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มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2564 
ภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือในการปฎิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
 

  

 
บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ก ำหนดมำตรกำรและแนวปฏิบตัิในกำรประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 
ภำยใตส้ถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) ดงันี ้ 
1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

ผูถื้อหุน้ที่มีประวตัิกำรเดินทำงไปยงั / มำจำกประเทศ และ/หรือ จงัหวดัที่มีควำมเส่ียง หรือติดต่อใกลช้ิดกับบุคคลที่มีประวตัิกำร
เดินทำงไปยงั / มำจำกประเทศ และ/หรือจงัหวดัที่มีควำมเส่ียง และยงัไม่พน้ก ำหนดระยะเวลำ 14 วนั ก่อนวนัประชมุ หรือมีอำกำร
ที่อำจสงสัยว่ำจะเป็นโรคติดเชือ้ COVID-19 จึงขอควำมร่วมมือในกำรปฎิบัติตำมค ำแนะน ำของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สำธำรณสขุ  โดยงดการเข้าร่วมประชุม และกรุณำมอบฉันทะใหแ้ก่บุคคลอื่นตำมควำมประสงค ์หรือกรรมกำรอิสระของบริษัท 
เพื่อเขำ้รว่มกำรประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยส่งเอกสำรกำรมอบฉันทะมำยงัส ำนกัเลขำนกุำรบรษิัทตำมที่อยู่ของบริษัท
ที่ระบอุยู่ในหนงัสือเชิญประชมุ ทัง้นี ้เพื่อรกัษำสิทธิของผูถื้อหุน้ทกุท่ำนในกำรประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังคงประสงคเ์ข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผูถื้อหุน้จะตอ้งปฏิบตัิตำมกฎหมำยและมำตรกำรต่ำง ๆ ที่ออก
โดยหน่วยงำนของรฐัอย่ำงเคร่งครดั โดยกำรเขำ้ร่วมประชมุผูถื้อหุน้มิอำจจะยกขึน้อำ้งเป็นขอ้ยกเวน้ควำมรบัผิดในกรณีที่ท่ำน
กระท ำกำรฝ่ำฝืนบทบญัญัติของกฎหมำยที่ เก่ียวขอ้ง และยอมรบัควำมเส่ียงที่อำจจะเกิดจำกกำรเดินทำงมำเขำ้ร่วมประชุม 
รวมทัง้ดแูลสขุภำพและอนำมยัของท่ำนที่อำจไดร้บัผลกระทบซึ่งเป็นเหตกุำรณท์ี่บรษิัทไม่ประสงคจ์ะใหเ้กิดขึน้ ดงันัน้ บรษิัทจึง
ขอควำมรว่มมือจำกผูถื้อหุน้ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรดงันี ้
2.1 การตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กำรเขำ้ไปในบริเวณหรือสถำนที่จดัประชุมทุกท่ำนจะตอ้ง

ผ่ำนกำรคดักรอง หำกไม่ผ่ำนกำรคดักรองท่ำนอำจถกูปฏิเสธกำรเขำ้ในบริเวณ เช่น กรณีที่ผูถื้อหุน้มีอุณหภูมิร่ำงกำยสงู
กว่ำ 37.5 องศำเซลเซียสขึน้ไป และ/หรือมีอำกำรผิดปกติเก่ียวกับระบบทำงเดินหำยใจ หรือมีประวตัิกำรเดินทำงกลบัมำ
จำกประเทศ และ/หรือจังหวัดที่เป็นเขตแพร่กระจำยของไวรัสโคโรนำ  (COVID-19) อย่ำงรุนแรงตำมประกำศของ
กระทรวงสำธำรณสุข นอ้ยกว่ำ 14 วัน ก่อนเขำ้ร่วมประชุม ทั้งนี ้มำตรกำรต่ำงๆ ในกำรควบคุมและคัดกรองผูเ้ขำ้ร่วม
ประชมุอำจมีกำรปรบัเปล่ียนตำมแนวปฏิบตัิของทำงรำชกำรซึ่งอำจมีกำรประกำศเพิ่มเติม  
ในกรณีผู้ถือหุ้นถูกปฏิเสธการเข้าในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ผูถื้อหุน้สำมำรถมอบฉันทะใหก้รรมกำรอิสระ
ของบรษิัทเขำ้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนได ้

 

2.2 การเตรียมพืน้ที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นและการลงทะเบียน เพื่อลดโอกำสเส่ียงต่อกำรแพร่ระบำดของโรคไวรสัโคโรนำ 
(COVID-19) จำกควำมแออดัของผูถื้อหุน้ในพืน้ท่ีกำรจดัประชมุมีมำตรกำรดงันี ้ 
(1) กำรต่อแถว ณ จดุคดักรอง จดุตรวจเอกสำร จดุลงทะเบียน จะเวน้ระยะห่ำง 1 เมตร  
(2) บริษัทจัดที่นั่ งในห้องประชุมให้มีระยะห่ำงประมำณ 1-2 เมตร ให้สำมำรถรองรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้

ประมำณ 50 ที่นั่ง หำกที่นั่งเต็มแลว้ บรษิัทขอควำมรว่มมือใหท้่ำนพิจำรณำมอบฉนัทะแทนกำรเขำ้รว่มกำรประชมุ  
(3) กรุณำสวมใส่หนำ้กำกอนำมยัตลอดเวลำในหอ้งประชมุ และบรเิวณจดักำรประชมุ 
(4) ในวนัประชมุ บรษิัทขอใหผู้เ้ขำ้รว่มประชมุถำมค ำถำมที่เก่ียวขอ้งกบักำรประชมุโดยเขยีนเป็นลำยลกัษณอ์กัษร และ

ส่งที่จดุลงทะเบียน หรือส่งในหอ้งประชมุ แทนกำรสอบถำมทำงไมโครโฟน 
(5) บริษัทงดแจกของที่ระลึก รวมทั้งขอใหผู้ถื้อหุน้งดรบัประทำนอำหำรหรือของว่ำงใดๆ ตลอดเวลำที่อยู่ ในสถำนที่

ประชมุและหอ้งประชมุ 
(6) กรุณำลำ้งมือบ่อย ๆ ดว้ยสบู่ หรือเจลลำ้งมือแอลกอฮอลท์ี่บรษิัทจดัเตรียมไวใ้หใ้นบรเิวณจดักำรประชมุ 
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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  (4 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  
ธันวาคม 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท อาคเนยแ์คปปิตอล 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. เนชั่นแนลดิจิทลัไอดี 
27 มีนาคม 2560 – 31 สิงหาคม 2563 ประธานกรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม)  บจก. เจเนอรลั คารด์ เซอรว์ิสเซส 
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 
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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 านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
  

การถือหุน้สามัญในบริษัท 
(ณ วนัที ่30 กันยายน 2563) 

ของตนเอง -ไมม่ี- 
คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี 

  

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

  

เหตุผลทีส่มควรได้รับเลอืกเป็น
กรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัทซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและก าหมดค่าตอบแทนรวมอยู่ดว้ย ไดร้ว่มกนั
พิจารณากลั่นกรองคณุสมบตัิของนายฐากร ปิยะพนัธ ์แลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชมุวิสามญั
ผู้ถือหุ้น ครัง้ที่  1/2564 พิจารณาแต่งตัง้ให้ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ เนื่องจากเป็นผูท้ี่มี
คุณสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ทัง้ยงัมี
ความรอบรู ้และความเชี่ยวชาญในดา้นดิจิตัล และนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ประกอบธุรกิจของบรษิัท 

  

ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 
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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 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   

และประธานกรรมการ บรหิารความเส่ียง 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- 
   

• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับ
ธุรกิจของบริษัท  

 

-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 
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การถือหุน้สามัญในบริษัทฯ 
(ณ วนัที ่30 กันยายน 2563) 

ของตนเอง -ไมม่ี- 
คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี 

  

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
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2564 พิจารณาแต่งตั้งให้ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 
เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและ
กฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ทัง้ยงัมีความรอบรู ้และความเชี่ยวชาญในดา้นการเงิน การธนาคาร 
และการบรหิารจดัการ ซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อการประกอบธุรกิจของบรษิัท 

  

ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 
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ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
3.    ดร. บูรณวงศ ์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 แห่ง) 
8 เมษายน 2562 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการประเมินผลงาน และกรรมการตรวจสอบ 

บรษิัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
  

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (4 แห่ง) 
18 พฤษภาคม 2563 - ปัจจบุนั 
2562 – ปัจจบุนั 

กรรมการ มลูนิธิพลงังานเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 
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-ี 
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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 ไดร้่วมกนั
พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ ดร. บูรณวงศ ์เสาวพฤกษ์ แลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระสอดคล้องกับข้อก าหนดคุณสมบัติ
กรรมการอิสระของบริษัท และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง และมีความเป็นอิสระจากผู้
ถือหุน้รายใหญ่และฝ่ายบรหิารของบรษิัทสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระ ทัง้ยงัมีความรอบ
รู ้ซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อการประกอบธุรกิจของบรษิัท 

  

ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 
  

ข้อพิจารณาเพิ่มเติมส าหรับกรรมการทีเ่สนอเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ  
การมีส่วนไดเ้สียกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลอื่นท่ีมีความขดัแยง้ในปัจจบุนั หรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  
• ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า  
• ไม่เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (ผูส้อบบญัชี หรือที่ปรกึษากฎหมาย)  
• ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างอิสระ  
• ไม่เป็นญาติสนิทกบัผูบ้รหิาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท / บรษิัทย่อย  
• ไม่เป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษิัท 
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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
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัท
ไทย (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 (4 แห่ง) 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  บรษิัท แอสเสท เวิรด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ กรรมการบรหิาร ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง และกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน  บรษิัท การบินไทย 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 (5 แห่ง) 

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 – 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-ี 

  

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

  

เหตุผลทีส่มควรได้รับเลอืกเป็น
กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและก าหมดค่าตอบแทนรวมอยู่ดว้ย ไดร้่วมกัน
พิจารณากลั่นกรองคุณสมบตัิของนายวชัรา ตนัตริยานนท ์แลว้เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญั
ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถว้นที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระสอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระของ
บริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง และมีความเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่และ
ฝ่ายบรหิารของบรษิัทสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระ ทัง้ยงัมีความรอบรูท้างดา้นประกันและ
การเงิน ซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อการประกอบธุรกิจของบรษิัท 

  

ข้อพพิาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 
  

ข้อพิจารณาเพิ่มเติมส าหรับกรรมการทีเ่สนอเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ  
การมีส่วนไดเ้สียกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลอื่นท่ีมีความขดัแยง้ในปัจจบุนั หรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  
• ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า  
• ไม่เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (ผูส้อบบญัชี หรือที่ปรกึษากฎหมาย)  
• ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างอิสระ  
• ไม่เป็นญาติสนิทกบัผูบ้รหิาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท / บรษิัทย่อย  
• ไม่เป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบรษิัท 
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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 ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัท ในลกัษณะท่ี
อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็น ผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของผูท่ี้มี
ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัทเวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมี
ลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำสองปีก่อนไดร้บักำรแต่งตัง้ 

 ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหน่ึง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำท่ีกระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำ
อสงัหำริมทรพัย ์รำยกำรเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริกำร 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 และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั 
ผูม้ีอ  ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำสองปี
ก่อนไดร้บักำรแต่งตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิัท ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

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

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบรษิัท 

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

1. นายโยธิน พิบูลยเ์กษตรกิจ  

ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

และกรรมการตรวจสอบ 
วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 11 กรกฎาคม 2561 

อาย ุ 74 ปี 
ทีอ่ยู่ตดิต่อ  เลขที่ 315 ชัน้ 12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพ 10500 
คุณวุฒิการศึกษา - ปรญิญาตรี พาณิชยศาสตรบ์ณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
การอบรม - 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 

การถือหุน้ในบริษทั 
(ณ วนัที ่30 กันยายน 2563) 

ของตนเอง -ไมม่ี- 
ของคู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไมม่ี- 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอ่ืน ณ ปัจจุบัน 

• บริษัทจดทะเบียนอืน่ ๆ  (1 แห่ง)   

2553 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

Cambodian Commercial Bank, Royal Kingdom of Cambodia 
• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน (3 แห่ง)   

2560 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท อาคเนยป์ระกนัชีวติ  จ ากดั (มหาชน) 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั 

• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขันหรือ
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท 

-ไม่มี-   

วาระทีมี่ส่วนได้เสียพิเศษ 
ในการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้ 

-ไม่มี-  
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ข้อมูลกรรมการอิสระทีบ่ริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบอ านาจจากผู้ถือหุน้ 
 

2. นายผดุงเดช อนิทรลักษณ ์

ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรหิารความเส่ียง 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 11 กรกฎาคม 2561 

อาย ุ 66 ปี 

ทีอ่ยู่ตดิต่อ  เลขที่ 315 ชัน้ 12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพ 10500 
คุณวุฒิการศึกษา - ปรญิญาตรีเศรษฐศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- Postgraduate Diploma, North London Polytechnic 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
 

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

การถือหุน้ในบริษทั 
(ณ วนัที ่30 กันยายน 2563) 

ของตนเอง -ไมม่ี- 
ของคู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไมม่ี- 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอ่ืน ณ ปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียนอืน่ ๆ  (1แห่ง) 

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 

• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือ
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษทั 

-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. 

วาระทีมี่ส่วนได้เสียพิเศษ 
ในการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้ 

-ไม่มี- 
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ข้อบังคับของบริษทัเฉพาะทีเ่กี่ยวกบัการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ คร้ังที ่1/2564 
  
หมวดที ่5 คณะกรรมการ 
ขอ้ 16.  ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการบรษิัทตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัต่อไปนี ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่ง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง  
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีที่

เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ

พึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

 
หมวดที ่6 การประชุมผู้ถือหุน้ 
ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปี

บญัชีของบรษิัท 
  การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รียกว่าการประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็น

การประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร 
  ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้     

ชื่อกันท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลใน
การที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ัดเจนในหนังสือดังกล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้นัน้  

  ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาส่ีสิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้
ดังกล่าว ผูถื้อหุน้ทั้งหลายซึ่งเขา้ชื่อกันหรือผูถื้อหุน้คนอื่นๆ รวมกันไดจ้ านวนหุน้ตามที่บังคับไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้
ภายในส่ีสิบหา้ (45) วันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาส่ีสิบหา้ (45) วันที่คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุ้น      
ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่าย   อนัจ าเป็น    
ที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

  ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุน้ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคส่ีครัง้ใด จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 33 นั้น ผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีจะตอ้งร่วมกันรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่าย       
ที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

ขอ้ 32. ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ 
และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ  เพื่อทราบ เพื่อ
อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ         
นายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพก์่อนวนั
ประชมุไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั 
ทัง้นี ้สถานที่ที่จะใชเ้ป็นที่ประชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะ
ก าหนดก็ได ้
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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 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่
ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหท้ี่ประชมุเลือกผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ีประชมุดงักล่าว 

ขอ้ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่าหน่ึง (1) หุน้มีหน่ึง (1) เสียง และผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ
ในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ และมติของ          
ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้

ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
(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  
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ค าชีแ้จงวธิีการมอบฉันทะ วิธกีารลงทะเบียน เอกสารส าหรับการลงทะเบียน  
การออกเสียงลงคะแนนและวธิีการนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุม 

 

วิธีการการลงทะเบียน 
การลงทะเบยีนผูเ้ขา้รว่มประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 บรษิัทจะเริ่มเปิดรบัลงทะเบียนและตรวจสอบความสมบรูณ์

ของเอกสารหลกัฐานท่ีใชใ้นการแสดงสิทธิในการเขา้รว่มประชมุ รวมถงึหนงัสือมอบฉนัทะ ไดต้ัง้แต่เวลา 12.00 น. ของวนัจนัทรท์ี่ 
18 มกราคม 2564 

โดยบริษัทจะด าเนินการลงทะเบียนดว้ยระบบบารโ์คด้ (Barcode) ดงันัน้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผูถื้อ
หุน้และ/หรือผูร้บัมอบฉนัทะโปรดน าแบบฟอรม์การลงทะเบียนตามสิ่งทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่7 มาแสดงต่อเจา้หนา้ที่ลงทะเบียนในวนั
ประชุมดว้ย และเพื่อใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม เป็นประโยชน์  และสะดวกต่อผูถื้อหุน้ 
บริษัทจึงเห็นควรก าหนดใหม้ีการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะของผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้
รว่มประชมุ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ยึดถือปฏิบตัิ บรษิัทจึงขอชีแ้จงใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ดงันี ้
1. กรณีมาด้วยตนเอง 

1.1 ติดต่อจดุลงทะเบียน และยื่นแบบฟอรม์การลงทะเบียน ตามสิ่งทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่7 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 ่2 
เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได ้โดยผูถื้อหุน้สามารถท าเครื่องหมายและระบุชื่อพรอ้มรายละเอียดของ
บุคคลที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะ หรือเลือกชื่อกรรมการอิสระตามขอ้มูลกรรมการที่แนบมาพรอ้มหนังสือเชิญ
ประชมุฉบบันีโ้ดยเลือกเพียงบคุคลเดียวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุดงักล่าว  
ในการนีบ้รษิัทไดแ้นบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. มาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้ตามสิ่งทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่5 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) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้เท่านัน้ 

2.2 ติดต่อจดุตรวจเอกสาร และยื่นเอกสารดงันี ้
- แบบฟอรม์การลงทะเบียน สิ่งทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่7 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 ้
วาระท่ี 1  พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมจ านวนกรรมการและแต่งตัง้กรรมการเพิ่มเติม บุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ด ารง

ต าแหน่งกรรมการของบรษิัทแต่ละราย ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 2  ซึ่งเป็นการพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั ตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชุมดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

7. ส าหรบัวาระท่ี 1 พจิารณาอนมุตัิเพิ่มเตมิจ านวนกรรมการและแต่งตัง้กรรมการเพิม่เติม ซึง่ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสยีง
เลือกกรรมการเป็นรายบคุคล ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นขอ้ 18 
ของขอ้บงัคบัของบรษิัท ดงันี ้

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

ที่เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได  ้
(3) บุคคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ

จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้ับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ทั้งนี ้บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมดว้ยตนเองทุกราย เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน และ
สามารถตรวจสอบไดภ้ายหลงัส าหรบัผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะ บรษิัทจะตรวจสอบการลงคะแนนตามที่ปรากฏในหนงัสือมอบฉนัทะ 
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ขั้นตอนการประชุม 

 

*กรุณาส่งบตัรลงคะแนนทกุวาระคนืต่อเจา้หนา้ทีบ่ริษัทฯ เมือ่เสร็จสิน้การประชมุ 
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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)            นายโยธิน         พิบลูยเ์กษตรกิจ                                                 อาย ุ            74                   ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี            315 อาคารอาคเนย ์ชัน้ 12           ถนน        สีลม                ต  าบล/แขวง        สลีม                 
อ าเภอ/เขต                   บางรกั                          จงัหวดั                กรุงเทพฯ               รหสัไปรษณีย ์    10500                 หรือ 

 (2)            นายผดงุเดช        อนิทรลกัษณ ์                                                 อาย ุ          66                   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 ในการประชุมวิสามัญผู้

ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2564 ของบริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) ในวันจันทรท์ี่ 18 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคารอาคเนย ์เลขที ่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)            นายโยธิน         พิบลูยเ์กษตรกิจ                                                                          อาย ุ            74                   ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี            315 อาคารอาคเนย ์ ชัน้ 12           ถนน        สีลม                ต  าบล/แขวง                สีลม                      
อ าเภอ/เขต                   บางรกั                                จงัหวดั                กรุงเทพฯ                       รหสัไปรษณีย ์     10500                 หรือ 

 (2)            นายผดงุเดช        อนิทรลกัษณ ์                                                                            อาย ุ          66                   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 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
คร้ังที ่1/2564 ของบริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) ในวันจันทรท์ี ่18 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร
อาคเนย ์เลขที ่315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นีด้งันี ้ 
 

 วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติเพ่ิมเติมจ านวนกรรมการและแต่งต้ังกรรมการเพ่ิมเติม 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี  ้

   การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
1.1 ชื่อกรรมการ นายฐากร ปิยะพันธ ์

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
1.2 ชื่อกรรมการ นายบุญทักษ ์หวังเจริญ 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

ตดิอากร
แสตมป์   
20 บาท 
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1.3 ชื่อกรรมการ ดร. บูรณวงศ ์เสาวพฤกษ ์

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
1.4 ชื่อกรรมการ นายวัชรา ตันตริยานนท ์

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย         งดออกเสียง 
วาระที ่2  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที่ 3    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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมในใบประจ าต่อแบบ

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

 
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2564 ในวันจันทรท์ี ่18 มกราคม 2564 เวลา 14.00 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)            นายโยธิน    พิบลูยเ์กษตรกิจ                                                               อาย ุ            74                   ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี            315 อาคารอาคเนย ์ ชัน้ 12        ถนน         สีลม                ต  าบล/แขวง             สีลม                      
อ าเภอ/เขต                   บางรกั                                จงัหวดั                กรุงเทพฯ                       รหสัไปรษณีย ์    10500         หรอื 
 (2)            นายผดงุเดช   อินทรลกัษณ ์                                                                            อาย ุ          66                   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 
  
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2564 ของบริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) ในวันจันทรท์ี่ 18 มกราคม 2564 เวลา 14.00 
น. ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคารอาคเนย ์เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือท่ีจะพึง
เลื่อนไปในวนั 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 เร่ือง พิจารณาอนุมัติเพ่ิมเติมจ านวนกรรมการและแต่งต้ังกรรมการเพ่ิมเติม  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี  ้

 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
  เห็นดว้ย             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                   เสียง   งดออกเสียง                   เสียง   
 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

1.1 ชื่อกรรมการ นายฐากร ปิยะพันธ ์

 เห็นดว้ย             เสียง   ไม่เห็นดว้ย             เสียง   งดออกเสียง                เสียง   
1.2 ชื่อกรรมการ นายบุญทักษ ์หวังเจริญ 

 เห็นดว้ย             เสียง   ไม่เห็นดว้ย             เสียง   งดออกเสียง                เสียง   
1.3 ชื่อกรรมการ ดร. บูรณวงศ ์เสาวพฤกษ ์

 เห็นดว้ย             เสียง   ไม่เห็นดว้ย             เสียง   งดออกเสียง                เสียง   
1.4 ชื่อกรรมการ นายวัชรา ตันตริยานนท ์

 เห็นดว้ย             เสียง   ไม่เห็นดว้ย             เสียง   งดออกเสียง                เสียง   
 

วาระที ่2 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ  
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                       เห็นดว้ย         เสียง     ไม่เห็นดว้ย                 เสียง     งดออกเสียง  เสียง 
 

 วาระที ่3 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)         
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                       เห็นดว้ย          เสียง     ไม่เห็นดว้ย          เสียง     งดออกเสียง เสียง 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถื้อว่าการ

ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 
  

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ี
ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
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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)  
 

 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2564 ของบริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) ในวันจันทร์ที่ 
18 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคารอาคเนย ์เลขที ่315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
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 
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แผนทีส่ถานทีจ่ัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2564 

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) 
ณ ห้องประชุมช้ัน 13 อาคารอาคเนย ์ 

เลขที ่315 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท ์0-2631-1311 ต่อ 5550 
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