
หนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจําปี 2564
ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)

บรษัิท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
IFS CAPITAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

(ลงทะเบยีนได้ต้ังแต่เวลา 12.00 น.)
หอ้งประชุมของบรษัิท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

เลขท่ี 1168/55 ชั้น 20 อาคารลมุพนิทีาวเวอร ์ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

วันอังคารที ่20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

โปรดศึกษาขั้นตอนการใช้ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect และ
คู่มือการใช้งาน / User Manual ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่วันที่ 5-19 เมษายน 2564 เวลา 8.30 – 17.30 น.
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) และเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 20 เมษายน 2564 
เวลา 8.30 จนกระทั่งปิดประชุม



 

สารบัญเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2564 

 
 หนา้ 
 

• หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจ าปี 2564 1-8 

• เอกสารทีส่่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2564 

 ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่1 ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 9-21 

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่2 รายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code)  
 พรอ้มบารโ์คด้ (Barcode) และแบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบั 
 การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ตามแนบ 
 
ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่3  รายนามและประวตัิของกรรมการที่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อแตง่ตัง้แทนกรรมการ 
 ที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 22-25 

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่4  คณุสมบตัิกรรมการอิสระ 26 

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่5 เอกสารที่จะตอ้งแสดงก่อนเขา้ประชมุผูถื้อหุน้ การมอบฉนัทะ  
 และการออกเสียงลงคะแนน 27-30 
 
ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่6 หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามแนบ 
 
ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่7 ขอ้มลูของกรรมการอิสระที่บรษิัทเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 45 

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่8 ขอ้บงัคบัของบรษิัทในสว่นที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 46-47 

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่9 ขัน้ตอนการใชง้านระบบประชมุผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

 Inventech Connect และคูมื่อการใชง้าน / User Manual  48-54 
 
ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่10 แผนที่ตัง้แสดงสถานที่ประชมุ 67 

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่11 คูมื่อการใชร้หสัคิวอาร ์(QR Code) ส าหรบัดาวนโ์หลดเอกสารประกอบ 

 การประชมุผูถื้อหุน้ 68 
  



 

 
 

- 1 - 

 

 บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
20th Floor Lumpini Tower, 1168/55 Rama IV Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 www.ifscapthai.com 

ชัน้ 20 อาคารลมุพินีทาวเวอร ์1168/55 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์66 (2) 285-6326-32, (2) 679-9140-4 โทรสาร 66 (2) 285-6335, (2) 679-9157 ทะเบยีนเลขที ่0107550000033 

 
 
วนัที่  12 มีนาคม 2564 

 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
เรยีน ท่านผูถื้อหุน้ 
สิ่งที่ส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

2. รายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) พรอ้มบารโ์คด้ (Barcode)                              
แบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564                    

3.  รายนามและประวตัิของกรรมการที่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อแตง่ตัง้แทนกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 
4.  คณุสมบตัิกรรมการอิสระ 
5.    เอกสารที่จะตอ้งแสดงก่อนเขา้ประชมุผูถื้อหุน้ การมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
6.  หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
7. ขอ้มลูของกรรมการอิสระที่บรษิัทเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

 8.    ขอ้บงัคบัของบรษิัทในสว่นที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
9.    ขัน้ตอนการใชง้านระบบประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์Inventech Connect และคู่มือการใชง้าน / 

User Manual        
10. แผนที่ตัง้แสดงสถานที่ประชมุ 
11.  คูมื่อการใชร้หสัคิวอาร ์(QR Code) ส าหรบัดาวนโ์หลดเอกสารประกอบการประชมุผูถื้อหุน้ 
 

ดว้ยคณะกรรมการบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นสมควรที่จะจัดให้มี                   
กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง  ในวันอังคำรที่ 20 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น.             

ณ หอ้งประชุมบริษัท เลขที่ 1168/55 ชัน้ 20 อาคารลมุพินีทาวเวอร ์ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
เพื่อพิจารณาเรื่องตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 
วำระที ่1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุน้ประจ ำปี 2563 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ไดจ้ัดขึน้ในวันจันทรท์ี่ 29 มิถุนายน 2563 โดยมี

รายละเอียดปรากฏอยู่ในส าเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 1 ที่ไดจ้ดัส่ง
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่า ที่ประชุมผูถื้อหุน้ควรรบัรองรายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

กำรลงมต:ิ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

http://www.ifscapthai.com/
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วำระที ่2 รับทรำบรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษัทและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท
ในรอบปี 2563 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล รายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัทและผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563              
ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 2 ที่ไดจ้ดัส่ง
ใหแ้กผู่ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ 

 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร: วาระนีเ้ป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจงึไม่ตอ้งมีการลงมติ 

วำระที ่3 พจิำรณำอนุมัตงิบกำรเงนิของบริษัทส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด วันที ่31 ธันวำคม 2563 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล งบการเงินส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ของบรษิัท ที่ไดผ้่านการตรวจสอบ

จากผูส้อบบญัชีของบริษัท และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยมี
รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 2 ที่ไดจ้ดัส่งให ้
แก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่า ที่ประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมัติงบการเงินของบริษัท 
ส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชี 
ของบรษิัท และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

กำรลงมต:ิ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วำระที ่4 พจิำรณำอนุมัตกิำรจัดสรรก ำไรสุทธิและกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2563 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไ้ข

เพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 51 ก าหนดไวว้่า “บริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี
ส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดเงิน
ขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทนุ
จดทะเบียน” โดยที่บริษัทมีก าไรสุทธิส าหรับปี 2563 จ านวน 133,616,117 บาท และไม่มี
ขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไดต้ามมาตรา 115              
แห่งพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ทัง้นี ้บรษิัท
มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิภายหลงัการหกัภาษี
เงินไดน้ิติบุคคลและการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจก าหนดให้
การจ่ายเงินปันผลมีอตัรานอ้ยกว่าอัตราที่ก าหนดขา้งตน้ได ้ โดยขึน้อยู่กับผลการด าเนินงาน 
ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท และความจ าเป็นในการขยายการด าเนินงานของบริษัท
และใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการบรหิารกิจการ  
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ขอ้มลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดงันี ้

รำยละเอียดกำรจ่ำยปันผล ปี 2563 ปี 2562 
1. ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (ลา้นบาท) 133.62 231.57 
2. จ านวนหุน้ (หุน้) 493,499,975 493,499,975 
3. เงินปันผล (บาท/หุน้) 0.14 0.235 
4. รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 69.09 115.97 
5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิ 51.71* 50.08* 

   

 *อตัราการจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบรษัิท 
 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร: คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแลว้เห็นวา่ ที่ประชมุผูถื้อหุน้ควรอนมุตัิ  

(1) บริษัทไม่ตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายในปี 2563 เน่ืองจากบริษัท 
มีทุนส ารองตามกฎหมายครบถว้นตามที่กฎหมายก าหนดแลว้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 
116 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
และขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 51  

(2) จ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท จ านวน 493,499,975 หุ้น                  
รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิน้ 69,089,996.50 บาท โดยก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ                
รบัเงินปันผลในวนัที่ 5 มีนาคม 2564 (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลวนัที่  
14 พฤษภาคม 2564 

กำรลงมต:ิ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วำระที ่5 พจิำรณำอนุมัติกำรเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรทีพ่้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข

เพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 18. ก าหนดไวว้่า “ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ 
กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถา้จ านวน
กรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สุดกับส่วนหนึ่งใน
สาม (1/3) กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียน
บรษิัทนัน้ ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุ
เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะเลือกเขา้รบัต าแหน่งอีกก็ได้” 
ซึ่งในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปีครัง้นี ้มีกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 2 ท่าน ดงันี ้

 
1. นายสิงหะ นิกรพนัธุ ์ กรรมการ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา  และกรรมการบริหาร                 
ความเสี่ยง 
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2. นางจไุรรตัน ์ปันยารชนุ   กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวสอบ และ 
ประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหา             

ทั้งนี ้ ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นให้เสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับ                       
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2564                 
เป็นการล่วงหนา้ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 15 ธันวาคม 2563  โดยเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซตข์องบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มี             
ผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท 
 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้สรรหาและพิจารณาบุคคลที่มีความรู ้ 
ความสามารถ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีประสบการณ์และประวัติการท างานที่ดีอันจะเป็น
ประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นผูท้ี่ปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบและ
ซื่อสัตย์สุจริต นอกจากนี้ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหายังได้ค านึงถึง
คณุสมบตัิที่เหมาะสม สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบและโครงสรา้งของกรรมการตามกลยทุธท์าง
ธุรกิจของบริษัท และเพื่อเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอ 
ใหเ้ลือกตัง้กรรมการทัง้ 2 ท่าน คือ 1) นายสิงหะ นิกรพันธุ ์ด  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระมา
ตัง้แต่วนัที่ 1 มีนาคม 2556 นบัถึงปัจจบุนัเป็นระยะเวลาประมาณ 8 ปี ต่อเน่ืองกนั หากไดร้บั
เลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี ้ จะมี
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งดงักล่าว รวมทัง้สิน้ 11 ปี 1 เดือน ซึง่จะด ารงต าแหน่งเกินกวา่ 9 
ปี เน่ืองจากขณะนีย้ังไม่สามารถสรรหาบุคคลที่เหมาะสม  และ 2) นางจุไรรตัน ์ปันยารชุน 
ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระมาตัง้แต่วนัที่ 18 เมษายน 2561 นบัถึงปัจจบุนัเป็นระยะเวลา 3 
ปี ต่อเน่ืองกนั หากไดร้บัเลือกตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งจากที่ประชุมสามัญผูถื้อ
หุน้ในครัง้นี ้จะมีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง รวมทัง้สิน้ 6 ปี  ที่ตอ้งพน้จากต าแหน่งตาม
วาระทัง้สองท่านใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งดงักล่าวต่ออีกวาระหนึ่ง ไดแ้ก่ 1) นายสิงหะ นิกร
พนัธุ ์กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ 
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  
และกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 2) นางจุไรรตัน ์ปันยารชุน กรรมการที่พน้จากต าแหน่ง
ตามวาระ ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวสอบ และประธาน
กรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหา 
 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร:    คณะกรรมการบรษิัทพิจารณากลั่นกรองแลว้เห็นว่าบุคคล
ที่ ได้รับการเสนอช่ือในครั้ง นี ้มีคุณสมบัติ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้ที่ประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการที่พน้จาก
ต าแหน่งตามวาระในครัง้นีท้ั้ง  2 ท่าน ใหก้ลับเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง            
โดยใหด้ ารงต าแหน่งดงันี ้1) นายสิงหะ นิกรพนัธุ ์เป็นกรรมการ กรรมการอิสระ รองประธาน
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และ 2) นางจุไรรตัน ์ปันยารชุน เป็นกรรมการ กรรมการอิสระ                 
กรรมการตรวสอบ และประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหา 
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   ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่ มีคุณวุฒิ  ความรู ้ 
ความสามารถ และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท  และ              
เป็นผูท้ี่ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความรบัผิดชอบและซื่อสัตยส์ุจริต  และเป็นไปตามกฎหมายและ
วตัถปุระสงคข์องบริษัท อีกทัง้นายสิงหะ นิกรพนัธุ ์และนางจไุรรตัน ์ปันยารชนุ มีคณุสมบตัิที่
จะสามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง และไม่มีการ
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนต์อ่บรษิัท 

   ทั้งนี ้ รายละเอียดเก่ียวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้น ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน                 
การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการทัง้ 2 ท่าน และคณุสมบตัิกรรมการอิสระ ปรากฏ
อยู่ในสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดับที่  3 และ 4 ที่ไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกับหนังสือเชิญประชุม 
ในครัง้นี ้   

 กำรลงมต:ิ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
(เลือกตัง้เป็นรายบคุคล) 

วำระที ่6 พจิำรณำอนุมัตกิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล   ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 34. วรรคสอง ก าหนดไวว้่า “กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทน

จากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส  หรือ ผลประโยชน์ตอบแทน 
ในลักษณะอื่น ตามขอ้บังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุน้จะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็น
จ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผล
ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ้และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการ
ต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท” โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่าควรก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการและโบนสัส าหรบักรรมการ ดงันี ้ 

6.1 พจิำรณำอนุมัตกิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัท 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร: คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแลว้เห็นวา่ ที่ประชมุผูถื้อหุน้ควรอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริษัท ส าหรบัปี 2564 โดยใหโ้ครงสรา้งการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ
สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย เป็นไปตามโครงสรา้งการจ่ายค่าตอบแทนในอัตราเดิม
ตามที่ไดอ้นมุตัิไวแ้ลว้ ซึง่เท่ากบัปี 2562 และ ปี 2563 ดงัตอ่ไปนี ้

1. คณะกรรมการบรษิัท 

         คา่ตอบแทนรายปี (บาท)   คา่เบีย้ประชมุ (บาท) 
ประธาน  100,000         25,000/ครัง้  
รองประธาน    80,000         20,000/ครัง้  
กรรมการ    50,000         20,000/ครัง้  
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

คา่ตอบแทนรายปี (บาท)  คา่เบีย้ประชมุ (บาท) 
ประธาน   80,000         25,000/ครัง้  

 กรรมการตรวจสอบ                        50,000         20,000/ครัง้  
 

3. คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหา 

      คา่ตอบแทนรายปี (บาท)  คา่เบีย้ประชมุ (บาท) 
ประธาน   50,000          25,000/ครัง้  
กรรมการก าหนด  30,000          20,000/ครัง้  
คา่ตอบแทนและสรรหา 

4. คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

      คา่ตอบแทนรายปี (บาท)   คา่เบีย้ประชมุ (บาท) 
ประธาน   50,000         25,000/ครัง้  
กรรมการบรหิารความเสี่ยง 30,000         20,000/ครัง้  

  
6.2 พจิำรณำอนุมัตกิำรจ่ำยโบนัสให้แกก่รรมกำรบริษัท 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ที่ประชมุผูถื้อหุน้ควรอนมุตัิการจ่ายเงินโบนสัจ านวนรวม 

2,142,000 บาท ใหแ้ก่กรรมการบริษัทส าหรบัปี 2563 โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกบั
ภาระหนา้ที่ ผลงาน และความรบัผิดชอบของกรรมการ โดยเป็นอตัราเดียวกบัปีที่ผ่านมา ดงันี ้

                                 
บำท 

1. คณุแรนดี ้ซิม เชง เหลียง    714,000 
2. คณุสิงหะ นิกรพนัธุ ์ 357,000 
3. คณุจไุรรตัน ์ปันยารชนุ 357,000 
4. คณุชยตุม ์วิชชปุระภา 357,000 
5. คณุฉวน หย่ี เฉียน 357,000 
6. คณุตนั เล เยน                                                                              -___        

รวม 2,142,000 
  
 หมำยเหตุ:  ทัง้นี ้ไม่มีผลประโยชนอ์ื่นใดนอกเหนือจากที่ไดเ้สนอขอใหอ้นมุตัิ 

กำรลงมต:ิ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

วำระที ่7 พจิำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2564 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่

มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 59. และ ขอ้ 60. คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อน าเสนอต่อ 
ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บรษิัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบ
บญัชี จ ากดั ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทส าหรบัปี 2564 โดยมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้
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 รำยชื่อผู้สอบบัญชี เลขทีใ่บอนุญำต จ ำนวนปีทีส่อบบัญชีใหบ้ริษัท 

1 นางสาวนิสากร ทรงมณี 5035 -6- 

2 นายชวาลา เทียนประเสรฐิกิจ 4301 -0- 

3 ดร. ศภุมิตร เตชะมนตรกีลุ 3356 -0- 

โดยทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่ มีความน่าเช่ือถือ ความสามารถในการให้บริการ และการให้
ค าปรกึษาในมาตรฐานการบญัชีและรบัรองงบการเงินไดท้นัเวลา ตลอดจนไม่มีความสมัพนัธ ์
หรือมีส่วนไดเ้สียกบับรษิัท ผูบ้รหิาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว
แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 
รวมถึงผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงัรายนามขา้งตน้ไม่มีผูส้อบบญัชีปฏิบตัิหนา้ที่ตรวจสอบบญัชี
ของบรษิัทมาแลว้เกิน 7 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั โดยมีคา่ตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 
เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,201,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึน้จริง และค่าใช้จ่าย 
ในการเสนอรายงานต่อบรษิัทในกลุม่) ซึง่เป็นอตัราเดียวกบัปีที่ผ่านมา  

หมำยเหตุ:  บรษิัทไม่มีบรษิัทย่อย 
 

ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร:    คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแลว้เห็นว่า ที่ประชุม               
ผูถื้อหุน้ควรอนุมัติการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบญัชี 
จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทส าหรบัปี 2564 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 2,201,000 บาท              
(ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ เ กิดขึ ้นจริง และค่าใช้จ่ายในการเสนอรายงานต่อบริษัทใน กลุ่ม)                            
ซึง่เป็นอตัราเดียวกบัปีที่ผ่านมา โดยมีรายช่ือเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทดงัตอ่ไปนี ้

1. นางสาวนิสากร ทรงมณี      ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5035 และ/หรอื 
2. นายชวาลา เทียนประเสรฐิกิจ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4301 และ/หรอื 
3. ดร. ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3356 

กำรลงมต:ิ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วำระที ่8 พจิำรณำเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามวนั เวลาที่ระบุไวใ้นหนงัสือเชิญ   
ประชมุฉบบันี ้ ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 บรษิัทจะใชก้ารลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์
ซึ่งบริษัทจะไดเ้ชิญผูแ้ทนจากบริษัทที่ปรกึษากฎหมายมาเป็นผูต้รวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมใหเ้ป็นไปอย่าง
โปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
การประชมุผูถื้อหุน้ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 
ส ำหรับผู้ถอืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะเข้ำประชุมด้วยตนเอง และประสงคจ์ะมอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงเข้ำร่วมประชุม: 
โปรดศกึษาคู่มือการลงทะเบียนย่ืนค ารอ้งเพื่อเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสป์ระจ าปี 2564 โดยผ่าน 

Web browser ใหเ้ขา้ไปที่ https://app.inventech.co.th/IFS  หรอืสแกน QR Code นี ้        

 

 

https://app.inventech.co.th/IFS%20%20หรือ
https://app.inventech.co.th/IFS%20%20หรือ
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ดังมีรายละเอียดที่ระบุตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 9  โดยระบบลงทะเบียนย่ืนค ารอ้งจะเปิดให้ด าเนินการตั้งแต่               
วนัที่ 5 – 19 เมษายน 2564 เวลา 8.30 เป็นตน้ไป และสิน้สดุการลงทะเบียนในวนัที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 17.30 น. (เฉพาะวนัท า
การ ไม่รวมวนัหยุดราชการและวนัหยุดนักขัตฤกษ์) และเปิดใหบ้ริการอีกครัง้ในวนัที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 8.30 น. เป็นตน้ไป 
จนกระทั่งปิดประชุม  และเม่ือด าเนินการตรวจสอบและค ารอ้งไดร้ับอนุมัติบริษัทจะจัดส่งช่ือผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน 
(Password)  ส  าหรบัใชล้็อกอิน (log-in) เขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ผ่านทางอีเมล ์
ที่ไดส้่งมาแจง้บริษัท  ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสามารถล็อกอิน (log-in) เขา้สู่ระบบประชุมในวนัประชุมไดต้ัง้แต่เวลา 12.00 น. 
เป็นตน้ไป 

ส ำหรับผู้ถอืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมกำรบริษัท: 
 ในกรณีท่านผูถื้อหุน้ไม่สะดวกที่จะเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดงักล่าว สามารถมอบฉันทะ
ใหแ้ก่กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระพิจารณาเลือกตัง้กรรมการจ านวน 1 ท่านในครัง้นี ้คือ นำยชยุตม ์ วิชชุประภำ                  
ซึ่งรายละเอียดและประวตัิของกรรมการอิสระดงักล่าวปรากฏอยู่ในขอ้มูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะ  
ของผูถื้อหุน้ ตำมส่ิงที่ส่งมำด้วยล ำดับที่ 7  ทั้งนี ้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบมายังบริษัททางไปรษณีย์  
โดยเอกสารตอ้งถึงบรษิัทภายในวนัที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. มาตามที่อยู่ดา้นลา่งนี ้

นายชยตุม ์วิชชปุระภา  กรรมการอิสระ 
บรษิัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์เลขานกุาร และก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์ 
เลขที่ 1168/55 ชัน้ 20 อาคารลมุพินีทาวเวอร ์ 
ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
 

หรอืใชซ้องจดหมายตอบรบัที่บรษิัทจดัเตรียมให ้(ไม่ตอ้งปิดแสตมป์) ซึง่หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข และซองจดหมายตอบรบัดงักล่าว
ไดจ้ดัส่งไปพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้บรษิัทไดจ้ดัเตรียมอากรแสตมป์ส าหรบัปิดในหนงัสือมอบฉนัทะใหก้บัผูถื้อหุน้ 

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและ
หนังสือมอบฉนัทะไดท้ี่เว็บไซตข์องบรษิัท https://www.ifscapthai.com/th/investor-relations/document/shareholder-
meetings?year=2021  

ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งค าถามล่วงหน้าเ ก่ียวกับวาระการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ www.ifscapthai.com ภายใต้หัวข้อ  
“นักลงทุนสัมพันธ์” หรือ e-mail: guntapon.k@ifscapthai.com โดยโปรดระบุช่ือและนามสกุลของผูถื้อหุน้ ทั้งนีค้  าถามของท่าน 
จะไดร้บัการชีแ้จงและบนัทกึตามความเหมาะสม  

   

       ขอแสดงความนบัถือ 

 โดยมติของคณะกรรมการบรษิัท 
 บรษิัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
  
 
 
                                      (นายกนัตภณ กิตติศิรปิระเสรฐิ) 
 เลขานกุารบรษิัท  

https://www.ifscapthai.com/th/investor-relations/document/shareholder-meetings
https://www.ifscapthai.com/th/investor-relations/document/shareholder-meetings
mailto:guntapon.k@ifscapthai.com%20โดย
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        สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่1 
 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2563 
ของ 

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 
 
ประชมุเม่ือวนัที่ 29 มิถนุายน 2563 ณ หอ้งประชมุ บรษิัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) 
ชัน้ 20 อาคารลมุพินีทาวเวอร ์เลขที่ 1168/55 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย   

กรรมการของบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายตนั ไห่ เหล็ง ยจีูน   ประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหา 
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสจ์ากประเทศสิงคโปร)์     
          

2. นายสิงหะ นิกรพนัธุ ์   รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                                                              กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

3. นางจไุรรตัน ์ปันยารชนุ   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการก าหนด 
                                                        คา่ตอบแทนและสรรหา และกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

4. นางสาวฉวน หยี่ เฉียน   กรรมการ และกรรมการบรหิารความเสี่ยง  
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสจ์ากประเทศสิงคโปร)์ 

5. นายตนั เล เยน   กรรมการ กรรมการบรหิารความเสี่ยง และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

กรรมการของบริษัททีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสเุวทย ์ธีรวชิรกลุ   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรหิาร 
ความเสี่ยง 

 
กรรมการที่เขา้รว่มประชมุในครัง้นี ้นบัเป็นสดัส่วนของกรรมการทัง้หมดเท่ากบัรอ้ยละ 83 

ผู้บริหารของบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายกนัตภณ กิตติศิรปิระเสรฐิ   ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงินและบญัชี และเลขานกุารบรษิัท 

2. นายปากน า้ สาระกลุ  ผูจ้ดัการทั่วไป ฝ่ายพฒันาธุรกิจ  
3. นางสาวขวญัใจ แซไ่หล  ผูจ้ดัการทั่วไป ฝ่ายปฏิบตัิการ 
4. นางเพ็ญศร ีเพชรทอง  รองผูจ้ดัการทั่วไป - หวัหนา้ฝ่ายการเงินและบญัชี 
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ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวนิสากร ทรงมณี   บรษิัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
2. นางสาวลสิตา มากตั   บรษิัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
3. นางสาวสชุาดา จิวะวงศส์กลุ   บรษิัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 

ทีป่รึกษากฏหมายทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายพงศอ์าชว ์พลเย่ียมยทุธ   ส านกักฎหมายโสภณ 

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น. 

นายกนัตภณ กิตติศิรปิระเสรฐิ เลขานกุารที่ประชมุ ไดแ้จง้ตอ่ที่ประชมุวา่ นายตนั ไห่ เหล็ง ยจีูน ประธานกรรมการ
ไม่สามารถเดินทางมาประชุมด้วยตนเองและไม่สามารถท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้  ตามมาตรา 104                             
แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ก าหนดไวว้่า “ประธานกรรมการเป็น
ประธานของที่ประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการ ไม่อยู่ในที่ประชมุหรอืไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ถา้มีรองประธาน
กรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรอืมีแตไ่ม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหผู้ถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ่งเป็น ประธานในที่ประชมุ”  ดงันัน้ นายสิงหะ นิกรพนัธุ ์รองประธานกรรมการ จึงท าหนา้ที่
เป็นประธานในที่ประชมุ (“ประธานฯ”) แทน 

ประธานฯ ไดก้ล่าวตอ้นรบัและขอบคณุผูถื้อหุน้ที่มาประชมุดว้ยตนเองและที่ไม่ไดม้าดว้ยตนเองแต่ไดม้อบฉนัทะ
ใหก้รรมการอิสระของบริษัทตามมาตรการในการเขา้ร่วมประชุมภายใตส้ถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั              
โคโรนา 2019 (“COVID-19”)  ซึ่งท าใหน้ายตนั ไห่ เหล็ง ยูจีน ประธานกรรมการ และนางสาวฉวน หย่ี เฉียน กรรมการ                    
ไม่สามารถเดินทางมาจากประเทศสิงคโปรเ์พื่อเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองได ้แต่กรรมการทัง้สองท่านไดเ้ขา้รว่มประชมุผ่าน
สื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ ประธานฯ ไดก้ล่าวขออภยัผูถื้อหุน้ที่อาจไม่ไดร้บัความสะดวกในการประชมุครัง้นี ้

จากนัน้ ประธานฯ ไดแ้นะน ากรรมการของบริษัท นายกันตภณ กิตติศิริประเสริฐ ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน
และบัญชีและเลขานุการบริษัท ผูส้อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และผูบ้ริหารของบริษัท และขอใหผู้ถื้อหุน้ 2 ท่านเป็น
ตวัแทนในการตรวจสอบการนบัคะแนน 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุวา่ ในการประชมุครัง้นีมี้ผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองจ านวน 18 ราย ผูร้บัมอบ
ฉันทะจ านวน 29 ราย รวมทัง้สิน้ 47 ราย นบัจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 365,398,060 หุน้ หรือรอ้ยละ 74.0422 ของจ านวนหุน้ที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ถือว่าครบองคป์ระชุมตามขอ้บังคับของบริษัท ก่อนเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม 
ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายกนัตภณ กิตติศิรปิระเสรฐิ ท าหนา้ที่เป็นเลขานกุารที่ประชมุ  

เลขานกุารที่ประชมุไดชี้แ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะระเบียบวาระ ดงันี ้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ 
2. ผูถื้อหุน้ที่มาดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบฉนัทะตามแบบ ก และแบบ ข ไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแตล่ะ

วาระ ส่วนผูร้บัมอบฉนัทะจากผูล้งทนุตา่งประเทศที่แตง่ตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 
สามารถแบง่คะแนนเสียงในแตล่ะวาระได ้(โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค) 
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3. บรษิัทจดัใหมี้บตัรลงคะแนนเสียง (Ballot) ส าหรบัทกุๆ วาระที่ตอ้งมีการลงคะแนนเสียง โดยบรษิัทจะแจกบตัร
ลงคะแนนเสียงใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทกุราย ณ ขณะที่ท  าการลงทะเบียน ทัง้นี ้ผูท้ี่มาลงทะเบียนภาย
หลงัจากเวลาที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดด้  าเนินการประชมุไปตามระเบียบวาระบางส่วนแลว้ จะไดร้บับตัรลงคะแนน
เสียงเฉพาะวาระที่คงเหลืออยู่ ณ แตล่ะขณะ 

4. ผูถื้อหุน้ที่เห็นดว้ยไม่ตอ้งกาเครื่องหมายใดๆ ลงในบตัรลงคะแนนเสียง ส่วนผูถื้อหุน้ที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออก
เสียง ใหล้งคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน แลว้ส่งใหเ้จา้หนา้ที่ของบริษัทเพื่อนบัคะแนนเสียงต่อไป ส่วนผูถื้อ
หุน้ที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแลว้ บริษัทจะบนัทึกคะแนนเสียงดงักล่าวตัง้แต่เวลาที่ผูร้บัมอบ
ฉนัทะลงทะเบียนเขา้รว่มประชุม บรษิัทจะใชว้ิธีหกัคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงจากจ านวนเสียง
ทัง้หมด และส่วนที่เหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย 

 ประธานฯ น าที่ประชมุเขา้สู่ระเบียบวาระการประชมุ และไดข้อใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ
ดงัตอ่ไปนี ้
 
ระเบยีบวาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2562 

ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 
22 เมษายน 2562 โดยส าเนารายงานการประชมุดงักล่าวไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ลว้  

ประธานฯ ไดเ้ชิญผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือซกัถาม 

เม่ือไม่มีผูใ้ดเสนอค าถาม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562               
ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 22 เมษายน 2562 

 มต ิ ที่ประชุมไดพ้ิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแลว้ จึงมีมติ เป็นเอกฉันท์รบัรองรายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 22 เมษายน 2562 ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

เห็นดว้ย  จ านวน 365,398,060 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   100.0000 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ       0.0000 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ       0.0000  
บตัรเสีย  จ านวน 0 เสียง 

ระเบยีบวาระที ่2 รับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัทและผลการด าเนินงานของบริษัทใน
รอบปี 2562 

ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชมุรบัทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบรษิัท และผลการด าเนินงานของบรษิัท
ในรอบปี 2562 และขอใหน้ายกนัตภณ กิตติศิรปิระเสรฐิ ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงินและบญัชีรายงานใหท้ี่ประชมุไดร้บั
ทราบถึงผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปี 2562 
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ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงินและบญัชีไดร้ายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปี 2562 โดยมีรายละเอียด
ดงัที่ปรากฏในรายงานประจ าปีของบรษิัทที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ลว้ซึ่งผลประกอบการ
ของบริษัทในรอบปี 2562 บริษัทมีปริมาณการรบัซือ้สิทธิเรียกรอ้งหรือยอดสินเช่ือแฟคเตอริ่งลดลงเล็กนอ้ยจาก 32,075 
ลา้นบาทในปี 2561 เป็น 31,482 ลา้นบาทในปี 2562  บรษิัทมีปรมิาณสินเช่ือลีสซิ่งและสินเช่ือเช่าซือ้ (สินเช่ือใหม่) เพิ่มขึน้
จาก 86 ลา้นบาทในปี 2561 เป็น 97 ลา้นบาทในปี 2562 และมีปรมิาณสินเช่ือเงินใหกู้ยื้มค่าซือ้สินคา้เพิ่มขึน้จาก 990 ลา้น
บาทในปี  2561 เป็น 1,002 ลา้นบาทในปี 2562   

บริษัทมีรายไดร้วมจ านวน 472.93 ลา้นบาทในปี 2562 เพิ่มขึน้จาก 451.49 ลา้นบาทในปี 2561  บริษัทมีก าไร
สทุธิจ านวน 231.57 ลา้นบาทในปี 2562 เทียบกบั 166.23 ลา้นบาทในปี 2561 โดยมีสาเหตหุลกัจากการไดร้บัช าระหนีค้ืน
จากลกูหนีท้ี่ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดจ้ านวน 2 รายจ านวน 71.25 ลา้นบาท  บรษิัทมีก าไรสทุธิต่อหุน้เท่ากบั 0.47 บาทในปี 2562 
เทียบกับ 0.34 บาทในปี 2561 ในด้านฐานะทางการเงิน ในปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ านวน 4,113 ล้านบาท               
มีหนีส้ินรวมจ านวน 2,601 ลา้นบาท  และมีส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 1,512 ลา้นบาท บริษัทมีอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของ                
ผูถื้อหุน้เท่ากบั 1.72 เท่าในปี 2562 เทียบกบั 2.14 เท่าในปี 2561 

ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงินและบญัชีไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า บริษัทไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชิกของกลุ่ม
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) ตัง้แต่ปี 2560 และจะย่ืนต่ออายุการรบัรองอีกครัง้
ภายในปี 2563  

ประธานฯ ไดเ้ชิญผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือซกัถาม 

ผูถื้อหุน้ 
(คณุบดี บดุดา) 

: ไดส้อบถามวา่ 

1. ผลประกอบการของ IFS Capital Limited (“IFS Singapore”) หรอื
บรษิัทแม่ และภาวะเศรษฐกิจในประเทศสิงคโปร ์จะสง่ผลกระทบตอ่
การด าเนินงานของบรษิัทในทางใดหรอืไม่ อย่างไร 

2. ในอนาคตบรษิัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจสินเช่ือประเภทอื่นๆ
หรอืไม่ เช่น สินเช่ือรถยนต ์สินเช่ือบา้น สินเช่ือส่วนบคุคล ฯลฯ 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
(คณุตนั เล เยน) 

: ไดใ้หค้  าตอบวา่  

1. แมว้า่บรษิัทเป็นบรษิัทลกูของ IFS Singapore แตบ่รษิัทมีความอิสระ
ทางการเงินจากบรษิัทแม่ โดยบรษิัทไม่จ าเป็นตอ้งกูยื้มเงินจาก IFS 
Singapore และสามารถหาแหลง่เงินกูไ้ดเ้องจากธนาคารพาณิชย์
โดยตรงในประเทศไทย โดยอาศยัความน่าเช่ือถือและความเช่ือมั่นใน  
ผลการด าเนินงานของบรษิัท   

2. บริษัทยงัไม่มีแผนที่จะขยายธุรกิจไปสู่สินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภค 
(Consumer Loan) ภายในปีนี้หรือในอนาคตอันใกล้ เ น่ืองจาก
เหตผุล 2 ประการ ประการแรก บรษิัทไม่มีใบอนญุาตในการประกอบ
ธุรกิจประเภทนีใ้นประเทศไทย และประการที่สอง การด าเนินการ   
ในช่วงเวลานีย้ังอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมที่จะขยายธุรกิจใหม่
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เน่ืองจากสถานการณ ์COVID-19  อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว  บริษัทอาจพิจารณาการร่วมทุนในธุรกิจ
ประเภทนีใ้นอนาคต 

ประธานฯ 
(คณุสิงหะ  นิกรพนัธุ)์ 

: ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันไม่มีรายการที่ เก่ียวข้องกันระหว่าง  IFS 
Singapore กบับรษิัท อย่างไรก็ตาม บรษิัทมีคณะกรรมการตรวจสอบท า
หนา้ที่ดแูลใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

เม่ือไม่มีผู้ใดเสนอค าถาม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบระเบียบวาระนี้ เน่ืองจากเป็นระเบียบวาระ                  
เพื่อรบัทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด ทัง้นี ้ที่ประชุมไดร้บัทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท 
และผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปี 2562 ตามที่เสนอ 

ระเบยีบวาระที ่3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

ประธานฯ ไดชี้แ้จงวา่งบการเงินของบรษิัท ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ไดผ้่านการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชีของบริษัท และไดผ้่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ดงัมีรายละเอียดตามที่ไดส้่งใหแ้ก่          
ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ลว้  

ประธานฯ ไดเ้ชิญผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือซกัถาม 

ผูถื้อหุน้จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 
(คณุวราภรณ ์องัศิรกิลุโชติ) 

: ไดส้อบถามว่า บริษัทไดน้ ามาตรฐานการบัญชี TFRS 9 และ TFRS 16              
มาใชห้รือยัง หากน ามาใชแ้ลว้ส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงินของ
บรษิัทหรอืไม่ อย่างไร  

ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงินและบญัชี 
(คณุกนัตภณ กิตติศิรปิระเสรฐิ) 

: ไดใ้หค้  าตอบว่า บริษัทไม่ไดร้บัผลกระทบจากมาตรฐานการบญัชี TFRS  
16  ส่วนมาตรฐานการบัญชี TFRS 9 บริษัทไดน้ ามาใชต้ัง้แต่ไตรมาสที่ 
1/2563 ตามรายละเอียดในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ขอ้ 2 และขอ้ 3 
ซึ่งผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการบญัชี TFRS 9 และมาตรฐานการ
บญัชีเดิมแตกตา่งกนัไม่มากนกัในแง่ของการตัง้ส  ารองหนีส้งสยัจะสญู   

บรษิัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ 
สอบบญัชี จ ากดั 
(คณุนิสากร ทรงมณี) 

: ไดก้ล่าวเพิ่มเติมว่า เน่ืองจากบริษัทมีบริษัทแม่ที่ประเทศสิงคโปร ์จึงได้
เตรียมความพรอ้มเรื่อง TFRS 9 เป็นระยะเวลาล่วงหนา้ 1 ปี และบริษัท
ไดป้ฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชี TFRS 9 เต็มรูปแบบและไดเ้ผยแพร่ไว้
ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ขอ้ 2 และขอ้ 3 ตัง้แต่ไตรมาสที่ 1/2563 
เป็นที่เรยีบรอ้ยแลว้  

เม่ือไม่มีผูใ้ดเสนอค าถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท 
ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 
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มต ิ ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิงบการเงินของบริษัท ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สุดวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

เห็นดว้ย  จ านวน 365,398,060 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   100.0000 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ       0.0000 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ       0.0000  
บตัรเสีย  จ านวน 0 เสียง 

 
ระเบยีบวาระที ่4 รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ประธานฯ ไดชี้แ้จงต่อที่ประชุมว่าในปี 2562 บริษัทมีผลก าไรสทุธิจ านวน 231,574,984 บาท และไม่มีขาดทนุ
สะสม บริษัทจึงสามารถจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดต้ามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั  พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”)  นอกจากนี ้ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน
จ ากดั และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 51 ก าหนดไวว้่า “บริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ย
กวา่รอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ย
กว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” โดยในปัจจุบันบริษัทมีทุนส ารองครบถ้วนตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัของบรษิัทแลว้ บรษิัทจงึไม่ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิดงักล่าวไวเ้ป็นทนุส ารองตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัทอีก
แตอ่ย่างใด 

  บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิภายหลงัการหักภาษีเงินไดน้ิติ
บคุคลและการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บรษิัทอาจก าหนดใหก้ารจ่ายเงินปันผลมีอตัรานอ้ยกวา่อตัราที่ 
ก าหนดขา้งตน้ได ้โดยขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท และความจ าเป็นในการขยายการ
ด าเนินงานของบรษิัทและใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการบรหิารกิจการ  

  ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2562 ในการประชมุคณะกรรมการบรษิัทพิเศษ ครัง้ที่ 1/2563  เม่ือวนัที่  1  เมษายน 
2563  คณะกรรมการบริษัทไดมี้มติอนุมัติใหจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการระหว่าง 1 มกราคม 2562 –    
31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.235 บาท ส าหรับหุ้นจ านวนทั้งหมด 493,499,975 หุ้น รวมเป็นเงินจ านวน 
115,972,494 บาท โดยใหจ้่ายแก่ผูถื้อหุน้ที่มีรายช่ือปรากฏ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิรบัเงินปันผลในวันที่  5 
มีนาคม 2563 (Record Date) และมีก าหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่  30 เมษายน 2563 โดยการอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวเป็นการบรรเทาผลกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ในการรบัเงินปันผลอนัเน่ืองมาจากการ
เลื่อนการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี  2563 ของบริษัทออกไปอย่างไม่มีก าหนด สืบเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยคณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2562 ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 อีก 

 

 

 



 

- 15 -  
 

 

  ตารางเปรยีบเทียบการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในปี 2562 และปี 2561 ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2562 ปี 2561 

1. ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (ลา้นบาท) 231.57 166.23 

2. จ านวนหุน้ (หุน้) 493,499,975 493,499,975 

3. เงินปันผล (บาท/หุน้) 0.235 0.17 

4. รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 115.97 83.89 

5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิ 50.08* 50.47* 
   
                     *อัตราการจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท 

ประธานฯ ไดเ้ชิญผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือซกัถาม 

เม่ือไม่มีผูใ้ดเสนอค าถาม ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชุมรบัทราบระเบียบวาระนี ้เน่ืองจากเป็นระเบียบวาระเพื่อ
รบัทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด ทัง้นี ้ที่ประชมุไดร้บัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และไม่มีการเสนอ
จ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2562 อีก   

ระเบยีบวาระที ่5 พจิารณาและอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ  

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี นางสาวฉวน หย่ี เฉียน ขอออก
จากหอ้งประชมุเน่ืองจากเป็นกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ และไดร้บัการถกูเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีก
วาระหนึ่ง และนายชยตุม ์วิชชปุระภา ขอออกจากหอ้งประชมุเน่ืองจากเป็นกรรมการใหม่ที่ถกูเสนอช่ือใหไ้ดร้บัต าแหน่งแทน
นายสเุวทย ์ธีรวชิรกลุ   

 โดยประธานฯ ไดชี้แ้จงว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี             
การแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 18. ก าหนดไวว้่า “ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะตอ้ง
ออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) (หรือใกลเ้คียงที่สดุกบัจ านวนหนึ่งในสาม (1/3)) โดยใหก้รรมการที่อยู่
ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง แต่กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะไดร้บัเลือกตัง้ใหก้ลบัเขา้เป็น
กรรมการไดอ้ีกก็ได”้ ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ครัง้นี ้มีกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน            
2 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นางสาวฉวน หยี่ เฉียน   กรรมการ และกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
2. นายสเุวทย ์ธีรวชิรกลุ   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการ 

บรหิารความเสี่ยง 

ในการสรรหากรรมการ บรษิัทไดเ้รยีนเชิญผูถื้อหุน้ใหเ้สนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ
บริษัทในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เป็นการล่วงหนา้ ระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2562 – 15 ธันวาคม 2562  
อย่างไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท 

 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา ไดส้รรหาและพิจารณาบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ วิสยัทศัน์
กวา้งไกล มีประสบการณแ์ละประวตัิการท างานที่ดีอนัจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นผูท้ี่ปฏิบตัิ
หน้าที่ดว้ยความรบัผิดชอบและซื่อสัตยส์ุจริต นอกจากนี ้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหายังไดค้  านึงถึง
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คุณสมบัติที่เหมาะสม สอดคลอ้งกับองคป์ระกอบและโครงสรา้งของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท และ            
เพื่อเป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหเ้ลือกตัง้กรรมการที่พน้จาก
ต าแหน่งตามวาระจ านวน 1 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และแต่งตัง้กรรมการใหม่จ านวน        
1 ท่าน แทนกรรมการที่ตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระและไม่ประสงคท์ี่จะกลบัเขา้รบัต าแหน่ง ดงัตอ่ไปนี ้

 1. นางสาวฉวน หยี่ เฉียน กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ และประธาน
กรรมการบรหิารความเสี่ยง  

2. นายชยตุม ์วิชชปุระภา กรรมการใหม่แทน  นายสเุวทย ์ธีรวชิรกลุ กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตาม
วาระ และไม่ประสงค์ที่จะกลับเข้ารับต าแหน่ง ทั้งนี ้ ให้นายชยุตม์                     
วิชชุประภา ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบรหิารความเสี่ยง   

 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้ว่า นายชยุตม ์วิชชุประภา มีคุณสมบตัิที่จะสามารถใหค้วามเห็นได้
อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง อีกทัง้ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้รหิารในกิจการอื่นที่
อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัท 

 ประวตัิและขอ้มลูกรรมการทัง้สองท่านที่เสนอใหเ้ลือกตัง้ครัง้นี ้ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุ
แลว้ โดยจะลงมติเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

 ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ              
โดยใหล้งคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เสนอขา้งตน้ ทัง้นี ้ส  าหรบัผูถื้อหุน้ที่เห็นดว้ยไม่ตอ้งกาเครื่องหมาย
ใด ๆ ลงในบตัรลงคะแนนเสียง ส่วนผูถื้อหุน้ที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ใหล้งคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน แลว้ส่งให้
เจา้หนา้ที่ของบรษิัทเพื่อนบัคะแนนเสียงต่อไป  

 ประธานฯ ไดเ้ชิญผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือซกัถาม 

 เม่ือไม่มีผูใ้ดเสนอค าถาม ประธานฯ ไดเ้ชิญนางสาวฉวน หย่ี เฉียน และนายชยุตม ์วิชชุประภา กลบัเขา้มาในที่
ประชมุก่อนประกาศมติที่ประชมุ 

 
มติ  ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉันทอ์นมุตัิการแต่งตัง้กรรมการที่ตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ

กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งจ านวน 1 ท่าน และแต่งตัง้กรรมการจ านวน 1 ท่าน แทนกรรมการที่
ตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระและไม่ประสงคท์ี่จะกลบัเขา้รบัต าแหน่ง ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. นางสาวฉวน หยี่ เฉียน กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยใหด้ ารงต าแหน่ง กรรมการ และประธาน
กรรมการบรหิารความเสี่ยง  
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2. นายชยตุม ์วิชชปุระภา กรรมการใหม่แทน  นายสเุวทย ์ธีรวชิรกลุ กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตาม
วาระ และไม่ประสงค์ที่จะกลับเข้ารับต าแหน่ง ทั้งนี ้ ให้นายชยุตม์                     
วิชชุประภา ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบรหิารความเสี่ยง   

 
ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนของ

กรรมการแตล่ะท่านที่ไดร้บัการเลือกตัง้ ดงันี ้

1. นางสาวฉวน หย่ี เฉียน   
เห็นดว้ย  จ านวน 365,398,060 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   100.0000 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ       0.0000 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ       0.0000  
บตัรเสีย  จ านวน 0 เสียง 

 
2.  นายชยตุม ์วิชชปุระภา   

เห็นดว้ย  จ านวน 365,398,060 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   100.0000 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ       0.0000 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ       0.0000  
บตัรเสีย  จ านวน 0 เสียง 

 
ระเบยีบวาระที ่6 พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ ไดชี้แ้จงว่า คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2563 โดยพิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคลอ้งกับภาระหนา้ที่ และความรบัผิดชอบที่ไดร้บั
มอบหมาย รวมถึงความเพียงพอที่จะจงูใจตามนโยบายก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติ
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ เป็นคา่ตอบแทนรายปีและคา่เบีย้ประชมุประจ าปี 2563 ซึง่เป็นอตัราเดียวกนักบัปี 2562 และ
ปี 2561 และคา่ตอบแทนที่เป็นเงินโบนสั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ค่าตอบแทนรายปีและค่าเบีย้ประชุมประจ าปี 2563 (อัตราเดยีวกับปี 2562 และปี 2561) 

คณะกรรมการบริษัท 
 คา่ตอบแทนรายปี (บาท) คา่เบีย้ประชมุ (บาท) 
ประธาน    100,000    25,000/ครัง้  
รองประธาน     80,000    20,000/ครัง้  
กรรมการ        50,000    20,000/ครัง้  
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 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คา่ตอบแทนรายปี (บาท) คา่เบีย้ประชมุ (บาท) 
ประธาน      80,000    25,000/ครัง้  
กรรมการ       50,000    20,000/ครัง้  

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

 คา่ตอบแทนรายปี (บาท) คา่เบีย้ประชมุ (บาท) 
ประธาน      50,000    25,000/ครัง้  
กรรมการ       30,000    20,000/ครัง้ 
 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

   คา่ตอบแทนรายปี (บาท)  คา่เบีย้ประชมุ (บาท) 
ประธาน      50,000    25,000/ครัง้  
กรรมการ        30,000    20,000/ครัง้ 

2. ค่าตอบแทนทีเ่ป็นโบนัสใหก้ับกรรมการ ดงันี ้
                       บาท 
1. นายตนั ไห่ เหล็ง ยจีูน    714,000.00 
2. นายสิงหะ นิกรพนัธุ ์    357,000.00 
3. นายสเุวทย ์ธีรวชิรกลุ    357,000.00 
4. นางจไุรรตัน ์ปันยารชนุ    357,000.00 
5. นางสาวฉวน หยี่ เฉียน    357,000.00 
6. นายตนั เล เยน     _               -  
                 2,142,000.00 

ประธานฯ ไดเ้ชิญผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือซกัถาม 

เม่ือไม่มีผูใ้ดเสนอค าถาม ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
ตามรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้  

 มต ิ ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติใหก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
ตามที่เสนอขา้งตน้ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม 
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

เห็นดว้ย  จ านวน 365,398,060 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   100.0000 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ       0.0000 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ       0.0000  
บตัรเสีย  จ านวน 0 เสียง 



 

- 19 -  
 

 

ระเบยีบวาระที ่7 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 

ประธานฯ ไดชี้แ้จงว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 59. และขอ้ 60. ก าหนดวา่ ใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และ
ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททกุปี  ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ไดแ้ละโดยการ
เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ
ใหแ้ต่งตัง้บริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากัด เป็นส านักงานสอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2563 โดยมี
รายช่ือผูส้อบบญัชีดงันี ้

1.  นางสาวนิสากร ทรงมณี  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5035 และ/หรอื 
2.  นายชวาลา เทียนประเสรฐิกิจ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4301 และ/หรอื 
3.  ดร. ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3356 

 ในส่วนค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีนัน้ คณะกรรมการเห็นควรก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรบับริษัทประจ าปี 2563 เป็น
จ านวนเงินไม่เกิน 2,201,000 บาท (ไม่รวมค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง และค่าใชจ้่ายในการเสนอรายงานต่อบริษัทในกลุ่ม )        
ซึ่งปรบัเพิ่มขึน้อันเน่ืองจากค่าตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9)  และตามจ านวน
ชั่วโมงตรวจสอบที่เพิ่มขึน้   

ประธานฯ ไดเ้ชิญผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือซกัถาม 

เม่ือไม่มีผู้ใดเสนอค าถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ งผู้สอบบัญชี และก าหนด
คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ 

มต ิ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ  
ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีตามที่เสนอขา้งตน้ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้
ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

เห็นดว้ย  จ านวน 365,398,060 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   100.0000 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ       0.0000 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ       0.0000  
บตัรเสีย  จ านวน 0 เสียง 

 

ระเบยีบวาระที ่8  พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 

  ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า เน่ืองจากไดมี้ค าสั่งหวัหนา้รกัษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแกไ้ข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ฉบับลงวันที่ 4 เมษายน 2560 (“ค าส่ังที่ 21/2560”) 
เก่ียวกบัสิทธิของผูถื้อหุน้ในการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้ ซึง่ก าหนดใหมี้การแกไ้ขมาตรา 100 แห่งพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535  คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษัท 
ขอ้ 36  ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้ 
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ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับส่วนทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ 

ข้อ  36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้ง              
การประชุมเช่นว่านีใ้ห้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุม
สามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึน้ภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวัน
สิน้สดุรอบปีบญัชีของบรษิัท 
 
การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่น ๆ ใหเ้รยีกวา่ “ประชมุวิสามญั” 
 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะ
เห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า
หนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้ทั้งหมด หรือ
จ านวนผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าย่ีสิบหา้ (25) คน ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนั
ไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายได้
ทั้งหมดเข้า ช่ือกันท าหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ก็ได ้โดยในหนังสือรอ้งขอ
นั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน 
คณะกรรมการตอ้งจดัประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนบัแต่วนัที่
ไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 
กา รประชุม เช่ นว่ า นี ้ใ ห้ เ รี ยกว่ า  “ประชุมสามัญ”                      
การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึน้ภายในสี่  (4) 
เดือนภายหลงัวนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบรษิัท 
 
การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่น ๆ ใหเ้รยีกวา่ “ประชมุวิสามญั” 
 
คณะกรรมการจะเรียกประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ไดส้ดุแต่จะ
เห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้
นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ที่
จ  าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้า ช่ือกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการวิสามญัเม่ือใด
ก็ได ้แต่จะตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย คณะกรรมการ
ตอ้งจัดประชุมภายในสี่สิบหา้ (45) วันนับแต่วันที่ไดร้ับ
หนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
 
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่ง
เขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามที่
บงัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชมุเองก็ไดภ้ายในสี่สิบหา้ (45) วนั
นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณี
เช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการ
เรียกประชุม โดยบริษัทจะตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอัน
จ าเป็นที่เกิดจากการจดัใหมี้การประชุมและอ านวยความ
สะดวกตามสมควร 
 
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่ เป็นการเรียก
ประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่ครัง้ใด จ านวนผูถื้อหุน้ซึง่
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้น
ขอ้ 38 ของขอ้บงัคบัฉบบันี ้ผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีตอ้งรว่มกนั
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการจัดให้มีการ
ประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

 นอกจากนี ้คณะกรรมการไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และ/
หรือ บุคคลที่ประธานเจา้หนา้ที่บริหารมอบหมาย เป็นผูมี้อ  านาจในการด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัท
ขา้งตน้กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และแกไ้ขและเพิ่มเติมถอ้ยค าในขอ้บงัคบัฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมในกรณีที่
นายทะเบียนบรษิัทมหาชนจ ากดัมีค าสั่ง และ/หรอื ค าแนะน าใหแ้กไ้ขถอ้ยค าบางประการในเอกสารดงักล่าว 
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ประธานฯ ไดเ้ชิญผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือซกัถาม 

เม่ือไม่มีผูใ้ดเสนอค าถาม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั
ของบรษิัท ขอ้ 36  และการมอบอ านาจ ตามรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ 

มต ิ ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 36 ตามที่
เสนอขา้งตน้ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

เห็นดว้ย  จ านวน 365,398,060 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   100.0000 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ       0.0000 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ       0.0000  
บตัรเสีย  จ านวน 0 เสียง 

ระเบยีบวาระที ่9 พจิารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นใหท้ี่ประชมุพิจารณาหรอืไม่ 

 
เม่ือไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชมุเพื่อพิจารณาแลว้ ประธานฯ จึงกลา่วปิดประชมุเวลา 15.20 น. 

อนึ่ง หลงัจากเริ่มการประชุมเม่ือเวลา 14.00 น.  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 18 ราย และผูร้บั
มอบฉันทะ จ านวน 29 ราย รวมทัง้สิน้ 47 ราย นับจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 365,398,060 หุน้ ซึ่งเท่ากับรอ้ยละ 74.0422 ของ
จ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
 

(ลงช่ือ)  ประธานที่ประชมุ 
 (นายสิงหะ นิกรพนัธุ)์ 

รองประธานกรรมการ 
 
 
 
 

เลขานกุารบรษิัท 

 
________________________ 
นายกนัตภณ กิตติศิรปิระเสรฐิ 
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                                                                                                                  ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่3 

รายนามและประวัตขิองกรรมการทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพือ่เลือกตัง้แทนกรรมการทีต้่องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 
ช่ือ : นายสิงหะ นิกรพนัธุ ์ 
วัน/เดอืน/ปีเกิด : 23 สิงหาคม 2497  
อายุ : 67 ปี 
สัญชาติ : ไทย 
การศึกษา / การอบรม : -   ปรญิญาโทบรหิารธุรกิจ   
                                                            Abilene Christian University Dallas, Texas, USA  

- ปรญิญาตรเีศรษฐศาสตร ์สาขาการเงินและการธนาคาร  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

- Financial Institutions Governance Program รุน่ที่ 3/2011 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

- Capital Market Academy Leadership Program 
- Politics and Governance in Democratic Systems for Executives                                      
สถาบนัพระปกเกลา้ 

- Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 28/2003                                                 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

- Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุน่ที่ 5/2008                      
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

- Advanced Management of Bankers, Wharton School, University of 
Pennsylvania, USA 

ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
  กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
ต าแหน่งทีเ่สนอ : กรรมการ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
วันทีไ่ด้รับแต่งตัง้ครั้งแรก : 1 มีนาคม 2556 
วันทีไ่ด้รับแต่งตัง้ล่าสุด : 18 เมษายน 2561 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  : 8 ปี 
ความสัมพันธก์ับบริษัท : จ านวนการถือหุน้ในบรษิัทรอ้ยละ    - 0 - 
  ชนิด       - 0 - 
  จ านวน       - 0 - 
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ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 
2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ธนากรผลิตภณัฑน์ า้มนัพืช จ ากดั 

2558 - เม.ย. 2563 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

2557 - ก.พ. 2563 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  
2556 - ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา และ
กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

บรษิัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

2555 - ปัจจบุนั ที่ปรกึษาอาวโุส สมาคมกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
2555 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บรษิัท ถิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/อ่ืนๆ ในปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบยีนอ่ืน กิจการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน 
บรษิัท ถิรไทย จ ากดั (มหาชน) -  บรษิัท ธนากรผลิตภณัฑน์ า้มนัพืช จ ากดั 

-  สมาคมกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
 
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ
ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 
- เป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือน :  ไม่เป็น 
- เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ        :  ไม่เป็น 
- ความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอิสระ :  ไม่เป็น 
 
คุณสมบัตติ้องหา้ม 
1. ไม่มีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
2. ไม่มีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 
 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563  
การประชมุคณะกรรมการบรษิัท    :     7/7 ครัง้ 
การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ    :             4/4 ครัง้ 
การประชมุคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  :  4/4 ครัง้  
การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง   : 2/2 ครัง้ 
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563   :             1/1 ครัง้  
 
 
 



- 24 - 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่3 

รายนามและประวัตขิองกรรมการทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพือ่แต่งตัง้แทนกรรมการทีต้่องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 

ช่ือ   : นางจไุรรตัน ์ปันยารชนุ 

วัน/เดอืน/ปีเกิด :  23 ตลุาคม 2497 

อายุ : 67 ปี 

สัญชาติ : ไทย 

การศึกษา / การอบรม : -  ปรญิญาโทเศรษฐศาสตร ์สาขาการเงิน  
     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 : -  ปรญิญาตรเีศรษฐศาสตร ์สาขาการเงินและการธนาคาร  
     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 : -  หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 41/2004  
      สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 
 : -  หลกัสตูรการบรหิารเศรษฐกิจสาธารณะ ส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัพระปกเกลา้   
 : -   หลกัสตูรส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู ส านกังานศาลปกครอง 
  : -   หลกัสตูรส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์สถาบนัวิทยาการการคา้ (Tepcot) 
 :  -   หลกัสตูรส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นธุรกิจและการลงทนุ สถาบนัวิทยาการธุรกิจและ 
                                                                    อตุสาหกรรม  
 : -   หลกัสตูร Forensic Accounting สภาวิชาชีพบญัชี 
   
ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน

และสรรหา 

ต าแหน่งทีเ่สนอ : กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน
และสรรหา 

วันทีไ่ด้รับแต่งตัง้ครั้งแรก : 18 เมษายน 2561 

วันทีไ่ด้รับแต่งตัง้ล่าสุด :  - 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 
และกรรมการอิสระ  : 3  ปี 
 
ความสัมพันธก์ับบริษัท : จ านวนการถือหุน้ในบรษิัทรอ้ยละ  - 0 - 
  ชนิด     - 0 - 
  จ านวน     - 0 - 
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ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและ
สรรหา 

บรษิัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน)  

2559 - ปัจจบุนั ผูพ้ิพากษาสมทบ ศาลทรพัยส์ินทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลาง 
2558 - ปัจจบุนั กรรมการการเงินและทรพัยส์ิน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

กรุงเทพฯ 
2557 - 2558 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 
2556 - 2559 กรรมการ บรษิัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) 
2554 - 2558 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บรษิัท จี เจ สตีล จ ากดั (มหาชน) 
2547 - 2559 ผูพ้ิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครวั จงัหวดันนทบรุี 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ /อ่ืนๆ ในปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบยีนอ่ืน กิจการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน 
-ไม่มีการด ารงต าแหน่ง- -  ศาลทรพัยส์ินทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง 

-  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ กรุงเทพฯ 
 
 
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิตบุิคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ
ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 
-  เป็นกรรมการที่มีส่วนรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือน       :  ไม่เป็น 
-  เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ        : ไม่เป็น 
-  ความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอิสระ : ไม่เป็น 
 
คุณสมบัตติ้องหา้ม 
1. ไม่มีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
2. ไม่มีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 

 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563  
การประชมุคณะกรรมการบรษิัท    :     7/7 ครัง้ 
การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ    :             4/4 ครัง้ 
การประชมุคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  :  4/4 ครัง้  
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563   :             1/1 ครัง้     
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คุณสมบัตกิรรมการอสิระ  

บรษิัทก ำหนดคณุสมบตัิของกรรมกำรอิสระเท่ำกบัขอ้ก ำหนดขัน้ต ่ำของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) ดงันี ้

1. ตอ้งถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บรษิัทรว่ม หรอืนิติบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ที่ถือโดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนรว่มในกำรบรหิำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน ที่ปรกึษำ ที่ไดเ้งินเดือน

ประจ ำ หรือผู้มีอ  ำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับ

เดียวกนั หรอืนิติบคุคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ (ปัจจบุนัและช่วง 2 ปีก่อนไดร้บักำรแตง่ตัง้)  

3. ไม่มีควำมสมัพันธท์ำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยของผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำย

ใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้บักำรเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหำรหรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของ

บรษิัท หรอืบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีควำมสมัพนัธด์ำ้นบริหำรหรือท ำธุรกิจรว่มกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัท

ย่อยล ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ทั้งปัจจุบันและ 2 ปีก่อนวันที่ ย่ืนค ำขอ

อนญุำตกบัส ำนกังำน ก.ล.ต. ในประเด็นดงัตอ่ไปนี ้

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำร ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับ
เงินเดือนประจ ำ 

• ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ เช่น ซือ้ /ขำยทรพัยส์ินและบริกำรที่มีนัยส ำคัญตำมที่ กลต. 
ก ำหนด (ใชแ้นวทำงในท ำนองเดียวกับขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันของ
ตลำดหลกัทรพัย)์ 

• ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชี 

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพใดๆ รวมถึงกำรใหบ้ริกำรเป็นที่ปรกึษำกฎหมำย  
ที่ปรกึษำทำงกำรเงิน ซึง่ไดร้บัคำ่บรกิำรเกินกวำ่ 2 ลำ้นบำท ตอ่ปี 

5. ไม่เป็นกรรมกำรที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิัท ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือ

ผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบรษิัท 

6. ไม่มีลกัษณะอื่นใด ที่ท  ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอย่ำงอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบรษิัท 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่5 

 
เอกสารทีจ่ะต้องแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถอืหุน้  
การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน  
 
 

ก. เอกสารทีจ่ะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม 
  

ผู้ถอืหุน้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 
 
1. กรณีผู้ถอืหุน้เข้าประชุมด้วยตนเอง 

ใหใ้ชเ้อกสารที่ส่วนราชการออกใหท้ี่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ บัตร
ขา้ราชการ  บตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ หรอืหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ)  

 
2. กรณีผู้ถอืหุน้มอบฉันทะใหผู้้รับมอบฉันทะเข้าประชุม  

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะแสดงเอกสารดงันี ้

(ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุนี ้

ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (ข) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอายุของผูม้อบฉันทะ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน 

บตัรขา้ราชการ บตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งผูม้อบ
ฉนัทะไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(ค) ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รบัมอบฉันทะ เช่น บัตรประจ าตัว
ประชาชน บตัรขา้ราชการ บตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 
ซึง่ผูม้อบฉนัทะไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 
ผู้ถอืหุน้ทีเ่ป็นนิตบุิคคล 
 
1. กรณีผู้แทนนิตบุิคคล (กรรมการ) เข้าประชุมด้วยตนเอง 

1.1 ใหแ้สดงส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้  ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดย
ผูแ้ทนนิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผูเ้ขา้ประชุมนั้นมีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ โดยเอกสารดงักล่าวตอ้งมีอายไุม่เกิน 6 เดือน  

1.2 ใหแ้สดงเอกสารที่ส่วนราชการออกใหท้ี่ยังไม่หมดอายุของผูแ้ทนนิติบุคคล เช่น บัตรประจ าตัว
ประชาชน ใบอนุญาตขบัขี่ บตัรขา้ราชการ บตัรพนักงานรฐัวิสาหกิจ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวตา่งประเทศ)  
 

2. กรณีนิตบุิคคลทีเ่ป็นผู้ถอืหุน้มอบฉันทะใหผู้้รับมอบฉันทะเข้าประชุม  
ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะแสดงเอกสารดงันี ้
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(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดก้รอกข้อความ ถูกตอ้ง
ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

(ข) ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ
บุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะนัน้มีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ โดยเอกสารดงักล่าวตอ้งมีอายไุม่เกิน 6 เดือน 

(ค) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหท้ี่ยังไม่หมดอายุของผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะ เช่น 
บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ บตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวตา่งประเทศ) ซึง่ผูม้อบฉนัทะไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(ง) ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รบัมอบฉันทะ เช่น บัตรประจ าตัว
ประชาชน บตัรขา้ราชการ บตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ หรอืหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ)  

 
3. กรณีผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น

ผู้รับฝากและดูแลหุน้ 
3.1 ใหเ้ตรียมเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ขอ้ 1. หรอื 2. 
3.2 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทนุต่างประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ

แทน ตอ้งสง่หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม 

1) ส าเนาหนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู ้             
ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ซึง่ผูม้อบฉนัทะไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2) ส าเนาหนังสือยืนยันว่า Custodian ซึ่งเป็นผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนนั้นไดร้บั
อนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจเป็น Custodian ซึง่ผูม้อบฉนัทะไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 
ทัง้นี ้เอกสารที่มิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และ 
ใหผู้ถื้อหุน้หรอืผูแ้ทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้นัน้รบัรองความถูกตอ้งของค าแปล 

 
4.   กรณีผู้ถอืหุน้ถงึแก่กรรม 
 ใหผู้จ้ดัการมรดกเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองหรอืมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุแทน โดยจะตอ้งมีเอกสาร

ค าสั่งแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูจ้ดัการมรดก ซึ่งไดล้งนามรบัรองโดยผูมี้อ  านาจ อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชมุมา
แสดงเพิ่มเตมิดว้ย 

5. กรณีผู้ถอืหุน้เป็นผู้เยาว ์
 ให้บิดา-มารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วม

ประชมุแทน โดยจะตอ้งน าส าเนาทะเบียนบา้นของผูถื้อหุน้ที่เป็นผูเ้ยาวม์าแสดงเพิ่มเติมดว้ย 
 
6.  กรณีผู้ถอืหุน้เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ 
 ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เขา้ร่วมประชุมดว้ย หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมี

เอกสารค าสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผูอ้นุบาลหรือผูพ้ิทักษ์ ซึ่งไดล้งนามรบัรองโดยผูมี้อ  านาจ อายุไม่เกิน 6 
เดือนก่อนวนัประชมุมาแสดงเพิ่มเติมดว้ย 
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ข. การมอบฉันทะ 

 
ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลใดบุคคลหนึ่งใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม             

ผูถื้อหุน้ บริษัทไดอ้  านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยไดแ้นบแบบหนงัสือมอบฉันทะมาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้
จ านวน 3 แบบ ไดแ้ก่ 

 
1. แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. 

คือ หนงัสอืมอบฉนัทะแบบทั่วไปซึง่เป็นแบบที่ง่ายไม่ซบัซอ้น 
2. แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 

คือ หนงัสือมอบฉนัทะแบบที่ก าหนดรายการตา่งๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 
3. แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

คือ หนงัสือมอบฉันทะแบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตัง้ใหคั้สโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้เทา่น้ัน 
 

 โปรดเลือก หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียว ในจ านวน 3 แบบ ที่ไดแ้นบมาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญ
ประชมุครัง้นี ้
 
 เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ และมีความ 
ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษั ทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุช่ือ  
นายชยุตม์ วิชชุประภา กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพรอ้มเอกสาร
ประกอบไปที่ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ฝ่ายนกัลงทุนสมัพันธ์ เลขานุการ และก ากับการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  ชั้น  20 อาคารลุมพิ นี  ทาวเวอร์ เลขที่  1168/55 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่ งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย และใหถ้ึงบรษิัทภายในวนัที่ 12 เมษายน 2564 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชมุอย่างนอ้ย 
2 ชั่วโมง ทัง้นี ้บริษัทไดส้รุปขอ้มลูเก่ียวกับกรรมการอิสระ (ผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้) แนบทา้ยมาพรอ้มแบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะนีด้ว้ยแลว้ 
 
  

ค. การออกเสียงลงคะแนน 

 
หลักเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนน 
1. 1 หุน้มี 1 เสียง 
2. ผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และ ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข.                     

ไม่สามารถแบง่แยกคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ 
3. ผูร้บัมอบฉันทะจากผูล้งทุนต่างประเทศที่แต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและ

ดแูลหุน้ สามารถแบง่คะแนนเสียงในแตล่ะวาระได ้(โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค.) 
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4. เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทไดจ้ดัใหมี้การลงคะแนนเสียงส าหรบัทุกๆ วาระที่ตอ้งมี
การลงคะแนนเสียง ทัง้นี ้ผูท้ี่มาลงทะเบียนภายหลงัจากเวลาที่การประชุมผูถื้อหุน้ไดด้  าเนินการประชุมไปตาม
ระเบียบวาระบางสว่นแลว้ จะลงคะแนนเฉพาะวาระที่คงเหลืออยู่ ณ แตล่ะขณะ 
 

การนับผลการลงคะแนนเสียง 
1. บริษัทจะใชว้ิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทัง้หมด  และส่วนที่เหลือจะ           

ถือวา่เป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย  
2. ประธานฯ จะประกาศใหท้ี่ประชมุทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลงัจากการออกเสียงลงคะแนนใน

แต่ละวาระสิน้สดุลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ก่ีเสียง และคิดเป็นสดัส่วน
รอ้ยละเท่าใด ส่วนบตัรเสียจะไม่น ามาค านวณผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ที่ส่งบตัรลงคะแนน
เสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ภายหลงัจากที่ประธานฯ ไดป้ระกาศใหท้ี่ประชมุทราบผลการลงคะแนนเสียง
ในแตล่ะวาระสิน้สดุลงแลว้ บรษิัทจะไม่น าเอาคะแนนเสียงดงักล่าวมารวมค านวณเป็นคะแนนเสียงอีก 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

(แบบทั่วไปซึง่เป็นแบบที่ง่ายไม่ซบัซอ้น)  
(General Form)  

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื่อง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550  
Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  

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

 

เขียนที่  

Written at 

วนัที่ เดือน พ.ศ.  

Date Month Year 

 

(1)  ขา้พเจา้                                สญัชาติ   

       I/We                                         Nationality   

อยู่บา้นเลขที่  ถนน  ต าบล/แขวง ………………………………. อ าเภอ/เขต ........................................... 
Residing at  Road                                                       Tambol/Khwaeng     Amphur/Khet 

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์.................................... เบอรโ์ทร .............................................. อีเมล ............................................................                             
Province                                                  Postal Code                                                          Contact Number                                   E-mail 

 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
      being a shareholder of IFS Capital (Thailand) Public Company Limited 

 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                 เสียง ดงันี ้ 
holding the total number of                                shares, and having the right to vote equivalent to                      votes as follows: 

   หุน้สามญั     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                                                        เสียง              
  ordinary share of        shares, having the right to vote equivalent to                     votes, 

 หุน้บรุิมสิทธิ                                              หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                                        เสียง 
  preference share of        shares, having the right to vote equivalent to                                                        votes. 

 

(3) ขอมอบฉันทะให ้    
      Hereby appoint: 

(1)         อาย ุ  ปี อยู่บา้นเลขที่                            

       Name        age             years, residing at    

ถนน     ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต                      

Road      Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet  

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์    หรอื 
Province    Postal Code              , or 

(2)         อาย ุ  ปี อยู่บา้นเลขที่                               

        Name       age             years, residing at    

ถนน     ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต                      

Road      Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet  

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์    หรอื 
Province    Postal Code                          , or 

 (3)         อาย ุ  ปี อยู่บา้นเลขที่      

      Name       age             years, residing at 

ถนน     ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต             

Road      Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet  

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์                       
Province    Postal Code       

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of the Shareholders 

ในวนัองัคารที่ 20 เมษายน 2564      เวลา 14.00 น. 
on Tuesday 20th April 2021              at 2.00 p.m. 
ณ หอ้งประชมุบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 1168/55 ชัน้ 20 อาคารลมุพินีทาวเวอร ์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย  หรอืท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
at the Conference Room of IFS Capital (Thailand) PCL, No. 1168/55, 20th Floor, Lumpini Tower, 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) 
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กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

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

 

 

 

ลงช่ือ/Signed ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

( ) 

 

 

ลงช่ือ/Signed ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

( ) 

 

 

ลงช่ือ/Signed ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

( ) 

 

 

ลงช่ือ/Signed ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

( ) 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อ
แยกการลงคะแนนเสียงได ้

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. 

(แบบที่ก าหนดรายการตา่งๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั) 
(Proxy Form containing specific details) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื่อง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550  
Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  

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

เขียนที่                                                  
Written at 

วนัที่ เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 

(1)  ขา้พเจา้                                สญัชาติ   

       I/We                                         Nationality   

อยู่บา้นเลขที่           ถนน                    ต าบล/แขวง  
Residing at               Road                                                                   Tambol/Khwaeng  

อ าเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย ์                               
Amphur/Khet                                                      Province                                                              Postal Code 

 

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
      being a shareholder of IFS Capital (Thailand) Public Company Limited 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                              เสียง ดงันี ้ 
holding the total number of                                shares, and having the right to vote equivalent to                  votes as follows: 

   หุน้สามญั       หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                                                    เสียง              
  ordinary share of        shares, having the right to vote equivalent to                votes, 

 หุน้บรุิมสิทธิ                                              หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั       เสียง 
  preference share of        shares, having the right to vote equivalent to                                                   votes. 

 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ 
       Hereby appoint  

  (1) อาย ุ ปี อยู่บา้นเลขที่                                                         
       Name age  years, residing at 

ถนน   ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   

Road  Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet  

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์                        หรอื 
Province  Postal Code                                                                , or 

  (2) อาย ุ ปี อยู่บา้นเลขที่  
       Name age years, residing at 

ถนน  ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  

Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์ หรอื 
Province  Postal Code                                                                , or 

   (3) อาย ุ ปี อยู่บา้นเลขที่  
        Name age years, residing at 

ถนน  ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต   

Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  
Province  Postal Code   
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of the Shareholders 

ในวนัองัคารที่ 20 เมษายน 2564      เวลา 14.00 น. 
On Tuesday 20th April 2021              at 2.00 p.m. 

ณ หอ้งประชมุบรษัิท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 1168/55 ชัน้ 20 อาคารลมุพินีทาวเวอร ์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

at the Conference Room of IFS Capital (Thailand) PCL, No. 1168/55, 20th Floor, Lumpini Tower, 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) 
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(4)   ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

       วำระที ่1  เร่ืองพจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 
 Agenda No. 1         Re: To consider and adopt the minutes of the 2020 Annual General Meeting of the Shareholders 

          (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
     (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 
 วำระที ่2  เร่ืองรับทรำบรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษัทและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2563 
 Agenda No. 2  Re: To acknowledge the Annual Report of the Board of Directors and the operating results for the year 2020 

      (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
      (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 
 

 วำระที ่3              เร่ืองพจิำรณำอนุมัตงิบกำรเงินของบริษัท ส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวำคม 2563 
 Agenda No. 3 Re:  To consider and approve the Financial Statements of the Company for the fiscal year ended                    

31st December 2020 

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

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

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย                    งดออกเสียง 
   Approve                      Disapprove      Abstain 

 
 วำระที ่4              เร่ืองพจิำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิและกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2563 

         Agenda No. 4 Re:  To consider and acknowledge the appropriation of net profit and dividend payment for 2020 

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

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

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย                    งดออกเสียง 
   Approve                      Disapprove      Abstain 

 
    วำระที ่5  เร่ืองพจิำรณำอนุมัตกิำรเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรทีพ้่นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

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

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

      (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

 

1.  นายสิงหะ นิกรพนัธุ ์ 
     Mr. Singha Nikornpun 
    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

   Approve                  Disapprove   Abstain 

 

2. นางจไุรรตัน ์ปันยารชนุ 
    Mrs. Churairat Panyarachun  
    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

   Approve                  Disapprove   Abstain 
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    วำระที ่6  เร่ืองพจิำรณำอนุมัตกิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร  
Agenda No.6 Re: To consider and approve the determination of the remuneration of the directors 

                                         (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
       (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (b)   To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

                                                         เห็นดว้ย     ไมเ่ห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
                                                            Approve         Disapprove                     Abstain 
  

    วำระที ่7  เร่ืองพจิำรณำอนุมัตกิำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2564 
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 2021 

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

      (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve                 Disapprove    Abstain 

 

  วำระที ่8 เร่ืองพจิำรณำอื่นๆ (ถ้ำมี) 
 Agenda No. 8  Re: To consider other matters (if any)   

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

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

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove    Abstain 

 
 
 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการ

ลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
   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)  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่อง
ใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้ก
ประการตามท่ีเห็นสมควร 
                             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. 

 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ได้

กระท าเองทกุประการ 
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. 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ/Signed ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
( ) 

 
 
 
 
ลงช่ือ/Signed ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

( ) 
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ลงช่ือ/Signed ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 
 
 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 

 
 
หมายเหต ุ
Remarks 
1. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคน
เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ 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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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
ALLONGE OF PROXY FORM B. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of IFS Capital (Thailand) Public Company Limited 

 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัองัคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) 
จ ากดั เลขที่ 1168/55 ชัน้ 20 อาคารลมุพินีทาวเวอร ์ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย หรอืที่จะพงึเลื่อนไปใน
วนัเวลาและสถานที่อื่นดว้ย                                                                                                     
 

In the meeting of the 2021 Annual General Meeting of the Shareholders, on Tuesday 20th April 2021 at 2.00 p.m. at the 

Conference Room of IFS Capital (Thailand) PCL, No. 1168/55, 20th Floor, Lumpini Tower, Rama IV Road, 

Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand or any adjournment at any date, time and place thereof. 
     

 

 วาระที่                      เรื่อง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร                           

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

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

                    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  
                     Approve        Disapprove         Abstain 

 
 วาระที่                      เรื่อง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร                           

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

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

                    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  
                     Approve        Disapprove         Abstain 

 

 วาระที่                      เรื่อง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร                           

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

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

                    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  
                       Approve        Disapprove          Abstain 

 

 วาระที่                      เรื่อง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร                           

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

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

                    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  
                     Approve        Disapprove          Abstain 
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 วาระที่                      เรื่อง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร                           

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

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

                   เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  
                    Approve        Disapprove         Abstain  

 

     วาระที่                                                          เรื่อง    เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 
        Agenda No.                                          Re:    Election of director(s) (Continued) 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  

        Approve        Disapprove            Abstain 
ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  
        Approve        Disapprove            Abstain 
ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  
        Approve        Disapprove            Abstain 
ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  
        Approve        Disapprove            Abstain 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

       เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  
          Approve        Disapprove            Abstain 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

Proxy Form C. 

(แบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้)  
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื่อง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550  
Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  

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

เขียนที่                                                  
Written at 

วนัที่ เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 

(1)  ขา้พเจา้                                สญัชาติ   

       I/We                                         Nationality   

อยู่บา้นเลขที่  ถนน  ต าบล/แขวง ………………………………. อ าเภอ/เขต ........................................... 
Residing at  Road                                                       Tambol/Khwaeng     Amphur/Khet 

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์.................................... เบอรโ์ทร .............................................. อีเมล ............................................................                             
Province                                                  Postal Code                                                          Contact Number                                   E-mail 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้  (Custodian) ใหก้บั      
as a Custodian for  

ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                
being a shareholder of IFS Capital (Thailand) Public Company Limited                                                                                                                                                          

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั            เสียง ดงันี ้                                                            

holding the total number of                            shares, and having the right to vote equivalent to                                        votes as follows: 

หุน้สามญั หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                          เสียง  
                          ordinary share of                              shares, having the right to vote equivalent to                                                                    votes, 

หุน้บรุิมสิทธิ                                                                      หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                      เสียง                                                                                                                                                                
                       preference share of                                                           shares, having the right to vote equivalent to                  votes. 

  
 (2)  ขอมอบฉันทะให ้ 
       Hereby appoint  

  (1) อาย ุ ปี อยู่บา้นเลขที่                                                         
       Name age  years, residing at 

ถนน   ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   

Road  Tambol/Khwaeng   Amphur/Khet  

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์                        หรือ 
Province  Postal Code                                                               , or 

  (2) อาย ุ ปี อยู่บา้นเลขที่  
       Name age years, residing at 

ถนน  ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  

Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์ หรอื 
Province  Postal Code                                                                , or 

   (3) อาย ุ ปี อยู่บา้นเลขที่  
        Name age years, residing at 

ถนน  ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต   

Road  Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  
Province  Postal Code   

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of the Shareholders 

ในวนัองัคารที่ 20 เมษายน 2564      เวลา 14.00 น. 
on Tuesday 20th April 2021              at 2.00 p.m. 
ณ หอ้งประชมุบรษัิท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 1168/55 ชัน้ 20 อาคารลมุพินีทาวเวอร ์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย  หรอืท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
at the Conference Room of IFS Capital (Thailand) PCL, No. 1168/55, 20th Floor, Lumpini Tower, 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) 
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 (3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
       I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

  มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 To grant the total amount of share holding and having the right to vote 

  มอบฉนัทะบางส่วน คือ                            
 To grant the partial shares as follows:                                                              

  หุน้สามญั            หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้                                            เสียง
                ordinary share shares, and having the right to vote equal to                                votes, 

  หุน้บรุิมสิทธิ              หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้                                                   เสียง 
   preference share shares, and having the right to vote equal to       votes. 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด                         เสียง 
 Total amount of voting rights                                                          votes. 

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

 

          วำระที ่1  เร่ืองพจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 
 Agenda No. 1         Re: To consider and adopt the minutes of the 2020 Annual General Meeting of the Shareholders 

          (ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
     (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

     เห็นดว้ย...........เสียง     ไม่เห็นดว้ย...........เสียง     งดออกเสียง…........เสียง 
       Approve      votes         Disapprove    votes              Abstain            votes 

 

 วำระที ่2  เร่ืองรับทรำบรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษัทและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2563 
 Agenda No. 2  Re: To acknowledge the Annual Report of the Board of Directors and the operating results for the year 2020 

      (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
     (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

     เห็นดว้ย...........เสียง     ไม่เห็นดว้ย...........เสียง     งดออกเสียง...........เสียง 
       Approve      votes         Disapprove    votes              Abstain            votes 

 

 วำระที ่3              เร่ืองพจิำรณำอนุมัตงิบกำรเงินของบริษัท ส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวำคม 2563 
 Agenda No. 3 Re:  To consider and approve the Financial Statements of the Company for the fiscal year ended                

31st December 2020  

      (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
     (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

     เห็นดว้ย...........เสียง     ไม่เห็นดว้ย…........เสียง     งดออกเสียง...........เสียง 
                                                             Approve      votes         Disapprove    votes              Abstain            votes 
 

 วำระที ่4              เร่ืองพจิำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิและกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2563 

         Agenda No. 4 Re:  To consider and acknowledge the appropriation of net profit and dividend payment for 2020    
 (ก)     ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
          (a)     To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

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

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย                    งดออกเสียง 
   Approve                      Disapprove      Abstain 
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 วำระที ่5  เร่ืองพจิำรณำอนุมัตกิำรเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรทีพ้่นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
 Agenda No. 5  Re: To consider and approve the election of the directors to replace the directors who retire by rotation 

      (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
     (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

 

1.  นายสิงหะ นิกรพนัธุ ์ 
  Mr. Singha Nikornpun  
    เห็นดว้ย...........เสียง     ไม่เห็นดว้ย...........เสียง     งดออกเสียง...........เสียง 

   Approve    votes              Disapprove          votes     Abstain                votes 

  

2. นางจไุรรตัน ์ปันยารชนุ 
  Mrs. Churairat Panyarachun 
    เห็นดว้ย...........เสียง     ไม่เห็นดว้ย...........เสยีง     งดออกเสียง...........เสียง 

   Approve         votes         Disapprove       votes     Abstain                 votes   

 

       วำระที ่6   เร่ืองพจิำรณำอนุมัตกิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
  Agenda No. 6       Re: To consider and approve the determination of the remuneration of the directors 

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

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

     เห็นดว้ย........เสียง           ไม่เห็นดว้ย........เสียง            งดออกเสียง........เสียง 
                                                             Approve      votes               Disapprove    votes                Abstain            votes 
  

 วำระที ่7  เร่ืองพจิำรณำอนุมัตกิำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2564 
 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 2021 

      (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
     (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

     เห็นดว้ย...........เสียง     ไม่เห็นดว้ย...........เสียง     งดออกเสียง…........เสียง 
                                                             Approve      votes         Disapprove    votes              Abstain            votes 

 

  วำระที ่8 เร่ืองพจิำรณำอื่นๆ (ถ้ำมี) 
 Agenda No. 8  Re: To consider other matters (if any)   

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

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

     เห็นดว้ย...........เสียง     ไม่เห็นดว้ย...........เสียง     งดออกเสียง…........เสียง 
       Approve      votes         Disapprove    votes              Abstain            votes 
 

                   (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ถือเป็นการ
ลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 
   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. 

 

(6)  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่อง
ใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้ก
ประการตามท่ีเห็นสมควร 
                         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. 
 

กิจการใดที่ผู้รบัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถื้อเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
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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. 

 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
( ) 

 
ลงช่ือ/Signed ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

( ) 
 

ลงช่ือ/Signed ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 
 

ลงช่ือ/Signed ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 

 
หมายเหต ุ
1.  หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก
และดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
     Evidence to be attached with this Proxy Form are: 

      (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
      Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

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

3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้้รบัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคน
เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ 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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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
ALLONGE OF PROXY FORM C. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of IFS Capital (Thailand) Public Company Limited 

 
ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัองัคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุบรษัิท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) เลขที่ 1168/55 ชัน้ 20 อาคารลมุพินีทาวเวอร ์ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวนัเวลาและสถานที่อื่นดว้ย                                                                                                     
 

In the meeting of the 2021 Annual General Meeting of the Shareholders, on Tuesday 20th April 2021 at 2.00 p.m. at the 

Conference Room of IFS Capital (Thailand) PCL, No. 1168/55, 20th Floor, Lumpini Tower, Rama IV Road, Tungmahamek, 

Sathorn, Bangkok 10120, Thailand  or any adjournment at any date, time and place thereof. 
     

 

 วาระที่                      เรื่อง                  
        Agenda No.          Re:  

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

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

                   เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง            งดออกเสียง                                 เสียง  
                    Approve                          votes               Disapprove                           votes       Abstain                                    votes 
 

 วาระที่                      เรื่อง                  
        Agenda No.          Re:  

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

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

                   เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง            งดออกเสียง                                 เสียง  
                    Approve                          votes               Disapprove                           votes       Abstain                                    votes 
 

 วาระที่                      เรื่อง                  
        Agenda No.          Re:  

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

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

                   เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง            งดออกเสียง                                 เสียง  
                    Approve                          votes               Disapprove                           votes       Abstain                                    votes 
 

 วาระที่                      เรื่อง                  
        Agenda No.          Re:  

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

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

                   เห็นดว้ย                             เสยีง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง            งดออกเสียง                                 เสียง  
                    Approve                          votes               Disapprove                           votes       Abstain                                    votes 
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 วาระที่                      เรื่อง                  
        Agenda No.          Re:  

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

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

                   เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง            งดออกเสียง                                 เสียง  
                    Approve                          votes               Disapprove                           votes       Abstain                                    votes 
 

     วาระที่                                                          เรื่อง    เลอืกตัง้กรรมการ  
        Agenda No.            Re:  Election of director(s)  

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                    เห็นดว้ย                             เสียง      ไม่เห็นดว้ย                               เสียง        งดออกเสียง                                 เสียง 
                        Approve                          votes      Disapprove                           votes           Abstain                                   votes 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                    เหน็ดว้ย                             เสียง      ไม่เห็นดว้ย                               เสียง        งดออกเสียง                                 เสียง 
                        Approve                          votes      Disapprove                           votes           Abstain                                   votes 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                    เห็นดว้ย                             เสียง      ไม่เหน็ดว้ย                               เสียง        งดออกเสียง                                 เสียง 
                        Approve                          votes      Disapprove                           votes           Abstain                                   votes 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                    เห็นดว้ย                             เสยีง      ไม่เห็นดว้ย                               เสียง        งดออกเสียง                                 เสียง 
                        Approve                          votes      Disapprove                           votes           Abstain                                   votes 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                    เห็นดว้ย                             เสียง      ไม่เห็นดว้ย                               เสียง        งดออกเสียง                                 เสียง 
                        Approve                          votes      Disapprove                           votes           Abstain                                   votes 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่7 

ข้อมูลของกรรมการอิสระทีบ่ริษัทเสนอใหผู้้ถอืหุน้มอบฉันทะของผู้ถอืหุน้ 
 
นายชยุตม ์วิชชุประภา 
 

ต าแหน่ง: กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
                       และกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
 
อายุ:         68 ปี 
 
ทีอ่ยู่ตดิต่อ: บรษิัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
ชัน้ 20 อาคารลมุพินีทาวเวอร ์1168/55 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ  
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
 
ประวัตกิารศึกษา / การอบรม 
-  ปรญิญาโทบรหิารธุรกิจ (สาขาการธนาคารและการเงินระหวา่งประเทศ) 
   มหาวิทยาลยัเบอรม์ิงแฮม ประเทศองักฤษ 
-  ปรญิญาโทนิติศาสตร ์(สาขากฎหมายเอกชน) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
-  ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
-  ประกาศนียบตัรกฎหมายชัน้สงู (เกียรตินิยม) สถาบนัวิชาชีพกฎหมายชัน้สงู สภาทนายความ 
-  หลกัสตูรกรรมการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ สภาทนายความ 
-  หลกัสตูรทนายความผูท้  าค ารบัรองลายมือช่ือและเอกสาร สภาทนายความ 
 
ประวัตกิารท างาน:  ปัจจุบัน 

- กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเสี่ยง   
บรษิัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท อินเตอรเ์นชนัแนล ลอว ์แชมเบอรส์ จ ากดั 
- ทนายความผูท้  าค ารบัรองลายมือช่ือและเอกสาร 
- กรรมการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ สภาทนายความในพระบรมราชปูถมัภ ์
- ทนายความ / ที่ปรกึษากฎหมาย   
 
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม:  - ไม่มี – 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่8 

ข้อบังคับของบริษัทในสว่นทีเ่กีย่วกับการประชุมผู้ถอืหุน้ 
ขอ้ 36. ใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ การประชุมเช่นว่านีใ้หเ้รียกว่า “ประชุมสามญั”  การประชุมสามัญ

ดงักล่าวใหจ้ดัใหมี้ขึน้ภายในสี่ (4) เดือนภายหลงัวนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบรษิัท 
 

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่น ๆ ใหเ้รยีกวา่ “ประชมุวิสามญั” 
 

คณะกรรมการจะเรียกประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการวิสามัญเม่ือใดก็ได ้แต่จะตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอใหเ้รียก
ประชุมไวใ้หช้ัดเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย คณะกรรมการตอ้งจัดประชุมภายในสี่สิบหา้ (45) วนันับแต่วนัที่ไดร้บั
หนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ช่ือกัน
หรือผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกันไดจ้ านวนหุน้ตามที่บังคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในสี่สิบหา้  (45) วนันับแต่             
วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชมุผูถื้อหุน้ที่คณะกรรมการเรียกประชุม             
โดยบรษิัทจะตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัใหมี้การประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่ครัง้ใด จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่ง
มารว่มประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 38 ของขอ้บงัคบัฉบบันี ้ผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่ตอ้งรว่มกัน
รบัผิดชอบชดใชค้า่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากการจดัใหมี้การประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

 
ขอ้ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้นั้น ใหค้ณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบ

วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พรอ้มทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจัดส่งให ้           
ผูถื้อหุน้และนายทะเบียนบรษิัทมหาชนจ ากดัทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และใหโ้ฆษณาค า
บอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลา
สาม (3) วนัติดต่อกนั 

ขอ้ 38. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีจ านวนผูถื้อหุน้และรบัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่าย่ีสิบหา้ 
(25) คนหรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) 
ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้รว่ม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้นัน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นรอ้งขอ การ
ประชุมเป็นอันระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นรอ้งขอ ใหน้ัดประชุมใหม่ 
และใหส้่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่จ าเป็นตอ้ง
ครบองคป์ระชมุ  
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ขอ้ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติ
หนา้ที่ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึง่มาประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ 

 
ขอ้ 42. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอ่หนึ่งหุน้ 

 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

 
ขอ้ 43.  การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนมุตัิกิจการใดๆ ในที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียง

ขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในขอ้บงัคบันี ้หรือ
กรณีอื่นตามที่กฎหมายจะก าหนดไว ้หรือในกรณีดงัต่อไปนีจ้ะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรอืโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรอืบางสว่นที่ส  าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
ข. การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษิัทมหาชนอื่นหรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 
ค. การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส  าคญั การมอบหมาย

ใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบรษิัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
ง. การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 
จ. การเพิ่มทนุ และการลดทนุ 
ฉ. การออกหุน้กู ้
ช. การควบบรษิัท หรอืการเลิกบรษิัท 
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ขัน้ตอนการใช้งานระบบประชมุผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์Inventech Connect 

ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะประสงคเ์ขา้ประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกสส์ามารถด าเนินการไดต้ามขัน้ตอน ดงันี้ 

ขัน้ตอนยื่นแบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์

1. ยืน่แบบค ารอ้งเขา้รว่มประชุมผา่น Web browser ใหเ้ขา้ไปที ่https://app.inventech.co.th/IFS 

 หรอืสแกน QR Code นี ้เพื่อเขา้สูร่ะบบ 

 

2. เม่ือเขา้สูร่ะบบแลว้ ใหผู้ถื้อหุน้กรอกขอ้มลูตามที่ระบบแสดง เช่น 

• เลขประจ าตวัประชาชน / เลขที่หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 

• เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ 

• ช่ือ - นามสกลุ 

• จ านวนหุน้ 

• E-mail 

• เบอรโ์ทรศพัท ์

• แนบเอกสารเพิ่มเติม  

- กรณีประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสด์้วยตนเอง:  โปรดแนบ บตัรประจ าตวัประชาชน / หนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง (สามารถแนบภาพถ่ายส าเนาได)้  

- กรณีทีม่ีการมอบฉันทะ:  โปรดแนบ หนงัสือมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารประกอบดงัตอ่ไปนี ้
     1. แบบฟอรม์ใบลงทะเบียนส ำหรบักำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 
     2. ส  ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนผูม้อบฉนัทะ พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 
     3. ส  ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 
     4. ส  ำเนำหนงัสือจดทะเบียนบรษิัท (กรณีเป็นนิติบคุคล) 

3. เม่ือกรอกขอ้มลูครบถว้นแลว้ใหเ้ลือกที่ “ขา้พเจา้ไดอ้า่นและตกลงปฎิบตัิตามขอ้ก าหนดการเขา้รว่มประชมุ 
ขอ้ก าหนดการเขา้รว่มประชมุผ่านระบบ Inventech Connect” โดย Click ในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อยอมรบัเง่ือนไข การใชบ้รกิาร 

  4. จากนัน้ใหเ้ลือก “สง่แบบค ารอ้ง”  

5. หลงัจากขัน้ตอนที่ 4. เจา้หนา้ที่จะด าเนินการตรวจสอบขอ้มลูแบบค ารอ้ง เม่ือค ารอ้งไดร้บัการอนมุตัิ ผูถื้อหุน้จะไดร้บั E-mail 
แจง้รายละเอียดขอ้มลูการประชมุ 4 ส่วน ดงันี ้ 

     1. ลิงคส์ าหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  
 2. ขอ้มลูUsername และ Passwordส าหรบัการเขา้ใชง้าน e-Voting   
     3. ลิงคส์  าหรบัการดาวนโ์หลดและติดตัง้ Application Cisco Webex Meeting                                                                                         

4. ลิงคส์  าหรบัคู่มือการใชง้านระบบ 
 โดยสามารถเขา้รว่มประชมุไดต้ามวนัและเวลาที่แจง้ในหนงัสือเชิญประชมุ กรณีค ารอ้งไม่ถกูอนมุตัิผูถื้อหุน้จะไดร้บั E-mail 

แจง้ถึงสาเหต ุและสามารถด าเนินการย่ืนแบบค ารอ้งเพิ่มเติมได ้
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6. ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะ และไม่ประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุ ในการมอบฉนัทะนัน้ 
ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหนึ่งตามความประสงค ์หรือเลือกมอบฉนัทะใหก้รรมการของบรษิัท ฯ 
ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผูร้บัมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ก็ได ้
โดยกรรมการท่านดงักล่าวจะลงมติในแตล่ะวาระตามที่ผูถื้อหุน้ก าหนดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ 

7. ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง หรือโดยผูร้บัมอบฉนัทะที่ไม่ใช่กรรมการบรษิัทฯ ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์
ระบบลงทะเบียนย่ืนแบบค ารอ้งจะเปิดใหด้ าเนินการตัง้แตว่นัที่ 5 เมษายน 2564 เวลำ 8.30 น. เป็นตน้ไป และสิน้สดุกำรลงทะเบียน
ในวนัที่ 19 เมษายน 2564 เวลำ 17.30 น.(เฉพาะวนัท าการ ไม่รวมวนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์) และเปิดใหบ้รกิำรอีกครัง้
ในวนัที่ 20 เมษำยน 2564 เวลำ 8.30 น. เป็นตน้ไป จนกระทั่งปิดประชมุ 

8.  กรณีผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทฯ (สรุปขอ้มลูเก่ียวกบักรรมกำรอิสระแนบทำ้ย มำพรอ้มแบบหนงัสือ
มอบฉนัทะนีด้ว้ยแลว้) โปรดจดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะ พรอ้มเอกสารประกอบ มายงับรษิัทฯ ทางไปรษณีย ์ตามที่อยู่ขา้งลา่งนี ้
โดยเอกสารจะตอ้งมาถึงบรษิัทฯ ภายในวนัที่ 12 เมษำยน 2564 เวลา 17.00 น. 

นำยชยตุม ์วิชชปุระภำ  กรรมกำรอิสระ 
บรษิัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ฝ่ำยนกัลงทนุสมัพนัธ ์เลขำนกุำร และก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิ  
เลขที่ 1168/55 ชัน้ 20 อำคำรลมุพินีทำวเวอร ์ 
ถนนพระรำม 4 แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 

   โดยใชซ้องจดหมำยตอบรบัที่บรษิัทจดัเตรียมให ้(ไม่ตอ้งปิดแสตมป์) ซึ่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข และซองจดหมำยตอบรบัดงักล่ำว
ไดจ้ดัส่งไปพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ 

รวมทัง้ท่ำนสำมำรถจดัส่งค ำถำมล่วงหนำ้เก่ียวกบัวำระกำรประชมุผ่ำนทำงเว็บไซต ์www.ifscapthai.com  ภำยใตห้วัขอ้ “นกัลงทนุ
สมัพนัธ”์ หรือ e-mail: guntapon.k@ifscapthai.com โดยโปรดระบุช่ือและนำมสกุลของผูถื้อหุน้ ทัง้นีค้  ำถำมของท่ำนจะไดร้บักำร
ชีแ้จงและบนัทกึตำมควำมเหมำะสม 
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การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์และการเข้าสู่ระบบ Inventech Connect  
1. ระบบประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(Cisco Webex Meeting) และระบบ Inventech Connect รองรบั Web browser, PC, iOS 

และ android การเขา้ใชร้ะบบ Cisco Webex Meeting และระบบ Inventech Connect 
     โปรดด าเนินการตามขัน้ตอนการติดตัง้ และคู่มือการใชง้าน ดงันี ้   

 1.1 การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(Cisco Webex Meeting)   

คู่มือการติดตัง้ และใชง้านระบบ Cisco Webex Meeting สามารถศึกษาวิธีการติดตัง้ไดท้ี่ https://qrgo.page.link/Cgv2B  
หรือสแกน QR Code นี ้ 

 

 1.1.1 ขั้นตอนการตดิตัง้การใช้งานระบบ Cisco Webex Meeting ผ่าน PC / Laptop                
 1. เขา้เว็บไซต ์https://www.webex.com/downloads.html หรอืสามารถสแกน QR Code นี ้ 
 2. เลือกดาวนโ์หลด Cisco Webex Meeting โดยกดที่ปุ่ ม “Download for Windows” 
 3. ดบัเบิล้คลิกที่ไฟล ์webexapp.msi (สามารถคน้หาไดท้ี่ Folder Download) เพื่อเขา้สูห่นา้การติดตัง้ 
 4. เขา้สูห่นา้การติดตัง้ จากนัน้กดปุ่ ม “Next” 
 5. เลือก “I accept the terms in the license agreement” จากนัน้กดปุ่ ม “Next” 
 6. กดปุ่ ม “Install” จากนัน้รอการติดตัง้สกัครู่ แลว้กดปุ่ ม “Finish” 
                   7. เม่ือท าการติดต้ังเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ จะมีไอคอน “Cisco Webex Meetings” ปรากฏท่ีหน้าจอ   เดสก์ท็อป 
 
  1.1.2 ขั้นตอนการติดตั้งการใช้งานระบบ Cisco Webex Meeting ผ่าน Mobile 

ระบบปฏิบัตกิาร iOS 

 1. เขา้ที่ Application App Store 
 2. ไปที่ icon คน้หา หรอื สญัลกัษณ ์“แวน่ขยาย” โดยพิมพค์น้หา 
“Cisco Webex Meetings”และกดปุ่ ม “Search” 
3. จากนัน้กดที่ปุ่ ม “รบั” ดา้นขวามือ เพื่อท าการติดตัง้ Application 
Cisco Webex Meetings หรอื สญัลกัษณ ์ดงัภาพ 
4. ระบรุหสัผ่าน หรอื Touch ID เพื่อยืนยนัการติดตัง้ Application  
5. จากนัน้รอการติดตัง้สกัครู ่ 
6. เม่ือท าการติดตัง้เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จะมีไอคอน “Webex Meet” 
ปรากฏที่หนา้จอโทรศพัท ์

ระบบปฏิบัตกิาร Android 

 1. เขา้ที่ Application Play Store 
 2. ไปที่ช่อง Search for apps & games โดยพิมพค์น้หา “Cisco 
Webex Meetings” และกดปุ่ ม “Search” 
 3. จากนัน้กดที่ปุ่ ม “Install” ดา้นขวามือ เพื่อท าการติดตัง้ 
Application Cisco Webex Meetings หรอื สญัลกัษณ ์ดงัภาพ 
 
 4. กดปุ่ ม “Accept” เพื่อยืนยนัการติดตัง้ Application  
 5. จากนัน้รอการติดตัง้สกัครู ่ 
 6. เม่ือท าการติดตัง้เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จะมีไอคอน “Webex 
Meet” ปรากฏที่หนา้จอโทรศพัท ์

 
 
 
 
 
 
 
 

https://qrgo.page.link/Cgv2B
https://www.webex.com/downloads.html
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 1.2 การใช้งานระบบ Inventech Connect 

คู่มือการใชง้านระบบส าหรบัการใชง้านบน PC / Laptop   

 
 
 

https://qrgo.page.link/KqnoP 

คู่มือการใชง้านระบบส าหรบัการใชง้านบน iOS   

 
 
 

https://qrgo.page.link/pgvit 
 

คู่มือการใชง้านระบบส าหรบัการใชง้านบน Web Browser   

 
 
 

https://qrgo.page.link/iZ3ka 

คู่มือการใชง้านระบบส าหรบัการใชง้านบน Android 

 
 
 

https://qrgo.page.link/vZ4rZ 

 1.2.1 ขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect ผ่าน PC / Laptop ดังนี ้
 1. ผูถื้อหุน้ท าการ คลิกลิงคส์ าหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ที่ไดร้บัจาก E-mail แจง้การอนมุตัิแบบค ารอ้งขอ 

ส าหรบัการใชง้าน Inventech Connect 
 2. โดยระบบจะแสดงหนา้การลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ (e-Register) ใหท้  าการกรอก Username และ Password 

ตามที่ไดร้บัตาม E-mail จากนัน้กดปุ่ ม Sign in 
 3. เมื่อท  าการลงทะเบียนส าเรจ็ระบบจะแสดงขอ้มลูการลงทะเบียนของผูถ้ือหุน้  
                    (*ขั้นตอนนีจ้ะถอืว่าผู้ถอืหุน้ท าการลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว 

จะท าใหจ้ านวนหุน้ของผู้ถอืหุน้ถูกนับเป็นองคป์ระชุม *) จากนัน้ใหท้  าการกดปุ่ ม 
“ไปยงัหนา้ลงทะเบียนเพื่อเขา้รบัชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Cisco Webex Meeting” 

 4. ระบบจะแสดง Event Information ใหท้ าการกรอกขอ้มลูทางดา้นขวาในสว่นของ Join Event Now  
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 - แสดงขอ้มลูชื่อของผูถื้อหุน้ หรือช่ือผูร้บัมอบฉนัทะในช่อง First name 
 - แสดงขอ้มลูเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ในช่อง Last name (กรณีรบัมอบฉนัทะจะมี * ตอ่ทา้ยเลขทะเบียน) 
 - ช่อง Email address ใหท้ าการกรอก E-mail เพื่อเขา้ใชง้าน      

(*ซึ่งผู้ถอืหุน้ตอ้งกรอกอีเมลใหต้รงกับอีเมลทีไ่ด้ท าการยืน่แบบค าร้องเข้าระบบ e-Request) 
 - ในช่องEvent password ระบบท าการ Default คา่ให ้ท่านผูถื้อหุน้ไม่ตอ้งท าการแกไ้ขหรอืเปลี่ยนแปลง 
 - จากนัน้ใหก้ดที่ปุ่ ม “Join Now” 
 5. จากนัน้ใหค้ลิกที่ “Run a temporary application” เพื่อเขา้สูก่ารใชง้านภายใน Application Cisco Webex Meeting 
 6. กดที่ปุ่ ม “Join Event” (สีเขียว) เพื่อเขา้รว่มประชมุผ่าน Application Cisco Webex Meeting 
 7. ระบบจะปรากฏหนา้จอการท างาน2สว่น คือ ทางดา้นซา้ยจะแสดงการถ่ายทอดสดหรือแสดงผลต่าง ๆ 

ภายในงานประชมุ และทางดา้นขวาจะเป็นการใชง้านในสว่นของฟังกช์นั Q&A และ Multimedia Viewer  
  ซึง่แสดงหนา้ login ของระบบ Inventech Connect ส่วนของ e-Voting 

https://qrgo.page.link/pgvit
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 8. จากนัน้กดที่ปุ่ ม “Continue” (สีฟ้า) ทางดา้นขวามือในสว่นของฟังกช์นัMultimedia Viewer ระบบจะแสดงหนา้จอ 
login เขา้ใชง้านระบบ Inventech Connect ส่วนของ e-Voting ใหท้ าการกรอก Username / Password ที่ไดร้บัจาก 
E-mail แจง้การอนมุตัิแบบค ารอ้งขอส าหรบัการใชง้าน Inventech Connect และท าการกดที่ปุ่ ม “Sign in”  

  9. ระบบจะแสดงปุ่ ม “เลือกวาระ” ซึง่ผูถื้อหุน้สามารถท าการตรวจสอบวาระที่สามารถท าการออกเสียงลงคะแนนไดโ้ดย 
กดที่ปุ่ ม “เลือกวาระ” (สีเขียว) ทัง้มมุบนซา้ยมือและดา้นลา่ง 

  10. จากนัน้ระบบจะแสดงวาระที่สามารถออกเสียงลงคะแนนได ้โดยจะแสดงสถานะ “รอการออกเสียงลงคะแนน / Voting 
Status : Pending” 

 11. เม่ือผูถื้อหุน้ตอ้งการลงคะแนนใหเ้ลือกวาระที่ตอ้งการออกเสียงลงคะแนน 
จากนัน้ระบบจะแสดงปุ่ มส าหรบัการออกเสียงลงคะแนน ทัง้หมด 4 ปุ่ ม คือ 1. เห็นดว้ย (สีเขียว) 

                         2. ไม่เห็นดว้ย (สีแดง) 3.งดออกเสียง (สีสม้) และ 4. ไม่ส่งการออกเสียงลงคะแนน (สีฟ้า) 
 * หากท าการเลือก "ไม่ส่งการออกเสียงลงคะแนน" หรือ ไม่ออกเสียงลงคะแนน   

บริษัทจะน าคะแนนเสียงไปยังคะแนนทีก่ารประชุมก าหนด 
และการออกเสียงลงคะแนนสามารถท าการเปล่ียนแปลงได้จนกว่าวาระน้ันจะปิดการส่งผลการลงคะแนน 

  12. ผูถื้อหุน้สามารถท าการตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได ้เม่ือวาระนัน้ปิดการส่งผลการลงคะแนนแลว้ 
โดยท าการเลือกวาระที่ตอ้งการตรวจสอบ 
จากนัน้ระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงขอ้มลูการลงคะแนนเสียงในวาระที่ท  าการเลือก 

 *13. กรณีผูถื้อหุน้มีการรบัมอบฉนัทะหลาย Account สามารถเลือกที่ “ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกดที่ปุ่ ม “สลบับญัชี” 
เพื่อเขา้ใชง้าน Accountอื่น ๆ ได ้โดยที่คะแนนเสียงและองคป์ระชมุจะไม่ถกูน าออกจากการประชมุ  

  *14. กรณีผูถื้อหุน้ตอ้งการออกจากการประชมุ สามารถเลือกที่ “ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกดที่ปุ่ ม “ออกจากการประชมุ” 
*ขั้นตอนนีห้ากผู้ถอืหุน้ท าการออกจากการประชุมระหว่างการประชุม   
ระบบจะน าคะแนนเสียงของผู้ถอืหุน้ออกจากการประชุมในวาระทียั่งไม่ถูกด าเนินการ 

  
 1.2.2 ขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect ผ่าน Mobile 
  >> หนา้จอที่ 1 ส่วนการรบัชมถ่ายทอดสดของทางบรษิัท 
  1. ผูถ้ือหุน้ท  าการ คลิกลิงคส์ าหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ที่ไดร้บัจาก อีเมล 

แจง้การอนมุตัิแบบค ารอ้งขอส าหรบัการใชง้าน Inventech Connect 
 2. โดยระบบจะแสดงหนา้การลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ (e-Register) ใหท้  าการกรอก Username และ Password 

ตามที่ไดร้บัตาม E-mail จากนัน้กดปุ่ ม Sign in 
 3. เมื่อท  าการลงทะเบียนส าเรจ็ระบบจะแสดงขอ้มลูการลงทะเบียนของผูถ้ือหุน้  
  (*ขั้นตอนนีจ้ะถอืว่าผู้ถอืหุน้ท าการลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว 
จะท าใหจ้ านวนหุน้ของผู้ถอืหุน้ถูกนับเป็นองคป์ระชุม *) จากนัน้ใหท้  าการกดปุ่ ม 
“ไปยงัหนา้ลงทะเบียนเพื่อเขา้รบัชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Cisco Webex Meeting” 

  4. ระบบจะแสดง Event Information จากนัน้กดปุ่ ม “Join”  
  5. ใหท้ าการกรอกขอ้มลูที่ช่อง Display Name และEmail address จากนัน้ กดที่ปุ่ ม “OK” 
  6. กดที่ปุ่ ม “Join” (สีเขียว) เพื่อเขา้รว่มประชมุผ่าน Application Cisco Webex Meeting 

 

 



ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่9 
 

- 53 - 
 

** หากผู้ถอืหุน้ทีใ่ช้งานผ่าน Mobileต้องการใช้งานในส่วนของ e-Voting ใหส้ลับ Browser เพือ่ใช้งานหน้าจอส่วนที ่2 
สามารถด าเนินการได้ ดังนี ้

 >> หนา้จอที่ 2 ส่วนการใชง้านระบบ Inventech Connect 
  1. ผูถื้อหุน้ท าการ คลิกลิงคส์ าหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
(ส าหรับผู้ถอืหุน้ทีไ่ม่ประสงคจ์ะรับชมถ่ายทอดสด) ที่ไดร้บัจาก อีเมล แจง้การอนมุตัิแบบค ารอ้งขอส าหรบัการใชง้าน Inventech 
Connect หรอื URL ส าหรบัการใชง้าน e-Voting ที่เจา้หนา้ที่ท  าการส่งใหท้างช่อง Chat ภายใน Application Cisco Webex Meeting 
 2. กรอก Username และ Password ที่ไดร้บัจาก E-mail แจง้การอนมุตัิแบบค ารอ้ง จากนัน้กดปุ่ ม “Sign in” 
                       3. ระบบจะแสดงปุ่ ม “เลือกวาระ” ซึง่ผูถื้อหุน้สามารถท าการตรวจสอบวาระที่สามารถท าการออกเสียงลงคะแนนได ้          

โดยกดที่ปุ่ ม “เลือกวาระ” (สีเขียว) ทัง้มมุบนซา้ยมือและดา้นลา่ง 
  4. จากนัน้ระบบจะแสดงวาระที่สามารถออกเสียงลงคะแนนได ้โดยจะแสดงสถานะ “รอการออกเสียงลงคะแนน / Voting 

Status : Pending” 
 5. เม่ือผูถื้อหุน้ตอ้งการลงคะแนนใหเ้ลือกวาระที่ตอ้งการออกเสียงลงคะแนน 

จากนัน้ระบบจะแสดงปุ่ มส าหรบัการออกเสียงลงคะแนน ทัง้หมด 4 ปุ่ ม คือ 1. เห็นดว้ย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นดว้ย (สีแดง) 
3.งดออกเสียง (สีสม้) และ 4. ไม่ส่งการออกเสียงลงคะแนน (สีฟ้า) 

 * หากท าการเลือก "ไม่ส่งการออกเสียงลงคะแนน" หรือ ไม่ออกเสียงลงคะแนน 
บริษัทจะน าคะแนนเสียงไปยังคะแนนทีก่ารประชุมก าหนด 
และการออกเสียงลงคะแนนสามารถท าการเปล่ียนแปลงได้จนกว่าวาระน้ันจะปิดการส่งผลการลงคะแนน 

  6. ผูถื้อหุน้สามารถท าการตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได ้เม่ือวาระนัน้ปิดการส่งผลการลงคะแนนแลว้ 
โดยท าการเลือกวาระที่ตอ้งการตรวจสอบ 
จากนัน้ระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงขอ้มลูการลงคะแนนเสียงในวาระที่ท  าการเลือก 

 *7. กรณีผูถื้อหุน้มีการรบัมอบฉนัทะหลาย Account สามารถเลือกที่ “ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกดที่ปุ่ ม “สลบับญัชี” 
เพื่อเขา้ใชง้าน Accountอื่น ๆ ได ้โดยที่คะแนนเสียงและองคป์ระชมุจะไม่ถกูน าออกจากการประชมุ  

  *8. กรณีผูถื้อหุน้ตอ้งการออกจากการประชมุ สามารถเลือกที่ “ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกดที่ปุ่ ม “ออกจากการประชมุ” 
*ขั้นตอนนีห้ากผู้ถอืหุน้ท าการออกจากการประชุมระหว่างการประชุม 
ระบบจะน าคะแนนเสียงของผู้ถอืหุน้ออกจากการประชุมในวาระทียั่งไม่ถูกด าเนินการ 

        9. ระบบประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสจ์ะเปิดใหเ้ขา้ระบบไดใ้นวนัที่ 20 เมษำยน 2564 เวลา 12.00 น.  
(ก่อนเปิดประชมุ 2 ชั่วโมง) โดยผูถ้ือหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะใช ้Username และ Password ที่ไดร้บัและปฏิบตัิ 
ตามคู่มือการใชง้านในระบบ  

       10. การท างานของระบบระบบประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(Cisco Webex Meeting) และระบบ Inventech 
Connect ขึน้อยู่กบัระบบอินเตอรเ์น็ตที่รองรบัของผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ รวมถึงอปุกรณ ์และ/หรือ 
โปรแกรมของอปุกรณ ์กรุณาใชอ้ปุกรณ ์และ/หรือโปรแกรมดงัต่อไปนีใ้นการใชง้านระบบ  

• ความเร็วของอินเทอรเ์น็ตที่แนะน า ควรไม่ต  ่ากว่า 4 Mbps 

• โทรศพัทเ์คลื่อนที่/อปุกรณแ์ท็ปเลต็ ระบบปฏิบตัิการ Android รองรบั Android 6.0 ขึน้ไป หรอืระบบปฏิบตัิการ 
IOS รองรบั IOS 10.0 ขึน้ไป 

• เครื่องคอมพิวเตอร/์เครื่องคอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊ค ระบบปฏิบตัิการ Windows รองรบั Windows 7 ขึน้ไป หรอื            
Mac รองรบั OS X 10.13 ขึน้ไป 

• อินเทอรเ์น็ตเบราวเ์ซอร ์Firefox หรือ Chrome (เบราวเ์ซอรท์ี่แนะน า) หรือ Safari  
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วิธีการตรวจสอบ Version ของระบบปฏิบตัิการ 

• Android: เลือก การตัง้ค่า หรือการตัง้ค่าเพิ่มเติม>เกี่ยวกบัโทรศพัท>์ขอ้มลูซอฟตแ์วร ์หรือเวอรช์ั่น Android 

• IOS: เลือก การตัง้ค่า>ทั่วไป>เกี่ยวกบั>เวอรช์ั่น 

หมายเหตุ: 

1. ผูถื้อหุน้ตอ้งน า Username และ Password ที่ไดร้บัจาก E-mail มากรอกเพื่อท าการลงทะเบียน 
ระบบจะท าการลงทะเบียนและนบัเป็นองคป์ระชมุใหท่ี้ขัน้ตอนนี ้(หากผูถื้อหุน้ไม่ท าการลงทะเบียนเพ่ือเขา้รว่มประชมุ 
ระบบจะไม่นบัเป็นองคป์ระชมุ และไม่สามารถโหวตคะแนนได ้รวมถึงจะไม่สามารถรบัชมการถ่ายทอดการประชมุได)้ 
หากผู้ถือหุ้นท าการกดปุ่ม “ออกจากการประชุม” ระหว่างการประชุม ระบบจะท าการตัดคะแนน เสียงออกจาก องคป์ระชุม 

2. ผูถื้อหุน้ตอ้งเตรียม E-mail ส  าหรบัย่ืนแบบค ารอ้งเพื่อรบั 1. ลิงคส์ าหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม                                   
2. Username และ Password ส าหรบัเขา้ประชมุ 

3. ขอ้มูลท่ีกรอกในระบบตอ้งตรงกันกับขอ้มูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) 

 

 ** พบปัญหาในการใช้งาน สามารถตดิต่อได้ที ่
โทร. 02-021-9121 
ใหบ้รกิารระหวา่งวนัที่ 5-19 เมษายน 2564 เวลา 8.30 – 17.30 น. 
(เฉพาะวนัท าการ ไม่รวมวนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 
และเปิดใหบ้รกิำรอีกครัง้ในวนัที่ 20 เมษำยน 2564 เวลำ 8.30 น. เป็นตน้ไป จนกระทั่งปิดประชมุ 
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แผนทีตั่ง้แสดงสถานทีป่ระชุม ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

ณ หอ้งประชมุบรษัิท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

เลขที่ 1168/55 ชัน้ 20  อำคำรลมุพินีทำวเวอร ์ถนนพระรำม 4 แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 

โทรศพัท ์ 02-285-6326-32 / 02-679-9140-4 

 

***  รถประจ ำทำงท่ีผ่ำนบรษัิท ไดแ้ก ่สำย 4, 13, 22, 45, 46, 47, 74, 109, 115, 116, 141, 149, 173,  507, 
544, ปอ.พ. 17 

***  รถไฟฟ้ำใตด้ิน (MRT) ขึน้ที่สถำนีลมุพินี ทำงออกหมำยเลข 1 (ถนนพระรำม 4 ทำงไปซอยงำมดพูลี) 

***  ผูท้ี่เดินทำงมำดว้ยรถยนตส์ว่นตวั ทำงนิติบคุคลอำคำรชดุฯ อนญุำตใหจ้อดรถไดเ้ฉพำะชัน้ 9-10 เท่ำนัน้ 

 

 

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
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คู่มือการใช้รหสัคิวอาร ์(QR Code) ส าหรับดาวนโ์หลดเอกสารประกอบการประชุมผู้ถอืหุน้ 

 

 ตามที่ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนยร์ับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด 

(“TSD”) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ                  

ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจ าปี  ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร ์                       

(QR Code) ใหผู้ถื้อหุน้สามารถเรียกดขูอ้มลูไดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็ ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดขอ้มลูผ่าน 

QR Code ตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

ส าหรับระบบปฏบิัติการ iOS 

1.    เปิดกลอ้ง (Camera) ในโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

2.    สแกน (หนักลอ้งถ่ายรูปบนโทรศพัทเ์คลื่อนที่สอ่งไป) ที่ QR Code 

3. หนา้จอจะมีขอ้ความแจง้เตือน (Notification) ขึน้มาดา้นบนหนา้จอโทรศพัทเ์คลื่อนที่ แลว้ใหก้ดที่

ขอ้ความนัน้ 

4.    จากนัน้กดไปที่ไฟลด์าวนโ์หลด จะสามารถดขูอ้มลูหนงัสือเชิญประชมุ และรายงานประจ าปีไดท้นัที 

หมายเหต:ุ   กรณีที่ไม่มีขอ้ความ (Notification) บนหนา้จอโทรศพัทเ์คลื่อนที่ ผูถื้อหุน้สามารถสแกน QR Code 

จาก แอปพลิเคชนั (Application) อื่น ๆ เชน่ QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นตน้ 

ส าหรับระบบปฏบิัติการ Android 

1. เปิดแอปพลิเคชนั (Application) QR CODE READER, Facebook หรอื Line 

2. ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line 

▪ เขา้ไปใน Line แลว้เลือก Add Friend (เพิ่มเพ่ือน) 

▪ เลือก QR Code 

▪ สแกน QR Code 

▪ จากนัน้กดไปที่ไฟลด์าวนโ์หลด เพื่อดขูอ้มลูหนงัสือเชิญประชมุ และรายงานประจ าปีไดท้นัที 



สามารถสแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2563
QR Code for Downloading the 2020 Annual Report




