................... ............................อาย.ุ....................................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี.................................................................ถนน.............................................ต าบล/แขวง................................................... 
อ าเภอ/เขต.............................................................จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย์......................................หรือ 

  (5)............................................................................................... ..................................อาย.ุ.....................................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี................................................................ถนน.............................................ต าบล/แขวง.................................................... 
อ าเภอ/เขต.............................................................จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย์.............................................  
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า   ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2563 ของบริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากัด (มหาชน) ในวนัพฤหสับดีท่ี 3 กนัยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 13 อาคารอาคเนย์  
เลขท่ี 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นีด้งันี  ้
 

 วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 ของบริษัท  
(เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระรับทราบ จงึไม่มีการลงคะแนนเสียง) 

 

 วาระที่ 2    รับทราบแผนด าเนินงานหลังจากการน าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ืองการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัท อินทรประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
(“INSURE”)  

ผูม้อบฉนัทะ
ปิดอากร
แสตมป์   
20 บาท 
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(เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระรับทราบ จงึไม่มีการลงคะแนนเสียง) 
 วาระที่ 3        พิจารณาอนุมัตงิบการเงนิส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี  ้

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
 

 วาระที่ 4         พิจารณาอนุมัตจิัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  
         และงดจ่ายเงนิปันผล 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี  ้

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
 

 วาระที่ 5         พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี  ้

 การเลือกตัง้กรรมการทัง้ 4 ท่าน ตามที่เสนอ 
เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 

 การเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
(1) นายโชตพิัฒน์  พีชานนท์ 

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
(2) นางอาทนัินท์  พีชานนท์ 

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
(3) นางกุลภัทรา  สิโรดม 

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
(4) พลต ารวจเอกเจตน์  มงคลหัตถี 

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
 

 วาระที่ 6        พิจารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  ประจ าปี 2563  
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี  ้

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
 

 วาระที่ 7       พิจารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี  ้

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
 

 วาระที่ 8       พิจารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
   ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท    

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี  ้
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เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
 

 วาระที่ 9       พิจารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
   ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี  ้

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
 

 วาระที่ 10    เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)   
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี  ้

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 (6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิข้อเทจ็จริงประการใดให้ผู้ รับ
มอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนัน้ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 

   ลงช่ือ..........................................................ผู้มอบฉนัทะ  
         (.............................................................)  
 

   ลงช่ือ..........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ
       (.............................................................) 
 

   ลงช่ือ..........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ
       (.............................................................) 
 

   ลงช่ือ..........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ
       (.............................................................) 
หมายเหตุ 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

หุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือ    

มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
(แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนตายตัว) 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส์  จ ากัด (มหาชน) 
 
   ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563  ในวนัพฤหสับดีท่ี 3 กนัยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 13 อาคาร
อาคเนย์  เลขท่ี 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 

 วาระที่..............เร่ือง......................................................................................................................................... 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี  ้

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
 

 วาระที่..............เร่ือง......................................................................................................................................... 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
 

 วาระที่ ..............เร่ือง  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการ  
 
 ช่ือกรรมการ............................................................................ .................................................... 

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย         งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ.................................................................................................................. .............. 

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย         งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ.................................................................................................................. .............. 

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย         งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ..................................................................................................................... ........... 

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย         งดออกเสียง 
 

 วาระที่..............เร่ือง.........................................................................................................................................  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี  ้

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
 

 วาระที่..............เร่ือง......................................................................................................................................... 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี  ้

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
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 วาระที่..............เร่ือง......................................................................................................................................... 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
 

 วาระที่..............เร่ือง...................................................................................................................................... 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
 

 วาระที่..............เร่ือง...................................................................................................................................... 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี  ้

เหน็ด้วย                ไม่เหน็ด้วย          งดออกเสียง 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่หนงัสือมอบฉนัทะถูกต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 
 

   ลงช่ือ..........................................................ผู้มอบฉนัทะ  
         (.............................................................)  
 

   ลงช่ือ..........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ
       (.............................................................) 
 

   ลงช่ือ..........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ
       (.............................................................) 
 

   ลงช่ือ..........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ
       (.............................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


