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

ชั Hน 20 อาคารลมุพินีทาวเวอร์ 1168/55 ถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์ 66 (2) 285-6326-32, (2) 679-9140-4 โทรสาร 66 (2) 285-6335, (2) 679-9157 ทะเบยีนเลขที+ ,-,.//,,,,,00  

 
วนัที)  15 มีนาคม 2565 
 

 

เรื)อง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565 ผา่นสื)ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-AGM) 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 
สิ)งที)สง่มาด้วย 1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 

2. แบบ 56-1 One Report 2564 ในรูปแบบรหสัควิอาร์ โค้ด (QR Code) พร้อมบาร์โค้ด (Barcode) 
แบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565                    

3.  รายนามและประวตัขิองกรรมการที)ได้รับการเสนอชื)อเพื)อแตง่ตั iงแทนกรรมการที)ต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระ 
4.    เอกสารที)จะต้องแสดงก่อนเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น การมอบฉนัทะ และการออกเสยีงลงคะแนน 
5.  หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
6. ข้อมลูของกรรมการอิสระที)บริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 

 7.    ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นที)เกี)ยวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
8.    วธีิปฏิบตัใินการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นผา่นสื)ออิเลก็ทรอนิกส์ Inventech Connect  
       และคูมื่อการใช้งานระบบ Inventech Connect สาํหรับผู้ ถือหุ้น (e-Request)        
9.    คูมื่อการใช้รหสัควิอาร์ โค้ด (QR Code) สาํหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นสมควรที)จะจัดให้มี                   
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ผ่านสื@ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื)อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื)น ๆ ที)เกี)ยวข้อง ในวันพุธที@  20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.             
เพื)อพิจารณาเรื)องตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี i 
 
วาระที@ U พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2564 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 ได้จัดขึ iนในวันอังคารที) 20 เมษายน 2564 โดยมี

รายละเอียดปรากฏอยู่ในสําเนารายงานการประชุมตามสิ)งที)ส่งมาด้วยลําดบัที) 1 ที)ได้จดัส่ง
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครั iงนี i 

ความเหน็ของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที)ประชุมผู้ ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 

การลงมต:ิ วาระนี iต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ)งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที@ 2 รับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัทและผลการดําเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2564 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล รายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัทและผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564              
ซึ)งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report 2564 ตามสิ)งที)สง่มาด้วยลําดบัที) 2 ที)ได้
จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครั iงนี i  

 
ความเหน็ของคณะกรรมการ: วาระนี iเป็นเรื)องที)รายงานเพื)อทราบจงึไมต้่องมีการลงมต ิ

วาระที@ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทสาํหรับรอบปีบญัชีสิ _นสุด วันที@ 31 ธันวาคม 2564 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล งบการเงินสาํหรับรอบปีบญัชีสิ iนสดุ วนัที) 31 ธนัวาคม 2564 ของบริษัท ที)ได้ผา่นการตรวจสอบ

จากผู้สอบบญัชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมี
รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report 2564 ตามสิ)งที)ส่งมาด้วยลําดับที) 2 ที)ได้
จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครั iงนี i 

ความเหน็ของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที)ประชุมผู้ ถือหุ้นควรอนุมตัิงบการเงินของบริษัท 
สําหรับรอบปีบญัชีสิ iนสดุ วนัที) 31 ธนัวาคม 2564 ที)ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของ
บริษัท และได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

การลงมต:ิ วาระนี iต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ)งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที@ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจดัสรรกาํไรสุทธิและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2564 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั iงที)มีการแก้ไข

เพิ)มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 51 กําหนดไว้ว่า “บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี
ส่วนหนึ)งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงิน
ขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนี iจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทนุ
จดทะเบียน” โดยที)บริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับปี 2564 จํานวน 152,823,842 บาท และไม่มี
ขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นได้ตามมาตรา 115              
แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั iงที)มีการแก้ไขเพิ)มเติม) ทั iงนี i บริษัท
มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิภายหลงัการหกัภาษี
เงินได้นิติบุคคลและการจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกําหนดให้
การจ่ายเงินปันผลมีอตัราน้อยกว่าอตัราที)กําหนดข้างต้นได้ โดยขึ iนอยู่กบัผลการดําเนินงาน 
ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท และความจําเป็นในการขยายการดําเนินงานของบริษัท
และใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการบริหารกิจการ  

 
ข้อมลูเปรียบเทียบการจา่ยเงินปันผลในปีที)ผา่นมา ดงันี i 
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รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2564 ปี 2563 

1. กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ (ล้านบาท) 152.82 133.62 

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

3. เงินปันผล (บาท/หุ้น) 0.158 0.14 

4. รวมเงินปันผลจา่ยทั iงสิ iน (ล้านบาท) 77.97 69.09 

5. สดัสว่นการจา่ยเงินปันผลเทียบกบักําไรสทุธิ 51.02* 51.71* 
   

 *อตัราการจา่ยปันผลเป็นไปตามนโยบายการจา่ยปันผลของบริษัท 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเหน็วา่ ที)ประชมุผู้ ถือหุ้นควรอนมุตั ิ 

(1) บริษัทไม่ต้องจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองตามกฎหมายในปี 2564 เนื)องจากบริษัทมี
ทนุสํารองตามกฎหมายครบถ้วนตามที)กฎหมายกําหนดแล้ว ซึ)งเป็นไปตามมาตรา 116 
แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั iงที)มีการแก้ไขเพิ)มเติม) และ
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 51  

(2) จ่ายเงินปันผลจากกําไรสุทธิในอัตราหุ้ นละ 0.158 บาท จํานวน 493,499,975 หุ้ น                  
รวมเป็นเงินปันผลทั iงสิ iน 77,972,996.05 บาท โดยกําหนดรายชื)อผู้ ถือหุ้ นที)มีสิทธิ               
รับเงินปันผลในวนัที) 8 มีนาคม 2565 (Record Date) และกําหนดจ่ายเงินปันผลวนัที) 
13 พฤษภาคม 2565 

การลงมต:ิ วาระนี iต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ)งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที@ 5 พจิารณาอนุมัตกิารเลือกตั _งกรรมการแทนกรรมการที@พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั iงที)มีการแก้ไข

เพิ)มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 18. กําหนดไว้ว่า “ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครั iง 
กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ)งในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้าจํานวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที)สดุกบัส่วนหนึ)งใน
สาม (1/3) กรรมการที)จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีที)สองภายหลังจดทะเบียน
บริษัทนั iน ให้จบัสลากวา่ผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไป ให้กรรมการที)อยูใ่นตําแหน่งนานที)สดุ
เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งไปนั iนอาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้” 
ซึ)งในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครั iงนี i มีกรรมการที)ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ
จํานวน 2 ทา่น ดงันี i 

 
1. นายแรนดี i ซมิ เชง เหลียง  กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการกําหนด

คา่ตอบแทนและสรรหา 
 

2. นายตนั เล เยน   กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที)บริหาร และ 
กรรมการบริหารความเสี)ยง  
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ทั iงนี i ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เรียนเชิญผู้ ถือหุ้ นให้เสนอชื)อบุคคลเพื)อเข้ารับ                       
การพิจารณาเลือกตั iงเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2565                 
เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวนัที) 1 ตุลาคม 2564 – 15 ธันวาคม 2564  โดยเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มี             
ผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอชื)อบคุคลเพื)อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตั iงเป็นกรรมการบริษัท 
 
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้สรรหาและพิจารณาบุคคลที)มีความรู้ 
ความสามารถ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีประสบการณ์และประวัติการทํางานที)ดีอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ ที)ปฏิบตัิหน้าที)ด้วยความรับผิดชอบและ
ซื)อสัตย์สุจริต นอกจากนี i คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหายังได้คํานึงถึง
คณุสมบตัิที)เหมาะสม สอดคล้องกบัองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยทุธ์ทาง
ธุรกิจของบริษัท และเพื)อเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที)ดี ดงันั iน จึงเห็นควรเสนอให้
เลือกตั iงกรรมการทั iง 2 ท่าน คือ 1) นายแรนดี i ซิม เชง เหลียง และ 2) นายตนั เล เยน กลบัเข้า
ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการและตําแหนง่อื)นๆ ตามเดมิตอ่อีกวาระหนึ)ง 

  ความเหน็ของคณะกรรมการ:    คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลั)นกรองแล้วเหน็วา่บคุคลที)
ไ ด้ รับการเสนอชื)อในครั iง นี iมีคุณสมบัติ เหมาะสมกับการประกอบธุร กิจของบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้ที)ประชุมผู้ ถือหุ้นควรอนมุตัิการแต่งตั iงกรรมการที)พ้นจาก
ตําแหนง่ตามวาระในครั iงนี iทั iง 2 ทา่น คือ 1) นายแรนดี i ซมิ เชง เหลียง และ  2) นายตนั เล เยน 
ที)ต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการและตําแหน่งอื)นๆ 
ตามเดมิตอ่อีกวาระหนึ)ง 

   ซึ)งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที) มีคุณวุฒิ  ความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้
ที)ปฏิบัติหน้าที) ด้วยความรับผิดชอบและซื)อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามกฎหมายและ
วตัถปุระสงค์ของบริษัท  

   ทั iงนี i รายละเอียดเกี)ยวกบัประวตัิกรรมการทั iง 2 ท่าน ปรากฏอยู่ในสิ)งที)ส่งมาด้วยลําดบัที) 3                 
ที)ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครั iงนี i   

 การลงมต:ิ วาระนี iต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ)งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
(เลอืกตั iงเป็นรายบคุคล) 
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วาระที@ 6 พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล   ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 34. วรรคสอง กําหนดไว้ว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน

จากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบี iยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลกัษณะอื)น ตามข้อบงัคบัหรือตามที)ที)ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ)งอาจกําหนดเป็นจํานวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป
จนกว่าจะมีการเปลี)ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั iนให้ได้รับเบี iยเลี iยงและสวสัดิการตา่งๆ ตาม
ระเบียบของบริษัท” โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าควรกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการและโบนสัสําหรับกรรมการ ดงันี i  

6.1 พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท 
ความเหน็ของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ ที)ประชมุผู้ ถือหุ้นควรอนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทน

กรรมการบริษัท สําหรับปี 2565 โดยให้โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ
สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย เป็นไปตามโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนในอตัราเดิม
ตามที)ได้อนมุตัไิว้แล้ว ซึ)งเทา่กบัปี 2563 และ ปี 2564 ดงัตอ่ไปนี i 

1. คณะกรรมการบริษัท 

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

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

คา่ตอบแทนรายปี (บาท)  คา่เบี iยประชมุ (บาท) 
ประธาน   80,000         25,000/ครั iง  

 กรรมการตรวจสอบ                        50,000         20,000/ครั iง   

3. คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหา 

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

4. คณะกรรมการบริหารความเสี)ยง 

      คา่ตอบแทนรายปี (บาท)   คา่เบี iยประชมุ (บาท) 
ประธาน   50,000         25,000/ครั iง  
กรรมการบริหารความเสี)ยง 30,000         20,000/ครั iง  
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6.2 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการบริษัท 
ความเหน็ของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที)ประชมุผู้ ถือหุ้นควรอนมุตัิการจ่ายเงินโบนสัจํานวนรวม 

2,142,000 บาท ให้แก่กรรมการบริษัทสําหรับปี 2564 โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกบั
ภาระหน้าที) ผลงาน และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเป็นอตัราเดียวกบัปีที)ผา่นมา ดงันี i 

                                 
บาท 

1. คณุแรนดี i ซมิ เชง เหลยีง    714,000 

2. คณุสงิหะ นิกรพนัธุ์ 357,000 

3. คณุจไุรรัตน์ ปันยารชนุ 357,000 

4. คณุชยตุม์ วิชชปุระภา 357,000 

5. คณุฉวน หยี) เฉียน 357,000 

6. คณุตนั เล เยน                                                                -  
รวม 2,142,000 

  

 หมายเหตุ:  ทั Hงนี H ไมมี่ผลประโยชน์อืwนใดนอกเหนือจากทีwได้เสนอขอให้อนมุตั ิ

การลงมต:ิ วาระนี iต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทั iงหมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึ)งมาประชมุ 

วาระที@ 7 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตั _งผู้สอบบญัชีและการกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชีประจาํปี 2565 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพื)อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั iงที)

มีการแก้ไขเพิ)มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 59. และ ข้อ 60. คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชี และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื)อนําเสนอต่อที)ประ
ชุมผู้ ถือหุ้ นเพื)อพิจารณาแต่งตั iงผู้ สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมัทสุ ไชยยศ               
สอบบญัชี จํากดั ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรับปี 2565 โดยมีรายชื)อดงัตอ่ไปนี i 

 รายชื@อผู้สอบบญัชี เลขที@
ใบอนุญาต 

จาํนวนปีที@สอบบญัชีให้บริษัท 

1 นางสาวลสติา มากตั  9039 -0- 

2 นายกษิต ิเกตสุริุยงค์ 8833  -0- 

3 นายนนัทวฒัน์ สํารวญหนัต์  7731 -0- 

โดยทั iง 3 ท่าน เป็นบุคคลที)มีความน่าเชื)อถือ ความสามารถในการให้บริการ และการให้
คําปรึกษาในมาตรฐานการบญัชีและรับรองงบการเงินได้ทนัเวลา ตลอดจนไม่มีความสมัพนัธ์ 
หรือมีสว่นได้เสียกบับริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที)เกี)ยวข้องกบับคุคลดงักลา่ว
แตอ่ย่างใด จงึมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท 
โดยมีค่าตอบแทนแก่ผู้ สอบบัญชีประจําปี 2565 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 2,201,000 บาท                
(ไม่รวมค่าใช้จ่ายที)เกิดขึ iนจริง และค่าใช้จ่ายในการเสนอรายงานต่อบริษัทในกลุ่ม) ซึ)งเป็น
อตัราเดียวกบัปีที)ผา่นมา  

หมายเหตุ:  บริษัทไมมี่บริษัทยอ่ย 
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ความเหน็ของคณะกรรมการ:    คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที)คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้วเห็นว่า ที)ประชุม               
ผู้ ถือหุ้นควรอนุมตัิการแต่งตั iงผู้สอบบญัชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 
จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรับปี 2565 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 2,201,000 บาท              
(ไม่รวมค่าใช้จ่ายที) เ กิดขึ iนจริง และค่าใช้จ่ายในการเสนอรายงานต่อบริษัทในกลุ่ม)                            
ซึ)งเป็นอตัราเดียวกบัปีที)ผา่นมา โดยมีรายชื)อเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทดงัตอ่ไปนี i 

1. นางสาวลสติา มากตั      ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที) 9039 และ/หรือ 
2. นายกษิต ิเกตสุริุยงค์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที) 8833 และ/หรือ 
3. นายนนัทวฒัน์ สาํรวญหนัต์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที) 7731 

การลงมต:ิ วาระนี iต้องผา่นมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ)งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที@ 8 พจิารณาเรื@องอื@นๆ (ถ้ามี) 

 
จึงเรียนมาเพื)อขอเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื)ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามวนั เวลาที)ระบุไว้ในหนงัสือเชิญ   

ประชมุฉบบันี i  ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565 บริษัทจะใช้การลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
ซึ)งบริษัทจะได้เชิญผู้แทนจากบริษัทที)ปรึกษากฎหมายมาเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดแูลการประชุมให้เป็นไปอย่าง
โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนหลกัการกํากับดูแลกิจการที)ดี เพื)อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การ
ประชมุผู้ ถือหุ้นของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 
สาํหรับผู้ถอืหุ้นที@ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ@งเข้าร่วมประชุม: 
โปรดศกึษาวิธีปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านสื)ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect เพื)อลงทะเบียนยื)นคําร้อง 

ใ น ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม ส า มั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ป ร ะ จํ า ปี  2565 ผ่ า น สื) อ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ (e-AGM) ไ ด้ ที)  URL e-request:  
https://app.inventech.co.th/IFS185420R   หรือสแกน QR Code นี i       

 

ดังมีรายละเอียดที)ระบุตามสิ@ งที@ ส่งมาด้วยลําดับที@  8  โดยระบบลงทะเบียนยื)นคําร้องจะเปิดให้ดําเนินการตั iงแต่วันที) 5 - 19 

เมษายน 2565 เวลา 08:30 น. – 17.30 น. (เฉพาะวนัทําการ ไม่รวมวนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์) และเปิดให้บริการอีก

ครั iงวนัที) 20 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดการประชุม  ทั iงนี i เมื)อดําเนินการตรวจสอบและคําร้องได้รับ

อนมุตัิ บริษัทจะจดัสง่ชื)อผู้ ใช้ (Username) และรหสัผ่าน (Password) สําหรับใช้ลอ็กอิน (log-in) เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นผ่าน

สื)ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นผ่านทางอีเมล์ที)ได้ส่งมาแจ้งบริษัท ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถล็อกอิน (log-in) 

เข้าสูร่ะบบการประชมุในวนัประชมุได้ตั iงแตเ่วลา 12.00 น. เป็นต้นไป 
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สาํหรับผู้ถอืหุ้นที@ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท: 
 ในกรณีท่านผู้ ถือหุ้นไม่สะดวกที)จะเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านสื)ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ดงักล่าว สามารถมอบฉันทะ
ให้แก่กรรมการอิสระที)ไมมี่สว่นได้เสียพิเศษในวาระพิจารณาเลือกตั iงกรรมการจํานวน 1 ทา่นในครั iงนี i คือ นายชยุตม์  วิชชุประภา                  
ซึ)งรายละเอียดและประวตัิของกรรมการอิสระดงักลา่วปรากฏอยูใ่นข้อมลูของกรรมการอิสระที)บริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะของ
ผู้ ถือหุ้น ตามสิ@งที@ ส่งมาด้วยลําดับที@  6  ทั iงนี i ท่านสามารถลงทะเบียนยื@นแบบคําร้องผ่านสื@ออิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดส่ง
หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบมายังบริษัททางไปรษณีย์ มาตามที)อยูด้่านลา่งนี i โดยเอกสารต้องถงึบริษัทภายในวนัที) 
18 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.  

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ เลขานกุาร และกํากบัการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์  
เลขที) 1168/55 ชั iน 20 อาคารลมุพินีทาวเวอร์  
ถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
 

หรือใช้ซองจดหมายตอบรับที)บริษัทจดัเตรียมให้ (ไมต้่องปิดแสตมป์) ซึ)งหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข และซองจดหมายตอบรับดงักลา่ว
ได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น ทั iงนี i บริษัทได้จดัเตรียมอากรแสตมป์สาํหรับปิดในหนงัสอืมอบฉนัทะให้กบัผู้ ถือหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและหนงัสือมอบ
ฉนัทะได้ที)เวบ็ไซต์ของบริษัท https://www.ifscapthai.com/th/investor-relations/document/shareholder-meetings?year=2022  

ผู้ ถือหุ้นสามารถจัดส่งคําถามล่วงหน้าเกี)ยวกับวาระการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ www.ifscapthai.com ภายใต้หวัข้อ “นักลงทุน
สมัพนัธ์” หรือ e-mail: info@ifscapthai.com โดยโปรดระบชืุ)อและนามสกลุของผู้ ถือหุ้น ทั iงนี iคําถามของท่านจะได้รับการชี iแจงและ
บนัทกึตามความเหมาะสม 

                 ขอแสดงความนบัถือ 
 โดยมตขิองคณะกรรมการบริษัท 
 บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
  
 
 
 
                                      (นายกนัตภณ กิตตศิริิประเสริฐ) 
 เลขานกุารบริษัท  
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       สิ$งที$ส่งมาด้วยลาํดับที$ 1 
   

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 
ของ 

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 
 
วัน เวลา และสถานที. 
 
การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2564 ของบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“ที.ประชุม”)                  
ซึTงได้จัดขึ UนเมืTอวันทีT 20 เมษายน 2564 ซึTงเป็นการประชุมผ่านสืTออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกําหนดว่าด้วย               
การประชุมผ่านสืTออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทลัเพืTอเศรษฐกิจและสงัคม เรืTอง มาตรฐานการรักษา               
ความปลอดภัยของการประชุมผ่านสืTออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563  โดยการถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั Uน 20                
อาคารลมุพินีทาวเวอร์ เลขทีT 1168/55 ถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย   

กรรมการของบริษัทที.เข้าร่วมประชุม 
 
1. นายแรนดี U ซมิ เชง เหลยีง ประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหา 

(ผา่นสืTออิเลก็ทรอนิกส์จากประเทศสงิคโปร์) 

2. นายสงิหะ นิกรพนัธุ์ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสีTยง 

3. นางจไุรรัตน์ ปันยารชนุ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกําหนด
คา่ตอบแทนและสรรหา 

4. นายชยตุม์ วิชชปุระภา กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสีTยง 

5. นางสาวฉวน หยีT เฉียน กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสีTยง 
(ผา่นสืTออิเลก็ทรอนิกส์จากประเทศสงิคโปร์) 

6. นายตนั เล เยน
  

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีTบริหาร 

กรรมการทีTเข้าร่วมประชมุในครั Uงนี U นบัเป็นสดัสว่นของกรรมการทั Uงหมดเทา่กบัร้อยละ 100 

ผู้บริหารของบริษัทที.เข้าร่วมประชุม 

1. นายกนัตภณ กิตตศิริิประเสริฐ   ประธานเจ้าหน้าทีTฝ่ายการเงินและบญัชี และเลขานกุารบริษัท 

2. นายปากนํ Uา สาระกลุ  ผู้จดัการทัTวไป ฝ่ายพฒันาธรุกิจ  

3. นางสาวขวญัใจ แซไ่หล  ผู้จดัการทัTวไป ฝ่ายปฏิบตักิาร 

4. นางสาวสธิุดา ศภุนกุลูสมยั  ผู้จดัการทัTวไป ฝ่ายบริหารความเสีTยง 

5. นางเพญ็ศรี เพชรทอง  รองผู้จดัการทัTวไป – หวัหน้าฝ่ายการเงินและบญัชี 
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ผู้สอบบญัชีที.เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวนิสากร ทรงมณี   บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั 

2. นางสาวสชุาดา จิวะวงศ์สกลุ   บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั 

ที.ปรึกษากฏหมายที.เข้าร่วมประชุม 

1. นายพงศ์อาชว์ พลเยีTยมยทุธ   สาํนกักฎหมายโสภณ 

เริ.มการประชุมเวลา 14.00 น. 

นายแรนดี U ซิม เชง เหลียง ประธานกรรมการ ทําหน้าทีTประธานในทีTประชุม (“ประธานฯ”) ตามข้อบงัคบัของบริษัท 
ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

ประธานฯ กลา่วต้อนรับและขอบคณุผู้ ถือหุ้นทีTมาประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะ  ประธานฯ ได้กลา่วเพิTมเติมวา่ 
บริษัทได้จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 ในรูปแบบผา่นสืTออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) เนืTองจากคํานงึถงึสขุอนามยั
และความปลอดภยัของผู้ ถือหุ้นและบคุคลทีTเกีTยวข้องทกุทา่นในชว่งการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื Uอไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)  

จากนั Uน ประธานฯ ได้แนะนํากรรมการของบริษัท และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2564 ผ่าน                     
สืTออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และได้มอบหมายให้นายสิงหะ นิกรพันธุ์  (“รองประธานกรรมการ”) ช่วยเหลือประธานฯ                    
เพืTอดําเนินการประชมุเป็นภาษาไทย  

นายสิงหะ นิกรพันธุ์  ได้แนะนําผู้ บริหารของบริษัท เริTมจากนายกันตภณ กิตติศิริประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าทีT                        
ฝ่ายการเงินและบญัชี และเลขานกุารบริษัท ผู้สอบบญัชี ทีTปรึกษากฎหมาย และผู้บริหารของบริษัท และขอให้นายพงศ์อาชว์        
พลเยีTยมยทุธ เป็นตวัแทนในการตรวจสอบการนบัคะแนน 

นายสิงหะ นิกรพันธุ์  ได้แจ้งต่อทีTประชุมว่า ในการประชุมครั Uงนี Uมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจํานวน 2 ราย              
ผู้ รับมอบฉนัทะจํานวน 33 ราย รวมทั Uงสิ Uน 35 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ทั Uงสิ Uน 373,525,593 หุ้น หรือร้อยละ 75.689 ของจํานวนหุ้น
ทีTจําหน่ายได้แล้วทั Uงหมด ถือวา่ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท ก่อนเริTมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชมุ นายกนัตภณ 
กิตตศิริิประเสริฐ ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าทีTเป็นเลขานกุารทีTประชมุ  

เลขานกุารทีTประชมุได้ชี Uแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะระเบียบวาระ ดงันี U 

1. ในการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสยีงหนึTงเสยีงตอ่หนึTงหุ้น 

2. ผู้ ถือหุ้นทีTมาด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉนัทะตามแบบ ก และแบบ ข ไมส่ามารถแบง่แยกคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ 
สว่นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ลงทนุตา่งประเทศทีTแตง่ตั Uงคสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถ
แบง่คะแนนเสียงในแตล่ะวาระได้ (โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค) 

3. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ ถือหุ้ นเลือกวาระทีTต้องการออกเสียงลงคะแนน โดยกดปุ่ มออกเสียงลงคะแนน                     
(1) เหน็ด้วย  (2) ไมเ่หน็ด้วย หรือ (3) งดออกเสยีง 

4. กรณีผู้ รับมอบฉันทะ 1 คนได้รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกปุ่ ม “ไอคอนผู้ ใช้งาน” หรือกดเลือก
ปุ่ ม “สลบับญัชี” เพืTอเข้าใช้งานในบญัชีของผู้ ถือหุ้นรายอืTน ๆ 

5. ผู้ ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาทีหลงัจากทีTมีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ 
และเมืTอมีการปิดการสง่ผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั Uนให้ทีTประชมุทราบตอ่ไป 
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6. เพืTอให้สอดคล้องกับหลกัธรรมาภิบาลทีTดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเลือกตั Uงกรรมการให้ใช้
วธีิการออกเสยีงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล 

7. บริษัทจะบนัทึกคะแนนเสียงดงักล่าวตั Uงแต่เวลาทีTผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ บริษัทจะใช้วิธีหกัคะแนน
เสยีงทีTไมเ่หน็ด้วยและงดออกเสยีงจากจํานวนเสยีงทั Uงหมด และสว่นทีTเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงทีTเหน็ด้วย 

 นายสงิหะ นิกรพนัธุ์ นําทีTประชมุเข้าสูร่ะเบียบวาระการประชมุ และได้ขอให้ทีTประชมุพิจารณาเรืTองตา่ง ๆ ตามระเบียบ
วาระดงัตอ่ไปนี U 
 
ระเบยีบวาระที. 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2563 

นายสงิหะ นิกรพนัธุ์ เสนอให้ทีTประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  2 5 6 3  ซึT ง ป ร ะ ชุ ม            
เมืTอวนัทีT 29 มิถนุายน 2563 โดยสาํเนารายงานการประชมุดงักลา่วได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครั Uงนี Uแล้ว  

นายสงิหะ นิกรพนัธุ์ ได้เชิญผู้ ถือหุ้นแสดงความคดิเหน็หรือซกัถาม 

ผู้ ถือหุ้น 
(นางสาวนิจจรีย์ นิธินวกร) 

: ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่ 
เพราะสาเหตุใดสินทรัพย์รวมของบริษัทในปี 2563 ลดลงเหลือจํานวน 3,450                
ล้านบาท จากจํานวน 4,113 ล้านบาทในปี 2562 

ประธานเจ้าหน้าทีRฝ่ายการเงินและบญัชี 
(นายกนัตภณ กิตตศิริิประเสริฐ) 

: ได้ให้คําตอบวา่  
เนืRองจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทีRส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและ
เศรษฐกิจไทย ซึRงทําให้ยอดขายของลูกค้าของบริษัทได้รับผลกระทบ จึงส่งผลให้
ปริมาณสินเชืRอแฟคเตอริRงของบริษัทลดลงในปี 2563  เนืRองจากลกูหนี hการค้าเป็น
รายการส่วนใหญ่ในสินทรัพย์รวมของบริษัท ซึRงลดลงตามปริมาณการให้สินเชืRอ 
แฟคเตอริRงทีRลดลงในปี 2563    

รองประธาน 
(นายสงิหะ  นิกรพนัธุ์) 

: รองประธาน ได้กลา่วเพิRมเติมวา่ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้สง่ผลกระทบตอ่
บริษัทเกือบทกุแหง่ในประเทศไทยและทัRวโลก ไมไ่ด้สง่กระทบตอ่บริษัทเพียงแหง่เดียว   

เมืTอไม่มีผู้ ใดเสนอคําถาม นายสิงหะ นิกรพนัธุ์  จึงขอให้ทีTประชุมรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2563 ซึTงประชมุเมืTอวนัทีT 29 มิถนุายน 2563 

 มต ิ ทีTประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดงักล่าวแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามญั                
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ซึTงประชมุเมืTอวนัทีT 29 มิถนุายน 2563 ด้วยคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึTงมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
โดยมีรายละเอียด ดงันี U  

เหน็ด้วย  จํานวน 373,800,593 เสียง  คดิเป็นร้อยละ   100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ       0.0000 
งดออกเสยีง จํานวน 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ       0.0000  
บตัรเสยี  จํานวน 0 เสียง 
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ระเบยีบวาระที. 2 รับทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษัทและผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 

นายสิงหะ นิกรพนัธุ์ เสนอให้ทีTประชมุรับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดําเนินงานของ
บริษัทในรอบปี 2563 และขอให้นายกนัตภณ กิตติศิริประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าทีTฝ่ายการเงินและบญัชีรายงานให้ทีTประชมุได้ 
รับทราบถงึผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 

ประธานเจ้าหน้าทีTฝ่ายการเงินและบญัชีได้รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงัทีT
ปรากฏในรายงานประจําปีของบริษัททีTได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครั Uงนี Uแล้ว ซึTงผลประกอบการของบริษัท             
ในรอบปี 2563 บริษัทมีปริมาณการรับซื Uอสิทธิเรียกร้องหรือยอดสินเชืTอแฟคเตอริT งลดลงจาก 31,482 ล้านบาทในปี 2562                      
เป็น 26,624 ล้านบาทในปี 2563  บริษัทมีปริมาณสินเชืTอลีสซิTงและสินเชืTอเช่าซื Uอ ลดลงจาก 97 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 59                   
ล้านบาทในปี 2563 และมีปริมาณสนิเชืTอเงินให้กู้ ยืมคา่ซื Uอสนิค้าลดลงจาก 1,002 ล้านบาทในปี  2562 เป็น 766 ล้านบาทในปี 2563   

บริษัทมีรายได้รวมจํานวน 374.73 ล้านบาทในปี 2563 ลดลงจาก 472.93 ล้านบาทในปี 2562  บริษัทมีกําไรสุทธิ
จํานวน 133.62 ล้านบาทในปี 2563 เทียบกบั 231.57 ล้านบาทในปี 2562 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากปริมาณสินเชืTอแฟคเตอริTงทีT
ลดลงอนัเนืTองมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทีTมีผลกระทบตอ่เศรษฐกิจไทย บริษัทมีกําไรสทุธิตอ่หุ้นเท่ากบั 0.27 บาท
ในปี 2563 เทียบกบั 0.47 บาทในปี 2562 ในด้านฐานะทางการเงิน ในปี 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจํานวน 3,450 ล้านบาท                                  
มีหนี Uสินรวมจํานวน 1,922 ล้านบาท  และมีส่วนของผู้ ถือหุ้ นจํานวน 1,528 ล้านบาท บริษัทมีอัตราส่วนหนี Uสินต่อส่วนของ               
ผู้ ถือหุ้น (D/E) เทา่กบั 1.26 เทา่ในปี 2563 เทียบกบั 1.72 เทา่ในปี 2562 

ประธานเจ้าหน้าทีTฝ่ายการเงินและบญัชีได้แจ้งให้ทีTประชุมทราบว่า บริษัทได้รับอนมุตัิในการต่ออายกุารรับรองเป็น
สมาชิกของกลุม่แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (CAC) เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั Uงแต่วนัทีT 31 ธนัวาคม 
2563 - วนัทีT 31 ธนัวาคม 2566  

เมืTอไม่มีผู้ ใดเสนอคําถาม นายสิงหะ นิกรพนัธุ์  ขอให้ทีTประชุมรับทราบระเบียบวาระนี U เนืTองจากเป็นระเบียบวาระ                    
เพืTอรับทราบ  จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด ทั Uงนี U ทีTประชมุได้รับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัท และ              
ผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ตามทีTเสนอ 

ระเบยีบวาระที. 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท สาํหรับรอบปีบญัชีสิน̂สุดวันที. 31 ธันวาคม 2563 

นายสิงหะ นิกรพันธุ์  ได้ชี Uแจงว่างบการเงินของบริษัท สําหรับรอบปีบัญชีสิ UนสุดวันทีT 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่าน                
การตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดงัมีรายละเอียดตามทีT               
ได้สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครั Uงนี Uแล้ว  

เมืTอไมมี่ผู้ ใดเสนอคําถาม นายสงิหะ นิกรพนัธุ์ จงึขอเสนอให้ทีTประชมุพิจารณาและอนมุตัิงบการเงินของบริษัท สําหรับ
รอบปีบญัชีสิ UนสดุวนัทีT 31 ธนัวาคม 2563 

มต ิ ทีTประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัิงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบปีบญัชีสิ UนสดุวนัทีT 31 
ธนัวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึTงมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี U  

เหน็ด้วย  จํานวน 373,800,593 เสียง  คดิเป็นร้อยละ   100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ       0.0000 
งดออกเสยีง จํานวน 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ       0.0000  
บตัรเสยี  จํานวน 0 เสียง  
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ระเบยีบวาระที. 4 พจิารณาอนุมัตกิารจดัสรรกาํไรสุทธิและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2563 

นายสิงหะ นิกรพันธุ์  ได้ชี Uแจงต่อทีTประชุมว่าในปี 2563 บริษัทมีผลกําไรสุทธิจํานวน 133,616,117 บาท และไม่มี
ขาดทนุสะสม บริษัทจงึสามารถจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ตามมาตรา 115 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทั UงทีTมีการแก้ไขเพิTมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจาํกัด”)  ทั Uงนี U คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรให้บริษัทจดัสรร
กําไรสทุธิเป็นทนุสาํรองตามกฎหมายและการจา่ยเงินปันผลประจําปี 2563 ดงันี U 

ก) บริษัทไม่ต้องจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองตามกฎหมายในปี 2563 เนืTองจากบริษัทมีทนุสํารองตามกฎหมาย
ครบถ้วนตามทีTกฎหมายกําหนดแล้ว  

ข) จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.14 บาท จํานวน 493,499,975 หุ้น รวมเป็นเงิน  
ปันผลทั Uงสิ Uน 69,089,996.50 บาท โดยกําหนดรายชืTอผู้ ถือหุ้นทีTมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัทีT 5 มีนาคม 2564 
(Record Date) และกําหนดจ่ายเงินปันผลวนัทีT 14 พฤษภาคม 2564 การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายจาก
กําไรทีTเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 ซึTงผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืน
ได้เทา่กบัเงินปันผลคณู 20/80 
 

          ตารางเปรียบเทียบการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในปี 2563 และปี 2562 ดงันี U 
รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2563 ปี 2562 

1. กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ (ล้านบาท) 133.62 231.57 

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

3. เงินปันผล (บาท/หุ้น) 0.14 0.235 

4. รวมเงินปันผลจา่ยทั hงสิ hน (ล้านบาท) 69.09 115.97 

5. สดัสว่นการจา่ยเงินปันผลเทียบกบักําไรสทุธิ 51.71* 50.08* 
   
                     *อัตราการจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท 

นายสงิหะ นิกรพนัธุ์ ได้เชิญผู้ ถือหุ้นแสดงความคดิเหน็หรือซกัถาม 

ผู้ ถือหุ้น 
(นางสาวนิจจรีย์ นิธินวกร) 

: ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่ 
แนวโน้มการดําเนินธุรกิจและเป้าหมายของบริษัทในปี 2564 เป็นอย่างไร                   
เมืRอเทียบกบัปีทีRผา่นมา 

ประธานเจ้าหน้าทีRบริหาร 
(นายตนั เล เยน) 

: ได้ให้คําตอบวา่  
แม้วา่ผลประกอบการของบริษัทในปี 2564 ยงัคงได้รับผลกระทบจาก COVID-19  
บริษัทคาดว่าธุรกิจของบริษัทจะปรับตวัและดีขึ hนกว่าในปี 2563  อย่างไรก็ตาม 
การแพร่ระบาดในระลอกทีR 3 ทีRประเทศไทยประสบอยู่อาจสง่ผลกระทบต่อธุรกิจ
ของบริษัท ดงันั hน บริษัทจะยงัคงระมดัระวงัและรอบคอบในการดําเนินธรุกิจ   

เมืTอไม่มีผู้ ใดเสนอคําถาม นายสิงหะ นิกรพันธุ์  เสนอให้ทีTประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิและ                    
การจา่ยเงินปันผลประจําปี 2563 ตามรายละเอียดทีTได้เสนอข้างต้น 
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มต ิ ทีTประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและ        
การจ่ายเงินปันผลประจําปี 2563 ตามทีTเสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้ นซึTงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี U   

เหน็ด้วย  จํานวน 373,800,593 เสียง  คดิเป็นร้อยละ   100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ       0.0000 
งดออกเสยีง จํานวน 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ       0.0000  
บตัรเสยี  จํานวน 0 เสียง 

ระเบยีบวาระที. 5 พจิารณาและอนุมัตกิารเลือกตัง̂กรรมการแทนกรรมการที.พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ  

นายแรนดี U ซมิ เชง เหลียง ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ทีTประชมุวา่ เพืTอให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีTดี นายสงิหะ นิกร
พนัธุ์ และนางจไุรรัตน์ ปันยารชนุ ขอออกจากห้องประชมุเนืTองจากเป็นกรรมการทีTพ้นจากตําแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชืTอ
ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึTง จากนั Uน ประธานฯ ได้ดําเนินการประชุม และขอให้นายกันตภณ กิตติศิริประเสริฐ              
เลขานกุารบริษัท ชว่ยเหลอืประธานฯ แปลเป็นภาษาไทย   

 ประธานฯ ได้ชี Uแจงว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั UงทีTมีการแก้ไข
เพิTมเติม) และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 18. กําหนดไว้วา่ “ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครั Uง กรรมการจะต้องออกจากตําแหนง่
อย่างน้อยจํานวนหนึTงในสาม (1/3) (หรือใกล้เคียงทีTสดุกบัจํานวนหนึTงในสาม (1/3)) โดยให้กรรมการทีTอยู่ในตําแหน่งนานทีTสดุ
เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง แต่กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งไปนั Uนอาจจะได้รับเลือกตั Uงให้กลบัเข้าเป็นกรรมการได้อีกก็ได้” ในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 ครั Uงนี U มีกรรมการทีTต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระจํานวน 2 ทา่น ได้แก่ 

1. นายสงิหะ นิกรพนัธุ์ กรรมการ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสีTยง 

2. นางจไุรรัตน์ ปันยารชนุ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวสอบ และประธานกรรมการกําหนด 
คา่ตอบแทนและสรรหา             

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เรียนเชิญผู้ ถือหุ้นให้เสนอชืTอบุคคลเพืTอเข้ารับการพิจารณาเลือกตั Uงเป็นกรรมการ
บริษัทในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 เป็นการลว่งหน้า ระหวา่งวนัทีT 1 ตลุาคม 2563 – 15 ธนัวาคม 2563 อยา่งไร
ก็ตาม ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอชืTอบคุคลเพืTอเข้ารับการพิจารณาเลอืกตั Uงเป็นกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสรรหาบคุคลทีTมีความรู้ ความสามารถ วิสยัทศัน์กว้างไกล มีประสบการณ์และประวตัิ
การทํางานทีTดี อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ ทีTปฏิบตัิหน้าทีTด้วยความรับผิดชอบและซืTอสตัย์
สจุริต เพืTอเสนอให้ทีTประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตั Uงเป็นกรรมการของบริษัท ทั Uงนี U โดยคํานงึถึงคณุสมบตัิทีTเหมาะสมและสอดคล้องกบั
องค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการตามกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัท และเพืTอเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีTดี 
ดงันั Uน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั UงกรรมการทีTพ้นจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 2 ท่าน กลบัเข้าดํารง
ตําแหนง่เป็นกรรมการตอ่อีกวาระหนึTง ดงัตอ่ไปนี U 
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 1. นายสงิหะ นิกรพนัธุ์ กรรมการทีTพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ
ต่ออีกวาระหนึTง โดยให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ รองประธาน
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
และกรรมการบริหารความเสีTยง 

2. นางจไุรรัตน์ ปันยารชนุ กรรมการทีTพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ
ต่ออีกวาระหนึTง โดยให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหา             

 ทั Uงนี U คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า นายสิงหะ นิกรพันธุ์  และนางจุไรรัตน์ ปันยารชุน                    
มีคณุสมบตัิทีTจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีTเกีTยวข้อง อีกทั Uงไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็น
กรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอืTนทีTอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท 

 ประวตัแิละข้อมลูกรรมการทั Uงสองทา่นทีTเสนอให้เลอืกตั Uงครั Uงนี U ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว  

 เมืTอไม่มีผู้ ใดเสนอคําถาม ประธานฯ จึงขอเสนอทีTประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั UงกรรมการแทนกรรมการทีTพ้นจาก
ตําแหนง่ตามวาระ โดยการกดปุ่ มออกเสยีงลงคะแนนผา่นระบบออนไลน์ เพืTอเลอืกตั Uงกรรมการเป็นรายบคุคลตามทีTเสนอข้างต้น  

 มติ     ทีTประชมุได้พิจารณาแล้ว จงึมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการแต่งตั UงกรรมการทีTต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระกลบั
เข้าดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการตอ่อีกวาระหนึTงจํานวน 2 ทา่น ดงัตอ่ไปนี U  

1. นายสงิหะ นิกรพนัธุ์ กรรมการทีTพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ
ต่ออีกวาระหนึTง โดยให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ รองประธาน
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
และกรรมการบริหารความเสีTยง 

2. นางจไุรรัตน์ ปันยารชนุ กรรมการทีTพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ
ต่ออีกวาระหนึTง โดยให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหา             

ด้วยคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึTงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนของกรรมการ         
แตล่ะทา่นทีTได้รับการเลือกตั Uง ดงันี U 

1. นายสงิหะ นิกรพนัธุ์   
เหน็ด้วย  จํานวน 373,800,593 เสียง  คดิเป็นร้อยละ   100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ       0.0000 
งดออกเสยีง จํานวน 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ       0.0000  
บตัรเสยี  จํานวน 0 เสียง 

 
2.  นางจไุรรัตน์ ปันยารชนุ   

เหน็ด้วย  จํานวน 373,800,593 เสียง  คดิเป็นร้อยละ   100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ       0.0000 
งดออกเสยีง จํานวน 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ       0.0000  
บตัรเสยี  จํานวน 0 เสียง 

 ประธานฯ ได้เชิญนายสงิหะ นิกรพนัธุ์ และนางจไุรรัตน์ ปันยารชนุ กลบัเข้าสูที่Tประชมุ  
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ระเบยีบวาระที. 6 พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสงิหะ นิกรพนัธุ์ เป็นผู้ดําเนินการประชมุในวาระทีTเหลอืเป็นภาษาไทย 

นายสิงหะ นิกรพันธุ์  ได้ชี Uแจงว่า คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2564 โดยพิจารณากลัTนกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนทีTสอดคล้องกบัภาระหน้าทีT และความรับผิดชอบทีT
ได้รับมอบหมาย รวมถึงความเพียงพอทีTจะจงูใจตามนโยบายกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ดงันั Uน คณะกรรมการบริษัทจงึมีมติ
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี Uยประชุมประจําปี 2564 ซึTงเป็นอตัราเดียวกันกับปี 2563 และ                 
ปี 2562 และคา่ตอบแทนทีTเป็นเงินโบนสั โดยมีรายละเอียดดงันี U 

6.1    ค่าตอบแทนรายปีและค่าเบีย̂ประชุมประจาํปี 2564 (อัตราเดยีวกับปี 2563 และปี 2562) 

คณะกรรมการบริษัท 

 คา่ตอบแทนรายปี (บาท) คา่เบี Uยประชมุ (บาท) 

ประธาน    100,000    25,000/ครั Uง  
รองประธาน     80,000    20,000/ครั Uง  
กรรมการ        50,000    20,000/ครั Uง  

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คา่ตอบแทนรายปี (บาท) คา่เบี Uยประชมุ (บาท) 

ประธาน      80,000    25,000/ครั Uง  
กรรมการ       50,000    20,000/ครั Uง  

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

 คา่ตอบแทนรายปี (บาท) คา่เบี Uยประชมุ (บาท) 

ประธาน      50,000    25,000/ครั Uง  
กรรมการ       30,000    20,000/ครั Uง 
 
 คณะกรรมการบริหารความเสี.ยง 

   คา่ตอบแทนรายปี (บาท)  คา่เบี Uยประชมุ (บาท) 

ประธาน      50,000    25,000/ครั Uง  
กรรมการ        30,000    20,000/ครั Uง 

6.2    ค่าตอบแทนที.เป็นโบนัสให้กับกรรมการ ประจาํปี 2563 ดงันี ̂

                 บาท 

1. นายแรนดี U ซมิ เชง เหลียง    714,000.00 

2. นายสงิหะ นิกรพนัธุ์    357,000.00 

3. นางจไุรรัตน์ ปันยารชนุ    357,000.00 

4. นายชยตุม์ วิชชปุระภา    357,000.00 

5. นางสาวฉวน หยีT เฉียน    357,000.00 

6. นายตนั เล เยน     _               -  

                 2,142,000.00 
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เมืTอไม่มีผู้ ใดเสนอคําถาม นายสิงหะ นิกรพันธุ์  ขอให้ทีTประชุมพิจารณาการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ                          
ตามรายละเอียดทีTเสนอข้างต้น  

 มต ิ ทีTประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามทีTเสนอข้างต้น                  
ทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนเสยีงทั Uงหมดของผู้ ถือหุ้นซึTงมาประชมุ โดยมีรายละเอียด ดงันี U 

เหน็ด้วย  จํานวน 373,800,699 เสียง  คดิเป็นร้อยละ   100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ       0.0000 
งดออกเสยีง จํานวน 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ       0.0000  
บตัรเสยี  จํานวน 0 เสียง 
 

ระเบยีบวาระที. d พจิารณาแต่งตัง̂ผู้สอบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจาํปี 2564 

นายสิงหะ นิกรพันธุ์  ได้แจ้งต่อทีTประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทั UงทีTมีการแก้ไขเพิTมเติม) และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 59. และข้อ 60. กําหนดวา่ ให้ทีTประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีแตง่ตั Uง
ผู้สอบบญัชี และกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี  ในการแตง่ตั Uงผู้สอบบญัชีจะแตง่ตั Uงผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้
และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ทีTประชุมผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาอนมุตัิให้แตง่ตั Uงบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั เป็นสํานกังานสอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2564 
โดยมีรายชืTอผู้สอบบญัชีดงันี U 

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

 ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีนั Uน คณะกรรมการเห็นควรกําหนดค่าสอบบญัชีสําหรับบริษัทประจําปี 2564 เป็นจํานวนเงิน              
ไมเ่กิน 2,201,000 บาท (ไมร่วมคา่ใช้จา่ยทีTเกิดขึ Uนจริง และคา่ใช้จา่ยในการเสนอรายงานตอ่บริษัทในกลุม่) ซึTงเป็นอตัราเดียวกบัปีทีTผา่นมา    

เมืTอไม่มีผู้ ใดเสนอคําถาม นายสิงหะ นิกรพันธุ์  จึงขอให้ทีTประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั Uงผู้ สอบบญัชี และกําหนด
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2564 ตามรายละเอียดทีTเสนอข้างต้น 

มต ิ ทีTประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั Uงผู้ สอบบัญชีบริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมัทสุ  
ไชยยศ สอบบญัชี จํากัด และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีตามทีTเสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น              
ซึTงมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดงันี U  

เหน็ด้วย  จํานวน 373,800,699 เสียง  คดิเป็นร้อยละ   100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ       0.0000 
งดออกเสยีง จํานวน 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ       0.0000  
บตัรเสยี  จํานวน 0 เสียง 
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ระเบยีบวาระที. 8 พจิารณาเรื.องอื.นๆ (ถ้ามี) 

นายแรนดี U ซมิ เชง เหลียง ประธานฯ ได้สอบถามทีTประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดจะสอบถามหรือเสนอเรืTองอืTนให้ทีTประชมุ
พิจารณาหรือไม ่

เมืTอไม่มีผู้ ใดเสนอเรืTองอืTนใดต่อทีTประชุมเพืTอพิจารณาแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้ นทุกท่านทีTเข้าร่วม              
การประชมุผา่นสืTออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) ในครั Uงนี U และกลา่วปิดประชมุเวลา 15.40 น. 

(หลงัจากเริTมการประชมุเมืTอเวลา 14.00 น.  มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง จํานวน 5 ราย และผู้ รับมอบฉนัทะ จํานวน 33 
ราย รวมทั Uงสิ Uน 38 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ทั Uงสิ Uน 373,800,699 หุ้น ซึTงเทา่กบัร้อยละ 75.7448 ของจํานวนหุ้นทีTจําหนา่ยได้แล้วทั Uงหมด) 

 
 
 

 
       (ลงชืTอ) ________________________ ประธานทีTประชมุ 
           นายแรนดี U ซมิ เชง เหลยีง             
เลขานกุารบริษัท 
 
  
________________________ 
นายกนัตภณ กิตตศิริิประเสริฐ 



สิ#งที#ส่งมาด้วยลาํดบัที# 3 
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รายนามและประวัตขิองกรรมการที4ได้รับการเสนอชื4อเพื4อแต่งตั ?งแทนกรรมการที4ต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 

ชื#อ : นายแรนดี ) ซมิ เชง เหลียง  

วัน/เดอืน/ปีเกดิ : 17 มิถนุายน 2522 

อายุ : 43 ปี  
สัญชาต ิ : สงิคโปร์ 

การศกึษา / การอบรม       : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) สาขาไฟฟ้าและ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

                                              Nanyang Technological University, Singapore 

ตาํแหน่งปัจจุบนั : กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหา 

ตาํแหน่งที#เสนอ : กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหา 

วันที#ได้รับแต่งตั GงครัGงแรก : 21 กนัยายน 2563  

วันที#ได้รับแต่งตั Gงล่าสุด :               -  

จาํนวนปีที#เป็นกรรมการ  : 1 ปี 7 เดือน 

ความสัมพนัธ์กับบริษัท : จํานวนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ    - 

  ชนิด       - 

  จํานวน       - 
 
ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการ ประธานกรรมการ และ
กรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหา 

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการ IFS Factors (Malaysia) Sdn. Bhd. 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล โฮลดิ )งส์ (ประเทศไทย) จํากดั 

2563 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าทีuบริหารกลุม่ และ
กรรมการบริหาร 

IFS Capital Limited, Singapore 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการ IFS Asset Management Private Limited 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ IFS Consumer Services Private Limited 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ IFS Capital Assets Private Limited 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ Lendingpot Private Limited 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ IFS Ventures Private Limited  

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ Multiply Capital Limited 

2559 - 2563 ประธานเจ้าหน้าทีuบริหาร /Country Head IFS Capital Limited, Singapore 

2557 - 2559 ผู้ อํานวยการ Citibank N.A., Singapore Branch 
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การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/อื#นๆ ในปัจจุบนั 
บริษัทจดทะเบยีนอื#น กจิการอื#นที#ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน 

IFS Capital Limited, Singapore  
 

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล โฮลดิ )งส์ (ประเทศไทย) จํากดั 
IFS Factors (Malaysia) Sdn. Bhd. 
IFS Asset Management Private Limited 
IFS Consumer Services Private Limited 
IFS Capital Assets Private Limited 
Lendingpot Private Limited 
IFS Ventures Private Limited  
Multiply Capital Limited 

 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลที#อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนัหรือ
ในช่วง 2 ปีที#ผ่านมา 

-เป็นกรรมการทีuมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือทีuปรึกษาทีuได้รับเงินเดือน :  เป็น 

-เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ        :  ไมเ่ป็น 

-ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจทีuมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าทีuได้อยา่งเป็นอิสระ :  เป็น 

คุณสมบตัต้ิองห้าม 

1. ไมมี่ประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีuเกีuยวกบัทรัพย์ซึuงได้กระทําโดยทจุริต 

2. ไมมี่ประวตักิารทํารายการทีuอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีทีuผา่นมา 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564  

การประชมุคณะกรรมการบริษัท    :     4/4 ครั )ง  

การประชมุคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหา  : 1/1 ครั )ง 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี      : 1/1 ครั )ง 
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รายนามและประวัตขิองกรรมการใหม่ที4ได้รับการเสนอชื4อเพื4อแต่งตั ?งแทนกรรมการที4ลาออก 
 

ชื#อ   : นายตนั เล เยน  
วัน/เดอืน/ปีเกดิ :  23 พฤษภาคม 2500 
อายุ : 65 ปี 

สัญชาต ิ : สงิคโปร์ 

การศกึษา / การอบรม : ปริญญาโทบริหารธรุกิจ สาขาการจดัการระหวา่งประเทศ  

  Royal Holloway College, University of London, UK 

 : ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (เกียรตนิิยม) สาขาวิทยาการจดัการ  

  University of Manchester Institute of Science and Technology, UK  

 : Director Accreditation Program รุ่นทีu 65/2007 - สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ตาํแหน่งปัจจุบนั : กรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีuบริหาร และกรรมการบริหารความเสีuยง 

ตาํแหน่งที#เสนอ : กรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีuบริหาร และกรรมการบริหารความเสีuยง 

วันที#ได้รับแต่งตั GงครัGงแรก : 18 เมษายน 2550  

วันที#ได้รับแต่งตั Gงล่าสุด : 22 เมษายน 2562 

จาํนวนปีที#เป็นกรรมการ  : 15 ปี 

ความสัมพนัธ์กับบริษัท :  

� จํานวนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ  0.04 
� ชนิด     หุ้นสามญั 
� จํานวน     210,000 

 
ประสบการณ์การทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีuบริหาร และ
กรรมการบริหารความเสีuยง 

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

2549 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล โฮลดิ )งส์ (ประเทศไทย) จํากดั 

2560 - 2562 กรรมการ บริษัทเงินทนุ แอด็วานซ์ จํากดั (มหาชน) 
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การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/อื#นๆ ในปัจจุบนั 
บริษัทจดทะเบยีนอื#น กจิการอื#นที#ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน 

ไมมี่ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล โฮลดิ )งส์ (ประเทศไทย) จํากดั 
 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลที#อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนัหรือ
ในช่วง 2 ปีที#ผ่านมา 

-เป็นกรรมการทีuมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือทีuปรึกษาทีuได้รับเงินเดือน :  เป็น 

-เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ        : ไมเ่ป็น 

-ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจทีuมีนยัสาํคญั อนัอาจมีผลทําให้ไมส่ามารถทําหน้าทีuได้อยา่งเป็นอิสระ : ไมเ่ป็น 

คุณสมบตัต้ิองห้าม 

1. ไมมี่ประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีuเกีuยวกบัทรัพย์ซึuงได้กระทําโดยทจุริต 

2. ไมมี่ประวตักิารทํารายการทีuอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีทีuผา่นมา 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564  

การประชมุคณะกรรมการบริษัท    :     4/4 ครั )ง  

การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีuยง   : 2/2 ครั )ง*    
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี     : 1/1 ครั )ง 
 
* นายตนั เล เยน ได้รับการแตง่ตั 3งเป็นกรรมการบริหารความเสี=ยง โดยที=ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั 3งที= 2/2564 เมื=อวนัที= 6 พฤษภาคม 2564 
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สิ#งที#ส่งมาด้วยลาํดับที# 4 

 
เอกสารที*จะต้องแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น  
การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน  
 

ก. เอกสารที#จะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม 
  

ผู้ถือหุ้นที#เป็นบุคคลธรรมดา 
 
1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 

ให้ใช้เอกสารที.ส่วนราชการออกให้ที.ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจําตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี.                        
บตัรข้าราชการ  บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ)  

 
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม  

ให้ผู้ รับมอบฉนัทะแสดงเอกสารดงันี N 
(ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที.แนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุนี N 

ซึ.งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือชื.อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (ข) สําเนาเอกสารที.สว่นราชการออกให้ที.ยงัไม่หมดอายขุองผู้มอบฉนัทะ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน 

บตัรข้าราชการ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ.งผู้มอบ
ฉนัทะได้ลงชื.อรับรองสําเนาถกูต้อง 

(ค) ให้แสดงเอกสารที.ส่วนราชการออกให้ที.ยังไม่หมดอายุของผู้ รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจําตัว
ประชาชน บตัรข้าราชการ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 
ซึ.งผู้มอบฉนัทะได้ลงชื.อรับรองสําเนาถกูต้อง 

 
ผู้ถือหุ้นที#เป็นนิตบุิคคล 
 
1. กรณีผู้แทนนิตบุิคคล (กรรมการ) เข้าประชุมด้วยตนเอง 

1.1 ให้แสดงสําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น  ซึ.งรับรองสําเนาถกูต้องโดย
ผู้ แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติบุคคลซึ.งเป็นผู้ เข้าประชุมนั Nนมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบคุคลซึ.งเป็นผู้ ถือหุ้น โดยเอกสารดงักลา่วต้องมีอายไุมเ่กิน W เดือน  

1.2 ให้แสดงเอกสารที.ส่วนราชการออกให้ที.ยังไม่หมดอายุของผู้ แทนนิติบุคคล เช่น บัตรประจําตวั
ประชาชน ใบอนุญาตขบัขี. บตัรข้าราชการ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวตา่งประเทศ)  
 

2. กรณีนิตบุิคคลที#เป็นผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม  
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะแสดงเอกสารดงันี N 
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที.แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ.งได้กรอกข้อความ ถูกต้อง

ครบถ้วน และลงลายมือชื.อผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
(ข) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น ซึ.งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้ แทนนิติ

บุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติบุคคลซึ.งลงนามในหนงัสือมอบฉันทะนั Nนมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบคุคลซึ.งเป็นผู้ ถือหุ้น โดยเอกสารดงักลา่วต้องมีอายไุมเ่กิน 6 เดือน 

(ค) สําเนาเอกสารที.ส่วนราชการออกให้ที.ยงัไม่หมดอายุของผู้ แทนนิติบุคคลซึ.งเป็นผู้มอบฉันทะ เช่น 
บตัรประจําตวัประชาชน บตัรข้าราชการ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวตา่งประเทศ) ซึ.งผู้มอบฉนัทะได้ลงชื.อรับรองสําเนาถกูต้อง 
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(ง) ให้แสดงเอกสารที.ส่วนราชการออกให้ที.ยังไม่หมดอายุของผู้ รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจําตัว
ประชาชน บตัรข้าราชการ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ)  

 
3. กรณีผู้ถือหุ้นที#เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั Sงให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น

ผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
3.1 ให้เตรียมเอกสารเชน่เดียวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ 1. หรือ 2. 
3.2 ในกรณีที.ผู้ ถือหุ้นที.เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ

แทน ต้องสง่หลกัฐานดงัตอ่ไปนี Nเพิ.มเติม 
1) สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้ นที.เป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้               

ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ซึ.งผู้มอบฉนัทะได้ลงชื.อรับรองสําเนาถกูต้อง 
2) สําเนาหนังสือยืนยันว่า Custodian ซึ.งเป็นผู้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนนั Nนได้รับ

อนญุาตให้ประกอบธรุกิจเป็น Custodian ซึ.งผู้มอบฉนัทะได้ลงชื.อรับรองสําเนาถกูต้อง 
 
ทั Nงนี N เอกสารที.มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และ 
ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบคุคลซึ.งเป็นผู้ ถือหุ้นนั Nนรับรองความถกูต้องของคําแปล 

 
4.   กรณีผู้ถือหุ้นถงึแก่กรรม 
 ให้ผู้จดัการมรดกเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองหรือมอบฉนัทะให้ผู้ อื.นเข้าร่วมประชมุแทน โดยจะต้องมีเอกสาร

คําสั.งแตง่ตั Nงให้เป็นผู้จดัการมรดก ซึ.งได้ลงนามรับรองโดยผู้ มีอํานาจ อายไุม่เกิน W เดือน ก่อนวนัประชมุมา
แสดงเพิ.มเติมด้วย 

 
5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ 
 ให้บิดา-มารดา หรือผู้ ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้ อื.นเข้าร่วม

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

เอกสารคําสั.งศาลแต่งตั Nงให้เป็นผู้ อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ.งได้ลงนามรับรองโดยผู้ มีอํานาจ อายุไม่เกิน 6  
เดือนก่อนวนัประชมุมาแสดงเพิ.มเติมด้วย 
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ข. การมอบฉันทะ 

 
ในกรณีที.ผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั Nงบุคคลใดบุคคลหนึ.งให้เข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม             

ผู้ ถือหุ้น บริษัทได้อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยได้แนบแบบหนงัสือมอบฉนัทะมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุครั Nงนี N 
จํานวน 3 แบบ ได้แก่ 

 
1. แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. 

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

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

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

 โปรดเลือก หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ.ง เพียงแบบเดียว ในจํานวน 3 แบบ ที.ได้แนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชมุครั Nงนี N 
 
 เพื.อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ น ในกรณีที.ผู้ ถือหุ้ นไม่สามารถเข้าประชุมได้ และมีความ 
ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน ท่านสามารถลงทะเบียนยื# นแบบคําร้องผ่าน                        
สื# ออิ เล็กทรอนิกส์  หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ มายังบ ริษัทฯ ทางไปรษณี ย์ 
ตามที.อยูข้่างลา่งนี N โดยเอกสารจะต้องมาถงึบริษัทภายในวนัที. 18 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.   
 
   บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ เลขานกุาร และกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์   
เลขที. 1168/55 ชั Nน  20 อาคารลมุพินี ทาวเวอร์  
ถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
 

ทั Nงนี N บริษัทได้สรุปข้อมูลประวตัิกรรมการอิสระ (ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น) แนบท้ายมาพร้อมแบบหนังสือมอบฉันทะนี N               
ด้วยแล้ว 
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ค. การออกเสียงลงคะแนน 

 
หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน 
1. 1 หุ้นมี 1 เสียง 
2. ผู้ ถือหุ้ นที. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และ ผู้ รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข.                     

ไมส่ามารถแบง่แยกคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ 
3. ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที.แต่งตั Nงให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ

ดแูลหุ้น สามารถแบง่คะแนนเสียงในแตล่ะวาระได้ (โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค.) 
4. เพื.อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที.ดี บริษัทได้จดัให้มีการลงคะแนนเสียงสําหรับทกุๆ วาระที.ต้องมี

การลงคะแนนเสียง ทั Nงนี N ผู้ ที.มาลงทะเบียนภายหลงัจากเวลาที.การประชมุผู้ ถือหุ้นได้ดําเนินการประชมุไปตาม
ระเบียบวาระบางสว่นแล้ว จะลงคะแนนเฉพาะวาระที.คงเหลืออยู ่ณ แตล่ะขณะ 
 

การนับผลการลงคะแนนเสียง 
1. บริษัทจะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงที.ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงทั Nงหมด และส่วนที.เหลือจะ           

ถือวา่เป็นคะแนนเสียงที.เห็นด้วย  
2. ประธานฯ จะประกาศให้ที.ประชมุทราบผลการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ หลงัจากการออกเสียงลงคะแนนใน

แต่ละวาระสิ Nนสดุลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง กี.เสียง และคิดเป็นสดัสว่น
ร้อยละเท่าใด สว่นบตัรเสียจะไม่นํามาคํานวณผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ทั Nงนี N ผู้ ถือหุ้นที.สง่บตัรลงคะแนน
เสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ภายหลงัจากที.ประธานฯ ได้ประกาศให้ที.ประชมุทราบผลการลงคะแนนเสียง
ในแตล่ะวาระสิ Nนสดุลงแล้ว บริษัทจะไมนํ่าเอาคะแนนเสียงดงักลา่วมารวมคํานวณเป็นคะแนนเสียงอีก 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซบัซอ้น)  
(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  

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

 

เขียนท่ี  

Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  

Date Month Year 

 

(1)  ขา้พเจา้                                สญัชาติ   

       I/We                                         Nationality   

อยู่บา้นเลขท่ี  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)  เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท 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  อยู่บา้นเลขท่ี                                                                            

              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 อยู่บา้นเลขท่ี                                                                

               Name              age             years, residing at     

ถนน     ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต                      

Road      Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet  

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์    หรือ 
Province    Postal Code                             , or 

                           (3)                            อาย ุ            ปี อยู่บา้นเลขท่ี                                       

                                          Name              age             years, residing at 

ถนน     ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต             

Road      Tambol/Khwaeng    Amphur/Khet  

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์                       
Province    Postal Code       

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 ในวันพุธท่ี 20 เมษายน 2565  
เวลา 14.00 น. โดยเป็นรูปแบบการประชมุผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบ          
อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of the Shareholders on Wednesday, 20th April 2022, 
at 14.00 hours, through electronic media, in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and other related laws and 

regulations or any adjournment at any date, time and place thereof. 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท 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. 

 
 

 

 
 

 

 
 

ลงชื่อ/Signed ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

( ) 

 
 

 

 
 

 

ลงชื่อ/Signed ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

( ) 
 

 

 
 

 

 

ลงชื่อ/Signed ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

( ) 
 

 

 
 

 
 

ลงชื่อ/Signed ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

( ) 

 

 
 

 

หมายเหต ุ

ผูถ้ือหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นให้ผูร้บัมอบฉันทะหลายคน                

เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

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 าหนดรายการต่างๆ 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  

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

เขียนท่ี                                                  
Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 

(1)  ขา้พเจา้                                สญัชาติ   

       I/We                                         Nationality   

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

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

 

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

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                              เสยีง 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 อยู่บา้นเลขท่ี  
         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 อยู่บา้นเลขท่ี  
       Name age                  years, residing at 

ถนน  ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  

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

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

ถนน  ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต   

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

 
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 ในวันพุธท่ี 20 เมษายน 
2565  เวลา 14.00 น. โดยเป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมาย
และกฎระเบียบอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of the Shareholders on Wednesday, 20th April 

2022, at 14.00 hours, through electronic media, in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and other related laws 
and regulations 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: 

       วำระท่ี 1  เร่ืองพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชมุสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 
 Agenda No. 1         Re: To consider and adopt the minutes of the 2021 Annual General Meeting of the Shareholders 

          (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (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 at my/our desire as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 
 วำระท่ี 2  เร่ืองรับทรำบรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษัทและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2564 
 Agenda No. 2  Re: To acknowledge the Annual Report of the Board of Directors and the operating results for the year 2021 

      (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (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     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 
 

 วำระท่ี 3              เร่ืองพิจำรณำอนุมัตงิบกำรเงินของบริษัท ส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด วันท่ี 31 ธันวำคม 2564 
 Agenda No. 3 Re:  To consider and approve the Financial Statements of the Company for the fiscal year ended                    

31st December 2021 

      (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
          (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     ไม่เห็นดว้ย                    งดออกเสยีง 
   Approve                      Disapprove      Abstain 

 
 วำระท่ี 4              เร่ืองพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสทุธิและกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2564 

         Agenda No. 4 Re:  To consider and approve the appropriation of net profit and dividend payment for 2021 

      (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
          (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     ไม่เห็นดว้ย                    งดออกเสยีง 
   Approve                      Disapprove      Abstain 

 
    วำระท่ี 5  เร่ืองพิจำรณำอนุมัตกิำรเลือกต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ  

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

      (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
           (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: 

 

1.  นายแรนดี ้ซิม เชง เหลียง   
     Mr. Randy Sim Cheng Leong 
    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

   Approve                  Disapprove   Abstain 

 

2. นายตนั เล เยน 
    Mr. Tan Ley Yen   
    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

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

                                         (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (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     ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
                                                            Approve         Disapprove                     Abstain 
  

    วำระท่ี 7  เร่ืองพิจำรณำอนุมัติกำรแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2565 
Agenda No.7  Re: To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of                                 

the remuneration of the auditor for the year 2022 

      (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
           (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     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสยีง 
     Approve                 Disapprove    Abstain 
 

  วำระท่ี 8 เร่ืองพิจำรณำอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
 Agenda No. 8  Re: To consider other matters (if any)   

      (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (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     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove    Abstain 

 
 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการ

ลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
   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)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้มช่ดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่อง
ใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด 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. 

 
กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ได้

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. 
 

 

 
 

 

 

ลงชื่อ/Signed ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
( ) 

 
 
 
 
ลงชื่อ/Signed ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

( ) 
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ลงชื่อ/Signed ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 
 
 
 
 

ลงชื่อ/Signed ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 

 
 
หมายเหต ุ
Remarks 
1. ผูถ้ือหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 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. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 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. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ 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 ำต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
ALLONGE OF PROXY FORM B. 

 

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

 
ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัพุธที่ 20 เมษายน 2565  เวลา 14.00 น. โดยเป็นรูปแบบการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตาม
พระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และ
สถานที่อื่นดว้ย 
 
In the 2022 Annual General Meeting of the Shareholders on Wednesday, 20th April 2022 at 2.00 p.m., through electronic 

media, in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and other related laws and 

regulations or any adjournment at any date, time and place thereof. 

     

 

 วาระที่                      เร่ือง                  

        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                      เร่ือง                  

        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                      เร่ือง                  

        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                      เร่ือง                  

        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     ไม่เหน็ดว้ย      งดออกเสียง  
                     Approve        Disapprove          Abstain 
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 วาระที่                      เร่ือง                  

        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: 

                   เหน็ดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  
                    Approve        Disapprove         Abstain  

 

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

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

      เห็นดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย      งดออกเสียง  

        Approve        Disapprove            Abstain 
ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  
        Approve        Disapprove            Abstain 
ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  
        Approve        Disapprove            Abstain 
ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  
        Approve        Disapprove            Abstain 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

       เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  
          Approve        Disapprove            Abstain 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

Proxy Form C. 

(แบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้ือหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (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  

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

เขียนท่ี                                                  
Written at 

วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 

(1)  ขา้พเจา้                                สญัชาติ   

       I/We                                         Nationality   

อยู่บา้นเลขท่ี  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  

ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท 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 อยู่บา้นเลขท่ี  
       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 อยู่บา้นเลขท่ี  
       Name age     years, residing at 

ถนน  ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  

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

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

ถนน  ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต   

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

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 ในวันพุธท่ี 20 เมษายน 
2565  เวลา 14.00 น. โดยเป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมาย
และกฎระเบียบอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of the Shareholders on Wednesday, 20th April 
2022, at 14.00 hours, through electronic media, in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and other related laws 

and regulations or any adjournment at any date, time and place thereof. 

 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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(3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
       I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

  มอบฉันทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 To grant the total amount of shareholding and having the right to vote 

  มอบฉันทะบางส่วน คือ                            
 To grant the partial shares as follows:                                                              

  หุน้สามญั            หุน้ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได ้                                            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)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 

          วำระท่ี 1  เร่ืองพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชมุสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 
 Agenda No. 1         Re: To consider and adopt the minutes of the 2021 Annual General Meeting of the Shareholders 

          (ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (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 at my/our desire as follows: 

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

 

 วำระท่ี 2  เร่ืองรับทรำบรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษัทและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2564 
 Agenda No. 2  Re: To acknowledge the Annual Report of the Board of Directors and the operating results for the year 2021 

      (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (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 at my/our desire as follows: 

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

 

 วำระท่ี 3              เร่ืองพิจำรณำอนุมัตงิบกำรเงินของบริษัท ส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด วันท่ี 31 ธันวำคม 2564 
 Agenda No. 3 Re:  To consider and approve the Financial Statements of the Company for the fiscal year ended                

31st December 2021  

      (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (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 at my/our desire as follows: 

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

 วำระท่ี 4              เร่ืองพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสทุธิและกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2564 

         Agenda No. 4 Re:  To consider and approve the appropriation of net profit and dividend payment for 2021    
 (ก)     ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
          (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     ไม่เห็นดว้ย                    งดออกเสยีง 
   Approve                      Disapprove      Abstain 
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 วำระท่ี 5  เร่ืองพิจำรณำอนุมัติกำรเลือกต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
 Agenda No. 5  Re: To consider and approve the election of the directors to replace the directors who retire by rotation 

      (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (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 at my/our desire as follows: 
 

1.  นายแรนดี ้ซิม เชง เหลียง   
  Mr. Randy Sim Cheng Leong  
    เห็นดว้ย...........เสียง     ไม่เห็นดว้ย...........เสียง     งดออกเสียง...........เสียง 

   Approve    votes              Disapprove          votes     Abstain                votes 

  

2. นายตนั เล เยน  
  Mr. Tan Ley Yen  
    เห็นดว้ย...........เสียง     ไม่เห็นดว้ย...........เสียง     งดออกเสียง...........เสียง 

   Approve         votes         Disapprove       votes     Abstain                 votes   

 

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

       (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (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........เสียง           ไมเ่ห็นดว้ย........เสยีง            งดออกเสียง........เสียง 
                                                             Approve      votes               Disapprove    votes                Abstain            votes 
  

 วำระท่ี 7  เร่ืองพิจำรณำอนุมัติกำรแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชปีระจ ำปี 2565 
 Agenda No. 7  Re: To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of                                   

the remuneration of the auditor for the year 2022 

      (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (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 at my/our desire as follows: 

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

 

  วำระท่ี 8 เร่ืองพิจำรณำอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
 Agenda No. 8  Re: To consider other matters (if any)   

      (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
                (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 at my/our desire as follows: 

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

                   (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถ้ือว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ถือเป็นการ
ลงคะแนนเสียงของผูถ้ือหุน้ 
   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)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่อง
ใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด 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. 
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กิจการใดท่ีผู้รบัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผู้รบัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท 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. 

 
 
 
 
 

ลงชื่อ/Signed ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
( ) 

 
 
ลงชื่อ/Signed ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

( ) 
 
 

ลงชื่อ/Signed ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 
 
 

ลงชื่อ/Signed ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 

 
หมายเหต ุ
1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถ้ือหุน้ท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (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 านาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
      Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

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

3. ผูถ้ือหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 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. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ 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 ำต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
ALLONGE OF PROXY FORM C. 

 

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

 
ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัพุธที่ 20 เมษายน 2565  เวลา 14.00 น. โดยเป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตาม
พระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ.  2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และ
สถานที่อื่นดว้ย 
 
In the 2022 Annual General Meeting of the Shareholders on Wednesday, 20th April 2022 at 2.00 p.m., through electronic 

media, in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and other related laws and 

regulations or any adjournment at any date, time and place thereof. 

     
 

 วาระที่                      เร่ือง                  
        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                      เร่ือง                  
        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                      เร่ือง                  
        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                      เร่ือง                  
        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 
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 วาระที่                      เร่ือง                  
        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                                                          เร่ือง    เลือกตัง้กรรมการ  
        Agenda No.            Re:  Election of director(s)  

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

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

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

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

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

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

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

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

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

                    เห็นดว้ย                             เสียง      ไม่เห็นดว้ย                               เสียง        งดออกเสียง                                 เสียง 
                        Approve                          votes      Disapprove                           votes           Abstain                                   votes 
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สิ#งที#ส่งมาด้วยลาํดับที# 6 
 

ข้อมูลของกรรมการอสิระที0บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 
นายชยุตม์ วชิชุประภา                      อายุ  69  ปี 

 
ตาํแหน่ง: กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
                       และกรรมการบริหารความเสี5ยง 

 
วันที#ได้รับแต่งตั :งเป็นกรรมการครั:งแรก:       29 มิถนุายน 2563 
วันที#ได้รับแต่งตั :งเป็นกรรมการครั:งล่าสุด:            -  

 
ที#อยู่ตดิต่อ:   

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
ชั Mน 20 อาคารลมุพินีทาวเวอร์ 1168/55 ถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ  
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
 

ประวัตกิารศกึษา / การอบรม 
-  ปริญญาโทบริหารธรุกิจ (สาขาการธนาคารและการเงินระหวา่งประเทศ) 
   มหาวิทยาลยัเบอร์มิงแฮม ประเทศองักฤษ 
-  ปริญญาโทนิติศาสตร์ (สาขากฎหมายเอกชน) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางกฎหมายธรุกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  ประกาศนียบตัรกฎหมายชั Mนสงู (เกียรตินิยม) สถาบนัวิชาชีพกฎหมายชั Mนสงู สภาทนายความ 
-  หลกัสตูรกรรมการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ สภาทนายความ 
-  หลกัสตูรทนายความผู้ ทําคํารับรองลายมือชื5อและเอกสาร สภาทนายความ 
 

ประวัตกิารทาํงานปัจจุบนั 
- กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี5ยง   

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
- กรรมการผู้จดัการ บริษัท อินเตอร์เนชนัแนล ลอว์ แชมเบอร์ส จํากดั 
- ทนายความผู้ ทําคํารับรองลายมือชื5อและเอกสาร 
- ทนายความ / ที5ปรึกษากฎหมาย   
 

ส่วนได้เสียพเิศษในวาระการประชุม:  - ไม่มี – 
 

อีเมล:  info@ifscapthai.com  
(สาํหรับการมอบฉันทะให้กรรมการอสิระผ่านสื#ออเิล็กทรอนิกส์) 
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สิ#งที#ส่งมาด้วยลาํดับที# 7 

 

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที0เกี0ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ5งครั Mง การประชุมเช่นว่านี Mให้เรียกว่า “ประชุมสามญั”  การประชุมสามญั

ดงักลา่วให้จดัให้มีขึ Mนภายในสี5 (4) เดือนภายหลงัวนัสิ Mนสดุรอบปีบญัชีของบริษัท 
 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื5น ๆ ให้เรียกวา่ “ประชมุวิสามญั” 
 

คณะกรรมการจะเรียกประชมุวิสามญัเมื5อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือเมื5อผู้ ถือหุ้นคนหนึ5งหรือหลายคนซึ5งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้ นที5 จําหน่ายได้ทั Mงหมด จะเข้าชื5อกันทําหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื5อใดก็ได้ แต่จะต้องระบุเรื5องและเหตุผลในการที5ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจดัประชุมภายในสี5สิบห้า (45) วนันับแต่วนัที5ได้รับ
หนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

 
ในกรณีที5คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชมุภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทั Mงหลายซึ5งเข้าชื5อกนั
หรือผู้ ถือหุ้นคนอื5น ๆ รวมกันได้จํานวนหุ้นตามที5บงัคบัไว้นั Mนจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี5สิบห้า (45) วนันับแต ่            
วนัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี M ให้ถือว่าเป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นที5คณะกรรมการเรียกประชมุ             
โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยอนัจําเป็นที5เกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 

ในกรณีที5ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นที5เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี5ครั Mงใด จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ5ง
มาร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามที5กําหนดไว้ในข้อ 38 ของข้อบงัคบัฉบบันี M ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี5ต้องร่วมกนั
รับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จา่ยที5เกิดขึ Mนจากการจดัให้มีการประชมุในครั Mงนั Mนให้แก่บริษัท 

 
ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนั Mน ให้คณะกรรมการจดัทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที5 วนั เวลา ระเบียบ

วาระการประชมุ และเรื5องที5จะเสนอต่อที5ประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเรื5องที5
เสนอเพื5อทราบ เพื5ออนุมตัิ หรือเพื5อพิจารณา พร้อมทั Mงความเห็นของคณะกรรมการในเรื5องดงักล่าว และจดัส่งให้            
ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดัทราบลว่งหน้าไม่น้อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ และให้โฆษณาคํา
บอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา
สาม (3) วนัติดตอ่กนั 

ข้อ 38. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีจํานวนผู้ ถือหุ้นและรับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชมุไม่น้อยกวา่ยี5สิบห้า 
(25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ5งหนึ5งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั Mงหมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ5งในสาม (1/3) 
ของจํานวนหุ้นที5จําหนา่ยได้ทั Mงหมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีที5ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครั Mงใด เมื5อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ5ง (1) ชั5วโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ5งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที5กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนั Mนได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การ
ประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนั Mนมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม ่
และให้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครั Mงหลงันี Mไมจํ่าเป็นต้อง
ครบองค์ประชมุ  

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที5ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที5ประธานกรรมการไม่อยู่ในที5ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที5ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าที5ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึ5งมาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ5งเป็นประธานในที5ประชมุ 
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ข้อ 42. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ5งเสียงตอ่หนึ5งหุ้น 

 ในกรณีที5ผู้ ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื5องใด ผู้ ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื5องนั Mน นอกจากการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั Mงกรรมการ 

 
ข้อ 43.  การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนมุตัิกิจการใดๆ ในที5ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง

ข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ5งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื5นในข้อบงัคบันี M หรือ
กรณีอื5นตามที5กฎหมายจะกําหนดไว้ หรือในกรณีดงัต่อไปนี Mจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี5 (3/4) ของ
จํานวนเสียงทั Mงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ5งมาประชมุ และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั Mงหมดหรือบางสว่นที5สําคญัให้แก่บคุคลอื5น 
ข. การซื Mอหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื5นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเกี5ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททั Mงหมดหรือบางสว่นที5สําคญั การมอบหมาย

ให้บคุคลอื5นเข้าจดัการธรุกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื5นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 
ง. การแก้ไขเพิ5มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
จ. การเพิ5มทนุ และการลดทนุ 
ฉ. การออกหุ้นกู้  
ช. การควบบริษัท หรือการเลกิบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่8 
 

1/5 
 

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect 

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉนัทะทีป่ระสงค์จะเข้าประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขัน้ตอนการยืน่
แบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

  
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผา่น Web browser ให้เข้าไปที่   https://app.inventech.co.th/IFS185420R 

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ       และดำเนนิการตามขัน้ตอนดังภาพ  

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะทีไ่ม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบลงทะเบยีนยืน่แบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5 -19 เมษายน 2565 เวลา 08:30 – 17.30 น. (เฉพาะวันทำการ 
ไม่รวมวันหยุดราชการและวนัหยุดนักขัตฤกษ์) และเปิดให้บริการอีกครั้งวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 
จนกว่าจะปิดการประชุม 
 

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ 

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถลงทะเบียนยืน่แบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ
จัดส่ง หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึง บรษิัทฯ 
ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. 

 
บริษัท ไอเอฟเอส แคปปติอล (ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน)        
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการ และกำกับดูแลการปฏิบัติ  
เลขท่ี 1168/55 ช้ัน 20 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ 
ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

 

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 
ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ 
 

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center 

02-931-9135 

@inventechconnect 

ให้บริการระหว่างวันที่ 5-20 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. 
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

แจ้งปัญหาการใช้งาน 

.
1 คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม 

 .
2 เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง 

.
3 กรอกข้อมูลตามท่ีระบบแสดง 

.
4  เพื่อยอมรับเง่ือนไขและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม 

 
.

5 กดปุ่ม “ส่งแบบคำร้อง / Request” 
 

.
6 รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ 

Username & Password 
 

** 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ** 
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  ขั้นตอนการติดตั้ง Webex Meetings 

สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS สำหรับระบบปฏิบัติการ Android 

.
1 เข้า App Store 

.
2 พิมพ์  Webex  Meetings ที่ช่องค้นหา 

.
3 กดปุ่ม “รับ” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน 

.
4 รอ สักครู่ ระบบทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 

.
5 เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดงไอคอน

แอปพลิเคชันบนหน้าจอ 

.
1 เข้า Play Store 

.
2 พิมพ์  Webex  Meetings ที่ช่องค้นหา 

.
3 กดปุ่ม “ติดตั้ง” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน 

.
4 รอ สักครู่ ระบบทำการดาวน์โหลด

แอปพลิเคชัน 

.
5 เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดง

ไอคอนแอปพลิเคชันบนหน้าจอ 

สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 

.
1 เข้าเว็บไซต์ https://www.webex.com/downloads.html 

.
2 กดปุ่ม “For Windows (64 bit)/For Windows (32 bit)” เลือกตามระบบปฏิบัติการที่เครื่องของคุณรองรับ 

.
3 คลิกไฟล์ท่ีดาวน์โหลด “webex.msi” เพื่อทำการเข้าสู่การติดตั้งโปรแกรม 

Webex  Meetings 

.
4 กดปุ่ม “Next” เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม 

.
5 รอ สักครู่ ระบบทำการติดตั้งโปรแกรม 

.
6 กดปุ่ม “Finish” เมื่อระบบติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว 

.
7 กดปุ่ม “Agree” เพื่อยอมรับเง่ือนไขในข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน 

.
8 พิมพ์ “อีเมลของคุณ” และ กดปุ่ม “Next” เพื่อเข้าใช้งาน 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม (e-Register) 

.
1 คลิกลิงก์ URL สำหรับเข้าห้องประชุมท่ีได้รับจากอีเมล 

.
2 นํา Username และ Password มากรอกหรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

.
3 กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าองค์ประชุม 

.
4 กดปุ่ม “รับชมถ่ายทอดสด” 

.
5 กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้ารับชม

ถ่ายทอดสดผ่าน Application  Webex  Meetings  ดังนี้ 

.
5.1 กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับอีเมลที่ทำการยื่นแบบคำร้อง 

.
5.2 กดปุ่ม “Join Now” 

.
5.3 กด “Run a temporary application” 

.
5.4 กดไฟล์ที่ดาวน์โหลด 

.
5.5 กดปุ่ม “Join Event” เพื่อเข้าร่วมประชุม 
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ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

.
5 กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้ารับชมถ่ายทอดสดผ่าน 

Application  Webex  Meetings  ดังนี้ 

.
5.1 กดปุ่ม “Join” 

กรณีไม่เคยเข้าใช้งาน Webex  Meetings  มาก่อนให้ กดปุ่ม “ACCEPT” (กรณีเป็น Android) 
หรือ กดปุ่ม “I Accept” (กรณีเป็น IOS) 
 .

5.2 กรอกชื่อ ในช่อง Name, กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับอีเมลที่ทำการยื่นแบบคำร้อง 

.
5.3 กด “ตกลง”, “อนุญาต” การเข้าถึงต่าง ๆ ของ Application 

.
5.4 กดปุ่ม “Join” เพื่อเข้าร่วมประชุม 

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad 

.
1 กดปุ่ม “Continue” ที่เมนู “Multimedia 

Viewer” 

.
2 กรอก Username และ Password ที่ได้รับจาก

อีเมล หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

.
3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

.
4 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์ 

.
5 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง 

.
6 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ 

.
7 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียง

ล่าสุดที่ได้ทําการเลือกลงคะแนน 

.
1 กดที่เมนู “Participants” หรือสัญลักษณ์ 

.
2 กดที่เมนู “Chat” และเลือกที่ข้อความจาก 

Inventech Connect (กรณีเป็น Android) 
หรือ กดที่เมนู “Chat” หรือสัญลักษณ์           
(กรณีเป็น IOS) 

.
3 “กดลิงก์สําหรับการลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง” 

.
4 จากนั้นกดปุ่ม “Continue” 

.
5 กรอก Username และ Password ที่ได้รับจากอีเมล 

หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

.
6 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

.
7 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์ 

.
8 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง 

.
9 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ 

.
10 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุด

ที่ได้ทําการเลือกลงคะแนน 

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม          (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับ
การไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนําไปรวมกับคะแนนเสียงท่ีการประชุมกําหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียง
ลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน 
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ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect 

กดเมนู “การส่งคําถาม” หรือสัญลักษณ์ 
การพิมพ์คำถาม 1 

เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคําถาม 
พิมพ์คําถามแล้ว กด “ส่ง”   

การถามผ่านภาพและเสียง 2 
เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคําถาม 
กดปุ่ม “จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” หรือ
สัญลักษณ์ 
กรอกชื่อที่ใช้บน  Webex 
กดปุ่ม “จองคิว” หรือสัญลักษณ์ 
รอสัญญาณจากเจ้าหน้าท่ีในการให้คิวถามคำถามทางช่อง Chat 

หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ 
 1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ 
     - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ) 
     - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps 
     - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps 
 2. อุปกรณ์ท่ีสามารถใช้งานได้ 
     - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android 
     - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac 
 3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) หรือ Safari 

คู่มือการติดตั้ง Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect 

คู่มือการใช้งาน 
ยื่นแบบคำร้องผ่าน e-Request 

1 คู่มือการติดตั้ง 
Application Webex Meetings 

2 คู่มือการใช้งาน 
ระบบ Inventech Connect 

3 
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ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) 
 
 
 
 

ผู้ถือหุ้นสแกน QR code จากหนังสือเชิญประชุมหรือเข้าไปท่ี 
เว็บไซต์ https://app.inventech.co.th/IFS185420R 

กรอกข้อมูลสำหรับยื่นแบบคำร้อง 
(e-Request) 

ส่งแบบคำร้อง 

เจ้าหน้าที่พิจารณา 
อนุมัติคำร้อง 

แจ้งผลการอนุมัติผ่านอีเมลและนำส่งลิงก์ 
สำหรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม 

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม 
(e-Register) 

รับชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียง 
(e-Voting) 

ผ่าน Cisco Webex 

ระบบแจ้งอีเมลตอบกลับผู้ถือหุ้นว่าได้รับแบบคำร้อง 
และกำลังดำเนินการตรวจสอบ 

* ขั้นตอนนี้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็นองค์ประชุม 

ผู้ถือหุ้นแก้ไขและส่งเอกสาร 
เพิ่มเติม 

ระบบแจ้งอีเมลแจ้งการปฏิเสธแบบคำร้อง 

ไม่ผ่านการอนุมัติ ผ่านการอนุมัติ 

ดำ
เน

ินก
าร

ก่อ
นว

ันป
ระ

ชุม
 

ดำ
เน

ินก
าร

 ณ
 ว

ันป
ระ

ชุม
 

หมายเหตุ 
1. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน 
 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "สลับบัญชี" โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม 
2. กรณีออกจากการประชุม 
 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ออกจากการประชุม" ซึ่งระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ
ออกจากการประชุมสำหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง 
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Guidelines for attending of Electronic Meeting by Inventech Connect 

Shareholders and proxies wishing to attend the meeting can proceed according to the procedure for 
submitting the request form to attend the meeting via electronic media as follows: 

Step for requesting Username & Password from via e-Request system 
1. The Shareholders must submit a request to attend the meeting by Electronic Means via Web Browser at 

https://app.inventech.co.th/IFS185420R or scan QR Code              and follow the steps as shown in the 
picture 

2. For Shareholders who would like to attend the Meeting either through the Electronic Means by yourself or someone 
who is not the provided independent directors, please note that the electronic registration will be available from 5 - 19 
April 2022 at 8:30 a.m. – 5.30 p.m. (specifically excludes holidays and public holidays) and shall open again on 20 April 
2022 at 8:30 a.m. until the end of the meeting. 

Appointment of Proxy to the Company's Directors 
For Shareholders who authorize one of the Company’s Independent Directors to attend and vote on his or her 
behalf, please submit the proxy form together with required documents to the Company by mail to the following 
address. Such proxy form and required documents shall be delivered to the Company by 18 April 2022 at 5.00 p.m. 

 
IFS Capital (Thailand) Public Company Limited        
Investor Relations, Secretariat and Compliance Department  
20th Floor Lumpini Tower, 1168/55 Rama 4 Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 

 

3. The electronic conference system will be available on 20 April 2022 at 12:00 p.m. (2 hours before the opening of 
the meeting). Shareholders or proxy holders shall use the provided Username and Password and follow the 
instruction manual to access the system. 

If you have any problems with the software, please contact Inventech Call Center 

02-931-9135 

@inventechconnect 

The system available during 5-20 April 2022 at 08.30 a.m. – 05.30 p.m. 
(Specifically excludes holidays and public holidays) Report a problem 

.
1 Click link URL or scan QR Code in the letter notice Annual General 

Meeting. 
.

2 Shareholders choose to file a request form. 

.
4  agree to the Requirements for Meeting Attendance via the 

Inventech Connect. 
 .

5 Click “Request” button. 
 

** 1 email account per 1 shareholder ID** 

.
3 Fill in the information shown on the registration page. 

.
6 Please wait for an email from the officer informing you of 

meeting details and Username & Password. 

 

https://app.inventech.co.th/IFS185420R
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  Installation Guide for Webex Meetings 

For IOS Operating System For Android Operating System 

.
1 Go to Application App Store 

.
2 Search Webex Meetings 

.
3 Click “GET” for install application 

.
4 Please wait until to download is complete 

 
.

5 Finish the application has installed it 
will appear on your smart phone 

.
1 Go to Application Play Store 

.
2 Search Webex Meetings 

.
3 Click “INSTALL” for install application 

.
4 Please wait until to download is 

complete 
 

.
5 Finish the application has installed it 

will appear on your smart phone 

For Windows Operating System 

.
1 Go to website https://www.webex.com/downloads.html 

.
2 Click “For Windows (64 bit)/For Windows (32 bit)” choose to the operating system on your computer. 

.
3 Click the downloaded file “webex.msi” for installation Webex Meetings. 

.
4 Click “Next” button for install program. 

.
5 Please wait until to download is complete. 

.
6 Click “Finish” button when the system finishes installation. 

.
7 Click “Agree” button for accept the terms in the license 

agreement. 
.

8 Enter “your email” and click “Next” button to get access. 

Step for registration for attending the meeting (e-Register) 

.
1 Click registration link URL from email approved. 

.
2 Get Username and Password that you received from your email or request OTP to login. 

.
3 Click “REGISTER” button the system has already registered and counted as a quorum. 

 
.

4 Click “Live broadcast” button 

.
5 Use Cases PC/Laptop: Please fill in the details to register to watch the 

live broadcast via the Webex Meetings Application as follows 

.
5.1 Fill in the email address in the Email Address field to match the email 

address you submitted the application form. 

.
5.2 Click “Join Now” button 

.
5.3 Click “Run a temporary application” 

.
5.4 Click the downloaded file. 

.
5.5 Click “Join Event” button to attend the meeting. 
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Step voting process (e-Voting) 

.
5 Use Cases Mobile/iPad: Please fill in the details to register to watch the live 

broadcast via the Webex Meetings Application as follows 

.
5.1 Click “Join” button 

In case if never use Webex Meetings. In the first use it will have get popup, you 
must click "ACCEPT" (Android) or click "I Accept" (iOS). 
 .

5.2 Enter your name in the Name box, fill out email in an e-mail address box match the 
e-mail address for submitting the application. 

.
5.3 Click “Accept” for accept access for application. 

Use Cases PC/Laptop Use Cases Mobile/iPad 

.
1 Click “Continue” button on menu 

“Multimedia Viewer”. 

.
2 Get Username and Password that you 

received from your email or request 
OTP to login. 

.
3 Click “Login” button. 

.
5 Get Username and Password that you 

received from your email or request OTP 
to login. 

.
6 Click “Login” button. 

To cancel the last vote, please press the button                    (This means that your most recent vote will 
be equal to not voting, or your vote will be determined by the agenda result) Shareholders can conduct a review of 
the votes on an agenda basis. When the voting results are closed. 

.
5.4 Click “Join” button to get in to meeting. 

.
4 Click on menu “Voting” or symbol 

.
6 Click the voting button as you choose. 

.
7 The system will display status your latest vote. 

.
5 Select which agenda that you want to vote. 

.
1 Click on menu “Participants” or 

symbol 

.
2 Click on menu “Chat” and choose message 

from Inventech connect (Android) or click 
on “Chat” or            symbol (iOS) 

.
3 Shareholders can click link in the chat 

message. 

.
4 Then click on “Continue” button. 

.
7 Click on menu “Voting” or symbol 

.
8 Select which agenda that you want to vote. 

.
9 Click the voting button as you choose. 

.
10 The system will display status your latest 

vote. 
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 Step to ask questions via Inventech Connect 

Click “Ask a question” on menu or symbol 
Ask a question via send the question. 1 

Select which agenda that you want to ask. 
Type the question then click “Send” 
button Ask the question via video record. 2 
Select which agenda that you want to ask. 
Click “Get queue ask the question via video” 
button or symbol 
Fill out your name that show in Webex 
Click ““Get the queue” button or symbol 
Please wait for the signal from the officer to ask 
questions in the Chat channel. 

Installation Guide for Webex Meetings and How to use Inventech Connect 

User Manual  
via e-Request 

1 2 Installation Guide for 
Webex Meetings 

3 User Manual 
 Inventech Connect 

Note   Operation of the electronic conferencing system and Inventech Connect systems. Check internet of 
shareholder or proxy include equipment and/or program that can use for best performance. Please use equipment 
and/or program as the follows to use systems. 
 1. Internet speed requirements 
     - High-Definition Video: Must be have internet speed at 2.5 Mbps (Speed internet that recommend). 
     - High Quality Video: Must be have internet speed at 1.0 Mbps. 
     - Standard Quality Video : Must be have internet speed at 0.5 Mbps. 
 2. Equipment requirements. 
     - Smartphone/Tablet that use IOS or android OS. 
     - PC/Laptop that use Windows or Mac OS. 
 3. Requirement Browser Firefox or Chrome (Recommend) or Safari 
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Flowchart for the Meeting Attendance via e-Meeting  
 
 
 
 

 

Shareholder scans the QR code shown in the meeting 
notice or visit https://app.inventech.co.th/IFS185420R 

Complete information to submit 
an e-Request 

Submit the e-Request 

Under the Review 
Process 

Approval e-mail with a link for 
meeting registration 

Enter an e-mail address to log 
on to Cisco Webex Meetings 

Live broadcast and voting (e-Voting) 
via Cisco Webex 

Notifying email to confirm the receipt of e-Request 
and inform the status is under the review process. 

* At this step, the number of shares held by the 
shareholder/ proxies will be counted as a quorum. 

Shareholder amends the 
information and submits 
additional documents. 

Notifying e-mail to inform the rejection 

Rejected Approved 

Be
fo

re
 th

e 
M

ee
tin

g 
Da

te
 

On
 th

e 
M

ee
tin

g 
Da

te
 

Note 
1. For a proxy appointed by multiple shareholders: 
 - Such proxy may press the "Switch Account" button to log into other accounts, and the 
votes and the meeting quorums of previously used accounts will still be included as the base 
number of votes. 
2. Leaving the meeting 
 - Meeting participants may press the "Leave Meeting" button to leave the meeting. As 
such, the votes of shareholders/proxies will be annulled for the remaining agenda items that 
have not yet been voted on. 
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คู่มือการใช้งานระบบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventech Connect 
คู่มือการใช้งานระบบ 

ส าหรับผู้ถือหุ้น 

e-Request 
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การใช้งานระบบ Inventech Connect ส าหรับผู้ถือหุ้น 
 ระบบ Inventech Connect เป็นระบบรองรับการย่ืนแบบค าร้องเพ่ือขอใช้งานระบบ โดยสามารถเข้าสู่ระบบจากการสแกน QR code ใน
หนังสือเชิญประชุม หรือช่องทางประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ของบริษัท จากน้ันระบบจะแสดงหน้าการใชง้านระบบ (e-Request) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถ
ด าเนินการได้ตามข้ันตอนการใช้งาน ดังน้ี 

ประเภทที ่1 : การยื่นแบบค าร้องมาด้วยตนเอง 

ขั้นตอนที่ 1 : เลือกประเภทแบบค าร้อง จากน้ัน กดที่ปุ่ม “มาด้วยตนเอง” 

 
 

 

 

 

 
 

 

รูปภาพที่ 1 : เลือกประเภทแบบค าร้องมาด้วยตนเอง 

เพิ่มเติม : หากท่านผู้ถือหุ้นพบปัญหาการใช้งานหรือต้องการศึกษาการใช้งานเพ่ิมเติมสามารถศึกษาได้ (ตามหมายเลขสีเขียว) ดังน้ี 

- หมายเลข 1 : ปุ่ม “ค าถามท่ีพบบ่อย” จะแสดงรายละเอียดข้อมูลเก่ียวกับค าถามหรือปัญหาการใช้งานระบบ e-Request ที่มักจะ
พบปัญหาบ่อย ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่ท่านผู้ถือหุ้นพบระหว่างการใช้งาน 

- หมายเลข 2 : ปุ่ม “รับชมวีดีโอการใชง้าน” จะแสดงวีดีโอการใช้งานระบบ e-Request เพ่ือแนะน าการย่ืนแบบค าร้องใหผู้้ถือหุ้นได้
รับชมก่อนการใชง้าน 

 

ขั้นตอนที่ 2 : กรอกข้อมูลตามท่ีปรากฏในหน้าการย่ืนแบบค าร้อง 
- หมายเลข 1 : กรอกข้อมูลตามที่ปรากฏในหน้าการย่ืนแบบค าร้อง (* เป็นข้อมูลที่จ าเป็นต้องระบุ)  

รูปภาพที่ 2 : หน้าการยื่นแบบค าร้องประเภทมาด้วยตนเอง 

1 
2 1 1 

1 
1 

1 2 

1 3 1 4 
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>> โดยมีการกรอกรายละเอียด ดังน้ี 

- อีเมล* : กรอกอีเมลส าหรับการรับข้อมูลรหัสผู้ใช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน (Password) 
- เลขประจ าตัวประชาชน/เลขทะเบียนบริษัท : กรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชนหรือทะเบียนบริษัท 

- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น* : กรอกข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 
- จ านวนหุ้น : กรอกจ านวนหุ้น 

- ชื่อ* : กรอกข้อมูลชื่อของผู้ถือหุ้น 

- นามสกุล* : กรอกข้อมูลนามสกุล 

- เบอร์โทรศัพท์* : กรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ 
- เอกสารแนบ* : อัปโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ระบบรองรับไฟล์เอกสาร ดังน้ี 1. JPG 2.PNG 3.HEIC และ 4. PDF) 
- ข้อก าหนดการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect : อ่านและยอมรับเงื่อนไขขอบเขตของการใช้บริการ 
- เงื่อนไขและนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล: อ่านและยอมรับนโยบายการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

- หมายเลข 2 : เมื่อกรอกข้อมูลตามท่ีปรากฎบนหน้าจอ จากน้ัน กดปุ่ม “ส่งแบบค าร้อง” เพ่ือท าการส่งแบบค าร้องประเภท 
มาด้วยตนเอง 

- หมายเลข 3 : เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการกลับไปยังหน้าหลักของการเลือกประเภทการย่ืนแบบค าร้อง ให้ กดที่ปุ่ม “หน้าหลัก” 

- หมายเลข 4 : เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการเรียกดูเอกสารคู่มือการใช้งานระบบ ให้ กดที่ปุ่ม “เอกสารคู่มือการใช้งาน” 
ขั้นตอนที่ 3 : ตรวจสอบอีเมล “แจ้งการด าเนินการตรวจสอบแบบค าร้องส าหรับการใช้งาน Inventech Connect” 

เมื่อผู้ถือหุ้นท าการย่ืนแบบค าร้องมาด้วยตนเองเรียบร้อยแล้ว ระบบจะมีการแจ้งเตือนอีเมล ส าหรับแจ้งการด าเนินการตรวจสอบแบบ
ค าร้อง สง่ไปยังอีเมลที่ท่านผู้ถือหุ้นได้ท าการระบุในข้ันตอนของการย่ืนแบบค าร้อง ซึ่งแสดงรายละเอียด ดังน้ี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 3 : รายละเอียดอีเมล แจ้งการด าเนินการตรวจสอบเอกสารแบบค าร้องขอส าหรับการใช้งาน (มาด้วยตนเอง) 
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หลังจาก (ขั้นตอนที่ 3 : ยื่นแบบค าร้องมาด้วยตนเอง) เจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบเอกสารแบบค าร้องของทา่น กรณีเอกสารไม่สมบูรณ์
เจ้าหน้าที่จะท าการปฏเิสธแบบค ารอ้ง ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล “แจ้งการปฏิเสธแบบค าร้องขอส าหรับการใช้งาน Inventech Connect” 

ขั้นตอนที่ 4 : ตรวจสอบอีเมล “แจ้งการปฏิเสธแบบค าร้องขอส าหรับการใช้งาน Inventech Connect” 
ภายในอีเมลจะแสดงรายละเอียดสาเหตุพร้อมระบุหมายเหตุของการปฏิเสธแบบค าร้อง,ลิงก์ส าหรับการแก้ไขแบบค าร้องประเภท 

มาด้วยตนเองและระบุวันที่สิ้นสุดการแก้ไขเอกสารแบบค าร้อง ซึ่งแสดงรายละเอียด ดังน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 4 : รายละเอียดอีเมล แจ้งการปฏิเสธแบบค าร้องขอส าหรับการใช้งาน (มาด้วยตนเอง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Update 23/02/2022   5 
 

หลังจาก (ขั้นตอนที่ 3 : ยื่นแบบค าร้องมาด้วยตนเอง) เจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบเอกสารแบบค าร้องของทา่น กรณีเอกสารสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่จะท าการอนุมัติแบบค าร้อง ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล “แจ้งการอนุมัติแบบค าร้องขอส าหรับการใช้งาน Inventech Connect” 

ขั้นตอนที่ 5 : ตรวจสอบอีเมล “แจ้งการอนุมัติแบบค าร้องขอส าหรับการใช้งาน Inventech Connect” 
ภายในอีเมลจะแสดงรายละเอียดข้อมูลส าหรับการเข้าร่วมประชุม,ลิงกส์ าหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม,รหัสส าหรับการเข้าใช้

งานระบบ,คู่มือการติดต้ัง/การใช้งานระบบ Inventech Connect ร่วมกับ Application Webex Meetings และเงื่อนไขการใช้งานระบบ ซึ่ง
แสดงรายละเอียด ดังน้ี 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 5 : รายละเอียดอีเมล แจ้งการอนุมัติแบบค าร้องขอส าหรับการใช้งาน (มาด้วยตนเอง) 
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ขั้นตอนที่ 6 : ท าการตรวจสอบสถานะการส่งแบบค าร้องมาด้วยตนเอง ดังน้ี 
- หมายเลข 1 : กดที่ปุ่ม “ติดตามสถานะ” เพ่ือตรวจสอบสถานะแบบค าร้อง 
- 

รูปภาพที่ 6 : ปุ่ม “ติดตามสถานะ” แบบค าร้องมาด้วยตนเอง 

- หมายเลข 2 : กรอกอีเมลและท าการค้นหาข้อมูล โดย กดที่ปุ่ม “ค้นหา” หรือ icon “แว่นขยาย”  
- หมายเลข 3 : กรณีสถานะของแบบค าร้องเป็น “รอการตรวจสอบ” จะแสดงผลการค้นหา “แบบค าร้องของท่านอยู่ในระหว่างการ

ด าเนินการตรวจสอบ” ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 7 : ผลการติดตามสถานะ กรณีแบบค าร้องรอการตรวจสอบ (มาด้วยตนเอง) 

- หมายเลข 4 : กรณีสถานะของแบบค าร้องเป็น “ปฏิเสธ” จะแสดงผลการค้นหา “ไม่ผ่านการอนุมัติ” พร้อมกับแสดงเหตุผลและ
รายละเอียดของการปฏิเสธแบบค าร้อง หากต้องการท าการแก้ไขข้อมูลสามารถ กดที่ปุ่ม “แก้ไข” เพ่ือท าการแก้ไขข้อมูลและเอกสารแนบ 
ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 8 : ผลการติดตามสถานะ กรณีแบบค าร้องถูกปฏิเสธ (มาด้วยตนเอง) 

 
 
 
 
 
 

1 1 

1 2 

1 3 

1 4 
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- หมายเลข 5 : กรณีสถานะของแบบค าร้องเป็น “อนุมัติ” จะแสดงผลการค้นหา “ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว” หากต้องการรับ
อีเมลแจ้งอนุมัติอีกครั้ง สามารถ กดที่ปุ่ม “ส่งอีกคร้ัง” ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 9 : ผลการติดตามสถานะ กรณีแบบค าร้องอนุมัติ (มาด้วยตนเอง) 

ประเภทที ่2 : การยื่นแบบค าร้องรับมอบฉันทะ (แบบบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) 

ขั้นตอนที่ 1 : เลือกประเภทแบบค าร้อง จากน้ัน กดที่ปุ่ม “รับมอบฉันทะ” 

 
 

 

 

 

 
 

 

รูปภาพที่ 10 : เลือกประเภทแบบค าร้องรับมอบฉันทะ 

เพิ่มเติม : หากท่านผู้ถือหุ้นพบปัญหาการใช้งานหรือต้องการศึกษาการใช้งานเพ่ิมเติมสามารถศึกษาได้ (ตามหมายเลขสีเขียว) ดังน้ี 

- หมายเลข 1 : ปุ่ม “ค าถามท่ีพบบ่อย” จะแสดงรายละเอียดข้อมูลเก่ียวกับค าถามหรือปัญหาการใช้งานระบบ e-Request ที่มักจะ
พบปัญหาบ่อย ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่ท่านผู้ถือหุ้นพบระหว่างการใช้งาน 

- หมายเลข 2 : ปุ่ม “รับชมวีดีโอการใชง้าน” จะแสดงวีดีโอการใช้งานระบบ e-Request เพ่ือแนะน าการย่ืนแบบค าร้องใหผู้้ถือหุ้นได้
รับชมก่อนการใช้งาน 
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ขั้นตอนที่ 2 : กรอกข้อมูลตามท่ีปรากฏในหน้าการย่ืนแบบค าร้อง 
- หมายเลข 1 : กรอกข้อมูลตามที่ปรากฏในหน้าการย่ืนแบบค าร้อง (* เป็นข้อมูลที่จ าเป็นต้องระบุ)  

รูปภาพที่ 11 : หน้าการยื่นแบบค าร้องประเภทรับมอบฉันทะ 

>> โดยมีการกรอกรายละเอียด ดังน้ี 

- อีเมล (ผู้รับมอบฉันทะ)* : กรอกอีเมลส าหรับการรับข้อมลูรหัสผู้ใช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน (Password) 
- ชื่อ/นามสกุล (ผู้รับมอบฉันทะ)* : กรอกข้อมูลชื่อ-นามสกุลของผู้รับมอบฉันทะ 

- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น* : กรอกข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 

- เลขประจ าตัวประชาชนผู้ถือหุ้น/เลขทะเบียนบริษัท : กรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นหรือ 
ทะเบียนบริษัท 

- เบอร์โทรศัพท์ (ผู้รับมอบฉันทะ)* : กรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับมอบฉันทะ 

- เอกสารแนบ* : อัปโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ระบบรองรับไฟล์เอกสาร ดังน้ี 1. JPG 2.PNG 3.HEIC และ 4. PDF) 
- ข้อก าหนดการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect : อ่านและยอมรับเงื่อนไขขอบเขตของการใช้บริการ 
- เงื่อนไขและนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล: อ่านและยอมรับนโยบายการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

- หมายเลข 2 : เมื่อกรอกข้อมูลตามท่ีปรากฎบนหน้าจอ จากน้ัน กดปุ่ม “ส่งแบบค าร้อง” เพ่ือท าการส่งแบบค าร้องประเภท 
รับมอบฉันทะ 

- หมายเลข 3 : เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการกลับไปยังหน้าหลักของการเลือกประเภทการย่ืนแบบค าร้อง ให้ กดที่ปุ่ม “หน้าหลัก” 

- หมายเลข 4 : เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการเรียกดูเอกสารคู่มือการใช้งานระบบ ให้ กดที่ปุ่ม “เอกสารคู่มือการใช้งาน” 

 
 
 
 
 
 
 

1 1 

1 2 

1 3 1 4 
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ขั้นตอนที่ 3 : ตรวจสอบอีเมล “แจ้งการด าเนินการตรวจสอบแบบค าร้องส าหรับการใช้งาน Inventech Connect” 
เมื่อผู้ถือหุ้นท าการย่ืนแบบค าร้องรับมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ระบบจะมีการแจ้งเตือนอีเมล ส าหรับแจ้งการด าเนินการตรวจสอบแบบ

ค าร้อง สง่ไปยังอีเมลที่ท่านผู้ถือหุ้นได้ท าการระบุในข้ันตอนของการย่ืนแบบค าร้อง ซึ่งแสดงรายละเอียด ดังน้ี 
 
 

 
 
 
 
 

 
รูปภาพที่ 12 : รายละเอียดอีเมล แจ้งการด าเนินการตรวจสอบเอกสารแบบค าร้องขอส าหรับการใช้งาน (รับมอบฉันทะ) 

หลังจาก (ขั้นตอนที่ 3 : ยื่นแบบค าร้องรับมอบฉันทะ) เจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบเอกสารแบบค าร้องของทา่น กรณีเอกสารไม่สมบูรณ์
เจ้าหน้าที่จะท าการปฏเิสธแบบค ารอ้ง ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล “แจ้งการปฏิเสธแบบค าร้องขอส าหรับการใช้งาน Inventech Connect” 

ขั้นตอนที่ 4 : ตรวจสอบอีเมล “แจ้งการปฏิเสธแบบค าร้องขอส าหรับการใช้งาน Inventech Connect” 
ภายในอีเมลจะแสดงรายละเอียดสาเหตุพร้อมระบุหมายเหตุของการปฏิเสธแบบค าร้อง,ลิงก์ส าหรับการแก้ไขแบบค าร้องประเภท 

รับมอบฉันทะและระบุวันที่สิ้นสุดการแก้ไขเอกสารแบบค าร้อง ซึ่งแสดงรายละเอียด ดังน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 13 : รายละเอียดอีเมล แจ้งการปฏิเสธแบบค าร้องขอส าหรับการใช้งาน (รับมอบฉันทะ) 
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หลังจาก (ขั้นตอนที่ 3 : ยื่นแบบค าร้องรับมอบฉันทะ) เจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบเอกสารแบบค าร้องของทา่น กรณีเอกสารสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่จะท าการอนุมัติแบบค าร้อง ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล “แจ้งการอนุมัติแบบค าร้องขอส าหรับการใช้งาน Inventech Connect” 

ขั้นตอนที่ 5 : ตรวจสอบอีเมล “แจ้งการอนุมัติแบบค าร้องขอส าหรับการใช้งาน Inventech Connect” 
ภายในอีเมลจะแสดงรายละเอียดข้อมูลส าหรับการเข้าร่วมประชุม,ลิงกส์ าหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม,รหัสส าหรับการเข้าใช้

งานระบบ,คู่มือการติดต้ัง/การใช้งานระบบ Inventech Connect ร่วมกับ Application Webex Meetings และเงื่อนไขการใช้งานระบบ ซึ่ง
แสดงรายละเอียด ดังน้ี 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 14 : รายละเอียดอีเมล แจ้งการอนุมัติแบบค าร้องขอส าหรับการใช้งาน (รับมอบฉันทะ) 
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ขั้นตอนที่ 6 : ท าการตรวจสอบสถานะการส่งแบบค าร้องมาด้วยตนเอง ดังน้ี 
- หมายเลข 1 : กดที่ปุ่ม “ติดตามสถานะ” เพ่ือตรวจสอบสถานะแบบค าร้อง 
- 

รูปภาพที่ 15 : ปุ่ม “ติดตามสถานะ” แบบค าร้องรับมอบฉันทะ 

- หมายเลข 2 : กรอกอีเมลและท าการค้นหาข้อมูล โดย กดที่ปุ่ม “ค้นหา” หรือ icon “แว่นขยาย”  
- หมายเลข 3 : กรณีสถานะของแบบค าร้องเป็น “รอการตรวจสอบ” จะแสดงผลการค้นหา “แบบค าร้องของท่านอยู่ในระหว่างการ

ด าเนินการตรวจสอบ” ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 16 : ผลการติดตามสถานะ กรณีแบบค าร้องรอการตรวจสอบ (รับมอบฉันทะ) 

- หมายเลข 4 : กรณีสถานะของแบบค าร้องเป็น “ปฏิเสธ” จะแสดงผลการค้นหา “ไม่ผ่านการอนุมัติ” พร้อมกับแสดงเหตุผลและ
รายละเอียดของการปฏิเสธแบบค าร้อง หากต้องการท าการแก้ไขข้อมูลสามารถ กดที่ปุ่ม “แก้ไข” เพ่ือท าการแก้ไขข้อมูลและเอกสารแนบ 
ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 17 : ผลการติดตามสถานะ กรณีแบบค าร้องถูกปฏิเสธ (รับมอบฉันทะ) 
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- หมายเลข 5 : กรณีสถานะของแบบค าร้องเป็น “อนุมัติ” จะแสดงผลการค้นหา “ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว” หากต้องการรับ
อีเมลแจ้งอนุมัติอีกครั้ง สามารถ กดที่ปุ่ม “ส่งอีกคร้ัง” ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 18 : ผลการติดตามสถานะ กรณีแบบค าร้องอนุมัติ (รับมอบฉันทะ) 

➢ หากระบบยังไม่เปิดให้ผู้ถือหุ้นท าการย่ืนเอกสารแบบค าร้อง จะแสดงแจ้งเตือน (ดังภาพ) พร้อมกับระบุวันที่และเวลาในการเปิด 

การย่ืนแบบค าร้อง 

 
รูปภาพที่ 19 : แจง้เตือนเมื่อระบบยังไม่เปิดใหผู้ถือหุ้นท าการยื่นเอกสารแบบค าร้อง 

➢ หากระบบปิดให้ผู้ถือหุ้นท าการย่ืนเอกสารแบบค าร้อง จะแสดงแจ้งเตือน (ดังภาพ) 
 
 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 20 : แจง้เตือนเมื่อระบบปิดให้ผู้ถือหุ้นท าการยื่นเอกสารแบบค าร้อง 

1 5 
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คู่มือการใช้รหสัควิอาร์ โค้ด (QR Code) สาํหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

 ตามที'ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 

(“TSD”) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื'อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ                  

ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ ถือหุ้นและรายงานประจําปี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ โค้ด                       

(“QR Code”) ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกดขู้อมลูได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมลู

ผา่น QR Code ตามขั _นตอนตอ่ไปนี _ 

สาํหรับระบบปฏบัิตกิาร iOS 

1.    เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศพัท์เคลื'อนที' 

2.    สแกน (หนักล้องถ่ายรูปบนโทรศพัท์เคลื'อนที'สอ่งไป) ที' QR Code 

3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ _นมาด้านบนหน้าจอโทรศพัท์เคลื'อนที' แล้วให้กดที'

ข้อความนั _น 

4. จากนั _นกดไปที'ไฟล์ดาวน์โหลด จะสามารถดขู้อมลูหนงัสือเชิญประชมุ และแบบ 56-1 One Report 

2564 ได้ทนัที 

หมายเหตุ:   กรณีที'ไมมี่ข้อความ (Notification) บนหน้าจอโทรศพัท์เคลื'อนที' ผู้ ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code 

จาก แอปพลเิคชนั (Application) อื'น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น 

สาํหรับระบบปฏบัิตกิาร Android 

1. เปิดแอปพลเิคชนั (Application) QR CODE READER, Facebook หรือ Line 

2. ขั _นตอนการสแกน QR Code ผา่น Line 

§ เข้าไปใน Line แล้วเลือก Add Friend (เพิ'มเพื'อน) 

§ เลือก QR Code 

§ สแกน QR Code 

§ จากนั _นกดไปที'ไฟล์ดาวน์โหลด เพื'อดขู้อมลูหนงัสือเชิญประชมุ และแบบ 56-1 One Report 

2564 ได้ทนัที 



สามารถสแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report 2564
QR Code for Downloading  Form 56-1 One Report 2021
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