
 
 
 
 
 
  

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ 
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ณ หอ้งประชุมชัน้ 13 อาคารอาคเนย ์
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มาตรการและแนวทางปฏิบตัิในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2564 
กรณีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้โคโรนา 2019 (COVID-19) และด าเนินการใหเ้ป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่
ทางราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด บรษิัทขอแจง้มาตรการและแนวทางปฎิบตัิในการเขา้ประชมุ ดงันี ้ 
1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง เพื่อลด

ความเส่ียงจากการรวมตัวกันของคนจ านวนมาก โดยขอความกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพรอ้มเอกสารประกอบการ                  
มอบฉนัทะตามที่อยู่ดงันี ้

ส านกัเลขานกุารบรษิัท 
บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 315 อาคารอาคเนย ์ชัน้ 6 ถนนสีลม 
แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

ทั้งนี ้รายละเอียดค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะปรากฏในส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดับท่ี 8 ผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีท าการมอบฉันทะดังกล่าวจะ
สามารถรกัษาสิทธ์ิในการลงคะแนนเสียงในท่ีประชมุตามกฎหมายระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. หากผูถื้อหุน้มีค  าถามที่ตอ้งการใหบ้รษิัทชีแ้จงในประเดน็ท่ีเก่ียวกบัการประชมุ สามารถส่งค าถามล่วงหนา้มายงับรษิัท โดยผ่าน
ทางอีเมล ์comsec@segroup.co.th หรือส่งเอกสารมาที่เลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ที่ระบุในข้อ 1. โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุ           
ชื่อ-นามสกลุ หมายเลขโทรศพัท ์และ/หรือ อีเมล ์เพื่อใหบ้รษิัทรวบรวมและชีแ้จงประเด็นค าถามที่เก่ียวขอ้งกบัวาระในที่ประชมุ 

3. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และ/หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและ
มาตรการป้องกนัท่ีก าหนดโดยหน่วยงานของรฐั บรษิัทไดก้ าหนดมาตรการและแนวปฏิบตัิตน โดยขอความรว่มมือจากผูถื้อหุน้
ทกุท่านด าเนินการตามมาตรการอย่างเครง่ครดั ตามมาตรการดงันี ้

3.1 การคัดกรองก่อนเข้าประชุม บริษัทจะตัง้จุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน
บริเวณทางเขา้ตึกอาคเนย ์ผูเ้ขา้ร่วมประชมุทกุท่านตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบคดักรองความเส่ียงโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) ณ จดุตรวจคดักรอง และตอ้งผ่านจุดตรวจวดัอณุหภูมิร่างกาย ในกรณีที่พบผูม้ีความเส่ียงอนัไดแ้ก่ 
ผูม้ีไข ้(มีอณุหภมูิตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป) หรือมีอาการเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม มีน า้มกู เจ็บคอ 
หายใจเหนื่อยหอบ หรือมีอาการหรือขอ้บ่งชีท้ี่อาจเป็นเหตุใหส้งสยัว่าจะเป็นโรคติดเชือ้ไวรสั COVID-19 หรือมีอาการ
เจ็บป่วยหรือขอ้บ่งชีอ้ื่นใดเก่ียวกบัโรคภยัไขเ้จ็บที่อาจมีความเส่ียงต่อการติดเชือ้ไวรสั COVID-19 รวมถึงเป็นผูไ้ดส้มัผสั
ใกลช้ิดกับผูท้ี่มาจากพืน้ที่ที่มีการรายงานการระบาดต่อเนื่องของไวรสั COVID-19 หรือมีประวตัิใกลช้ิดหรือสมัผัสกับ
ผูป่้วยเขา้ข่ายหรือยืนยนัการติดเชือ้ไวรสั COVID-19 ในช่วง 14 วนัก่อนวนัประชมุ บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไม่อนญุาตใหเ้ขา้
หอ้งประชุม และขอความกรุณาท่านพิจารณามอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทแทน ในกรณีที่ท่านปกปิดขอ้มลู
ดา้นสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านถือว่าท่านกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
นอกจากนั้น ท่านยังตอ้งยอมรบัความเส่ียงที่อาจจะเกิดจากการเดินทางเขา้มาร่วมประชุมรวมทั้งดูแลสุขภาพและ
อนามยัของตวัท่านเองซึ่งอาจไดร้บัผลกระทบซึ่งเป็นเหตกุารณท์ี่บรษิัทไม่ประสงคจ์ะใหเ้กิดขึน้ 

3.2  การลงทะเบียนเข้า-ออก ผูเ้ขา้ประชมุทกุท่านตอ้งลงทะเบียนเขา้-ออก โดยใชม้ือถือสแกน QR Code แอปพลิเคชนัที่
บริษัทจดัเตรียมไวใ้ห ้บริเวณทางเขา้-ออกของตึก ทัง้นี ้เพื่อประโยชนใ์นการคดักรอง สอบถามประวตัิ และการติดตาม
ตวัผูเ้ขา้รว่มประชมุกรณีพบว่ามีผูต้ิดเชือ้ไวรสั COVID-19 

mailto:comsec@segroup.co.th


ทัง้นี ้ผูเ้ขา้รว่มประชมุที่ผ่านการคดักรองและลงทะเบียนแลว้จะไดร้บัสติก๊เกอร ์ขอให้ท่านติดสติ๊กเกอรว์่าได้ผ่านการ
คัดกรองแล้วตลอดเวลาในบริเวณพืน้ทีก่ารประชุม บริษัทจะอนุญาตใหเ้ฉพาะผูถื้อหุน้และ/หรือผูร้บัมอบฉันทะที่
ผ่านการคดักรองและลงทะเบียนแลว้เท่านัน้เขา้หอ้งประชมุ โดยไม่อนญุาตใหผู้ต้ิดตามเขา้หอ้งประชมุดว้ย 

3.3 ขอ้ปฎิบตัิการเขา้รว่มประชมุ ผูถื้อหุน้ /หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่มีความประสงคเ์ขา้รว่มการประชมุ บรษิัทขอความรว่มมือใน
การปฏิบตัิตนดงันี ้
▪ โปรดสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาประชมุ 
▪ กรุณาลา้งมือใหส้ะอาดดว้ยสบู่หรือแอลกอฮอลล์า้งมือ 
▪ หลีกเล่ียงการใชห้รือสมัผสัส่ิงของรว่มกบัผูอ้ื่น 
▪ หา้มรบัประทานอาหารหรือของว่างใด ๆ ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานท่ีประชมุโดยเด็ดขาด ยกเวน้น า้ดื่มเท่านัน้ 
▪ หากมีไข ้อาการไอ จาม มีน า้มกู เจ็บคอ หายใจเหน่ือยหอบ ขอความกรุณาออกจากหอ้งประชมุผูถื้อหุน้ 

3.4 เนื่องจากมาตรการการเวน้ระยะห่างทางสงัคม บรษิัทจะจดัที่นั่งในหอ้งประชมุไม่เกิน 50 ที่นั่ง หรือโดยมีระยะห่างระหวา่ง
ที่นั่งตามมาตรการของรฐัที่เก่ียวขอ้ง และจะงดเสรมิเกา้อีห้รือยืนเพื่อเขา้รว่มประชมุ รวมทัง้หา้มมิใหผู้เ้ขา้รว่มการประชมุ
ท าการเคล่ือนยา้ยที่นั่งที่จดัเตรียมไวโ้ดยเด็ดขาด บริษัทจะใหสิ้ทธิผูเ้ขา้ประชุมที่มาลงทะเบียนก่อน ในกรณีจ านวนท่ีนั่ง
เต็มบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไม่อนญุาตใหเ้ขา้หอ้งประชมุเพ่ิมเตมิ ในกรณีดงักล่าวบรษิัทขอความรว่มมือท่านผูถื้อหุน้พิจารณา
มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทแทน 

3.5 เพื่อมิใหเ้ป็นการรวมตวักนัของกลุ่มคนเป็นเวลานาน บรษิัทจะจดัการประชมุเป็นใหเ้ป็นไปอย่างกระชบัไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที 
โดยบริษัทจะตอบค าถามในห้องประชุมเฉพาะเร่ืองที่เกี่ยวกับวาระการประชุมเท่าน้ัน หากตอ้งการสอบถาม
เพิ่มเติมขอใหเ้ขียนค าถามและส่งใหเ้จา้หนา้ที่ บริษัทจะรวบรวมและสรุปประเด็นค าถามและค าตอบทั้งหมดที่ส่งมา
ล่วงหนา้และที่สอบถามในหอ้งประชุมไวเ้ป็นเอกสารแนบทา้ยรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบการ
รายงานสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และเว็บไซตข์องบรษิัทภายใน 14 วนั นบัแต่การประชุม
เสรจ็สิน้ 

3.6 เพื่อสขุอนามยัของส่วนรวมและลดโอกาสในการเกิดความเส่ียงจากการติดเชือ้ไวรสั COVID-19 บริษัทของดให้บริการ
อาหารว่าง ชา กาแฟ และเคร่ืองดื่มทุกชนิด ยกเว้นน ้าดื่มบรรจุขวดเท่าน้ัน และห้ามรับประทานอาหารใน
บริเวณทีจั่ดการประชุมโดยเด็ดขาด 

ทัง้นี ้หากสถานการณม์ีการเปล่ียนแปลง หรือมีขอ้ก าหนดจากภาครฐัที่เก่ียวขอ้งอนัส่งผลกระทบต่อการจดัประชุมผูถื้อหุน้ 
บรษิัทอาจปรบัเปล่ียนการด าเนินการใด ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณห์รือมาตรการของภาครฐัที่อาจท าการก าหนด
เพิ่มเติม โดยบริษัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านทางเว็บไซตบ์ริษัท http://www.segroup.co.th/TGH/shareholderMeetingTH.php  
และแจง้ผ่านระบบเผยแพรส่ารสนเทศของตลท. 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ต่อ
ผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุท่าน 

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


 

 

เลขที่ สก. 09/2564 

   วนัท่ี 5 เมษายน 2564 

 

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงที่ ส่งมาด้วย 
  
 

1. รายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) และแบบฟอรม์การลงทะเบียน   
2. ขอ้มูลของบุคคลผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจาก

ต าแหน่งตามวาระ  
3. ขอ้มลูของบคุคลผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการใหม่ของบรษิัท 
4. ขอ้ก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบรษิัท 
5. ขอ้มลูประวตัิผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัการเสนอชื่อ ประจ าปี 2564 
6. ขอ้มลูของกรรมการอิสระท่ีบรษิัทเสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 
7. ขอ้บงัคบัของบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุ 
8. ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารส าหรบัการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนและวิธี

นบัคะแนนเสียง และขัน้ตอนการประชมุ 
9. แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. และแบบ ข.  
10. แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุ 

 
ดว้ยคณะกรรมการบริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดม้ีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2564 ในวนัพฤหสับดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชมุชัน้ 13 อาคารอาคเนย ์เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม 
เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชมุพรอ้มดว้ยความเห็นคณะกรรมการบรษิัท ดงัต่อไปนี ้
 
วาระที ่1  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563   

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  คณะกรรมการบรษิัทไดส้รุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปล่ียนแปลงที่ส  าคญัซึ่งเกิดขึน้
ในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 ของบริษัท ที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุม
ฉบบันี ้ตามสิ่งทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่1 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เพื่อรับทราบรายงานผลการ
ด าเนินงานของบรษิัทท่ีผ่านมา และการเปล่ียนแปลงส าคญัซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2563 

การลงมติ   วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อรบัทราบ จึงไม่มีการลงมติ 
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วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ของบริษัทแล้ว   
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล   เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่
แกไ้ขเพิ่มเติม) (พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด) ซึ่งก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัใหม้ีการท างบการเงินประจ าปี ณ วนัสิน้สดุของ
รอบบัญชีของปีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแลว้ ก่อนน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มัติ        
งบการเงินส าหรบัปี 2563 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นชอบ และผูส้อบ
บัญชีของบริษัทไดต้รวจสอบและรบัรองแลว้ ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 ของบริษัทซึ่งไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้ตามสิ่งทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่1 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรน าเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินส าหรบัปี
สิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้
ตรวจสอบและลงนามรบัรองแลว้ 

การลงมติ วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 ไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงนิปันผล 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคบัขอ้ 36 (3) ก าหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นผูพ้ิจารณาจัดสรร
เงินก าไร และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ.  2535  และตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 48 
บริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงิน
ขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ปัจจบุนับรษิัทมีทนุจด
ทะเบียนจ านวน 7,520,978,320 บาท และมีทนุส ารองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 37,850,816 บาท 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดใ้นแต่ละปีโดยขึน้อยู่กับผลการ
ด าเนินงานและมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ โดยจะให้พิจารณาจากงบการเฉพาะกิจการจากผลการด าเนินงานของบริษัท โดย
บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดต้ามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 47 ซึ่งหา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร  และบริษัท
ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่าอตัราที่กฎหมายก าหนดไว้ 

ส าหรบัปี 2563 บริษัทมีผลก าไรสุทธิเท่ากับ 691,563,543 บาท ตามที่ปรากฎในงบการเงินเฉพาะกิจการสิน้สุด 31 ธันวาคม 
2563 บรษิัทไดท้ าการจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายรอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิเป็นจ านวนเท่ากบั 34,578,177 บาท เรียบรอ้ยแลว้  

ทัง้นี ้บริษัทไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานรอบ 11 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ไปแลว้
ในอตัราหุน้ละ 0.60 บาท เป็นเงิน 451,258,699.20 บาท เมื่อวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ ์2564 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปี 2563 ไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรบัผลการด าเนินงานของ
บรษิัท รอบ 11 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.60 บาท เป็นเงิน 451,258,699.20 บาท คิดเป็น
รอ้ยละ 65.25 ของงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผล โดยรายละเอียดการจ่ายเงินปัน
ผลเปรียบเทียบกบัปีที่ผ่านมาไดด้งันี ้
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หน่วย : บาท 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2563 ปี 2562 
1. ก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 691,563,543 65,452,783 
2. เงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี (บาท/หุน้) 

2.1 เงินปันผลระหว่างกาล  
0.60 
0.60 

- 
- 

3. เงินปันผลจ่าย (บาท) 451,258,699.20 - 
4. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก าไรสุทธิตามงบ

การเงินเฉพาะกิจการ (รอ้ยละ) 
65.25 - 

ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทมีแผนในการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทจึงตอ้งกนัเงินส ารองเพื่อสนบัสนนุการขยายธุรกิจของบรษิัท
ย่อย และการต่อยอดธุรกิจเพื่อสรา้งการเติบโตอย่างยั่งยืนใหก้ับกลุ่มบริษัท โดยบริษัทจะไม่เสนอใหผู้ถื้อหุน้อนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2563 อีก 

การลงมติ  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของ
บริษัท ขอ้ 17 ซึ่งไดก้ าหนดใหใ้นการประชมุสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม ถา้
จ านวนกรรมการแบ่งออกใหต้รงสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการท่ีพน้
จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 มีกรรมการท่ี
ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 คน ไดแ้ก่  

1. นายฐาปน สิรวิฒันภกัด ี กรรมการ และกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล  

2.   นายสมชยั สจัจพงษ ์ กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล / กรรมการบรหิารความเส่ียง 

3.   นายโยธิน พิบลูยเ์กษตรกิจ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ 

4.   นายผดงุเดช อินทรลกัษณ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /กรรมการบรหิารความเส่ียง /กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน  

ในการสรรหากรรมการ บริษัทไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ระหว่างวนัท่ี 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2564 ผ่านช่องทางการส่ือสารของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัท ซึ่งเมื่อพน้ก าหนดเวลาขา้งตน้แลว้ ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้
ท่านใดเสนอวาระการประชมุและเสนอรายชื่อบคุคลใดเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง จึงมีเห็นว่าคณะกรรมการตาม
รายชื่อขา้งตน้ เป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการสรรหาที่ก าหนดไวข้องบรษิัท และเป็นไปตาม
พ.ร.บ.บรษิัทมหาชนจ ากดั และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวขอ้ง จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผู้
ถือหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทั้งส่ีคน กลับเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการ
และกรรมการชดุย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง 
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โดยประวตัิของบุคคลผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ และขอ้ก าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ไดจ้ัดส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ 
ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่2 และ สิ่งทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่4 ตามล าดบั 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนไดเ้สียไดพ้ิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเป็น
รายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแลว้ คณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการและกรรมการอิสระที่ไดร้บัการเสนอมี
คณุสมบตัิครบถว้นเหมาะสม และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ก าหนดหรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง มีความรู ้ความสามารถ 
ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณธุรกิจ 
วิสยัทศันแ์ละทศันคติที่ดีต่อองคก์ร มีความเต็มใจและพรอ้มที่จะปฏิบตัิหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  

นอกจากนีย้งัมีความเห็นว่า นายโยธิน พิบูลยเ์กษตรกิจ และนายผดุงเดช อินทรลกัษณ ์เป็นผูม้ีคุณสมบตัิครบถว้นที่จะ
ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ สอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่
เก่ียวขอ้งและสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระ 

คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ  โดยเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน ไดแ้ก่ (1) นายฐาปน 
สิริวฒันภกัดี (2) นายสมชยั สจัจพงษ์ (3) นายโยธิน พิบูลยเ์กษตรกิจ (4) นายผดุงเดช อินทรลกัษณ ์ใหก้ลบัเขา้มาด ารง
ต าแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการชดุย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง 

การลงมติ  วาระนีบ้คุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่
ตามวาระแต่ละราย ตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระที ่5  พิจารณาอนุมัติเพิ่มจ านวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อรองรบัการขยายตวัของการด าเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร

เสนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิเพิ่มจ านวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 12 ท่าน เป็น 16 ท่าน และขอเสนอ
แต่งตัง้ (1) นายฐากร ปิยะพนัธ ์ด ารงต าแหน่งกรรมการ (2) นายบุญทกัษ์ หวงัเจริญ ด ารงต าแหน่งกรรมการ (3) นายบูรณวงศ ์
เสาวพฤกษ ์ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และ (4) นายวชัรา ตนัตรยิานนท ์ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิของทัง้ 4 ท่าน ขา้งตน้ อย่างละเอียดรอบคอบ โดย
ไดพ้ิจารณาตามหลกัเกณฑก์ารสรรหาของบริษัท ความเหมาะสมของความรู ้ประสบการณ ์ความสามารถเฉพาะดา้นท่ี
เป็นประโยชนก์ับบริษัทแลว้ เห็นว่าเป็นผูท้ี่มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ ์โครงสรา้งกรรมการ ซึ่งมีความ
เหมาะสมกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และ
กระบวนการสรรหาที่ก าหนดไวข้องบริษัท เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่แกไ้ข
เพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทัง้นี ้นายบูรณวงศ ์เสาวพฤกษ์ และนายวชัรา ตนัตริยานนท ์เป็นผูม้ีคุณสมบตัิครบถว้นท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 
สอดคลอ้งกบัคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบรษิัท เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งและสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอเพิ่มเติมกรรมการจาก 12 เป็น 16 คน ซึ่งบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน
ขา้งตน้ ไดผ่้านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบรษิทัเป็นรายบคุคลอย่างละเอียดรอบคอบแลว้ จึงมีมติเห็นชอบ
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ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยใหเ้ลือกตัง้บุคคลทัง้ 4 ไดแ้ก่ (1) นายฐากร ปิยะพนัธ ์ด ารง
ต าแหน่งกรรมการ (2) นายบญุทกัษ์ หวงัเจรญิ ด ารงต าแหน่งกรรมการ (3) นายบรูณวงศ ์เสาวพฤกษ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการ
อิสระ และ (4) นายวชัรา ตนัตรยิานนท ์ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

โดยประวตัิขอ้มลูของบุคคลผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการใหม่และขอ้ก าหนดคุณสมบตัิของกรรมการอิสระ
ของบริษัท ไดจ้ดัส่งใหก้ับผูถื้อหุน้พรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมฉบับนี ้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 3 และสิ่งที่ส่งมา
ดว้ยล าดบัที ่4 ตามล าดบั 

การลงมติ  วาระนีบ้คุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัทแต่ละราย ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564   

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอ้บงัคับของ
บริษัท ขอ้ 36 ที่ก าหนดใหก้ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ และขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 22 
ซึ่งก าหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสัหรือผลประโยชนต์อบแทน
ในลกัษณะอื่น ๆ ตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณา 

ตามนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะค านึงถึงความเหมาะสมกบัภาระหนา้ที่ ความรบัผิดชอบที่ไดร้บั
มอบหมายและสามารถเทียบเคียงไดก้ับบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในอตุสาหกรรมและธุรกิจ
ที่มีขนาดใกลเ้คียงกัน โดยค่าตอบแทนนัน้จะเพียงพอที่จะจงูใจใหก้รรมการมีคณุภาพและสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดบ้รรลุ
เป้าหมายตามแผนธุรกิจเพื่อการด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างยั่งยืน 

ส าหรบัปี 2563 บริษัทไดจ้่ายค่าตอบแทนกรมการใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นจ านวนรวม
ทัง้สิน้ 4,890,000 บาท (ทัง้นี ้นายเจริญ สิริวฒันภกัดี ประธานกรรมการ และคุณหญิงวรรณา สิริวฒันภกัดี รองประธาน
กรรมการ ไดแ้สดงเจตจ านงไม่รบัค่าตอบแทนประจ าปี 2563) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชมุสามญั 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 ปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 ของบริษัท หวัขอ้
โครงสรา้งการจดัการ ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันีต้ามสิ่งทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่1 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนส าหรบัปี 2564 โดยยึดนโยบายการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และไดเ้ทียบเคียงค่าเฉล่ียของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทใน
อตุสาหกรรมเดียวกนั จึงขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ในวงเงินรวมไม่เกิน 15,000,000 บาท ดงันี ้

(1) ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
         หน่วย : (บาท / ราย) 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2564 ปี 2563 

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท   
▪ ประธานกรรมการ 
▪ รองประธานกรรมการ   
▪ กรรมการ 

 
70,000   
50,000   
40,000 

 
70,000   
50,000   
40,000 
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องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2564 ปี 2563 

2.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
▪ ประธานกรรมการ 
▪ กรรมการ 

 
50,000 
40,000 

 
50,000 
40,000 

3.   ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ท่ี
คณะกรรมการแต่งตัง้ 

▪ ประธานกรรมการ  
▪ กรรมการ  

 
 

40,000 
30,000 

 
 

40,000 
30,000 

(2) ค่าตอบแทนอื่นที่เป็นตวัเงินนอกจากเบีย้ประชุม (โบนสั) โดยใหค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาจัดสรร
ตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบรษิัทเป็นส าคญั  

ทัง้นี ้ไม่มีสิทธิประโยชนอ์ื่น ๆ 

หมายเหต ุ นายเจริญ สิริวฒันภกัดี ประธานกรรมการ และคุณหญิงวรรณา สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ ได้
แสดงเจตจ านงไม่รบัค่าตอบแทนประจ าปี 2564 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทน ซึ่งไดพ้ิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมกับขอบเขตอ านาจ
หนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชดุ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์ผลการปฏิบตัิหนา้ที่ การขยายตวั
ของธุรกิจ และเปรียบเทียบค่าตอบแทนกับธุรกิจอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ในวงเงินรวมไม่เกิน 15,000,000 บาท ซึ่ง
ประกอบดว้ยค่าเบีย้ประชุมซึ่งมีการก าหนดไวเ้ท่ากับปี 2563 และค่าตอบแทนอื่นโดยใหค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณา
ตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบรษิัทเป็นส าคญั โดยไม่มีสิทธิประโยชนอ์ื่น ๆ 

การลงมติ  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชมุ   

 

วาระที ่7   พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดว่าใหท้ี่ประชุมผูถื้อ
หุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจะ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้นอกจากนีต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดให้
บริษัทจดทะเบียนตอ้งจดัใหม้ีการหมนุเวียนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหนา้ที่สอบทานตรวจสอบ และ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแลว้ 7 รอบปีบญัชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี
รายนัน้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทได ้เมื่อพน้ระยะเวลาอย่างนอ้ย 5 รอบบญัชีติดต่อกนั 

ส าหรับปี 2563 ผู้สอบบัญชีของบริษัทไดแ้ก่  นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728 ผู้สอบบัญชีรบั
อนุญาตเลขที่ 4208 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด ซึ่งท าหนา้ที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบรษิัทมาเป็นเวลาหนึ่งปี ซึ่งไม่เกินระยะเวลาที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 
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ส าหรบัการคดัเลือกผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีจาก
ผลการปฏิบตัิงาน ประสบการณ ์ความพรอ้มของบคุลากร การมีมาตรฐานการปฏิบตัิงานเป็นท่ียอมรบั และอตัราค่าสอบ
บัญชีที่ผูส้อบบัญชีเสนอมามีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอใหผู้ส้อบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการท างานท่ีดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบญัชี 
มีความเป็นอิสระ โดยเสนอค่าสอบบญัชีที่เหมาะสม 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรใหเ้สนอที่
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ดงันี ้ 

1) ใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทประจ าปี 2564 โดย
มีรายนามดงัต่อไปนี ้ 

รายนามผู้สอบบัญช ี
ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที ่

จ านวนปีทีผู้่สอบบัญชีได้รับการ 
แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชขีองบริษัท 

1. นางสาวพรรณทิพย ์กลุสนัติธ ารง   4208 2 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้ปี 2562) 
2. นายชาญชยั สกลุเกิดสิน   6827 2 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้ปี 2562) 
3. นายโชคชยั งามวฒุิกลุ 9728 2 ปี (ไดร้บัการแต่งตัง้ปี 2562) 

เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2564 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจตรวจสอบ และลงนามใน
รายงานการสอบบญัชีของบรษิัท และในกรณีที่ผูต้รวจสอบบญัชีรบัอนญุาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิงานไดใ้ห้
บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตรายอื่นของบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี 
จ ากดัมาปฏิบตัิงานแทนได ้

2) ส าหรบัค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2564 นั้น คณะกรรมการเห็นชอบตามคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
โดยเห็นสมควรใหเ้สนอผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิค่าสอบบญัชีของบริษัทเป็นจ านวน 3,520,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่า
สอบบญัชีของปีก่อนหนา้ 

รายละเอียดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี เปรียบเทียบปี 2564 และปี 2563 เป็นดงันี ้

รายละเอียด ปี 2564 ปี 2563 เพิ่มขึน้/ (ลดลง)   

1. ค่าตรวจสอบงบการเงิน - รายปี 1,870,000 1,870,000 - 

2. ค่าสอบทานงบการเงิน - รายไตรมาส 1,650,000 1,650,000 - 

รวม  3,520,000 3,520,000 - 

ส าหรบัค่าบริการอื่นในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกันให้แก่
บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั รวมเป็นจ านวนเงิน 519,441.01 บาท 

นอกจากนีผู้ส้อบบญัชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทย่อยในปี 2564 
ไดแ้ก่ (1) บริษัท อาคเนยป์ระกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) (2) บริษัท อาคเนยป์ระกันภัย จ ากัด (มหาชน) (3) บริษัท 
ไทยประกันภยั จ ากัด (มหาชน) (4) บริษัท อินทรประกันภยั จ ากัด (มหาชน) (5) บริษัท อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั 
(6) บรษิัท รถดีเด็ด ออโต ้จ ากดั (7) บรษิัท อาคเนยม์นัน่ี จ ากดั (8) บรษิัท อาคเนยม์นัน่ี รีเทล จ ากดั 
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ทั้งนี ้ KPMG และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่ เสนอข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่ ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนไดเ้สียกับบริษัท  บริษัทย่อย
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติ
หนา้ที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด และเป็นผูส้อบบญัชีที่ท  าการตรวจสอบบรษิัทในกลุ่มอาคเนยม์าเป็นเวลาหลายปี มี
ความรูค้วามเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท และให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ โดยมีการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชี และสามารถปฏิบตัิงานภายใตก้รอบเวลาที่ทางบรษิัทก าหนด      

รายละเอียดขอ้มลูประวตัิของผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัการเสนอชื่อประจ าปี 2564 ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือ
เชิญประชมุฉบบันี ้ตามสิ่งทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่5 

ผูส้อบบญัชีของบรษิัทและผูส้อบบญัชีของบรษิัทย่อย สงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกนั ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัท
จะดแูลใหก้ารจดัท างบการเงินรวมใหส้ามารถด าเนินการไดท้นัตามก าหนดเวลา 

การลงมติ วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

  

วาระที ่8   พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  สืบเนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธใ์หม่ 2019 (Covid-19) ส่งผล
ใหก้ารประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมาเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ซึ่ง
เป็นไปตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563  

จึงเห็นควรเสนอใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัท เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิบตัิงานในปัจจบุนัและรองรบัการประชุม
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสท์ี่มีแนวโนม้จะใชใ้นการประชมุเพิ่มมากขึน้ โดยมีรายละเอียดที่ขอเพิ่มเติม ดงันี ้

ข้อบังคับปัจจุบนั ข้อบังคับเสนอแกไ้ขเพิ่มเติม 

ขอ้ 25. ในการเรียกประชมุคณะกรรมการ ใหป้ระธาน
กรรมการหรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนงัสือ
นัดประชุมไปยังกรรมการไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) 
วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็น
รีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของ
บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และ
ก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได ้

ขอ้ 25. ในการเรียกประชมุคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรือผูซ้ึ่ง
ไดร้บัมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงักรรมการไม่นอ้ยกว่า
เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อ
รกัษาสิทธิและประโยชนข์องบรษิัท จะแจง้การนดัประชมุโดยวธีิ
อื่น และก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได ้
ประธานกรรมการ หรือผูซ้ึ่งได้รับมอบหมายอาจก าหนดให้
จดัการประชมุคณะกรรมการผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสก์็ได ้ในกรณี
ที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การ
ด าเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
กฎหมายก าหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภยัดา้นสารสนเทศทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 25. เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและเป็นไป
ตามสถานการณปั์จจุบัน และเห็นสมควรใหก้รรมการบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียน
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แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์โดยมีอ านาจแกไ้ขเพิ่มเติมถอ้ยค าหรือ
ด าเนินการใด ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

การลงมติ  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4 
เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 136 ก าหนดว่าบรษิัท
จะเพิ่มทุนจากจ านวนที่จดทะเบียนไวแ้ลว้ไดต้่อเมื่อหุน้ทั้งหมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดร้ับการช าระค่าหุ้นครบถ้วนแลว้ 
บรษิัทจึงมีความจ าเป็นที่จะตอ้งลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท โดยการตดัหุน้สามญัที่ยงัไม่ไดจ้ าหน่าย ซึ่งปัจจบุนัมีอยู่ทัง้สิน้ 
451,258,698 หุน้ ซึ่งไม่ไดเ้ป็นหุน้สามญัที่ส  ารองไวเ้พื่อรองรบัสิทธิใด ๆ มลูค่าที่ตราไว ้หุน้ละ 10.00 บาท ก่อนท่ีบริษัทจะ
สามารถด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ระบใุนวาระที่ 10 และ 11  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนมุตัิ
การลดทุนจดทะเบียน จ านวน 4,512,586,980 บาท จากทุนจดทะเบียน 12,033,565,300 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 
จ านวน 7,520,978,320 บาท โดยการตดัหุน้สามญัที่ยงัไม่ไดจ้ าหน่าย จ านวน 451,258,698 หุน้ ซึ่งมีมลูค่าที่ตราไวหุ้น้
ละ 10.00 บาท และเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนของบริษัท จึงขอแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทขอ้ 4 
(ทนุจดทะเบียน) เป็นดงันี ้

 “ขอ้ 4 ทนุจดทะเบียนจ านวน 7,520,978,320 บาท (เจ็ดพนัหา้รอ้ยยี่สิบลา้นเกา้แสนเจ็ดหมื่นแปดพนัสามรอ้ยยี่สิบบาท) 
แบ่งออกเป็น 752,097,832 หุน้ (เจ็ดรอ้ยหา้สิบสองลา้นเกา้หมื่นเจ็ดพนัแปดรอ้ยสามสิบสองหุน้) 
มลูค่าหุน้ละ  10.00 บาท (สิบบาท) 
โดยแยกออกเป็น   
หุน้สามญั 752,097,832 หุน้ (เจ็ดรอ้ยหา้สิบสองลา้นเกา้หมื่นเจ็ดพนัแปดรอ้ยสามสิบสองหุน้) 
หุน้บรุมิสิทธิ -ไม่มี - (-)” 

รวมทั้งมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทน
บริษัทมอบหมาย มีอ านาจด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแกไ้ขหนงัสือ
บริคณหส์นธิของบริษัทขอ้ 4 (ทุนจดทะเบียน) กับกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์โดยมีอ านาจแกไ้ขเพิ่มเติม
ถอ้ยค า หรือด าเนินการใด ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

การลงมติ  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

 

วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนของบริษัท  

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งรายไดแ้ละก าไรใหแ้ก่บริษัทใหเ้ป็นไป
ตามเป้าหมาย อนัจะก่อใหเ้กิดผลตอบแทนใหแ้กผู่ถื้อหุน้ ทัง้นี ้เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องและรองรบัการขยายธุรกจิของ
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บริษัท โดยเพื่อเพิ่มความสามารถและความคล่องตวัในการจดัหาเงินจากตลาดทุนไดอ้ย่างเหมาะสม ในกรณีที่บริษัทมี
ความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุน คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียน
แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนมุตัิ
การเพิ่มทนุจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 4,512,586,980 บาท จากทนุจดทะเบียนเดมิ
จ านวน 7,520,978,320 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 12,033,565,300 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ านวน 451,258,698 หุน้ ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท และเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนของบริษัท จึงขอ
แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทขอ้ 4 (ทนุจดทะเบียน) เป็นดงันี ้

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียนจ านวน 12,033,565,300 บาท (หนึ่งหมื่นสองพนัสามสิบสามลา้นหา้แสนหกหมื่นหา้พนัสาม
รอ้ยบาท) 

แบ่งออกเป็น 1,203,356,530 หุน้ (หนึ่งพันสองร้อยสามล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันห้ารอ้ย
สามสิบหุน้) 

มลูค่าหุน้ละ  10.00 บาท (สิบบาท) 
โดยแยกออกเป็น   
หุน้สามญั 1,203,356,530 หุน้ (หนึ่งพันสองร้อยสามล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันห้ารอ้ย

สามสิบหุน้) 
หุน้บรุมิสิทธิ -ไม่มี - (-)” 

รวมทัง้มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษิัท หรือบคุคลที่คณะกรรมการบรษิัท หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนบรษิทั
มอบหมาย มีอ านาจด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแกไ้ขหนงัสือบรคิณห์
สนธิของบรษิัทขอ้ 4 (ทนุจดทะเบียน) กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์โดยมีอ านาจแกไ้ขเพิ่มเติมถอ้ยค า หรือ
ด าเนินการใด ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

การลงมติ  วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมตัิคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

 
วาระที ่11 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 

451,258,698 หุ้น มูลค่าหุ้นทีต่ราไว้ หุ้นละ 10 บาท 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  ตามที่คณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติเห็นชอบให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2564 เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 10 ขา้งตน้นัน้ 
การเพิ่มทนุดงักล่าว จะตอ้งมีการจดัสรรใหแ้ก่นกัลงทนุ  

ทั้งนี ้การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวตอ้งด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ ถือหุน้
ประจ าปีของบรษิัทครัง้ถดัไป หรือวนัท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งมีการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ถดัไป ทัง้นีแ้ลว้แต่วนัใด
จะถึงก่อน 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการไดพ้ิจารณาและเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 จดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุของบรษิทัแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 451,258,698 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไว ้หุน้ละ 10 บาท 



 

11 

วิธีที่ 1  จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 225,629,349 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 30 ของทุนช าระแลว้ เพื่อเสนอขายแก่
ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering: RO) 

วิธีที่ 2  จัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน  150,419,566 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 20 ของทุนช าระแลว้ เพื่อเสนอขาย
ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering: PO) 

วิธีที่ 3  จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน  75,209,783 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนช าระแลว้ เพื่อเสนอขาย
ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement: PP) 

นอกจากนี ้คณะกรรมการยังเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณามอบหมายให้
คณะกรรมการบรษิัทมีอ านาจเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ รวมถึงการแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธ ขอ้ 4 ดงัต่อไปนี ้

1. พิจารณาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได ้อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน
ตาม วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ขา้งตน้ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี ทุนช าระส่วนท่ีเพิ่มจะไม่เกินรอ้ยละ 30 ของทุน
ช าระแลว้ หรือ 225,629,349 หุน้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเ้พิ่มทุน แต่หากจดัสรรตามวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 
ทุนช าระแลว้ส่วนท่ีเพิ่มจะไม่เกินรอ้ยละ 20 ของทุนช าระแลว้ หรือ 150,419,566 หุน้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมี
มติใหเ้พิ่มทนุ 

2. ก าหนดวตัถปุระสงค ์จ านวน วนั และเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง
กับการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน โดยการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนตามวิธีที่ 2 และ 3 ดงักล่าว จะตอ้งไม่เป็นการจดัสรร
ให้แก่บุคคลที่เก่ียวโยงกัน (ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท า
รายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการ
ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546) ในส่วนที่เก่ียวกับการเสนอขายหุน้ต่อบุคคลใน
วงจ ากดั และจะตอ้งไม่เป็นการเสนอขายหุน้ในราคาต ่า (ตามประกาศ ก.ล.ต. ในส่วนที่เก่ียวกบัการขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจ ากัด) และในการก าหนดราคาเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ใหแ้ก่
บุคคลในวงจ ากดั จะตอ้งเป็นไปเพื่อรกัษาประโยชนท์ี่ดีที่สดุของบรษิัทและผูถื้อหุน้โดยรวม และตอ้งไม่ต ่ากว่าราคาใด
ราคาหนึ่งดงัต่อไปนี ้ 

(ก)  ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วนั
ท าการติดต่อกันก่อนวนัก าหนดราคาเสนอขายหุน้ และอาจก าหนดส่วนลดไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 10 ของราคาดงักล่าว 
หรือ 

(ข)  ราคาที่ก าหนดโดยผ่านกระบวนการท่ีเปิดใหน้ักลงทุนแสดงความประสงคท์ี่จะซือ้หุน้ที่ออกใหม่ของบริษัท ณ 
ระดับราคาที่ตอ้งการ (Book Building) ซึ่งผ่านการส ารวจโดยบริษัทหลักทรัพย ์(ตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนญุาตใหบ้รษิัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออก
ใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั) 

3. เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่องกบั
การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว  

 

 





สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่2  
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ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 

1. นายฐาปน สิริวัฒนภักด ี
 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการ   
อายุ 45 ปี 

วุฒิการศึกษา / การอบรม  
-     ปรญิญาวิทยาศาสตรด์ษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ (สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส)์ จากสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหาร

ลาดกระบงั 
-     ปรญิญาศิลปศาสตรด์ษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
-     ปรญิญาศิลปศาสตรด์ษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาวชิาการโรงแรม จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
-     ปรญิญาศิลปศาสตรด์ษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาวชิาการพฒันาชมุชน จากมหาวิทยาลยัราชภฎั เชียงใหม ่
-     ปรญิญาดษุฎีบณัฑิตกติติมศกัดิ์ สาขาการจดัการโลจิสติกสแ์ละซพัพลายเชน จากมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
-     ปรญิญาปรชัญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ สาขาวิชาการบรหิารทั่วไป จากมหาวิทยาลยัรามค าแหง 
-     ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตรก์ารเงินการธนาคาร จากมหาวิทยาลยับอสตนั ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
-     ปรญิญาตรีบรหิารธุรกิจ สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลยับอสตนั ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ -  Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
ต าแหน่งในบริษัทปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 11 กรกฎาคม 2561 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี 9 เดือน ซึง่หากไดร้บัการเลือกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่งจนครบ

วาระนีร้วมเป็นระยะเวลา 5 ปี 9 เดือน 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียนอืน่ๆ (4 แหง่) 

ตลุาคม 2563 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท ยนูิเวนเจอร ์จ ากดั (มหาชน) 
มิถนุายน 2563-ปัจจบุนั  กรรมการอิสะ บรษิัท ปนูซเีมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
พฤศจิกายน 2560 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร 

บรษิัท อมรนิทรพ์ริน้ติง้ แอนด ์พบัลิชชิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
กนัยายน 2554-ปัจจบุนั รองประธานกรรมการคนท่ี 3 ประธานกรรมการบรหิาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการบรหิารความยั่งยืนและความเส่ียง บรษิัท เสรมิสขุ จ ากดั (มหาชน) 
กรกฎาคม 2550 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บรษิัท ยนูเิวนเจอร ์จ ากดั (มหาชน) 

  

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (16 แห่ง) 
มกราคม 2551 – ปัจจบุนั กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 
ธันวาคม 2562 – ปัจจบุนั  กรรมการ เบยีรโ์ค ลิมิเตด็ (จดทะเบียนจดัตัง้บรษิัทในประเทศสิงคโปร)์  
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มิถนุายน 2561 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ กลุ่มบรษิัทสรุากระทิงแดง 
กมุภาพนัธ ์2561 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท เบยีรไ์ทย (1991) จ ากดั (มหาชน) 
ธันวาคม 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ ประธานคณะกรรมการบรหิาร บรษิัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้ จ ากดั 
ตลุาคม 2559 – ปัจจบุนั  ผูบ้รหิารสงูสดุ สายพฒันาความเป็นเลิศ บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 
เมษายน 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ประชารฐัรกัสามคัคี วิสาหกิจเพื่อสงัคม (ประเทศไทย) จ ากดั 
มีนาคม 2556 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ ไทมส ์พบัลิชชิ่ง ลิมิเต็ด 
กมุภาพนัธ ์2556 – ปัจจบุนั กรรการ เฟรเซอร ์แอนด ์นีฟ ลิมิเต็ด 
พฤศจิกายน 2555 – ปัจจบุนั กรรมการ อินเตอรเ์บฟ อินเวสเมน้ท ์ลิมิเต็ด 
กนัยายน 2554 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท พรรณธิอร จ ากดั 
มกราคม 2551– ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ บรษิัท อาคเนยป์ระกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
มกราคม 2551– ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ บรษิัท อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
มกราคม 2551– ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บรษิัท อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั 
กรกฎาคม 2550 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท อเดลฟอส จ ากดั 
กนัยายน 2546 – ปัจจบุนั กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ อินเตอรเ์นชั่นแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิส้ ์ลิมิเต็ด 
ปัจจบุนั กรรมการ กลุ่มบรษิัททีซซี ี

  

• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท 
-ไม่มี- 

ประวัติการท างาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ต าแหน่งส าคัญ 
กมุภาพนัธ ์2554 – กมุภาพนัธ ์2563 ประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
มกราคม 2549 – กมุภาพนัธ2์563 รองประธานกรรมการ บรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ธันวาคม 2544 – กมุภาพนัธ ์2560 กรรมการ บรษิัท เบอรล่ี์ ยคุเกอร ์จ ากดั (มหาชน) 
พฤษภาคม 2550 – สิงหาคม 2558 รองประธานกรรมการ บรษิัท อาหารสยาม จ ากดั (มหาชน) 
ตลุาคม 2561 – กนัยายน 2563 ผูบ้รหิารสงูสดุ กลุ่มธุรกิจเบียรบ์รษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 
เมษายน 2556 – กมุภาพนัธ2์563 กรรมการ บรษิัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
2547 – มิถนุายน 2561 รองประธานกรรมการ กลุ่มบรษิทัสรุากระทิงแดง 
เมษายน 2547 – กมุภาพนัธ ์2561 กรรมการ รองประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท เบียรไ์ทย (1991) จ ากดั (มหาชน) 
ตลุาคม 2546 – มกราคม 2551 กรรมการรองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 
  

การถือหุน้สามัญในบริษัท 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ของตนเอง -ไมม่ี- 
คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

- บตุรของนายเจรญิ สิรวิฒันภกัดี (ประธานกรรมการ) และคณุหญิงวรรณา สิรวิฒันภกัดี  
  (รองประธานกรรมการ) 
- พี่นอ้งของ นางอาทินนัท ์พีชานนท ์(กรรมการ) 
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คุณสมบัตติ้องห้าม - ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
- ไม่มีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 

การเข้าประชุมในรอบปี 2563 1. การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 12/13 ครัง้ 
2. การประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 1/2 ครัง้ 
3. การประชมุผูถื้อหุน้ 1/1 ครัง้ 

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ กรรมการสรรหาไดพ้ิจารณาโดยค านึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู ้ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสรา้งคณะกรรมการ และประสบการณใ์นการท างานที่เป็น
ประโยชนต์่อบรษิัท และสามารถอุทิศเวลาไดอ้ย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่ก าหนด
ไวใ้นกฎหมายและขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2564 
เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2564 พิจารณา 

เหตุผลทีส่มควรได้รับเลอืกเป็น
กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดร้่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบตัิของ
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี  แลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ด  ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผูท้ี่มีคุณสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ทัง้ยงัมีความรอบรู ้และความเชี่ยวชาญในดา้นบริหาร ซึ่งจะ
เป็นประโยชนต์่อการประกอบธุรกิจของบรษิัท  
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2.  นายสมชัย สัจจพงษ ์
 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง        กรรมการ 
อาย ุ 59 ปี 
วุฒิการศึกษา / การอบรม  

- ปรญิญาเอก Ohio State University สหรฐัอเมรกิา  
- ปรญิญาโท Ohio State University สหรฐัอเมรกิา  
- ปรญิญาตรี เศรษฐศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- หลกัสตูรหลกันิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุน่ท่ี 3 ส านกังานศาลรฐัธรรมนญู 
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ที่ 2/2549 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน (ปรอ.) รุน่ท่ี 20 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCoT) รุน่ท่ี 2 ปี 2552 สถาบนัวิทยาการคา้ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
- หลกัสตูรวฒุิบตัรการกากบัดแูลกจิการสาหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์รก ากบัดแูล (Regulator) รฐัวิสาหกิจและ
องคก์ารมหาชน ปี 2554 สถาบนัพระปกเกลา้ 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุน่ 3 ปี 2556 สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) 75/2006  

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
ต าแหน่งในบริษัทปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเส่ียง กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 11 กรกฎาคม 2561 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี 9 เดือน ซึง่หากไดร้บัการเลือกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่ง

จนครบวาระนีร้วมเป็นระยะเวลา 5 ปี 9 เดือน 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียนอืน่ ๆ  -ไมม่-ี 
• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (7 แห่ง) 

2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาการลงทนุ  
บรษิัท ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เอสโซฟิน จ ากดั 
2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท โปรเชก็เกอร ์จ ากดั 
2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท โปรการาจ จ ากดั 
2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ศนูยว์ชิาการอาคเนย ์จ ากดั  
2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท อาคเนยม์นัน่ี จ ากดั 
2563 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท อาคเนยม์นัน่ี รีเทล จ ากดั 
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• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท 
-ไม่มี- 

ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/ หรือ ต าแหน่งทีส่ าคญั 
2558-2561 ปลดักระทรวงการคลงั 

2557-2558 อธิบดีกรมศลุกากร กระทรวงการคลงั 
การถือหุน้สามัญในบริษัท 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ของตนเอง -ไมม่ี- 
คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไม่มี- 

คุณสมบัตติ้องห้าม - ไม่มีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
- ไม่มีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 

การเข้าประชุมในรอบปี 2563 1. การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 13/13 ครัง้ 
2. การประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 2/2 ครัง้ 
3. การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 4/4 ครัง้ 
4. การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 18/18 ครัง้ 
5. การประชมุผูถื้อหุน้ 1/1 ครัง้ 

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ กรรมการสรรหาไดพ้ิจารณาโดยค านึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู ้ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสรา้งคณะกรรมการ และประสบการณใ์นการ
ท างานที่เป็นประโยชนต์่อบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาไดอ้ย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2564 พิจารณา 

เหตุผลทีส่มควรได้รับเลอืกเป็น
กรรมการ 

คณะกรรมการบรษิ ัทไม่รวมกรรมการผูม้ ีส ่วนไดเ้สีย ไดร้ ่วมกันพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบตัิของนายสมชยั สจัจพงษ์ แลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณา
แต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิครบถว้นและ
ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ทัง้ยงัมีความรอบรู ้และความ
เชี่ยวชาญในดา้นบรหิาร รวมถึงการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อการประกอบ
ธุรกิจของบรษิัท  
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3.  นายโยธิน พิบูลยเ์กษตรกจิ 
 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 
อาย ุ 74 ปี 
วุฒิการศึกษา การอบรม  

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

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

ต าแหน่งในบริษัทปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเส่ียง กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 11 กรกฎาคม 2561 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี 9 เดือน ซึ่งหากไดร้บัการเลือกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่ง

จนครบวาระนีร้วมเป็นระยะเวลา 5 ปี 9 เดือน 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน 

• บริษัทจดทะเบียนอืน่ ๆ (1 แห่ง) 

2553 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
Cambodian Commercial Bank, Royal Kingdom of Cambodia (จดทะเบียนประเทศกมัพชูา) 

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (4 แห่ง) 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท อาคเนยป์ระกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั 
2562 - ปัจจบุนั กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงินและการจดัการทรพัยสิ์น ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ ์
2563 - ปัจจบุนั กรรมการ คณะกรรมการนโยบายและบรหิารจดัการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ ์
• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขันหรือเกีย่วเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท   -ไม่มี- 
การถือหุน้สามัญในบริษัท 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ของตนเอง -ไมม่ี- 
คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- 
คุณสมบัตติ้องห้าม - ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 

- ไม่มีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 

การเข้าประชุมในรอบปี 2563 1. การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 13/13 ครัง้ 
2. การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครัง้  
3. การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 ครัง้ 
4. การประชมุผูถื้อหุน้ 1/1 ครัง้ 
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หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ กรรมการสรรหาไดพ้ิจารณาโดยค านึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู ้ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสรา้งคณะกรรมการ และประสบการณใ์นการ
ท างานที่เป็นประโยชนต์่อบริษัท และสามารถอุทิศเวลาไดอ้ย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2564 พิจารณา 

เหตุผลทีส่มควรได้รับเลอืกเป็น
กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบร ิษัทไม่รวมกรรมการผูม้ ีส ่วนไดเ้สีย ไดร้ ่วมกันพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบตัิของนายโยธิน พิบูลยเ์กษตรกิจ แลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตั้งให้ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติ
ครบถว้นท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระ
ของบรษิัท และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง และมีความเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่
และฝ่ายบริหารของบริษัท สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระ ทัง้ยงัมีความรอบรู ้และความ
เชี่ยวชาญในการบญัชีและการตรวจสอบซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อธุรกิจของบรษิัท 
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4. นายผดุงเดช อนิทรลักษณ ์  
  
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 
อาย ุ 66 ปี 
วุฒิการศึกษา - ปรญิญาตรีเศรษฐศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- Postgraduate Diploma, North London Polytechnic 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
 

- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 103/2556  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

ต าแหน่งในบริษัทปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิารความเส่ียง กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 11 กรกฎาคม 2561 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี 9 เดือน ซึง่หากไดร้บัการเลือกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่งจะด ารง

ต าแหน่งจนครบวาระนีร้วมเป็นระยะเวลา 5 ปี 9 เดือน 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียนอืน่ ๆ  (1 แห่ง) 

2560 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) 
• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   (4 แห่ง) 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเส่ียง 

บรษิัท อาคเนยป์ระกนัชวีิต จ ากดั (มหาชน) 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเส่ียง 

บรษิัท อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเส่ียง 

บรษิัท อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั 
  

• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั 
-ไม่มี- 

ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/ หรือ ต าแหน่งทีส่ าคัญ 
2557 – 2560 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บรษิัท วฒุิศกัดิ์ คลินิก อินเตอรก์รุ๊ป จ ากดั 
2556 – 2559 
 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเส่ียง 
บรษิัท สายการบินนกแอร ์จ ากดั (มหาชน) 

2556 - 2558 กรรมการรองผูจ้ดัการ United Thai Shipping Corp Ltd. 
การถือหุน้สามัญในบริษัท 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ของตนเอง -ไมม่ี- 
คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไม่มี- 

คุณสมบัตติ้องห้าม - ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
- ไม่มีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 
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การเข้าประชุมในรอบปี 2563 1. การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 13/13 ครัง้ 
2. การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 6/7 ครัง้ 
3. การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 4/4 ครัง้ 
4. การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 ครัง้ 
5. การประชมุผูถื้อหุน้ 1/1 ครัง้ 

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ กรรมการสรรหาไดพ้ิจารณาโดยค านึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู ้ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสรา้งคณะกรรมการ และประสบการณใ์นการ
ท างานที่เป็นประโยชนต์่อบริษัท และสามารถอุทิศเวลาไดอ้ย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2564 พิจารณา 

เหตุผลทีส่มควรได้รับเลอืกเป็น
กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบร ิษัทไม่รวมกรรมการผูม้ ีส ่วนไดเ้สีย ไดร้ ่วมกนัพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบตัิของนายผดุงเดช อินทรลักษณ์ แลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคณุสมบตัิครบถว้นท่ี
จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท 
และเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง และมีความเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่และฝ่าย
บรหิารของบรษิัท สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ ทัง้ยงัมีความรอบรู ้และความเชี่ยวชาญ
ดา้นบญัชีและการเงินซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อธุรกิจของบรษิัท 
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ลักษณะความสัมพันธข์องผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 
 

ลักษณะความสัมพนัธ ์
รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชือ่ซ่ึงมีลักษณะเป็นกรรมการอิสระ 
นายโยธิน พิบูลยเ์กษตรกิจ นายผดุงเดช อนิทรลักษณ ์

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอืน่/ ผูบ้รหิาร/ ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่/ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ/ หรือบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอชื่อให้
เป็นกรรมการ/ ผูบ้รหิาร หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท/ 
บรษิัทย่อย 

ไม่เป็น ไม่เป็น 

การมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัต่อไปนีก้บั บรษิัท/ บรษิัท
ใหญ่/ บรษิัทย่อย/ บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความ
ขดัแยง้ในปัจจบุนัในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

  

- เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน 
ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า 

ไม่เป็น ไม่เป็น 

- เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี หรือที่
ปรกึษากฎหมาย) 

ไม่เป็น ไม่เป็น 

- มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ (เช่น การซือ้/ ขายวตัถดุิบ/ 
สินคา้/ บรกิาร/การใหกู้ย้มืเงิน โดยระบขุนาดของ
รายการดว้ย) 

ไม่มี ไม่มี 
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ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
1.  นายฐากร ปิยะพันธ ์   

   

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการ  

อาย ุ 49 ปี  

สัญชาต ิ ไทย  

วุฒิการศึกษา / การอบรม - Master of Finance, University of Colorado at Denver, USA 
- ปรญิญาตรี เศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุน่ท่ี 17 (ปี 2556) 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - Director Certification Program (DCP) ปี 2557  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย(IOD) 

  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียนอืน่ ๆ -ไม่มี- 

  

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  (5 แห่ง) 
5 พฤศจกิายน 2563 - ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บรษิัท อาคเนยป์ระกนัชวีิต จ ากดั (มหาชน) 
5 พฤศจกิายน 2563 - ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บรษิัท อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
5 พฤศจกิายน 2563 - ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บรษิัท อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั  
5 พฤศจกิายน 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท อาคเนยป์ระกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
5 พฤศจกิายน 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
5 พฤศจกิายน 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั 
1 ธันวาคม 2563 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท อาคเนยม์นัน่ี จ ากดั  
1 ธันวาคม 2563 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท อาคเนยม์นัน่ี รีเทล จ ากดั  
  

• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือ
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษทั 

-ไม่มี- 
 

ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/ หรือ ต าแหน่งทีส่ าคญั 
1 มกราคม 2560 – 31 สิงหาคม 2563 ประธานกรรมการ กรุงศรีคอนซมูเมอร ์และผูบ้รหิารสายงานดจิิทลัแบงกก์ิง้และนวตักรรม 

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
1 มกราคม 2559 – 31 สิงหาคม 2563 ประธานคณะเจา้หนา้ที่ดา้นกรุงศรี คอนซูมเมอร ์บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
1 มกราคม 2559 – 31 สิงหาคม 2563 ประธานกรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) บจก. บตัรกรุงศรีอยธุยา 
22 กรกฎาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2563 ประธานกรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) บจก. กรุงศรี นิมเบิล (เดิมชื่อ บจก. กรุงศรี แฟ็กเตอรงิ) 
24 มกราคม 2561 – 31 สิงหาคม 2563 กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม  บจก. เนชั่นแนลดิจิทลัไอด ี
27 มีนาคม 2560 – 31 สิงหาคม 2563 ประธานกรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม)  บจก. เจเนอรลั คารด์ เซอรว์ิสเซส 
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12 พฤษภาคม 2558 – 31 สิงหาคม 2563 กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม   
บจก. เทสโก ้โลตสั มนัน่ี เซอรว์ิสเซส (เดิมชื่อ บจก. เทสโก ้คารด์ เซอรว์ิสเซส) 

1 มกราคม 2559 – 31 สิงหาคม 2563 ประธานกรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) บจก. อยธุยา แคปปิตอลเซอรว์ิสเซส 
1 พฤษภาคม 2555 – 31 สิงหาคม 2563 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
24 กมุภาพนัธ ์– 31 ธันวาคม 2558 กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม บจก. เจเนอรลั คารด์ เซอรว์ิสเซส 
2 ตลุาคม 2555 – 31 ธันวาคม 2558 กรรมการ บจก. บตัรกรุงศรีอยธุยา 
5 พฤศจกิายน 2552 – 31 ธันวาคม 2558 กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม บจก. อยธุยา แคปปิตอล เซอรว์ิสเซส 
1 พฤษภาคม 2555 – 31 ธันวาคม 2558  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บจก. อยธุยา แคปปิตอล เซอรว์ิสเซส 
1 กมุภาพนัธ ์– 31 ธันวาคม 2559 รกัษาการแทนผูบ้รหิาร สายงานสินเชื่อบคุคล บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
1 กมุภาพนัธ ์– 31 ธันวาคม 2559 ผูบ้รหิารสายงานธุรกิจ อิเลก็ทรอนิกส ์บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
1 พฤษภาคม 2555 – 31 ธันวาคม 2558 ผูช้่วยกรรมการ ผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
การถือหุน้สามัญในบริษัท 
(ณ วนัที ่30 กันยายน 2563) 

ของตนเอง -ไมม่ี- 
คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไม่มี- 

คุณสมบัตติ้องห้าม - ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
- ไม่มีประวตัิการท ารายการที่อาจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 

  

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ กรรมการสรรหาได้พิจารณาโดยค านึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสรา้งคณะกรรมการ และประสบการณ์ในการ
ท างาน รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและข้อก าหนดที่
เก่ียวขอ้ง เพื่อเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 10/2563 เมื่อวนัท่ี 30 ตลุาคม 
2563 พิจารณา 

เหตุผลทีส่มควรได้รับเลอืกเป็น
กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและก าหมดค่าตอบแทนรวมอยู่ดว้ย ได้
ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของนายฐากร ปิยะพันธ์ แลว้เห็นสมควรเสนอที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 พิจารณาแต่งตั้งให้ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 
เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและ
กฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ทัง้ยงัมีความรอบรู ้และความเชี่ยวชาญในดา้นดิจิตลั และนวตักรรม 
ซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อการประกอบธุรกิจของบรษิัท 
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ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
2.   นายบุญทกัษ ์หวังเจริญ   

 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการ 
อาย ุ 64 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
วุฒิการศึกษา / การอบรม - ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ New York University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 75/2551  

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน 
• บริษัทจดะเบียนอืน่ ๆ (4 แหง่) 

9 กรกฎาคม 2563 - ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ บรษิัท แอสเสท เวิรด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) 
24 ตลุาคม 2561 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบรหิาร ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 

และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บรษิัท แอสเสท เวิรด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) 
7 กนัยายน 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท แอสเสท เวิรด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) 
29 พฤษภาคม 2563 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บรษิัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
2562 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง  

บรษิัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บรษิัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  
-ไม่มี- 

• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท  
-ไม่มี- 

ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/ หรือ ต าแหน่งทีส่ าคญั 
2562 - มถินุายน 2563 กรรมการอิสระ บรษิัท เกียรติธนาขนส่ง จ ากดั (มหาชน) 
2561 – 2562 กรรมการอิสระ กรรมการบรหิาร กรรมการก ากบัความเส่ียง กรรมการเทคโนโลย ี

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
2551 - 2560 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
2557 - 2559 สมาชิก สภานิติบญัญตัิแห่งชาต ิ
2557 - 2559 ประธานสมาคม สมาคมธนาคารไทย 

การถือหุน้สามัญในบริษัท 
(ณ วนัที ่30 กันยายน 2563) 

ของตนเอง -ไมม่ี- 
คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี 
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ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไม่มี- 

คุณสมบัตติ้องห้าม - ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
- ไม่มีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 

  

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ กรรมการสรรหาไดพ้ิจารณาโดยค านึงถึงคณุสมบตัิ ความรูค้วามสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
ความหลากหลายของโครงสรา้งคณะกรรมการ และประสบการณใ์นการท างาน รวมถึงไม่มี
ลักษณะตอ้งหา้มตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเสนอต่อที่
ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 10/2563 เมื่อวนัท่ี 30 ตลุาคม 2563 พิจารณา 

  

เหตุผลทีส่มควรได้รับเลอืกเป็น
กรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและก าหมดค่าตอบแทนรวมอยู่ดว้ย ได้
ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของนายบุญทกัษ์ หวังเจริญ แลว้เห็นสมควรเสนอที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 พิจารณาแต่งตั้งให้ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 
เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและ
กฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ทัง้ยงัมีความรอบรู ้และความเชี่ยวชาญในดา้นการเงิน การธนาคาร 
และการบรหิารจดัการ ซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อการประกอบธุรกิจของบรษิัท 
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ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
3. นายบูรณวงศ ์เสาวพฤกษ ์
   
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 
อาย ุ 62 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
วุฒิการศึกษา / การอบรม - วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) คณะวิศวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเทก็ซสัเอแอนดเ์อม็ รฐัเท็กซสั สหรฐัอเมรกิา 
- วิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยัเทก็ซสัเอแอนดเ์อม็ รฐัเท็กซสั สหรฐัอเมรกิา 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
 

- Director Certification Program (DCP) ปี 2562 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD)  

- Advance Audit Committee Program (AACP) ปี 2562 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน 
 

• บริษัทจดทะเบียนอืน่ ๆ (1 แหง่) 
8 เมษายน 2562 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการประเมินผลงาน และกรรมการตรวจสอบ 

บรษิัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
  

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (4 แห่ง) 
18 พฤษภาคม 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธิพลงังานเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 
2562 – ปัจจบุนั ผูส้งัเกตการณ ์องคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนั (ประเทศไทย) 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บรษิัท เดอะ บลเูซอรเ์คิล พีทีอี แอลทีดี ประเทศสงิคโปร ์
2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เอเบิล แอสเสท สขุมุวิท จ ากดั 
  

• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท    - ไม่มี- 
 

ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/ หรือ ต าแหน่งทีส่ าคญั 
2558 - กมุภาพนัธ ์2562 กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ คณะกรรมการปิโตรเลียม 
2559 - 2560 อนกุรรมการพิจารณาแนวทางการบรหิารจดัการแปลงส ารวจที่มศีกัยภาพปิโตรเลียมหลงั

สิน้สดุสมัปทาน ในคณะกรรมการปิโตรเลียม 
2559 - กมุภาพนัธ ์2562 อนกุรรมการพิจารณาก าหนดราคาก๊าซธรรมชาติ ในคณะกรรมการปิโตรเลียม 

การถือหุน้สามัญในบริษัท 
(ณ วนัที ่30 กันยายน 2563) 

ของตนเอง -ไมม่ี- 
คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไม่มี-  
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คุณสมบัตติ้องห้าม - ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
- ไม่มีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ กรรมการสรรหาไดพ้ิจารณาโดยค านึงถึงคุณสมบัติ ความรูค้วามสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
ความหลากหลายของโครงสรา้งคณะกรรมการ และประสบการณใ์นการท างาน รวมถึงไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง เพื่อเสนอต่อที่
ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 10/2563 เมื่อวนัท่ี 30 ตลุาคม 2563 พิจารณา 

เหตุผลทีส่มควรได้รับเลอืกเป็น
กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและก าหมดค่าตอบแทนรวมอยู่ดว้ย ไดร้ว่มกนั
พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ นายบูรณวงศ ์เสาวพฤกษ์ แลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ เนื่องจาก
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระสอดคล้องกับข้อก าหนด
คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง และมีความเป็น
อิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่และฝ่ายบริหารของบรษิัทสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระ ทัง้ยงั
มีความรอบรู ้ซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อการประกอบธุรกิจของบรษิัท 
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ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
4.    นายวัชรา ตนัตริยานนท ์

 

ต าแหน่งทีเ่สนอแต่งตั้ง  
กรรมการอิสระ 

อาย ุ 62 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
วุฒิการศึกษา / การอบรม - ปรญิญาโท Science in Management Administration, Northrop University, California, USA 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิัทไทย (IOD) 

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุน่ท่ี 6/2558  
- Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุน่ท่ี 41/2555  
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุน่ท่ี 16/2555  
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุน่ท่ี 13/2555   
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุน่ท่ี 8/2555 
- Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 94/2550  

  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียนอืน่ ๆ (3 แหง่) 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  บรษิัท แอสเสท เวิรด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) 
2559 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บรษิัท เอ็ม พิคเจอรส์ เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
2556 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บรษิัท อีสเทิรน์โพลีเมอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน และองคก์รอื่นๆ (8 แห่ง) 

ธันวาคม 2563 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บรษิัท อาคเนยป์ระกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
ธันวาคม 2563 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บรษิัท อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
ธันวาคม 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั   
2557 – ปัจจบุนั 
 

ประธานกรรมการ และกรรมการบรหิารความเส่ียง  
บรษิัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

2553 – ปัจจบุนั ที่ปรกึษา ส านกังานเศรษฐกจิการคลงั กระทรวงการคลงั 
2551 – ปัจจบุนั ที่ปรกึษา บรษิัท เนชั่นแนล เพาเวอร ์ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
2550 - ปัจจบุนั ที่ปรกึษา บรษิัท เอส แคปปิตอล จ ากดั   
2549 – ปัจจบุนั ที่ปรกึษา บรษิัท ดบัเบิล้เอ (1991) จ ากดั (มหาชน) 

• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิ
ของบริษทั 

-ไม่มี- 
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ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/ หรือ ต าแหน่งทีส่ าคญั 
2560 – กมุภาพนัธ ์2564 กรรมการอิสระ กรรมการบรหิาร ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง และกรรมการสรรหาและ

ก าหนดคา่ตอบแทน  บรษิัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
2560 – 23 พฤศจิกายน 2563 กรรมการผูท้รงคณุวฒุิดา้นการเงนิ  

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 
2561 – 2562 กรรมการอิสระ และที่ปรกึษา บรษิัท ไฮโครควิพ จ ากดั 
2556 – 2560 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บรษิัท บิก๊ซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2559 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  บรษิัท เนชั่น มลัติมีเดยี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2559 ที่ปรกึษารฐัมนตรี  กระทรวงเทคโนโลยีและการส่ือสาร 
2552 – 2558 ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการ  ธนาคารออมสิน 
  

การถือหุ้นสามัญในบริษัท  
(ณ วนัที ่30 กันยายน 2563) 

ของตนเอง -ไมม่ี- 
คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี 

คุณสมบัตติ้องห้าม - ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
ไม่มีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 

หลักเกณฑก์ารสรรหา
กรรมการ 

กรรมการสรรหาไดพ้ิจารณาโดยค านึงถึงคุณสมบัติ ความรูค้วามสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
ความหลากหลายของโครงสรา้งคณะกรรมการ และประสบการณใ์นการท างาน รวมถึงไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 12/2563 เมื่อวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 พิจารณา 

  

เหตุผลทีส่มควรได้รับเลอืกเป็น
กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและก าหมดค่าตอบแทนรวมอยู่ดว้ย ไดร้่วมกัน
พิจารณากลั่นกรองคณุสมบตัิของนายวชัรา ตนัตรยิานนท ์แลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้
ถือหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากเป็นผูท้ี่มี
คณุสมบตัิครบถว้นที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดคณุสมบตัิกรรมการ
อิสระของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง และมีความเป็นอิสระจากผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระ ทั้งยังมีความรอบรูท้างดา้น
ประกนัและการเงิน ซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อการประกอบธุรกิจของบรษิัท 
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ลักษณะความสัมพนัธข์องผู้ไดรั้บการเสนอชื่อซ่ึงมีคุณสมบตัเิป็นกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพนัธ ์
รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชือ่ซ่ึงมีลักษณะเป็นกรรมการอิสระ 
นายบูรณวงศ ์เสาวพฤกษ ์ นายวัชรา ตนัตริยานนท ์

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอืน่/ ผูบ้รหิาร/ ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่/ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ/ หรือบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอชื่อให้
เป็นกรรมการ/ ผูบ้รหิาร หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท/ 
บรษิัทย่อย 

ไม่เป็น ไม่เป็น 

การมีความสมัพนัธใ์นลกัษณะดงัต่อไปนีก้บั บรษิัท/ บรษิัท
ใหญ่/ บรษิัทย่อย/ บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความ
ขดัแยง้ในปัจจบุนัในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

  

- เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน 
ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า 

ไม่เป็น ไม่เป็น 

- เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ 
- (เช่น ผูส้อบบญัชี หรือที่ปรกึษากฎหมาย) 

ไม่เป็น ไม่เป็น 

- มีความสมัพนัธท์างธุรกิจ (เช่น การซือ้/ ขายวตัถดุิบ/ สินคา้/ 
บรกิาร/การใหกู้ย้มืเงิน โดยระบขุนาดของรายการดว้ย) 

ไม่มี ไม่มี 
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ข้อก าหนดกรรมการอิสระของบริษัท 

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหน่ึงของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ี อ  ำนำจ
ควบคมุของบรษิัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมกำรถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน รวมถึงไม่เป็นหรือเคยเป็นลกูจำ้ง พนกังำน ท่ีปรกึษำท่ีไดเ้งินเดือนประจ ำหรือผูม้ี
อ  ำนำจควบคุมของบรษิัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือของผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัท เวน้
แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำสองปีก่อนไดร้บักำรแต่งตัง้ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะท่ีเป็นบิดำ มำรดำ คู่สมรส พี่นอ้งและ
บุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูม้ีอ  ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็น
กรรมกำร ผูบ้รหิำรหรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกับบรษิัท บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัท ในลกัษณะท่ี
อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็น ผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของผูท่ี้มี
ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัทเวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมี
ลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำสองปีก่อนไดร้บักำรแต่งตัง้ 

 ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหน่ึง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำท่ีกระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำ
อสงัหำริมทรพัย ์รำยกำรเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบรกิำร หรือกำรใหห้รือรบัควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ดว้ยกำรรบัหรือใหกู้ย้ืม ค ำ้ประกนั 
กำรใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติกำรณอ์ื่นท ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิัท หรือคู่สญัญำมีภำระหนีท่ี้ตอ้งช ำระต่อ
อีกฝ่ำยหน่ึง ตัง้แต่รอ้ยละสำมของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิของบรษิัท หรือตัง้แต่ยี่สิบลำ้นบำทขึน้ไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ ทัง้นี ้กำร
ค ำนวณภำระหนีด้งักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมลูค่ำของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำ
ดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนโุลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนีด้งักล่ำว ใหน้บัรวมภำระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่ำง
หน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้
ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชีซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผู้
มีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัทสงักดัอยู่เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำสองปีก่อนไดร้บักำรแต่งตัง้ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรใหบ้ริกำรเป็นท่ีปรกึษำกฎหมำยหรือท่ีปรกึษำทำงกำรเงิน ซึ่งไดร้บัค่ำบริกำร
เกินกว่ำสองลำ้นบำทต่อปีจำกบรษิัท บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั 
ผูม้ีอ  ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพนัน้ดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำสองปี
ก่อนไดร้บักำรแต่งตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิัท ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนัยในหำ้ง
หุน้ส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบรหิำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน ท่ีปรกึษำท่ีรบัเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหน่ึงของจ ำนวนหุน้ท่ีมี
สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอื่นซึ่งประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักับกิจกำรของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย  

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบรษิัท 

 ภำยหลังได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตำมข้อ 1) – 9) แลว้ กรรมกำรอิสระอำจได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษัท ใหต้ดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในล ำดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 
หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัท โดยมีกำรตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้



สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่5  

33 

 

ข้อมูลประวตัิของผู้สอบบัญชทีีไ่ด้รับการเสนอชือ่ประจ าปี 2564 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากดั 

1. นางสาวพรรณทพิย ์กุลสนัติธ ารงค ์                                                                 
 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่4208 
ต าแหน่งในองคก์ร  

- กรรมการบรหิาร 
ประวัติการศึกษา  

- ปรญิญาโท คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี:จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั  
- ปรญิญาตรี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

สมาชิกในองคก์รวชิาชีพ  
- ผูส้อบบญัชีในตลาดทนุของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
- ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งประเทศไทย 
- สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์
- ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิ  ประกนัภยั (คปภ.) 

ประสบการณก์ารท างานทีเ่กี่ยวข้อง 
- มีประสบการณ์การท างานดา้นบัญชีและภาษีเป็นเวลากว่า  20 ปี โดยเฉพาะธุรกิจที่เก่ียวกับการประกันวินาศภัย ธุรกิจ

ประกนัชิวิต ธุรกิจลิสซิ่ง ธุรกิจดา้นการเงินและการธนาคาร 
- มีประสบการณก์ารตรวจสอบการด ารงเงินกองทนุตามระดบัความเส่ียง (RBC)  
- มีประสบการณด์า้นการตรวจสอบงบการเงิน โดยมีขอบเขตงานครอบคลมุถึง มาตรฐานการบญัชีไทย มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) กฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย และกฎระเบียบของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 

ความสัมพนัธห์รือสว่นได้เสียกับบริษทัฯ บริษทัย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบับุคคลดังกล่าว 
-ไม่มี- 

 
2. นายชาญชัย สกุลเกิดสนิ 

 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 6827 
ต าแหน่งในองคก์ร  

- กรรมการบรหิาร 
ประวัติการศึกษา  

- ปรญิญาโท คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั  
- ปรญิญาตรี ดา้นการบญัชี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

สมาชิกในองคก์รวชิาชีพ  
- ผูส้อบบญัชีในตลาดทนุของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
- ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งประเทศไทย 
- สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์

ประสบการณก์ารท างานทีเ่กี่ยวข้อง 
- มีประสบการณม์ากกว่า 21 ปีในการใหบ้รกิารสอบบญัชี 
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- ใหบ้ริการสอบบญัชีแก่กลุ่มธุรกิจทางการเงินและการธนาคาร บริษัทประกันภยัและประกนัชีวิตขา้มชาติต่าง ๆ รวมถึงธุรกิจ
ลิสซิ่ง บรหิารสินทรพัย ์กองทนุ และหลกัทรพัย ์

- มีความเขา้ใจอย่างลกึซึง้และมีประสบการณต์รงเก่ียวกบัธุรกิจประกันภยัและประกันชีวิต การควบคุมกายใน การด ารงเงินกองทนุ
ตามระดบัความเส่ียง (RBC) การท ารายงานเก่ียวกบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกันภยั (OIC) 
และท าโครงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับประกัน (insurance due diligence projects) รวมถึงโครงการตรวจสอบ
พิเศษ ที่เก่ียวขอ้งกบัการเรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากภยัพิบตัิน า้ท่วมกบับรษิัทผูร้บัประกันภยัต่อ 

- เป็นผู้แทนของเคพีเอ็มจี ในประเด็นเก่ียวกับ IFRS RBC และประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 

- เป็นประธานคณะท างานรว่มกบัสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์ในเรื่อง IFRS 17  
จ านวนปีทีส่อบบัญชีให้บริษัท 2 ปี (ไดร้บัการแตง่ตัง้ปี 2562) 
ความสัมพนัธห์รือสว่นได้เสียกับบริษทัฯ บริษทัย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบับุคคลดังกล่าว 

- ไม่มี- 
 
3.  นายโชคชัย งามวุฒิกลุ 

 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 6827 
ต าแหน่งในองคก์ร  

- กรรมการบรหิาร 
ประวัติการศึกษา  

- ปรญิญาโท ดา้นการบรหิารธุรกิจ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
- ปรญิญาตรี ดา้นการบรหิารธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

สมาชิกในองคก์รวชิาชีพ  
- ผูส้อบบญัชีในตลาดทนุของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
- ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งประเทศไทย 
- สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์

ประสบการณก์ารท างานทีเ่กี่ยวข้อง 
- ประสบการณม์ากกว่า 16 ปีในการใหบ้รกิารสอบบญัชี 
- ใหบ้ริการสอบบัญชีบริษัทต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับมาตรฐาน IFRS US GAAP และขอ้บังคบัต่างๆ ของตลาดหลักทรพัย์

แห่งประเทศไทย 
- ควบคมุงานสอบบญัชีใหก้บัลกูคา้ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ ประเภทธุรกิจส่วนใหญ่ที่ใหบ้รกิาร ไดแ้ก่ อิเล็กทรอนิกส ์อตุสาหกรรม

การผลิต บรกิารพาณิชยก์ารธนาคาร ลิสซิ่ง ประกนั และองคก์รที่ไม่แสวงหาผลก าไร ปัจจบุนั เป็นหวัหนา้ผูค้วบคมุงานสอบบญัชี
ใหก้บับรษิัทมหาชนในประเทศไทยและต่างชาติ และบรษิัทต่างๆ นอกตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- มีประสบการณส์อบบญัชีครอบคลมุถึงเรื่อง SET filings และการตรวจสอบงบการเงินเพ่ือผลสมัฤทธ์ิดา้นการตรวจสอบบญัชี
แบบบรูณาการ 

ความสัมพนัธห์รือสว่นได้เสียกับบริษทัฯ บริษทัย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบับุคคลดังกล่าว 
- ไม่มี- 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระทีบ่ริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้ 
(ไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในปี 2564) 

 
1. นางกลุภัทรา สิโรดม 

อาย ุ 65 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
ทีอ่ยู่ ชัน้ 12 อาคารอาคเนย ์เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ 
ทีเ่สนอในการประชุมผู้ถือหุน้ 

• มีส่วนไดเ้สียในวาระที่ 6 พิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
• ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทกุวาระที่เสนอในการประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 นี ้
 

 
 

2. พลต ารวจเอกเจตน ์มงคลหัตถี 
อาย ุ 68 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง   
ทีอ่ยู่ ชัน้ 12 อาคารอาคเนย ์เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ 
ทีเ่สนอในการประชุมผู้ถือหุน้ 

• มีส่วนไดเ้สียในวาระที่ 6 พิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
• ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทกุวาระที่เสนอในการประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 นี ้
 

 
หมายเหตุ: รายละเอียดประวตักิรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 ในหวัขอ้คณะกรรมการ  
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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
  
หมวดที ่5 คณะกรรมการ 
ขอ้ 16.  ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการบรษิัทตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัต่อไปนี  ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง  

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีที่
เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ขอ้ 17. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการ 
ในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 

กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกได  ้

กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจ้บัสลากกัน ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป   
ใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

ขอ้ 20. ที่ประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า
สามในส่ี (3/4) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า กึ่งหนึ่ง (1/2) ของ
จ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

ขอ้ 22. กรรมการบรษิัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิทัในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเ ป็น
หลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรือใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่าง
อื่นก็ได ้นอกจากนี ้กรรมการบรษิัทมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบรษิัท 

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจา้งของบริษัท       
ในอนัท่ีจะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจา้งของบรษิัท 

หมวดที ่6 การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปี
บญัชีของบรษิัท 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึง ใหเ้รียกว่าการประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็น
การประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร 

  ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้     
ชื่อกันท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตุผล ใน
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การที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ัดเจนในหนังสือดังกล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้นัน้  

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้
ดังกล่าว ผูถื้อหุน้ทั้งหลายซึ่งเขา้ชื่อกันหรือผูถื้อหุน้คนอื่นๆ รวมกันไดจ้ านวนหุน้ตามที่บังคับไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้
ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาส่ีสิบหา้ (45) วนัที่คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ใน
กรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบรษิัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่าย  อนัจ าเป็นท่ีเกิด
จากการจดัใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุน้ตามวรรคส่ีครัง้ใด จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วม
ประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 33 นัน้ ผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่จะตอ้งรว่มกนัรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายที่เกดิ
จากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

ขอ้ 32. ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดท าเป็นหนงัสือนดัประชมุโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ 
และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ   เพื่อทราบ เพื่อ
อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดั งกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ         
นายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพก์่อนวนั
ประชมุไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั 

ทัง้นี ้สถานที่ที่จะใชเ้ป็นที่ประชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะ
ก าหนดก็ได ้

ขอ้ 33. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน หรือไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วมประชมุ
ไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหก้ารประชมุ
เป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหม่ และในกรณีนีใ้หส่้ง
หนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองค์
ประชมุ 

ขอ้ 34. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่
ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหท้ี่ประชมุเลือกผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักล่าว 

ขอ้ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่าหน่ึง (1) หุน้มีหน่ึง (1) เสียง และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ
ในเรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติของที่
ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
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(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 

(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทเอกชน หรือบรษิัทมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิัท 

(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส  าคัญ  การ
มอบหมายใหบุ้คคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อการแบ่งผลก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 

(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท 

(ฉ) การเลิกบรษิัท  

(ช) การออกหุน้กูข้องบรษิัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบรษิัทกบับรษิัทอื่น 

(ฌ) การด าเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบญัญัติไวว้่าตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ขอ้ 36. กิจการท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพึงเรียกประชมุมีดงันี ้

(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 

(2) พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัท 

(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ  

(5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ 

(7) กิจการอื่นๆ 

หมวดที ่8 การบัญชี การเงนิและการสอบบัญชี 

ขอ้ 40. รอบปีบญัชีของบรษิัทเริ่มตน้ในวนัท่ี 1 มกราคม และสิน้สดุลงในวนัท่ี 31 ธันวาคมของทกุปี 

ขอ้ 41. บริษัทตอ้งจดัใหม้ีการท าและเก็บรกัษาสมดุบญัชี  ตลอดจนการสอบบญัชีตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และตอ้ง
จดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุอย่างนอ้ยครัง้หน่ึงในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อนัเป็นรอบปีบญัชีของบรษิัท 

ขอ้ 42. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อ
หุน้ในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิและคณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบงบดุลและงบก าไร
ขาดทนุนัน้ใหเ้สรจ็ก่อนท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 43. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนีไ้ปใหผู้ถื้อหุน้ พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 
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(1) ส าเนางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนที่ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พรอ้มทัง้รายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบัญชี 
และ 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ พรอ้มเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อประกอบรายงาน 

ขอ้ 44. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ที่ใดๆ ของบรษิัท 

ขอ้ 45. ผูส้อบบัญชีมีอ านาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เก่ียวกับรายไดร้ายจ่าย ตลอดจนทรพัยสิ์นและ
หนีสิ้นของบรษิัทไดใ้นระหว่างเวลาท าการของบรษิัท ในการนี ้ใหผู้้สอบบญัชีมีอ านาจสอบถามกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง ผู้
ด  ารงต าแหน่งหนา้ที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งใหบุ้คคลเหล่านั้นชีแ้จงขอ้เท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือ
หลกัฐานเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบรษิัทได ้

ขอ้ 46. ผูส้อบบัญชีมีหนา้ที่เขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัททุกครัง้ที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีก าไรขาดทุน และ
ปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัทเพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้ และใหบ้ริษัทจดัส่งรายงานและเอกสารทัง้หมดของ
บรษิัทท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดร้บัในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 

หมวดที ่9 เงนิปันผลและเงนิส ารอง 

ขอ้ 47. หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บรษิัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล 

เงินปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กัน เวน้แต่ในกรณีบริษัทออกหุน้บุริมสิทธิและก าหนดใหหุ้น้บุริมสิทธิไดร้บัเงิน
ปันผลแตกต่างจากหุน้สามญั ใหจ้ดัสรรเงินปันผลตามที่ก าหนดไว ้โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะท า
เช่นนั้น และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการ
ประชมุผูถื้อหุน้คราวต่อไป 

ขอ้ 48. บริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ย
ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทนุจดทะเบียน 
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ค าชีแ้จงวธิีการมอบฉันทะ วิธกีารลงทะเบียน เอกสารส าหรับการลงทะเบียน  
การออกเสียงลงคะแนนและวธิีการนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุม 

 

วิธีการการลงทะเบียน 
การลงทะเบียนผูเ้ขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 บรษิัทจะเริ่มเปิดรบัลงทะเบียนและตรวจสอบความสมบรูณ์

ของเอกสารหลกัฐานที่ใชใ้นการแสดงสิทธิในการเขา้รว่มประชมุ รวมถึงหนงัสือมอบฉนัทะ ไดต้ัง้แต่เวลา 08.00 น. ของวนัพฤหสับดีที่ 
29 เมษายน 2564 

โดยบริษัทจะด าเนินการลงทะเบียนดว้ยระบบบารโ์คด้ (Barcode) ดงันัน้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผูถื้อ
หุน้และ/หรือผูร้บัมอบฉนัทะโปรดน าแบบฟอรม์การลงทะเบียนตามสิ่งทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่1 มาแสดงต่อเจา้หนา้ที่ลงทะเบียนในวนั
ประชุมดว้ย และเพื่อใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม เป็นประโยชน์ และสะดวกต่อผูถื้อหุน้ 
บริษัทจึงเห็นควรก าหนดใหม้ีการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะของผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้
รว่มประชมุ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ยึดถือปฏิบตัิ บรษิัทจึงขอชีแ้จงใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ดงันี ้
1. กรณีมาด้วยตนเอง 

1.1 ติดต่อจดุลงทะเบียน และยื่นแบบฟอรม์การลงทะเบียน ตามสิ่งทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่1 ซึง่มีบารโ์คด้พรอ้มแสดงเอกสาร
หลกัฐานท่ีใชใ้นการแสดงสิทธิเขา้รว่มประชมุ ดงัต่อไปนี ้

 

ประเภท ผู้ถือหุ้นไทย ผู้ถือหุ้นต่างด้าว 
บุคคลธรรมดา เอกสารแสดงตนฉบบัจรงิซึ่งตอ้งเป็นเอกสารที่

ส่วนราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอาย ุและไม่อยู่
ในสภาพช ารุดจนไม่สามารถยืนยนัตวัตนได ้เช่น 
- บตัรประจ าตวัประชาชน 
- ใบขบัขี่ 
- บตัรประจ าตวัขา้ราชการ 
- บตัรประจ าตวัพนกังานรฐัวิสาหกจิ 
- หนงัสือเดินทาง หรือ 
- บตัรประจ าตวัอยา่งอื่นท่ีแสดงภาพถ่าย

ของเจา้ของบตัร ซึ่งออกโดยหน่วยงานของ
รฐับาล 

- (รวมเรียกว่า “บัตรประจ าตัว”) 

- หนงัสือเดินทางฉบบัจรงิที่ยงัไม่
หมดอายแุละไม่อยู่ในสภาพช ารุดจนไม่
สามารถยืนยนัตวัตนได ้

นิติบคุคล 
(กรณีนี ้ส  าหรับผู้แทนนิติ
บุคคลมาเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเองในกรณีที่นิติ
บุ ค ค ล มี ก ร ร ม ก า ร ผู้ มี
อ  านาจกระท าการแทน
ร่ ว ม กั น เ กิ น  1 คน  แ ต่
ประสงคจ์ะมอบอ านาจให้

- หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. 
แบบใดแบบหนึ่งซึ่ งได้กรอกข้อความ
ถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือชื่อผูม้อบ
ฉั นทะและผู้ รั บ มอบฉั นทะ  พร้อ ม
ประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
และติดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่า
ลงวนัท่ี ณ วนัท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะ 

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ 
ข .  แบบใดแบบหนึ่ ง ซึ่ ง ไ ด้ก รอก
ข้อความถูกต้องครบถ้วน และลง
ลายมือชื่อผูม้อบฉันทะ และผูร้บัมอบ
ฉนัทะ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนติิ
บคุคล (ถา้มี) และติดอากรแสตมป์ 20 
บาท และขีดฆ่า ลงวันที่  ณ วันที่ท  า
หนงัสือมอบฉนัทะ 
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ประเภท ผู้ถือหุ้นไทย ผู้ถือหุ้นต่างด้าว 
กรรมการเพียง 1 คน หรือ
บคุคลอื่นเขา้รว่มประชุมให้
นิ ติ บุ ค ค ล ดั ง ก ล่ า ว
ด าเนินการมอบฉันทะตาม
ขอ้ 2 แทน) 

- ส าเนาหนังสือรบัรองบริษัทออกใหไ้ม่เกิน 
6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ พรอ้มรับรองเอกสาร
ถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอ  านาจ และ
ประทบัตราส าคญัของบรษิัท (ถา้มี) 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง
ของกรรมการผู้มีอ  านาจพร้อมรับรอง
เอกสารถูกตอ้ง พรอ้มแสดงบตัรประจ าตวั
ฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุและไม่อยู่ ใน
สภาพช ารุดจนไม่สามารถยืนยนัตวัตนได ้
ณ จดุลงทะเบียน 

- ส า เนาหนัง สือ รับ รองบริษัทหรือ
เอกสารเทียบเคียงซึ่งระบุชื่อนิติบคุคล 
ที่อยู่ และกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม
ผูกพันเป็นอย่างน้อย พร้อมรับรอง
เอกสารถูกต้อง โดยกรรมการผู้มี
อ  านาจ และประทับตราส าคัญของ
บรษิัท (ถา้มี) 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวอย่างใดอย่าง
หนึ่งส าหรบักรรมการที่มีสัญชาติไทย
หรือหนงัสือเดินทางส าหรบักรรมการที่
มีสัญชาติต่างด้าวของกรรมการผู้มี
อ  านาจลงนาม พรอ้มรับรองเอกสาร
ถกูตอ้ง พรอ้มแสดงบตัรประจ าตวัหรือ
หนัง สือ เดินทางฉบับจริ งที่ ยั ง ไม่
หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพช ารุดจน
ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ ณ จุด
ลงทะเบียน 

 

ในกรณีที่เอกสารที่ตน้ฉบบัมิไดจ้ดัท าเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ขอใหจ้ดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้ม
ดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้หรือผูแ้ทนนิติบคุคลนัน้ รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 

1.2 รบับตัรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ (ยกเวน้กรณีของนิติบคุคลซึง่จดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะแบบท่ีระบกุารออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระโดยชดัเจนแลว้วา่เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรืองดออกเสียง) 

2. กรณีมอบฉันทะ 
2.1 วิธีการมอบฉนัทะ 

บรษิัทไดจ้ดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามประกาศของกรมพฒันาธรุกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง โดยผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหแ้ก่บคุคลดงัต่อไปนี ้
(1) บคุคลอื่นซึ่งบรรลนุิติภาวะแลว้ หรือ 
(2) กรรมการอิสระของบรษิัท โดยรายละเอียดของกรรมการผูร้บัมอบฉนัทะปรากฏตาม สิ่งทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่6 
เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได ้โดยผูถื้อหุน้สามารถท าเครื่องหมายและระบุชื่อพรอ้มรายละเอียดของ
บุคคลที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะ หรือเลือกชื่อกรรมการอิสระตามขอ้มูลกรรมการที่แนบมาพรอ้มหนังสือเชิญ
ประชมุฉบบันีโ้ดยเลือกเพียงบคุคลเดียวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุดงักล่าว  
ในการนีบ้รษิัทไดแ้นบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. มาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้ตามสิ่งทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่9 หรือ
ผูถื้อหุน้สามารถ Download แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้
เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) ทัง้ 3 แบบไดท้ี่เว็บไซตข์อง
บริษัท http://www.segroup.co.th/TGH/shareholderMeetingTH.php โดยใหเ้ลือกใชแ้บบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้
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เท่านั้น ผูถื้อหุน้ตอ้งมอบฉันทะใหก้ับบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพียงคนเดียวและไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบ
ฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้นอกจากนีใ้นการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถื้อหุน้มีสิทธิออก
เสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหน่ึงเท่านั้น และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากบัจ านวน
หุน้ที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนซึ่งนอ้ยกว่าจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู่ได ้เวน้แต่เป็น Custodian ที่ผู้
ถือหุน้ซึ่งเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและถกูแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ตามหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้
สามารถเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแต่ละแบบตามแต่กรณี ดงันี ้
- หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบทั่วไปท่ีง่าย ไมซ่บัซอ้น (ใชไ้ดก้บัผูถื้อหุน้ทกุกรณี) 
- หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. เป็นแบบท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดและชดัเจน (ใชไ้ดก้บัผูถื้อหุน้

ทกุกรณี) 
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ งให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้เท่านัน้ 

2.2 ติดต่อจดุตรวจเอกสาร และยื่นเอกสารดงันี ้
- แบบฟอรม์การลงทะเบียน สิ่งทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่1 ที่มีบารโ์คด้ 
- หนังสือมอบฉันทะขา้งตน้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถ้วน และลง

ลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มประทบัตราส าคญัของบรษิัท (ถา้มี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
และขีดฆ่าลงวนัท่ี ณ วนัท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะ 

-  เอกสารหลกัฐานท่ีใชใ้นการแสดงสิทธิเขา้รว่มประชมุตามแต่กรณี ดงัต่อไปนี ้
 

ประเภท ผู้ถือหุ้นไทย ผู้ถือหุ้นต่างด้าว 
บุคคลธรรมดา - บตัรประจ าตวัฉบบัจริงอย่างใดอย่างหนึ่งของ

ผูร้บัมอบฉันทะที่ยงัไม่หมดอายุ และไม่อยู่ใน
สภาพช ารุดจนไม่สามารถยืนยนัตวัตนได ้

- ส าเนาบตัรประจ าตวัอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้
มอบฉันทะ พรอ้มรบัรองเอกสารถูกตอ้ง โดย
จะตอ้งเป็นส าเนาของบัตรประจ าตัวที่ยังไม่
หมดอายุ และไม่อยู่ ในสภาพช ารุดจนไม่
สามารถยืนยนัตวัตนได ้

- บัตรประจ าตวัฉบับจริงอย่างใดอย่างหนึ่ง
ส าหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือ
หนัง สือ เดิ นทางฉบับจริ งของบุคคล
ธรรมดาสัญชาติต่างด้าวของผู้รับมอบ
ฉันทะที่ยังไม่หมดอายุและไม่อยู่ในสภาพ
ช ารุดจนไม่สามารถยืนยนัตวัตนได ้

- ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ 
พรอ้มรับรองเอกสารถูกต้องโดยจะต้อง
เป็นส าเนาของหนังสือเดินทางที่ยังไม่
หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพช ารุดจนไม่
สามารถยืนยนัตวัตนได ้ 

นิติบคุคล - บตัรประจ าตวัอย่างใดอย่างหน่ึงของผูร้บัมอบ
ฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพ
ช ารุดจนไม่สามารถยืนยนัตวัตนได ้

- ส าเนาหนังสือรับรองบริษัทออกให้ไม่เกิน 6 
เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย์พร้อมรับรองเอกสารถูกต้องโดย

- บตัรประจ าตวัอยา่งใดอย่างหน่ึงส าหรบั
บคุคลธรรมดาสญัชาติไทยหรือหนงัสือ
เดินทางของบคุคลธรรมดาสญัชาติตา่ง
ดา้วของผูร้บัมอบฉนัทะที่ยงัไม่หมดอาย ุ
และไม่อยู่ในสภาพชารุดจนไม่สามารถ
ยืนยนัตวัตนได ้
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ประเภท ผู้ถือหุ้นไทย ผู้ถือหุ้นต่างด้าว 
กรรมการผู้มีอ  านาจ และประทับตราส าคัญ
ของบรษิัท (ถา้มี) 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวอย่างใดอย่างหนึ่งของ
กรรมการผู้มีอ  านาจพร้อมรับรองเอกสาร
ถูกต้อง  โดยจะต้อง เป็นส า เนาของบัตร
ประจ าตวัที่ยงัไม่หมดอาย ุและไม่อยู่ในสภาพ
ช ารุดจนไม่สามารถยืนยนัตวัตนได ้

- ส าเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือเอกสาร
เทียบเคียงซึ่งระบุชื่อนิติบุคคล ที่อยู่ และ
กรรมการผู้มีอ  านาจลงนามผูกพันเป็น
อย่างนอ้ยพรอ้มรบัรองเอกสารถกูตอ้งโดย
กรรมการผู้มีอ  านาจ และประทับตรา
ส าคญัของบรษิัท (ถา้มี) 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง
ส าหรบักรรมการสัญชาติไทยหรือหนังสือ
เดินทางส าหรบักรรมการสญัชาติต่างดา้ว
ของกรรมการผู้มีอ  านาจลงนาม พร้อม
รับรองเอกสารถูกต้อง โดยจะต้องเป็น
ส าเนาของบัตรประจ าตัวหรือหนัง สือ
เดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ใน
สภาพช ารุดจนไม่สามารถยืนยนัตวัตนได ้

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้
ลงทุนต่างประเทศ 
แ ล ะ แ ต่ ง ตั้ ง ใ ห้  
Custodianในประเทศ
ไทยเป็นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น 

 - ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสาร
เช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคลข้างตน้ โดยผู้
ถือหุน้สามารถเลือกใชห้นังสือมอบฉันทะ
แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใด
แบบหน่ึง 

- หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนัก
ลงทุนต่างประเทศมอบหมายให ้Custodian 
เป็นผู้ด  าเนินการลงนามในหนังสือมอบ
ฉนัทะแทน 

- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะแทนไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ
เป็น Custodian 

 

ทัง้นี ้ในกรณีที่เอกสารที่ตน้ฉบบัมิไดจ้ดัท าเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ขอใหจ้ดัท าค าแปลภาษาองักฤษ แนบมา
พรอ้มดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้หรือผูแ้ทนนิติบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 

2.3 ติดต่อจดุลงทะเบียน ยื่นเอกสารตามขอ้ 2.1 และ 2.2 ขา้งตน้ ที่ผ่านการตรวจแลว้ 
2.4 รบับตัรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ (ยกเวน้กรณีที่ผูม้อบฉนัทะระบกุารออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระโดยชดัเจน

แลว้ว่าเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง) 
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การออกเสียงลงคะแนนเสียงและวิธีการการนับคะแนนเสียง 

1. ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย จะชีแ้จงวิธีการนับคะแนนเสียงใหท้ี่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม 
โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในทุก ๆ วาระก่อนเสร็จสิน้การประชุม ทั้งนี ้บริษัทไดจ้ัดใหม้ี 
Inspector เพื่อท าหนา้ที่ดแูลและตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อใหก้ารประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปอย่าง
โปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 

2. ในการออกเสียงลงคะแนน หุน้หนึ่งหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง 
3. ก่อนการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทจะปิดรบัลงทะเบียนเป็นการชั่วคราว โดยจะเปิดรบัลงทะเบียนอีกครัง้เมื่อการนับ

คะแนนแต่ละวาระเสรจ็สิน้ ส าหรบัผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่เขา้รว่มประชมุภายหลงัที่มีการเปิดประชมุแลว้ คะแนนเสียงของ
ท่านจะถกูน ามารวมเฉพาะในวาระที่ท่านไดเ้ขา้รว่มประชมุเท่านัน้ ซึ่งจะท าใหจ้ านวนผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนัได  ้

4. กรณีที่ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไวอ้ย่างชดัเจนแลว้ว่าเห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย หรืองด
ออกเสียง บรษิัทไดท้ าการรวบรวมคะแนนเพื่อประมวลผลล่วงหนา้ไวใ้นคอมพิวเตอรแ์ลว้ ดงันัน้ บรษิัทจะไม่ไดจ้ดัเตรียมบตัร
ลงคะแนนใหก้บัผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ 

5. ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมดว้ยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ  ที่ตอ้งการ
ลงคะแนนไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทไดจ้ัดเตรียมให ้โดยขอใหย้กมือเพื่อแสดงตวั 
เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่เก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ดงันัน้ จ านวนเสียงที่เหลือจะถือว่าเห็นดว้ยทัง้หมด 

6. การนบัคะแนน ตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
วาระที ่2 ถึงวาระที ่5 วาระที ่7 และวาระที ่11 ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซึ่ง
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
วาระที่ 8 ถึงวาระที่ 10 ตอ้งไดร้บัการอนุมัติจากที่ประชุมดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
วาระท่ี 8 การพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั  
วาระท่ี 9  การพิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแกไ้ขและการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ

ของบรษิัท ขอ้ 4 เรื่องทนุจดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท 
วาระท่ี 10  การพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และการแกไ้ข

เพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4 เรื่องทนุจดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทนุจดทะเบียนของบรษิัท 
ส าหรบัวาระท่ีตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) คือ 
วาระที ่6   พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ซึ่งตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชุมดว้ยคะแนนเสียงไม่

นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ   
ยกเวน้ วาระท่ี 1 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปี 2563 เป็นเรื่องน าเสอนเพื่อทราบจึงไมม่ีการลงมติ 

7. ส าหรบัวาระท่ี 4 และวาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ และ
พิจารณาอนมุตัเิพิ่มเติมจ านวนกรรมการและแตง่ตัง้กรรมการเพิม่เติม ซึ่งผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็น
รายบคุคล ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นขอ้ 18 ของขอ้บงัคบัของบรษิัท ดงันี ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทา่กบั  1  หุน้ต่อ  1 เสียง 
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(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณี
ที่เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได  ้

(3) บุคคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้ับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ทั้งนี ้บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมดว้ยตนเองทุกราย เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน และ
สามารถตรวจสอบไดภ้ายหลงัส าหรบัผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะ บรษิัทจะตรวจสอบการลงคะแนนตามที่ปรากฏในหนงัสือมอบฉนัทะ 

 
 

ขั้นตอนการประชุม 

 

*กรุณาส่งบตัรลงคะแนนทกุวาระคนืต่อเจา้หนา้ทีบ่ริษัทเมือ่เสร็จสิน้การประชมุ 
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ติดอากรแสตมป์     
20 บาท 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบท่ัวไปซ่ึงเป็นแบบทีง่่ายไม่ซับซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 

     
 

เขียนท่ี    
วนัท่ี   เดือน  พ.ศ.  
 

 

 (1) ขา้พเจา้   สญัชาติ  
อยู่บา้นเลขท่ี   ถนน   ต  าบล/แขวง    
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์   

 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของ     บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน)  
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง ดงันี ้

หุน้สามญั   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
หุน้บรุิมสิทธิ   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้
  (1)            นางกลุภทัรา สิโรดม                                                                          อาย ุ            65                   ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี            315 อาคารอาคเนย ์ชัน้ 12           ถนน        สีลม                ต  าบล/แขวง        สลีม                 
อ าเภอ/เขต                   บางรกั                          จงัหวดั                กรุงเทพฯ               รหสัไปรษณีย ์    10500                 หรือ 

 (2)            พลต ารวจเอกเจตน ์มงคลหตัถี                                                     อาย ุ          68                   ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี            315 อาคารอาคเนย ์ชัน้ 12           ถนน        สีลม                ต  าบล/แขวง      สลีม                     
อ าเภอ/เขต                   บางรกั                           จงัหวดั                กรุงเทพฯ                รหสัไปรษณีย ์  10500                 หรือ 

 (3)                                                                อาย ุ                             ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี                         ถนน                       ต  าบล/แขวง                            
อ าเภอ/เขต                                                จงัหวดั                            รหสัไปรษณีย ์                    หรือ 

   

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคารอาคเนย ์เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือท่ีจะพึงเลื่อน
ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

ลงชื่อ ______________________________  ผูม้อบฉนัทะ ลงชื่อ ______________________________ผูร้บัมอบฉันทะ 

       (______________________________)         (______________________________) 

ลงชื่อ ______________________________  ผูร้บัมอบฉนัทะ ลงชื่อ ______________________________ผูร้บัมอบฉันทะ 

       (______________________________)         (______________________________) 

 

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบทีก่ าหนดรายการต่าง ๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชัดเจนตายตัว) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550  

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

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

(1)   ขา้พเจา้..................................................................................................สญัชาติ............ ................................................ 
อยู่บา้นเลขท่ี........................................................ถนน....... ...........................................ต  าบล/แขวง....................................................... 
อ าเภอ/เขต..........................................................จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย.์...................................................  

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน)         
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม.......................................................หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ.......... .............................เสียง ดงันี  ้
 หุน้สามญั..........................................................หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.............................................เสียง 
 หุน้บรุิมสิทธิ.......................................................หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................... ....................เสียง 
 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้

  (1)            นางกลุภทัรา สิโรดม                                                                          อาย ุ            65                   ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี            315 อาคารอาคเนย ์ ชัน้ 12           ถนน        สีลม                ต  าบล/แขวง                สีลม                      
อ าเภอ/เขต                   บางรกั                                จงัหวดั                กรุงเทพฯ                       รหสัไปรษณีย ์     10500                 หรือ 

 (2)            พลต ารวจเอกเจตน ์มงคลหตัถี                                                                         อาย ุ          68                   ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี            315 อาคารอาคเนย ์ ชัน้ 12           ถนน        สีลม                ต  าบล/แขวง                สีลม                      
อ าเภอ/เขต                   บางรกั                                จงัหวดั                กรุงเทพฯ                       รหสัไปรษณีย ์     10500                 หรือ 

 (3)...................................................................................................................... .............อาย.ุ...................................ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี..................................................................ถนน...........................................ต  าบล/แขวง...................................................
อ าเภอ/เขต.............................................................จงัหวดั...................................................รหสัไปรษณีย.์.....................................  

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2564 ของบริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 13 
อาคารอาคเนย ์เลขที ่315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นีด้งันี ้ 
วาระที ่1  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563    

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที ่2  พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 ไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

ตดิอากร
แสตมป์   
20 บาท 
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วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
(1) ชื่อกรรมการ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(2) ชื่อกรรมการ นายสมชัย สัจจพงษ ์

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(3) ชื่อกรรมการ นายโยธิน พิบูลยเ์กษตรกิจ 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(4) ชื่อกรรมการ นายผดุงเดช อินทรลักษณ ์

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเพ่ิมจ านวนกรรมการและแต่งต้ังกรรมการเพ่ิม 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี  ้

   การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
(1) ชื่อกรรมการ นายฐากร ปิยะพันธ ์

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(2) ชื่อกรรมการ นายบุญทักษ ์หวังเจริญ 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(3) ชื่อกรรมการ นายบูรณวงศ ์เสาวพฤกษ ์

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(4) ชื่อกรรมการ นายวัชรา ตันตริยานนท ์

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง 
วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที ่7  พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที ่8  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
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วาระที ่9  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4 
เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที ่10  พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) และการแก้ไขเพ่ิมเติม

หนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนของบริษัท 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที่ 11  พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) จ านวน 451,258,698 หุ้น 

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที่ 12  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)   

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใดใหผู้ร้บั
มอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบ
ฉนัทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
   ลงชื่อ..........................................................ผูม้อบฉนัทะ  
         (.............................................................)  
 

   ลงชื่อ..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ
       (.............................................................) 
 

   ลงชื่อ..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ
       (.............................................................) 
 

   ลงชื่อ..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ
       (.............................................................) 

หมายเหต ุ
 

1. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมในใบประจ าต่อแบบหนงัสือ

มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์ จ ากัด (มหาชน)      

 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที ่29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 13 

อาคารอาคเนย ์เลขที ่315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 

 วาระที่    เรื่อง    
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

วาระที่    เรื่อง            
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

วาระที่    เรื่อง            
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

วาระที่    เรื่อง            
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
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ติดอากร
แสตมป์ 
20 บาท 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้ 
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 
     

 

เขียนท่ี    

วนัท่ี   เดือน  พ.ศ.   
 

 (1) ขา้พเจา้      
ส านกังานตัง้อยู่เลขท่ี   ถนน   ต  าบล/แขวง    
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์   
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั    
ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน)   
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง ดงันี ้

หุน้สามญั   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
หุน้บรุิมสิทธิ   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 

 (2) ขอมอบฉนัทะให ้
  (1)            นางกลุภทัรา สิโรดม                                                                  อาย ุ            65                   ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี            315 อาคารอาคเนย ์ ชัน้ 12        ถนน         สีลม                ต  าบล/แขวง             สีลม                      
อ าเภอ/เขต                   บางรกั                                จงัหวดั                กรุงเทพฯ                       รหสัไปรษณีย ์    10500         หรอื 
 (2)            พลต ารวจเอกเจตน ์มงคลหตัถี                                                                  อาย ุ          68                   ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี            315 อาคารอาคเนย ์ชัน้ 12        ถนน      สีลม          ต  าบล/แขวง    สีลม                  
อ าเภอ/เขต                 บางรกั                                จงัหวดั                กรุงเทพฯ                      รหสัไปรษณีย ์     10500     หรือ 

  (3)       อาย ุ    ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี       ถนน          ต าบล/แขวง          
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์        หรือ 
  
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้า เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2564 ของบริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดทีี ่29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 13 อาคารอาคเนย ์เลขที ่315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 

 (3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
 หุน้สามญั   หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้    เสียง 
 หุน้บรุิมสิทธิ    หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้    เสียง 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด    เสียง 
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 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
วาระที ่1  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563    

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที ่2  พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบ

โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว    
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 ไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงด

จ่ายเงินปันผล 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
(1) ชื่อกรรมการ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(2) ชื่อกรรมการ นายสมชัย สัจจพงษ ์

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(3) ชื่อกรรมการ นายโยธิน พิบูลยเ์กษตรกิจ 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(4) ชื่อกรรมการ นายผดุงเดช อินทรลักษณ ์

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเพ่ิมจ านวนกรรมการและแต่งต้ังกรรมการเพ่ิม 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี  ้

 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
(1) ชื่อกรรมการ นายฐากร ปิยะพันธ ์

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(2) ชื่อกรรมการ นายบุญทักษ ์หวังเจริญ 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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(3) ชื่อกรรมการ นายบูรณวงศ ์เสาวพฤกษ ์

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(4) ชื่อกรรมการ นายวัชรา ตันตริยานนท ์

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง 
วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที ่7  พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที ่8  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที ่9  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ

ของบริษัท ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที ่10  พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) และ

การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้อง
กับทุนจดทะเบียนของบริษัท 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที่ 11  พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจท่ัวไป(General Mandate) จ านวน 

451,258,698 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที่ 12  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)   

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถื้อว่าการ

ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 
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(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ี
ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ  
 
 

ลงชื่อ    ผูม้อบฉนัทะ 
         (  ) 

 
ลงชื่อ    ผูร้บัมอบฉนัทะ 
         (  ) 

 
ลงชื่อ    ผูร้บัมอบฉนัทะ 
         (  ) 

 
ลงชื่อ    ผูร้บัมอบฉนัทะ 
         (  ) 

 
 
หมายเหต ุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู ้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 (2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
4.  วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมใ นใบประจ าต่อแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ      บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน)  
 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ของบริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดี
ที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคารอาคเนย ์เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบาง
รัก กรุงเทพฯ 10500 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

     
 

 วาระที่    เรื่อง    
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                      เห็นดว้ย                   เสียง     ไม่เห็นดว้ย                  เสียง     งดออกเสียง  เสียง 
 

 วาระที่    เรื่อง    
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                      เห็นดว้ย                   เสียง     ไม่เห็นดว้ย                  เสียง     งดออกเสียง  เสียง 
 

 วาระที่    เรื่อง    
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                      เห็นดว้ย                   เสียง     ไม่เห็นดว้ย                  เสียง     งดออกเสียง  เสียง 
 

 วาระที่    เรื่อง    
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                      เห็นดว้ย                   เสียง     ไม่เห็นดว้ย                  เสียง     งดออกเสียง  เสียง 
 

  


