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รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 
บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ำกัด (มหำชน) 

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

ประชมุเมื่อวนัพฤหสับดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(“E-AGM”) ถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชุมชัน้ 
13 อาคารอาคเนย ์เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก าหนดใหว้นัองัคารที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุ้นที่มี
สิทธิในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 บรษิัทมีผูถื้อหุน้ 406 ราย คิดเป็น 752,097,832 หุน้ 

กำรด ำเนินกำรก่อนเร่ิมประชุม 

นางสาวชวนัธร ม่วงมี เลขานกุารบรษิัท ชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง และการแจง้ผลการนบัคะแนนในที่
ประชมุ ซึ่งเป็นการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์เป็นไปตามขอ้ก าหนดและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทราบ ดงันี ้

1. การออกเสียงลงคะแนนใหน้บัหุน้ (1) หน่ึงหุน้เท่ากบั (1) หน่ึงเสียง ซึ่งเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 35  

2. วิธีการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชมุ แบ่งเป็น 2 กรณี ดงัต่อไปนี ้

2.1 กรณีที่ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง หรือกรณีที่ผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหใ้ชสิ้ทธิออกเสียงแทน 

▪ ประธานที่ประชมุจะเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ เป็นเวลา 1 นาที บรษิัทจะเปิดระบบใหผู้ถื้อหุน้/
ผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนน  

▪ ในกรณีที่ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ใหเ้ลือก “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” และกดปุ่ ม “ลงคะแนน” เพื่อ
ยืนยนั โดยเมื่อลงคะแนนส าเร็จจะมีขอ้ความยืนยนั และแถบสถานการณป์ระชุมในหนา้จอ จะแสดงว่าลงคะแนน
แลว้ ระบบจะนบัคะแนนตามที่เลือก เพื่อน าไปรอรวมประมวลผลในวาระนัน้ๆ  

▪ กรณีที่ไม่ด  าเนินการท าเครื่องหมายใดๆ จะถือว่าเป็นการลงคะแนนเห็นดว้ย ทัง้นี ้ระบบจะนบัคะแนนเสียงเป็นเห็น
ดว้ยไวแ้ลว้ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนส าหรบัวาระท่ีเห็นดว้ย 

▪ หากตอ้งการแกไ้ขการลงคะแนน ที่ไดท้  าไปแลว้ ตอ้งท าก่อนที่จะปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระ 
2.2 กรณีของผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะซึ่งไดร้ะบกุารออกเสียงลงคะแนนไวอ้ย่างชดัเจนแลว้ว่า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไวใ้น

หนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อการออกเสียงลงคะแนนตามหนงัสือมอบฉันทะเป็นคะแนนเสียงที่ใชน้บัเป็นมติที่ประชมุ ซึ่งบรษิัท
ไดท้ าการรวบรวมคะแนนเพื่อประมวลผลล่วงหนา้ไวใ้นระบบการบนัทึกคะแนนแลว้ 

3. การรายงานผลการนบัคะแนนของแต่ละวาระนัน้ เมื่อครบเวลาการลงคะแนน 1 นาที บรษิัทปิดระบบการนบัคะแนนแต่ละวาระ 
และจะท าการแจง้ผลคะแนนในแต่ละวาระนั้นทันที แต่หากเกิดความล่าชา้ในการประมวลผลของระบบ ประธานที่ประชุม
อาจจะขอใหท้ี่ประชุมด าเนินการพิจารณาในวาระถัดไปต่อไปก่อน เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อระบบได้
ประมวลผลเรยีบรอ้ยแลว้ ก็จะแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบรายละเอียดผลการนบัคะแนนทนัที 

4. กรณีมีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะเขา้ระบบการประชุมภายหลงัจากเริ่มการประชุม ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะดงักล่าว จะมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระท่ีอยู่ในระหว่างการพิจารณาและวาระภายหลงัจากนัน้เท่านัน้ 
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5. ก่อนจะลงมติในแต่ละวาระ ประธานที่ประชมุจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้ง
กับการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะกดปุ่ มยกมือ เพื่อระบบจะจัดล าดับคิวของผู้ที่ตอ้งการถาม โดยจะเรียกให้
สอบถามทีละคนตามล าดบัคิว โดยเจา้หนา้ที่จะเปิดไมคใ์หส้อบถามตามล าดบั 

6. ระหว่างสอบถาม ขอใหผู้ถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะใชอุ้ปกรณห์ูฟังในการประชุม ไม่ควรใชล้ าโพงร่วมกับไมคโ์ดยตรง เพื่อป้องกัน

เสียงที่ออกจากล าโพงวนเขา้ไมคข์ณะที่ใชไ้มคข์ึน้ระบบหอ้งประชุม ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธ์ิปิดไมคร์ะหว่างสอบถามในกรณีที่

ระบบเสียงมีปัญหา โดยผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะจะยงัสามารถสอบถามได ้โดยผ่านการพิมพค์ าถามผ่านระบบ 

7. ในการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้นีจ้ะไม่มีวาระพิจารณารบัรองรายงานการประชุมในการประชุมครัง้ถัดไป โดยบริษัทจะเผยแพร่
รายงานการประชมุทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเว็บไซตข์องบรษิัท พรอ้มทัง้แจง้ผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชมุ และจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัรายงานการ
ประชมุ ซึ่งจากการประชมุในปีที่ผ่านมาไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม   

8. บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
ระหว่างวนัที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2564 ตามหลักเกณฑท์ี่ไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัท แต่ไม่มีผูใ้ดเสนอ
วาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท บริษัทจึงไดก้ าหนดวาระการ
ประชมุทัง้สิน้ 12 วาระ   

เลขานุการบริษัทแจง้ที่ประชุมทราบว่า มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองรวม 4 ราย จ านวน 330 หุน้ และโดยการรบัมอบฉันทะ 
22 ราย จ านวน 742,593,258 หุน้ รวมทัง้หมด 26 ราย ซึ่งนบัจ านวนหุน้รวมกันได ้742,593,588 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 98.7363 ของจ านวน
หุน้ที่จ  าหน่ายแลว้ทัง้หมด (โดยหุน้บรษิัทมีทัง้หมด 752,097,832 หุน้ ) ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัท   

นายเจริญ สิริวฒันภกัดี ประธานกรรมการ เขา้ร่วมการประชมุผ่านระบบ E-AGM ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากจ านวนผูต้ิด
เชือ้สะสมและผูต้ิดเชือ้รายใหม่จากเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) ไดเ้พิ่มจ านวนขึน้อย่างต่อเนื่อง จึงสมควรก าหนดใหม้ีมาตรการ
ควบคุมที่จ  าเป็นอย่างเรง่ด่วนส าหรบัสถานท่ี กิจการ หรือกิจกรรม ส่งผลให้กรุงเทพมหานคร ไดอ้อกประกาศ เรื่องปิดสถานที่เป็นการ
ชั่วคราว (ฉบบัที่ 25) ระบุใหก้ารจดักิจกรรม รวมถึงการประชุม ใหด้  าเนินการโดยจ ากัดจ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 20 คน กรณี
เกิน 20 คน แต่ไม่เกิน 1,000 คน ใหข้ออนุญาตโดยยื่นแผนการจดังานและมาตรการควบคุมโรคต่อส านกังานเขตพืน้ที่ก่อนจดังานต่อ
ส านกัอนามยั กรุงเทพมหานคร ก่อนจดังาน จึงท าใหบ้ริษัทไดเ้ปล่ียนการประชุมเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์หรือ E-AGM 
และขอให ้ดร. อารีพงศ ์ภู่ชอุ่ม ท าหนา้ที่เป็นประธานในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้  

ดร. อารีพงศ ์ภู่ชอุ่ม รองประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชมุ กล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้ แนะน ากรรมการบรษิัท ฝ่ายจดัการ ที่ปรกึษา
ตวัแทนที่ปรกึษากฎหมาย ผูส้อบบญัชีและตวัแทนผูถื้อหุน้ท่ีท าหนา้ที่สกัขีพยานในการนบัคะแนน ดงันี ้

กรรมกำรทีเ่ข้ำร่วมประชุมผ่ำนระบบ E-AGM 
1. นายเจรญิ  สิรวิฒันภกัด ี ประธานกรรมการ (Username: TGH Director 01) 

2. คณุหญิงวรรณา  สิรวิฒันภกัด ี รองประธานกรรมการ (Username: TGH Director 01) 
3. นายโชติพฒัน ์ พีชานนท ์  กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

(Username: TGH Director 06) 
4. นางอาทินนัท ์ พีชานนท ์  กรรมการ และรองประธานกรรมการบรหิาร (Username: TGH Director 06) 
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5. นายฐาปน  สิรวิฒันภกัด ี กรรมการ และกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล (Username: TGH Director 03) 
6. ดร. สมชยั  สจัจพงษ ์ กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเส่ียง และกรรมการดแูลบรรษัทภิบาล 

(Username: TGH Director 04) 
7. ดร. อภิชยั  บญุธีรวร กรรมการ และกรรมการบรหิาร (Username: TGH Director 05) 

กรรมการทั้ง 7 ท่านข้างตน้ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ E-AGM เป็นไปตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563   

กรรมกำรทีเ่ข้ำร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 13 อำคำรอำคเนย ์

1. ดร. อารีพงศ ์ ภู่ชอุ่ม   รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

2. ดร. กลุภทัรา  สิโรดม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
3. นายโยธิน  พิบลูยเ์กษตรกิจ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
4. นายผดงุเดช  อินทรลกัษณ ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
5. พลต ารวจเอกเจตน ์ มงคลหตัถี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 

กรรมการจ านวน 12 คน และเขา้รว่มประชมุ 12 คน คิดเป็นสดัส่วนกรรมการที่เขา้รว่มประชมุเท่ากบัรอ้ยละ 100 ของกรรมการบรษิัท 

ปัจจบุนั บรษิัทมีคณะกรรมการยอ่ย 5 ชดุ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

ผู้บริหำรของบริษทัทีเ่ข้ำร่วมประชุม 
1. นายฐากร  ปิยะพนัธ ์ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
2. นางสาวฟ้า มหะนาวานนท ์  รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ฝ่ายการเงินและสนบัสนนุธุรกิจ 

 

ผู้บริหำรของบริษทัย่อยทีป่ระกอบธุรกิจหลัก 
1. นางภฤตยา   สจัจศิลา กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท อาคเนยป์ระกนัชวีิต จ ากดั (มหาชน) 
2. นายมนตร ี วงศท์า่เรือ  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
3. นายไตรรงค ์ บตุรากาศ   กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั 
4. นายมหทัธนะ อมัพรพิสิฏฐ์ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (Username: TGH MDTIC) 

 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท นายโชคชยั งามวุฒิกุล จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด เขา้ประชุมผ่านระบบ E-AGM ดว้ย
Username : TGH auditor 01 

ตัวแทนทีป่รึกษำกฎหมำย นางสาวประทมุพร สมบูรณพ์ูลผล จากบริษัท วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และพารท์เนอรส์ จ ากัด เขา้ประชมุผ่าน
ระบบ E-AGM ดว้ย Username : TGH Lawyer 01 

โดยมีผูแ้ทนจากบรษิัท วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และพารท์เนอรส์ จ ากดั ท าหนา้ที่เป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนน 
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เร่ิมกำรประชุม 

ประธานในท่ีประชมุเริ่มการประชมุเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุที่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ตามหนงัสือเชิญ
ประชมุ ดงันี ้

วำระที ่1 รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2563 

ประธานที่ประชุมมอบหมายให้นายฐากร ปิยะพนัธ ์ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เป็นผูน้  าเสนอผลการด าเนินงานของ
บริษัทในรอบปี 2563 สรุปไดด้งันี ้

นายฐากร ปิยะพนัธ ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมถึงโครงสรา้งการลงทุน  โดยลงทุนในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจหลกั ไดแ้ก่  

▪ ธุรกิจประกนัชีวิต ผ่านบรษิัท อาคเนยป์ระกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 

▪ ธุรกิจประกนัภยัวินาศภยั ผ่านบรษิัท อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) บรษิัท ไทยประกนัภยั จ ากัด (มหาชน) 
และ บรษิัท อินทรประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

▪ ธุรกิจการเงิน ผ่านบรษิัท อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั   

ทัง้นี ้ส าหรบัประเด็นการขจดัความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับ บริษัท อินทรประกันภยั จ ากัด (มหาชน) นัน้ บริษัทมี
ความประสงคใ์หก้ารด าเนินงานเกิดความโปร่งใสและเป็นการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างกัน บริษัท
ในฐานะบริษัทแม่จะยึดมั่น สนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส อิสระ และเป็นธรรม ปราศจากความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละการใชข้อ้มลูความลบัทางการคา้อนัมิชอบดว้ยกฎหมาย จรรยาบรรณและจรยิธรรม รวมถึง
พิจารณามาตรการ และ/หรือแนวทางการด าเนินงานอื่น ๆ เพื่อแกไ้ขความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์นกิจการอย่าง
สมบรูณเ์ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารด ารงสถานะเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งบรษิัทแจง้
ความคืบหนา้ใหน้กัลงทนุทราบในล าดบัถดัไป 

เหตุกำรณท์ีส่ ำคัญในรอบปีทีผ่่ำนมำ 

มกรำคม : จดัตัง้บรษิัท อาคเนย ์มนัน่ี จ ากดั เพื่อประกอบธุรกิจใหบ้รกิารสินเชื่อ โดยบรษิัทถือหุน้รอ้ยละ 100 

มีนำคม : จดัตัง้ บริษัท อาคเนย ์มนัน่ี รีเทล จ ากัด เพื่อประกอบธุรกิจใหบ้ริการสินเชื่อรายย่อย โดยบริษัทถือ
หุน้รอ้ยละ 100 ผ่านบรษิัท อาคเนย ์มนันี่ จ ากดั   

พฤษภำคม : บริษัท รถดีเด็ด ออโต ้จ ากัด (“RDD”) ซึ่งถือหุน้โดยบริษัท รอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและ
ช าระแลว้ ไดท้ าค าเสนอซือ้ในการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยโ์ดยสมคัรใจ (Voluntary Tender Offer) 
ในหุน้สามญัทัง้หมดของ บรษิัท อินทรประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (“INSURE”) 

มิถุนำยน : เปล่ียนชื่อ บริษัท สินบัวหลวงแคปปิตอล จ ากัด เป็น บริษัท โปรเช็กเกอร ์จ ากัด และเปล่ียน
วตัถปุระสงคเ์พื่อท าธุรกิจส ารวจภยั 
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กรกฎำคม : จดัตัง้ บริษัท เซ็นทริคส ์คอนซลัติง้ จ ากัด เพื่อประกอบธุรกิจใหค้  าปรกึษาดา้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
(Data Analytic) โดยบรษิัท ถือหุน้รอ้ยละ 69.99 

พฤจิกำยน : บริษัทไดป้ฏิบตัิตามขอ้ก าหนดการด ารงสถานะในการเป็นบริษัทจดทะเบียน คือ การมีสดัส่วนของ
ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) อย่างน้อยรอ้ยละ 15 ของทุนช าระแลว้ของบริษัท ซึ่งเมื่อวันที่ 9 
พฤศจิกายน 2563 บริษัทไดแ้จง้ข่าวต่อตลาดหลกัทรพัย ์ว่าจากการปิดสมดุทะเบียนเพื่อรวบรวม
รายชื่อผูถื้อหุน้ของบรษิัทวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2563 บรษิัทมีสดัส่วนการกระจายการถือหุน้โดยผูถื้อ
หุน้รายย่อย (Free Float) คิดเป็นรอ้ยละ 19.16 ของทนุช าระแลว้ 

ต้นปี 2564 : ตามที่ไดแ้จง้ข่าวผ่านตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่าไดจ้ัดตัง้บริษัทย่อย คือ บริษัท ไทยเวลเนส 
ลีฟวิ่ง จ ากัด เพื่อด าเนินธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์และการพฒันาโครงการ Mixed use ที่เก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจบริหารเพื่อสขุภาพโดยการท าประกันที่คุม้ครองจนสิน้อายุไข ซึ่งหากมีความคืบหนา้ บริษัท
จะแจง้ใหน้กัลงทนุทราบต่อไป 

คณะกรรมการบริษัทไดส้รุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และการเปล่ียนแปลงที่ส  าคัญซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2563 โดยมี
รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 ที่ไดจ้ัดส่งให้แก่ผู้ถือหุน้ในรูปแบบรหัสคิวอาร ์พรอ้มกับหนังสือเชิญ
ประชุมแลว้ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารได้มอบหมายให ้นางสาวฟ้า มหะนาวานนท ์รองประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร ฝ่าย
การเงินและสนบัสนนุธุรกิจ รายงานผลประกอบการที่ผ่านมา และค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A)  ดงันี ้

รำยได้รวม ของกลุ่มบรษิัทประจ าปี 2563 มีจ านวน 23,300 ลา้นบาท ซึ่งลดลงเล็กนอ้ยจากปี 2562 ประมาณ รอ้ยละ 
3.6 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของรายไดร้บัจากการลงทนุ เนื่องจากสภาวะตลาดทนุท่ีไดร้บัผลกระทบจากการ
แพรร่ะบาดของ COVID-19 ตลอดปี 2563   

สัดส่วนรำยได้ของบริษัท   

รายไดห้ลกัของกลุ่มบรษิัทมากจาก 3 ธุรกิจหลกั คือ ประกนัชีวิต ประมาณรอ้ยละ 43 ประกนัวินาศภยั รอ้ยละ 40 และ
ธุรกิจการเงิน ประมาณรอ้ยละ 18 

ธุรกิจประกันชีวิต มีรายไดใ้นปี 2563 จ านวน 10,092 ลา้นบาท  ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณ รอ้ยละ 10 จาก
ผลกระทบของการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ซึ่งท าใหก้ าไรจากการขายเงินลงทนุ ลดลงเมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา  

ธุรกิจประกนัภยั มีรายไดร้บัรวมลดลงเล็กนอ้ยประมาณ รอ้ยละ 3 จากการปรบัสดัส่วนการเอาประกนัภยัต่อเพิ่มขึน้ของ
งานรบัประกนัภยัรถยนต ์และการลดลงของรายไดจ้ากเงินลงทนุตามที่ไดก้ล่าวไปแลว้ 

ธุรกิจการเงิน มีรายไดร้บัรวมเพิ่มขึน้ถึงรอ้ยละ 11 โดยมียอดรายรบัรวมของปี 2563 ที่ 4,260 ลา้นบาท ซึ่งเป็นผลมา
จากการเพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากสญัญาเช่ารถ โดยในระหว่างปีมีจ านวนรถใหเ้ช่าสงูขึน้กว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 760 คนั 
ประกอบกบัการขายรถยนตใ์หเ้ช่าที่หมดสญัญาไดเ้พิ่มมากขึน้กว่าปีที่ผ่านมาถึงกว่า 1,200 คนั    

ก ำไรสุทธิรวม  บรษิัทมีก าไรสทุธิรวม 739 ลา้นบาท ซึ่งสงูกว่าปี 2562 ที่มีก าไรสทุธิอยู่ที่ 276 ลา้นบาท ก าไรสทุธิส่วน
ใหญ่ มาจากการด าเนินงานของธุรกิจประกนัชีวิต และประกนัวินาศภยั    
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ผลกำรด ำเนินงำนปี 2563 ของบริษัทย่อยทีป่ระกอบธุรกิจหลัก 

บรษิัท อาคเนยป์ระกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)    

- เบีย้ประกนัชีวิตรบัรายใหม่ จ านวน 5,020 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 8 จากปี 2562  

- ส่วนแบ่งการตลาดเบีย้ประกนัชีวิตรบัรายใหม่อยู่ที่อนัดบั 9 ของอตุสาหกรรม  

- เบีย้ประกนัชีวิตรบัรวมจ านวน 8,345 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 รอ้ยละ 3  

- อตัราความคงอยู่ของกรมธรรม ์รอ้ยละ 92 สงูกว่าอตุสาหกรรมที่รอ้ยละ 82 
บรษิัท อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  

- เบีย้ประกนัภยัรบัโดยตรง จ านวน 10,556 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3  

- ส่วนแบ่งการตลาดของเบีย้ประกนัภยัรบัโดยตรงอยู่ที่อนัดบั 6 ของอตุสาหกรรม 

- สดัส่วนการรบัประกัน ประกอบดว้ย ประกันภยัรถยนต ์รอ้ยละ 66 ประกันภยัทรพัยสิ์นเบ็ดเตล็ด รอ้ยละ 24 

และประกนัภยัอบุตัิเหตแุละสขุภาพ รอ้ยละ 10 

บรษิัท ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

- เบีย้ประกนัภยัรบัโดยตรง จ านวน 1,321 ลา้นบาท มีส่วนแบ่งการตลาดช่องทางออนไลน ์รอ้ยละ 25  

- สดัส่วนการรบัประกนั ประกอบดว้ย ประกนัภยัรถยนต ์รอ้ยละ 74 และไม่ใช่รถยนต ์รอ้ยละ 26 

บรษิัท อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั 

- ยงัคงเป็นอนัดบั 1 ของธุรกิจรถเช่า ดว้ยจ านวนรถเช่า 22,100 คนั 

- สัดส่วนลูกคา้ ประกอบดว้ย ลูกคา้ภาครฐั คิดเป็นรอ้ยละ 50 ลูกคา้นอกกลุ่ม ทีซีซี คิดเป็นรอ้ยละ 30 และ

ลกูคา้ในกลุ่มทีซีซี คิดเป็นรอ้ยละ 20 

สินทรัพยร์วม บริษัทมีการบริหารจัดการสินทรพัยร์วมทั้งสิน้ประมาณ 92,562 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมา
เล็กนอ้ย โดยสินทรพัยส่์วนใหญ่มาจากการด าเนินธุรกิจหลัก คือประกันชีวิต ประมาณรอ้ยละ 60 ธุรกิจประกันภัย
ประมาณรอ้ยละ 20 และธุรกิจการเงินประมาณ รอ้ยละ 18     

สินทรัพยแ์ยกตำมประเภท สินทรพัยส่์วนใหญ่ของบริษัทเป็นเงินสด และเงินลงทุนประมาณ รอ้ยละ 68 และส่วนที่
เหลือประกอบดว้ย รถยนตท์ี่มีไวใ้หเ้ช่าคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 13 ลกูหนีสิ้นเชื่อคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 10 และสินทรพัย์
ประกนัภยัคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 9   

หนี้สิน หนีสิ้นรวมเป็นจ านวน 78,692 ลา้นบาท โดยหนีสิ้นส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นหนีสิ้นตามสญัญาประกันชีวิต 
และสญัญาประกนัภยั และเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 

อัตรำผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุน้ ของปี 2563 อยู่ที่รอ้ยละ 5.1 ซึ่งเพิ่มสงูขึน้
ค่อยขา้งมากจากปี 2562 อนัเนื่องมาจากผลการด าเนินของบรษิัท ที่สามารถท าก าไรในปีที่ผ่านมาไดค้่อนขา้งสงู ส่งผล
ให้ก าไรสะสมของบริษัทเพิ่มสูงขึน้ แม้ว่าจะมีการลดลงของก าไรที่ยังไม่เกิดขึน้จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน จาก
ผลกระทบของการลดลงของดชันีตลาดหลกัทรพัยต์ามที่ไดก้ล่าวมาแลว้ในช่วงตน้   
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อัตรำส่วนเงินกองทุน (CAR) ที่บริษัทตอ้งด ารงไวต้ามกฎหมายของทุกบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิตและ
ประกนัภยั  ซึ่งจะเห็นไดว้่าทกุบรษิัทมีการด ารงเงินกองทนุสงูกว่าอตัราที่กฎหมายก าหนดไวท้ี่รอ้ยละ 120 ซึ่งแสดงถึง
ความแข็งแกรง่ของเงินกองทนุของบรษิัทในการด าเนินธุรกิจหลกัดา้นการประกนัชีวิตและประกนัภยั  

อตัราส่วนเงินกองทนุ (CAR) ของแต่ละบรษิัท ณ ปี 2563 เป็นดงันี ้

บรษิัท อาคเนยป์ระกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 224 
บรษิัท อาคเนยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 174 
บรษิัท ไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 401 
บรษิัท อินทรประกนัภยั รอ้ยละ 335 

กำรก ำกับดูแลกิจกำรทีด่ี 

นอกจากภาพรวมของผลการด าเนินงานท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ บริษัทยึดมั่นและใหค้วามส าคัญต่อการปฏิบตัิตามหลกัการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยถือเป็นส่วนส าคญัในการบริหารจดัการของบริษัท และยงัตระหนกัถึงปัญหาการทจุรติคอรร์ปัชนั
ที่อาจเกิดขึน้จากการปฏิบตัิงานและการติดต่อกบัผูม้ีส่วนไดเ้สีย ซึ่งอาจส่งผลต่อการตดัสินใจและการด าเนินงานทาง
ธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงไดจ้ดัท านโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั และ  นโยบายการแจง้เบาะแสการกระท า
ความผิด เพื่อใหเ้ป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดใหม้ีช่องทางส าหรบัแจง้เบาะแส /รอ้งเรียนการทุจริต และการ
กระท าผิด รวมถึงก าหนดใหม้ีการติดตามการด าเนินการตามนโยบายดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ 

เดือนกันยายน 2563 บริษัทไดป้ระกาศเจตนารมณ ์เขา้ร่วมแนวรว่มต่อตา้นคอรร์บัชนัของภาคเอกชนไทย (CAC) และ
ในเดือนธันวาคม 2563 บรษิัทไดส่้งแบบประเมินตนเองเพื่อยื่นค าขอการรบัรองจากคณะกรรมการ CAC   

เมื่อวนัที่ 5 เมษายน 2564 บริษัทไดร้บัแจง้จาก คณะกรรมการแนวร่วมต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย ว่าบรษิัท
ไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อตา้นคอรร์ปัชนั ของภาคเอกชนไทย โดยการรบัรองจะมีอายุ 3 ปี นบัจาก
วนัท่ีใหก้ารรบัรองคือวนัที 31 มีนาคม 2564 ซึ่งจะครบก าหนดอายกุารรบัรอง 3 ปีในวนัท่ี 30 มีนาคม 2567 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามหรือเสนอความคิดเห็น แต่ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามหรือเสนอขอ้คิดเห็น เลขานกุารบริษัท
แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีค าถามล่วงหนา้จากผู้ถือหุน้เก่ียวข้องกับวาระนี ้โดยประธานไดม้อบหมายให้นายฐากร ปิยะพันธ์ 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารเป็นผูอ้ธิบาย ดงันี ้

ค ำถำมเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของ บริษัท อำคเนยป์ระกันภัย จ ำกัด (มหำชน)  

1. ปี 2563 มีก ำไร หรือขำดทุนเป็นเท่ำใด   

ตามงบการเงินสิน้สดุปี 2563 อาคเนยป์ระกนัภยั มีก าไรสทุธิ 51 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน ซึ่งติดลบ 958 ลา้นบาท 

2. เงนิกองทุนต่อสินทรัพยเ์สี่ยง  

ปี 2563 เงินกองทนุต่อสินทรพัยเ์ส่ียงขอบรษิทั รอ้ยละ 174 ซึ่งมากกว่าคา่มาตรฐานที่ส านกังาน คปภ ก าหนดไวท้ี่
รอ้ยละ 120 
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3. บริษัทประกนัภัย ทีมี่เบีย้ประกัน ประมำณ 10,000 ล้ำนบำท จะมีก ำไรกนัประมำณ 500-1000 ล้ำนบำท 
บริษัท อำคเนยป์ระกนัภัย จ ำกัด (มหำชน) (“SEIC”) มีแนวทำงอย่ำงไร เพือ่ให้มีก ำไรดังกล่ำว 

(1) ปรบัสดัส่วนของการรบัประกันรถยนต ์และการประกันภยัประเภทอื่นๆ โดยตัง้เป้าปรบัเพิ่มสดัส่วนการรบั
ประกันภยัประเภทอื่นๆ เพิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ 40 ของเบีย้ประกันภยัรวม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความสามารถใน
การท าก าไรใหม้ากขึน้ 

(2) ปรบันโยบายการประกนัภยัรถยนต ์โดยลดสดัส่วนการรบัประกนัรถยนตซ์่อมหา้งลง และเพิ่มสดัส่วนการรบั
ประกันภยัส าหรบัอู่ในสญัญาใหม้ากขึน้ รวมทัง้ในขณะเดียวกันก็การลดสดัส่วนการรบัประกันภยัรถยนต์
ประเภท 1 ลงอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มงานประกนัรถยนตป์ระเภทอื่นมากขึน้ 

(3) ปรบัปรุงกระบวนการสินไหมรถยนตใ์หม้ีประสิทธิภาพ ลดการรั่วไหลจากการด าเนินงาน น าระบบไอทีมาใช้
ใหม้ากขึน้ เพื่อใหส้ามารถท างานในปรมิาณงานท่ีมากขึน้ โดยไม่ตอ้งเพิ่มอตัราก าลงั 

(4) ควบคมุค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานใหเ้หมาะสม ควบคมุอตัราการเพิ่มของบคุลากร ลดค่าใชจ้่ายต่างๆ ท่ีไม่
จ าเป็น 

ค ำถำมล่วงหน้ำเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของ บริษัท อำคเนยป์ระกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)   

1. ปี 2563 มีเบีย้ประกันปีแรก และเบีย้ประกันต่ออำยุ อย่ำงละเท่ำไหร สัดส่วนเป็นอย่ำงไร เพิ่มขึน้หรือ
ลดลงหรือไม่ เม่ือเปรียบเทยีบกับปีก่อนหน้ำ 

เบีย้รบัรวมลดลงรอ้ยละ 3 ส่วนเบีย้รบัปีแรกลดลงรอ้ยละ 8 จากปี 2562 ในขณะที่ภาคธุรกิจลดลงถึงรอ้ยละ 11 โดย
สดัส่วนเบีย้รบัปีแรกอยู่ที่รอ้ยละ 66 หรือ 5,540 ลา้นบาท และเบีย้ปีต่ออายอุยู่ที่ 2,805 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 34 
ของเบีย้รบัรวม เนื่องจากอตัราความยั่งยืนเพิ่มสงูขึน้ถึงรอ้ยละ 95 ในช่วงสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั
โคโรน่า (Covid-19) 

2. สำเหตุที ่ปี 2563 เบีย้ประกันชีวิตรับ และก ำไรลดลง และมีแนวทำงกำรแก้ไขอย่ำงไร 

ด้ำนเบีย้รับ ลดลงรอ้ยละ 3 มีสาเหตหุลกัมาจากกรมธรรม ์Single Premium ที่มาจากช่องทางธนาคารลดลง ซึ่ง
สอดคลอ้งกับกลยุทธ ์ที่เราตอ้งการสรา้งการเติบโตและก าไรที่ยั่งยืน ดว้ยผลิตภณัฑก์ลุ่มประเภทความคุม้ครอง
ชีวิต และสขุภาพระยะยาว ในขณะที่ผลิตภณัฑก์ลุ่ม ความคุม้ครองระยะยาวและประกนัสขุภาพ เพิ่มขึน้ทกุกลุ่ม 
โดยเฉพาะประกนัสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัและประกนักลุ่ม 

ก ำไรที่ลดลง ส่วนหนึ่งมาจากอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนถูกกระทบจากการปรบัตวัลงของดชันีตลาดหุน้
ในช่วงปี 2563 ท าใหผ้ลตอบแทนจากการลงทนุยงัอยูใ่นระดบัต ่าและยงัตอ่เนื่องในอีก 1-2 ปีขา้งหนา้ ตามทิศทาง
อัตราดอกเบีย้ที่จะยังอยู่ในระดับต ่าในระหว่างที่เศรษฐกิจไทยยังไม่กลับเข้าสู่ระดับช่วงก่อนการระบาดของ  
Covid-19 

นายฐากร ปิยะพันธ์ ประธานเจา้หน้าที่บริหาร มอบหมายใหน้างภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
อาคเนยป์ระกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ชีแ้จงค าถามขอ้ 3 ดงันี ้
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3. เป้ำหมำยปีหน้ำ เบีย้ประกันชีวิต ส่วนแบ่งตลำด กลยุทธ ์เป็นอย่ำงไร 

จากสถานการณโ์ควิดที่กระทบทุกภาคส่วนของธุรกิจ แต่ธุรกิจประกันชีวิตไม่กระทบมากเพราะคนไทยมีความ
ตอ้งการดา้นความคุม้ครองชีวิตและสุขภาพมากขึน้ ท าใหม้ีการเพิ่มขึน้ของประกันสุขภาพ และความคุม้ครอง
ระยะยาว แต่อย่างไรก็ตามเราคาดการณเ์ป้าหมายในปี 2564 เพิ่มขึน้เล็กนอ้ย เนื่องจากผลกระทบของโควิดต่อ
ระบบเศรษฐกิจ ที่ท  าให้เกิดการว่างงานและการขาดรายได ้ท่ีอาจมีผลกระทบต่อก าลังซือ้ และการออมเงิน 
(คาดการณเ์บีย้รบัรวมอยู่ที่รอ้ยละ 1-3)  

ในด้ำนกลยุทธ ์(Lead with Purpose) 

• สร้ำงกำรเติบโตทุกช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย ทัง้ช่องทางตวัแทน และช่องทางอื่นๆ โดยช่องทางตวัแทน
จะมุ่งเนน้ไปที่การเติบโตของกลุ่มตวัแทนในรูปแบบขยายส านกังานตวัแทน และ Digital Agent ที่เนน้การ
ขายแบบ C2C และมองหาโอกาสในการเพิ่มผลก าไรจากฐานลกูคา้เดิมโดยใช ้Data Analytics/Predictive 
Analytic และสรา้งพนัธมิตรทางธุรกิจใหม่ผ่านช่องทางออนไลน ์

• เติบโตอย่ำงย่ังยืนและมีผลก ำไร ดว้ยการสรา้งสมดุลในพอรท์สินคา้ให้มีสัดส่วนเหมาะสม มุ่งเน้น

น าเสนอประกนัคุม้ครองชีวิตและสขุภาพส าหรบัคนไทยในทกุกลุ่ม  

• สร้ำงจุดยืนให้เป็น Living Insurance with Living benefits ในขณะเดียวกันจะยงัคงใหค้วามส าคญักับ
ธุรกิจประกนัเพื่อการลงทนุและออมทรพัย ์

• กำรท ำงำนแบบดิจิตัลมำกขึน้ เพื่อน าไปสู่การเป็น Insurance as a service ดว้ยการสรา้งประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงาน ผ่านการใชเ้ครื่องมือดิจิทัลในการท างาน ทั้งของฝ่ายขาย และระบบหลังบา้นของเรา
เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพและสรา้งประสิทธิผลที่มากขึน้ 

• บุคคลำกร มุ่งเนน้ที่การพฒันาบุคลากรใหม้ีทกัษะที่จ าเป็นในการบริหารธุรกิจประกันชีวิตส าหรบัอนาคต 
โดยเฉพาะดา้นดิจิทัล และทัศนคติที่พรอ้มต่อการเติบโต เพื่อสรา้งผูน้  ารุ่นใหม่ ที่จะช่วยขับเคล่ือนธุรกิจ
ต่อไปในอนาคต และเติบโตไปพรอ้มกบัอาคเนยอ์ย่างยั่งยืนและความสขุ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี ้ประธานจึงแจง้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้ เป็นเรื่อง
รายงานเพื่อทราบจึงไม่ตอ้งมีการลงมติ 

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่
รายงาน 

วำระที ่2 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินส ำหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ซ่ึงผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ของบริษัทแล้ว   

ประธานที่ประชุมมอบหมายใหน้างสาวฟ้า มหะนาวานนท ์รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ฝ่ายการเงินและสนบัสนุน
ธุรกิจ เป็นผูร้ายงานงบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ของบรษิัทใหท้ี่ประชมุพิจารณาดงันี ้



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ำกัด (มหำชน)           
รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 
วนัพฤหสับดีที่ 29 เมษายน 2564  หนา้ 10 จาก 26 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามที่แกไ้ขเพิ่มเตมิ) (พ.ร.บ. บรษิัท
มหาชนจ ากดั) ซึ่งก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัใหม้ีการท างบการเงินประจ าปี ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชีของปีของบริษัท ที่
ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ ก่อนน าเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ  

งบการเงินส าหรบัปี 2563 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นชอบ และผูส้อบ
บัญชีของบริษัทจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด แลว้ รวมทั้ง ไดร้ับการสอบทานและเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทแลว้ ตามรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 ของบรษิัท
ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุฉบบันี ้ตามสิ่งทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่1 โดยสรุปไดด้งันี ้

หน่วย: ลา้นบาท 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร งบกำรเงินรวม 
สินทรัพยร์วม 12,205 92,562 
หนีส้ินรวม 8,301 78,692 
รำยได้รวม 950 23,300 
ก ำไรสุทธิ* 692 728 
ก ำไรต่อหุ้น 0.92 0.97 

*ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 

จากนั้นประธานที่ประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ที่ประชุมไดส้อบถามเก่ียวกับงบการเงินประจ าปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2563 ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดสอบถาม 

ประธานท่ีประชมุจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาและอนมุตัิงบการเงินสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยวาระนีต้อ้งไดร้บั
การอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินส าหรับปีสิ ้นสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นชอบ และผูส้อบบญัชีของบรษิัทไดต้รวจสอบและลงนามรบัรองแลว้ 
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 742,593,589 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง  0 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

วำระที ่3 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2563 ไว้เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และงดจ่ำยเงนิปันผล 

ประธานที่ประชุมมอบหมายใหน้างสาวฟ้า มหะนาวานนท ์รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ฝ่ายการเงินและสนบัสนุน
ธุรกิจ เป็นผูร้ายงานการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีไวเ้ป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ดงันี ้

 

 



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ำกัด (มหำชน)           
รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 
วนัพฤหสับดีที่ 29 เมษายน 2564  หนา้ 11 จาก 26 

▪ รับทรำบกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดใ้นแต่ละปีโดยขึน้อยู่กับผลการ
ด าเนินงานและมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ โดยจะใหพ้ิจารณาจากงบการเฉพาะกิจการจากผลการด าเนินงานของบริษัท 
โดยบริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไดต้ามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 47 ซึ่งหา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงิน
ก าไร และบรษิัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่าอตัราที่กฎหมายก าหนดไว้ 

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

อตัราการจ่ายเงินปันผลปี 2563 เปรียบเทียบกบัปีที่ผ่านมา สรุปไดด้งันี ้

รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผล ปี 2563 ปี 2562 

1. ก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 691,563,543 65,452,783 

2. เงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี (บาท/หุน้) 
2.1 เงินปันผลระหว่างกาล  

0.60 
0.60 

- 
- 

3. เงินปันผลจ่าย (บาท) 451,258,699.20 - 

4. อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก าไรสทุธิตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการ (รอ้ยละ) 

65.25 - 

▪ กำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2563 ไว้เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และงดจ่ำยเงนิปันผล 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัขอ้ 36 (3) ก าหนดใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรเงินก าไร และตาม
มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ.  2535  และตามขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 48 บริษัท
ตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  10 ของทุนจดทะเบียน 
ปัจจุบนับรษิัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 7,520,978,320 บาท และมีทุนส ารองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการจ านวน 37,850,816 บาท 

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

ทั้งนี ้เนื่องจากบริษัทมีแผนในการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทจึงตอ้งกันเงินส ารองเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของ
บริษัทย่อย และการต่อยอดธุรกิจเพื่อสรา้งการเติบโตอย่างยั่งยืนใหก้ับกลุ่มบริษัท โดยบริษัทจะไม่เสนอใหผู้ถื้อหุ้น
อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2563 เพิ่มเติมจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลอีก 



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ำกัด (มหำชน)           
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จากนัน้ประธานที่ประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดส้อบถามเก่ียวกับการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดสอบถาม 

ประธานที่ประชุมจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 ไวเ้ป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2563 ไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
และงดจ่ายเงินปันผล ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 742,593,589 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง  0 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

วำระที ่4 พิจำรณำอนุมัติกำรเลอืกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซ่ึงตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

ประธานที่ประชมุแจง้ที่ประชมุว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตาม
วาระ ไดแ้ก่ (1) นายฐาปน สิรวิฒันภกัดี (2) นายสมชยั สจัจพงษ์  (3) นายโยธิน พิบลูยเ์กษตรกิจ (4) นายผดงุเดช อินทรลกัษณ ์
ทัง้ 4 ท่านไดแ้จง้ความประสงคข์อออกจากหอ้งประชมุจนกว่าการพิจารณาวาระนีจ้ะเสรจ็สิน้ ประธานที่ประชุมชีแ้จงที่ประชุม
ว่าเนื่องดว้ยนายโยธิน พิบูลยเ์กษตรกิจ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคุณผดุงเดช อินทรลกัษณ ์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ประธานที่
ประชุมเป็นผูร้ายงานวาระนี ้ดังนี ้

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 36 (4) ก าหนดให้ที่
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 18 
ก าหนดว่าในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) 
ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหก้รรมการออกโดยจ านวนใกลเ้คียง
ที่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้รบัต าแหน่งอีกได ้

ปัจจุบันบริษัท มีกรรมการทั้งสิน้ 12 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 นี ้มีกรรมการที่ครบก าหนด
ออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 ท่าน ดงันี ้

1. นายฐาปน สิรวิฒันภกัด ี กรรมการ และกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล  

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

3.   นายโยธิน พิบลูยเ์กษตรกิจ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ 



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ำกัด (มหำชน)           
รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 
วนัพฤหสับดีที่ 29 เมษายน 2564  หนา้ 13 จาก 26 

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

โดยประวตัิของบคุคลผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ และขอ้ก าหนดคุณสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมฉบับนี ้
ปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่2 และ สิ่งทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่4 ตามล าดบั 

ในการสรรหากรรมการ บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเขา้รับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ระหว่างวนัท่ี 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2564 ผ่านช่องทางการส่ือสารของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัท ซึ่งเมื่อพน้ก าหนดเวลาขา้งตน้แลว้ ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อ
หุน้ท่านใดเสนอวาระการประชมุและเสนอรายชื่อบคุคลใดเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียไดพ้ิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด
รอบคอบแลว้ เห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า กรรมการและกรรมการอิสระที่ไดร้บัการ
เสนอมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม และไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามขอ้ก าหนดหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง มีความรู ้
ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท มี
จรรยาบรรณธุรกิจ วิสัยทัศนแ์ละทัศนคติที่ดีต่อองคก์ร มีความเต็มใจและพรอ้มที่จะปฏิบัติหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมาย
อย่างเต็มความสามารถ ทัง้นี ้นายโยธิน พิบูลยเ์กษตรกิจ และนายผดุงเดช อินทรลกัษณ ์เป็นผูม้ีคุณสมบตัิครบถว้นท่ี
จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ สอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดคุณสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่
เก่ียวขอ้งและสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระ 

จากนัน้ประธานที่ประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดส้อบถามเก่ียวกับการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งตอ้งออก
จากต าแหน่งตามวาระ ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดสอบถาม 

ประธานที่ประชุมจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาและเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ
เป็นรายบคุคลเพื่อกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการชดุย่อยอีกวาระหนึ่ง โดยวาระนีบ้คุคลที่ไดร้บัการเสนอ
ชื่อใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระแต่ละราย ตอ้งไดร้บัการอนุมตัิ
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. นำยฐำปน สิริวัฒนภักดี 

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเลือกตัง้ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บรษิัท และด ารงต าแหน่งกรรมการชดุย่อยตามที่ด  ารงอยู่ก่อนครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระอกี
วาระหนึ่งตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 742,593,589 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง  0 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ำกัด (มหำชน)           
รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 
วนัพฤหสับดีที่ 29 เมษายน 2564  หนา้ 14 จาก 26 

2. นำยสมชัย สัจจพงษ ์ 

มติทีป่ระชุม  ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเลือกตัง้ นายสมชยั สจัจพงษ์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัท 
และด ารงต าแหน่งกรรมการชดุย่อยตามที่ด  ารงอยู่ก่อนครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระอีกวาระ
หนึ่งตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 742,593,589 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง  0 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

 

3. นำยโยธิน พิบูลยเ์กษตรกิจ       

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเลือกตัง้ นายโยธิน พิบูลเกษตรกิจ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษัท และด ารงต าแหน่งกรรมการชุดย่อยตามที่ด  ารงอยู่ก่อนครบก าหนดออกจากต าแหน่ง
ตามวาระอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 742,593,589 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง  0 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

 

4. นำยผดุงเดช อินทรลักษณ ์

มติทีป่ระชุม  ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเลือกตัง้ นายผดงุเดช อินทรลกัษณ ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษัท และด ารงต าแหน่งกรรมการชุดย่อยตามที่ด  ารงอยู่ก่อนครบก าหนดออกจากต าแหน่ง
ตามวาระอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 742,593,589 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง  0 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

 

 

 



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ำกัด (มหำชน)           
รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 
วนัพฤหสับดีที่ 29 เมษายน 2564  หนา้ 15 จาก 26 

วำระที ่5 พิจำรณำอนุมัติเพิ่มจ ำนวนกรรมกำรและแต่งตั้งกรรมกำรเพิ่ม 

ประธานที่ประชุมไดม้อบหมายใหน้ายโยธิน พิบูลยเ์กษตรกิจ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็น
ผูร้ายงานเรื่องการเพิ่มจ านวนกรรมการและแต่งตัง้กรรมการเพิ่ม ใหท้ี่ประชมุพิจารณา ดงันี  ้

เพื่อรองรบัการขยายตวัของการด าเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา
อนุมัติเพิ่มจ านวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 12 ท่าน เป็น 16 ท่าน และขอเสนอแต่งตัง้ (1) นายฐากร ปิยะพันธ์ ด ารง
ต าแหน่งกรรมการ (2) นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ด ารงต าแหน่งกรรมการ (3) นายบูรณวงศ ์เสาวพฤกษ์ ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระ และ (4) นายวชัรา ตนัตรยิานนท ์ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาคุณสมบัติของทัง้ 4 ท่าน ขา้งตน้ อย่างละเอียดรอบคอบ 

โดยไดพ้ิจารณาตามหลกัเกณฑก์ารสรรหาของบริษัท ความเหมาะสมของความรู ้ประสบการณ ์ความสามารถเฉพาะ

ดา้นที่เป็นประโยชนก์ับบริษัทแลว้ เห็นว่าเป็นผูท้ี่มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ ์ โครงสรา้งกรรมการ ซึ่งมี

ความเหมาะสมกับวิสยัทศันแ์ละกลยุทธก์ารด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นผูท้ี่มีคุณสมบตัิครบถว้นตามหลกัเกณฑ์และ

กระบวนการสรรหาที่ก าหนดไวข้องบริษัท เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่แกไ้ข

เพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกัด”) และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทัง้นี ้นายบูรณวงศ ์เสาวพฤกษ์ และนายวชัรา ตนัตริยานนท ์เป็นผูม้ีคุณสมบตัิครบถว้นที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

สอดคลอ้งกบัคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบรษิัท เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งและสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระ 

จากนัน้ประธานที่ประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดส้อบถามเก่ียวกับการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งตอ้งออก
จากต าแหน่งตามวาระ ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดสอบถาม 

ประธานที่ประชุมจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาและอนุมตัิเพิ่มจ านวนกรรมการและแต่งตัง้กรรมการเพิ่ม โดยวาระนี ้
บุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแต่ละราย ตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้
ถือหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

1. นำยฐำกร ปิยะพันธ ์

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติแต่งตัง้ นายฐากร ปิยะพันธ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการ ดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 742,593,589 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง  0 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

 

 



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ำกัด (มหำชน)           
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2. นำยบุญทักษ ์หวังเจริญ 

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติแต่งตั้ง นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ด ารงต าแหน่งกรรมการ ดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 742,593,589 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง  0 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

3. นำยบูรณวงศ ์เสำวพฤกษ ์       

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติแต่งตัง้ นายบูรณวงศ ์เสาวพฤกษ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 742,593,589 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง  0 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

4. นำยวัชรำ ตันตริยำนนท ์

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติแต่งตัง้ นายวชัรา ตนัตริยานนท ์ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 742,593,589 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง  0 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

วำระที ่6 พิจำรณำอนุมตัิกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 

ประธานที่ประชุมเชิญ คุณโยธิน พิบูลยเ์กษตรกิจ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูร้ายงานการ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ใหท้ี่ประชมุพิจารณาดงันี ้

เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 36 ที่ก าหนดให้

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ และขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 22 ซึ่งก าหนดใหก้รรมการ

มีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสัหรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ๆ 

ตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณา 

ตามนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะค านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหนา้ที่ ความรบัผิดชอบที่

ไดร้บัมอบหมายและสามารถเทียบเคียงไดก้ับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในอุตสาหกรรม
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และธุรกิจที่มีขนาดใกลเ้คียงกนั โดยค่าตอบแทนนัน้จะเพียงพอที่จะจงูใจใหก้รรมการมีคณุภาพและสามารถปฏิบตัิ

หนา้ที่ไดบ้รรลเุป้าหมายตามแผนธุรกิจเพื่อการด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างยั่งยืน 

ส าหรบัปี 2563 บรษิัทไดจ้่ายค่าตอบแทนกรมการใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อยเป็นจ านวนรวม

ทั้งสิน้ 4,890,000 บาท (ทั้งนี ้นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รอง

ประธานกรรมการ ไดแ้สดงเจตจ านงไม่รบัค่าตอบแทนประจ าปี 2563) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ไดร้บัการอนุมตัิจากที่

ประชมุสามญั ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 ปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 

ของบรษิัท หวัขอ้โครงสรา้งการจดัการ ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุฉบบันีต้ามสิ่งทีส่่งมาดว้ย

ล าดบัที ่1 

คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแลว้เห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งไดพ้ิจารณา

ค่าตอบแทนส าหรบัปี 2564 โดยยึดนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และไดเ้ทียบเคียงค่าเฉล่ียของ

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการ

ประจ าปี 2564 ในวงเงินรวมไม่เกิน 15,000,000 บาท ดงันี ้

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

องคป์ระกอบค่ำตอบแทน ปี 2564 (เสนอ) ปี 2563 

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท   
▪ ประธานกรรมการ 
▪ รองประธานกรรมการ   
▪ กรรมการ 

 
70,000   
50,000   
40,000 

 
70,000   
50,000   
40,000 

2.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
▪ ประธานกรรมการ 
▪ กรรมการ 

 
50,000 
40,000 

 
50,000 
40,000 

3.   ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ท่ี
คณะกรรมการแต่งตัง้ 

▪ ประธานกรรมการ  
▪ กรรมการ  

 
 

40,000 
30,000 

 
 

40,000 
30,000 

(2) ค่าตอบแทนอื่นท่ีเป็นตวัเงินนอกจากเบีย้ประชมุ (โบนสั) โดยใหค้ณะกรรมการบรษิัทเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรตาม
ความเหมาะสมจากผลประกอบการของบรษิัทเป็นส าคญั  

ทัง้นี ้ไม่มีสิทธิประโยชนอ์ื่น ๆ 
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หมายเหต ุ นายเจรญิ สิรวิฒันภกัดี ประธานกรรมการ และคณุหญิงวรรณา สิรวิฒันภกัดี รองประธานกรรมการ ได้
แสดงเจตจ านงไม่รบัค่าตอบแทนประจ าปี 2564 

จากนัน้ประธานที่ประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดส้อบถามเก่ียวกบัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ปรากฏว่า
ไม่มีผูใ้ดสอบถาม 

ประธานที่ประชุมจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาและอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 โดยวาระนีต้อ้ง
ไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ   

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ ดงันี ้

เห็นดว้ย 742,593,589 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง   

วำระที ่7 พิจำรณำอนุมัติกำรแตง่ตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2564 

ประธานที่ประชุมเชิญ ดร. กุลภทัรา สิโรดม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูร้ายงานงบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุ ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ของบรษิัทใหท้ี่ประชมุพิจารณาดงันี ้

ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั  พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดว่าใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบรษิัททกุปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิม
อีกก็ได ้นอกจากนีต้ามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดใหบ้ริษัทจดทะเบียนตอ้ง
จดัใหม้ีการหมนุเวียนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหนา้ที่สอบทานตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทรวมแลว้ 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีรายนัน้เป็นผูส้อบ
บญัชีของบรษิัทได ้เมื่อพน้ระยะเวลาอย่างนอ้ย 5 รอบบญัชีติดต่อกนั 

ส าหรบัปี 2563 ผูส้อบบญัชีของบรษิัทไดแ้ก่  นายโชคชยั งามวฒุิกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 9728 จากบริษัท เคพีเอ็มจี 
ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซึ่งท าหนา้ที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทมาเป็นเวลาหนึ่งปี ซึ่งไม่
เกินระยะเวลาที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

ส าหรบัการคดัเลือกผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 ของบรษิัท คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีจากผล
การปฏิบตัิงาน ประสบการณ ์ความพรอ้มของบคุลากร การมีมาตรฐานการปฏิบตัิงานเป็นที่ยอมรบั และอตัราค่าสอบบญัชี
ที่ผูส้อบบญัชีเสนอมามีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอใหผู้ส้อบบญัชีจากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบญัชี มีความ
เป็นอิสระ โดยเสนอค่าสอบบญัชีที่เหมาะสม 
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คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรใหเ้สนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2564 พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ดงันี ้

1) ใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2564 
โดยมีรายนามดงัต่อไปนี ้ 

รำยนำมผู้สอบบัญช ี
ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำตเลขที ่

จ ำนวนปีทีผู้่สอบบัญชีได้รับกำร 
แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชขีองบริษัท 

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

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

2) ส าหรบัค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2564 นัน้ คณะกรรมการเห็นชอบตามคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
โดยเห็นสมควรใหเ้สนอผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิค่าสอบบญัชีของบริษัทเป็นจ านวน 3,520,000 บาท ซึ่งเท่ากบัค่า
สอบบญัชีของปีก่อนหนา้ 

รายละเอียดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี เปรียบเทียบปี 2564 และปี 2563 เป็นดงันี ้

รำยละเอียด ปี 2564 ปี 2563 เพิ่มขึน้/ (ลดลง)   

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

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

รวม  3,520,000 3,520,000 - 

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

นอกจากนีผู้ส้อบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ยังเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทย่อยในปี 2564 
ไดแ้ก่ (1) บริษัท อาคเนยป์ระกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) (2) บริษัท อาคเนยป์ระกันภยั จ ากัด (มหาชน) (3) บริษัท ไทย
ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (4) บรษิัท อินทรประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (5) บรษิัท อาคเนยแ์คปปิตอล จ ากดั (6) บรษิัท 
รถดีเด็ด ออโต้ จ ากัด (7) บริษัท อาคเนย์มันนี่  จ ากัด (8) บริษัท อาคเนย์มันนี่  รีเทล จ ากัด รวมเป็นเงินจ านวน 
14,490,000 บาท 
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ทั้งนี ้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด และผูส้อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอขา้งตน้เป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนไดเ้สียกับ
บริษัท บริษัทย่อยผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าวในลกัษณะที่จะมีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด มีความรูค้วามเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท และให้ค าแนะน าที่เป็น
ประโยชน ์โดยมีการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี        

รายละเอียดขอ้มูลประวัติของผูส้อบบัญชีที่ ไดร้บัการเสนอชื่อประจ าปี 2564 ไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกับหนังสือ
เชิญประชมุฉบบันี ้ตามสิ่งทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่5 

ผูส้อบบญัชีของบริษัทและผูส้อบบญัชีของบริษัทย่อย สงักัดส านกังานสอบบญัชีเดียวกัน ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทจะ
ดแูลใหก้ารจดัท างบการเงินรวมใหส้ามารถด าเนินการไดท้นัตามก าหนดเวลา 

จากนัน้ประธานที่ประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมไดส้อบถามเก่ียวกบัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน
ผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2564 ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดสอบถาม 

ประธานที่ประชุมจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาและอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี 
ประจ าปี 2564 โดยวาระนี ้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีอนุมัติการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี ประจ าปี 

2564 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 เห็นดว้ย 742,593,589 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง  0 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

วำระที ่8 พิจำรณำอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

ประธานท่ีประชมุมอบหมายใหน้างสาวชวนัธร ม่วงมี เลขานกุารบรษิัท เป็นผูร้ายวาระนีใ้หท้ี่ประชมุพิจารณาดงันี ้

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ส่งผลให้การประชุม
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมาเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งเป็นไปตาม
พระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563  

จึงเห็นควรเสนอใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมขอ้บังคับของบริษัท เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันและรองรับการ
ประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่มีแนวโนม้จะใชใ้นการประชมุเพิ่มมากขึน้ โดยมีรายละเอียดที่ขอเพิ่มเติม ดงันี ้
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ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับเสนอแก้ไขเพ่ิมเติม 

ขอ้ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้
ประธานกรรมการหรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมาย
ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ย
กว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ใน
กรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและ
ประโยชนข์องบริษัท จะแจง้การนัดประชุม
โดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่า
นัน้ก็ได ้

ขอ้ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรือผู้
ซึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนงัสือนัดประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ย
กว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน
เพื่อรกัษาสิทธิและประโยชนข์องบริษัท จะแจง้การนัดประชุม
โดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได ้
ประธานกรรมการ หรือผูซ่ึ้งไดร้ับมอบหมายอาจก าหนดให้
จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้ใน
กรณีทีม่ีการประชุมคณะกรรมการผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ การ
ด าเนินการจะตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
กฎหมายก าหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภยัดา้นสารสนเทศทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย 

จากนั้นประธานที่ประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ที่ประชุมไดส้อบถามเก่ียวกับแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ด
สอบถาม 

ประธานท่ีประชมุจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาและอนมุตัิแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีอนุมตัิแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย 742,593,589 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง   

วำระที ่9 พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทั และกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทั ข้อ 4 
เร่ืองทนุจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทนุจดทะเบียนของบริษทั 

ประธานท่ีประชมุชีแ้จงต่อที่ประชมุว่าวาระที่ 9 วาระท่ี 10 และวาระท่ี 11 เป็นวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบรษิัท และมอบหมายใหน้างสาวชวนัธร ม่วงมี เลขานกุารบรษิัท เป็นผูร้ายงานการลดทนุของบรษิัท ดงันี ้

เนื่องดว้ยบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างรายไดแ้ละก าไรใหแ้ก่บริษัทใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 
อนัจะก่อใหเ้กิดผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องและรองรบัการขยายธุรกิจของบริษัท โดย
เพื่อเพิ่มความสามารถและความคล่องตัวในการจัดหาเงินจากตลาดทุนไดอ้ย่างเหมาะสม ในกรณีที่บริษัทมีความ
จ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุน คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนแบบ
มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
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ทั้งนี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 ก าหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจาก
จ านวนที่จดทะเบียนไวแ้ลว้ไดต้่อเมื่อหุน้ทัง้หมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดร้บัการช าระค่าหุน้ครบถว้นแลว้ บรษิัทจึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่าย ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ทั้งสิน้ 
451,258,698 หุน้ ซึ่งไม่ไดเ้ป็นหุน้สามญัที่ส  ารองไวเ้พื่อรองรบัสิทธิใด ๆ มลูค่าที่ตราไว ้หุน้ละ 10.00 บาท ก่อนที่บริษัท
จะสามารถด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ระบใุนวาระท่ี 10 และ 11 

จึงเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จ านวน 
4,512,586,980 บาท จากทุนจดทะเบียน 12,033,565,300 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 7,520,978,320 บาท 
โดยการตัดหุน้สามญัที่ยงัไม่ไดจ้ าหน่าย จ านวน 451,258,698 หุน้ ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท และเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการลดทนุของบรษิัท จึงขอแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทขอ้ 4 (ทนุจดทะเบียน) เป็นดงันี ้

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

และให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอ  านาจกระท าการแทนบริษัท
มอบหมาย มีอ านาจด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือ
บริคณหส์นธิของบริษัทขอ้ 4 (ทุนจดทะเบียน) ที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์โดยมีอ านาจแกไ้ขเพิ่มเติม
ถอ้ยค า หรือด าเนินการใด ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

จากนัน้ประธานที่ประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามเก่ียวกบัการลดทนุของบรษิทั ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดสอบถาม 

ประธานที่ประชุมจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ขอ้ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัการ
อนมุตัิคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จ านวน 4,512,586,980 บาท จากทุนจด
ทะเบียน 12,033,565,300 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ จ านวน 7,520,978,320 บาท โดยการตดัหุน้สามญั
ที่ยังไม่ไดจ้ าหน่าย จ านวน 451,258,698 หุน้ ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท และอนุมัติการแก้ไข
หนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4 (ทุนจดทะเบียน) ใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
และใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทน
บริษัทมอบหมาย มีอ านาจด าเนินการใด ๆ  ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียน และการ
แกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทขอ้ 4 (ทุนจดทะเบียน) ที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
โดยมีอ านาจแกไ้ขเพิ่มเติมถอ้ยค า หรือด าเนินการใด ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน ตามที่
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เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 742,593,589 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง   

วำระที ่10 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ ำนำจทั่วไป (General Mandate) และกำรแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานในที่ประชุมมอบหมายใหน้างสาวชวนัธร ม่วงมี เลขานุการบริษัท เป็นผูช้ีแ้จงการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และ
การแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4 (ทนุจดทะเบียน) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัท ดงันี ้ 

ตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทในวาระที่ 9 แลว้นัน้ จึงขอเสนอที่ประชมุพิจารณาการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรบัการขยายธุรกิจและเพิ่มความสามารถและความคล่องตวัในการจดัหาเงินจากตลาดทนุ
ไดอ้ย่างเหมาะสม ในกรณีที่บริษัทมีความจ าเป็นตอ้งใช้เงินลงทุน จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 4,512,586,980 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
7,520,978,320 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 12,033,565,300 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
451,258,698 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 10.00 บาท และเพื่อให้สอดคลอ้งกับการเพิ่มทุนของบริษัท จึงขอแกไ้ข
เพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทขอ้ 4 (ทนุจดทะเบียน) เป็นดงันี ้

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียนจ านวน 12,033,565,300 บาท (หน่ึงหมื่นสองพนัสามสิบสามลา้นหา้แสนหกหมื่นหา้พนัสามรอ้ยบาท) 
แบ่งออกเป็น 1,203,356,530 หุน้ (หน่ึงพนัสองรอ้ยสามลา้นสามแสนหา้หมื่นหกพนัหา้รอ้ยสามสิบหุน้) 
มลูค่าหุน้ละ  10.00 บาท (สิบบาท) 
โดยแยกออกเป็น   
หุน้สามญั 1,203,356,530 หุน้ (หน่ึงพนัสองรอ้ยสามลา้นสามแสนหา้หมื่นหกพนัหา้รอ้ยสามสิบหุน้) 
หุน้บรุิมสิทธิ -ไม่มี - (-)” 

และเสนอมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการ
แทนบริษัทมอบหมาย มีอ านาจด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแกไ้ข
หนงัสือบรคิณหส์นธิของบริษัทขอ้ 4 (ทนุจดทะเบียน) กับกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์โดยมีอ านาจแกไ้ข
เพิ่มเติมถอ้ยค า หรือด าเนินการใด ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

จากนั้นประธานที่ประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ที่ประชุมไดส้อบถามการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4 เรื่องทนุจดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกับทุน
จดทะเบียนของบรษิัท ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดสอบถาม 
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ประธานที่ประชุมจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกับทุนจด
ทะเบียนของบรษิัท โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
จ านวน 4,512,586,980 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 7,520,978,320 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จ านวน 12,033,565,300 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 451,258,698 หุน้ ซึ่งมีมลูค่าที่ตราไว้
หุน้ละ 10.00 บาท และอนมุตัิการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4 (ทนุจดทะเบียน) ใหส้อดคลอ้ง
กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ
กรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนบรษิัทมอบหมาย มีอ านาจด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่อง
กบัการลดทนุจดทะเบียน และการแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทขอ้ 4 (ทนุจดทะเบียน) ที่กรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์โดยมีอ านาจแกไ้ขเพิ่มเติมถอ้ยค า หรือด าเนินการใด ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ค าสั่งของนายทะเบียน ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 742,593,489 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.99999 
ไม่เห็นดว้ย 100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00001 
งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง   

วำระที ่11 พิจำรณำอนุมัติจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอ ำนำจทั่วไป (General Mandate) จ ำนวน 
451,258,698 หุ้น มูลค่ำหุ้นทีต่รำไว้ หุ้นละ 10 บำท 

ประธานในที่ประชุมมอบหมายใหน้างสาวชวนัธร ม่วงมี เลขานกุารบรษิัท เป็นผูช้ีแ้จงการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัท แบบ
มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 451,258,698 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไว ้หุน้ละ 10 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

ตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 10 นั้น จึงขอเสนอที่
ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบรษิัท ดว้ยวิธีดงัต่อไปนี ้

(1) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 225,629,349 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 30 ของทนุช าระแลว้ เพื่อเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้
เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้  

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 150,419,566 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 20 ของทุนช าระแลว้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่
ประชาชนทั่วไป  

(3) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน  75,209,783 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 10 ของทนุช าระแลว้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคล
ในวงจ ากดั  
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และใหก้รรมการบรษิัทมีอ านาจด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแกไ้ขหนังสือ
บรคิณหส์นธิของบรษิัทขอ้ 4 เรื่องทนุจดทะเบียน ดงันี ้ 

(1) พิจารณาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได ้อย่างไรก็ตาม การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุตาม 
วิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ขา้งตน้ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี ทนุช าระส่วนที่เพิ่มจะไมเ่กนิรอ้ยละ 30 ของทนุช าระแลว้ 
หรือ 225,629,349 หุน้ ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเ้พิ่มทุน แต่หากจดัสรรตามวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ทุนช าระแลว้
ส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินรอ้ยละ 20 ของทนุช าระแลว้ หรือ 150,419,566 หุน้ ณ วนัที่คณะกรรมการบรษิัทมีมติใหเ้พิ่มทนุ 

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

(ก)  ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนัแต่ไม่เกิน 15 
วนัท าการติดต่อกันก่อนวันก าหนดราคาเสนอขายหุน้ และอาจก าหนดส่วนลดไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 10 ของราคา
ดงักล่าว หรือ 

(ข)  ราคาที่ก าหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดใหน้กัลงทุนแสดงความประสงคท์ี่จะซือ้หุน้ที่ออกใหม่ของบริษัท ณ 
ระดับราคาที่ตอ้งการ (Book Building) ซึ่งผ่านการส ารวจโดยบริษัทหลักทรพัย ์(ตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั) 

(3) เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง และด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่องกับ
การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว  

ทั้งนี ้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในวันท่ีบริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุน้
ประจ าปีของบริษัทในครัง้ถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายก าหนดใหต้อ้งจดัใหม้ีการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปีในครัง้
ถดัไป แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน 

จากนั้นประธานที่ประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ที่ประชุมไดส้อบถามเก่ียวกับการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 451,258,698 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไว ้หุน้ละ 10 บาท ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดสอบถาม 



บริษัท เครือไทย โฮลดิง้ส ์จ ำกัด (มหำชน)           
รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 
วนัพฤหสับดีที่ 29 เมษายน 2564  หนา้ 26 จาก 26 

ประธานท่ีประชมุจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบรษิัทแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) จ านวน 451,258,698 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไว ้หุน้ละ 10 บาท โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) จ านวน 451,258,698 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไว ้หุน้ละ 10 บาท ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้
ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ดงันี ้

เห็นดว้ย 742,593,489 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.99999 
ไม่เห็นดว้ย 100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00001 
งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง   

วำระที ่12 พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ 

ประธานที่ประชุมไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่าเพื่อความโปร่งใสในการประชุม และเป็นการใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ทุกกลุ่มอย่างเท่า

เทียมกนั บรษิัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอเรื่องเพื่อใหค้ณะกรรมการพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุเป็นการ

ล่วงหนา้ในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2564 โดยบริษัทไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านช่อง

ทางการส่ือสารของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเว็บไซตข์องบริษัท ซึ่งไม่มีผูใ้ดเสนอวาระเพิ่มเติมเพื่อใหก้ารประชมุพิจารณา  

ประธานที่ประชุมแจง้ว่าที่ประชุมไดพ้ิจารณาวาระต่าง ๆ ครบถว้นตามที่ไดก้ าหนดในหนงัสือเชิญประชุมแลว้ และไดต้อบค าถามล่วงหนา้

แลว้ในวาระรายงานผลการด าเนินงาน เมื่อไม่มีค  าถามเพิ่มเติมและไม่มีวาระเพิ่มเติมเพื่อเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณา นายเจรญิ สิรวิฒันภกัดี 

ประธานกรรมการ กล่าวขอบคณุ ดร. อารีพงศ ์ภู่ชอุ่ม ประธานที่ประชมุ กรรมการและผูบ้ริหารทุกท่าน และขอบคณุผูถื้อหุน้ที่สละเวลามารว่ม

ประชมุในวนันีแ้ละไดแ้สดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชนต์่อฝ่ายจดัการ และปิดการประชมุ เวลา 11.54 น. 

  
 
 

(ดร. อารีพงศ ์ภู่ชอุ่ม) 
ประธานท่ีประชมุ 
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เลขานกุารบรษิัท และผูจ้ดบนัทึกรายงานประชมุ 

 

       


