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วนัทีm 11 มีนาคม 2563 

 

เรืBอง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิBงทีBส่งมาด้วย 1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

2. รายงานประจําปี 2562 ในรูปแบบรหสัควิอาร์ (QR Code) พร้อมบาร์โค้ด (Barcode)                              
แบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563         
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ตามวาระ 
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5.  สรุปสาระสาํคญัของการแก้ไขเพิmมเตมิข้อบงัคบัของบริษัท 
6.  หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
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9.  ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นทีmเกีmยวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
10. แผนทีmตั Hงแสดงสถานทีmประชมุ 
 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นสมควรทีmจะจดัให้มีการ
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2563 ในวันจันทร์ทีm 20 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอินฟินิตี H ชั Hน 7 โรงแรม  
ดิ เอทสั ลมุพินี เลขทีm 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพืmอพิจารณาเรืmองต่างๆ ตามระเบียบ
วาระการประชมุดงัตอ่ไปนี H 
 
วาระทีB D พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2562 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2562 ได้จัดขึ Hนในวันจันทร์ทีm 22 เมษายน 2562 โดยมี

รายละเอียดปรากฏอยู่ในสําเนารายงานการประชุมตามสิmงทีmส่งมาด้วยลําดบัทีm 1 ทีmได้จดัส่ง
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครั Hงนี H 

ความเหน็ของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ทีmประชุมผู้ ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

การลงมต:ิ วาระนี Hต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึmงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระทีB Y รับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัทและผลการดําเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2562 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล รายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัทและผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562              
ซึmงมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2562 ตามสิmงทีmส่งมาด้วยลําดบัทีm 2 ทีmได้จดัส่ง
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครั Hงนี H  

 
ความเหน็ของคณะกรรมการ: วาระนี Hเป็นเรืmองทีmรายงานเพืmอทราบจงึไมต้่องมีการลงมต ิ
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วาระทีB 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทสาํหรับรอบปีบญัชีสิ \นสุด วันทีB GD ธันวาคม YF^Y 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล งบการเงินสาํหรับรอบปีบญัชีสิ Hนสดุ วนัทีm 31 ธนัวาคม 2562 ของบริษัท ทีmได้ผา่นการตรวจสอบ

จากผู้สอบบญัชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมี
รายละเอียดปรากฏอยูใ่นรายงานประจําปี 2562 ตามสิmงทีmสง่มาด้วยลําดบัทีm 2 ทีmได้จดัสง่ให้แก่
ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครั Hงนี H 

ความเหน็ของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ทีmประชุมผู้ ถือหุ้นควรอนุมตัิงบการเงินของบริษัท 
สําหรับรอบปีบญัชีสิ Hนสดุ วนัทีm 31 ธนัวาคม 2562 ทีmได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของ
บริษัท และได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

การลงมต:ิ วาระนี Hต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึmงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระทีB 4 พจิารณาอนุมัตกิารจดัสรรกาํไรสุทธิและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2562 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั Hงทีmมีการแก้ไข

เพิmมเติม) และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 51 กําหนดไว้ว่า “บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี
ส่วนหนึmงไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงิน
ขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนี Hจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทนุ
จดทะเบียน” โดยทีmบริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับปี 2562 จํานวน 231,574,984 บาท และไม่มี
ขาดทนุสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ตามมาตรา 115 แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั Hงทีmมีการแก้ไขเพิmมเติม) ทั Hงนี H บริษัทมี
นโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิภายหลงัการหกัภาษี
เงินได้นิติบุคคลและการจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกําหนดให้
การจ่ายเงินปันผลมีอตัราน้อยกว่าอตัราทีmกําหนดข้างต้นได้ โดยขึ Hนอยู่กบัผลการดําเนินงาน 
ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท และความจําเป็นในการขยายการดําเนินงานของบริษัท
และใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการบริหารกิจการ  

 
ข้อมลูเปรียบเทียบการจา่ยเงินปันผลในปีทีmผา่นมา ดงันี H 

 

รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2562 ปี 2561 

1. กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ (ล้านบาท) 231.57 166.23 

2. จํานวนหุ้น (หุ้น) 493,499,975 493,499,975 

3. เงินปันผล (บาท/หุ้น) 0.235 0.17 

4. รวมเงินปันผลจา่ยทั Hงสิ Hน (ล้านบาท) 115.97 83.89 

5. สดัสว่นการจา่ยเงินปันผลเทียบกบักําไรสทุธิ 50.08* 50.47* 
   

 
 *อตัราการจา่ยปันผลเป็นไปตามนโยบายการจา่ยปันผลของบริษัท 
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ความเหน็ของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเหน็วา่ ทีmประชมุผู้ ถือหุ้นควรอนมุตั ิ 
(1) บริษัทไม่ต้องจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองตามกฎหมายในปี 2562 เนืmองจากบริษัทมี

ทนุสํารองตามกฎหมายครบถ้วนตามทีmกฎหมายกําหนดแล้ว ซึmงเป็นไปตามมาตรา 116 
แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั Hงทีmมีการแก้ไขเพิmมเติม) และ
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 51  

(2) จ่ายเงินปันผลจากกําไรสทุธิในอตัราหุ้นละ 0.235 บาท จํานวน 493,499,975 หุ้น รวม
เป็นเงินปันผลทั Hงสิ Hน 115,972,494 บาท โดยกําหนดรายชืmอผู้ ถือหุ้นทีmมีสิทธิรับเงินปัน
ผลในวันทีm  5 มีนาคม 2563 (Record Date) และกําหนดจ่ายเงินปันผลวันทีm  15 
พฤษภาคม 2563 

การลงมต:ิ วาระนี Hต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึmงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระทีB 5 พจิารณาอนุมัตกิารเลือกตั \งกรรมการแทนกรรมการทีBพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั Hงทีmมีการแก้ไข

เพิmมเติม) และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 18. กําหนดไว้ว่า “ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครั Hง 
กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึmงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้าจํานวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงทีmสดุกบัส่วนหนึmงใน
สาม (1/3) กรรมการทีmจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีทีmสองภายหลังจดทะเบียน
บริษัทนั Hน ให้จบัสลากวา่ผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไป ให้กรรมการทีmอยูใ่นตําแหน่งนานทีmสดุ
เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งไปนั Hนอาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้” 
ซึmงในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครั Hงนี H มีกรรมการทีmต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ
จํานวน 2 ทา่น ดงันี H 
1. นางสาวฉวน หยีm เฉียน  กรรมการ และกรรมการบริหารความเสีmยง 
2. นายสเุวทย์ ธีรวชิรกลุ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 

     ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีmยง 
 

ทั Hงนี H ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เรียนเชิญผู้ ถือหุ้ นให้เสนอชืmอบุคคลเพืmอเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั Hงเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 เป็นการ
ลว่งหน้า ระหวา่งวนัทีm 1 ตลุาคม 2562 – 15 ธนัวาคม 2562  โดยเผยแพร่ผา่นทางเว็บไซต์ของ
บริษัทและระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด
เสนอชืmอบคุคลเพืmอเข้ารับการพิจารณาเลอืกตั Hงเป็นกรรมการบริษัท 
 
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้สรรหาและพิจารณาบุคคลทีmมีความรู้ 
ความสามารถ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีประสบการณ์และประวัติการทํางานทีmดีอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ ทีmปฏิบตัิหน้าทีmด้วยความรับผิดชอบและ
ซืmอสัตย์สุจริต นอกจากนี H คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหายังได้คํานึงถึง
คณุสมบตัิทีmเหมาะสม สอดคล้องกบัองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยทุธ์ทาง
ธรุกิจของบริษัท และเพืmอเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีmดี ดงันั Hน คณะกรรมการบริษัท
จงึเห็นควรเสนอให้เลือกตั Hงกรรมการทีmพ้นจากตําแหน่งตามวาระจํานวน � ท่าน กลบัเข้าดํารง
ตําแหน่งเป็นกรรมการตอ่อีกวาระหนึmง และแตง่ตั Hงกรรมการใหม่จํานวน � ท่าน แทนกรรมการ
ทีmต้องพ้นจากตําแหนง่ตามวาระและไมป่ระสงค์ทีmจะกลบัเข้ารับตําแหนง่ ดงัตอ่ไปนี H 
 
  



 

 
 

4 
 

 

1. นางสาวฉวน หยีm เฉียน  กรรมการทีmพ้นจากตําแหนง่ตามวาระ ให้กลบัเข้าดํารง 
     ตําแหนง่เป็นกรรมการตอ่อีกวาระหนึmง โดยให้ดํารง 
     ตําแหนง่กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสีmยง  
2. นายชยตุม์ วิชชปุระภา  กรรมการใหมแ่ทน  นายสเุวทย์ ธีรวชิรกลุ กรรมการทีm 
     พ้นจากตําแหนง่ตามวาระ และไมป่ระสงค์ทีmจะกลบั 
     เข้ารับตําแหนง่ ทั Hงนี H ให้นายชยตุม์ วิชชปุระภา ดํารง 
  ตําแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการบริหารความเสีmยง   

ความเหน็ของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลัmนกรองแล้วเห็นว่า ทีmประชุมผู้ ถือหุ้ นควรอนุมัติให้แต่งตั Hง
นางสาวฉวน หยีm เฉียน  ให้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึmง โดยให้ดํารง
ตําแหน่ง กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหารความเสีmยง และให้แต่งตั Hงนายชยุตม์                     
วิชชปุระภา ให้เป็นกรรมการใหม ่แทนกรรมการทีmพ้นจากตําแหน่งตามวาระซึmงไมป่ระสงค์กลบั
เข้ามาดํารงตําแหน่งอีก โดยให้ดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความเสีmยง   

  ซึmงคณะกรรมการมีความเห็นว่าบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลทีmมีคณุวุฒิ ความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ ทีmปฏิบตัิหน้าทีm
ด้วยความรับผิดชอบและซืmอสตัย์สจุริตและเป็นไปตามกฎหมายและวตัถปุระสงค์ของบริษัท 
อีกทั Hง นายชยุตม์ วิชชุประภา มีคณุสมบตัิทีmจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีmเกีmยวข้อง และไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน
กิจการอืmนทีmอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท 

   ทั Hงนี H รายละเอียดเกีmยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้ น ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน               
การเป็นกรรมการในบริษัทอืmนของกรรมการทั Hง 2 ท่าน และคณุสมบตัิกรรมการอิสระ ปรากฏ
อยู่ในสิmงทีmสง่มาด้วยลําดบัทีm 3 และ 4 ทีmได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุใน
ครั Hงนี H   

การลงมต:ิ วาระนี Hต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึmงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

วาระทีB 6 พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล   ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 34. วรรคสอง กําหนดไว้ว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน

จากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบี Hยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลกัษณะอืmน ตามข้อบงัคบัหรือตามทีmทีmประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึmงอาจกําหนดเป็นจํานวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป
จนกว่าจะมีการเปลีmยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั Hนให้ได้รับเบี Hยเลี Hยงและสวสัดิการตา่งๆ ตาม
ระเบียบของบริษัท” โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าควรกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการและโบนสัสําหรับกรรมการ ดงันี H  

6.1 พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท สาํหรับปี 2563 
ความเหน็ของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ ทีmประชมุผู้ ถือหุ้นควรอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทน

กรรมการบริษัท สําหรับปี 2563 โดยให้โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ
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สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย เป็นไปตามโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนในอตัราเดิม
ตามทีmได้อนมุตัไิว้แล้ว ซึmงเทา่กบัปี 2561 และ ปี 2562 ดงัตอ่ไปนี H 

 

1. คณะกรรมการบริษัท 

         คา่ตอบแทนรายปี (บาท)   คา่เบี Hยประชมุ (บาท) 
ประธาน  100,000         25,000/ครั Hง  
รองประธาน    80,000         20,000/ครั Hง  
กรรมการ    50,000         20,000/ครั Hง  

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

คา่ตอบแทนรายปี (บาท)  คา่เบี Hยประชมุ (บาท) 
ประธาน   80,000         25,000/ครั Hง  

 กรรมการตรวจสอบ                        50,000         20,000/ครั Hง  

3. คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหา 

      คา่ตอบแทนรายปี (บาท)  คา่เบี Hยประชมุ (บาท) 
ประธาน   50,000          25,000/ครั Hง  
กรรมการกําหนด  30,000          20,000/ครั Hง  
คา่ตอบแทนและสรรหา 

4. คณะกรรมการบริหารความเสีmยง 

      คา่ตอบแทนรายปี (บาท)   คา่เบี Hยประชมุ (บาท) 
ประธาน   50,000         25,000/ครั Hง  

กรรมการบริหารความเสีmยง 30,000         20,000/ครั Hง  
 
6.2 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการบริษัท 
ความเหน็ของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ทีmประชมุผู้ ถือหุ้นควรอนมุตัิการจ่ายเงินโบนสัจํานวนรวม 

2,142,000 บาท ให้แก่กรรมการบริษัทสําหรับปี 2562 โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกบั
ภาระหน้าทีm ผลงาน และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่าย
โบนสัให้แก่กรรมการบริษัทในปีทีmผา่นมา ดงันี H 

 

กรรมการ ปี 2562 (บาท) ปี 2561 (บาท) 

1. คณุตนั ไห ่เหลง็ ยจีูน 714,000.00 714,000.00 

2. คณุสงิหะ นิกรพนัธุ์ 357,000.00 357,000.00 

3. คณุสเุวทย์ ธีรวชิรกลุ 357,000.00 357,000.00 

4. คณุจไุรรัตน์ ปันยารชนุ 357,000.00 357,000.00 

5. คณุฉวน หยีm เฉียน 357,000.00 357,000.00 

6. คณุตนั เล เยน                                                                   - - 
รวม 2,142,000.00 2,142,000.00 

หมายเหตุ:  ทั Hงนี H ไมมี่ผลประโยชน์อืmนใดนอกเหนือจากทีmได้เสนอขอให้อนมุตั ิ
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การลงมต:ิ วาระนี Hต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทั Hงหมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึmงมาประชมุ 

วาระทีB 7 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตั \งผู้สอบบญัชีและการกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชี
ประจาํปี 2563 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพืmอให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั Hงทีm
มีการแก้ไขเพิmมเติม) และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 59. และ ข้อ 60. คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชี และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพืmอนําเสนอต่อทีmประ
ชมุผู้ ถือหุ้นเพืmอพิจารณาแตง่ตั Hงผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 
จํากดั ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรับปี 2563 โดยมีรายชืmอดงัตอ่ไปนี H 

 รายชืBอผู้สอบบญัชี เลขทีBใบอนุญาต จาํนวนปีทีBสอบ
บญัชีให้บริษัท 

1 นางสาวนิสากร ทรงมณี 5035 -5- 

2 นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ 4301 -1- 

3 ดร. ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ 3356 -1- 

 

โดยทั Hง 3 ท่าน เป็นบุคคลทีmมีความน่าเชืmอถือ ความสามารถในการให้บริการ และการให้
คําปรึกษาในมาตรฐานการบญัชีและรับรองงบการเงินได้ทนัเวลา ตลอดจนไม่มีความสมัพนัธ์ 
หรือมีสว่นได้เสียกบับริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ทีmเกีmยวข้องกบับคุคลดงักลา่ว
แตอ่ย่างใด จงึมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท 
รวมถึงผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงัรายนามข้างต้นไม่มีผู้สอบบญัชีปฏิบตัิหน้าทีmตรวจสอบบญัชี
ของบริษัทมาแล้วเกิน 7 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั โดยมีคา่ตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชีประจําปี 2563 
เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 2,201,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายทีmเกิดขึ Hนจริง และค่าใช้จ่ายในการ
เสนอรายงานต่อบริษัทในกลุ่ม) เพิmมขึ Hนจํานวน 186,000 บาท หรือร้อยละ �.�� จากปีก่อน 
(ซึmงประกอบด้วยการปรับเพิmม ��,000 บาท หรือร้อยละ 3.28 ตามจํานวนชัmวโมงตรวจสอบทีm
เพิmมขึ Hน และคา่ตรวจสอบบญัชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัทีm � เรืmอง เครืmองมือทาง
การเงิน (TFRS 9 ) จํานวน 120,000 บาท หรือคดิเป็นร้อยละ 5.95)  
หมายเหตุ: บริษัทไมมี่บริษัทยอ่ย 

ความเหน็ของคณะกรรมการ:    คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามทีmคณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้วเห็นว่า ทีmประชุม 
ผู้ ถือหุ้นควรอนุมตัิการแต่งตั Hงผู้สอบบญัชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 
จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรับปี 2563 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 2,201,000 บาท  
(ไมร่วมคา่ใช้จา่ยทีmเกิดขึ Hนจริง และคา่ใช้จา่ยในการเสนอรายงานตอ่บริษัทในกลุม่)  ซึmงเป็นการ
ปรับเพิmมอนัเนืmองจากคา่ตรวจสอบบญัชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัทีm � (TFRS9) 
และตามจํานวนชัmวโมงตรวจสอบทีmเพิmมขึ Hน  
โดยมีรายชืmอเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทดงัตอ่ไปนี H 

�. นางสาวนิสากร ทรงมณี      ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทีm 5035 และ/หรือ 
�. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทีm 4301 และ/หรือ 
�. ดร. ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทีm 3356 
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การลงมต:ิ วาระนี Hต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึmงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระทีB 8 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิBมเตมิข้อบงัคับของบริษัท ข้อ 26 ข้อ 27 ข้อ 28 และข้อ 36 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: เพืmอให้เป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัทีm 74/2557 เรืmอง การประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ ฉบบัลงวนัทีm 27 มิถนุายน 2557 (“ประกาศ คสช. ทีB 74/2557”) ซึmงกําหนดว่า 
การประชุมตามทีmกฎหมายบญัญัติให้ต้องมีการประชุม นอกจากจะดําเนินการตามวิธีการทีm
บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว ผู้ ทําหน้าทีmประธานในทีmประชุมจะกําหนดให้จัดการ
ประชมุผ่านสืmออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกบัการประชมุตามวิธีการทีmบญัญัติไว้
ในกฎหมาย ประกอบกับคําชี Hแจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เ รืm อง การประชุมผ่านสืmอ
อิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด สมาคมการค้า 
และหอการค้า ตามประกาศ คสช. ทีm  74/2557 (“คําชี \แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า”)                  
ซึmงกําหนดว่า หากบริษัทมหาชนจํากดัประสงค์จะประชมุผ่านสืmออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการ
กําหนดเรืmองการประชมุผา่นสืmออิเลก็ทรอนิกส์ไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทมหาชนจํากดันั Hนด้วย 

  นอกจากนี H เนืmองจากได้มีคําสัmงหวัหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ทีm 21/2560 เรืmอง การแก้ไข
เพิmมเติมกฎหมายเพืmออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ฉบบัลงวนัทีm 4 เมษายน 2560 
(“คาํสัBงทีB 21/2560”) ซึmงกําหนดให้มีการยกเลกิมาตรา 100 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน
จํากดั พ.ศ. 2535 และให้ใช้ข้อความดงัตอ่ไปนี Hแทน 

  “มาตรา 100   ผู้ถือหุ้นคนหนึ3งหรือหลายคนซึ3งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ
จํานวนหุ้นที3จําหน่ายไดท้ัGงหมด จะเข้าชื3อกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อ
หุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื3อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุรื3องและเหตผุลในการที3ขอใหเ้รียกประชมุไว้
ใหช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนีG คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้
ภายในสี3สิบหา้วนันบัแต่วนัที3ไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

  ในกรณีที3คณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชมุภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ3ง ผูถื้อหุน้
ทัGงหลายซึ3งเข้าชื3อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื3นๆ รวมกันได้จํานวนหุ้นตามที3บงัคบัไว้นัGนจะเรียก
ประชมุเองก็ไดภ้ายในสี3สิบหา้วนันบัแต่วนัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ3ง ในกรณีเช่นนีG 
ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที3คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายอนัจําเป็นที3เกิดจากการจดัใหมี้การประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที3ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที3เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสอง           
ครัGงใด จํานวนผูถื้อหุน้ซึ3งมาร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามที3กําหนดไวใ้นมาตรา 103        
ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที3เกิดขึGนจากการจัดให้มีการ
ประชมุในครัGงนัGนใหแ้ก่บริษัท” 

ดงันั Hน เพืmอให้เป็นไปตามประกาศ คสช. ทีm 74/2557 คําชี Hแจงของกรมพฒันาธุรกิจการค้า และ
คําสัmงทีm 21/2560 จึงเห็นสมควรให้มีการแก้ไขเพิmมเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26 ข้อ 27          
ข้อ 28 และ ข้อ 36  โดยรายละเอียดปรากฏตามสิmงทีmแนบมาด้วยลําดบัทีm 5  ทั Hงนี H รายละเอียด
ของข้อบงัคบัในสว่นทีmมิได้เสนอให้มีการแก้ไขเพิmมเตมิ ให้คงไว้ตามเดมิ 

นอกจากนี H เสนอให้ทีmประชมุพิจารณาอนมุตัิการมอบอํานาจให้ประธานเจ้าหน้าทีmบริหาร และ/
หรือ บคุคลทีmประธานเจ้าหน้าทีmบริหารมอบหมาย เป็นผู้ มีอํานาจในการดําเนินการจดทะเบียน
แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทข้างต้นกบักรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และแก้ไขและ
เพิmมเติมถ้อยคําในข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิmมเติมในกรณีทีmนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด                 
มีคําสัmง และ/หรือ คําแนะนําให้แก้ไขถ้อยคําบางประการในเอกสารดงักลา่ว 
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ความเหน็ของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ทีmประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิให้แก้ไขเพิmมเติมข้อบงัคบัของ
บริษัท ข้อ 26 ข้อ 27 ข้อ 28 และข้อ 36 และการมอบอํานาจ ตามทีmเสนอ 

การลงมต:ิ มติในวาระนี H ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสีmของจํานวนเสียงทั Hงหมด
ของผู้ ถือหุ้นซึmงมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระทีB 9 พจิารณาเรืBองอืBนๆ (ถ้ามี) 

 จึงเรียนมาเพืmอขอเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานทีmดงักล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้น
ลงทะเบียนตั Hงแต่เวลา 13.00 น. ทั Hงนี H ผู้ ถือหุ้นทีmประสงค์มอบฉันทะให้ผู้ อืmนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม             
โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. (เลือกใช้แบบใดแบบหนึmงเทา่นั Hน) ตามสิmงทีmสง่
มาด้วยลาํดบัทีm 6  

 เพืmอให้การลงทะเบียนการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิmงขึ Hน จงึขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉันทะทีmจะมาเข้าประชุมนําแบบฟอร์มลงทะเบียน สําหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ตามสิmงทีmส่งมาด้วยลําดบัทีm 2 
และหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบมาแสดง เพืmอสิทธิในการเข้าร่วมประชมุในวนัประชมุดงักลา่วข้างต้น ตามรายละเอียด
ทีmปรากฏอยู่ในการลงทะเบียน และเอกสารทีmจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน  
ตามสิmงทีmสง่มาด้วยลาํดบัทีm 7 

 ในการนี H หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนวา่ บริษัทมีกรรมการอิสระทีmไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตั Hงกรรมการจํานวน 1 ท่านในครั Hงนี H คือ นางจไุรรัตน์ ปันยารชนุ ทั Hงนี H บริษัทขอความร่วมมือจาก
ท่านผู้ ถือหุ้ นดังกล่าวได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันทีm 9 เมษายน 2563 ซึmงรายละเอียดและประวัติของ
กรรมการอิสระดงักล่าวปรากฏอยู่ในข้อมลูของกรรมการอิสระทีmบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น ตามสิmงทีmส่งมาด้วย
ลําดบัทีm 8 โดยบริษัทได้จดัเตรียมเอกสารอากรแสตมป์สําหรับปิดในหนงัสือมอบฉนัทะให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะทีmมาลงทะเบียนเพืmอเข้า
ร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 โดยมตขิองคณะกรรมการบริษัท 
 บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
 
 
 
                                      ________________________________ 
 (นายกนัตภณ กิตตศิริิประเสริฐ) 
 เลขานกุารบริษัท  



 

9 
 

                 
 

สิ$งที$ส่งมาด้วยลาํดับที$ 3 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 
ของ 

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 
 
ประชมุเมื+อวนัที+ 22 เมษายน 2562 ณ ห้องประชมุอินฟินิตี ? ชั ?น 7 โรงแรมดิ เอทสั ลมุพินี 1030/4 ถนนพระราม M 
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย   

กรรมการของบริษัทที$เข้าร่วมประชุม 

1. นายตนั ไห ่เหลง็ ยจีูน  ประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหา 
2. นายสิงหะ นิกรพนัธ์ุ รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี+ยง 
3. นายสเุวทย์ ธีรวชิรกลุ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหาร 

 ความเสี+ยง 
4. นางจไุรรัตน์ ปันยารชนุ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบ 

แทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี+ยง 
5. นายตนั เล เยน กรรมการ กรรมการบริหารความเสี+ยง และประธานเจ้าหน้าที+บริหาร 
6. นางสาวฉวน หยี+ เฉียน กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี+ยง 

กรรมการที+เข้าร่วมประชมุในครั ?งนี ?นบัเป็นสดัสว่นของกรรมการทั ?งหมดเทา่กบัร้อยละ _`` 

ผู้บริหารของบริษัทที$เข้าร่วมประชุม 

1. นายกนัตภณ กิตติศิริประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที+ฝ่ายการเงินและบญัชี และเลขานกุารบริษัท 
2. นายปากนํ ?า สาระกลุ ผู้จดัการทั+วไป ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ 
3. นางสาวขวญัใจ แซไ่หล ผู้จดัการทั+วไป ฝ่ายปฏิบติัการ 
4. นางเพ็ญศรี เพชรทอง รองผู้จดัการทั+วไป - หวัหน้าฝ่ายการเงินและบญัชี 
5. นายกําพล ดั+นเจริญ ผู้ อํานวยการ - หวัหน้าฝ่ายพฒันาธุรกิจ  
6. นายยทุธชยั ศิริพรรณพงศ์ ผู้ ช่วยผู้จดัการทั+วไป - หวัหน้าฝ่ายพฒันาสินเชื+อ บคุคลและธุรการ 
7. นางณฐัสรัญ พุม่พิเชฏฐ์ ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ - หวัหน้าฝ่ายลกูค้าสมัพนัธ์ ทีม _ 

ผู้สอบบัญชีที$เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวนิสากร ทรงมณี  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั 
2. นางสาวลสิตา มากตั  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั 
3. นางสาวสชุาดา จิวะวงศ์สกลุ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั 

ที$ปรึกษากฏหมายที$เข้าร่วมประชุม 

1. นายพงศ์อาชว์ พลเยี+ยม  สํานกักฎหมายโสภณ 
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เริ$มการประชุมเวลา 14.00 น. 

นายตนั ไห่ เหล็ง ยูจีน ประธานกรรมการ ได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นที+มาประชุมและแนะนํากรรมการของ
บริษัท จากนั ?นได้มอบหมายให้ นายสิงหะ นิกรพนัธ์ุ รองประธานกรรมการทําหน้าที+เป็นประธานในที+ประชมุแทน  

นายสิงหะ นิกรพันธ์ุ ทําหน้าที+ประธานในที+ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้แนะนําผู้ สอบบัญชี ที+
ปรึกษากฎหมาย และผู้บริหารของบริษัท และขอให้ผู้ ถือหุ้น q ทา่นเป็นตวัแทนในการตรวจสอบการนบัคะแนน 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที+ประชมุว่า ในการประชมุครั ?งนี ?มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจํานวน 61 ราย 
ผู้ รับมอบฉนัทะจํานวน 25 ราย รวมทั ?งสิ ?น 86 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ทั ?งสิ ?น 369,862,076 หุ้น หรือร้อยละ 74.9467 
ของจํานวนหุ้นที+จําหน่ายได้แล้วทั ?งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ก่อนเริ+มพิจารณาตาม
ระเบียบวาระการประชมุ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกนัตภณ กิตติศิริประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที+ฝ่ายการเงิน
และบญัชีและเลขานกุารบริษัททําหน้าที+เป็นเลขานกุารที+ประชมุ  

เลขานกุารที+ประชมุได้ชี ?แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะระเบียบวาระ ดงันี ? 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ+งเสียงตอ่หนึ+งหุ้น 
2. ผู้ ถือหุ้นที+มาด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉนัทะตามแบบ ก. และแบบ ข. ไมส่ามารถแบง่แยกคะแนนเสียง

ในแตล่ะวาระ สว่นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ลงทนุตา่งประเทศที+แตง่ตั ?งคสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับ
ฝากและดแูลหุ้น สามารถแบง่คะแนนเสียงในแตล่ะวาระได้ (โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.) 

3. บริษัทจดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียง (Ballot) สําหรับทกุๆ วาระที+ต้องมีการลงคะแนนเสียง โดยบริษัทจะ
แจกบตัรลงคะแนนเสียงให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทกุราย ณ ขณะที+ทําการลงทะเบียน ทั ?งนี ? ผู้ ที+มา
ลงทะเบียนภายหลงัจากเวลาที+ประชมุผู้ ถือหุ้นได้ดําเนินการประชมุไปตามระเบียบวาระบางส่วนแล้ว 
จะได้รับบตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะวาระที+คงเหลืออยู ่ณ แตล่ะขณะ 

4. ผู้ ถือหุ้นที+เห็นด้วยไมต้่องกาเครื+องหมายใดๆ ลงในบตัรลงคะแนนเสียง สว่นผู้ ถือหุ้นที+ไมเ่ห็นด้วยหรืองด
ออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน แล้วสง่ให้เจ้าหน้าที+ของบริษัทเพื+อนบัคะแนนเสียงตอ่ไป 
ส่วนผู้ ถือหุ้นที+มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทจะบนัทึกคะแนนเสียงดงักล่าวตั ?งแต่
เวลาที+ผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทจะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงที+ไม่เห็นด้วยและงด
ออกเสียงจากจํานวนเสียงทั ?งหมด และสว่นที+เหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงที+เห็นด้วย 

 ประธานฯ นําที+ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม และได้ขอให้ที+ประชุมพิจารณาเรื+องต่างๆ ตาม
ระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ? 
 
ระเบียบวาระที$ 3 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 

ประธานฯ เสนอให้ที+ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี qz{_ ซึ+งประชมุ
เมื+อวนัที+ 18 เมษายน 2561 โดยสําเนารายงานการประชมุดงักลา่วได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ
ในครั ?งนี ?แล้ว  

ประธานฯ ได้เชิญผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถาม 

เมื+อไม่มีผู้ ใดเสนอคําถาม ประธานฯ จึงขอให้ที+ประชมุรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
qz{_ ซึ+งประชมุเมื+อวนัที+ _| เมษายน qz{_ 
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 มต ิ ที+ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี qz{_ ซึ+งประชุมเมื+อวนัที+ _| เมษายน qz{_ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึ+งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี ?  

เห็นด้วย จํานวน 370,018,403 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
งดออกเสียง จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000  
บตัรเสีย จํานวน 0 เสียง 

ระเบียบวาระที$ Y รับทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษัทและผลการดาํเนินงานของ 
บริษัทในรอบปี 2561 

ประธานฯ เสนอให้ที+ประชมุรับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดําเนินงานของ
บริษัทในรอบปี 2561 และขอให้นายกนัตภณ กิตติศิริประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที+ฝ่ายการเงินและบญัชีรายงานให้
ที+ประชมุได้รับทราบถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 

ประธานเจ้าหน้าที+ฝ่ายการเงินและบญัชีได้รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 โดยมี
รายละเอียดดงัที+ปรากฏในรายงานประจําปีของบริษัทที+ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครั ?งนี ?แล้ว
ซึ+งผลประกอบการของบริษัทในรอบปี 2561 บริษัทมีปริมาณการรับซื ?อสิทธิเรียกร้องหรือยอดสินเชื+อแฟคเตอริ+ง 
จํานวน 32,075 ล้านบาทในปี 2561 เทียบกบั 29,624 ล้านบาทในปี 2560 บริษัทมีปริมาณสินเชื+อลีสซิ+งและสินเชื+อ
เช่าซื ?อ ลดลงจาก 128 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 86 ล้านบาทในปี 2561 และมีปริมาณสินเชื+อเงินให้กู้ ยืมค่าซื ?อ
สินค้าเพิ+มขึ ?นจาก 921 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 990 ล้านบาทในปี 2561  

บริษัทมีรายได้รวมจํานวน 451.48 ล้านบาทในปี 2561 เพิ+มขึ ?นจาก 410.91 ล้านบาทในปี 2560 บริษัทมี
กําไรสทุธิจํานวน 166.23 ล้านบาทในปี 2561 เทียบกบั 151.44 ล้านบาทในปี 2560 บริษัทมีกําไรสทุธิตอ่หุ้นเทา่กบั 
0.34 บาทในปี 2561 เทียบกับ 0.31 บาทในปี 2560 ในด้านฐานะทางการเงิน ในปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวม
จํานวน 4,284 ล้านบาท มีหนี ?สินรวมจํานวน 2,920 ล้านบาท และมีสว่นของผู้ ถือหุ้นจํานวน 1,364 ล้านบาท บริษัท
มีอตัราสว่นหนี ?สินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 2.14 เทา่ในปี 2561 เทียบกบั 2.25 เทา่ในปี 2560 

ประธานฯ ได้เชิญผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถาม 

ผู้ ถือหุ้น 
(คณุธีรพล วีรพนัธ์ุชยั) 

: ได้สอบถามถึงสาเหตุที+ทําให้ปริมาณสินเชื+อลีสซิ+งของบริษัทลดลง
จาก _q| ล้านบาทในปี qz{` เป็น |{ ล้านบาทในปี qz{_ 

ประธานเจ้าหน้าที+บริหาร 
(คณุตนั เล เยน) 

: ได้ให้คําตอบว่าเศรษฐกิจไทยในปีที+ผ่านมาไม่ดีเท่าที+ควร บริษัทจึง
เพิ+มความระมัดระวังในการคัดเลือกลูกค้ารายใหม่มากขึ ?นในการ
อนุมัติสินเชื+อ อย่างไรก็ตาม สิ+งเหล่านี ?ไม่ควรนํามาเป็นข้อกังวล 
เนื+องจากพอร์ตสินเชื+อลีสซิ+งของบริษัท คิดเป็นสดัสว่นเพียงร้อยละ z 
ของพอร์ตสินเชื+อทั ?งหมดของบริษัท 
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เมื+อไม่มีผู้ ใดเสนอคําถามเพิ+มเติม ประธานฯ ขอให้ที+ประชมุรับทราบระเบียบวาระนี ? เนื+องจากเป็นระเบียบ
วาระเพื+อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด ทั ?งนี ? ที+ประชุมได้รับทราบรายงานประจําปีของ
คณะกรรมการบริษัท และผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ตามที+เสนอ 

ระเบียบวาระที$ [ พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบปีบัญชีสิ \นสุดวันที$ 31 ธันวาคม 
2561 

ประธานฯ ได้ชี ?แจงว่างบการเงินของบริษัท สําหรับรอบปีบญัชีสิ ?นสดุวนัที+ ~_ ธันวาคม qz{_ ได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดงัมีรายละเอียด
ตามที+ได้สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครั ?งนี ?แล้ว  

ประธานฯ ได้เชิญผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถาม 

ผู้ ถือหุ้น 
(คณุวิชยั เตติวฒัน์) 

: ได้สอบถามถึงสาเหตุของการเพิ+มขึ ?นของรายได้อื+นในปี qz{_ ใน
รายงานประจําปีหน้า _`| (หรือหน้า _M~ ในฉบับภาษาอังกฤษ) 
และเป็นรายได้ที+เกิดขึ ?นเป็นประจําหรือไม ่

ประธานเจ้าหน้าที+ฝ่ายการเงินและบญัชี 
(คณุกนัตภณ กิตติศิริประเสริฐ) 

: ได้ให้คําตอบว่ารายได้อื+นที+สําคญัจะประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการ
ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื+อจากบริษัท เช่น สินเชื+อแฟคเตอริ+ง และ
สินเชื+อเงินให้กู้ ยืมค่าซื ?อสินค้า เบี ?ยปรับและดอกเบี ?ยสําหรับลูกค้า
ค้างชําระเงินเกินกําหนด หนี ?สญูที+ตามเก็บเงินได้ในภายหลงั เป็นต้น 
สําหรับสาเหตทีุ+รายได้อื+นเพิ+มขึ ?น เนื+องมาจากรายได้ค่าธรรมเนียม
เพิ+มสงูขึ ?น 

ประธานเจ้าหน้าที+บริหาร 
(คณุตนั เล เยน) 

: ได้กล่าวเพิ+มเติมว่ารายได้อื+นเหล่านี ? โดยเฉพาะรายได้จาก
คา่ธรรมเนียมถือวา่เป็นรายได้ที+เกิดขึ ?นเป็นประจําของบริษัท 

ผู้ ถือหุ้น 
(คณุวิชยั เตติวฒัน์) 

: ไ ด้สอบถามว่า เหตุใดบริษัทจึง เปลี+ยนการบันทึกบัญชีจาก
อสงัหาริมทรัพย์เพื+อการลงทนุเป็นอาคารและอปุกรณ์ในปี qz{_ ใน
งบการเงินของบริษัท 

ประธานเจ้าหน้าที+ฝ่ายการเงินและบญัชี 
(คณุกนัตภณ กิตติศิริประเสริฐ) 

: ได้ให้คําตอบว่าบริษัทต้องการใช้พื ?นที+อาคารสํานักงานเพื+อรองรับ
การขยายธุรกิจในอนาคต เนื+องจากได้มีการให้เช่าพื ?นที+สํานักงาน
ช่วงก่อนหน้านี ? ดังนั ?นบริษัทจึงต้องเปลี+ยนการบันทึกบัญชีจาก
อสงัหาริมทรัพย์เพื+อการลงทนุเป็นอาคารและอปุกรณ์ 

กรรมการอิสระ 
(คณุสเุวทย์ ธีรวชิรกลุ) 

: ได้กล่าวเพิ+มเติมว่าบริษัทได้ซื ?อพื ?นที+สํานักงานบนชั ?น 20 และ 25 
ของอาคารลุมพินีทาวเวอร์ เพื+อใช้ในการขยายธุรกิจ การซื ?อพื ?นที+
สํานกังานดงักล่าวมีสญัญาให้เช่ากับผู้ เช่าเดิมติดมาด้วย ซึ+งเหลือ
สญัญาให้เช่าอีกประมาณ 2 ปี ดงันั ?นบริษัทจึงต้องบนัทึกบญัชีเป็น
อสงัหาริมทรัพย์เพื+อการลงทนุจนกวา่สญัญาเช่าจะสิ ?นสดุ 

เมื+อไม่มีผู้ ใดเสนอคําถามเพิ+มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที+ประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงินของ
บริษัท สําหรับรอบปีบญัชีสิ ?นสดุวนัที+ ~_ ธนัวาคม qz{_ 
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มต ิ ที+ประชมุได้พิจารณาแล้ว จงึมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติังบการเงินของบริษัท สําหรับรอบปีบญัชีสิ ?นสดุ
วนัที+ ~_ ธนัวาคม qz{_ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึ+งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด 
ดงันี ?  

เห็นด้วย จํานวน 370,028,907 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
งดออกเสียง จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000  
บตัรเสีย จํานวน 0 เสียง 

  
ระเบียบวาระที$ _ พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรสุทธิและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2561 

ประธานฯ ได้ชี ?แจงตอ่ที+ประชมุวา่ในปี qz{_ บริษัทมีผลกําไรสทุธิจํานวน _{{,qqz,`z` บาท คิดเป็นกําไร
ต่อหุ้น `.~M บาท บริษัทจงึสามารถจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ตามมาตรา __z แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชน
จํากดั พ.ศ. qz~z (รวมทั ?งที+มีการแก้ไขเพิ+มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั”) ทั ?งนี ? คณะกรรมการได้พิจารณา
และเห็นควรให้บริษัทจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจําปี qz{_ ดงันี ? 

ก) บริษัทไม่ต้องจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองตามกฎหมายในปี qz{_ เนื+องจากบริษัทมีทนุสํารอง
ตามกฎหมายครบถ้วนตามที+กฎหมายกําหนดแล้ว  

ข) จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี qz{_ ในอตัราหุ้นละ `._� บาท จํานวน M�~,M��,��z หุ้น 
รวมเป็นเงินปันผลทั ?งสิ ?น |~,|�M,��z.�z บาท โดยกําหนดรายชื+อผู้ ถือหุ้นที+มีสิทธิรับเงินปันผลใน
วนัที+ { มีนาคม qz{q (Record Date) และกําหนดจ่ายเงินปันผลวนัที+ _� พฤษภาคม qz{q การ
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายจากกําไรที+เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอตัราร้อยละ q` ซึ+งผู้ ถือหุ้น
ประเภทบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เทา่กบัเงินปันผลคณู q`/|` 

ประธานฯ ได้เชิญผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถาม 

เมื+อไม่มีผู้ ใดเสนอคําถาม ประธานฯ จึงขอให้ที+ประชุมพิจารณาและอนุมติัการจัดสรรกําไรสทุธิเป็นทุน
สํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจําปี qz{_ ตามรายละเอียดที+ได้เสนอข้างต้น 

มต ิ ที+ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตาม
กฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจําปี qz{_ ตามที+ประธานฯ เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึ+ง
มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี ?   

เห็นด้วย จํานวน 370,028,908 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
งดออกเสียง จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000  
บตัรเสีย จํานวน 0 เสียง 

ระเบียบวาระที$ ` พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั \งกรรมการแทนกรรมการที$ พ้นจากตําแหน่งตาม

วาระ  

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที+ประชุมว่าเพื+อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที+ดี นายตนั ไห่ เหล็ง ยูจีน 
และ นายตัน เล เยน ขอออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนี ? เนื+องจากเป็นกรรมการที+พ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระ และได้รับการถกูเสนอชื+อให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ+ง  
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โดยประธานฯ ได้ชี ?แจงว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตาม
ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 18. กําหนดวา่ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครั ?ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอยา่ง
น้อยจํานวน 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนที+อยู่ในตําแหน่งนานที+สดุเป็นผู้ออก แต่อาจได้รับ
เลือกตั ?งให้กลบัเข้าเป็นกรรมการได้อีก ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี qz{q นี ? มีกรรมการที+จะต้องพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระ q ทา่น ได้แก่  

1. นายตนั ไห ่เหลง็ ยจีูน กรรมการ ประธานกรรมการ และ  
กรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหา  

2. นายตนั เล เยน กรรมการ กรรมการบริหารความเสี+ยง และ 
ประธานเจ้าหน้าที+บริหาร 

 ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เรียนเชิญผู้ ถือหุ้นให้เสนอชื+อบคุคลเพื+อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั ?งเป็น
กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2562 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที+ 1 ตุลาคม 2561 –  
15 ธันวาคม 2561 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอชื+อบคุคลเพื+อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั ?งเป็นกรรมการ
บริษัท 

 คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหา ได้สรรหาและพิจารณาบคุคลที+มีความรู้ ความสามารถ 

วิสยัทศัน์กว้างไกล มีประสบการณ์และประวติัการทํางานที+ดีอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

และเป็นผู้ ที+ปฏิบติัหน้าที+ด้วยความรับผิดชอบและซื+อสตัย์สจุริต นอกจากนี ? คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและ

สรรหายงัได้คํานงึถึงคณุสมบติัที+เหมาะสม สอดคล้องกบัองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยทุธ์ทาง

ธุรกิจของบริษัท และเพื+อเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที+ดี คณะกรรมการบริษัทจงึเห็นควรเสนอให้เลือกตั ?ง

กรรมการทั ?ง q ท่าน คือ _) นายตนั ไห ่เหลง็ ยจีูน และ q) นายตนั เล เยน ที+ต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระให้กลบั

เข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการและตําแหน่งอื+นๆ ตามเดิมตอ่อีกวาระหนึ+ง 

 ทั ?งนี ? ประวัติและข้อมูลกรรมการที+เสนอให้เลือกตั ?งครั ?งนี ? ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้ นพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชมุแล้ว โดยจะลงมติเลือกตั ?งกรรมการเป็นรายบคุคล  

 ประธานฯ จึงขอเสนอที+ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั ?งกรรมการแทนกรรมการที+พ้นจากตําแหน่งตาม
วาระ โดยให้ลงคะแนนเลือกตั ?งกรรมการเป็นรายบคุคลตามที+เสนอข้างต้น ทั ?งนี ? สําหรับผู้ ถือหุ้นที+เห็นด้วยไมต้่องกา
เครื+องหมายใดๆ ลงในบตัรลงคะแนนเสียง ส่วนผู้ ถือหุ้นที+ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงในบตัร
ลงคะแนน แล้วสง่ให้เจ้าหน้าที+ของบริษัทเพื+อนบัคะแนนเสียงตอ่ไป  

 ประธานฯ ได้เชิญผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถาม 

เมื+อไม่มีผู้ ใดเสนอคําถาม ประธานฯ ได้เชิญ นายตนั ไห่ เหล็ง ยจีูน และ นายตนั เล เยน กลบัเข้ามาในที+
ประชมุก่อนประกาศมติที+ประชมุ 

มติ ที+ประชมุได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนมุติัให้แต่งตั ?ง นายตนั ไห่ เหล็ง ยจีูน และ นายตนั 

เล เยน ให้กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการและตําแหน่งอื+นๆตามเดิมอีกวาระหนึ+ง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ ถือ

หุ้นซึ+งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนของกรรมการแต่ละท่านที+ได้รับ

การแตง่ตั ?ง ดงันี ? 
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1. นายตนั ไห่ เหลง็ ยจีูน  
เห็นด้วย จํานวน 370,029,127 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
งดออกเสียง จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000  
บตัรเสีย จํานวน 0 เสียง 
 

 
2.  นายตนั เล เยน  

เห็นด้วย จํานวน 370,029,127 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
งดออกเสียง จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000  
บตัรเสีย จํานวน 0 เสียง 

 
ระเบียบวาระที$ a พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ ได้ชี ?แจงว่า คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2562 โดยพิจารณากลั+นกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที+สอดคล้องกบัภาระหน้าที+ และความ
รับผิดชอบที+ได้รับมอบหมาย รวมถึงความเพียงพอที+จะจูงใจตามนโยบายกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดงันั ?น 
คณะกรรมการบริษัทจงึมีมติกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ เป็นคา่ตอบแทนรายปีและคา่เบี ?ยประชมุประจําปี 2562 
ซึ+งเป็นอตัราเดียวกนักบัปี 2561 และปี 2560 และคา่ตอบแทนที+เป็นเงินโบนสั โดยมีรายละเอียดดงันี ? 

6.1 ค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี \ยประชุมประจาํปี 2562 (อัตราเดียวกับปี 2561 และปี 2560) 

คณะกรรมการบริษัท 
 คา่ตอบแทนรายปี (บาท) คา่เบี ?ยประชมุ (บาท) 
ประธาน    100,000    25,000/ครั ?ง  
รองประธาน     80,000    20,000/ครั ?ง  
กรรมการ     50,000    20,000/ครั ?ง  

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คา่ตอบแทนรายปี (บาท) คา่เบี ?ยประชมุ (บาท) 
ประธาน      80,000    25,000/ครั ?ง  
กรรมการ     50,000    20,000/ครั ?ง  

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
 คา่ตอบแทนรายปี (บาท) คา่เบี ?ยประชมุ (บาท) 
ประธาน      50,000    25,000/ครั ?ง  
กรรมการ     30,000    20,000/ครั ?ง 
 คณะกรรมการบริหารความเสี$ยง 

   คา่ตอบแทนรายปี (บาท)  คา่เบี ?ยประชมุ (บาท) 
ประธาน      50,000    25,000/ครั ?ง  
กรรมการ     30,000    20,000/ครั ?ง 
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6.2 ค่าตอบแทนที$เป็นโบนัสให้กับกรรมการ ดงันี ? 
                       บาท 
1. นายตนั ไห ่เหลง็ ยจีูน    714,000.00 
2. นายสิงหะ นิกรพนัธ์ุ    357,000.00 
3. นายสเุวทย์ ธีรวชิรกลุ    357,000.00 
4. นางจไุรรัตน์ ปันยารชนุ    357,000.00 
5. นางสาวฉวน หยี+ เฉียน    357,000.00 
6. นายตนั เล เยน     _               -  
                 2,142,000.00 

ประธานฯ ได้เชิญผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถาม 

เมื+อไม่มีผู้ ใดเสนอคําถาม ประธานฯ ขอให้ที+ประชมุพิจารณาการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 
2562 ตามรายละเอียดที+เสนอข้างต้น  

 มต ิ ที+ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 
2562 ตามที+เสนอข้างต้นทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทั ?งหมดของผู้ ถือหุ้น
ซึ+งมาประชมุ โดยมีรายละเอียด ดงันี ? 

เห็นด้วย จํานวน 370,029,233 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
งดออกเสียง จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000  
บตัรเสีย จํานวน 0 เสียง 

 
ระเบียบวาระที$ d พจิารณาแต่งตั \งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2562 

ประธานฯ ได้ชี ?แจงวา่ตามมาตรา 120 แหง่พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั ?งที+มีการ
แก้ไขเพิ+มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 59. และข้อ 60. กําหนดว่า ให้ที+ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีแต่งตั ?ง
ผู้สอบบญัชี และกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี  ในการแตง่ตั ?งผู้สอบบญัชีจะแตง่ตั ?งผู้สอบบญัชีคน
เดิมอีกก็ได้ และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้
ที+ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัให้แต่งตั ?งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั เป็นสํานกังานสอบ
บญัชีของบริษัทประจําปี 2562 โดยมีรายชื+อผู้สอบบญัชีดงันี ? 

1.  นางสาวนิสากร ทรงมณี  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที+ 5035 และ/หรือ 
2.  นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที+ 4301 และ/หรือ 
3.  ดร. ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที+ 3356 

 ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีนั ?น คณะกรรมการเห็นควรกําหนดค่าสอบบญัชีสําหรับบริษัทประจําปี 
2562 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 2,015,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายที+เกิดขึ ?นจริง และค่าใช้จ่ายในการเสนอรายงานต่อ
บริษัทในกลุม่) ซึ+งเป็นอตัราเดียวกบัปีที+ผา่นมา 

ประธานฯ ได้เชิญผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซกัถาม 
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เมื+อไม่มีผู้ ใดเสนอคําถาม ประธานฯ จึงขอให้ที+ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั ?งผู้สอบบญัชี และกําหนด
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ตามรายละเอียดที+เสนอข้างต้น 

มต ิ ที+ประชมุได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติัแต่งตั ?งผู้สอบบญัชีบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุ 
ไชยยศ สอบบญัชี จํากดัประจําปี 2562 และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีตามที+เสนอข้างต้นทกุประการ ด้วย
คะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึ+งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี ?  

เห็นด้วย จํานวน 370,029,233 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
งดออกเสียง จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000  
บตัรเสีย จํานวน 0 เสียง 

ระเบียบวาระที$ 8 พจิารณาเรื$องอื$นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ สอบถามที+ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดจะสอบถามหรือเสนอเรื+องอื+นให้ที+ประชมุพิจารณาหรือไม ่ 

ผู้ ถือหุ้น 
(คณุวิชยั เตติวฒัน์) 

: ได้สอบถามถึงสถานการณ์ของธุรกิจในปัจจบุนัของไตรมาสที+ 1/2562 
เมื+อเทียบกบัไตรมาสที+ 1/2561 และไตรมาสที+ 4/2561 

ประธานเจ้าหน้าที+บริหาร 
(คณุตนั เล เยน) 

: ได้ให้ตําตอบวา่เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2562 ยงัไม่คอ่ยดี
นัก และธนาคารแห่งประเทศไทยได้ทบทวนและปรับลดตัวเลข
คาดการณ์การเจริญเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 
ของปี 2562 จากร้อยละ M เป็น ร้อยละ ~.|  เช่นเดียวกนักบัธุรกิจของ 
บริษัท ก็ชะลอตวัลงเล็กน้อยเมื+อเทียบกับไตรมาส 1/2561 และไตร
มาสที+ 4/2561 อย่างไรก็ตามผลกระทบดังกล่าวมีไม่มากนักและ 
บริษัทมีแผนที+จะขยายธุรกิจหลักของบริษัท ซึ+งได้แก่ สินเชื+อ 
แฟคเตอริ+งและลีสซิ+งอยา่งตอ่เนื+องทกุปีด้วยการเพิ+มจํานวนลกูค้าราย
ใหมค่วบคูไ่ปกบัการสร้างธุรกิจเพิ+มเติมจากกลุม่ลกูค้าเดิม 

ผู้ ถือหุ้น 
(คณุปัณโณ สทุธิวิริยะ) 

: ได้สอบถามว่าในอนาคตบริษัทจะยังสามารถที+จะรักษาอัตราการ
เติบโตทางธุรกิจไว้ได้อย่างต่อเนื+องหรือไม่ และมีเรื+องใดที+บริษัทเป็น
กงัวลหรือไม ่

ประธานเจ้าหน้าที+บริหาร 
(คณุตนั เล เยน) 

: ได้ให้คําตอบว่านับตั ?งแต่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยในปี 2553 บริษัทมีปริมาณการให้สินเชื+อแฟคเตอริ+ง
เพิ+มขึ ?นเป็นสองเท่าจากประมาณ 16,000 ล้านบาทเป็น 32,000 ล้าน
บาทในปี 2561 ไม่เพียงแต่ปริมาณการให้สินเชื+อเท่านั ?น แม้แต่
สินทรัพย์ สว่นของผู้ ถือหุ้น และกําไรก็เพิ+มขึ ?นเช่นเดียวกนั นอกจากนี ? 
อตัราสว่นมลูค่ารายได้รวมต่อจีดีพี (GDP Penetration) ของประเทศ
ไทยยังคงมีอัตราที+ตํ+าประมาณร้อยละ 1.48 เท่านั ?น เมื+อเทียบกับ
ประเทศอื+นๆในทวีปยโุรปซึ+งมีอตัราส่วนมลูค่ารายได้รวมต่อจีดีพีสงู
กว่าร้อยละ 10 ประเทศไทยยงัมีฐานลกูค้าอีกเป็นจํานวนมาก โดยมี
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ประมาณ ~ ล้าน
ราย จงึนบัได้วา่ธุรกิจสินเชื+อแฟคเตอริ+งในประเทศไทยยงัมีแนวโน้มที+
สามารถเติบโตตอ่เนื+องได้อีกมาก  
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ผู้ ถือหุ้น 
(คณุปัณโณ สทุธิวิริยะ) 

: ได้สอบถามประธานเจ้าหน้าที+บริหารว่ามีความคิดเห็นอย่างไร
เกี+ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบนั และผลกระทบที+อาจ
เกิดขึ ?นตอ่สภาวะเศรษฐกิจ 

ประธานเจ้าหน้าที+บริหาร 
(คณุตนั เล เยน) 

: ได้ให้คําตอบว่าในช่วงนี ?มีสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมือง
เกิดขึ ?นหลงัจากวนัเลือกตั ?งทั+วไป ในวนัที+ qM มีนาคม qz{q ที+ผ่านมา 
ซึ+งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื+อมั+นของทั ?งนักลงทุนและผู้บริโภค 
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยประสบปัญหาทางการเมืองเป็นช่วงๆ
ตลอดระยะเวลา 10 ปีที+ผ่านมา จากประสบการณ์การทํางานใน
ประเทศไทยในช่วง 28 ปีที+ผ่านมา ถึงแม้สภาวะเศรษฐกิจไทยอาจ
เกิดการชะลอตัวอยู่บ้างแต่ธุรกิจของบริษัทยังคงเติบโตต่อไปได้
ตามปกติ ดงันั ?น ถึงแม้เศรษฐกิจไทยจะชะลอตวัเลก็น้อยในครึ+งปีแรก
ของปี 2562 แต่น่าจะฟื?นตวัได้ในช่วงครึ+งปีหลงัและยงัไม่น่าจะเกิด
วิกฤตการณ์เศรษฐกิจโลกขึ ?นในปีนี ? 

เมื+อไมมี่ผู้ใดเสนอเรื+องอื+นใดตอ่ที+ประชมุเพื+อพิจารณาแล้ว ประธานฯ จงึกลา่วปิดประชมุเวลา 15.20 น. 

อนึ+ง หลงัจากเริ+มการประชมุเมื+อเวลา 14.00 น. ได้มีผู้ ถือหุ้นทยอยเข้ามาลงทะเบียนเพื+อเข้าร่วมประชมุ
เพิ+มขึ ?น โดยมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จํานวน 77 ราย และผู้ รับมอบฉันทะ จํานวน 30 ราย รวมทั ?งสิ ?น 
107 ราย นับจํานวนหุ้นได้ทั ?งสิ ?น 370,029,234 หุ้น ซึ+งเท่ากับร้อยละ 74.9806 ของจํานวนหุ้นที+จําหน่ายได้แล้ว
ทั ?งหมด 

 
 
 

             (ลงชื+อ) 
 
 

 
(นายสิงหะ นิกรพนัธ์ุ) 
รองประธานกรรมการ 

ประธานที+ประชมุ 

 
 
เลขานกุารบริษัท 
 

 
________________________ 
นายกนัตภณ กิตติศิริประเสริฐ 
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                                                                                                                  สิ$งที$ส่งมาด้วยลาํดบัที$ 3 

รายนามและประวัตขิองกรรมการที$ได้รับการเสนอชื$อเพื$อแต่งตั Bงแทนกรรมการที$ต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 
ชื$อ : นางสาวฉวน หยี- เฉียน  
วัน/เดอืน/ปีเกดิ : 15 มกราคม 2511 
อายุ : 52 ปี 
สัญชาต ิ : สงิคโปร์ 
การศกึษา / การอบรม : -  ปริญญาโทด้านกฎหมาย  
      National University of Singapore, Singapore 

- CFA Charterholder 
- Graduate Diploma in Compliance, International Compliance Association 

ตาํแหน่งปัจจุบนั : กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี-ยง 
ตาํแหน่งที$เสนอ : กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี-ยง 
 
วันที$ได้รับแต่งตั BงครัBงแรก : 19 เมษายน 2560 
วันที$ได้รับแต่งตั Bงล่าสุด : 19 เมษายน 2560 
จาํนวนปีที$เป็นกรรมการ  : 3 ปี 
ความสัมพนัธ์กับบริษัท : จํานวนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ    - 
  ชนิด       - 
  จํานวน       - 
 
ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที-ฝ่ายบริหารความเสี-ยงกลุม่ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล จํากดั (สงิคโปร์) 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี-ยง บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ IFS Capital (Malaysia) Sdn. Bhd.   

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ PT. IFS Capital Indonesia 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ IFS Factors (Malaysia) Sdn. Bhd. 

2552 - 2559 กรรมการ ECICS Limited 
 
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/อื$นๆ ในปัจจุบนั 
 

บริษัทจดทะเบยีนอื$น กจิการอื$นที$ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน 

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล จํากดั (สงิคโปร์) 
 

IFS Capital (Malaysia) Sdn. Bhd.  
PT. IFS Capital Indonesia  
IFS Factors (Malaysia) Sdn. Bhd. 
ECICS Limited    
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การมี/ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลที$อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนัหรือ
ในช่วง T ปีที$ผ่านมา 
-   เป็นกรรมการที-มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที-ปรึกษาที-ได้รับเงินเดือน :  เป็น 
-   เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ       :  ไมเ่ป็น 
-   ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจที-มีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าที-ได้อยา่งเป็นอิสระ :  เป็น 
 
คุณสมบตัต้ิองห้าม 
1. ไมมี่ประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดที-เกี-ยวกบัทรัพย์ซึ-งได้กระทําโดยทจุริต 
2. ไมมี่ประวตักิารทํารายการที-อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีที-ผา่นมา 
 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562  
การประชมุคณะกรรมการบริษัท    :     4/4 ครั �ง  
การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี-ยง   : 2/2 ครั �ง 
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สิ$งที$ส่งมาด้วยลาํดบัที$ 3 

รายนามและประวัตขิองกรรมการที$ได้รับการเสนอชื$อเพื$อแต่งตั Bงแทนกรรมการที$ต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 

ชื$อ   : นายชยตุม์ วิชชปุระภา 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ :  23 สงิหาคม 2496  

อายุ : 67 ปี 

สัญชาต ิ : ไทย 

การศกึษา / การอบรม : ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการธนาคารและการเงินระหว่าง

ประเทศ   

  The University of Birmingham, Edgbaston, England 

 : ปริญญาโทนิตศิาสตร์ (น.ม.) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

 : ปริญญาตรีนิตศิาสตร์ (น.บ.) มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 : ประกาศนียบตัรกฎหมายธรุกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 : ประกาศนียบตัรการศกึษากฎหมายชั �นสงู (เกียรตนิิยม) สภาทนายความ ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

 : ประกาศนียบตัรวิชาชีพการดําเนินคดี สภาทนายความ ในพระบรมราชปูถมัภ์     

 : ประกาศนียบตัรภาษาองักฤษเฉพาะอาชีพ (กฎหมาย) มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 : Certificate of Proficiency in English, University of Michigan at Ann Arbor, USA 

 : Certificate in English for Business Lawyers, Thammasat University 

 : General Certificate of Education (Advanced Level), University of London, England 

 : General Certificate of Education (Ordinary Level), University of Cambridge, England 

 : General Certificate of Education (Ordinary Level), University of London, England 

 : Certificate in Secondary Education, Assumption College, Bangkok 

ตาํแหน่งปัจจุบนั : - 

ตาํแหน่งที$เสนอ : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี-ยง 

 
วันที$ได้รับแต่งตั BงครัBงแรก : - 
วันที$ได้รับแต่งตั Bงล่าสุด : - 
จาํนวนปีที$เป็นกรรมการ 
และกรรมการอสิระ  : -  ปี 
 
ความสัมพนัธ์กับบริษัท : จํานวนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ  - 
  ชนิด     - 
  จํานวน     - 
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ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2554 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ INTERNATIONAL LAW CHAMBERS LTD. 

2551 - ปัจจบุนั คณะกรรมการจริยธรรมทางกฎหมาย สภาทนายความในพระบรมราชปูถมัภ์      

2552 - ปัจจบุนั ผู้ ทําคํารับรองลายมือชื-อและเอกสาร  

2540 - 2554 หุ้นสว่นผู้จดัการ CHAYUT & ASSOCIATES 

2548 - 2549 ที-ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ                       
การสื-อสารและโทรคมนาคม 

สภาผู้แทนราษฎร 

 
 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ /อื$นๆ ในปัจจุบนั 
 

บริษัทจดทะเบยีนอื$น กจิการอื$นที$ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน 

- - 
 
 
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิตบุิคคลที$อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนัหรือ
ในช่วง 2 ปีที$ผ่านมา 
-   เป็นกรรมการที-มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที-ปรึกษาที-ได้รับเงินเดือน :  ไมเ่ป็น 
-   เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ       : เป็น 
-   ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจที-มีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าที-ได้อยา่งเป็นอิสระ : ไมเ่ป็น 
 
คุณสมบตัต้ิองห้าม 
1. ไมมี่ประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดที-เกี-ยวกบัทรัพย์ซึ-งได้กระทําโดยทจุริต 
2. ไมมี่ประวตักิารทํารายการที-อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีที-ผา่นมา 

 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562  
การประชมุคณะกรรมการบริษัท    : – 
     



สิ#งที#ส่งมาด้วยลาํดบัที# 4 
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คุณสมบัตกิรรมการอสิระ  

บริษัทกําหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระเทา่กบัข้อกําหนดขั ;นตํ<าของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) ดงันี ; 

1. ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ L ของจํานวนหุ้นที<มีสิทธิออกเสียงทั ;งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลที<อาจมีความขดัแย้ง โดยให้นบัรวมหุ้นที<ถือโดยผู้ ที<เกี<ยวข้องด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที<มีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที<ปรึกษา ที<ได้เงินเดือน

ประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับ

เดียวกนั หรือนิตบิคุคลที<อาจมีความขดัแย้ง (ปัจจบุนัและชว่ง 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตั ;ง)  

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบุคคลที<จะได้รับการเสนอชื<อเป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของ

บริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีความสมัพนัธ์ด้านบริหารหรือทําธุรกิจร่วมกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท

ย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที<อาจมีความขัดแย้ง ทั ;งปัจจุบันและ 2 ปีก่อนวันที<ยื<นคําขอ

อนญุาตกบัสาํนกังาน ก.ล.ต. ในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ; 

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที<มีส่วนร่วมในการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที<ปรึกษาที<รับ
เงินเดือนประจํา 

• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น ซื ;อ/ขายทรัพย์สินและบริการที<มีนัยสําคัญตามที< กลต. 
กําหนด (ใช้แนวทางในทํานองเดียวกบัข้อกําหนดว่าด้วยการทํารายการที<เกี<ยวโยงกนัของ
ตลาดหลกัทรัพย์) 

• ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชี 

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ รวมถึงการให้บริการเป็นที<ปรึกษากฎหมาย  
ที<ปรึกษาทางการเงิน ซึ<งได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาท ตอ่ปี 

5. ไมเ่ป็นกรรมการที<ได้รับการแตง่ตั ;งขึ ;นเพื<อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้ ถือหุ้นซึ<งเป็นผู้ เกี<ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

6. ไมมี่ลกัษณะอื<นใด ที<ทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งอิสระเกี<ยวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
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สิ$งที$ส่งมาด้วยลาํดบัที$ 3 
   

สรุปสาระสาํคัญของการแก้ไขเพิ$มเตมิข้อบังคับของบริษัท 
 

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน 
ข้อบังคับส่วนที$เสนอ 
ให้มีการแก้ไขเพิ$มเตมิ 

ข้อ 26.  การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ >น 
ณ ท้องทีAอันเป็นทีAตั >งสํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือ
จงัหวดัใกล้เคียง หรือ ณ ทีAอืAนใดตามทีAประธานกรรมการ 
หรือผู้ ซึAงได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะ
กําหนด 
 

ข้อ 26.  การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ >น 
ณ ท้องทีAอันเป็นทีAตั >งสํานักงานใหญ่ของบริษัท หรือ
จงัหวดัใกล้เคียง หรือ ณ ทีAอืAนใดตามทีAประธานกรรมการ 
หรือผู้ ซึAงได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะ
กําหนด 
 
ทั >งนี > การประชุมคณะกรรมการของบริษัท สามารถ
กระทําผา่นสืAออิเลก็ทรอนิกส์ได้ 
 

ข้อ 27.  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการ หรือผู้ ซึAงได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน
ประชมุ เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วนเพืAอรักษาสิทธิหรือ
ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอืAน 
และกําหนดวนันดัประชมุเร็วกวา่นั >นก็ได้  
  
ในกรณีทีAกรรมการตั >งแต่สองคนขึ >นไปร้องขอให้มีการ
เรียกประชมุคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกําหนด
วนันดัประชุมภายในสิบสีA (14) วนันบัแต่วนัทีAได้รับการ
ร้องขอเช่นวา่นั >น 
 

ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการ หรือผู้ ซึAงได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน
ประชมุ เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วนเพืAอรักษาสิทธิหรือ
ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอืAน 
และกําหนดวนันดัประชมุเร็วกวา่นั >นก็ได้  
 
ในกรณีทีAกรรมการตั >งแต่สองคนขึ >นไปร้องขอให้มีการ
เรียกประชมุคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกําหนด
วนันดัประชุมภายในสิบสีA (14) วนันบัแต่วนัทีAได้รับการ
ร้องขอเช่นวา่นั >น 
 
ในการจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการผ่านสืAอ
อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทอาจส่งหนังสือนัดประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์แทนก็ได้  
 

ข้ อ  28. ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร  จ ะ ต้ อ ง
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึAงหนึAงของจํานวน
กรรมการทั >งหมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 
 
ในกรณีทีAประธานกรรมการไม่อยู่ในทีAประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบติัหน้าทีAได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้
รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีA ได้ ให้
กรรมการซึAงประชุมเลือกกรรมการคนหนึAงขึ >นเป็น
ประธานในทีAประชมุ 

ข้ อ  28. ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร  จ ะ ต้ อ ง
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึAงหนึAงของจํานวน
กรรมการทั >งหมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 
 
ในกรณีทีAประธานกรรมการไม่อยู่ในทีAประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบติัหน้าทีAได้ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้
รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีA ได้ ให้
กรรมการซึAงประชุมเลือกกรรมการคนหนึAงขึ >นเป็น
ประธานในทีAประชมุ 
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ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน 
ข้อบังคับส่วนที$เสนอ 
ให้มีการแก้ไขเพิ$มเตมิ 

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั >ง ประธานในทีA
ประชมุจะกําหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชมุ
และดําเนินการใด ๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสืAอ
อิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ โดยทีAกรรมการอย่างน้อยหนึAงในสาม 
(1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในทีAประชุมแห่งเดียวกัน 
และกรรมการทั >งหมดทีAเข้าร่วมประชมุต้องอยูใ่นประเทศ
ไทยในขณะทีAมีการประชมุ  
การประชุมกรรมการผ่านสืAออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรค
สาม ต้องมีกระบวนการรักษาความมัAนคงปลอดภยัด้าน
สารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั >งเสียงและ
ภาพแล้วแต่กรณีของกรรมการทกุรายในทีAประชมุตลอด
ระยะเวลาทีA มีการประชุม รวมทั >งข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ทีAเกิดขึ >นจากการบันทึกดังกล่าว และมี
ระบบควบคมุการประชมุเป็นไปตามกฎหมายทีAเกีAยวข้อง 
 
กรรมการบริษัทซึAงเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการผ่านสืAอ
อิเลก็ทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงืAอนไขทีAกลา่ว
มาข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอนัสามารถนบั
องค์ประชมุได้ และถือว่าการประชมุคณะกรรมการผ่าน
สืAออิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุม
ตามวิธีการทีAบญัญติัไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบัฉบบันี > 
 

ข้อ 36.  ให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึAงครั >ง 
การประชุมเช่นว่านี >ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การ
ประชุมสามญัดงักล่าวให้จดัให้มีขึ >นภายในสีA (4) เดือน
ภายหลงัวนัสิ >นสดุรอบปีบญัชีของบริษัท 
 
การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอืAนๆ ให้เรียกว่า “ประชุม
วิสามญั” 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเมืAอใดก็ได้สดุแต่
จะเห็นสมควร หรือเมืAอผู้ ถือหุ้นซึAงมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าหนึAงในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้นทีAจําหน่ายได้
ทั >งหมด หรือจํานวนผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ยีAสิบห้า (25) คน 
ซึAงมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึAงในสิบ (1/10) ของ
จํานวนหุ้นทีAจําหน่ายได้ทั >งหมดเข้าชืAอกันทําหนงัสือใน
ฉบบัเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือ
หุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั >นจะต้องระบุว่าให้เรียก
ประชุมเพืAอการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัด

ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึAงครั >ง 
การประชุมเช่นว่านี >ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การ
ประชุมสามญัดงักล่าวให้จดัให้มีขึ >นภายในสีA (4) เดือน
ภายหลงัวนัสิ >นสดุรอบปีบญัชีของบริษัท 
 
การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอืAนๆ ให้เรียกว่า “ประชุม
วิสามญั” 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเมืAอใดก็ได้สดุแต่
จะเห็นสมควร หรือเมืAอผู้ ถือหุ้นคนหนึAงหรือหลายคนซึAงมี
หุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวน
หุ้นทีAจําหน่ายได้ทั >งหมด จะเข้าชืAอกันทําหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการวิสามัญ
เมืAอใดก็ได้ แต่จะต้องระบเุรืAองและเหตผุลในการทีAขอให้
เ รียกประชุมไ ว้ใ ห้ชัดเจนในหนัง สือดังกล่าวด้วย 
คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน สีAสิบห้า (45) วัน
นบัแตว่นัทีAได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 
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ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน 
ข้อบังคับส่วนที$เสนอ 
ให้มีการแก้ไขเพิ$มเตมิ 

ประชุมภายในหนึAง (1) เดือนนับแต่วันทีAได้รับหนังสือ
จากผู้ ถือหุ้น 
 

 
 
ในกรณีทีAคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน
กําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้ นทั >งหลายซึAง
เข้าชืAอกันหรือผู้ ถือหุ้ นคนอืAน ๆ รวมกันได้จํานวนหุ้ น
ตามทีAบงัคบัไว้นั >นจะเรียกประชมุเองก็ได้ภายใน สีAสิบห้า 
(45) วนันับแต่วนัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม 
ในกรณีเ ช่นนี > ใ ห้ ถือว่า เ ป็นการประชุมผู้ ถือหุ้ น ทีA
คณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายอนัจําเป็นทีAเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและ
อํานวยความสะดวกตามสมควร 
 
ในกรณีทีAปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นทีAเป็นการเรียก
ประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสีAครั >งใด จํานวนผู้ ถือหุ้น
ซึAงมาร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามทีAกําหนดไว้
ในข้อ 38 ของข้อบงัคับฉบบันี > ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสีAต้อง
ร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายทีAเกิดขึ >นจากการจดัให้
มีการประชมุในครั >งนั >นให้แก่บริษัท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

(แบบทั$วไปซึ$งเป็นแบบที$งา่ยไมซ่บัซ้อน)  
(General Form)  

ท้ายประกาศกรมพฒันาธรุกิจการค้า เรื$อง กําหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที$ 5) พ.ศ. 2550  
Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  

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

 
เขียนที$  

Written at 
วนัที$ เดือน พ.ศ.  

Date Month Year 
 
(1) ข้าพเจ้า  สญัชาติ   

       I/We Nationality 
อยูบ้่านเลขที$    ถนน      ตําบล/แขวง       

Residing at     Road      Tambol/Khwaeng  
อําเภอ/เขต    จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์       

Amphur/Khet    Province     Postal Code   
 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
      being a shareholder of IFS Capital (Thailand) Public Company Limited 
 

โดยถือหุ้นจํานวนทัง̂สิน̂รวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                                 เสียง ดงันี ̂ 
holding the total number of                                shares, and having the right to vote equivalent to                      votes as follows: 
หุ้นสามญั          หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                                                                        เสียง              
ordinary share of        shares, having the right to vote equivalent to                     votes, 
หุ้นบริุมสทิธิ                                              หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                                                        เสียง 
preference share of        shares, having the right to vote equivalent to                                                        votes. 

 
(3) ขอมอบฉนัทะให้     
      Hereby appoint: 

(1)         อาย ุ  ปี อยูบ้่านเลขที$                            
       Name        age             years, residing at    
ถนน     ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต                      
Road      Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet  
จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์    หรือ 
Province    Postal Code              , or 

(2)         อาย ุ  ปี อยูบ้่านเลขที$                               
        Name       age             years, residing at    
ถนน     ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต                      
Road      Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet  
จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์    หรือ 
Province    Postal Code                          , or 

 (3)         อาย ุ  ปี อยูบ้่านเลขที$      
      Name       age             years, residing at 

ถนน     ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต             
Road      Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet  
จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์                       
Province    Postal Code       
 
คนหนึ$งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื$อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of the Shareholders 
ในวนัจนัทร์ที$ 20 เมษายน 2563      เวลา 14.00 น. 
on Monday 20th April 2020              at 2.00 p.m. 
ณ ห้องประชมุอินฟินิตี ̂ชัน̂ 7 โรงแรมดิ เอทสั ลมุพินี เลขที$ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร efegf ประเทศไทย หรือที$จะพึงเลื$อนไปในวนั 
เวลา และสถานที$อื$นด้วย 

at the Infinity Room, 7th Floor, The AETAS Lumpini Hotel, No. 1030/4 Rama IV Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand or any adjournment 
at any date, time and place thereof. 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Duty Stamp Baht 20) 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Duty Stamp Baht 20) 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Duty Stamp Baht 20) 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Duty Stamp Baht 20) 
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กิจการใดที$ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนัน̂ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

Any acts performed by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
 
 
 

ลงชื$อ/Signed ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
( ) 

 
 

ลงชื$อ/Signed ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 
 
 

ลงชื$อ/Signed ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

 
 

ลงชื$อ/Signed ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 

 
 
 
 
หมายเหต ุ

ผู้ ถือหุ้นที$มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื$อ
แยกการลงคะแนนเสียงได้ 

Remark 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies 
for splitting votes. 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบที#กําหนดรายการตา่งๆ ที#จะมอบฉนัทะที#ละเอียดชดัเจนตายตวั) 
(Proxy Form containing specific details) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธรุกิจการค้า เรื#อง กําหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที# 5) พ.ศ. 2550  
Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  

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

เขียนที#                                                  
Written at 
วนัที# เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 
(Q)  ข้าพเจ้า                                สญัชาติ   
       I/We                                         Nationality   

อยูบ้่านเลขที#           ถนน                    ตําบล/แขวง  
Residing at               Road                                                                   Tambol/Khwaeng  
อําเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย์                               
Amphur/Khet                                                      Province                                                              Postal Code 
 

([)  เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
      being a shareholder of IFS Capital (Thailand) Public Company Limited 

โดยถือหุ้นจํานวนทั _งสิ _นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                              เสียง ดงันี _  
holding the total number of                                shares, and having the right to vote equivalent to                  votes as follows: 
หุ้นสามญั              หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                                                                    เสียง              
ordinary share of        shares, having the right to vote equivalent to                votes, 
หุ้นบริุมสทิธิ                                              หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั       เสียง 
preference share of        shares, having the right to vote equivalent to                                                   votes. 
 

(`)  ขอมอบฉนัทะให้  
       Hereby appoint  

  (1) อาย ุ ปี อยูบ้่านเลขที#                                                         
       Name age  years, residing at 

ถนน   ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต   
Road  Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet  
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์                        หรือ 
Province  Postal Code                                                                , or 

  (2) อาย ุ ปี อยูบ้่านเลขที#  
       Name age years, residing at 

ถนน  ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์ หรือ 
Province  Postal Code                                                                , or 

   (3) อาย ุ ปี อยูบ้่านเลขที#  
        Name age years, residing at 

ถนน  ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต   
Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  
Province  Postal Code   
 
คนหนึ#งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื#อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of the Shareholders 
ในวนัจนัทร์ที# 20 เมษายน 2563      เวลา 14.00 น. 
On Monday 20th April 2020              at 2.00 p.m. 
ณ ห้องประชมุอินฟินิตี _ ชั _น 7 โรงแรมดิ เอทสั ลมุพินี เลขที# 1030/4 ถนนพระราม g แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร QiQ[i ประเทศไทย หรือที#จะพงึเลื#อนไปในวนั 
เวลา และสถานที#อื#นด้วย 

at the Infinity Room, 7th Floor, The AETAS Lumpini Hotel, No. 1030/4 Rama IV Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand or any 
adjournment at any date, time and place thereof. 
 

(4)   ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั _งนี _ ดงันี _ 
       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

   �    วาระทีG 1  เรืGองพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 
 Agenda No. 1         Re: To consider and adopt the minutes of the 2019 Annual General Meeting of the Shareholders 

   �       (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เห็นสมควร 
              (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Duty Stamp Baht 20) 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Duty Stamp Baht 20) 
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�     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี _ 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 �    เห็นด้วย �    ไมเ่ห็นด้วย �    งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 

� วาระทีG 2  เรืGองรับทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษัทและผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 
 Agenda No. 2  Re: To acknowledge the Annual Report of the Board of Directors and the operating results for the year 

2019 
�      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เห็นสมควร 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
�      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี _ 

                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
 �    เห็นด้วย �    ไมเ่ห็นด้วย  �    งดออกเสียง 

     Approve                Disapprove   Abstain 
 

� วาระทีG 3              เรืGองพจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท สาํหรับรอบปีบัญชีสิ Vนสุด วันทีG 31 ธันวาคม 2562 
 Agenda No. 3 Re:  To consider and approve the Financial Statements of the Company for the fiscal year ended 31st 

December 2019 

�      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เห็นสมควร 
          (a)     To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
�      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี _ 
 (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

 �    เห็นด้วย �    ไมเ่ห็นด้วย                �    งดออกเสียง 
   Approve                      Disapprove      Abstain 

  

�    วาระทีG 4  เรืGองพจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรสุทธิและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2562 
Agenda No.4  Re: To consider and approve the appropriation of the net profit and dividend payment for the year 

2019  
�      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เห็นสมควร 

           (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
�      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี _ 

                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
 �    เห็นด้วย �    ไมเ่ห็นด้วย  �    งดออกเสียง 

     Approve                 Disapprove    Abstain 
 

�    วาระทีG 5  เรืGองพจิารณาอนุมัตกิารเลือกตั VงกรรมการแทนกรรมการทีGพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 
Agenda No.5  Re: To consider and approve the election of the directors to replace the directors who retire by rotation 

�      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เห็นสมควร 
           (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
�      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี _ 

                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
 

1.  นางสาวฉวน หยี# เฉียน  
     Ms. Chionh Yi Chian 
�    เห็นด้วย �    ไมเ่ห็นด้วย  �    งดออกเสียง 

   Approve                  Disapprove   Abstain 
 

2. นายชยตุม์ วิชชปุระภา 
    Mr. Chayut Vishchuprapha  
�    เห็นด้วย �    ไมเ่ห็นด้วย  �    งดออกเสียง 

   Approve                  Disapprove   Abstain 
  

�    วาระทีG 6  เรืGองพจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
Agenda No.6 Re: To consider and approve the determination of the remuneration of the directors  

                                    �     (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 �      (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี _ 
 (b)   To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
                                                     �    เห็นด้วย �    ไมเ่ห็นด้วย              �    งดออกเสียง 
                                                            Approve         Disapprove                     Abstain 
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�    วาระทีG 7  เรืGองพจิารณาอนุมัตกิารแต่งตั Vงผู้สอบบัญชีและการกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563 
Agenda No.7  Re: To consider and approve the appointment of the auditor and the determination of the 

remuneration of the auditor for the year 2020 
�      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เห็นสมควร 

           (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
�      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี _ 

                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
 �    เห็นด้วย �    ไมเ่ห็นด้วย  �    งดออกเสียง 

     Approve                 Disapprove    Abstain 
 

�    วาระทีG 8  เรืGองพจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิGมเตมิข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26 ข้อ 27 ข้อ 28 และข้อ 36 
Agenda No.8  Re: To consider and approve the amendments to Article No. 26, 27, 28 and 36 of the Company’s 

Articles of Association 
�      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เห็นสมควร 

           (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
�      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี _ 

                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
 �    เห็นด้วย �    ไมเ่ห็นด้วย  �    งดออกเสียง 

     Approve                 Disapprove    Abstain 
 

�  วาระทีG 9 เรืGองพจิารณาอืGนๆ (ถ้ามี) 
 Agenda No. 9  Re: To consider other matters (if any)   

�      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
�      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี _ 

                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
�    เห็นด้วย �    ไมเ่ห็นด้วย  �    งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove    Abstain 

 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที#ไม่เป็นไปตามที#ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี _ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั _นไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการ
ลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

   Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be my/our voting as 
a shareholder. 

(6)  ในกรณีที#ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที#ที#ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื#อง
ใดนอกเหนือจากเรื#องที#ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที#มีการแก้ไขเปลี#ยนแปลงหรือเพิ#มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ
ประการตามที#เห็นสมควร 
                             In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes 
resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to 
consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 
กิจการใดที#ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที#ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที#ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้

กระทําเองทกุประการ 
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in 

the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
 
 
 
 
 

ลงชื#อ/Signed ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

( ) 

 

 

 

 

ลงชื#อ/Signed ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 

 

 

 

ลงชื#อ/Signed ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
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ลงชื#อ/Signed ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 

 
 
หมายเหต ุ

Remarks 

Q. ผู้ ถือหุ้นที#มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคน
เพื#อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several 
proxies for splitting votes. 

2. วาระเลือกตั _งกรรมการสามารถเลือกตั _งกรรมการทั _งชดุหรือเลือกตั _งกรรมการเป็นรายบคุคล 
 In respect of the agenda as to the election of the directors, either the whole set of the nominated candidates or an individual nominee may be voted for. 
3. ในกรณีที#มีวาระที#จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที#ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ#มเติมได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the 
Proxy Form B. as attached. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
ALLONGE OF PROXY FORM B. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

The appointment of proxy by the shareholder of IFS Capital (Thailand) Public Company Limited 
 

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวนัจันทร์ที# 20 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอินฟินิตี _ ชั _น k โรงแรมดิ เอทัส ลุมพินี เลขที# 
1030/4 ถนนพระราม g แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร QiQ[i ประเทศไทย หรือที#จะพงึเลื#อนไปในวนัเวลาและสถานที#อื#นด้วย                                                                                                     
 
In the meeting of the 2020 Annual General Meeting of the Shareholders, on Monday 20th April 2020 at 2.00 p.m. at the 
Infinity Room, 7th Floor, The AETAS Lumpini Hotel, No. 1030/4 Rama IV Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 
10120, Thailand or any adjournment at any date, time and place thereof. 

     
 

� วาระที#                      เรื#อง                  
        Agenda No.          Re:  
� (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เหน็สมควร                           

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
�    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี _ 

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                �    เหน็ด้วย �    ไมเ่หน็ด้วย  �    งดออกเสยีง  
                     Approve        Disapprove         Abstain 
 

� วาระที#                      เรื#อง                  
        Agenda No.          Re:  
� (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เหน็สมควร                           

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
�    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี _ 

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                �    เหน็ด้วย �    ไมเ่หน็ด้วย  �    งดออกเสยีง  
                     Approve        Disapprove         Abstain 
 
� วาระที#                      เรื#อง                  
        Agenda No.          Re:  
� (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เหน็สมควร                           

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
�    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี _ 

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                �    เหน็ด้วย �    ไมเ่หน็ด้วย  �    งดออกเสยีง  
                       Approve        Disapprove          Abstain 
 
� วาระที#                      เรื#อง                  
        Agenda No.          Re:  
� (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เหน็สมควร                           

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
�    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี _ 

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                �    เหน็ด้วย �    ไมเ่หน็ด้วย  �    งดออกเสยีง  
                     Approve        Disapprove          Abstain 
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� วาระที#                      เรื#อง                  
        Agenda No.          Re:  
� (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เหน็สมควร                           

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
�    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี _ 

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

               �    เหน็ด้วย �    ไมเ่หน็ด้วย  �    งดออกเสยีง  
                    Approve        Disapprove         Abstain  
 
�     วาระที#                                                          เรื#อง    เลอืกตั _งกรรมการ (ตอ่) 
        Agenda No.                                          Re:    Election of director(s) (Continued) 

ชื#อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 
  �    เหน็ด้วย �    ไมเ่หน็ด้วย  �    งดออกเสยีง  
        Approve        Disapprove            Abstain 

ชื#อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 
  �    เหน็ด้วย �    ไมเ่หน็ด้วย  �    งดออกเสยีง  
        Approve        Disapprove            Abstain 

ชื#อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 
  �    เหน็ด้วย �    ไมเ่หน็ด้วย  �    งดออกเสยีง  
        Approve        Disapprove            Abstain 

ชื#อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 
  �    เหน็ด้วย �    ไมเ่หน็ด้วย  �    งดออกเสยีง  
        Approve        Disapprove            Abstain 
ชื#อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 
  �     เหน็ด้วย �    ไมเ่หน็ด้วย  �    งดออกเสยีง  
          Approve        Disapprove            Abstain 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

Proxy Form C. 
 

(แบบที#ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั Nงให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น)  
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธรุกิจการค้า เรื#อง กําหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที# 5) พ.ศ. 2550  
Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  

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

เขียนที#                                                  
Written at 
วนัที# เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 
(c)  ข้าพเจ้า                                          
       I/We                                            

สํานกังานตั Nงอยูเ่ลขที#               ถนน                           ตําบล/แขวง  
Residing at               Road                                                                   Tambol/Khwaeng  
อําเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย์                               
Amphur/Khet                                                      Province                                                              Postal Code 
ในฐานะผู้ประกอบธรุกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น  (Custodian) ให้กบั      
as a Custodian for  
ซึ#งเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                
being a shareholder of IFS Capital (Thailand) Public Company Limited                                                                                                                                                          
โดยถือหุ้นจํานวนทั Nงสิ Nนรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั            เสียง ดงันี N                                                             
holding the total number of                            shares, and having the right to vote equivalent to                                        votes as follows: 
หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                                          เสียง  
ordinary share of                              shares, having the right to vote equivalent to                                                                    votes, 
หุ้นบริุมสทิธิ                                                                      หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                      เสียง                                                                                                                                                                
preference share of                                                           shares, having the right to vote equivalent to                  votes. 
  

 (l)  ขอมอบฉนัทะให้  
       Hereby appoint  

  (1) อาย ุ ปี อยูบ้่านเลขที#                                                         
       Name age  years, residing at 

ถนน   ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต   
Road  Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet  
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์                        หรือ 
Province  Postal Code                                                               , or 

  (2) อาย ุ ปี อยูบ้่านเลขที#  
       Name age years, residing at 

ถนน  ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  
Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์ หรือ 
Province  Postal Code                                                                , or 

   (3) อาย ุ ปี อยูบ้่านเลขที#  
        Name age years, residing at 

ถนน  ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต   
Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  
Province  Postal Code   
 
คนหนึ#งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื#อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of the Shareholders 
ในวนัจนัทร์ที# 20 เมษายน 2563      เวลา 14.00 น. 
on Monday 20th April 2020              at 2.00 p.m. 
ณ ห้องประชมุอินฟินิตี N ชั Nน 7 โรงแรมดิ เอทสั ลมุพินี เลขที# 1030/4 ถนนพระราม q แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร cscls ประเทศไทย หรือที#จะพงึเลื#อนไปในวนั 
เวลา และสถานที#อื#นด้วย 
at the Infinity Room, 7th Floor, The AETAS Lumpini Hotel, No. 1030/4 Rama IV Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand or any 
adjournment at any date, time and place thereof. 
 
 
 
 
 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Duty Stamp Baht 20) 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Duty Stamp Baht 20) 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Duty Stamp Baht 20) 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Duty Stamp Baht 20) 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Duty Stamp Baht 20) 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Duty Stamp Baht 20) 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Duty Stamp Baht 20) 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Duty Stamp Baht 20) 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Duty Stamp Baht 20) 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Duty Stamp Baht 20) 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Duty Stamp Baht 20) 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Duty Stamp Baht 20) 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Duty Stamp Baht 20) 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Duty Stamp Baht 20) 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Duty Stamp Baht 20) 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Duty Stamp Baht 20) 
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 (t)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครั Nงนี N ดงันี N 
       I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

�  มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทั Nงหมดที#ถือและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 To grant the total amount of share holding and having the right to vote 

�  มอบฉนัทะบางสว่น คือ                            
 To grant the partial shares as follows:                                                              

�  หุ้นสามญั            หุ้น และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้                                             เสียง
                ordinary share shares, and having the right to vote equal to                                votes, 

�  หุ้นบริุมสทิธิ              หุ้น และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้                                                    เสียง 
   preference share shares, and having the right to vote equal to       votes. 

 รวมสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั Nงหมด                         เสียง 
 Total amount of voting rights                                                          votes. 

 

(4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั Nงนี N ดงันี N 
       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 

      �    วาระทีF 1  เรืFองพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 
 Agenda No. 1         Re: To consider and adopt the minutes of the 2019 Annual General Meeting of the Shareholders 

   �       (ก)    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
�     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี N 

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 �    เห็นด้วย...........เสียง �    ไมเ่ห็นด้วย...........เสียง �    งดออกเสียง…........เสียง 

       Approve      votes         Disapprove    votes              Abstain            votes 
 

� วาระทีF 2  เรืFองรับทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษัทและผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 
 Agenda No. 2  Re: To acknowledge the Annual Report of the Board of Directors and the operating results for the year 

2019 
�      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เห็นสมควร 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
�     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี N 

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 �    เห็นด้วย...........เสียง �    ไมเ่ห็นด้วย...........เสียง �    งดออกเสียง...........เสียง 

       Approve      votes         Disapprove    votes              Abstain            votes 
 

� วาระทีF 3              เรืFองพจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท สาํหรับรอบปีบัญชีสิ Vนสุด วันทีF 31 ธันวาคม 2562 
 Agenda No. 3 Re:  To consider and approve the Financial Statements of the Company for the fiscal year ended 31st 

December 2019  

�      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
�     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี N 

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 �    เห็นด้วย...........เสียง �    ไมเ่ห็นด้วย…........เสียง �    งดออกเสียง...........เสียง 

                                                             Approve      votes         Disapprove    votes              Abstain            votes 
 

� วาระทีF 4  เรืFองพจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรสุทธิและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2562 
 Agenda No. 4  Re: To consider and approve the appropriation of the net profit and dividend payment for the year 

2019 

�      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
�     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี N 

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 �    เห็นด้วย...........เสียง �    ไมเ่ห็นด้วย...........เสียง �    งดออกเสียง...........เสียง 

                                                             Approve      votes         Disapprove    votes              Abstain            votes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สิ#งที#สง่มาด้วยลําดบัที# 6 
Attachment No. 6 

หน้า 3 ของจํานวน 6 หน้า 
Page 3 of 6 

 

 
 

� วาระทีF 5  เรืFองพจิารณาอนุมัตกิารเลือกตั VงกรรมการแทนกรรมการทีFพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 
 Agenda No. 5  Re: To consider and approve the election of the directors to replace the directors who retire by rotation 

�      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
�     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี N 

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 

1.  นางสาวฉวน หยี# เฉียน  
  Ms. Choinh  
�    เห็นด้วย...........เสียง �    ไมเ่ห็นด้วย...........เสียง �    งดออกเสียง...........เสียง 

   Approve    votes              Disapprove          votes     Abstain                votes 
  

2. นายชยตุม์ วิชชปุระภา 
  Mr. Chayut Vishchuprapha 
�    เห็นด้วย...........เสียง �    ไมเ่ห็นด้วย...........เสียง �    งดออกเสียง...........เสียง 

   Approve         votes         Disapprove       votes     Abstain                 votes   
 
 

 �      วาระทีF 6   เรืFองพจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
  Agenda No. 6       Re: To consider and approve the determination of the remuneration of the directors 
 �      (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
                                    �      (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี N 
  (b)   To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
 �    เห็นด้วย........เสียง       �    ไมเ่ห็นด้วย........เสียง        �    งดออกเสียง........เสียง 
                                                             Approve      votes               Disapprove    votes                Abstain            votes 

  

� วาระทีF 7  เรืFองพจิารณาอนุมัตกิารแต่งตั Vงผู้สอบบัญชีและการกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563 
 Agenda No. 7  Re: To consider and approve the appointment of the auditor and the determination of the 

remuneration of the auditor for the year 2020 

�      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
�     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี N 

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 �    เห็นด้วย...........เสียง �    ไมเ่ห็นด้วย...........เสียง �    งดออกเสียง…........เสียง 

                                                             Approve      votes         Disapprove    votes              Abstain            votes 
 

�    วาระทีF 8  เรืFองพจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิFมเตมิข้อบังคับของบริษัท ข้อ \] ข้อ \^ ข้อ \_ และข้อ `] 
Agenda No.8  Re: To consider and approve the amendments to Article No. 26, 27, 28 and 36 of the Company’s 

Articles of Association 
�      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เห็นสมควร 

           (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
�      (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี N 

                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
 �    เห็นด้วย �    ไมเ่ห็นด้วย  �    งดออกเสียง 

     Approve                 Disapprove    Abstain 
 

�  วาระทีF 9 เรืFองพจิารณาอืFนๆ (ถ้ามี) 
 Agenda No. 9  Re: To consider other matters (if any)   

�      (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
�     (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี N 

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 �    เห็นด้วย...........เสียง �    ไมเ่ห็นด้วย...........เสียง �    งดออกเสียง…........เสียง 

       Approve      votes         Disapprove    votes              Abstain            votes 
 

                   (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที#ไมเ่ป็นไปตามที#ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี Nให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั Nนไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการ
ลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 
   Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be the vote of a 
shareholder. 
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(6)  ในกรณีที#ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที#ที#ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื#อง
ใดนอกเหนือจากเรื#องที#ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที#มีการแก้ไขเปลี#ยนแปลงหรือเพิ#มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ
ประการตามที#เห็นสมควร 
                         In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes 
resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to 
consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 
กิจการใดที#ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที#ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที#ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า

ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) 

specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
 

 

ลงชื#อ/Signed ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

( ) 

 

ลงชื#อ/Signed ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 

 

ลงชื#อ/Signed ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 

 

ลงชื#อ/Signed ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 

หมายเหต ุ
1.  หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นี N ใช้เฉพาะกรณีที#ผู้ ถือหุ้นที#ปรากฏชื#อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั Nงให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก

และดแูลหุ้นให้เทา่นั Nน 
Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 

2. หลกัฐานที#ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
     Evidence to be attached with this Proxy Form are: 
      (1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
      Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธรุกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
  Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 

3. ผู้ ถือหุ้นที#มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคน
เพื#อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several 
proxies for splitting votes. 

4. ในกรณีที#มีวาระที#จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที#ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ#มเติมได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the 
Proxy Form C. as attached. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
ALLONGE OF PROXY FORM C. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

The appointment of proxy by the shareholder of IFS Capital (Thailand) Public Company Limited 
 

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2563 ในวันจันทร์ที# 20 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอินฟินิตี N ชั Nน 7 โรงแรมดิ เอทัส ลุมพินี เลขที# 
1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย หรือที#จะพงึเลื#อนไปในวนัเวลาและสถานที#อื#นด้วย                                                                                                     
 
In the meeting of the 2020 Annual General Meeting of the Shareholders, on Monday 20th April 2020 at 2.00 p.m. at the 
Infinity Room, 7th Floor, The AETAS Lumpini Hotel, No. 1030/4 Rama IV Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, 
Thailand or any adjournment at any date, time and place thereof. 

     

 

� วาระที#                      เรื#อง                  
        Agenda No.          Re:  
� (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เหน็สมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
�    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี N 
         (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                �   เหน็ด้วย                             เสียง �  ไมเ่หน็ด้วย                               เสียง          �  งดออกเสยีง                                 เสียง  
                    Approve                          votes               Disapprove                           votes       Abstain                                    votes 

 

� วาระที#                      เรื#อง                  
        Agenda No.          Re:  
� (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เหน็สมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
�    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี N 
         (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                �   เหน็ด้วย                             เสียง �  ไมเ่หน็ด้วย                               เสียง          �  งดออกเสยีง                                 เสียง  
                    Approve                          votes               Disapprove                           votes       Abstain                                    votes 

 

� วาระที#                      เรื#อง                  
        Agenda No.          Re:  
� (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เหน็สมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
�    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี N 
         (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                �   เหน็ด้วย                             เสียง �  ไมเ่หน็ด้วย                               เสียง          �  งดออกเสยีง                                 เสียง  
                    Approve                          votes               Disapprove                           votes       Abstain                                    votes 

 

� วาระที#                      เรื#อง                  
        Agenda No.          Re:  
� (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เหน็สมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
�    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี N 
         (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                �   เหน็ด้วย                             เสียง �  ไมเ่หน็ด้วย                               เสียง          �  งดออกเสยีง                                 เสียง  
                    Approve                          votes               Disapprove                           votes       Abstain                                    votes 

 

� วาระที#                      เรื#อง                  
        Agenda No.          Re:  
� (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที#เหน็สมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
�    (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี N 
         (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                �   เหน็ด้วย                             เสียง �  ไมเ่หน็ด้วย                               เสียง          �  งดออกเสยีง                                 เสียง  
                    Approve                          votes               Disapprove                           votes       Abstain                                    votes 
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�     วาระที#                                                          เรื#อง    เลือกตั Nงกรรมการ  
        Agenda No.            Re:  Election of director(s)  

ชื#อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                 �   เหน็ด้วย                             เสียง    �  ไมเ่หน็ด้วย                               เสียง      �  งดออกเสยีง                                 เสียง 
                        Approve                          votes      Disapprove                           votes           Abstain                                   votes 

ชื#อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                 �   เหน็ด้วย                             เสียง    �  ไมเ่หน็ด้วย                               เสียง      �  งดออกเสยีง                                 เสียง 
                        Approve                          votes      Disapprove                           votes           Abstain                                   votes 

ชื#อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                 �   เหน็ด้วย                             เสียง    �  ไมเ่หน็ด้วย                               เสียง      �  งดออกเสยีง                                 เสียง 
                        Approve                          votes      Disapprove                           votes           Abstain                                   votes 

ชื#อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                 �   เหน็ด้วย                             เสียง    �  ไมเ่หน็ด้วย                               เสียง      �  งดออกเสยีง                                 เสียง 
                        Approve                          votes      Disapprove                           votes           Abstain                                   votes 

ชื#อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                 �   เหน็ด้วย                             เสียง    �  ไมเ่หน็ด้วย                               เสียง      �  งดออกเสยีง                                 เสียง 
                        Approve                          votes      Disapprove                           votes           Abstain                                   votes 



 
 

41 
 

สิ#งที#ส่งมาด้วยลาํดับที# 3 
 

การลงทะเบียน เอกสารที#จะต้องแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น  
การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
 
 

ก. การลงทะเบยีน 
 
 บริษัทจะเริ-มรับลงทะเบียนการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนเริ-มการประชมุไม่น้อยกวา่ 1 ชั-วโมง หรือตั Fงแต่เวลา HI.KK น. 
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอินฟินิตี F ชั Fน O โรงแรมดิ เอทสั ลมุพินี ดงันั Fน เพื-อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับ
มอบฉันทะที-จะมาเข้าประชุมโปรดนําหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียน) และหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสาร
ประกอบที-ต้องแสดงก่อนเข้าประชมุมาด้วย ทั Fงนี F บริษัทขอสงวนสิทธิในการอนญุาตให้เฉพาะผู้ มีเอกสารถกูต้องและครบถ้วน
เข้าประชมุเทา่นั Fน 
 

ข. เอกสารที#จะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม 
  

 
ผู้ถือหุ้นที#เป็นบุคคลธรรมดา 
 
1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 

1.1 ให้ติดต่อจุดลงทะเบียน และแสดงเอกสารที-ส่วนราชการออกให้ที-ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประจําตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี- บัตรข้าราชการ  บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ)  

1.2 รับบตัรออกเสียงลงคะแนนแยกตามวาระ 
 

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม  
2.1 ให้ติดตอ่จดุลงทะเบียน  และให้ผู้ รับมอบฉนัทะแสดงเอกสารดงันี F 

(ก)   หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที-แนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุนี F 
 ซึ-งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือชื-อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

 (ข) สําเนาเอกสารที-ส่วนราชการออกให้ที-ยังไม่หมดอายุของผู้ มอบฉันทะ เช่น บัตร
ประจําตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ซึ-งผู้มอบฉนัทะได้ลงชื-อรับรองสําเนาถกูต้อง 

(ค) ให้แสดงเอกสารที-ส่วนราชการออกให้ที-ยังไม่หมดอายุของผู้ รับมอบฉันทะ เช่น บัตร
ประจําตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ซึ-งผู้มอบฉนัทะได้ลงชื-อรับรองสําเนาถกูต้อง 

2.2 รับบตัรออกเสียงลงคะแนนแยกตามวาระ 
 
 

ผู้ถือหุ้นที#เป็นนิตบุิคคล 
 
1. กรณีผู้แทนนิตบุิคคล (กรรมการ) เข้าประชุมด้วยตนเอง 

1.1 ให้ติดต่อจดุลงทะเบียน และแสดงสําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้น ซึ-ง
รับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ-งเป็นผู้
เข้าประชมุนั Fนมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึ-งเป็นผู้ ถือหุ้น โดยเอกสารดงักลา่วต้องมีอายไุม่
เกิน 30 วนั  
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1.2 ให้แสดงเอกสารที-ส่วนราชการออกให้ที-ยังไม่หมดอายุของผู้ แทนนิติบุคคล เช่น บัตรประจําตวั
ประชาชน ใบอนุญาตขบัขี- บตัรข้าราชการ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวตา่งประเทศ)  

1.3 รับบตัรออกเสียงลงคะแนนแยกตามวาระ 
 

2. กรณีนิตบุิคคลที#เป็นผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม  
2.1 ให้ติดตอ่จดุลงทะเบียน และให้ผู้ รับมอบฉนัทะแสดงเอกสารดงันี F 

(ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที-แนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ ซึ-งได้กรอกข้อความ 
ถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือชื-อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

(ข) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึ-งรับรองสําเนาถกูต้องโดย
ผู้แทนนิติบคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึ-งลงนามในหนงัสือมอบ
ฉันทะนั Fนมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ-งเป็นผู้ ถือหุ้น โดยเอกสารดงักล่าวต้องมี
อายไุมเ่กิน IK วนั 

(ค) สําเนาเอกสารที-ส่วนราชการออกให้ที-ยงัไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคลซึ-งเป็นผู้มอบ
ฉันทะ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ซึ-งผู้มอบฉนัทะได้ลงชื-อรับรองสําเนาถกูต้อง 

(ง) ให้แสดงเอกสารที-ส่วนราชการออกให้ที-ยังไม่หมดอายุของผู้ รับมอบฉันทะ เช่น บัตร
ประจําตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ)  

2.2 รับบตัรออกเสียงลงคะแนนแยกตามวาระ 
 

3. กรณีผู้ถือหุ้นที#เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั Sงให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
3.1 ให้ติดตอ่จดุลงทะเบียน และให้เตรียมเอกสารเชน่เดียวกบักรณีนิตบิคุคล ข้อ 1. หรือ 2. 
3.2 ในกรณีที-ผู้ ถือหุ้นที-เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ

แทน ต้องสง่หลกัฐานดงัตอ่ไปนี Fเพิ-มเติม 
1) สําเนาหนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นที-เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลง

นามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ซึ-งผู้มอบฉนัทะได้ลงชื-อรับรองสําเนาถกูต้อง 
2) สําเนาหนังสือยืนยันว่า Custodian ซึ-งเป็นผู้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนนั Fนได้รับ

อนญุาตให้ประกอบธรุกิจเป็น Custodian ซึ-งผู้มอบฉนัทะได้ลงชื-อรับรองสําเนาถกูต้อง 
3.3 รับบตัรออกเสียงลงคะแนนแยกตามวาระ 
 
ทั Fงนี F เอกสารที-มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลซึ-งเป็นผู้ ถือหุ้นนั Fนรับรองความถกูต้องของคําแปล 

 
4.   กรณีผู้ถือหุ้นถงึแก่กรรม 
 ให้ผู้จดัการมรดกเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองหรือมอบฉนัทะให้ผู้ อื-นเข้าร่วมประชมุแทน โดยจะต้องมีเอกสาร

คําสั-งแตง่ตั Fงให้เป็นผู้จดัการมรดก ซึ-งได้ลงนามรับรองโดยผู้ มีอํานาจ อายไุม่เกิน n เดือน ก่อนวนัประชมุมา
แสดงเพิ-มเติมด้วย 

 
5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ 
 ให้บิดา-มารดา หรือผู้ ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้ อื-นเข้าร่วม

ประชมุแทน โดยจะต้องนําสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ ถือหุ้นที-เป็นผู้ เยาว์มาแสดงเพิ-มเติมด้วย 
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6.  กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ 
 ให้ผู้ อนุบาลหรือผู้ พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วย หรือมอบฉันทะให้ผู้ อื-นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมี

เอกสารคําสั-งศาลแต่งตั Fงให้เป็นผู้ อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ-งได้ลงนามรับรองโดยผู้ มีอํานาจ อายุไม่เกิน n 
เดือนก่อนวนัประชมุมาแสดงเพิ-มเติมด้วย 

 

 
ค. การมอบฉันทะ 

 
ในกรณีที-ผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะแตง่ตั Fงบคุคลใดบคุคลหนึ-งให้เข้าประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชมุผู้ ถือ

หุ้ น บริษัทได้อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้ น โดยได้แนบแบบหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั Fงนี F 
จํานวน 3 แบบ ได้แก่ 

 
1. แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. 

คือ หนงัสือมอบฉนัทะแบบทั-วไปซึ-งเป็นแบบที-งา่ยไมซ่บัซ้อน 
2. แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 

คือ หนงัสือมอบฉนัทะแบบที-กําหนดรายการตา่งๆ ที-จะมอบฉนัทะที-ละเอียดชดัเจนตายตวั 
3. แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

คือ หนงัสือมอบฉนัทะแบบที-ใช้เฉพาะกรณีที-ผู้ ถือหุ้นที-ปรากฏชื-อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตั Sงให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั Sน 
 

 โปรดเลือก หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ-ง เพียงแบบเดียว ในจํานวน 3 แบบ ที-ได้แนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชมุครั Fงนี F 
 
 และโปรดกรอกข้อความในหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวให้ถกูต้อง พร้อมทั Fงปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท และขีด
ฆา่ลงวนัที-ที-ทําหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว และสง่มอบหนงัสือมอบฉนัทะนั Fนให้แก่ประธานในที-ประชมุ (ประธานฯ) หรือ บคุคล
ที-ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเข้าร่วมการประชมุ 
 
 เพื-อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ น ในกรณีที-ผู้ ถือหุ้ นไม่สามารถเข้าประชุมได้ และมีความ 
ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื-อ  
นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล กรรมการอิสระ เป็นผู้ รับมอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบ 
ไปที- บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์  ชั Fน vK อาคารลุมพินีทาวเวอร์ 
HHnw/yy ถนนพระราม z แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร HKHvK ประเทศไทย และให้ถึงบริษัทก่อนวันที- { 
เมษายน vynv หรือก่อนเวลาเริ-มการประชมุอย่างน้อย 1 ชั-วโมง ทั Fงนี F บริษัทได้สรุปข้อมลูเกี-ยวกบักรรมการอิสระ (ผู้ รับมอบ
ฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น) แนบท้ายมาพร้อมแบบหนงัสือมอบฉนัทะนี Fด้วยแล้ว 
 

  
ง. การออกเสียงลงคะแนน 

 
หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน 
1. 1 หุ้นมี 1 เสียง 
2. ผู้ ถือหุ้นที-มาด้วยตนเอง และ ผู้ รับมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ไม่สามารถแบ่งแยก

คะแนนเสียงในแตล่ะวาระ 
3. ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที-แต่งตั Fงให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ

ดแูลหุ้น สามารถแบง่คะแนนเสียงในแตล่ะวาระได้ (โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค.) 
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4. เพื-อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที-ดี บริษัทได้จดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียง (Ballot) สําหรับทกุๆ วาระ
ที-ต้องมีการลงคะแนนเสียง โดยบริษัทจะแจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะทุกราย ณ 
ขณะที-ทําการลงทะเบียน ทั Fงนี F ผู้ ที-มาลงทะเบียนภายหลงัจากเวลาที-การประชมุผู้ ถือหุ้นได้ดําเนินการประชมุไป
ตามระเบียบวาระบางสว่นแล้ว จะได้รับบตัรลงคะแนนเฉพาะวาระที-คงเหลืออยู ่ณ แตล่ะขณะ 

5. ในแต่ละวาระ ก่อนเริ-มการลงคะแนน บริษัทจะปิดรับลงทะเบียนเป็นการชั-วคราว และจะเปิดรับลงทะเบียนอีก
ครั Fงเมื-อการนบัคะแนนของแตล่ะวาระเสร็จสิ Fนแล้ว 

6. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเรียนถามว่าจะมีผู้ ใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม ่
เพื-อมิให้เป็นการเสียเวลาของผู้ ถือหุ้ นโดยส่วนรวม ผู้ ถือหุ้ นที-เห็นด้วยไม่ต้องกาเครื-องหมายใดๆ ลงในบัตร
ลงคะแนนเสียง สว่นผู้ ถือหุ้นที-ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยืนยนัเจตนาโดยการกาเครื-องหมายถกู [ü] ลงใน
บตัรลงคะแนนเสียงในช่องที-ประสงค์พร้อมทั Fงลงลายมือชื-อในบตัรและชมืูอขึ Fนและส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที-ของ
บริษัท เพื-อนําไปตรวจนบั ทั Fงนี F ยกเว้นสําหรับผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ-งผู้มอบฉนัทะมีคําสั-งระบกุารลงคะแนนเสียงมา
ในหนงัสือมอบฉนัทะแล้ว บริษัทจะบนัทึกคะแนนเสียงดงักล่าวตั Fงแต่เวลาที-ผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชมุ 
 

การนับผลการลงคะแนนเสียง 
1. บริษัทจะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงที-ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงทั Fงหมด และสว่นที-เหลือจะถือ

วา่เป็นคะแนนเสียงที-เห็นด้วย ทั Fงนี F ในกรณีที-ผู้ ถือหุ้นทา่นใดจะกลบัก่อนการปิดประชมุเพื-อเป็นการรักษาสทิธิใน
การออกเสียงลงคะแนนของท่าน โปรดแจ้งเจ้าหน้าที-ที-จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม เพื-อเจ้าหน้าที-จะได้หกั
คะแนนของทา่นออกจากระบบก่อน 

2. ประธานฯ จะประกาศให้ที-ประชมุทราบผลการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ หลงัจากการออกเสียงลงคะแนนใน
แต่ละวาระสิ Fนสดุลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง กี-เสียง และคิดเป็นสดัสว่น
ร้อยละเท่าใด สว่นบตัรเสียจะไม่นํามาคํานวณผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ทั Fงนี F ผู้ ถือหุ้นที-สง่บตัรลงคะแนน
เสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ภายหลงัจากที-ประธานฯ ได้ประกาศให้ที-ประชมุทราบผลการลงคะแนนเสียง
ในแตล่ะวาระสิ Fนสดุลงแล้ว บริษัทจะไมนํ่าเอาคะแนนเสียงดงักลา่วมารวมคํานวณเป็นคะแนนเสียงอีก 
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สิ#งที#ส่งมาด้วยลาํดับที# g 

ข้อมูลของกรรมการอสิระที#บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 
นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน 

ตาํแหน่ง: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกําหนด
คา่ตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี-ยง 

อายุ:         66 ปี 
ที#อยู่ตดิต่อ: บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
ชั Fน 20 อาคารลมุพินีทาวเวอร์ 1168/55 ถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ  
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
 
ประวัตกิารศกึษา: 
- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงิน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาโทศิลปศาสตร์ สาขาผู้ นําสงัคมธรุกิจและการเมือง มหาวิทยาลยัรังสติ 
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
ประวัตกิารทาํงาน:  ปัจจุบนั 
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหาร

ความเสี-ยง  บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
- ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สนิทางปัญญาและการค้าระหวา่งประเทศกลาง 
- กรรมการการเงินและทรัพย์สนิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ  

ประวัตกิารอบรม: 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) (41/2004) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สําหรับผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัพระปกเกล้า 
- หลกัสตูรสําหรับผู้บริหารระดบัสงู สํานกังานศาลปกครอง 
- หลกัสตูรสําหรับผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบนัวิทยาการการค้า (Tepcot) 
- หลกัสตูรสําหรับผู้บริหารระดบัสงูด้านธรุกิจและการลงทนุ สถาบนัวทิยาการธรุกิจและอตุสาหกรรม 
 
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม:  - ไม่มี – 
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สิ-งที-สง่มาด้วยลําดบัที- { 

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที#เกี#ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ-งครั Fง การประชุมเช่นว่านี Fให้เรียกว่า “ประชุมสามญั” การประชุมสามญั
ดงักลา่วให้จดัให้มีขึ Fนภายในสี- (4) เดือนภายหลงัวนัสิ Fนสดุรอบปีบญัชีของบริษัท 

 
 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื-นๆ ให้เรียกวา่ “ประชมุวิสามญั” 
 
 คณะกรรมการจะเรียกประชมุวิสามญัเมื-อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือเมื-อผู้ ถือหุ้นซึ-งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อย

กวา่หนึ-งในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้นที-จําหน่ายได้ทั Fงหมด หรือจํานวนผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ยี-สิบห้า (25) คน ซึ-งมีหุ้นนบั
รวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ-งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้นที-จําหน่ายได้ทั Fงหมดเข้าชื-อกนัทําหนงัสือในฉบบัเดียวกนัร้อง
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนงัสือร้องขอนั Fนจะต้องระบวุ่าให้เรียกประชมุเพื-อการใดไว้ให้
ชดัเจน คณะกรรมการต้องจดัประชมุภายในหนึ-ง (1) เดือนนบัแตว่นัที-ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

 
ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนั Fน ให้คณะกรรมการจดัทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที- วนั เวลา ระเบียบ

วาระการประชมุ และเรื-องที-จะเสนอต่อที-ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเรื-องที-
เสนอเพื-อทราบ เพื-ออนมุตัิ หรือเพื-อพิจารณา พร้อมทั Fงความเห็นของคณะกรรมการในเรื-องดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือ
หุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดัทราบลว่งหน้าไม่น้อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ และให้โฆษณาคําบอก
กลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) 
วนัติดตอ่กนั 

ข้อ 38. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีจํานวนผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชมุไม่น้อยกวา่ยี-สิบห้า 
(25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ-งหนึ-งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั Fงหมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ-งในสาม (1/3) 
ของจํานวนหุ้นที-จําหนา่ยได้ทั Fงหมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที-ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครั Fงใด เมื-อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ-ง (1) ชั-วโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ-งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที-กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนั Fนได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การ
ประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนั Fนมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม ่
และให้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครั Fงหลงันี Fไมจํ่าเป็นต้อง
ครบองค์ประชมุ  

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที-ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที-ประธานกรรมการไม่อยู่ในที-ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที-ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าที-ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึ-งมาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ-งเป็นประธานในที-ประชมุ 

 
ข้อ 42. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ-งเสียงตอ่หนึ-งหุ้น 

 ในกรณีที-ผู้ ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื-องใด ผู้ ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื-องนั Fน นอกจากการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั Fงกรรมการ 

ข้อ 43.  การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนมุตัิกิจการใดๆ ในที-ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ-งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื-นในข้อบงัคบันี F หรือ
กรณีอื-นตามที-กฎหมายจะกําหนดไว้ หรือในกรณีดงัต่อไปนี Fจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี- (3/4) ของ
จํานวนเสยีงทั Fงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ-งมาประชมุ และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั Fงหมดหรือบางสว่นที-สําคญัให้แก่บคุคลอื-น 
ข. การซื Fอหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื-นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
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ค. การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเกี-ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททั Fงหมดหรือบางสว่นที-สําคญั การมอบหมาย
ให้บคุคลอื-นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื-นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่งกําไรขาดทนุ
กนั 

ง. การแก้ไขเพิ-มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
จ. การเพิ-มทนุ และการลดทนุ 
ฉ. การออกหุ้นกู้  
ช. การควบบริษัท หรือการเลกิบริษัท 
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สิ#งที#ส่งมาด้วยลาํดบัที# 34 

แผนที#ตั 9งแสดงสถานที#ประชุม 

ห้องประชมุอินฟินิตี 3 ชั 3น 7 โรงแรมดิ เอทสั ลมุพินี 

เลขที? 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 โทรศพัท์  02-618-9555  

 

 

 ***  รถประจําทางที?ผ่านโรงแรมดิ เอทัส ลุมพินี ได้แก่ สาย 4, 13, 22, 45, 46, 47, 74, 109, 115, 116, 141, 

  149, 173, 507, 544, ปอ.พ. 17 

 ***  รถไฟฟา้ใต้ดิน (MRT) ขึ 3นที?สถานีลมุพินี ทางออกหมายเลข 1 (ถนนพระราม ` ทางไปซอยงามดพูลี) 

หมายเหตุ: -  ขอแนะนําให้ทา่นผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะใช้บริการรถสาธารณะในการเดนิทางซึ?งจะได้รับความสะดวกกวา่ 
- สาํหรับทา่นที?เดนิทางมาร่วมประชมุด้วยรถสว่นตวั สามารถจอดรถได้ที?ชั 3น 2 - 6 ของโรงแรม 

 

โรงแรม  
ด ิเอทสั ลุมพนีิ   



สามารถสแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2562
QR Code for Downloading the 2019 Annual Report
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