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หนา้ 1 
 

ที่ TIDLOR_IR_003/2565 

18 มีนาคม 2565 

เรือ่ง หนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในรูปแบบการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(e-AGM) 

เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้ 
บรษัิท เงินตดิลอ้ จ ากดั (มหาชน) 

ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เงินติดลอ้ จ ากดั (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธ ์
2565 ไดม้ีมติใหก้ าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. 

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) ตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส ์โดยถ่ายทอดสดจาก ชัน้ 12A อาคารอารฮิีลล ์ส านกังานใหญ่ของบรษัิทฯ ทัง้นี ้ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมี
สทิธิเขา้รว่มประชมุ (Record Date) แลว้ เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 10 มีนาคม 2565 โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 รายงานของคณะกรรมการแสดงถงึกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานของคณะกรรมการซึง่ประกอบดว้ยรายงานผลการด าเนินงาน รวมทัง้ ขอ้มลูตา่งๆ
ของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 อยู่ในรายงานประจ าปี ที่ไดจ้ัดส่งใหผู้ถื้อหุน้ในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสาร
ลงทะเบียนเขา้ประชมุ ที่จดัสง่มาพรอ้มกบัหนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อรบัทราบรายงานของคณะกรรมการซึ่ง 
ประกอบดว้ยรายงานผลการด าเนินงาน รวมทัง้ ขอ้มลูตา่ง ๆ ของบรษัิทฯในรอบปี 2564 

วาระที่ 2 งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ของบริษัทฯ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบรษัิทฯ ในรอบปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นชอบ และผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ไดต้รวจสอบและรบัรองอย่างไม่มีเง่ือนไขแลว้ ปรากฏอยู่ใน
รายงานประจ าปี 2564 จัดส่งใหผู้ถื้อหุน้ในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารลงทะเบียนเขา้ประชุม ที่จัดสง่มา
พรอ้มกบัหนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้โดยสรุปภาพรวม เป็นดงันี ้

หนว่ย: ลา้นบาท 
รายการ 2563 2564 

สนิทรพัยร์วม 53,336 66,525 
หนีส้นิรวม 41,587 44,120 
สว่นของผูถื้อหุน้รวม 11,749 22,405 
ก าไรสทุธิ 2,416 3,169 
ก าไรเบ็ดเสรจ็รวม 2,412 3,161 
ก าไรตอ่หุน้ (บาท) 1.15 1.41 



 

 

หนา้ 2 
 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรน าเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน(งบดลุ) 
งบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น (งบก าไรขาดทนุ) ของบรษัิทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

วาระที่ 3 การจัดสรรก าไรจากการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และการ
จ่ายเงนิปันผล 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล จากผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ส าหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซึง่รวมถึงการ
จดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุส ารองตามที่กฎหมายก าหนด และอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายก าหนดในอัตราไม่นอ้ยกว่า  5% ของก าไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ 
จ านวน 158,445,308 บาท 

2. จ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญัของบรษัิทฯจ านวนไมเ่กิน 178,383,428 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 3.70 บาทใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้ของบริษัทฯในอตัรา 13 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมูลค่าทัง้สิน้ไม่เกินประมาณ 660 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล 0.285 บาทต่อหุน้ ทัง้นี ้ในกรณีมีที่ผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้เดิมหลงัการจดัสรร
หุน้ปันผลแลว้ใหจ้่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.285 บาท 

3. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.274 บาท รวมเป็นจ านวนเงินไม่เกินประมาณ 635 ลา้นบาท ตามนโยบาย
จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 20 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลงัจากการหกัภาษี
และจดัสรรทนุส ารอง (ทัง้นี ้เศษหุน้จากการจ่ายหุน้ปันผลตามขอ้ (2) ที่จะจ่ายเงินสดใหก้บัผูถื้อหุน้แทน อาจมีผล
ท าใหเ้งินปันผลที่จ่ายในรูปเงินสดมีจ านวนมากกวา่ประมาณ 635 ลา้นบาทได)้ 

การจ่ายเงินปันผลจ่ายจากก าไรที่เสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลในอัตรารอ้ยละ 20 ซึ่งผูถื้อหุน้ที่เป็นบุคคลธรรมดา
สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนไดใ้นอตัราเทา่กบั 2/8 ของเงินปันผลที่ไดร้บั ตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรษัฎากร  

โดยใหก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสทิธิรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 29 เมษายน 2565 และก าหนดจ่ายเงิน
ปันผลในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2565 ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลของบรษัิทฯ ขึน้อยูก่บัมติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรผลก าไรจากการ
ด าเนินงานของบริษัทฯส าหรบัปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งรวมถึงการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุน
ส ารองตามที่กฎหมายก าหนดและอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 178,383,428 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
และแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องดว้ยบริษัทฯ ไดม้ีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษัทฯ  ใหก้ับผูถื้อหุน้ 
รายละเอียดตาม วาระท่ี 3 บรษัิทฯ จะตอ้งจดัสรรหุน้สามญัเพื่อรองรบัการจ่ายปันผลดงักลา่วเพิ่มอีกจ านวน 178,383,428 
หุน้ จึงขอเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนเพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล จากทนุจดทะเบียนบรษัิทฯ
เดิม 8,580,242,909 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 9,240,261,593 บาท แบ่งออกเป็น 2,497,367,998  หุน้ โดยการ



 

 

หนา้ 3 
 

ออกหุน้สามญัใหมจ่ านวน 178,383,428  หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 3.70  บาท และใหแ้กไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของ
บรษัิทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ ดงันี ้

 “ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน  9,240,261,593  บาท (เกา้พนัสองรอ้ยสี่สิบลา้นสองแสนหกหมื่น
หนึง่พนัหา้รอ้ยเกา้สบิสามบาท) 

แบง่ออกเป็น  2,497,367,998  หุ้น (สองพันสี่รอ้ยเก้าสิบเจ็ดลา้นสามแสนหก
หมื่นเจ็ดพนัเกา้รอ้ยเกา้สบิแปดหุน้) 

มลูคา่หุน้ละ  3.70 บาท )สามบาทเจ็ดสบิสตางค(์  

โดยแยกออกเป็น 

หุน้สามญั 2,497,367,998  หุ้น (สองพันสี่รอ้ยเก้าสิบเจ็ดลา้นสามแสนหก
หมื่นเจ็ดพนัเกา้รอ้ยเกา้สบิแปดหุน้)  

หุน้บรุมิสทิธ์ิ   -  หุน้ .........................)-(..........................   

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
จ านวน 178,383,428 หุน้ เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล และแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทฯ ไดม้ีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษัทฯ ใหก้บัผูถื้อหุน้ตาม

วาระท่ี 3 บรษัิทฯ จะตอ้งจดัสรรหุน้สามญัจ านวน 178,383,428 หุน้ เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรน าเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ

เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล 

วาระที่ 6 การเลอืกตั้งกรรมการแทนทีก่รรมการที่ครบวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 มีกรรมการที่ครบวาระ จ านวน 4 
คน ไดแ้ก่ 

1 นายชานดาเชการ ์สบุรามาเนี่ยน คิสชมูนัการมั  ประธานกรรมการ/กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 
2 นายปิยะศกัดิ ์ อกุฤษฎน์กุลู    กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
3 นายพงษ์อนนัต ์ ธณตัิไตร    กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 
4 นายแอลสทิธ์ิ เวอรก์ารา    กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  (โดยกรรมการที่มีส่วนเก่ียวขอ้งไม่ไดร้่วมพิจารณา) ไดพ้ิจารณา
ตามกระบวนการสรรหาที่ก าหนดไว ้โดยพิจารณาจากความรู  ้ความสามารถ และประสบการณท์ี่จะก่อใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัทฯ  ประกอบกับความหลากหลายในโครงสร้างของ
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คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อใหค้วามเห็นชอบในการน าเสนอที่ประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อ
พิจารณาเลอืกตัง้ กรรมการท่ีครบวาระกลบัเขา้มาด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ 

ซึ่งเป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามที่กฎหมายก าหนด และมีความรู ้ความสามารถ มีประสบการณส์งู อนัจะเป็น
ประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้ ยงัไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาอย่างเต็มก าลงัความสามารถ ดว้ย
ความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัยส์จุรติ เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการตอ่ไป 

ความเห็นคณะกรรมการ (โดยกรรมการที่มีสว่นเก่ียวขอ้งไมไ่ดร้ว่มพิจารณา) เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมผูถื้อ
หุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้กรรมการที่ครบวาระจ านวน 4 คนกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ไดแ้ก่ นายชานดาเชการ ์
สุบรามาเนี่ยน คิสชูมันการมั (ประธานกรรมการ/กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร) นายปิยะศักดิ์  อุกฤษฎน์ุกูล (กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่) นายพงษ์อนนัต ์ ธณตัิไตร (กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร) และ นายแอลสิทธ์ิ เวอรก์ารา (กรรมการที่ไม่เป็น
ผูบ้รหิาร) 

วาระที่ 7 การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบรษัิทฯไดก้ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทฯและคณะกรรมการชดุย่อย
ใหส้อดคลอ้งกบัภาระหนา้ที่ โดยเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และเทียบเคียงไดก้บัระดบัท่ีปฏิบตัิอยู่ใน
อตุสาหกรรม ตลอดจนมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจ าทกุปี 

ส าหรบัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการปี  2565 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา ไดเ้สนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการน าเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิอตัราค่าตอบแทน
กรรมการแบบรายเดือนโดยกรรมการที่เป็นผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่ขอรับค่าตอบแทนดังกล่าว  รายละเอียด
คา่ตอบแทนดงันี ้ 

ค่าตอบแทนส าหรับ
คณะกรรมการบริษัทและ 
คณะกรรมการชุดยอ่ย  

ประธาน (รายเดือน) กรรมการ (รายเดือน) 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2564 ปี 2565 

คณะกรรมการบรษัิท 140,000 140,000 80,000 80,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 50,000 50,000 30,000 30,000 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 50,000 50,000 30,000 30,000 
คณะกรรมการก าหนด
คา่ตอบแทนและสรรหา 

40,000 50,000 20,000 30,000 

คณะกรรมการการลงทนุ* - 50,000 - 30,000 
 หมายเหต ุ: *ส าหรบัคา่ตอบแทนของคณะกรรมการการลงทนุใหม้ผีลตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 2564 ซึง่เป็นเดือน
ที่คณะกรรมการบรษัิทฯมีมติแตง่ตัง้ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการชดุยอ่ยแบบรายเดือน และอนมุตัิคา่ตอบแทนคณะกรรมการการลงทนุใหม้ีผลตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 2564 และ
รบัทราบเรือ่งกรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ไมข่อรบัคา่ตอบแทน  
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วาระที่ 8 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควร
เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ใหบ้รษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ
ส าหรบัรอบบญัชีประจ าปี 2565  

โดยผู้สอบบัญชีที่น  าเสนอมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ส  านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์ก าหนดและอยูใ่นแนวทางที่คณะกรรมการตรวจสอบไดก้ าหนดไว ้โดยผูส้อบบญัชีดงักลา่วไมไ่ดม้ีความสมัพนัธ์
หรอืมีสว่นไดเ้สยีกบับรษัิทฯ /ผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วในลกัษณะที่จะมีผลกระทบต่อ
การปฏิบตัิหนา้ที่อยา่งอิสระ อีกทัง้ไมไ่ดเ้ป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรอืด ารงต าแหนง่หนา้ที่ใด ๆ  ของบรษัิทฯ ประกอบ
กบัอตัราค่าสอบบญัชีที่เสนอเป็นราคาที่เหมาะสม จึงไดน้ าเสนอตอ่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิทฯ
ตามล าดบั ซึง่คณะกรรมการบรษัิทฯพิจารณาแลว้เห็นสมควรน าเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 
รายช่ือผูส้อบบญัชีเพื่อเสนอแตง่ตัง้  เลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  ปีที่เริม่ใหบ้รกิาร 
นายชวาลา เทียนประเสรฐิกิจ และ/หรอื 4301 2561 
นายกษิติ เกตสุรุยิงค ์และ/หรอื 8833 - 
นางนิสากร  ทรงมณี และ/หรอื 5035 - 
นางดรุณี จนัทรต์รา 8625 - 

พรอ้มทัง้ก าหนดคา่สอบบญัชี รอบปีบญัชี 2565 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 2,605,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2564 รอ้ยละ 6 

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี   ปี 2564 ปี 2565 

รวมคา่ตรวจสอบบญัชี 2,450,000 บาท 2,605,000 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรน าเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ 
ส าหรบัรอบปี 2565 และก าหนดคา่สอบบญัชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่เหมาะสมแลว้ 

วาระที่ 9 : พิจารณาวาระอื่นๆ (ถา้มี) 

โดยบริษัทฯ ไดใ้หส้ิทธิผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเป็น
การลว่งหนา้ระหวา่งวนัที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามหลกัเกณฑท์ี่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเว็บไซตข์อง
บรษัิทฯ แตป่รากฏไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระการประชมุหรอืเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 วนัที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิก (e-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านัน้ บริษัทฯไม่มีการจดัหอ้งส าหรบัการประชุม โดยบริษัทฯจะเปิดระบบใหย้ื่น
แบบค ารอ้งและเอกสารที่เก่ียวขอ้งต่างๆ เพื่อเขา้รว่มประชุม ผ่าน e-Request ลว่งหนา้ตัง้แต่วนัที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 
8.30 น. เป็นตน้ไปจนกว่าการประชุมจะแลว้เสร็จและหลงัจากที่บริษัทฯไดต้รวจสอบขอ้มลูแบบค ารอ้งและอนมุตัิค  ารอ้ง
ของท่านแลว้ ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่ลงทะเบียนจะไดร้บัอีเมลแจ้งขอ้มูล Username และ Password และลิงก์
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ส าหรบัใชล้งทะเบียนเขา้รว่มประชุมในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ บริษัทฯจะเปิดระบบใหเ้ริ่มลงทะเบียนเพื่อเขา้ประชมุได้
ตัง้แตว่นัท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 11.30 น. เป็นตน้ไปจนกวา่จะปิดการประชมุ 

ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะสามารถเขา้ใชง้าน e-Request ไดท้ี ่
https://app.inventech.co.th/TIDLOR163120R 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิหรอืพบปัญหาการใชง้านระบบการประชมุผา่นสือ่
อิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) ติดตอ่ไดท้ี่ 02-931-9133  
(ระหวา่งวนัที ่7 -21 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. เวน้วนัหยดุราชการ) 

 

 
หรอืสแกน QR Code 

 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 

 
นายชานดาเชการ ์สบุรามาเนีย่น คิสชมูนัการมั 

ประธานกรรมการ 
บรษัิท เงินตดิลอ้ จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตอ่สอบถามไดท้ี ่
ฝ่ายเลขานกุารบรษัิท 
อีเมล : InvestorRelations@tidlor.com 
โทรศพัท ์ 02-792-1915 

https://app.inventech.co.th/TIDLOR163120R
mailto:InvestorRelations@tidlor.com
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   หนา้ 7 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 1 

รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code)) 
 
 

 
 
 

รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 
คลกิที่นี ่ 

 

 

 

 
Scan QR Code 

 

https://www.tidlorinvestor.com/th/downloads/form-56-1-one-report
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 

ข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 

 
1 นายชานดาเชการ ์สุบรามาเน่ียน คิสชูมันการัม 
ต าแหนง่ ประธานกรรมการ กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
อาย ุ 59 ปี 
สญัชาต ิ อินเดีย 
วฒุิการศกึษา • ปรญิญาโท Bombay University, Commerce 
ประวตัิการฝึกอบรม ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

• Strategic IT Governance (for non-IT) ปี 2560  
• หลกัสตูร Director Certificate Program รุน่ 112/2552 

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทจด
ทะเบียนอื่น 

2550 – ปัจจบุนั 
1. ประธานคณะเจา้หนา้ที่ดา้นบรหิารความเสีย่ง กรรมการเจา้หนา้ทีบ่รหิารและรอง

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทอื่น 1. 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม SB Finance Company, Inc 

2. 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ Hattha Bank PLC. (Formerly, Hattha Kaksekar Limited) 
3. 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม บรษัิท อยธุยา ดีเวลลอป
เมน้ท ์ลสีซิ่ง จ ากดั 

4. 2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ และกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม บรษัิท บรหิาร
สนิทรพัยก์รุงศรอียธุยา จ ากดั 

ประสบการณ ์(ยอ้นหลงั 5 ปี) • 2557- 2562 กรรมการ และกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม บรษัิท กรุงศร ีแฟ็กเตอรงิ จ ากดั 
• 2551- 2563 กรรมการ และกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม บรษัิท อยธุยา แคปปิตอล ออโตล้สี จ ากดั 

วนัท่ีเขา้รบัต าแหนง่ กรรมการบรษัิท 
วนัท่ีเขา้รบัต าแหนง่ ประธานบรษัิท  

18 สงิหาคม 2558 ( 6.6 ปี) 
28 มกราคม 2564 

จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุในปี 2564 
คณะกรรมการบรษัิท 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 
14/14 
4/5 

จ านวนหุน้บรษัิทท่ีถือ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) ไมม่ี (1) 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูบ้รหิาร ไมม่ี 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 

การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกิจการอื่นที่อาจ
ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รอืมีสภาพเป็นการ
แขง่ขนัทางธุรกิจกบับรษัิท 

ไมม่ี 

หมายเหต ุ: (1) สดัสว่นการถือหุน้นบัรวมหุน้ของคูส่มรสและบตุรยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 

 
2  นายปิยะศักดิ ์อุกฤษฎนุ์กูล 
ต าแหนง่ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม กรรมการการลงทนุ และ       

ประธานคณะผูบ้รหิารระดบัสงู 
อาย ุ 40 ปี 
สญัชาต ิ ไทย 
วฒุิการศกึษา  ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี หลกัสตูรนานาชาติ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ประวตัิการฝึกอบรม ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

 หลกัสตูร Director Accreditation Program รุน่ 113/2557 

 หลกัสตูร Director Certificate Program รุน่ 207/2558 

 หลกัสตูร Board Matters and Trends รุน่ 4/2560 

 หลกัสตูร Board Nomination and Compensation Program รุน่ 6/2562 

 หลกัสตูร Exam: Diploma Examination รุน่ 45/2558 
การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทจด
ทะเบียนอื่น 

 ไมม่ี 

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทอื่น 1. 2564 - ปัจจบุนั ที่ปรกึษาอาวโุส บรษัิท F88 จ ากดั (ประเทศเวยีดนาม) 
ประสบการณ ์(ยอ้นหลงั 5 ปี) 1. 2556 - ปัจจบุนั ประธานคณะผูบ้รหิารระดบัสงู บริษัท เงินติดลอ้ จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ีเขา้รบัต าแหนง่กรรมการบรษัิท 1 พฤศจิกายน 2556 (8.5 ปี) 
จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุในปี 2564 
คณะกรรมการบรษัิท 
คณะกรรมการการลงทนุ 

 
14/14 
2/2 

จ านวนหุน้บรษัิทท่ีถือ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 400,000 หุน้ รอ้ยละ 0.02 (1) 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูบ้รหิาร ไมม่ี 
การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกิจการอื่นที่อาจ
ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รอืมีสภาพเป็นการ
แขง่ขนัทางธุรกิจกบับรษัิท 

ไมม่ี 

หมายเหต ุ: (1) สดัสว่นการถือหุน้นบัรวมหุน้ของคูส่มรสและบตุรยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 

 

 
3  นายพงษอ์นันต ์ธณัตไิตร 

ต าแหนง่ กรรมการ กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม และกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหา 
อาย ุ 57 ปี 
สญัชาต ิ ไทย 
วฒุิการศกึษา  ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกิจ (พาณิชยศาสตรมหาบณัฑติ) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ประวตัิการฝึกอบรม  Strategic IT Governance (for non-IT) ปี 2560 
ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
 Role of the Chairman Program รุน่ 47/2564 
 Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุน่ 11/2564 
 Director Certificate Program รุน่ 289/2563 
 Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI-English) รุน่3/2558 

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทจด
ทะเบียนอื่น 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
1. 2564 – ปัจจบุนั  ประธานกลุม่ธุรกิจลกูคา้รายยอ่ยและลกูคา้บคุคล และกรรมการ 
                         เจา้หนา้ที่บรหิาร 

2. 2555 - ปัจจบุนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส 
การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทอื่น 1. 2564 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม                              

บรษัิท หลกัทรพัยก์รุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 
2. 2564 - ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม  
บรษัิท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงศร ีจ ากดั 

3. 2562 - ปัจจบุนั  กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม บรษัิท บตัรกรุงศรอียธุยา จ ากดั 
ประสบการณ ์(ยอ้นหลงั 5 ปี) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 

 ม.ค. – ก.ย.2564       รกัษาการแทนประธานคณะเจา้หนา้ที่ ดา้นธุรกิจลกูคา้ราย
ยอ่ยและเครอืขา่ยการขาย 
 2562 - เม.ย. 2564 รกัษาการแทนผูบ้รหิารสายงานลกูคา้ไฮเน็ตเวิรธ์  
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 

 2560 - 2563 ประธานคณะเจา้หนา้ทีด่า้นธุรกิจลกูคา้รายยอ่ยและเครอืขา่ยการขาย 
 2558 - 2562 รกัษาการแทนผูบ้รหิารสายงานธรุกิจสาขาภมูิภาค 
 2558 - 2560 รกัษาการแทนผูบ้รหิารสายงานธรุกิจสาขากลาง 
 2558 - 2559 ประธานคณะเจา้หนา้ที่ดา้นเครอืขา่ยการขาย 
 2558 - 2562 กรรมการ บรษัิท บตัรกรุงศรอียธุยา จ ากดั 
 2560 - 2561 กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม บรษัิท หลกัทรพัยก์รุงศร ีจ ากดั (มหาชน) 
 2557 - 2560 กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม บรษัิท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงศร ีจ ากดั 
 2560 - 2561  กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม บมจ. โทเทิล เซอรว์ิสเซส โซลชูั่นส ์

วนัท่ีเขา้รบัต าแหนง่กรรมการบรษัิท 28 กมุภาพนัธ ์2562 ( 4 ปี) 

จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุในปี 2564 
คณะกรรมการบรษัิท 
คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหา 

 
13/14 
5/6 

จ านวนหุน้บรษัิทท่ีถือ (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564) ไมม่ี (1) 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูบ้รหิาร ไมม่ี 
การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกิจการอื่นที่อาจ
ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือมีสภาพเป็นการ
แขง่ขนัทางธุรกิจกบับรษัิท 

ไมม่ี 

หมายเหต ุ: (1) สดัสว่นการถือหุน้นบัรวมหุน้ของคูส่มรสและบตุรยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 

 
4  นายแอลสิทธิ ์เวอรก์ารา 
ต าแหนง่ กรรมการ กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม กรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหา 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการการลงทนุ 
อาย ุ 43 ปี 
สญัชาต ิ ไทย 
วฒุิการศกึษา  ปรญิญาโท Economics, London School of Economics and Political Sciences (LSE) 

 ปรญิญาตร ีEconomics, Harvard University 
ประวตัิการฝึกอบรม  ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) หลกัสตูร Director 

Accreditation Program รุน่ 177/2563 
การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทจด
ทะเบียนอื่น 

 ไมม่ี 

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทอื่น 1   2558 - ปัจจบุนั  Managing Director, South East Asia, CVC Capital Partners 
ประสบการณ ์(ยอ้นหลงั 5 ปี)  ไมม่ี 
วนัท่ีเขา้รบัต าแหนง่กรรมการบรษัิท 28 กมุภาพนัธ ์2562 ( 4 ปี) 

จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุในปี 2564 
คณะกรรมการบรษัิท 
คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหา  
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
คณะกรรมการลงทนุ 

 
14/14 
6/6 
4/5 
2/2 

จ านวนหุน้บรษัิทท่ีถือ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) ไมม่ี (1) 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูบ้รหิาร ไมม่ี 
การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ / ผูบ้รหิารในกิจการอื่นที่อาจ
ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รอืมีสภาพเป็นการ
แขง่ขนัทางธุรกิจกบับรษัิท 

ไมม่ี 

หมายเหต ุ: (1) สดัสว่นการถือหุน้นบัรวมหุน้ของคูส่มรสและบตุรยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 

ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท ์ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด  

1.  นายชวาลา เทียนประเสรฐิกิจ 
อาย ุ 54 ปี 
คณุวฒุกิารศกึษา  ปรญิญาบญัชีมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 การจดัการมหาบณัฑติ วิทยาลยัการจดัการ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

 บญัชีบณัฑิต  มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที ่ 4301 
ประสบการณท์ างานสว่นหนึง่  
 2550 – ปัจจบุนั   หุน้สว่นส านกังานดา้นการสอบบญัชี 

      บรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
 2556 – ปัจจบุนั   กรรมการบรษัิท 

      บรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
สมาชิกดา้นวิชาชีพ  
 2548 – ปัจจบุนั   สมาชิกสามญั สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์

 

2.  นายกษิติ เกตสุรุยิงค ์ 
อาย ุ 41 ปี 
คณุวฒุกิารศกึษา  ปรญิญาบญัชีมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที ่ 8833 
ประสบการณท์ างานสว่นหนึง่  
 2560 – ปัจจบุนั   หุน้สว่นส านกังานดา้นการสอบบญัชี 

      บรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
สมาชิกดา้นวิชาชีพ  
 2548 – ปัจจบุนั  สมาชิกสามญั สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์
 2557 – ปัจจบุนั  อนกุรรมการดา้นเทคนิคมาตรฐานการบญัชี ในคณะกรรมการ

ก าหนดมาตรฐานการบญัชี สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม
ราชปูถมัภ ์
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3.  นางนิสากร ทรงมณี 
อาย ุ 53 ปี 
คณุวฒุกิารศกึษา  ปรญิญาบญัชีมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 บรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาการบญัชี สถาบนัเทคโนโลยีราช
มงคล 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที ่ 5035 
ประสบการณท์ างานสว่นหนึง่  
 2551 – ปัจจบุนั 
 
 2564 - ปัจจบุนั 

 หุน้สว่นส านกังานดา้นการสอบบญัชี 
    บรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
 กรรมการบรษัิท 
      บรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 

สมาชิกดา้นวิชาชีพ  
 2548 – ปัจจบุนั  สมาชิกสามญั สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์
 2560 – ปัจจบุนั  คณะกรรมการวชิาชีพบญัชี ดา้นการวางระบบบญัชี  

 สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์
 

 

4.  นางดรุณี จนัทรต์รา  
อาย ุ 41 ปี 
คณุวฒุกิารศกึษา  ปรญิญาบญัชีบณัฑติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 ปรญิญานิติศาสตรบ์ณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
 ปรญิญาบรหิารธุรกิจบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง  

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที ่ 8625 
ประสบการณท์ างานสว่นหนึง่  
 2563 – ปัจจบุนั   หุน้สว่นส านกังานดา้นการสอบบญัชี 

      บรษัิท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
สมาชิกดา้นวิชาชีพ  
 2548 – ปัจจบุนั  สมาชิกสามญั สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์
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ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถอืหุ้นที่ประสงคจ์ะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

บรษัิทฯ ขอเสนอทางเลอืกใหท้า่นผูถื้อหุน้สามารถเลอืกกรรมการอิสระของบรษัิท ซึง่ไมม่ีความสมัพนัธ ์ และ/หรอื
สว่นไดส้ว่นเสยีในวาระท่ีเสนอในการประชมุสามญัใหญ่ประจ าปี 2565 เป็นผูร้บัมอบฉนัทะเพือ่เขา้รว่มประชมุและออก
เสยีงลงคะแนนในนามของผูถื้อหุน้ได ้ 
นายศุภวัตร ลขิิตธนวงศ ์
ต าแหนง่ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการการลงทนุ 
อาย ุ 48 ปี 
สญัชาต ิ ไทย 
วฒุิการศกึษา  ปรญิญาโท Darden Graduate School of Business Administration MBA, 

University of Virginia 

 ปรญิญาตร ีบญัชีบณัฑติ เกียรตนิิยม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ประวตัิการฝึกอบรม ประกาศนียบตัรสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)  

 หลกัสตูร Director Certificate Program รุน่ 302/2564 

 หลกัสตูร Director Accreditation Program รุน่ 173/2563 
การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทจด
ทะเบียนอื่น 

 ไมม่ี 

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทอื่น  2563 - ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท เทวกรรม โอสถ จ ากดั 

 2563 - ปัจจบุนั  กรรมการ บรษัิท บีซแีอล พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 

 2551 - ปัจจบุนั  Partner, Lakeshore Capital Thailand 
ประสบการณ ์(ยอ้นหลงั 5 ปี)  ไมม่ี 
วนัท่ีเขา้รบัต าแหนง่กรรมการบรษัิท 6 มีนาคม 2563 

จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุในปี 2564 
คณะกรรมการบรษัิท 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการการลงทนุ 

 
13/13 
4/4 
2/2 

จ านวนหุน้บรษัิทท่ีถือ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 1,000,000 หุน้ รอ้ยละ 0.04 1  
ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูบ้รหิาร ไมม่ี 

หมายเหต ุ: (1) สดัสว่นการถือหุน้นบัรวมหุน้ของคูส่มรสและบตุรยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 
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นายภทัร ยงวณิชย ์
ต าแหนง่ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการการลงทนุ 
อาย ุ 47 ปี 
สญัชาต ิ ไทย 
วฒุิการศกึษา  ปรญิญาโท Cornell University, Master of Business Administration  

 ปรญิญาโท Stanford University, Master of Science (Industrial Engineering) 

 ปรญิญาตร ีCornell University, Business of Science (Mechanical Engineering) 
ประวตัิการฝึกอบรม Certificate from Thai Institute of Directors (IOD) 

 Directors Certification Program Class No. 313/2021 

 Directors Accreditation Program Class No. 134/2560 
การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทจด
ทะเบียนอื่น 

 2557 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บรษัิท ฮิวแมนิกา้ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหนง่ในบรษัิทอื่น  2564 - ปัจจบุนั  กรรมการ Relationship Republic Co., Ltd. 

 2556 - ปัจจบุนั  กรรมการผูจ้ดัการ Asia, Rhipe Technology (Thailand) Co., Ltd. 
ประสบการณ ์(ยอ้นหลงั 5 ปี)  ไมม่ี 
วนัท่ีเขา้รบัต าแหนง่กรรมการบรษัิท 6 มีนาคม 2563 

จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุในปี 2564 
คณะกรรมการบรษัิท 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการการลงทนุ 

 
13/13 
4/4 
2/2 

จ านวนหุน้บรษัิทท่ีถือ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 1,000,000 หุน้ รอ้ยละ 0.041 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูบ้รหิาร ไมม่ี 

หมายเหต ุ: (1) สดัสว่นการถือหุน้นบัรวมหุน้ของคูส่มรสและบตุรยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 
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ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะทีเ่กี่ยวกับการประชุม 

หมวดที่ 5 
คณะกรรมการ 

ขอ้ 19 ที่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ตง่ตัง้กรรมการโดยใชเ้สยีงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่ (1) หุน้ตอ่หนึง่ (1) เสยีง 

(2) ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 

(3) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได ้แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้

(4) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับ  
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานใน 
ที่ประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด เพื่อใหไ้ดจ้ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรอืเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 

ขอ้ 20 ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ถา้จ านวน
กรรมการแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนที่ใกลเ้คียงที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษัิทนัน้ ใหจ้บัสลากวา่ผูใ้ดจะออก 
สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไป ใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหนง่กรรมการที่พน้จากต าแหน่งอาจ
ไดร้บัเลอืกเขา้มาด ารงต าแหนง่อีกก็ได ้

หมวดที่ 6 
การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ขอ้ 31 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบรษัิท 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กลา่วแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้
ถือหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร หรอืผูถื้อหุน้คนหนึง่หรอืหลายคนซึง่มีหุน้นบัรวมกนั
ไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ช่ือกันท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการ
เรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตผุลในการที่ขอใหเ้รียกประชมุไว้
ใหช้ดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีประชมุผูถื้อหุน้ภายในสีส่ิบหา้ (45) วนั
นบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้ดงักลา่ว 

ในกรณีที่คณะกรรมการไมจ่ดัใหม้ีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาดงักลา่ว ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ช่ือกนัหรอื
ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภา ยในสี่สิบห้า (45) วัน 
นบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าว ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ที่คณะกรรมการเรียก
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 

ประชุม โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชุมและอ านวยความสะดวก
ตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ครัง้ใด จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 34 ผูถื้อหุน้ตามวรรคสามตอ้งร่วมกันรบัผิดชอบชดใช้
คา่ใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษัิท 

ขอ้ 32 ในการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักลา่วและจดัสง่
ให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7)  วันก่อนวันประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าว 
นดัประชมุในหนงัสอืพิมพต์ิดตอ่กนัสาม (3) วนั ไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุ 

การประชุมผูถื้อหุน้สามารถจัดประชุมได ้ณ ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นในทอ้งที่อันเป็นที่ตั้ง
ส  านกังานใหญ่ของบรษัิทหรอืจงัหวดัใกลเ้คียง 

ขอ้ 33 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉันทะใหบ้คุคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได ้
หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือช่ือของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่  
นายทะเบียนก าหนด 

หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท้ี่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่ประชมุก่อน
ผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ 

ขอ้ 34 ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ยีส่บิหา้ (25) คน 
หรือไม่นอ้ยกวา่กึ่งหนึง่ (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) 
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแลว้ถึงหนึง่ (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึง่มาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การ
ประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหม่
และใหส้ง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบั
วา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 35 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้เขา้ร่วม
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มี
รองประธานกรรมการหรือมีแตไ่ม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้เลือกผูถื้อหุน้คนหนึง่ซึง่ไดเ้ขา้รว่ม
ประชมุเป็นประธานในท่ีประชมุ 

ขอ้ 36 ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหนึ่ง (1) หุน้มีหนึ่ง (1) 
เสียง การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่หา้ (5) คนรอ้งขอใหล้งคะแนนลบั 
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และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานใน  
ที่ประชมุก าหนด 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายใดมีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้รายนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่งนั้น 
นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

ขอ้ 37 มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน
เสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ   

(3) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 

(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอื่นหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 

(ค) การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญั 
การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมี
วตัถปุระสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ข เปลีย่นแปลง หรอืเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิหรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท 

(จ) การเพิ่มหรอืลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท 

(ฉ) การออกหุน้กู ้

(ช) การควบรวมกิจการกบับรษัิทอื่น 

(ซ) การเลกิบรษัิท 

ขอ้ 38 กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

(1) พิจารณารบัทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงผลการด าเนินการของ
บรษัิทในรอบปีที่ผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีที่ผา่นมา 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไรและ/หรอืจดัสรรเงินไวเ้ป็นทนุส ารอง 

(4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่ตามวาระ 

(5) พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน 

(7) กิจการอื่น ๆ 
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หลักฐานแสดงสทิธิการเข้าร่วมประชุมวิธีการมอบฉันทะ การยืน่แบบค าร้องเพือ่ เข้าร่วมประชุม (e-Request) 
ส าหรับการประชุมผู้ถอืหุน้ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(e-AGM) 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่ประสงคเ์ขา้รว่มประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตอ้งยื่นแบบค ารอ้งลว่งหนา้เพื่อ
เข้าร่วมประชุม (e-Request) โดยด าเนินการให้ครบถ้วนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6, 7 ทั้งนีบ้ริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับ
ลงทะเบียน กรณีที่เอกสารหรือหลกัฐานไม่ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้งหรือไม่เป็นไปตามเง่ือนไขผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะตอ้ง
เตรยีมและแนบเอกสารพรอ้มกบัการยืน่แบบค ารอ้งลว่งหนา้เพื่อเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(e-Request) ใหค้รบถว้น
ตามสิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัที ่6 

 

บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผู้ถอืหุน้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) ด้วยตนเอง 
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืส าเนาใบขบัขี่ หรอืส าเนาหนงัสอืเดินทาง(กรณี

เป็นชาวตา่งประเทศ) ซึง่ผูถื้อหุน้ไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้งและหากมีการเปลีย่นช่ือ - นามสกลุใหย้ื่นหลกัฐาน
ประกอบดว้ย 

2. กรณีมอบฉันทะ 
2.1 หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่สง่มาพรอ้มหนงัสอืนดัประชมุ (แบบ ข.) ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือ

ช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
2.2 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืส าเนาใบขบัขี่ หรอืส าเนาหนงัสอืเดินทาง (กรณี

เป็นชาวตา่งประเทศ) ของผูม้อบฉนัทะซึง่ ผูม้อบฉนัทะไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และหากมกีารเปลีย่นช่ือ - 
นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 

2.3 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืส าเนาใบขบัขี่ หรอืส าเนาหนงัสอืเดินทาง (กรณี
เป็นชาวตา่งประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ ซึง่ ผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และหากมกีารเปลีย่นช่ือ 
- นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 

นิติบุคคล 
1. กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมผ่านสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ด้วยตนเอง 
1.1 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืส าเนาใบขบัขี่ หรอืส าเนาหนงัสอืเดินทาง (กรณี

เป็นชาวตา่งประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และหากมีการเปลีย่นช่ือ - นามสกลุ ใหย้ืน่หลกัฐานประกอบดว้ย 
1.2 ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคล (มีอายไุมเ่กิน 1 ปี ) ที่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนติิ

บคุคล (กรรมการผูม้ีอ  านาจ) ที่เขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบคุคล 
(กรรมการผูม้ีอ  านาจ) ที่เขา้รว่มประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่ เป็นผูถื้อหุน้ 

1. หลักฐานแสดงสทิธิการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) 



 

หนา้ 22 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 

 
 
2.1 หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่สง่มาพรอ้มหนงัสอืนดัประชมุ (แบบ ข) ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือ

ของผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 
2.2 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืส าเนาใบขบัขี่ หรอืส าเนาหนงัสอืเดินทาง (กรณี

เป็นชาวตา่งประเทศ) ของผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคลที่ลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และหากมกีารเปลีย่นช่ือ - 
นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 

2.3 ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคล (มีอายไุมเ่กิน 1 ปี) ซึง่ รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจกระท าการ
แทนนิติบคุคล และหนงัสอืมอบอ านาจ (ถา้มี) ทัง้นีเ้อกสารตามขอ้นีต้อ้งมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่บคุคลที่ลงลายมือช่ือเป็น
ผูม้อบฉนัทะในหนงัสอืมอบฉนัทะเป็นผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่ เป็นผูถื้อหุน้ 

2.4 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืส าเนาใบขบัขี่ หรอืส าเนาหนงัสอืเดินทาง (กรณี
เป็นชาวตา่งประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ ซึง่ไดล้งลายมอื ช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และหากมีการเปลีย่นช่ือ- นามสกลุ ให้
ยื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 

3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถอืหุน้ทีเ่ป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้ัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
3.1 ใหเ้ตรยีมและแสดงเอกสารเช่นเดยีวกบัผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบคุคล ขอ้ 1 หรอื 2 
3.2 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน ตอ้งสง่หลกัฐาน

ดงัตอ่ไปนีเ้พิม่เตมิ 
(1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศให ้Custodian เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบ

ฉนัทะแทน 
(2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian ทัง้นีเ้อกสารท่ีมิไดม้ี

ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้หรอืผูแ้ทนนิติบคุคล
นัน้ รบัรองความถกูตอ้งของค าแปลโดยผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดหนงัมอบฉนัทะได ้www.tidlor.com  

2. วิธีการมอบฉันทะ 
ผูถื้อหุน้ท่ีไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส  ์(e-AGM) ไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบ

ฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการดงันี ้
1. ใหใ้ชห้นงัสอืมอบฉนัทะที่บรษัิทฯ ไดจ้ดัสง่มาใหห้รอืตามแบบอืน่ขา้งตน้เพียงแบบเดียวเท่าน้ัน ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ี

ไมใ่ช่ Custodian จะเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะ แบบ ข. เทา่นัน้ 
2. มอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรอืเลอืกมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ

คนใดคนหนึง่โดยใหร้ะบช่ืุอพรอ้มรายละเอยีดของบคุคลที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ หรอืกาเครือ่งหมายหนา้ช่ือกรรมการ
อิสระตามที่บรษัิทระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะโดยเลอืกเพยีงคนเดยีวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุดงักลา่ว 

2. กรณีมอบฉันทะ 
 

http://www.tidlor.com/
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3. ผูถื้อหุน้ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้โดยมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบง่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่โดยไมส่ามารถมอบฉนัทะเพยีงบางสว่นนอ้ยกวา่จ านวนที่ตนถืออยู่
ได ้เวน้แตเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือตามสมดุทะเบยีนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตงั ้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บั
ฝากและดแูลหุน้ตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

4. โปรดปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท ในหนงัสอืมอบฉนัทะ พรอ้มทัง้ ขีดฆา่ลงวนัท่ีที่ท  าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว
ทัง้นีบ้รษัิทไดจ้ดัเตรยีมอากรแสตมป์ ส าหรบัปิดในหนงัสอืมอบฉนัทะเพื่ออานวยความสะดวกใหแ้กผู่ถื้อหุน้ 

5. การมอบฉนัทะเพื่อเขา้รว่มประชมุแทนตนเอง 
5.1 กรณีมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(e-AGM) แทนตนเองผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ

โปรดด าเนินการตามขอ้ 1-2 และยื่นแบบค ารอ้งเพื่อเขา้รว่มประชมุ (e-Request) ลว่งหนา้เพื่อขอรบั Username และ 
Password ส าหรบัใชล้งทะเบียนเขา้รว่มประชมุ ตามรายละเอียดเก่ียวกบัขนั ้ตอนการยื่นแบบค ารอ้งเพื่อเขา้รว่มประชมุ (e-
Request) และการใชง้านระบบประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(e-AGM) ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 7 และส่งหนังสือ
มอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไปยงับริษัทฯ 

5.2 กรณีมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(e-AGM) แทนตนเองผูถื้อหุน้โปรด
ด าเนินการตามขอ้ 1-2 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไปยงับริษัทโดยไม่ตอ้งยืน่แบบค าร้อง
เพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) อีก 

6. ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบบัจริง และเอกสารประกอบพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง ไปยงัส ำนกังำน
เลขำนกุำรบรษิัท บรษิัท เงนิตดิลอ้ จ ำกดั (มหำชน) ชัน้ 15 อำคำรอำรยีฮ์ิลล ์ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท 
กรุงเทพฯ 10400 เพื่อใหส้  านกังานเลขานกุารบรษัิทไดร้บัภายในวนัที่ 20 เมษายน 2565 และใหเ้จา้หนา้ที่ของบรษัิทไดม้ีเวลา
ตรวจสอบเอกสารและใหท้นัเวลาเริม่ประชมุ 

7. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะยกเลกิการมอบฉนัทะ ใหผู้ถื้อหุน้แจง้ความประสงคเ์ป็นหนงัสอืตอ่บรษัิทก่อนเริม่การ
ประชมุผูถื้อหุน้ผูถื้อหุน้ 
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วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect 

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่ีประสงค์จะเข้าประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามข้ันตอนการย่ืน
แบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี ้

  ข้ันตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปท่ี   https://app.inventech.co.th/TIDLOR163120R 

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ       และดำเนินการตามข้ันตอนดังภาพ  

2. สำหรับผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะท่ีไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการต้ังแต่วันท่ี 7 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียน
วันท่ี 21 เมษายน 2565 จนกว่าจะปิดการประชุม 
 

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ 

หากกรณีผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถจัดส่ง หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ 
มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามท่ีอยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึง บริษัทฯ ภายในวันท่ี 20 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. 

 
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) 
สำนักเลขานุการบริษัท  
เลขท่ี 428 ชั้น 15 อาคารอารีย์ฮิลล์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 11:30 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 
ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ 
 

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center 

02-931-9131 

@inventechconnect 

ให้บริการระหว่างวันท่ี 7-21 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. 
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

แจ้งปัญหาการใช้งาน 

.
1 คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม 

 .
2 เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง 

.
3 กรอกข้อมูลตามท่ีระบบแสดง 

.
4  เพ่ือยอมรับเงื่อนไขและตกลงปฏบิัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม 

 
.

5 กดปุ่ม “ส่งแบบคำร้อง / Request” 
 

.
6 รออีเมลจากเจ้าหน้าท่ีแจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ 

Username & Password 
 

** 1 บัญชีอเีมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ** 
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  ข้ันตอนการติดต้ัง Webex Meetings 

สำหรับระบบปฏบิัติการ IOS สำหรับระบบปฏบิัติการ Android 

.
1 เข้า App Store 

.
2 พิมพ์  Webex  Meetings ท่ีช่องค้นหา 

.
3 กดปุ่ม “รับ” เพ่ือติดต้ังแอปพลิเคชัน 

.
4 รอ สักครู่ ระบบทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 

.
5 เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดต้ัง จะแสดงไอคอน

แอปพลิเคชันบนหน้าจอ 

.
1 เข้า Play Store 

.
2 พิมพ์  Webex  Meetings ท่ีช่องค้นหา 

.
3 กดปุ่ม “ติดต้ัง” เพ่ือติดต้ังแอปพลิเคชัน 

.
4 รอ สักครู่ ระบบทำการดาวน์โหลด

แอปพลิเคชัน 

.
5 เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดต้ัง จะแสดง

ไอคอนแอปพลิเคชันบนหน้าจอ 

สำหรับระบบปฏบิัติการ Windows 

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

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

.
3 คลิกไฟล์ท่ีดาวน์โหลด “webex.msi” เพ่ือทำการเข้าสู่การติดต้ังโปรแกรม 

Webex  Meetings 

.
4 กดปุ่ม “Next” เพ่ือทำการติดต้ังโปรแกรม 

.
5 รอ สักครู่ ระบบทำการติดต้ังโปรแกรม 

.
6 กดปุ่ม “Finish” เมื่อระบบติดต้ังโปรแกรมเสร็จแล้ว 

.
7 กดปุ่ม “Agree” เพ่ือยอมรับเงื่อนไขในข้อตกลงสิทธ์ิการใช้งาน 

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

ข้ันตอนการลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม (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 กรุณากรอกรายละเอียดเพ่ือลงทะเบียนเข้ารับชม

ถ่ายทอดสดผ่าน Application  Webex  Meetings  ดังนี ้

.
5.1 กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับอีเมลท่ีทำการยื่นแบบคำร้อง 

.
5.2 กดปุ่ม “Join Now” 

.
5.3 กด “Run a temporary application” 

.
5.4 กดไฟล์ท่ีดาวน์โหลด 

.
5.5 กดปุ่ม “Join Event” เพ่ือเข้าร่วมประชุม 
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ข้ันตอนการลงคะแนนเสยีง (e-Voting) 

.
5 กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad กรุณากรอกรายละเอียดเพ่ือลงทะเบียนเข้ารับชมถ่ายทอดสดผ่าน 

Application  Webex  Meetings  ดังนี ้

.
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 ให้ตรงกับอีเมลท่ีทำการยื่นแบบคำร้อง 

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

.
5.4 กดปุ่ม “Join” เพ่ือเข้าร่วมประชุม 

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad 

.
1 กดปุ่ม “Continue” ท่ีเมนู “Multimedia 

Viewer” 

.
2 กรอก Username และ Password ท่ีได้รับจาก

อีเมล หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

.
3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

.
4 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์ 

.
5 เลือกวาระท่ีต้องการลงคะแนนเสียง 

.
6 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ 

.
7 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียง

ล่าสุดท่ีได้ทําการเลือกลงคะแนน 

.
1 กดท่ีเมนู “Participants” หรือสัญลักษณ์ 

.
2 กดท่ีเมนู “Chat” และเลอืกท่ีข้อความจาก 

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

.
3 “กดลิงก์สําหรับการลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง” 

.
4 จากนั้นกดปุ่ม “Continue” 

.
5 กรอก Username และ Password ท่ีได้รับจากอีเมล 

หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

.
6 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

.
7 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์ 

.
8 เลือกวาระท่ีต้องการลงคะแนนเสียง 

.
9 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ 

.
10 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุด

ท่ีได้ทําการเลือกลงคะแนน 

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

กดเมนู “การส่งคําถาม” หรือสัญลักษณ์ 
การพิมพ์คำถาม 1 

เลือกวาระท่ีต้องการสอบถามคําถาม 
พิมพ์คําถามแล้ว กด “ส่ง”   

การถามผ่านภาพและเสียง 2 
เลือกวาระท่ีต้องการสอบถามคําถาม 
กดปุ่ม “จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” หรือ
สัญลักษณ์ 
กรอกชื่อท่ีใช้บน  Webex 
กดปุ่ม “จองคิว” หรือสัญลักษณ์ 
รอสัญญาณจากเจ้าหน้าท่ีในการให้คิวถามคำถามทางช่อง Chat 

หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตท่ีรองรับของผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ 
 1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตท่ีแนะนำ 
     - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เนต็ท่ี 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตท่ีแนะนำ) 
     - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตท่ี 1.0 Mbps 
     - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตท่ี 0.5 Mbps 
 2. อุปกรณ์ท่ีสามารถใช้งานได้ 
     - โทรศัพท์เคลื่อนท่ี/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏบิัติการ iOS หรือ Android 
     - เคร่ืองคอมพิวเตอร์/เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac 
 3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ท่ีแนะนำ) หรือ Safari 

คู่มือการติดต้ัง Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect 

คู่มือการใช้งาน 
ยื่นแบบคำร้องผ่าน e-Request 

1 คู่มือการติดต้ัง 
Application Webex Meetings 

2 คู่มือการใช้งาน 
ระบบ Inventech Connect 

3 
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ผังแสดงข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) 
 
 
 
 

ผู้ถือหุ้นสแกน QR code จากหนังสือเชิญประชุมหรือเข้าไปท่ี 
เว็บไซต์  https://app.inventech.co.th/TIDLOR163120R 

กรอกข้อมูลสำหรับยื่นแบบคำร้อง 
(e-Request) 

ส่งแบบคำร้อง 

เจ้าหน้าท่ีพิจารณา 
อนุมัติคำร้อง 

แจ้งผลการอนุมัติผ่านอีเมลและนำส่งลงิก์ 
สำหรับลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม 

ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม 
(e-Register) 

รับชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียง 
(e-Voting) 

ผ่าน Cisco Webex 

ระบบแจ้งอีเมลตอบกลับผู้ถือหุ้นว่าได้รับแบบคำร้อง 
และกำลังดำเนินการตรวจสอบ 

* ขั้นตอนน้ีจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็นองค์ประชุม 

ผู้ถือหุ้นแก้ไขและส่งเอกสาร 
เพ่ิมเติม 

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
ออกจากการประชุมสำหรับวาระท่ียังไม่ได้ลงคะแนนเสียง 
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บริษทั เงินติดลอ้ จ  ำกดั (มหำชน)   

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่8 

แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมและส่งค าถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

ผูถื้อหุน้สามารถขอรบัเอกสารประกอบการประชุมสามญัผูถื้อหุน้และส่งค าถามลว่งหนา้ตามวาระการประชุม
สามัญ ผู้ ถื อหุ้ น ป ระจ า ปี  2565 ผ่ าน ทา ง  ท างอี เม ล  โด ยก รุณ าระบุ ช่ื อ และสถานที่ จั ด ส่ ง เอ กสารม าที ่
InvestorRelations@tidlor.com หรอื 

ส่งจดหมายขอรบัเอกสารโดยการท าเครื่องหมายในช่อง ( ) และกรอกรายละเอียดตามดา้นล่าง พรอ้มทัง้ ส่ง
ไปรษณีย  ์มาที่ เลขานุการบริษัท  เลขที่ 428 อาคารอารีย์ฮิลล์ ชัน้ 15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 

( ) หนงัสอืนดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
( ) รายงานประจ าปี 2564 (56-1 One Report) 

สถานท่ีจดัสง่เอกสาร 

ช่ือ-นามสกลุ…………………………………………………………………………….……………………………………. 

ที่อยู ่เลขที.่..................................หมู…่…….........ซอย……....................................หมูบ่า้น....................................... 

ถนน....................................................ต าบล/แขวง………..................................อ าเภอ/เขต....................................... 

จงัหวดั......................................................รหสัไปรษณีย.์...................................โทรศพัท…์…..................................... 

หมายเหตุ : ส าหรบัค าถามล่วงหนา้ตามวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ กรุณาจดัสง่ค าถามหรอืแบบฟอรม์ใหม้าถงึบรษิัทฯ 
ภายในวนัที ่20 เมษายน 2565 เวลา 17.00  

หน้า 29
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ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่9 

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบทีก่ าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตัว) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่ืองก าหนดแบบหนังสอืมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

 
      เขียนที่       

      วนัท่ี     เดือน     พ.ศ.    

 

(1) ขา้พเจา้        สญัชาติ    อยูบ่า้นเลขท่ี    

ถนน     ต าบล/แขวง           อ าเภอ/เขต                       จงัหวดั 

    รหสัไปรษณีย ์    

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท เงินตดิลอ้ จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม                   

หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                เสยีง ดงันี ้

   หุน้สามญั     หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั     เสยีง 

   หุน้บรุมิสทิธิ  -   หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั  -   เสยีง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

  1.      อาย ุ  ปี  

อยูบ่า้นเลขท่ี    ซอย    ถนน     แขวง      

เขต     จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    

  2.  นายศภุวตัร  ลขิิตธนวงศ ์  อาย ุ 48        ปี ต าแหนง่       กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

อยูบ่า้นเลขท่ี 119/1 .  หมูท่ี่ 1 ต าบลคลองใหม ่ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม รหสัไปรษณีย ์73220 

  3.  นายภทัร  ยงวณิชย ์                    อาย ุ 46            ปี ต าแหนง่       กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

อยูบ่า้นเลขท่ี 366/66  ซอยพระรามที่ 3 ซอย 77 แขวงช่องนนทร ีเขตยานาวา กรุงเทพฯ รหสัไปรษณีย ์10120 

 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของขา้พเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 ในวนัที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM) 

ตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจาก ชัน้ 12A อาคารอารีฮิลล ์
ส  านกังานใหญ่ของบรษัิทฯ หรอืที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 



  
ส่ิงทีส่่งมาด้วย  8 

 

หนา้ 31 

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่9 

 วาระที่ 1 รายงานของคณะกรรมการแสดงถงึกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 

 วาระที่ 2  งบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ของบริษัทฯ 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 วาระที ่3 การจัดสรรก าไรจากการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และการ
จ่ายเงนิปันผล 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 178,383,428 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 
และแก้ไขหนังสอืบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนเพือ่รองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 วาระที่ 6 การเลือกตั้งกรรมการแทนทีก่รรมการที่ครบวาระ 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    การแตง่ตัง้กรรมการตามที่เสนอทัง้ 4 ทา่น 
   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

6.1   นายชานดาเชการ ์สบุรามาเนี่ยน คิสชมูนัการมั ประธานกรรมการ/กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 
  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

6.2  นายปิยะศกัดิ ์ อกุฤษฎน์กุลู  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

  เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
6.3  นายพงษ์อนนัต ์ ธณตัิไตร   กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 
 เหน็ดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
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6.4  นายแอลสทิธ์ิ เวอรก์ารา  กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 
  เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 วาระที่ 7 การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 วาระที ่8 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญช ี
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 วาระที่ 9 เร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้หถื้อว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้มช่ดัเจนหรือใน
กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการ
ตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุ
ในหนงัสอืมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 
ลงช่ือ  ผูม้อบฉนัทะ 

 (                                                      )  
  

 
 

ลงช่ือ  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (                                                      )  

หมายเหต ุ
1 ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการ

ลงคะแนนเสียงได ้
2 วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3 ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่ท่ีวาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท เงินติดลอ้ จ ากดั (มหาชน) ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ใน
วนัท่ี 21 เมษายน 2565  เวลา 13.30 นาฬิกา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(e-AGM) ตามหลกัเกณฑ์
และขอ้ก าหนดวา่ดว้ยการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์โดยถ่ายทอดสดจาก ชัน้ 12A อาคารอารฮิีลล ์ส านกังานใหญ่ของ
บรษัิทฯ หรอืที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย หรอืที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย  

วาระท่ี    เรือ่ง            
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

วาระท่ี    เรือ่ง            
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

วาระท่ี    เรือ่ง            
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

วาระท่ี    เรือ่ง            
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 

 ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 
 
 

ลงลายมือช่ือ  ผูม้อบฉนัทะ 
 (                                                      )  

วนัท่ี   
 

ลงลายมือช่ือ 
 
 

 
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 (                                                      )  
วนัท่ี   

 


