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Á¦ºÉ°� �°Á¦¸¥�Á�·��¦³�»¤µ¤�́�¼o�º°®»o��¦³�Îµ�̧�2565 

Á¦¸¥� �nµ��¼o�º°®»o���¦·¬´��Á�¦º°Å�¥�Ã±¨�· Ê�r��Îµ��́�(¤®µ��) 

·É��¸Én�¤µ�oª¥�

  

 

1. ¦µ¥�µ��¦³�Îµ�̧�2564 (Â�� 56-1 One Report 2564) Ä�¦¼�Â��¦®́�·ª°µ¦r��QR Code) Â¨³Â��¢°¦r¤�µ¦

¨��³Á�¸¥�   

2. �o°¤¼¨�°��»��¨�¼oÅ�o¦�́�µ¦Á�°�ºÉ°Á¡ºÉ°Á º̈°��´Ê�Á�È��¦¦¤�µ¦�¦·¬´��Â���¦¦¤�µ¦�¸É�¦��Îµ®��°°��µ�
�ÎµÂ®�n��µ¤ªµ¦³� 

3. �o°�Îµ®���»�¤��́·�¦¦¤�µ¦°·¦³�°��¦·¬´� 

4. �o°¤¼̈ �¦³ª�́·�¼o°���́�¸�¸ÉÅ�o¦�́�µ¦Á�°�ºÉ°��¦³�Îµ�̧�2565 

5. �o°¤¼̈ �°��¦¦¤�µ¦°·¦³�̧É�¦·¬´�Á�°Á�È��¼o¦�́¤°���́�³�µ��¼o�º°®»o� 

6. �o°��́��́�°��¦·¬´��̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́�µ¦�¦³�»¤µ¤�́�¼o�º°®»o� 

7. �o°��·��́·Îµ®¦�́�µ¦Á�oµ¦nª¤�¦³�»¤�¼o�º°®»o��nµ�ºÉ°°·Á¨È��¦°�·�r��E-AGM) Â¨³�µ¦¤°���́�³ 

8. Â���µ¦n��Îµ�µ¤¨nª�®�oµ�n°��µ¦�¦³�»¤µ¤�́�¼o�º°®»o��¦³�Îµ�̧�2565 

9. Â��®��́º°¤°���́�³�Â������Â¨³Â������ 
 

�oª¥��³�¦¦¤�µ¦�¦·¬´��Á�¦º°Å�¥�Ã±¨�· Ê�r��Îµ�´��(¤®µ�����v�¦·¬´�w��Å�o¤¸¤�·Ä®oÁ¦¸¥��¦³�»¤µ¤´��¼o�º°®»o� 

�¦³�Îµ�̧�2565 Ä�ª�́¡»��¸É�27 Á¤¬µ¥��2565�Áª¨µ�10.00�����nµ�ºÉ°°·Á È̈��¦°�·�r (E-AGM) Á¡¸¥�°¥nµ�Á�¸¥ª��µ¤¡¦³¦µ��Îµ®��ªnµ

�oª¥�µ¦�¦³�»¤�nµ�ºÉ°°·Á È̈��¦°�·�r�¡�«��2563 Â¨³�o°��́��́�°��¦·¬´�² Á¡ºÉ°¡·�µ¦�µÁ¦ºÉ°��nµ��Ç�Ã�¥¤¸¦³Á�¸¥�ªµ¦³�µ¦�¦³�»¤¡¦o°¤

�oª¥�ªµ¤Á®È���³�¦¦¤�µ¦�¦·¬´����́�n°Å��¸ Ê 

 

ªµ¦³�¸É�1  ¦́��¦µ�¦µ¥�µ��¨�µ¦�ÎµÁ�·��µ��°��¦·¬´�Ä�¦°��̧�2564   

�o°Á�È��¦·�Â¨³Á®�»�¨����³�¦¦¤�µ¦�¦·¬´�Å�o¦»��¨�µ¦�ÎµÁ�·��µ��¸É�nµ�¤µÂ¨³�µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨��¸É Îµ��́�¹É�Á�·��¹ Ê�Ä�

¦°��̧�2564 �¹É��¦µ��°¥¼nÄ�¦µ¥�µ��¦³�Îµ�̧�2564 (Â�� 56-1 One Report 2564) �°��¦·¬´� �¸ÉÅ�o��́n�Ä®oÂ�n�¼o�º°®»o�

¡¦o°¤��́®��́º°Á�·��¦³�»¤���́�̧Ê��µ¤·É��¸Én�¤µ�oª¥¨Îµ��́�¸É�1 

�ªµ¤Á®È���³�¦¦¤�µ¦���³�¦¦¤�µ¦�¦·¬´�Á®È�¤�ª¦�ÎµÁ�°�¸É�¦³�»¤µ¤�́�¼o�º°®»o��¦³�Îµ�̧�2565 Á¡ºÉ°¦�́�¦µ�

¦µ¥�µ��¨�µ¦�ÎµÁ�·��µ��°��¦·¬´��̧É�nµ�¤µ�Â¨³�µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨�Îµ��́�¹É�Á�·��¹ Ê�Ä�¦°��̧�2564 

�µ¦¨�¤�·�� ªµ¦³�̧ÊÁ�È�ªµ¦³Á¡ºÉ°¦�́�¦µ���¹�Å¤n¤¸�µ¦¨�¤�· 

 



 

2 

ªµ¦³�¸É�2 ¡·�µ¦�µ°�»¤́�·���µ¦Á�·�Îµ®¦́��̧·Ê�»����ª´��¸É�31��´�ªµ�¤�2564��¹É��nµ��µ¦�¦ª�°�Ã�¥�¼o°��´��¸

�°��¦·¬´�Â¨oª�� 

�o°Á�È��¦·�Â¨³Á®�»�¨���Á¡ºÉ°Ä®oÁ�È�Å��µ¤¤µ�¦µ�112 �°�¡¦³¦µ���́�´�·�¦·¬´�¤®µ���Îµ�´��¡�«��2535 (�µ¤�¸ÉÂ�oÅ�

Á¡·É¤Á�·¤���¡�¦�����¦·¬´�¤®µ���Îµ�´����¹É��Îµ®��Ä®o�¦·¬´��o°���́Ä®o¤¸�µ¦�Îµ���µ¦Á�·��¦³�Îµ�̧���ª�́· Ê�»��°�¦°�

��́�¸�°��̧�°��¦·¬´���¸É�nµ��µ¦�¦ª�°��µ��¼o°���́�¸Â¨oª��n°��ÎµÁ�°�¸É�¦³�»¤�¼o�º°®»o�¡·�µ¦�µ°�»¤�́· ���µ¦Á�·�

Îµ®¦�́�̧�2564�· Ê�»����ª�́�¸É�31 �´�ªµ�¤�2564��¹É���³�¦¦¤�µ¦�¦ª�°�Å�oÄ®o�ªµ¤Á®È��°��Â¨³�¼o°���́�¸�°�

�¦·¬´�Å�o�¦ª�°�Â¨³¦�́¦°�Â¨oª��¦µ��°¥¼nÄ�¦µ¥�µ��¦³�Îµ�̧�2564��°��¦·¬´��¹É�Å�o��́n�Ä®oÂ�n�¼o�º°®»o�¡¦o°¤®��́º°

Á�·��¦³�»¤���́�̧Ê��µ¤·É��¸Én�¤µ�oª¥¨Îµ��́�¸É�1 

�ªµ¤Á®È���³�¦¦¤�µ¦����³�¦¦¤�µ¦�¦·¬´�Á®È�¤�ª¦�ÎµÁ�°�̧É�¦³�»¤µ¤�́�¼o�º°®»o��¦³�Îµ�̧�2565�¡·�µ¦�µ°�»¤�́·

���µ¦Á�·�Îµ®¦�́�̧· Ê�»����ª�́�¸É�31��´�ªµ�¤�2564��¹É���³�¦¦¤�µ¦�¦ª�°�Å�oÄ®o�ªµ¤Á®È��°��Â¨³�¼o°���́�¸

�°��¦·¬´�Å�o�¦ª�°�Â¨³¨��µ¤¦�́¦°�Â¨oª 

�µ¦¨�¤�· ªµ¦³�̧Ê�o°�Å�o¦�́�µ¦°�»¤�́·�oª¥�³Â��Á¸¥��oµ�¤µ��°��¼o�º°®»o��̧É¤µ�¦³�»¤Â¨³°°�Á̧¥�¨��³Â�� 

 

ªµ¦³�¸É�3 ¡·�µ¦�µ°�»¤´�·�µ¦���´�¦¦�ÎµÅ¦»��·�¦³�Îµ�̧�2564 ÅªoÁ�È ��»�Îµ¦°��µ¤��®¤µ¥�Â¨³���nµ¥Á�·��́��¨ 

�o°Á�È��¦·�Â¨³Á®�»�¨� Á¡ºÉ°Ä®oÁ�È�Å��µ¤�o°�´���́�o°�36 (3) �Îµ®��Ä®o�¸É�¦³�»¤µ¤�́�¼o�º°®»o�Á�È��¼o¡·�µ¦�µ�´�¦¦

Á�·��ÎµÅ¦�Â¨³�µ¤¤µ�¦µ�116�Â®n�¡¦³¦µ���́�´�·�¦·¬´�¤®µ���Îµ�´��¡�«���2535�Â¨³�µ¤�o°��́�´��°��¦·¬´���o°�48 

�Îµ®��Ä®o�¦·¬´��o°���́¦¦�ÎµÅ¦»��·�¦³�Îµ�̧nª�®�¹É�ÅªoÁ�È��»�Îµ¦°�Å¤n�o°¥�ªnµ¦o°¥¨³�5��°��ÎµÅ¦»��·�¦³�Îµ�̧®�́�oª¥

¥°�Á�·��µ��»�³¤¥�¤µ���oµ¤¸�����ªnµ�»�Îµ¦°��¸ Ê�³¤¸�Îµ�ª�Å¤n�o°¥�ªnµ¦o°¥¨³ 10 �°��»����³Á�¸¥���́��»��́�¦·¬´�

¤¸�»����³Á�¸¥��Îµ�ª��7,520,978,320��µ��Â¨³¤¸�»�Îµ¦°��µ¤��®¤µ¥�µ¤���µ¦Á�·�Á�¡µ³�·��µ¦�Îµ�ª��

37,850,816.29 �µ� 

�¦·¬´�¤¸�Ã¥�µ¥�nµ¥Á�·��́��¨Å¤n�ÎÉµ�ªnµ¦o°¥¨³�50��°��ÎµÅ¦»��·®¨´�®´�£µ¬̧Á�·�Å�oÄ�Â�n¨³�̧Ã�¥�¹ Ê�°¥¼n�´��¨�µ¦

�ÎµÁ�·��µ�Â¨³¤�·�¸É�¦³�»¤�¼o�º°®»o��Ã�¥�³Ä®o¡·�µ¦�µ�µ����µ¦Á�¡µ³�·��µ¦�µ��¨�µ¦�ÎµÁ�·��µ��°��¦·¬´� Ã�¥

�¦·¬´�µ¤µ¦��nµ¥Á�·��́��¨Ä®oÂ�n�¼o�º°®»o�Å�o�µ¤¤µ�¦µ�115�Â¨³¤µ�¦µ 116�Â®n�¡¦³¦µ���́�´�·�¦·¬´�¤®µ���Îµ��́�

¡�«��2535�Â¨³�µ¤�o°��́��́�°��¦·¬´���o°�47��¹É�®oµ¤�nµ¥Á�·��́��¨�µ�Á�·��¦³Á£�°ºÉ��°��µ�Á�·��ÎµÅ¦  Â¨³�¦·¬´�

�o°���́¦¦�ÎµÅ¦»��·�¦³�Îµ�̧nª�®�¹É�ÅªoÁ�È��»�Îµ¦°�Å¤n�o°¥�ªnµ°�́¦µ�¸É��®¤µ¥�Îµ®��Åªo 

Îµ®¦´��̧�2564��¦·¬´�¤¸�¨�µ�»��·Á�nµ�´��809,487,360 �µ���µ¤�¸É�¦µ��Ä����µ¦Á�·�Á�¡µ³�·��µ¦· Ê�»��31 

�´�ªµ�¤�2564 Á®È��ª¦����́¦¦�µ��»�»��·�¦³�Îµ�̧�2564 ÅªoÁ�È��»�Îµ¦°��µ¤��®¤µ¥�Ã�¥�¸É�¦·¬´��³¤¸Á�·�Îµ¦°�

�µ¤��®¤µ¥���ª´��¸É�31 �´�ªµ�¤�2564 �Îµ�ª��37,850,816.29 �µ��Â¨³Á®È��ª¦���nµ¥Á�·��́��¨Îµ®¦´��¨�µ¦

�ÎµÁ�·��µ��̧�2564 

�ªµ¤Á®È���³�¦¦¤�µ¦����³�¦¦¤�µ¦�¦·¬´�Á®È�¤�ª¦Á�°�¸É�¦³�»¤µ¤�́�¼o�º°®»o��¦³�Îµ�̧�2565�¡·�µ¦�µ°�»¤�́·

�µ¦����́¦¦�ÎµÅ¦»��·�¦³�Îµ�̧�2564�ÅªoÁ�È��»�Îµ¦°��µ¤��®¤µ¥�Â¨³���nµ¥Á�·��́��¨Îµ®¦�́�¨�µ¦�ÎµÁ�·��µ��̧�

2564 Á�ºÉ°��µ�¤¸�¨�µ��»� 

�µ¦¨�¤�·  ªµ¦³�̧Ê�o°�Å�o¦�́�µ¦°�»¤�́·�oª¥�³Â��Á¸¥��oµ�¤µ��°��¼o�º°®»o��̧É¤µ�¦³�»¤Â¨³°°�Á̧¥�¨��³Â�� 
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ªµ¦³�¸É�4 ¡·�µ¦�µ°�»¤́�·�µ¦Á¨º°��´Ê��¦¦¤�µ¦Â���¦¦¤�µ¦�¹É��o°�°°��µ��ÎµÂ®�n��µ¤ªµ¦³ 

�o°Á�È��¦·�Â¨³Á®�»�¨  Á¡ºÉ°Ä®oÁ�È�Å��µ¤¡¦³¦µ���́�´�·�¦·¬´�¤®µ���Îµ��́�¡�«��2535�¤µ�¦µ�71�Â¨³�o°��́��́�°�

�¦·¬´���o°�17��¹É�Å�o�Îµ®��Ä®oÄ��µ¦�¦³�»¤µ¤�́�¦³�Îµ�̧�»��¦´Ê��Ä®o�¦¦¤�µ¦°°��µ��ÎµÂ®�n��Îµ�ª�®�¹É�Ä�µ¤��oµ

�Îµ�ª��¦¦¤�µ¦Â�n�°°�Ä®o�¦�µ¤nª�Å¤nÅ�o��ÈÄ®o°°�Ã�¥�Îµ�ª�Ä�¨o�¸É»���́nª�®�¹É�Ä�µ¤�(1/3) Ã�¥�¦¦¤�µ¦�̧É¡o�

�µ��ÎµÂ®�n�°µ�Å�o¦�́Á¨º°�Ä®o�¨�́Á�oµ¤µ¦�́�ÎµÂ®�n�°¸�Å�o�Ã�¥Ä��µ¦�¦³�»¤µ¤�́�¼o�º°®»o��¦³�Îµ�̧�2565�¤¸�¦¦¤�µ¦�̧É

�¦��Îµ®��°°��µ��ÎµÂ®�n��µ¤ªµ¦³��Îµ�ª��6����Å�oÂ�n� 

1. �µ¥Á�¦·��·¦·ª�́�£�́� ̧ �¦³�µ��¦¦¤�µ¦� 

2.   �»�®�·�ª¦¦�µ�·¦·ª�́�£�́�¸ ¦°��¦³�µ��¦¦¤�µ¦ 

3.  ��µ¥°µ¦¸¡�«r�£¼n�°»n¤ ¦°��¦³�µ��¦¦¤�µ¦�/ �¦³�µ��¦¦¤�µ¦�Îµ��́�¼Â¨�¦¦¬´�£·�µ¨ 

4.   �µ¥Ã��·¡�́�r�¡̧�µ���r �¦¦¤�µ¦�/ �¦³�µ��¦¦¤�µ¦�¦·®µ¦�/ �¦¦¤�µ¦¦¦®µÂ¨³¡·�µ¦�µ�nµ�°�Â��� 

5.   �µ�°µ�·��́�r�¡̧�µ���r �¦¦¤�µ¦�/ ¦°��¦³�µ��¦¦¤�µ¦�¦·®µ¦ 

6. ���µ¥°£·�¥́��»��̧¦ª¦ �¦¦¤�µ¦�/ �¦¦¤�µ¦�¦·®µ¦ 

Ä��µ¦¦¦®µ�¦¦¤�µ¦��¦·¬´�Å�oÁ�·�Ã°�µÄ®o�¼o�º°®»o�Á�°ªµ¦³�µ¦�¦³�»¤Â¨³Á�°¦µ¥�ºÉ°�»��¨Á¡ºÉ°Á�oµ¦´��µ¦

¡·�µ¦�µÁ º̈°��´Ê�Á�È��¦¦¤�µ¦�¦³®ªnµ�ª�́�̧É�1 �´�ªµ�¤�2564 �¹��31 ¤�¦µ�¤�2565��nµ��n°��µ��µ¦ºÉ°µ¦�°��¨µ�

®¨�́�¦¡́¥rÂ®n��¦³Á�«Å�¥�Â¨³Á�¥Â¡¦n��ÁªÈ�Å��r�°��¦·¬´� �¹É�Á¤ºÉ°¡o��Îµ®��Áª¨µ�oµ��o�Â¨oª��¦µ��ªnµÅ¤n¤¸�¼o�º°®»o�

�nµ�Ä�Á�°ªµ¦³�µ¦�¦³�»¤Â¨³Á�°¦µ¥�ºÉ°�»��¨Ä�Á¡ºÉ°Á�oµ¦�́�µ¦¡·�µ¦�µÁ º̈°��´Ê�Á�È��¦¦¤�µ¦ 

��³�¦¦¤�µ¦¦¦®µÂ¨³¡·�µ¦�µ�nµ�°�Â��Å�o¡·�µ¦�µ°¥nµ�¦°��°��¦³¤´�¦³ª´���¹�¤¸Á®È�ªnµ��³�¦¦¤�µ¦�µ¤

¦µ¥�ºÉ°�oµ��o��Á�È��¼o�¸É¤¸�»�¤��́·�¦��oª��µ¤®¨�́Á���rÂ¨³�¦³�ª��µ¦¦¦®µ�¸É�Îµ®��Åªo�°��¦·¬´��Â¨³Á�È�Å��µ¤

¡�¦�����¦·¬´�¤®µ���Îµ��́�Â¨³�¦³�µ«��³�¦¦¤�µ¦�Îµ��́�¨µ��»��̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���¹�Á®È�¤�ª¦Á�°Ä®o�¸É�¦³�»¤µ¤�́

�¼o�º°®»o�¡·�µ¦�µÁ º̈°��´Ê��¦¦¤�µ¦�¸É�¦��Îµ®��°°��µ��ÎµÂ®�n��µ¤ªµ¦³�´Ê�®�����¨�́Á�oµ¤µ�Îµ¦��ÎµÂ®�n��¦¦¤�µ¦

�n°°¸�ªµ¦³®�¹É� 

Ã�¥�¦³ª�́·�°��»��¨�¼oÅ�o¦�́�µ¦Á�°�ºÉ°Á¡ºÉ°Á º̈°��´Ê�Á�È��¦¦¤�µ¦�¦·¬´�Â���¦¦¤�µ¦�¸É�¦��Îµ®��°°��µ��ÎµÂ®�n�

�µ¤ªµ¦³ Â¨³�o°�Îµ®���»�¤�´�·�¦¦¤�µ¦°·¦³�°��¦·¬´��Å�o�´�n�Ä®o�¼o�º°®»o�¡¦o°¤�´�®�´�º°Á�·��¦³�»¤��´��¸ Ê�

�¦µ���µ¤·É��¸Én�¤µ�oª¥¨Îµ��́�¸É�2�Â¨³�·É��¸Én�¤µ�oª¥¨Îµ��́�¸É�4��µ¤¨Îµ��́ 

�ªµ¤Á®È���³�¦¦¤�µ¦� ��³�¦¦¤�µ¦�¦·¬´��¹É�Å¤n¦ª¤�¦¦¤�µ¦�¼o¤¸nª�Å�oÁ̧¥Å�o¡·�µ¦�µ�¨´É��¦°��»�¤�´�·Á�È�

¦µ¥�»��¨°¥nµ�¨³Á°¸¥�¦°��°�Â¨oª���³�¦¦¤�µ¦¤¸�ªµ¤Á®È�ªnµ�¦¦¤�µ¦�¸ÉÅ�o¦´��µ¦Á�°¤¸�»�¤�´�·�¦��oª�

Á®¤µ³¤�Â¨³Å¤n¤¸¨�́¬�³�o°�®oµ¤�µ¤�o°�Îµ®��®¦º°��®¤µ¥�¸ÉÁ�̧É¥ª�o°��¤¸�ªµ¤¦¼ o��ªµ¤µ¤µ¦����́¬³�Â¨³�ªµ¤

Á�¸É¥ª�µ�Á�¡µ³�oµ��̧É�³�n°Ä®oÁ�·��¦³Ã¥��r�n°�µ¦�ÎµÁ�·��»¦�·��°��¦·¬´��¤¸�¦¦¥µ�¦¦��»¦�·��ª·¥́�«́�rÂ¨³�«́���·�¸É�¸

�n°°��r�¦�¤¸�ªµ¤Á�È¤Ä�Â¨³¡¦o°¤�¸É�³��·��́·®�oµ�¸É�¸ÉÅ�o¦�́¤°�®¤µ¥°¥nµ�Á�È¤�ªµ¤µ¤µ¦�� 

��³�¦¦¤�µ¦�¹�¤¸¤�·Á®È��°��µ¤�¸É��³�¦¦¤�µ¦¦¦®µÂ¨³¡·�µ¦�µ�nµ�°�Â��Á�° Ã�¥Á®È��ª¦Á�°Ä®o�¸É�¦³�»¤

µ¤�́�¼o�º°®»o��¡·�µ¦�µ°�»¤�́·Á º̈°��´Ê��¦¦¤�µ¦�̧É�¦��Îµ®��°°��µ��ÎµÂ®�n��µ¤ªµ¦³�´Ê��6��nµ��Å�oÂ�n� 
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�1���µ¥Á�¦·��·¦·ª´��£´��¸��2���»�®�·�ª¦¦�µ�·¦·ª´��£´��¸��3���µ¥°µ¦¸¡�«r�£¼n�°»n¤��4���µ¥Ã��·¡�́�r�¡¸�µ���r�

�5���µ�°µ�·��́�r�¡̧�µ���r��6) �µ¥°£·�¥́��»��̧¦ª¦ Ä®o�¨�́Á�oµ¤µ�Îµ¦��ÎµÂ®�n��¦¦¤�µ¦�n°°¸�ªµ¦³®�¹É� 

�µ¦¨�¤�·  ªµ¦³�̧Ê�»��¨�¸ÉÅ�o¦�́�µ¦Á�°�ºÉ°Ä®oÁ�oµ�Îµ¦��ÎµÂ®�n��¦¦¤�µ¦Â���¦¦¤�µ¦�̧É�¦��Îµ®��°°��µ��ÎµÂ®�n�

�µ¤ªµ¦³Â�n¨³¦µ¥��o°�Å�o¦�́�µ¦°�»¤�́·�oª¥�³Â��Á̧¥��oµ�¤µ��°��¼o�º°®»o��¸É¤µ�¦³�»¤Â¨³°°�Á̧¥�

¨��³Â�� 

 

ªµ¦³�¸É�5  ¡·�µ¦�µ°�»¤´�·�µ¦�Îµ®���nµ�°�Â���¦¦¤�µ¦�¦³�Îµ�̧�2565 � 

�o°Á�È��¦·�Â¨³Á®�»�¨��Á¡ºÉ°Ä®oÁ�È�Å��µ¤¡¦³¦µ��´��´�·�¦·¬´�¤®µ���Îµ�´��¡�«��2535�¤µ�¦µ�90�Â¨³�o°�´��´��°�

�¦·¬´���o°�36 �¸É�Îµ®��Ä®o�µ¦�nµ¥�nµ�°�Â���¦¦¤�µ¦Á�È�Å��µ¤¤�·�°��¸É�¦³�»¤�¼o�º°®»o��Â¨³�o°��́��́�°��¦·¬´���o°�22 

�¹É��Îµ®��Ä®o�¦¦¤�µ¦¤¸·��·Å�o¦�́�nµ�°�Â��Ä�¦¼��°�Á�·�¦µ�ª´̈ �Á�¸ Ê¥�¦³�»¤��ÎµÁ®�È��Ã��́®¦º°�¨�¦³Ã¥��r�°�Â��

Ä�¨�́¬�³°ºÉ��Ç �µ¤�¸É�¸É�¦³�»¤�¼o�º°®»o��³¡·�µ¦�µ 

�µ¤�Ã¥�µ¥�µ¦�Îµ®���nµ�°�Â���¦¦¤�µ¦��¦·¬´��³�Îµ�¹��¹��ªµ¤Á®¤µ³¤��́£µ¦³®�oµ�¸É��ªµ¤¦�́�·��°��¸ÉÅ�o¦�́

¤°�®¤µ¥Â¨³µ¤µ¦�Á�¸¥�Á�¸¥�Å�o�´��¦·¬´����³Á�¸¥�Ä��¨µ�®¨�́�¦¡́¥rÂ®n��¦³Á�«Å�¥Ä�°»�µ®�¦¦¤Â¨³�»¦�·�

�¸É¤¸��µ�Ä�¨oÁ�¸¥��´��Ã�¥�nµ�°�Â���´Ê��³Á¡¸¥�¡°�¸É�³�¼�Ä�Ä®o�¦¦¤�µ¦¤¸�»�£µ¡Â¨³µ¤µ¦���·��́·®�oµ�¸ÉÅ�o�¦¦¨»

Á�oµ®¤µ¥�µ¤Â���»¦�·�Á¡ºÉ°�µ¦�ÎµÁ�·��»¦�·�Å�o°¥nµ�¥´É�¥º� 

Îµ®¦�́�̧�2564 �¦·¬´�Å�o�nµ¥�nµ�°�Â���¦¤�µ¦Ä®oÂ�n��³�¦¦¤�µ¦�¦·¬´�Â¨³��³�¦¦¤�µ¦�»�¥n°¥Á�È��Îµ�ª�¦ª¤

�´Ê�· Ê��8,670,000 �µ����´Ê��¸ Ê��µ¥Á�¦·��·¦·ª�́�£�́�¸��¦³�µ��¦¦¤�µ¦�Â¨³�»�®�·�ª¦¦�µ�·¦·ª�́�£�́�¸�¦°��¦³�µ�

�¦¦¤�µ¦�Å�oÂ��Á���Îµ��Å¤n¦�́�nµ�°�Â���¦³�Îµ�̧�2564) �¹É�Á�È�Å��µ¤Á�ºÉ°�Å��¸ÉÅ�o¦�́�µ¦°�»¤�́·�µ��¸É�¦³�»¤µ¤�́�

�¼o�º°®»o��¦³�Îµ�̧�2564�Ã�¥¦µ¥¨³Á°¸¥��nµ�°�Â���¦¦¤�µ¦�̧�2564 �¦µ��Ä�¦µ¥�µ��¦³�Îµ�̧�2564�(Â�� 56-1 One 

Report 2564) �°��¦·¬´��®ª́�o°Ã�¦�¦oµ��µ¦�Îµ��́�¼Â¨�·��µ¦��¹É�Å�o��́n�Ä®oÂ�n�¼o�º°®»o�¡¦o°¤��́®��́º°Á�·��¦³�»¤���́

�¸ Ê�µ¤·É��¸Én�¤µ�oª¥¨Îµ��́�¸É�1 

��³�¦¦¤�µ¦¦¦®µÂ¨³¡·�µ¦�µ�nµ�°�Â��Å�o¡·�µ¦�µ�nµ�°�Â��Îµ®¦�́�̧�2565�Ã�¥¥¹��Ã¥�µ¥�µ¦�Îµ®��

�nµ�°�Â���¦¦¤�µ¦�¦·¬´��Â¨³Å�oÁ�¸¥�Á�¸¥��nµÁ�¨̧É¥�°��nµ�°�Â���¦¦¤�µ¦�°��¦·¬´����³Á�¸¥�Â¨³�¦·¬´�Ä�

°»�µ®�¦¦¤Á�¸¥ª��́��¹��°Á�°�nµ�°�Â���¦¦¤�µ¦�¦³�Îµ�̧�2565 Ä�ª�Á�·�¦ª¤Å¤nÁ�·��15,000,000 �µ����́�¸ Ê 

(1) �nµÁ�¸ Ê¥�¦³�»¤�¦¦¤�µ¦ �µ¤¦µ¥¨³Á°¸¥���́�n°Å��¸ Ê 
         ®�nª¥�: ��µ� / ¦µ¥� 

°��r�¦³�°��nµ�°�Â�� �̧�2565 �̧�2564 

1. �nµ�°�Â����³�¦¦¤�µ¦�¦·¬´�   

� �¦³�µ��¦¦¤�µ¦ 

� ¦°��¦³�µ��¦¦¤�µ¦�� 

� �¦¦¤�µ¦ 

 

70,000   

50,000   

��,��� 

 

70,000   

50,000   

��,��� 

2.  �nµ�°�Â����³�¦¦¤�µ¦�¦ª�°� 

� �¦³�µ��¦¦¤�µ¦ 

� �¦¦¤�µ¦ 

 

��,000 

��,000 

 

��,000 

��,000 
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°��r�¦³�°��nµ�°�Â�� �̧�2565 �̧�2564 

3.   �nµ�°�Â����³�¦¦¤�µ¦�»�¥n°¥°ºÉ� Ç��̧É

��³�¦¦¤�µ¦Â�n��´Ê� 

� �¦³�µ��¦¦¤�µ¦  

� �¦¦¤�µ¦  

 

 

40,000 

30,000 

 

 

40,000 

30,000 

(2) �nµ�°�Â��°ºÉ��¸ÉÁ�È��ª́Á�·��°��µ�Á�¸ Ê¥�¦³�»¤ (Ã��́��Ã�¥Ä®o��³�¦¦¤�µ¦�¦·¬´�Á�È��¼o¡·�µ¦�µ�´�¦¦

�µ¤�ªµ¤Á®¤µ³¤�µ��¨�¦³�°��µ¦�°��¦·¬´�Á�È�Îµ��́� 

�´Ê��¸ Ê�Å¤n¤¸·��·�¦³Ã¥��r°ºÉ��Ç 

�o°Á�È��¦·�Â¨³Á®�»�¨�Á®È��°��µ¤�¸É��³�¦¦¤�µ¦¦¦®µÂ¨³¡·�µ¦�µ�nµ�°�Â��Á�°Ä®o�¸É�¦³�»¤µ¤�́�¼o�º°®»o� 

¡·�µ¦�µ°�»¤�́·�nµ�°�Â����¹É�Å�o¡·�µ¦�µ�µ¦�nµ¥�nµ�°�Â���¦¦¤�µ¦�¦·¬´��µ¤�ªµ¤Á®¤µ³¤�´��°�Á��°Îµ�µ�

®�oµ�¸É�ªµ¤¦�́�·��°��°���³�¦¦¤�µ¦Â�n¨³�»���ªµ¤¦¼ o �ªµ¤µ¤µ¦���¦³��µ¦�r �¨�µ¦��·��́·®�oµ�¸É��µ¦�¥µ¥�ª́

�°��»¦�·��Â¨³Á�¦¸¥�Á�¸¥��nµ�°�Â���´��»¦�·�°ºÉ�Ä�°»�µ®�¦¦¤Á�¸¥ª�´����³�¦¦¤�µ¦Á®È�¤�ª¦Á�°�¸É�¦³�»¤µ¤´��¼o

�º°®»o��¦³�Îµ�̧�2565 ¡·�µ¦�µ°�»¤´�·�nµ�°�Â���¦¦¤�µ¦�¦³�Îµ�̧�2565�Ä�ª�Á�·�¦ª¤Å¤nÁ�·��15,000,000 �µ���¹É�

�¦³�°��oª¥�nµÁ�¸ Ê¥�¦³�»¤�¹É�¤¸�µ¦�Îµ®��ÅªoÁ�nµ�´��̧�2564�Â¨³�nµ�°�Â��°ºÉ�Ã�¥Ä®o��³�¦¦¤�µ¦�¦·¬´�Á�È��¼o¡·�µ¦�µ

�µ¤�ªµ¤Á®¤µ³¤�µ��¨�¦³�°��µ¦�°��¦·¬´�Á�È�Îµ��́�Ã�¥Å¤n¤¸·��·�¦³Ã¥��r°ºÉ� Ç 

�µ¦¨�¤�·� ªµ¦³�¸ Ê�o°�Å�o¦�́�µ¦°�»¤�́·�oª¥�³Â��Á̧¥�Å¤n�o°¥�ªnµ°�Ä�µ¤��2/3) �°��Îµ�ª�Á̧¥��´Ê�®¤��°��¼o�º°

®»o��̧É¤µ�¦³�»¤�� 

 

ªµ¦³�¸É�6   ¡·�µ¦�µ°�»¤́�·�µ¦Â�n��´Ê��¼o°��´��¸Â¨³�Îµ®���nµ�°�Â���¼o°��´��¸��¦³�Îµ�̧ 2565 

�o°Á�È��¦·�Â¨³Á®�»�¨���µ¤¡¦³¦µ���́�´�·�¦·¬´�¤®µ���Îµ�´��¡�«��2535�¤µ�¦µ�120��Îµ®��ªnµÄ®o�¸É�¦³�»¤�¼o�º°®»o�

µ¤´��¦³�Îµ�̧Â�n��´Ê��¼o°��´��¸�Â¨³�Îµ®���Îµ�ª�Á�·��nµ°��´��¸�°��¦·¬´��»��̧�Ä��µ¦Â�n��´Ê��¼o°��´��¸�³

Â�n��´Ê��¼o°���́�¸��Á�·¤°¸��ÈÅ�o��°��µ��¸ Ê�µ¤�¦³�µ«��³�¦¦¤�µ¦�Îµ��́®¨�́�¦¡́¥rÂ¨³�¨µ�®¨�́�¦¡́¥r�Îµ®��Ä®o

�¦·¬´����³Á�¸¥��o°���́Ä®o¤¸�µ¦®¤»�Áª¸¥��¼o°���́�¸�®µ��¼o°���́�¸¦µ¥Á�·¤��·��́·®�oµ�¸É°��µ��¦ª�°��Â¨³

Â���ªµ¤Á®È��n°���µ¦Á�·��°��¦·¬´�¦ª¤Â¨oª�7�¦°��̧��́�¸Å¤nªnµ�³�·��n°�´�®¦º°Å¤n�Ã�¥�¦·¬´��³Â�n��´Ê��¼o°���́�¸

¦µ¥�´Ê�Á�È��¼o°���́�¸�°��¦·¬´�Å�o�Á¤ºÉ°¡o�¦³¥³Áª¨µ°¥nµ��o°¥�5 ¦°���́�¸�·��n°��́ 

Îµ®¦�́�̧�2564��¼o°���́�¸�°��¦·¬´�Å�oÂ�n���µ¥Ã���¥́��µ¤ª»�·�»̈ ��¼o°���́�¸¦�́°�»�µ�Á¨��¸É�9728��µ��¦·¬´��Á�¡¸Á°È¤�¸�

£¼¤·Å�¥�°���́�¸��Îµ�´���¹É��Îµ®�oµ�¸É°��µ���¦ª�°��Â¨³Â���ªµ¤Á®È��n°���µ¦Á�·��°��¦·¬´�¤µÁ�È�Áª¨µ°��̧��¹É�

Å¤nÁ�·�¦³¥³Áª¨µ�¸É��³�¦¦¤�µ¦�Îµ��́®¨�́�¦¡́¥rÂ¨³�¨µ�®¨�́�¦¡́¥r�Îµ®�� 

Îµ®¦�́�µ¦��́Á º̈°��¼o°���́�¸�¦³�Îµ�̧�2565��°��¦·¬´����³�¦¦¤�µ¦�¦ª�°�Å�o¡·�µ¦�µ��́Á º̈°��¼o°���́�¸�µ�

�¨�µ¦��·��́·�µ���¦³��µ¦�r��ªµ¤¡¦o°¤�°��»�¨µ�¦��µ¦¤¸¤µ�¦�µ��µ¦��·��́·�µ�Á�È��̧É¥°¤¦�́�Â¨³°�́¦µ�nµ°�

�´��¸�¸É�¼o°��´��¸Á�°¤µ¤¸�ªµ¤Á®¤µ³¤��¹�Á®È��ª¦Á�°Ä®o�¼o°��´��¸�µ��¦·¬´��Á�¡¸Á°È¤�¸�£¼¤·Å�¥�°��´��¸�

�Îµ�´��Á�È��¼o°���́�¸�°��¦·¬´�Â¨³�¦·¬´�¥n°¥�Á�ºÉ°��µ�¤¸¤µ�¦�µ��µ¦�Îµ�µ��̧É�¸�¤¸�ªµ¤Á�¸É¥ª�µ�Ä��µ¦°���́�¸�

¤¸�ªµ¤Á�È�°·¦³�Ã�¥Á�°�nµ°���́�¸�¸ÉÁ®¤µ³¤ 
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�ªµ¤Á®È���³�¦¦¤�µ¦���³�¦¦¤�µ¦¤¸¤�·Á®È��°��µ¤�o°Á�°�°���³�¦¦¤�µ¦�¦ª�°�Â¨³Á®È�¤�ª¦Ä®oÁ�°�¸É

�¦³�»¤µ¤�́�¼o�º°®»o��¦³�Îµ�̧�2565�¡·�µ¦�µ°�»¤�́·Â�n��´Ê�Â¨³�Îµ®���nµ�°�Â���¼o°���́�¸���́�¸ Ê� 

1) Ä®oÂ�n��´Ê��¼o°���́�¸�µ��¦·¬´��Á�¡¸Á°È¤�¸�£¼¤·Å�¥�°���́�¸��Îµ�´��Á�È��¼o°���́�¸�°��¦·¬´��¦³�Îµ�̧�2565�Ã�¥

¤¸¦µ¥�µ¤��́�n°Å��¸ Ê� 

¦µ¥�µ¤�¼o°��´�� ̧
�¼o°��´��¸¦́�

°�»�µ�Á¨��¸É 

�Îµ�ª��̧�¸É�¼o°��´��¸Å�o¦́��µ¦ 

Â�n��´Ê�Á�È ��¼o°��´���̧°��¦·¬´� 

1. �µ�µª¡¦¦��·¡¥r��»̈ �́�·�Îµ¦�   4208 3 �̧ �Å�o¦�́�µ¦Â�n��´Ê��̧�2562� 

2. �µ¥�µ��¥́��»̈ Á�·�·�   6827 3 �̧ �Å�o¦�́�µ¦Â�n��´Ê��̧�2562� 

3. �µ¥Ã���¥́��µ¤ª»�·�»̈  9728 3 �̧ �Å�o¦�́�µ¦Â�n��´Ê��̧�2562� 

Á¡ºÉ°Á�È��¼o°��´��¸�°��¦·¬´���¦³�Îµ�̧�2565�Ã�¥Ä®o�¼o°��´��¸��Ä���®�¹É�¤¸°Îµ�µ��¦ª�°��Â¨³¨��µ¤Ä�

¦µ¥�µ��µ¦°���́�¸�°��¦·¬´� Â¨³Ä��¦�̧�¸É�¼o�¦ª�°���́�¸¦�́°�»�µ���́� n̈µª�oµ��o�Å¤nµ¤µ¦���·��́·�µ�Å�oÄ®o

�¦·¬´��Á�¡¸Á°È¤�¸�£¼¤·Å�¥�°���́�¸��Îµ��́���́®µ�¼o°���́�¸¦�́°�»�µ�¦µ¥°ºÉ��°��¦·¬´��Á�¡¸Á°È¤�¸�£¼¤·Å�¥�°���́�¸�

�Îµ��́¤µ��·��́·�µ�Â��Å�o 

2) Îµ®¦�́�nµ�°�Â���µ¦°��´��¸�¦³�Îµ�̧�2565��´Ê����³�¦¦¤�µ¦Á®È��°��µ¤��³�¦¦¤�µ¦�¦ª�°�Á�°�

Ã�¥Á®È�¤�ª¦Ä®oÁ�°�¼o�º°®»o�¡·�µ¦�µ°�»¤�́·�nµ°���́�¸�°��¦·¬´�Á�È��Îµ�ª��3,600,000 �µ���¹É�Á�È�¤¼̈ �nµ¼�

�ªnµ�̧�2564 Á�nµ�´��80,000 �µ��®¦º°Á¡·É¤�¹ Ê�¦o°¥¨³�2.3 Á�ºÉ°��µ��µ¦Á¡·É¤��¦·¬´��¤¸�°·�Ã�Áª�´É��Á�°¦rª·��Îµ�´��

�¦·¬´��¤¸�°·��ª́¦�́r�Ã�¦�Á�°¦r��Îµ��́�Â¨³�¦·¬´��Å�¥Áª¨Á��¨̧¢ª·É���Îµ��́�Ä��µ¦��́�Îµ���µ¦Á�·�¦ª¤ 

¦µ¥¨³Á°¸¥��nµ�°�Â���¼o°���́�¸�Á�¦̧¥�Á�¸¥��̧�2565�Â¨³�̧�2564�Á�È���́�¸ Ê 

¦µ¥¨³Á°¸¥� �̧�2565 �̧�2564 Á¡·É¤�¹Ê�/ �¨�¨���� 

1. �nµ�¦ª�°����µ¦Á�·����¦µ¥�̧ �,95�,��� �,���,��� 4.3% 

2. �nµ°��µ����µ¦Á�·��y�¦µ¥Å�¦¤µ � �,���,��� �,���,��� - 

¦ª¤� 3,600,000 3,520,000 2.3% 

Îµ®¦�́�nµ�¦·�µ¦°ºÉ�Ä��̧�2564 �¦·¬´�Â¨³�¦·¬´�¥n°¥�nµ¥�nµ�°�Â���µ��µ¦�¦ª�°��µ¤ª·�̧�¸É��¨�¦nª¤�´�Ä®oÂ�n

�¦·¬´��Á�¡¸Á°È¤�¸�£¼¤·Å�¥�°���́�¸��Îµ��́�¦ª¤Á�È��Îµ�ª�Á�·��431,342��µ� 

�°��µ��¸ Ê�¼o°���́�¸�µ���¦·¬´��Á�¡¸Á°È¤�¸�£¼¤·Å�¥�°���́�¸��Îµ�´��¥�́Á�È��¼o°���́�¸�°��¦·¬´�¥n°¥Ä��̧�2565�

Å�oÂ�n�(1)��¦·¬´��°µ�Á�¥r�¦³�´��¸ª·���Îµ�´���¤®µ��� (2)��¦·¬´��°µ�Á�¥r�¦³�´�£´¥��Îµ�´���¤®µ��� (3)��¦·¬´��

°·��¦�¦³�´�£¥́��Îµ�´���¤®µ��� (4) �¦·¬´��°µ�Á�¥rÂ���·�°¨��Îµ�´� (5) �¦·¬´��¦��¸Á�È��°°Ã�o��Îµ�´��(6) �¦·¬´��

°µ�Á�¥r¤�́�̧É��Îµ��́ (7) �¦·¬´��°µ�Á�¥r¤�́�̧É�¦̧Á�¨��Îµ��́ 

�´Ê��¸ Ê�KPMG Â¨³�¼o°��´��¸�µ¤¦µ¥�ºÉ°�¸É Á�°�oµ��o�Á�È ��¼o°��´��¸�¸É Å�o¦´��ªµ¤Á®È��°��µ�Îµ�´��µ�

��³�¦¦¤�µ¦�Îµ�´�®¨´��¦´¡¥rÂ¨³�¨µ�®¨´��¦´¡¥r�Â¨³Å¤n¤¸�ªµ¤´¤¡´��r®¦º°nª�Å�oÁ̧¥�´��¦·¬´�  �¦·¬´�¥n°¥

�¼o�¦·®µ¦��¼o�º°®»o�¦µ¥Ä®�n�°��¦·¬´��®¦º°�¼o�¸ÉÁ�̧É¥ª�o°��´��»��¨�´��¨nµªÄ�¨´�¬�³�¸É�³¤¸�¨�¦³���n°�µ¦��·�´�·

®�oµ�¸É°¥nµ�Á�È�°·¦³Â�n�¦³�µ¦Ä��Â¨³Á�È��¼o°���́�¸�¸É� Îµ�µ¦�¦ª�°��¦·¬´�Ä��¨»n¤°µ�Á�¥r¤µÁ�È�Áª¨µ®¨µ¥�̧�¤¸
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�ªµ¤¦¼ o�ªµ¤Á�oµÄ�Ä��»¦�·��°��¨»n¤�¦·¬´��Â¨³Ä®o�ÎµÂ�³�Îµ�¸ÉÁ�È��¦³Ã¥��r�Ã�¥¤¸�µ¦��·�´�·�µ��¦ª�°��µ¤

¤µ�¦�µ��µ¦°���́�¸�Â¨³µ¤µ¦���·��́·�µ�£µ¥Ä�o�¦°�Áª¨µ�¸É�µ��¦·¬´��Îµ®������� 

¦µ¥¨³Á°¸¥��o°¤¼̈ �¦³ª�́·�°��¼o°���́�¸�¸ÉÅ�o¦�́�µ¦Á�°�ºÉ°�¦³�Îµ�̧�2565 Å�o��́n�Ä®oÂ�n�¼o�º°®»o�¡¦o°¤��́®��́º°

Á�·��¦³�»¤���́�̧Ê��µ¤·É��¸Én�¤µ�oª¥¨Îµ��́�¸É�4 

�¼o°���́�¸�°��¦·¬´�Â¨³�¼o°���́�¸�°��¦·¬´�¥n°¥��́��́Îµ��́�µ�°���́�¸Á�¸¥ª��́��´Ê��¸ Ê��³�¦¦¤�µ¦�¦·¬´�

�³�¼Â¨Ä®o�µ¦��́�Îµ���µ¦Á�·�¦ª¤Ä®oµ¤µ¦��ÎµÁ�·��µ¦Å�o��́�µ¤�Îµ®��Áª¨µ 

�µ¦¨�¤�· ªµ¦³�̧Ê�o°�Å�o¦�́�µ¦°�»¤�́·�oª¥�³Â��Á̧¥��oµ�¤µ��°��¼o�º°®»o��̧É¤µ�¦³�»¤Â¨³°°�Á̧¥�¨��³Â�� 

� 

ªµ¦³�¸É�7   ¡·�µ¦�µ°�»¤́�·�µ¦Á�¨¸É¥�Â�¨��ºÉ°�¦·¬´�Á�È ���¦·¬´��Å�¥�¦»p��Ã±¨�·Ê�r��Îµ�´���¤®µ����Â¨³Á�¨¸É¥�Â�¨�

�¦µ�¦³�´��°��¦·¬´�Á¡ºÉ°Ä®o°��¨o°��´��µ¦Á�¨¸É¥��ºÉ°�¦·¬´� 

�o°Á�È��¦·�Â¨³Á®�»�¨��Á¡ºÉ°Ä®o�µ¦Á¦¸¥��ºÉ°�°��¦·¬´�£µ¬µÅ�¥Â¨³£µ¬µ°�́�§¬Á�È��ºÉ°Á�¸¥ª�´��Â¨³Å¤n�ÎµÄ®oÁ�·��ªµ¤

�́�Ä��ºÉ°£µ¬µÅ�¥Â¨³£µ¬µ°�́�§¬��¹��°Á�°Á�¨̧É¥��ºÉ°£µ¬µÅ�¥�°��¦·¬´�¦ª¤�¹��µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨��¦µ�¦³��́

�°��¦·¬´�Ä®o°��¨o°���́�µ¦Á�¨̧É¥��ºÉ°�¦·¬´� 

�ªµ¤Á®È���³�¦¦¤�µ¦���³�¦¦¤�µ¦Á®È�¤�ª¦Ä®o�ÎµÁ�°�n°�¸É�¦³�»¤µ¤�́�¼o�º°®»o��¦³�Îµ�̧�2565�¡·�µ¦�µ°�»¤�́·

�µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨��ºÉ°�¦·¬´�Á�È���¦·¬´��Å�¥�¦»p��Ã±¨�· Ê�r��Îµ�´���¤®µ����Â¨³Á�¨̧É¥�Â�¨��¦µ�¦³��́�°��¦·¬´�Á¡ºÉ°Ä®o

°��¨o°���́�µ¦Á�¨̧É¥��ºÉ°�¦·¬´��Ã�¥¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥���́�¸ Ê 

  �́��»�´� Á�°Á�¨¸É¥�Â�¨� 

�ºÉ°�¦·¬�́£µ¬µÅ�¥ Á�¦º°Å�¥�Ã±¨�· Ê�r Å�¥�¦»p��Ã±¨�· Ê�r 

�ºÉ°�¦·¬�́£µ¬µ°´��§¬ Thai Group Holdings -Å¤nÁ�¨̧É¥�Â�¨�- 

�ºÉ°¥n°®¨´��¦́¡¥r TGH �Å¤nÁ�¨̧É¥�Â�¨�� 

�¦µ�¦³�´� 
 

 

�µ¦¨�¤�·� ªµ¦³�̧Ê�o°�Å�o¦�́�µ¦°�»¤�́·�³Â��Á̧¥�Å¤n�o°¥�ªnµµ¤Ä�̧É�(3/4) �°��Îµ�ª�Á̧¥��´Ê�®¤��°��¼o�º°®»o��¸É¤µ

�¦³�»¤Â¨³¤¸·��·°°�Á̧¥� 

ªµ¦³�¸É�8  ¡·�µ¦�µ°�»¤́�·�µ¦Â�oÅ�Á¡·É¤Á�·¤®�́�º°�¦·��®r��·�°��¦·¬´��o°�1 (�ºÉ°��Á¡ºÉ°Ä®o°��¨o°��´��µ¦Á�¨¸É¥�

�ºÉ°�¦·¬´�� 

�o°Á�È��¦·�Â¨³Á®�»�¨��Á¤ºÉ°¤¸�µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨��ºÉ°�°��¦·¬´��µ¤ªµ¦³�̧É�7��¹��o°��ÎµÁ�·��µ¦Â�oÅ�Á¡·É¤Á�·¤®��́º°�¦·��®r

��·�°��¦·¬´��o°�1���ºÉ°��Á¡ºÉ°Ä®o°��¨o°���́�µ¦Á�¨̧É¥��ºÉ°�¦·¬´� 

�ªµ¤Á®È���³�¦¦¤�µ¦���³�¦¦¤�µ¦Á®È�¤�ª¦Ä®o�ÎµÁ�°�n°�¸É�¦³�»¤µ¤�́�¼o�º°®»o��¦³�Îµ�̧�2565�¡·�µ¦�µ°�»¤�́·

�µ¦Â�oÅ�Á¡·É¤Á�·¤®��́º°�¦·��®r��·�°��¦·¬´��o°�1���ºÉ°��Á¡ºÉ°Ä®o°��¨o°��´��µ¦Á�¨̧É¥��ºÉ°�¦·¬´�Ã�¥¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥�

��́�n°Å��¸ Ê 
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Á�·¤�  

�o°�1 �ºÉ°�¦·¬´��v�¦·¬´��Á�¦º°Å�¥�Ã±¨�· Ê�r��Îµ��́��¤®µ��� 

 Â¨³¤¸�ºÉ°Á�È�£µ¬µ°�́�§¬ªnµ�THAI GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITEDw 

Â�oÅ�  

�o°�1 �ºÉ°�¦·¬´��v�¦·¬´��Å�¥�¦»p��Ã±¨�· Ê�r��Îµ��́��¤®µ��� 

 Â¨³¤¸�ºÉ°Á�È�£µ¬µ°�́�§¬ªnµ�THAI GROUP HOLDINGS 38%/,&�&203$1<�/,0,7('w 

�µ¦¨�¤�·� ªµ¦³�̧Ê�o°�Å�o¦�́�µ¦°�»¤�́·�³Â��Á̧¥�Å¤n�o°¥�ªnµµ¤Ä�̧É�(3/4) �°��Îµ�ª�Á̧¥��´Ê�®¤��°��¼o�º°®»o��¸É¤µ

�¦³�»¤Â¨³¤¸·��·°°�Á̧¥� 

 

ªµ¦³�¸É�9  ¡·�µ¦�µ°�»¤́�·�µ¦Â�oÅ�Á¡·É¤Á�·¤�o°�´��´��°��¦·¬´��o°�1��o°�2�Â¨³��o°�50�Á¡ºÉ°Ä®o°��¨o°��´��µ¦

Á�¨¸É¥�Â�¨��ºÉ°Â¨³�¦µ�¦³�´��°��¦·¬´� 

�o°Á�È��¦·�Â¨³Á®�»�¨��Á¤ºÉ°�¦·¬´�Á�¨̧É¥�Â�¨��ºÉ°Â¨³�¦µ�¦³��́�°��¦·¬´���ÎµÁ�È��o°�Â�oÅ�Á¡·É¤Á�·¤�o°��́��́�°��¦·¬´�

Á¡ºÉ°Ä®o°��¨o°���́�µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨��ºÉ°Â¨³�¦µ�¦³��́�°��¦·¬´� 

�ªµ¤Á®È���³�¦¦¤�µ¦���³�¦¦¤�µ¦Á®È�¤�ª¦Ä®o�ÎµÁ�°�n°�¸É�¦³�»¤µ¤�́�¼o�º°®»o��¦³�Îµ�̧�2565�¡·�µ¦�µ°�»¤�́·

�µ¦Â�oÅ�Á¡·É¤Á�·¤�o°��́��́�°��¦·¬´��o°�1��o°�2�Â¨³��o°�50�Á¡ºÉ°Ä®o°��¨o°���́�µ¦Á�¨̧É¥�Â�¨��ºÉ°Â¨³�¦µ�¦³��́�°�

�¦·¬´��Ã�¥¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥���́�n°Å��¸ Ê 

 �o°�´��´�Á�·¤ �o°�´��´�Ä®¤n 

�o° 1. ���o°��́��́�̧ÊÁ¦¸¥�ªnµ��o°��́��́�°���¦·¬´��

Á�¦º°Å�¥�Ã±¨�· Ê�r��Îµ��́��¤®µ���� 

�o° 1. ��o°��́��́�̧ÊÁ¦¸¥�ªnµ��o°��́��́�°���¦·¬´����

Å�¥�¦»p��Ã±¨�· Ê�r��Îµ��́��¤®µ���� 

�o°�2. ���Îµªnµ�v�¦·¬´�w�Ä��o°��́��́�¸ Ê�®¤µ¥�¹��

�¦·¬´��Á�¦º°Å�¥�Ã±¨�· Ê�r��Îµ��́��¤®µ���� 

�o°�2. ��Îµªnµ�v�¦·¬´�w�Ä��o°��́��́�̧Ê�®¤µ¥�¹��

�¦·¬´��Å�¥�¦»p��Ã±¨�· Ê�r��Îµ��́��¤®µ���� 

�o°�50. �¦µ�°��¦·¬´�Ä®oÄ�o��́�¸É�¦³��́Åªo��́�¸ Ê� 

 

�o°�50���¦µ�°��¦·¬´�Ä®oÄ�o��́�¸É�¦³��́Åªo��́�¸ Ê� 

 

�µ¦¨�¤�·� ªµ¦³�̧Ê�o°�Å�o¦�́�µ¦°�»¤�́·�³Â��Á¸¥�Å¤n�o°¥�ªnµµ¤Ä�̧É� (3/4) �°��Îµ�ª�Á̧¥��´Ê�®¤��°��¼o�º°®»o��¸É¤µ

�¦³�»¤Â¨³¤¸·��·°°�Á̧¥� 

 

ªµ¦³�¸É�10 ¡·�µ¦�µ°�»¤́�·�µ¦¨��»����³Á�¸¥��°��¦·¬´��Â¨³�µ¦Â�oÅ�Á¡·É¤Á�·¤®�́�º°�¦·��®r��·�°��¦·¬´���o°�4�

Á¦ºÉ°��»����³Á�¸¥��Á¡ºÉ°Ä®o°��¨o°��´��µ¦¨��»����³Á�¸¥��°��¦·¬´� 

�o°Á�È��¦·�Â¨³Á®�»�¨��Á¡ºÉ°Ä®oÁ�È�Å��µ¤¡¦³¦µ���́�´�·�¦·¬´�¤®µ���Îµ�´��¡�«��2535 ¤µ�¦µ�136��Îµ®��ªnµ�¦·¬´��³

Á¡·É¤�»��µ��Îµ�ª��̧É���³Á�¸¥�ÅªoÂ¨oªÅ�o�n°Á¤ºÉ°®»o��´Ê�®¤�Å�o°°��Îµ®�nµ¥Â¨³Å�o¦�́�µ¦�Îµ¦³�nµ®»o��¦��oª�Â¨oª��¦·¬´�



 

9 

�¹�¤¸�ªµ¤�ÎµÁ�È��¸É�³�o°�¨��»����³Á�¸¥��°��¦·¬´��Ã�¥�µ¦�´�®»o�µ¤´��¸É¥´�Å¤nÅ�o�Îµ®�nµ¥��¹É��́��»�´�¤¸°¥¼n�´Ê�· Ê��

451,258,698�®»o���¹É�Å¤nÅ�oÁ�È�®»o�µ¤�́�¸É Îµ¦°�ÅªoÁ¡ºÉ°¦°�¦�́·��·Ä��Ç�¤¼̈ �nµ�¸É�¦µÅªo�®»o�¨³ 10.00��µ� �n°��̧É�¦·¬´��³

µ¤µ¦��ÎµÁ�·��µ¦Á¡·É¤�»����³Á�¸¥�Â��¤°�°Îµ�µ��´ÉªÅ��(General Mandate) �µ¤�¸É¦³�»Ä�ªµ¦³�¸É�11 Â¨³�12 

�ªµ¤Á®È���³�¦¦¤�µ¦���³�¦¦¤�µ¦Á®È�¤�ª¦Ä®o�ÎµÁ�°�n°�¸É�¦³�»¤µ¤�́�¼o�º°®»o��¦³�Îµ�̧�2565�¡·�µ¦�µ°�»¤�́·

�µ¦¨��»����³Á�¸¥���Îµ�ª��4,512,586,980 �µ���µ��»����³Á�¸¥��12,033,565,300 �µ��Á�È��»����³Á�¸¥�Ä®¤n�

�Îµ�ª��7,520,978,320 �µ��Ã�¥�µ¦��́®»o�µ¤�́�¸É¥�́Å¤nÅ�o�Îµ®�nµ¥��Îµ�ª��451,258,698 ®»o���¹É�¤¸¤¼̈ �nµ�¸É�¦µÅªo®»o�

¨³�10.00 �µ� Â¨³Á¡ºÉ°Ä®o°��¨o°��´��µ¦¨��»��°��¦·¬´���¹��°Â�oÅ�Á¡·É¤Á�·¤®��́º°�¦·��®r��·�°��¦·¬´��o°�4�

��»����³Á�¸¥���Á�È���́�¸ Ê 

�v�o°�4 �»����³Á�¸¥��Îµ�ª� 7,520,978,320��µ� �Á�È�¡�́®oµ¦o°¥¥¸É·�¨oµ�Á�oµÂ�Á�È�®¤ºÉ�Â��¡�́µ¤¦o°¥¥¸É·��µ�) 

Â�n�°°�Á�È� 752,097,832�®»o� (Á�È�¦o°¥®oµ·�°�¨oµ�Á�oµ®¤ºÉ�Á�È�¡�́Â��¦o°¥µ¤·�°�®»o�) 

¤¼̈ �nµ®»o�¨³� 10.00 �µ� (·��µ�� 

Ã�¥Â¥�°°�Á�È�   

®»o�µ¤�́ 752,097,832�®»o� (Á�È�¦o°¥®oµ·�°�¨oµ�Á�oµ®¤ºÉ�Á�È�¡�́Â��¦o°¥µ¤·�°�®»o�) 

®»o��»¦·¤·��· -Å¤n¤¸�- (-�w 

¦ª¤�´Ê�¤°�°Îµ�µ�Ä®o��³�¦¦¤�µ¦�¦·¬´��®¦º°�»��¨�¸É��³�¦¦¤�µ¦�¦·¬´��®¦º°�¦¦¤�µ¦�¼o¤¸° Îµ�µ��¦³�Îµ�µ¦Â��

�¦·¬´�¤°�®¤µ¥�¤¸°Îµ�µ��ÎµÁ�·��µ¦Ä��Ç��µ¤�¸É�ÎµÁ�È�Â¨³Á�̧É¥ªÁ�ºÉ°��´��µ¦¨��»����³Á�¸¥��Â¨³�µ¦Â�oÅ�®��́º°

�¦·��®r��·�°��¦·¬´��o°�4���»����³Á�¸¥����´��¦¤¡�́�µ�»¦�·��µ¦�oµ��¦³�¦ª�¡µ�·�¥r�Ã�¥¤¸°Îµ�µ�Â�oÅ�Á¡·É¤Á�·¤

�o°¥�Îµ�®¦º°�ÎµÁ�·��µ¦Ä��Ç�Á¡ºÉ°Ä®oÁ�È�Å��µ¤�Îµ´É��°��µ¥�³Á�¸¥� 

�µ¦¨�¤�·� ªµ¦³�̧Ê�o°�Å�o¦�́�µ¦°�»¤�́·�³Â��Á¸¥�Å¤n�o°¥�ªnµµ¤Ä�̧É� (3/4) �°��Îµ�ª�Á̧¥��´Ê�®¤��°��¼o�º°®»o��¸É¤µ

�¦³�»¤Â¨³¤¸·��·°°�Á̧¥� 

 

ªµ¦³�¸É�11 ¡·�µ¦�µ°�»¤́�·�µ¦Á¡·É¤�»����³Á�¸¥��°��¦·¬´�Â��¤°�°Îµ�µ��´ÉªÅ���General Mandate) Â¨³�µ¦Â�oÅ�

Á¡·É¤Á�·¤®�́�º°�¦·��®r��·�°��¦·¬´���o°�4 Á¦ºÉ°��»����³Á�¸¥��Á¡ºÉ°Ä®o°��¨o°��´��»����³Á�¸¥��°��¦·¬´�  

�o°Á�È��¦·�Â¨³Á®�»�¨� Á¡ºÉ°Á�È��µ¦¦°�¦´�Â���»¦�·��¸É�³¤¸�¹ Ê��n°Å���¨»n¤�¦·¬´�°µ�¤¸�ªµ¤�ÎµÁ�È��¸É�o°�Ä�oÁ�·��»�

Á¡·É¤Á�·¤Á¡ºÉ°��́�»��µ¦�ÎµÁ�·��»¦�·��°��¦·¬´�¥n°¥�Â¨³�¦·¬´�Ä�Á�¦º°� �´Ê��¸ Ê�Á¡ºÉ°Á�È��µ¦Á¡·É¤£µ¡� n̈°�Â¨³¦°�¦�́

�µ¦�¥µ¥�»¦�·��°��¦·¬´��Ã�¥Á¡ºÉ°Á¡·É¤�ªµ¤µ¤µ¦�Â¨³�ªµ¤� n̈°��ª́Ä��µ¦��́®µÁ�·��µ��¨µ��»�Å�o°¥nµ�Á®¤µ³¤�

Ä��¦�̧�¸É�¦·¬´�¤¸�ªµ¤�ÎµÁ�È��o°�Ä�oÁ�·�¨��»����³�¦¦¤�µ¦�¹�¤¸¤�·Á®È��°�Ä®o�¸É�¦³�»¤�¼o�º°®»o�¡·�µ¦�µ°�»¤�́·�µ¦Á¡·É¤

�»����³Á�¸¥�Â��¤°�°Îµ�µ��´ÉªÅ��(General Mandate) 

�ªµ¤Á®È���³�¦¦¤�µ¦���³�¦¦¤�µ¦Á®È�¤�ª¦Ä®o�ÎµÁ�°�n°�¸É�¦³�»¤µ¤�́�¼o�º°®»o��¦³�Îµ�̧�2565�¡·�µ¦�µ°�»¤�́·

�µ¦Á¡·É¤�»����³Á�¸¥�Â��¤°�°Îµ�µ��´ÉªÅ���General Mandate) �Îµ�ª��4,512,586,980 �µ���µ��»����³Á�¸¥�Á�·¤

�Îµ�ª��7,520,978,320 �µ� Á�È��»����³Á�¸¥�Ä®¤n�Îµ�ª� 12,033,565,300 �µ��Ã�¥�µ¦°°�®»o�µ¤´�Á¡·É¤�»�

�Îµ�ª� 451,258,698 ®»o� �¹É�¤¸¤¼¨�nµ�¸É�¦µÅªo®»o�¨³ 10.00 �µ� Â¨³Á¡ºÉ°Ä®o°��¨o°��´��µ¦Á¡·É¤�»��°��¦·¬´���¹��°

Â�oÅ�Á¡·É¤Á�·¤®��́º°�¦·��®r��·�°��¦·¬´��o°�4���»����³Á�¸¥���Á�È���́�¸ Ê 
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v�o°�4 �»����³Á�¸¥��Îµ�ª� 12,033,565,300 �µ� �®�¹É�®¤ºÉ�°�¡�́µ¤·�µ¤¨oµ�®oµÂ�®�®¤ºÉ�®oµ¡�́µ¤

¦o°¥�µ�) 

Â�n�°°�Á�È� 1,203,356,530 ®»o� (®�¹É�¡´�°�¦o°¥µ¤¨oµ�µ¤Â�®oµ®¤ºÉ�®�¡´�®oµ¦o°¥

µ¤·�®»o�) 

¤¼̈ �nµ®»o�¨³� 10.00 �µ� (·��µ�� 

Ã�¥Â¥�°°�Á�È�   

®»o�µ¤�́ 1,203,356,530 ®»o� �®�¹É�¡´�°�¦o°¥µ¤¨oµ�µ¤Â�®oµ®¤ºÉ�®�¡´�®oµ¦o°¥

µ¤·�®»o�) 

®»o��»¦·¤·��· -Å¤n¤¸�- (-�w 

¦ª¤�´Ê�¤°�°Îµ�µ�Ä®o��³�¦¦¤�µ¦�¦·¬´��®¦º°�»��¨�¸É��³�¦¦¤�µ¦�¦·¬´��®¦º°�¦¦¤�µ¦�¼o¤¸° Îµ�µ��¦³�Îµ�µ¦Â���¦·¬�́

¤°�®¤µ¥�¤¸°Îµ�µ��ÎµÁ�·��µ¦Ä��Ç��µ¤�¸É�ÎµÁ�È�Â¨³Á�̧É¥ªÁ�ºÉ°��´��µ¦Á¡·É¤�»����³Á�¸¥��Â¨³�µ¦Â�oÅ�®��́º°�¦·��®r

��·�°��¦·¬´��o°�4���»����³Á�¸¥�����́�¦¤¡�́�µ�»¦�·��µ¦�oµ��¦³�¦ª�¡µ�·�¥r�Ã�¥¤¸°Îµ�µ�Â�oÅ�Á¡·É¤Á�·¤�o°¥�Îµ�®¦º°

�ÎµÁ�·��µ¦Ä��Ç�Á¡ºÉ°Ä®oÁ�È�Å��µ¤�Îµ´É��°��µ¥�³Á�¸¥� 

�µ¦¨�¤�·� ªµ¦³�¸ Ê�o°�Å�o¦�́�µ¦°�»¤�́·�³Â��Á̧¥�Å¤n�o°¥�ªnµµ¤Ä�̧É� (3/4) �°��Îµ�ª�Á̧¥��´Ê�®¤��°��¼o�º°®»o��¸É¤µ

�¦³�»¤Â¨³¤¸·��·°°�Á̧¥� 

 

ªµ¦³�¸É�12 ¡·�µ¦�µ°�»¤́�·�́�¦¦®»o�µ¤́�Á¡·É¤�»��°��¦·¬´�Â��¤°�°Îµ�µ��´ÉªÅ���General Mandate) �Îµ�ª��

451,���,698�®»o��¤¼¨�nµ®»o��¸É�¦µÅªo�®»o�¨³�10��µ� 

�o°Á�È��¦·�Â¨³Á®�»�¨� �µ¤�¸É��³�¦¦¤�µ¦�¦·¬´�Å�o¤¸¤�·Á®È��°�Ä®o�ÎµÁ�°�n°�¸É�¦³�»¤µ¤´��¼o�º°®»o��¦³�Îµ�̧�

2565�Á¡ºÉ°¡·�µ¦�µ°�»¤�́·�µ¦Á¡·É¤�»����³Á�¸¥�Â��¤°�°Îµ�µ��´ÉªÅ��(General Mandate) Ä�ªµ¦³�¸É�11 �oµ��o��´Ê��

�µ¦Á¡·É¤�»���́�¨nµª��³�o°�¤¸�µ¦��́¦¦Ä®oÂ�n��́¨��»�  

�´Ê��¸ Ê��µ¦�´�¦¦®»o�Á¡·É¤�»��´�� n̈µª�o°��ÎµÁ�·��µ¦Ä®oÂ¨oªÁ¦È�£µ¥Ä�ª´��¸É�¦·¬´��´�Ä®o¤¸�µ¦�¦³�»¤µ¤´��¼o �º°®»o�

�¦³�Îµ�̧�°��¦·¬´��¦´Ê���́Å��®¦º°ª�́�̧É��®¤µ¥�Îµ®��Ä®o�o°�¤¸�µ¦��́�¦³�»¤µ¤�́�¼o�º°®»o��¦´Ê���́Å���´Ê��¸ ÊÂ¨oªÂ�nª�́Ä�

�³�¹��n°� 

�ªµ¤Á®È���³�¦¦¤�µ¦  ��³�¦¦¤�µ¦Å�o¡·�µ¦�µÂ¨³Á®È�¤�ª¦Á�°Ä®o�¸É�¦³�»¤µ¤�́�¼o�º°®»o��¦³�Îµ�̧�2565���́¦¦®»o�

µ¤�́Á¡·É¤�»��°��¦·¬�́Â��¤°�°Îµ�µ��´ÉªÅ���General Mandate) �Îµ�ª� ���,���,698�®»o� ¤¼̈ �nµ®»o��¸É�¦µÅªo�®»o�¨³�10��µ� 

ª·�̧�¸É�1� ��́¦¦®»o�µ¤�́Á¡·É¤�»��Îµ�ª�Å¤nÁ�·��225,629,349 ®»o���·�Á�È�¦o°¥¨³�30��°��»��Îµ¦³Â¨oª Á¡ºÉ°Á�°�µ¥Â�n

�¼o�º°®»o�Á�·¤�µ¤�́nª��µ¦�º°®»o��(Right Offering: RO) 

ª·�̧�¸É�2� �´�¦¦®»o�µ¤�́Á¡·É¤�»��Îµ�ª�Å¤nÁ�·�� 150,419,566 ®»o���·�Á�È�¦o°¥¨³�20��°��»��Îµ¦³Â¨oª�Á¡ºÉ°Á�°�µ¥

Ä®oÂ�n�¦³�µ���´ÉªÅ��(Public Offering: PO) 

ª·�̧�¸É�3  �´�¦¦®»o�µ¤´�Á¡·É¤�»��Îµ�ª�Å¤nÁ�·��  75,209,783 ®»o���·�Á�È�¦o°¥¨³�10 �°��»��Îµ¦³Â¨oª�Á¡ºÉ°Á�°�µ¥

Ä®oÂ�n�»��¨Ä�ª��Îµ��́�(Private Placement: PP) 

�°��µ��¸ Ê��³�¦¦¤�µ¦¥´�Á®È��ª¦Á�°�n°�¸É�¦³�»¤µ¤´��¼o�º°®»o��¦³�Îµ�̧�2565�Á¡ºÉ°¡·�µ¦�µ¤°�®¤µ¥Ä®o

��³�¦¦¤�µ¦�¦·¬´�¤¸°Îµ�µ�Á�̧É¥ª��́�µ¦��́¦¦®»o�Á¡·É¤�»��¦ª¤�¹��µ¦Â�oÅ�®��́º°�¦·��®r��·��o°�4���́�n°Å��¸ Ê 
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1. ¡·�µ¦�µÁ�°�µ¥®»o�µ¤�́Á¡·É¤�»�Ä��¦µªÁ�¸¥ª®¦º°®¨µ¥�¦µª�ÈÅ�o�°¥nµ�Å¦�È�µ¤��µ¦�´�¦¦®»o�µ¤´�Á¡·É¤�»�

�µ¤�ª·�̧�¸É�1�ª·�̧�¸É�2�Â¨³ª·�̧�¸É�3��oµ��o��Ã�¥ª·�̧Ä�ª·�̧®�¹É�®¦º°®¨µ¥ª·�̧��»��Îµ¦³nª��̧ÉÁ¡·É¤�³Å¤nÁ�·�¦o°¥¨³�30��°��»�

�Îµ¦³Â¨oª�®¦º°�225�629�349�®»o����ª�́�̧É��³�¦¦¤�µ¦�¦·¬´�¤¸¤�·Ä®oÁ¡·É¤�»��Â�n®µ���́¦¦�µ¤ª·�̧�¸É�2�Â¨³ª·�̧�¸É�3�

�»��Îµ¦³Â¨oªnª��̧ÉÁ¡·É¤�³Å¤nÁ�·�¦o°¥¨³�20��°��»��Îµ¦³Â¨oª�®¦º°�150�419�566�®»o����ª�́�̧É��³�¦¦¤�µ¦�¦·¬´�¤¸

¤�·Ä®oÁ¡·É¤�»� 

2. �Îµ®��ª�́�»�¦³��r��Îµ�ª��ª�́�Â¨³Áª¨µ�¸ÉÁ�°�µ¥�¦µ�µÁ�°�µ¥�¦ª¤�¹�¦µ¥¨³Á°¸¥�Â¨³Á�ºÉ°�Å��nµ��Ç��¸ÉÁ�̧É¥ª�o°�

�´��µ¦��́¦¦®»o�µ¤�́Á¡·É¤�»��Ã�¥�µ¦��́¦¦®»o�µ¤�́Á¡·É¤�»��µ¤ª·�̧�¸É�2�Â¨³�3���́� n̈µª��³�o°�Å¤nÁ�È��µ¦��́¦¦

Ä®oÂ�n�»��¨�¸ÉÁ�̧É¥ªÃ¥��´��(�µ¤�¦³�µ«��³�¦¦¤�µ¦�Îµ�´��¨µ��»��¸É�����21/2551�Á¦ºÉ°�®¨´�Á���rÄ��µ¦�Îµ

¦µ¥�µ¦�¸ÉÁ�̧É¥ªÃ¥��´��Â¨³�¦³�µ«��³�¦¦¤�µ¦�¨µ�®¨�́�¦¡́¥rÂ®n��¦³Á�«Å�¥�Á¦ºÉ°���µ¦Á�·�Á�¥�o°¤¼¨Â¨³�µ¦

��·��́·�µ¦�°��¦·¬´����³Á�¸¥�Ä�¦µ¥�µ¦�¸ÉÁ�̧É¥ªÃ¥��´��¡�«��2546)�Ä�nª��¸ÉÁ�̧É¥ª�´��µ¦Á�°�µ¥®»o��n°�»��¨Ä�

ª��Îµ��́�Â¨³�³�o°�Å¤nÁ�È��µ¦Á�°�µ¥®»o�Ä�¦µ�µ�ÎÉµ���µ¤�¦³�µ«���¨����Ä�nª��¸ÉÁ�̧É¥ª��́�µ¦�°°�»�µ�Â¨³�µ¦

°�»�µ�Ä®oÁ�°�µ¥®»o��n°�¦³�µ���®¦º°�n°�»��¨Ä�ª��Îµ�´���Â¨³Ä��µ¦�Îµ®��¦µ�µÁ�°�µ¥®»o��¸É°°�Ä®¤nÄ®oÂ�n

�»��¨Ä�ª��Îµ��́��³�o°�Á�È�Å�Á¡ºÉ°¦�́¬µ�¦³Ã¥��r�¸É�¸�¸É»��°��¦·¬´�Â¨³�¼o�º°®»o�Ã�¥¦ª¤�Â¨³�o°�Å¤n�ÎÉµ�ªnµ¦µ�µÄ�

¦µ�µ®�¹É���́�n°Å��¸ Ê� 

(�)  ¦µ�µ�ª́Á�¨̧É¥�nª��ÎÊµ®��́�°�®»o�Ä��¨µ�®¨�́�¦¡́¥r²�¥o°�®¨�́Å¤n�o°¥�ªnµ�7�ª�́�Îµ�µ¦�·��n°�´�Â�nÅ¤nÁ�·� 15�ª�́

�Îµ�µ¦�·��n°�´��n°�ª�́�Îµ®��¦µ�µÁ�°�µ¥®»o��Â¨³°µ��Îµ®��nª�¨�Å�oÅ¤nÁ�·�¦o°¥¨³�10��°�¦µ�µ��́� n̈µª�

®¦º° 

���� ¦µ�µ�¸É�Îµ®��Ã�¥�nµ��¦³�ª��µ¦�̧ÉÁ�·�Ä®o�´�¨��»�Â���ªµ¤�¦³��r�¸É�³�º Ê°®»o��¸É°°�Ä®¤n�°��¦·¬´����

¦³�´�¦µ�µ�¸É�o°��µ¦��Book Building) �¹É��nµ��µ¦Îµ¦ª�Ã�¥�¦·¬´�®¨´��¦´¡¥r���µ¤®¨´�Á���r�¸É�Îµ®��Ä�

�¦³�µ«��³�¦¦¤�µ¦�Îµ��́�¨µ��»��¸É�����72/2558�Á¦ºÉ°���µ¦°�»�µ�Ä®o�¦·¬´����³Á�¸¥�Á�°�µ¥®»o��¸É°°�

Ä®¤n�n°�»��¨Ä�ª��Îµ��́� 

3. Á�¦�µ���¨��¨��µ¤Ä�Á°�µ¦Â¨³�́�µ�nµ��Ç��̧ÉÁ�̧É¥ª�o°��Â¨³�ÎµÁ�·��µ¦°ºÉ�Ä��¸É� ÎµÁ�È�Â¨³¤�ª¦°�́Á�̧É¥ªÁ�ºÉ°���́

�µ¦°°�Â¨³Á�°�µ¥®»o�µ¤�́Á¡·É¤�»���́�¨nµª� 

�µ¦¨�¤�· ªµ¦³�̧Ê�o°�Å�o¦�́�µ¦°�»¤�́·�oª¥�³Â��Á̧¥��oµ�¤µ��°��¼o�º°®»o��̧É¤µ�¦³�»¤Â¨³°°�Á̧¥�¨��³Â�� 

 

ªµ¦³�¸É�13 ¡·�µ¦�µÁ¦ºÉ°�°ºÉ�Ç���oµ¤̧� 

�¦·¬´��°Á¦¸¥�Á�·��nµ��¼o�º°®»o�Å�oÃ�¦�Á�oµ¦nª¤�¦³�»¤µ¤´��¼o�º°®»o��¦³�Îµ�̧�2565�ª´�¡»��¸É�27 Á¤¬µ¥��2565�

Áª¨µ�10�00�����nµ�ºÉ°°·Á È̈��¦°�·�r�(E-AGM) Ã�¥�¦·¬´��³Á�·�Ä®ö ��³Á�¸¥�Á¡ºÉ°Á�oµ¦nª¤�µ¦�¦³�»¤µ¤�́�¼o�º°®»o��¦³�Îµ�̧�2565�

�´Ê�Â�nÁª¨µ�09.00 �� 

�´Ê��¸ Ê�Á¡ºÉ°�ªµ¤³�ª�®µ��¼o�º°®»o��nµ�Ä�Å¤nµ¤µ¦�Á�oµ¦nª¤�¦³�»¤�oª¥��Á°�Â¨³�¦³��r�³¤°���́�³Ä®o�»��¨

°ºÉ�Á�oµ¦nª¤�¦³�»¤Â¨³°°�Á̧¥�¨��³Â���Ã�¦��¦°�¦µ¥¨³Á°¸¥�Â¨³¨�¨µ¥¤º°�ºÉ°Ä�®��́º°¤°��´��³Â�������µ¤·É��¸Én�¤µ�oª¥

¨Îµ�´��¸É�9�®¦º°µ¤µ¦��Download ®�´�º°¤°��´��³Â������Â������®¦º°�Â�������Â������Ä�oÁ�¡µ³�¦�̧�¼o�º°®»o�Á�È��¼o¨��»�

�nµ��¦³Á�«Â¨³Â�n��´Ê�Ä®o�Custodian Ä��¦³Á�«Å�¥Á�È��¼o¦�́ µ�Â¨³�¼Â¨®»o���Å�o�µ�ÁªÈ�Å��r�°��¦·¬´��www.tgh.co.th Ã�¥Ä®oÄ�o

Â��Ä�Â��®�¹É��µ¤�¸É¦³�»ÅªoÁ�nµ�´Ê��®¦º°�nµ��¼o�º°®»o�µ¤µ¦�¤°��´��³Ä®o�¦¦¤�µ¦°·¦³�°��¦·¬´�Á�oµ¦nª¤�¦³�»¤Â¨³°°�Á̧¥�

http://www.tgh.co.th/
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¨��³Â��Â��Ä��µ¤�°��¼o�º°®»o�Å�o�Ã�¥¦µ¥�ºÉ°Â¨³�o°¤¼¨�°��¦¦¤�µ¦°·¦³��¦µ���µ¤·É��¸Én�¤µ�oª¥¨Îµ��́�¸É�5 �¹É�Å�oÂ��¤µ

¡¦o°¤��́®��́º°Á�·��¦³�»¤���́�̧Ê 

®µ��¼o�º°®»o��nµ�Ä��¦³��r�³Â�n��´Ê��»��¨°ºÉ�®¦º°�¦¦¤�µ¦°·¦³�¸É�¦·¬´�Á�°�ºÉ°¤µÁ�oµ¦nª¤�¦³�»¤Â¨³°°�Á̧¥�

Â���Ã�¦��¦°�¦µ¥¨³Á°¸¥�Â¨³¨�¨µ¥¤º°�ºÉ°Ä�®��́º°¤°��´��³�¡¦o°¤Â��®¨�́�µ��µ¤�¸É�Îµ®��Â¨³Ã�¦�n�®��́º°¤°���́�³�

�¨�́¤µ¥�́�¦·¬´��£µ¥Ä�ª�́¡»��¸É�20�Á¤¬µ¥��2565 Ã�¥n�¤µ�¸É Îµ��́Á¨�µ�»�µ¦�¦·¬´���¦·¬´��Á�¦º°Å�¥�Ã±¨�· Ê�r��Îµ��́��¤®µ����Á¨��¸É�

315 °µ�µ¦°µ�Á�¥r��´Ê��6 ���̧¨¤�Â�ª�̧¨¤�Á���µ�¦�́��¦»�Á�¡²�10500�  

�¦·¬´��Îµ®��ª�́�Îµ®��¦µ¥�ºÉ°�¼o�º°®»o��̧É¤¸·��·Ä��µ¦Á�oµ¦nª¤�¦³�»¤µ¤�́�¼o�º°®»o��¦³�Îµ�̧�2565��Record Date)�

Ä�ª�́��́�¦r�¸É�14�¤�̧µ�¤�2565 

�´Ê��¸ Ê��¸É�¦³�»¤��³�¦¦¤�µ¦�¦·¬´�¤¸¤�·¤°�°Îµ�µ�Ä®o�¦³�µ�Á�oµ®�oµ�¸É�¦·®µ¦�Â¨³�®¦º°��»��¨�¸ÉÅ�o¦�́¤°�®¤µ¥

Ã�¥�¦³�µ�Á�oµ®�oµ�¸É�¦·®µ¦¤¸°Îµ�µ�Ä��µ¦�ÎµÁ�·��µ¦Ä��Ç��¸ÉÁ�̧É¥ª�o°��´��µ¦Á¦¸¥��¦³�»¤µ¤�́�¼o�º°®»o��¦³�Îµ�̧�2565��¹É�¦ª¤�¹�

�µ¦°°�®��́º°Á�·��¦³�»¤µ¤�́�¼o�º°®»o��¦³�Îµ�̧�2565��µ¦Â�oÅ�Á�¨̧É¥�Â�¨�ª�́�Áª¨µ��µ��̧É�Â¨³¦µ¥¨³Á°¸¥�°ºÉ��Ç��̧ÉÁ�̧É¥ª�o°���́

�µ¦�¦³�»¤µ¤�́�¼o�º°®»o��¦³�Îµ�̧ 2565��µ¤�¸ÉÁ®È�ªnµ�ÎµÁ�È�®¦º°¤�ª¦ 

�¹��°Á¦¸¥�Á�·��nµ��¼o�º°®»o�Á�oµ¦nª¤�¦³�»¤�µ¤ª�́�Áª¨µ�Â¨³�µ��̧É��́�¨nµª�oµ��o� 
 

  �°Â���ªµ¤��́�º° 

 

 

  �(�µ¥Ã��·¡�́�r�¡̧�µ���r)  

 ¦�́¬µ�µ¦�¦³�µ�Á�oµ®�oµ�¸É�¦·®µ¦ 

 Ä��µ¤��³�¦¦¤�µ¦  

 �¦·¬´��Á�¦º°Å�¥�Ã±¨�· Ê�r��Îµ��́��¤®µ��� 
 

®¤µ¥Á®�»:  �¦·¬´�Å�oÁ�¥Â¡¦n®��́º°Á�·��¦³�»¤µ¤�́�¼o�º°®»o��¦³�Îµ�̧�2565�Â¨³Á°�µ¦�¦³�°��µ¦�¦³�»¤��ÁªÈ�Å��r�°��¦·¬´���´Ê�Â�nª�́�¸É�4 Á¤¬µ¥��

2565�Ã�¥�¼o�º°®»o�µ¤µ¦�n��Îµ�µ¤Á�¸É¥ª�´�ªµ¦³�µ¦�¦³�»¤¨nª�®�oµÅ�o¦³®ªnµ�ª�́�¸É�4�Á¤¬µ¥� 2565 y�22 Á¤¬µ¥��2565��nµ��µ�°̧Á¤¨�

comsec@tgh.co.th ®¦º°�µ�Å�¦¬�̧¥r¤µ¥�́Îµ��́Á¨�µ�»�µ¦�¦·¬´���¦·¬´��Á�¦º°Å�¥�Ã±¨�· Ê�r��Îµ��́��¤®µ����Á¨��¸É�315 °µ�µ¦°µ�Á�¥r��´Ê��6 

���¸¨¤�Â�ª�¸¨¤�Á���µ�¦�́��¦»�Á�¡²�10500 
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ข้อมูลของบคุคลผู้ได้รับการเสนอชือ่เพือ่แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

1. นายเจริญ สิริวัฒนภกัด ี
 
อาย ุ 77 ปี       
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง        กรรมการ 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  29 มิถนุายน 2561 
ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัท   ประธานกรรมการ 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี 2 เดือน ซึง่หากไดร้บัการเลือกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่งจนครบ

วาระนีร้วมเป็นระยะเวลา 5 ปี 2 เดือน 
วุฒิการศึกษา / การอบรม  

- ปรญิญาสงัคมสงเคราะหศ์าสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ สาขาวิชาสงัคมสงเคราะห ์มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั   
- ปรญิญาบรหิารธุรกิจดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ์ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
- ปรญิญาพทุธศาสตรดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 
- ปรญิญาบรหิารธุรกจิดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ์ สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกิจศศินทรแ์ห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ปรญิญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาอตุสาหกรรมการบรกิารและการท่องเท่ียว มหาวิทยาลยัครสิเตียน 
- ปรญิญาวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ สาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
- ปรญิญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาการบรหิารธุรกิจระหวา่งประเทศ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
- ปรญิญาบรหิารธุรกิจดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ์ สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
- ปรญิญาปรชัญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาบรหิารธุรกจิ มหาวิทยาลยัแม่ฟา้หลวง 
- ปรญิญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาบรหิารธุรกจิ มหาวิทยาลยัอีสเทิรน์เอเชีย 
- ปรญิญาศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ
- ปรญิญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
- ปรญิญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาบรหิารธุรกจิการเกษตร สถาบนัเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ ้

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี BJC/2547  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียน   

29 มิถนุายน 2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท แอสเสท เวิรด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) 
2544 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท เบอรล่ี์ ยคุเกอร ์จ ากดั (มหาชน) 

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  
ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  กลุ่มบรษิัทสรุาบางยี่ขนั 
ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เบยีรช์า้ง จ ากดั 
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ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท น า้ใจไทยเบฟ (วิสาหกจิเพื่อสงัคม) จ ากดั  
ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท บา้นบงึเวชกิจ จ ากดั 
2563 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท ทีซีซี บรหิารธุรกิจ จ ากดั 
2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท ทีซีซี แอสเซ็ทส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท ทีซีซี แอสเสท เวิรด ์คอรป์อเรชั่นจ ากดั 
2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท ทีซีซี โฮลดิง้ส ์(2519) จ ากดั 
2556 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้ลิมิเตด็ 
2556 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ เฟรเซอร ์แอนด ์นีฟ, ลิมิเต็ด 
2551 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บรษิัท ทีซีซี คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
2544 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บรษิัท เบียรไ์ทย (1991) จ ากดั (มหาชน) 
2549 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บรษิัท สิรวินา จ ากดั 
2549 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บรษิัท ครสิตอลลา จ ากดั 
2549 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท พรรณธิอร จ ากดั 
2548 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บรษิัท ทีซีซี แลนด ์จ ากดั 
2546 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 

• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท -ไม่มี- 
 

การถือหุน้สามัญในบริษัท 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564) 

ของตนเอง -ไมม่ี- * 
คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี * 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
- คู่สมรสคณุหญิงวรรณา สิรวิฒันภกัดี (รองประธานกรรมการ) 
- บิดาของ นางอาทินนัท ์พีชานนท ์(กรรมการ) และ นายฐาปน สิรวิฒันภกัดี (กรรมการ) 
- บิดาคู่สมรสของ นายโชติพฒัน ์พีชานนท ์(กรรมการ) 

*ถือหุน้ในบริษัททางออ้มผ่านบริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จ ากดั ซึ่งถือหุน้บริษัท 338,444,024 หุน้ (รอ้ยละ 45) และบริษัท อาคเนย ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ซึ่งถือหุน้ในบริษัท 
236,126,778 (รอ้ยละ 31.40) 
 

คุณสมบัตติ้องห้าม - ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
- ไม่มีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 

  
การเข้าประชุมในรอบปี 2564 1. การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 13/13 ครัง้ 

2. การประชมุผูถื้อหุน้ 1/1 ครัง้ 
  
หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ ์

2565 ไดพ้ิจารณาโดยค านึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
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ความหลากหลายของโครงสรา้งคณะกรรมการ และประสบการณใ์นการท างานที่เป็นประโยชนต์่อ
บริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่  รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายและขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2564 เมื่อ
วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565 พิจารณา 

  
เหตุผลทีส่มควรได้รับเลอืกเป็น
กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดร้่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบตัิของ
นายเจริญ สิรวิฒันภกัดี  แลว้เหน็สมควรเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ใหด้  ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัคิรบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ทัง้ยงัมีความรอบรู ้และความเชี่ยวชาญในดา้นบรหิาร ซึง่จะ
เป็นประโยชนต์่อการประกอบธุรกิจของบรษิัท  
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2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภกัด ี
 
อายุ  78 ปี 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง        กรรมการ 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  29 มิถนุายน 2561 
ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัท   รองประธานกรรมการ 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี 2 เดือน ซึง่หากไดร้บัการเลือกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่งจนครบ

วาระนีร้วมเป็นระยะเวลา 5 ปี 2 เดือน 
วุฒิการศึกษา / การอบรม  

- ปรญิญาพทุธศาสตรดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาสงัคมเคราะหศ์าสตร ์มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 
- ปรญิญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาวชิาการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล 
- ปรญิญาปรชัญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ มหาวิทยาลยัพะเยา 
- ปรญิญาบรหิารธุรกิจดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ์ สาขาวิชาการจดัการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
- ปรญิญาปรชัญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
- ปรญิญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาบรหิารธุรกจิ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
- ปรญิญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาบรหิารธุรกจิการเกษตร สถาบนัเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ ้
- ปรญิญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี BJC/2547  
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียน  

29 มิถนุายน 2561 รองประธานกรรมการ บรษิัท เครอืไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
2561 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ /รองประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท แอสเสท เวิรด ์คอรป์ จ ากดั (มหาชน) 
2544 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บรษิัท เบอรล่ี์ ยคุเกอร ์จ ากดั (มหาชน) 

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  
ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  กลุ่มบรษิัทแสงโสม 
ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ มลูนิธิสถาบนัโรคไตภมูิราชนครนิทร ์
ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธิรามาธิบด ี
ปัจจบุนั กรรมการ ศิรริาชมลูนิธิ 
ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช 
ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธิคืนชา้งสู่ธรรมชาติ 
ปัจจบุนั กรรมการ คณะกรรมการจดัหาและส่งเสรมิผูใ้หโ้ลหิตแห่งสภากาชาดไทย 
ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธิศาลาเฉลิมกรุง 
ปัจจบุนั ประธานกรรมการ มลูนิธิ แอสเสท เวิรด ์เพื่อการกศุล 
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2563 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บรษิัท ทีซซีี บรหิารธุรกิจ จ ากดั  
2560 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท ทีซีซี แอสเสท เวิรด์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
2560 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บรษิัท ทีซซีี แอสเซ็ทส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
2559 -ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท น า้ใจไทยเบฟ (วิสาหกจิเพื่อสงัคม) จ ากดั 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ทีซซีี โฮลดิง้ส ์(2519) จ ากดั 
2557 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้ลิมิเตด็ 
2556 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ เฟรเซอร ์แอนด ์นีฟ, ลิมิเต็ด 
2551 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บรษิัท ทีซซีี คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
2549 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บรษิัท สิรวินา จ ากดั 
2549 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บรษิัท ครสิตอลลา จ ากดั 
2549 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บรษิัท พรรณธิอร จ ากดั 
2548 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บรษิัท ทีซซีี แลนด ์จ ากดั 
2547 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  บรษิัท เบียรท์พิย ์บรวิเวอรี่ (1991) จ ากดั 
2546 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบรหิาร คนท่ี 1 บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 
2534 -ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท บา้นบงึเวชกิจ จ ากดั 
2529 -ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เบยีรช์า้ง จ ากดั 

• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท -ไม่มี- 
การถือหุน้สามัญในบริษัท 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564) 

ของตนเอง -ไมม่ี- * 
คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี * 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
- คู่สมรสนายเจรญิ สิรวิฒันภกัดี (ประธานกรรมการ) 
- มารดาของ นางอาทินนัท ์พีชานนท ์(กรรมการ) 
- มารดาของ นายฐาปน สิรวิฒันภกัดี (กรรมการ) 
- มารดาคู่สมรสของ นายโชติพฒัน ์พีชานนท ์(กรรมการ) 
*ถือหุน้ในบริษัททางออ้มผ่านบริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จ ากดั ซึ่งถอืหุน้บริษัท 338,444,024 หุน้ (รอ้ยละ 45) และบริษัท อาคเนย ์แมเนจเมน้ท ์จ ากัด ซึ่งถือหุน้ในบริษัท 
236,126,778 (รอ้ยละ 31.40) 
 

คุณสมบัตติ้องห้าม - ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
- ไม่มีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 

  
การเข้าประชุมในรอบปี 2564 1. การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 13/13 ครัง้ 

2. การประชมุผูถื้อหุน้ 1/1 ครัง้ 
  
หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ ์
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2565 ไดพ้ิจารณาโดยค านึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
ความหลากหลายของโครงสรา้งคณะกรรมการ และประสบการณใ์นการท างานที่เป็นประโยชนต์่อ
บริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่  รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายและขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2564 เมื่อ
วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565 พิจารณา 

  
เหตุผลทีส่มควรได้รับเลอืกเป็น
กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดร้่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบตัิของ
คุณหญิงวรรณา สิรวิฒันภกัดี  แลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ใหด้  ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง เนื่องจากเป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ทัง้ยงัมีความรอบรู ้และความเชี่ยวชาญในดา้นบรหิาร ซึ่งจะ
เป็นประโยชนต์่อการประกอบธุรกิจของบรษิัท  
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3. นายอารีพงศ ์ภู่ชอุ่ม 

  
อายุ  64 ปี 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง        กรรมการ 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  11 กรกฎาคม 2561 
ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัท   รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี 3 เดือน ซึง่หากไดร้บัการเลือกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่งจนครบวาระ

นีร้วมเป็นระยะเวลา 5 ปี 3 เดือน 
  

คุณวุฒิการศึกษา - ปรญิญาเอก สาขาการเงิน University of Mississippi สหรฐัอเมรกิา 
- ปรญิญาโท สาขาการเงิน Marshall University สหรฐัอเมรกิา 
- ปรญิญาตรี สาขาการจดัการระหว่างประเทศ Boston University สหรฐัอเมรกิา 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
 

-  Director Certification Program  (DCP) รุน่ท่ี 3/2543 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียน   

11 กรกฎาคม 2561-ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บรษิัท เครอืไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
9 สิงหาคม 2562-ปัจจบุนั ประธานกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์(มหาชน) 
2561-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท หลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
2562-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทั -ไมม่ี- 
การถือหุน้ในบริษทั 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564) 

ของตนเอง -ไมม่ี- 
ของคู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไมม่ี- 

  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร    -ไมม่ี- 
 
คุณสมบัตติ้องห้าม - ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 

- ไม่มีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 
  
การเข้าประชุมในรอบปี 2564 1. การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 13/13 ครัง้ 

2. การประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 2/2 ครัง้ 
3. การประชมุผูถื้อหุน้ 1/1 ครัง้ 
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หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 
2565 พิจารณาโดยค านึงถึงคุณสมบตัิของกรรมการ ความรู ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความ
หลากหลายของโครงสรา้งคณะกรรมการ และประสบการณใ์นการท างานที่เป็นประโยชนต์่อบริษัท 
และสามารถอุทิศเวลาไดอ้ย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายและ
ข้อก าหนดที่ เ ก่ียวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่  4/2564 เมื่อวันที่  28 
กมุภาพนัธ ์2565 พิจารณา 

  
เหตุผลทีส่มควรได้รับเลอืกเป็น
กรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัทไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดร้่วมกันพิจารณากลั่นกรองคณุสมบตัิของ
นายอารีพงศ ์ภู่ชอุ่ม แลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตาม
กฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ทัง้ยงัมีความรอบรู ้และความเชี่ยวชาญในดา้นบริหาร ซึ่งจะเป็น
ประโยชนต์่อการประกอบธุรกิจของบรษิัท  
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4. นายโชติพัฒน ์พีชานนท ์   

  

อายุ  58 ปี 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง        กรรมการ 

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  29 มิถนุายน 2561 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัท   กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี 2 เดือน ซึง่หากไดร้บัการเลือกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่งจนครบวาระ
นีร้วมเป็นระยะเวลา 5 ปี 2 เดือน 

  

วุฒิการศึกษา / การอบรม -     ปรญิญาโทบรหิารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลยัมิสซูรี สหรฐัอเมรกิา 
-     ปรญิญาตรี นิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  

  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 155/2555  
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียน  

29 มิถนุายน 2561-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
11 กรกฎาคม 2561-ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
9 สิงหาคม 2562-ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน)             
พฤษภาคม 2564-ปัจจบุนั กรรมการ  / ประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท อาหารสยาม จ ากดั (มหาชน) 
2560 – ปัจจบุนั กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บรษิัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    

ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท บรษิัท เฟรเซอร ์พรอ็พเพอรต์ี ้ออสเตรเลีย จ ากดั 
2560-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ เฟรเซอรส์ แอนด ์นีฟ ลิมิเต็ด 
2554- ปัจจบุนั รองประธานกรรมการคนท่ี 2 บรษิัท เสรมิสขุ จ ากดั (มหาชน) 
ตลุาคม 2564 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท เซ็นทรคิส ์คอนซลัติง้ จ ากดั 
ตลุาคม 2564-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท มี อินโนเวชั่น เซอรว์ิส จ ากดั (เดิมคือบรษิัท บิก๊ซี เซอรว์ิส จ ากดั) 
2564-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท สยามอาหาร (2513) จ ากดั 
2564-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท ไทยเวลเนส ลีฟวิ่ง 
เมษายน 2564-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท รถดเีดด็ ออโต ้จ ากดั 
2563 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท อาคเนย ์มนัน่ี จ ากดั 
2563 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท อาคเนย ์มนัน่ี รีเทลจ ากดั 
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2562 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท อาคเนย ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ผลมั่นคงธุรกิจ จ ากดั 
2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท เอส โซฟิน จ ากดั 
2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ทีซซีี แอสเซ็ทส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท โอเอชซเีอชโอ จ ากดั 
2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  บรษิัท อาคเนยแ์อดไวซเ์ซอรี่ จ ากดั 
2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท เพิ่มทรพัยสิ์ร ิ3 จ ากดั 
2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท เพิ่มทรพัยสิ์ร ิ5 จ ากดั 
2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท ศนูยว์ิชาการอาคเนย ์จ ากดั 
2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท ดีแอล เอ็นจิเนียริ่ง โซลชูั่นส ์จ ากดั 
2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท สวนศิลป์ พฒันา 1 จ ากดั 
2557 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท ทีซีซี พรวิิเลจ การด์ จ ากดั 
2557 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท อาคเนยร์ว่มทนุ จ ากดั 
2557 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  บรษิัท คอนเซพ แลนด ์5 จ ากดั 
2556 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  บรษิัท เอเชียติก๊เฮาส ์จ ากดั 
2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เฟรเซอรส์ เซ็นเตอรพ์อยต ์ลิมิเต็ด 
2556 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท พฒันบวรกิจ 4 จ ากดั 
2550 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ /  ประธานกรรมการบรหิาร / ประธานกรรมการลงทนุ / กรรมการบรหิารความเส่ียง 

บรษิัท อาคเนยป์ระกนัชวีิต จ ากดั (มหาชน) 
2550 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 

บรษิัท อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั  
2536 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เทพนมิิตร ธนากร (2001) จ ากดั 
2537 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท โปรการาจ จ ากดั 
2546 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ฌารม์ คอรป์ เซอรเ์คิล จ ากดั 
  

• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท -ไม่มี- 
การถือหุน้สามัญในบริษัท 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564) 

ของตนเอง -ไมม่ี- 
คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร  
- คู่สมรสของ นางอาทินนัท ์พีชานนท ์กรรมการ 
- คู่สมรสของบตุรของนายเจรญิ สิรวิฒันภกัดี (ประธานกรรมการ) และคณุหญิงวรรณา สิรวิฒันภกัดี (รองประธานกรรมการ)   

 
คุณสมบัตติ้องห้าม - ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
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- ไม่มีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 
 -  
การเข้าประชุมในรอบปี 2564 1. การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 13/13 ครัง้ 

2. การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 22/22 ครัง้ 
3. การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครัง้ 
4. การประชมุผูถื้อหุน้ 1/1 ครัง้ 

  
หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 

2565ไดพ้ิจารณาโดยค านึงถึงคณุสมบตัิของกรรมการ ความรู ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความ
หลากหลายของโครงสรา้งคณะกรรมการ และประสบการณใ์นการท างานที่เป็นประโยชนต์่อบรษิัท 
และสามารถอุทิศเวลาไดอ้ย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายและ
ข้อก าหนดที่ เ ก่ียวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่  4/2564 เมื่อวันที่  28 
กมุภาพนัธ ์2565 พิจารณา 

  
เหตุผลทีส่มควรได้รับเลอืกเป็น
กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดร้่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบตัิของ
นายโชติพฒัน ์พีชานนท ์แลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ให้ด  ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ทัง้ยงัมีความรอบรู ้และความเชี่ยวชาญในดา้นบรหิาร ซึ่งจะ
เป็นประโยชนต์่อการประกอบธุรกิจของบรษิัท  
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5. นางอาทนัินท ์พีชานนท ์  
  
อายุ   49 ปี 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง        กรรมการ  

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  29 มิถนุายน 2561 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัท   กรรมการ / รองประธานกรรมการบรหิาร 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี 2 เดือน ซึง่หากไดร้บัการเลือกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่งจนครบ
วาระนีร้วมเป็นระยะเวลา 5 ปี 2 เดือน 

วุฒิการศึกษา / การอบรม -  ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ  อิมพเีรียลคอลเลจ มหาวิทยาลยัลอนดอน ประเทศองักฤษ 
-  ปรญิญาโท วิทยาศาสตรก์ารบรหิาร มหาวิทยาลยับอสตนั ประเทศสหรฐัอเมรกิา  
-   ปรญิญาตรี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  

- Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 3/2562 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 10/2547 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
- Finance for Non-Finance Director (FN) รุน่ท่ี 10/2547 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียน  

29 มิถนุายน 2561 กรรมการ บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
11 กรกฎาคม 2561 กรรมการบรหิาร บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    
เมษายน 2564-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท รถดีเดด็ ออโต ้จ ากดั 
2564-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท ไทยเวลเนส ลีฟวิ่ง 
เมษายน 2564-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท อาคเนย ์มนัน่ี รีเทล จ ากดั 
2563-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท อาคเนย ์มนัน่ี จ ากดั 
2563-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท ทวีพฒันทรพัย ์จ ากดั 
2562-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท เอส โซฟิน จ ากดั 
2562-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท อาคเนย ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
2562-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท ผลมั่นคงธุรกิจ  จ ากดั 
2559-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท โอเอชซีเอชโอ จ ากดั 
2559-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท อาคเนย ์แอดไวซเ์ซอรี่ จ ากดั 
2558-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท พฒันบวรกิจ 4  จ ากดั 
2558-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท ศนูยว์ชิาการอาคเนย ์จ ากดั 
2558-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท เพิม่ทรพัยสิ์ร ิ3 จ ากดั 
2558-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท เพิม่ทรพัยสิ์ร ิ5 จ ากดั 
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2558-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท สวนศิลป์พฒันา 1 จ ากดั 
2557-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท คอนเซพ แลนด ์5 จ ากดั 
2557-ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท ทีซซีี พรวิิเลจ การด์ จ ากดั 
2556-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เอเชยีติก๊เฮาส ์จ ากดั 
2555-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท แผ่นดินธรรม พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
2550-ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการบรหิารความเส่ียง กรรมการลงทนุ บรษิัท อาคเนยป์ระกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
2550 – ปัจจบุนั กรรมการ  กรรมการบรหิารความเส่ียง บรษิัท อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั 
2537 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท โปรการาจ จ ากดั 
2537- กรกฎาคม 2564 กรรมการ บรษิัท โปรเชก็เกอร ์จ ากดั 

• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท -ไม่มี- 
การถือหุน้สามัญในบริษัท 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564) 

ของตนเอง -ไมม่ี- 
คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง
กรรมการ และผู้บริหาร   

-  บตุรของ นายเจรญิ สิรวิฒันภกัดี (ประธานกรรมการ) และ คณุหญิงวรรณา สิรวิฒันภกัดี  
    (รองประธานกรรมการ)   
-  คู่สมรสของ นายโชติพฒัน ์พีชานนท ์(กรรมการ) 
-  พี่นอ้งของ นายฐาปน สิรวิฒันภกัดี (กรรมการ) 

คุณสมบัตติ้องห้าม - ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
- ไม่มีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 

การเข้าประชุมในรอบปี 2564 1. การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 13/13 ครัง้ 
2. การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 22/22 ครัง้ 
3. การประชมุผูถื้อหุน้ 1/1 ครัง้ 

  

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ ที่ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์2565
ได้พิจารณาโดยค านึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความ
หลากหลายของโครงสรา้งคณะกรรมการ และประสบการณใ์นการท างานที่เป็นประโยชนต์่อบริษัท 
และสามารถอุทิศเวลาไดอ้ย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 4/2564 เมื่อวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์
2565 พิจารณา 

เหตุผลทีส่มควรได้รับเลอืกเป็น
กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดร้่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบตัิของนาง
อาทินนัท ์พีชานนท ์แลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผูท้ี่มีคุณสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย
และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ทัง้ยงัมีความรอบรู ้และความเชี่ยวชาญในดา้นบรหิาร ซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อ
การประกอบธุรกิจของบรษิัท  
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6. นายอภชิัย บุญธีรวร  
  
อายุ  67 ปี 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง        กรรมการ 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  29 มิถนุายน 2561 
ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัท   กรรมการ / กรรมการบรหิาร 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 2 ปี 2 เดือน ซึง่หากไดร้บัการเลือกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่งจน

ครบวาระนีร้วมเป็นระยะเวลา 5 ปี 2 เดือน 
  
วุฒิการศึกษา / การอบรม - ปรญิญาเอก เศรษฐศาสตร ์มหาลยัวิชินตนั 

- ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร ์(ภาษาองักฤษ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
- ปรญิญาตรี เศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- หลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต นวตักรรมการจดัการสขุภาพยคุดิจิทลั  

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
  
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  

- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุน่ท่ี 12/2555 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 17/2547 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
- Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 53/2548 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
- Advance Audit Committee Program รุน่ท่ี 8/2548 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
- Strategic Board Master Class (SBM) รุน่ท่ี 9/2563 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียน     

29 มิถนุายน 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
11 กรกฎาคม 2561 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท กนัยงอเีลคทรกิ จ ากดั (มหาชน) 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

บรษิัท ดบับลิวเอชเอ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    
เมษายน 2564 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท รถดีเดด็ ออโต ้จ ากดั 
2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท โปรการาจ จ ากดั 
2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เซ็นทรคิส ์คอนซลัติง้ จ ากดั 
2563 - ปัจจบุนั กรรมการ  บรษิัท อาคเนย ์มนัน่ี จ ากดั 
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2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท อาคเนย ์มนัน่ี รีเทล จ ากดั 
2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เอส โซฟิน จ ากดั 
2562 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท อาคเนย ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท อาคเนย ์ แอดไวซเ์ซอรี่ จ ากดั 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ศนูยว์ชิาการอาคเนย ์จ ากดั 
2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท คอนเซพ แลนด ์5 จ ากดั 
2556 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เอเชยีติก๊สเ์ฮาส ์จ ากดั 
2554 - ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการลงทนุ บรษิัท อาคเนยป์ระกนัชวีิต จ ากดั (มหาชน) 
2554 - ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการตรวจสอบ บรษิัท อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั  
2552 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบและประเมินความเส่ียง มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
  

• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท -ไม่มี- 
การถือหุน้สามัญในบริษัท 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564) 

ของตนเอง -ไมม่ี- 
คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  -ไม่มี- 
 
คุณสมบัตติ้องห้าม - ไม่มีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 

- ไม่มีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 
  

การเข้าประชุมในรอบปี 2564 1. การประชมุคณะกรรมการบรษิัท 13/13 ครัง้ 
2. การประชมุคณะกรรมการบรหิาร 22/22 ครัง้ 
3. การประชมุผูถื้อหุน้ 1/1 ครัง้ 

  

หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ กรรมการสรรหาไดพ้ิจารณาโดยค านึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู ้ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญ ความหลากหลายของโครงสรา้งคณะกรรมการ และประสบการณใ์นการท างานที่เป็น
ประโยชนต์่อบรษิัท และสามารถอุทิศเวลาไดอ้ย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่ก าหนด
ไวใ้นกฎหมายและขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2564 
เมื่อวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565 พิจารณา 

เหตุผลทีส่มควรได้รับเลอืกเป็น
กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดร้่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบตัิของ
นายอภิชยั บุญธีรวร แลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถว้นและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตาม
กฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ทัง้ยงัมีความรอบรู ้และความเชี่ยวชาญในดา้นบริหาร ซึ่งจะเป็น
ประโยชนต์่อการประกอบธุรกิจของบรษิัท  
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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 ้
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ข้อมูลประวตัิของผู้สอบบัญชทีีไ่ด้รับการเสนอชือ่ประจ าปี 2565 
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  
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- 



สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่5 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระทีบ่ริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้ 
(ไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในปี 2565) 

 
(1) พลต ารวจเอกเจตน ์มงคลหตัถี 

อาย ุ 68 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง   
ทีอ่ยู่ ชัน้ 12 อาคารอาคเนย ์เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ 
ทีเ่สนอในการประชุมผู้ถือหุน้ 

• มีส่วนไดเ้สียในวาระที่ 5 พิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
• ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทกุวาระที่เสนอในการประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 นี ้
(2) นายโยธิน พิบูลยเ์กษตรกิจ 

อาย ุ 75 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ ประธานธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการ

ตรวจสอบ   
ทีอ่ยู่ ชัน้ 12 อาคารอาคเนย ์เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ 
ทีเ่สนอในการประชุมผู้ถือหุน้ 

• มีส่วนไดเ้สียในวาระที่ 5 พิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
• ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทกุวาระที่เสนอในการ

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 นี ้
 

(3) นายผดุงเดช อนิทรลักษณ ์
อาย ุ 67 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิารความเส่ียง และ กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน  
ทีอ่ยู่ ชัน้ 12 อาคารอาคเนย ์เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ 
ทีเ่สนอในการประชุมผู้ถือหุน้ 

• มีส่วนไดเ้สียในวาระที่ 5 พิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
• ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทกุวาระที่เสนอในการ

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 นี ้
 
 

หมายเหตุ:  
รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏในเอกสารแนบ 1 ของรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report 2564)   
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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
  
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 ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลใน



 
 

33 

 

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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ข้อปฏิบตัิส าหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) และการมอบฉันทะ  

1. กรณีผู้ถือหุน้มีความประสงคเ์ข้าร่วมการประชุม E-AGM  

1.1  โปรดกรอกแบบฟอรม์ลงทะเบียนส ำหรบักำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่แนบมำกับขอ้ปฏิบตัินีโ้ดยขอให้
ท่านระบุอีเมล ์(e-mail) และหมายเลขโทรศัพทม์ือถือของท่าน ให้ชัดเจนส าหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุม และแนบส ำเนำหลกัฐำนแสดงตวัตน เพื่อยืนยนัสิทธิเขำ้รว่มประชมุ E-AGM ดงันี ้ 

• ส ำหรบัผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดำ - ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน / ส ำเนำหนงัสือเดินทำง / ส ำเนำเอกสำรอื่นซึ่ง
ออกโดยหน่วยงำนรำชกำร ที่ยงัไม่หมดอำย ุพรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  

• ส ำหรบัผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบคุคล – โปรดแนบหนงัสือมอบอ ำนำจหรอืหนงัสือมอบฉนัทะที่ลงนำมแลว้ พรอ้มเอกสำร
ประกอบตำมรำยละเอียดที่ระบใุนหวัขอ้ “เอกสำรประกอบกำรมอบฉนัทะ” ดำ้นล่ำง  

ขอใหท้่ำนส่งแบบฟอรม์ลงทะเบียนส ำหรบักำรประชมุผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกสแ์ละหลกัฐำนแสดงตวัตน ดงักล่ำวขำ้งตน้ให้
บรษิัท ภายในวันที ่20 เมษายน 2565 ผ่ำนช่องทำง ดงันี ้ 

• ช่องทาง e-mail: comsec@tgh.co.th หรือ  

• ช่องทางไปรษณีย:์ ส ำนกัเลขำนุกำรบรษิัท บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ำกัด (มหำชน) ชัน้ 6 อำคำรอำคเนย ์เลขที่ 
315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรกั กรุงเทพมหำนคร 10500 

1.2 เมื่อบริษัทไดร้บัเอกสำรตำมขอ้ 1.1 จำกท่ำน บรษิัทจะด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรเพื่อยืนยนัสิทธิเขำ้ร่วมประชุม  โดย
เมื่อผ่ำนกำรตรวจสอบสิทธิแลว้ บริษัทจะจัดส่งชื่อผูใ้ช้ (Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ทั้งนี ้ขอควำมกรุณำให้
ท่ำนผูถื้อหุน้งดให้ชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช้ (Password) ของท่ำนแก่ผูอ้ื่น กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และ
รหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 กรุณาติดต่อบริษัทโดย
ทันท ี 

1.3 บริษัทจะจัดส่งรำยละเอียด ไดแ้ก่ ชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ไปใหก้ับท่ำน พรอ้มจัดส่งไฟลค์ู่มือ
วิธีกำรใชง้ำนระบบกำรประชุม E-AGM ไปพรอ้มกัน ขอใหท้่ำนโปรดศึกษำคู่มือวิธีกำรใชง้ำนโดยละเอียดจำกอีเมล (e-mail) 
ที่บรษิัทไดส่้งใหท้่ำน ทัง้นี ้ระบบจะเปิดใหท้่ำนลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชมุล่วงหนำ้ 60 นำทีก่อนเริ่มกำรประชุม อย่ำงไรก็
ตำมกำรถ่ำยทอดสดจะเริ่มในเวลำ 10.00 น. 

1.4 ส ำหรบัวิธีกำรลงคะแนนระหว่ำงกำรประชุม E-AGM ท่ำนจะสำมำรถลงคะแนนในแต่ละวำระ โดยลงคะแนน “เห็นดว้ย” 
หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่ำนไม่ลงคะแนนส ำหรบัวำระใด ๆ ระบบจะนบัคะแนนของท่ำนเป็น “เห็น
ดว้ย” โดยอตัโนมตัิ  

1.5 กรณีที่ท่ำนประสบปัญหำทำงดำ้นเทคนิคในกำรใชร้ะบบกำรประชุม E-AGM ก่อน หรือระหว่ำงกำรประชุม กรุณำติดต่อ 
บรษิัท ควิดแลบ จ ำกดั ซึ่งเป็นผูใ้หบ้รกิำรระบบกำรประชมุ E-AGM ของบรษิัท โดยบรษิัทจะระบชุ่องทำงกำรติดต่อบรษิัท 
ควิดแลบ จ ำกดั ไวใ้นอีเมลที่ไดส่้งชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผ่ำน (Password) ใหท้่ำน 
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2. กรณีผู้ถือหุน้มีความประสงคจ์ะมอบฉันทะเพือ่เข้าร่วมประชุม E-AGM  

ส ำหรบัผูถื้อหุน้ท่ีไม่สำมำรถเขำ้รว่มประชมุ E-AGM ดว้ยตนเองได ้ผูถื้อหุน้สำมำรถมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่น หรือกรรมกำรอิสระ
ของบรษิัท (1) พลต ำรวจเอกเจตน ์มงคลหตัถี  (2) นำยโยธิน พิบลูยเ์กษตรกิจ (3) นำยผดงุเดช อินทรลกัษณ ์ท่ำนใดท่ำนหนึ่ง
ดงัต่อไปนี ้เขำ้รว่มประชมุและออกเสียงแทน (รำยละเอียดปรำกฏตำมสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดับที ่5) 

ทัง้นี ้โปรดกรอกขอ้ควำมและลงลำยมือชื่อในหนงัสือมอบฉนัทะปรำกฏตำมสิ่งทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่9 ในหนงัสือเชิญประชมุ และ
ส่งหนงัสือมอบฉนัทะและส ำเนำเอกสำรประกอบกำรมอบฉนัทะ (ตำมที่ระบดุำ้นล่ำงนี)้ ใหบ้รษิัท ภายในวนัที ่20 เมษายน 2565 
ผ่ำนช่องทำงดงันี ้ 

▪ ทาง e-mail: comsec@tgh.co.th หรือ  
▪ ทางไปรษณีย:์ ส ำนกัเลขำนกุำรบรษิัท บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน)  

ชัน้ 6 อำคำรอำคเนย ์เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรกั กรุงเทพมหำนคร 10500 
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เอกสารประกอบการมอบฉันทะ  

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ  

1. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. ซึ่งไดก้รอกขอ้ควำมครบถว้น และลงลำยมือชื่อของผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ และ  

2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน / ส ำเนำหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุและลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้งของผูม้อบฉันทะ 
และ  

3. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน / ส ำเนำหนงัสือเดินทำงที่ยงัไม่หมดอำยแุละลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้งของผูร้บัมอบฉนัทะ  

นิติบคุคล  

1. หนงัสือมอบฉันทะที่กรอกขอ้ควำมครบถว้น และลงลำยมือชื่อของผูม้ีอ  ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลนัน้ รวมทัง้ตรำประทับ
ของนิติบคุคล (ถำ้มี) ของผูม้อบฉนัทะ และลงลำยมือชื่อของผูร้บัมอบฉนัทะ และ  

2. หนงัสือรบัรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบคุคล ซึ่งลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้งและออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชมุผู้
ถือหุน้ของผูม้อบฉนัทะ และ  

3. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน / หนงัสือเดินทำงที่ยงัไม่หมดอำยแุละลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้งของผูม้ีอ  ำนำจลงนำม
ผกูพนันิติบคุคลนัน้ (ผูม้อบฉนัทะ) และ  

4. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน / หนงัสือเดินทำงที่ยงัไม่หมดอำยแุละลงลำยมือชื่อรบัรองส ำเนำถกูตอ้งของผูร้บัมอบอ ำนำจ  

ส าหรับบุคคลทีมิ่ได้มีสัญชาติไทย หรือ นิติบคุคลจดทะเบียนต่างชาติ  

กรณีที่เอกสำรหรือหลกัฐำนที่ไดก้ล่ำวขำ้งตน้ ไม่ใช่เอกสำรฉบบัภำษำไทย หรือ ภำษำองักฤษ ผูถื้อหุน้จะตอ้งแสดงเอกสำร ค ำแปล
ฉบบัภำษำองักฤษ ซึ่งลงนำมรบัรองค ำแปลโดยผูถื้อหุน้ หรือโดยผูม้ีอ  ำนำจลงนำมผกูพนันิติบคุคลนัน้ (ในกรณีเป็นนิติบคุคล)  

3.  ช่องทางส าหรับผู้ถือหุ้นในการส่งค าแนะน าหรือค าถามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของ
บริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซ่ึงจะพิจารณาในการประชุม มีดังนี ้ 

3.1  ในระหว่ำงกำรประชมุ E-AGM ผูถื้อหุน้ที่เขำ้รว่มประชมุสำมำรถส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมไดผ่้ำนระบบกำรประชมุ E-AGM  

3.2 ผูถื้อหุน้สำมำรถส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมล่วงหนำ้ใหบ้รษิัท ตำมแบบฟอรม์ค ำถำมตำมส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 8 ก่อนวนั
ประชมุผ่ำนช่องทำงต่อไปนี ้ 

▪ ทาง e-mail: comsec@tgh.co.th หรือ  
▪ ทางไปรษณีย:์ ส ำนกัเลขำนกุำรบรษิัท บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 

ชัน้ 6 อำคำรอำคเนย ์เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรกั กรุงเทพมหำนคร 10500 
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แบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

เขียนที่ _________________________________  

วนัท่ี ___ เดือน ______________ พ.ศ. ________  

ขำ้พเจำ้_____________________________________________________ สญัชำติ______________________________  

อยู่บำ้นเลขท่ี__________ ถนน___________________ ต ำบล/แขวง_______________________ อ ำเภอ/เขต__________________ 

___________________________ จงัหวดั________________________________ รหสัไปรษณีย_์__________________________  

อีเมล ์(e-mail)____________________________________________________ โทรศพัท_์____________________  

เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัท”) โดยถือหุน้ จ ำนวนทัง้สิน้ รวม _______________หุน้  

ขำ้พเจำ้ขอยืนยนัเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2565 ในวนัที่ 27 เมษำยน 2565 
เวลำ 10.00 น. ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) กรุณำส่ง weblink ส ำหรบัเขำ้รว่มประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ชื่อผูใ้ช ้
(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) มำยงัอีเมล ์(e-mail) ของขำ้พเจำ้ ดงันี ้ 

อีเมล ์______________________________________________  

ลงชื่อ_______________________________ผูถื้อหุน้  

(                                                      ) 

ลงชื่อ_______________________________ผูถื้อหุน้  

(                                                      )  

หมายเหตุส าคัญ: โปรดด าเนินการจัดส่งแบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
ฉบับนี้ ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วม
ประชุม E-AGM ให้แก่บริษัท ภายในวันที ่20 เมษายน 2565 ผ่านช่องทาง ต่อไปนี ้ 

• ทาง e-mail: comsec@tgh.co.th หรือ  
• ทางไปรษณีย:์ ส ำนกัเลขำนกุำรบรษิัท บรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ำกดั (มหำชน)  

ชัน้ 6 อำคำรอำคเนย ์เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรกั กรุงเทพมหำนคร 10500 
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แบบการส่งค าถามลว่งหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
Question Form for the 2022 Annual General Meeting of Shareholders 

 

ขา้พเจา้ (นาย/ นาง/ น.ส./ อื่นๆ) I, (Mr./Mrs./Ms./Others) ชื่อ/Name   นามสกลุ/Surname   
โทรศพัท/์Telephone:      อีเมล/์Email:      

 เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) ผูร้บัมอบฉนัทะจาก       

 being a shareholder of Thai Group Holdings Public Company Limited  being a proxy of      
ขอส่งค าถามเก่ียวกบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ของบรษิัท ดงันี ้/ would like to submit question(s) relating to 
agenda (s) for the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of the Company as follows: 
 

วาระที่ 1  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564   
Agenda 1  To acknowledge the Company’s performance report as of December 31, 2021 
               
              
               
วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว 
Agenda 2  To consider and approve the audited Financial Statements for the year ended December 31, 2021 
               
              
               
วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และรงดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน

ประจ าปี 2564 
Agenda 3  To consider and approve no allocation of profit derived from operating results for legal reserve and no dividend 

payment for the 2021 operating result 
               
              
               
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda 4  To consider and elect the directors to replace those retiring by rotation 
               
              
               
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
Agenda 5  To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2022 
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วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 
Agenda 6  To consider and approve the appointment of the auditor and determination of the audit fee for the year 2022 
               
              
               
วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเป็น บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) และเปลี่ยนแปลงตราประทับของ

บริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท 
Agenda 7  To consider and approve the amendment of the Company’s name and the Company’s seal 
                 
              
               
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทข้อ 1 (ชื่อ) เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท  
Agenda 8   To consider and approve the amendment to Clause 1 of the Company’s Memorandum of Association regarding the change 

of the Company’s name 
               
              
               
วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 50 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและ

ตราประทับของบริษัท 
Agenda 9  To consider and approve the amendment of the Company’s Article of Association Clause 1, Clause 2 and Clause 50 regarding 

the change of Company’s name and Company’s seal 
               
              
               
วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4 เร่ืองทุน

จดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
Agenda 10  To consider and approve the decrease of the Company’s registered capital and the amendment to Clause 4 of the 

Company’s Memorandum of Association regarding the registered capital to reflect the decrease of the Company’s 
registered capital 

               
              
               
วาระที่ 11  พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) และการแก้ไขเพ่ิมเติม

หนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนของบริษัท 
Agenda 11  To consider and approve the increase of the Company’s registered capital under the General Mandate and 

amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association regarding the registered capital to reflect the 
increase of the Company’s registered capital 
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วาระที่ 12  พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) จ านวน 451,258,698 
หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท 

Agenda 12  To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares under the General Mandate in the amount 
of 451,258,698 shares at a par value of Baht 10 per share 

               
              
               
 
วารที ่13         เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)   
Agenda 13       Other Business (if any) 
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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)                                                                                                                                   อาย ุ                              ปี 

อยู่บา้นเลขที่                                      ถนน                             ต าบล/แขวง                                         
อ าเภอ/เขต                                                       จงัหวดั                                        รหสัไปรษณีย ์                                       หรือ 
 (2)            พลต ารวจเอกเจตน ์มงคลหตัถี                                                                         อาย ุ          68                   ปี 

อยู่บา้นเลขที่            315 อาคารอาคเนย ์ ชัน้ 12           ถนน         สีลม                ต าบล/แขวง               สีลม                      
อ าเภอ/เขต                   บางรกั                                จงัหวดั                กรุงเทพฯ                       รหสัไปรษณีย ์     10500                 หรือ 

  (3)            นายโยธิน พิบลูยเ์กษตรกิจ                                                                               อาย ุ            75                   ปี 
อยู่บา้นเลขที่            315 อาคารอาคเนย ์ ชัน้ 12           ถนน         สีลม                ต าบล/แขวง               สีลม                      
อ าเภอ/เขต                   บางรกั                                จงัหวดั                กรุงเทพฯ                       รหสัไปรษณีย ์     10500                 หรือ 

 (4)            นายผดงุเดช  อินทรลกัษณ ์                                                                           อาย ุ           67                   ปี 
อยู่บา้นเลขที่            315 อาคารอาคเนย ์ ชัน้ 12           ถนน         สีลม                ต าบล/แขวง               สีลม                      
อ าเภอ/เขต                   บางรกั                                จงัหวดั                กรุงเทพฯ                       รหสัไปรษณีย ์     10500                  

   

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2565 ของบริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) ในวันพุธที ่27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

(E-AGM)  หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

ลงชื่อ ______________________________  ผูม้อบฉนัทะ ลงชื่อ ______________________________ผูร้บัมอบฉันทะ 

       (______________________________)         (______________________________) 

ลงชื่อ ______________________________  ผูร้บัมอบฉนัทะ ลงชื่อ ______________________________ผูร้บัมอบฉันทะ 

       (______________________________)         (______________________________) 

 

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 



สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่9 
 

44 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบทีก่ าหนดรายการต่าง ๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชัดเจนตายตัว) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550  

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

 เขียนที่........................................................................................... 
วนัที่.......................เดือน................................ พ.ศ……................. 
 

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

(2)  เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน)         
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม.......................................................หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.......................................เสยีง ดงันี ้
 หุน้สามญั..........................................................หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.............................................เสียง 
 หุน้บรุิมสิทธิ.......................................................หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.............................................เสยีง 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้
 (1)                                                                                                                                   อาย ุ                              ปี 

อยู่บา้นเลขที่                                      ถนน                             ต าบล/แขวง                                         
อ าเภอ/เขต                                                       จงัหวดั                                        รหสัไปรษณีย ์                                       หรือ 
 (2)            พลต ารวจเอกเจตน ์มงคลหตัถี                                                                         อาย ุ          68                   ปี 

อยู่บา้นเลขที่            315 อาคารอาคเนย ์ ชัน้ 12           ถนน         สีลม                ต าบล/แขวง                สีลม                      
อ าเภอ/เขต                   บางรกั                                จงัหวดั                กรุงเทพฯ                       รหสัไปรษณีย ์     10500                 หรือ 

  (3)            นายโยธิน พิบลูยเ์กษตรกิจ                                                                               อาย ุ            75                   ปี 
อยู่บา้นเลขที่            315 อาคารอาคเนย ์ ชัน้ 12           ถนน         สีลม                ต าบล/แขวง                สีลม                      
อ าเภอ/เขต                   บางรกั                                จงัหวดั                กรุงเทพฯ                       รหสัไปรษณีย ์     10500                 หรือ 

 (4)            นายผดงุเดช  อินทรลกัษณ ์                                                                           อาย ุ           67                   ปี 
อยู่บา้นเลขที่            315 อาคารอาคเนย ์ ชัน้ 12           ถนน         สีลม                ต าบล/แขวง                สีลม                      
อ าเภอ/เขต                   บางรกั                                จงัหวดั                กรุงเทพฯ                       รหสัไปรษณีย ์     10500                  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2565 ของบริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) ในวันพุธที ่27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)  
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นีด้งันี ้ 
วาระที ่1  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564    

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที ่2  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการ

ด าเนินงานประจ าปี 2564 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

ตดิอากร
แสตมป์   
20 บาท 
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วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
(1) ชื่อกรรมการ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี   

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(2) ชื่อกรรมการ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี  

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(3) ชื่อกรรมการ นายอารีพงศ ์ภู่ชอุ่ม   

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(4) ชื่อกรรมการ นายโชติพัฒน ์พีชานนท ์   

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(5) ชื่อกรรมการ นางอาทนัินท ์พีชานนท ์   

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(6) ชื่อกรรมการ นายอภิชัย บุญธีรวร   

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
วาระที ่5  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที ่7  พิจารณาอนุมัติการเปล่ียนแปลงช่ือบริษัทเป็น บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส ์จ ากัด (มหาชน) และเปล่ียนแปลงตรา

ประทับของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนช่ือบริษัท 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที ่8  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 1 (ช่ือ) เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนช่ือ

บริษัท 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที ่9  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 50 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง

ช่ือและตราประทับของบริษัท 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
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วาระที ่10  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง
ทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที ่11  พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) และการแก้ไข

เพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนของบริษัท 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที ่12  พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจท่ัวไป  (General Mandate) จ านวน 

451,258,698 หุ้น มูลค่าหุ้นทีต่ราไว้ หุ้นละ 10 บาท 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที ่13  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)   

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้หถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
 (6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรื อระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใดใหผู้ร้บัมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนัน้ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้
ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท 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 าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์ จ ากัด (มหาชน)      

 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 วันพุธที ่27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) หรือที่

จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
 

 วาระที่    เร่ือง    
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

วาระที่    เร่ือง            
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

วาระที่    เร่ือง            
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

วาระที่    เร่ือง            
 (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)                                                                                                                                   อาย ุ                              ปี 

อยู่บา้นเลขที่                                      ถนน                             ต าบล/แขวง                                         
อ าเภอ/เขต                                                       จงัหวดั                                        รหสัไปรษณีย ์                                       หรือ 
 (2)            พลต ารวจเอกเจตน ์มงคลหตัถี                                                                         อาย ุ          68                   ปี 

อยู่บา้นเลขที่            315 อาคารอาคเนย ์ ชัน้ 12           ถนน         สีลม                ต าบล/แขวง                สีลม                      
อ าเภอ/เขต                   บางรกั                                จงัหวดั                กรุงเทพฯ                       รหสัไปรษณีย ์     10500                 หรือ 

  (3)            นายโยธิน พิบลูยเ์กษตรกิจ                                                                               อาย ุ            75                   ปี 
อยู่บา้นเลขที่            315 อาคารอาคเนย ์ ชัน้ 12           ถนน         สีลม                ต าบล/แขวง                สีลม                      
อ าเภอ/เขต                   บางรกั                                จงัหวดั                กรุงเทพฯ                       รหสัไปรษณีย ์     10500                 หรือ 

 (4)            นายผดงุเดช  อินทรลกัษณ ์                                                                           อาย ุ           67                   ปี 
อยู่บา้นเลขที่            315 อาคารอาคเนย ์ ชัน้ 12           ถนน         สีลม                ต าบล/แขวง                สีลม                      
อ าเภอ/เขต                   บางรกั                                จงัหวดั                กรุงเทพฯ                       รหสัไปรษณีย ์     10500                  

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

ของบริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)  หรือท่ี
จะพึงเลื่อนไปในวนั 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 2564    

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที ่2  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการ

ด าเนินงานประจ าปี 2564 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
(1) ชื่อกรรมการ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี   

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(2) ชื่อกรรมการ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี  

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(3) ชื่อกรรมการ นายอารีพงศ ์ภู่ชอุ่ม   

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(4) ชื่อกรรมการ นายโชติพัฒน ์พีชานนท ์   

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(5) ชื่อกรรมการ นางอาทนัินท ์พีชานนท ์   

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(6) ชื่อกรรมการ นายอภิชัย บุญธีรวร   

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
วาระที ่5  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
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วาระที ่7  พิจารณาอนุมัติการเปล่ียนแปลงช่ือบริษัทเป็น บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) และเปล่ียนแปลงตรา
ประทับของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนช่ือบริษัท 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที ่8  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 1 (ช่ือ) เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนช่ือ

บริษัท 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที ่9  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 50 เพ่ือให้สอดคล้องกับการ

เปล่ียนแปลงช่ือและตราประทับของบริษัท 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที ่10  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4 

เรื่องทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที ่11  พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) และการแก้ไข

เพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนของ
บริษัท 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที ่12  พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) จ านวน 

451,258,698 หุ้น มูลค่าหุ้นทีต่ราไว้ หุ้นละ 10 บาท 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที ่13  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)   

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้

ไม่ถกูตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 
  

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการ ใด ให้
ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 



สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่9 

 

51 

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบ
ฉนัทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ  
 
 

ลงชื่อ    ผูม้อบฉนัทะ 
         (  ) 

 
ลงชื่อ    ผูร้บัมอบฉนัทะ 
         (  ) 

 
ลงชื่อ    ผูร้บัมอบฉนัทะ 
         (  ) 

 
ลงชื่อ    ผูร้บัมอบฉนัทะ 
         (  ) 

 
 
หมายเหต ุ
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถ้ือหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 (2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บั

มอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
4.  วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

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

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) หรือท่ีจะ
พึงเลื่อนไปในวนั 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)  ให้
ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (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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