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หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถอืหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นและ 
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 
วัตถุประสงค ์
 

 บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) ไดค้  ำนึงถึงสิทธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุกลุม่ ไม่ว่ำจะ

เป็นผูถื้อหุน้ รำยใหญ่ รำยย่อย บุคคลธรรมดำหรือสถำบนั ดว้ยควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกัน ดงันัน้ เพื่ออ ำนวยควำม

สะดวกและเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้มีสว่นรว่มในกำรประชมุผูถื้อหุน้มำกขึน้ อนัเป็นกำรสง่เสรมิระบบกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

 

 บริษัท จึงไดก้ ำหนดหลกัเกณฑใ์หผู้ถื้อหุน้สำมำรถเสนอเพิ่มระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ที่เป็นประโยชน์

ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท และผูถื้อหุน้สำมำรถเสนอช่ือบุคคลที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ และมีคุณสมบตัิที่เหมำะสม      

เพือ่รบักำรพิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษัิท โดยกำรเสนอทัง้ 2 เรือ่ง ตอ้งสอดคลอ้งกบักฎหมำยและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 

เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทพิจำรณำตอ่ไป 

 
นิยาม 
 

 “บรษัิท”   หมำยควำมวำ่ บรษัิท เฮงลสิซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 

 “คณะกรรมกำร”  หมำยควำมวำ่ คณะกรรมกำรบรษัิท 

“กรรมกำร”  หมำยควำมวำ่ กรรมกำรบรษัิท 

“ระเบียบวำระกำรประชมุ” หมำยควำมวำ่ ระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปีของบรษัิท 

 
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 
ข้อ 1 ชว่งระยะเวลาในการยืน่เร่ือง 
 

 บริษัทขอเรียนเชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวำระกำรประชมุและเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขำ้รบักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำร

ในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2565 นบัตัง้แตบ่ดันี ้จนถึงวนัท่ี 5 กมุภำพนัธ ์2565
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ข้อ 2 คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้น 
 

 ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ และเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำรตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

2.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทท่ีมีสดัสว่นกำรถือหุน้ไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 5 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหนำ่ยแลว้ทัง้หมดของ

 บริษัท โดยอำจเป็นผูถื้อหุน้รำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนัก็ได ้และตอ้งถือหุน้ในสดัสว่นดงักลำ่วต่อเนื่อง

 มำไมน่อ้ยกวำ่ 1 ปี นบัแตว่นัท่ีเสนอวำระกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ หรอืเสนอช่ือบคุคลเพื่อรบักำรพิจำรณำ

 เลอืกตัง้เป็นกรรมกำร และยงัคงมีสทิธิในกำรเขำ้รว่มประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีนัน้ ๆ 

2.2  ผู้ถือหุ้น ตำมข้อ 2.1  ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ เสนอระเบียบวำระกำรประชุมหรือ 

  เสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ำรับเลือกตั้งเป็นกรรมกำร โดยต้องมีหลักฐำนแสดงกำรถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

  ของตน เช่น ใบหุ้น หรือใบรับรองกำรถือหุ้นจำกบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) รวมทั้งส  ำเนำบัตร 

  ประจ ำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ )  พร้อมระบุที่อยู่  และหมำยเลข  

  โทรศพัทท์ี่สำมำรถติดตอ่ไดส้ะดวกเพื่อประโยชนใ์นกำรติดตอ่สอบถำมขอ้มลูเพิ่มเติม 

 
ข้อ 3 การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

3.1 กำรสงวนสทิธิไมบ่รรจุเรือ่งดงัตอ่ไปนีเ้ป็นวำระกำรประชมุ  

  3.1.1  เรื่องที่ขัดกับกฎหมำย ประกำศ ขอ้บังคับ กฎและระเบียบต่ำง ๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรือ

   หน่วยงำนที่ก ำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค ์ขอ้บังคับ มติที่ประชุมผูถื้อหุน้ 

   และหลกัเกณฑก์ำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบรษัิท  

  3.1.2  เรื่องที่เป็นประโยชนข์องบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพำะ และไม่ไดเ้ป็นประโยชนต์่อบริษัท  

   อยำ่งชดัแจง้  

  3.1.3  เรื่องที่เก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งผูถื้อหุน้ไม่ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึง เหตอุนัควรสงสยั 

   เก่ียวกบัควำมไมป่กติของเรือ่งดงักลำ่ว 

  3.1.4  เรือ่งที่อยูน่อกเหนืออ ำนำจที่บรษัิทจะด ำเนินกำรได ้  

  3.1.5  เรือ่งที่บรษัิทไดด้  ำเนินกำร หรอืเริม่ที่จะด ำเนินกำรไปแลว้  

  3.1.6  เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่สำมำรถติดต่อผู้ถือหุ้นที่ เสนอได้  

  3.1.7  เรือ่งที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถว้นตำมขอ้ 2    

  3.1.8 กรณีเสนอช่ือบคุคลเพื่อรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร หำกบคุคลนัน้ขำดคณุสมบตัิตำม 

   กฎหมำยหรือกฎเกณฑข์องหน่วยงำนก ำกบัดแูลที่เก่ียวขอ้ง หรือไม่มีคณุสมบตัิที่เหมำะสม เช่น 

   ขำดประสบกำรณ ์ควำมรูค้วำมสำมำรถ ควำมเช่ียวชำญเฉพำะดำ้น ในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์

   หรอืจ ำเป็นตอ่กำรบรหิำรกิจกำรของบรษัิท โดยผูท้ี่ไดร้บักำรเสนอช่ือเพื่อรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้

   เป็นกรรมกำรต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ของสถำบันที่ก ำกับดูแลบริษัทและ

   กฎหมำยที่เก่ียวขอ้งรวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม ดงันี ้  
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   (1) พระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ฉบบัประมวล  

   (2) พระรำชบญัญตัิบรษัิทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535  

   (3) พระรำชบญัญตัิกำรประกอบธุรกิจขอ้มลูเครดิต พ.ศ. 2545 ฉบบัประมวล  

   (4) ประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์  

   (5) ประกำศของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

   (6) ประกำศของธนำคำรแหง่ประเทศไทย  

   (7) หลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ส  ำหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ส ำนกังำนคณะกรรมกำร

   ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์  

   (8) ขอ้บงัคบัและกฎระเบียบของบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง  

  3.1.9  กรณีอื่นๆ ที่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแลว้เห็นว่ำมีเหตุผลอนัสมควรที่จะปฏิเสธกำรเสนอ

   ค ำถำมระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ หรือช่ือบคุคลที่ผูถื้อหุน้เสนอเข้ำรบักำรเลือกตัง้

   เป็นกรรมกำร 

3.2 ขัน้ตอนในกำรพิจำรณำกำรเสนอระเบียบวำระกำรประชมุผูถื้อหุน้  

  3.2.1  ผูถื้อหุน้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมขอ้ 2 ตอ้งจัดท ำหนังสือเสนอระเบียบวำระกำรประชุมต่อ 

   คณะกรรมกำรบรษัิท โดยใช ้แบบเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี (แบบ ก.) 

   ในสว่นทำ้ยของหลกัเกณฑน์ี ้ทัง้นีผู้ถื้อหุน้ตอ้งสง่ตน้ฉบบัของแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชมุ

   สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี (แบบ ก.) พรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน หลกัฐำนกำรถือหุน้ตำมหลกัเกณฑ์

   ในขอ้ 2.2 ไดแ้ก่ หนังสือรบัรองจำกบริษัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐำนอื่นจำกบริษัทศูนยร์บัฝำก

   หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั หรือตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเอกสำรเพิ่มเติมที่จะ

   เป็นประโยชนต์อ่กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร (ถำ้มี) ใหถ้ึงบรษัิทโดยเรว็ เพื่อใหค้ณะกรรมกำร

   มีเวลำเพียงพอในกำรพิจำรณำระเบียบวำระกำรประชมุได ้  

3.2.2  ในกรณีที่เป็นผูถื้อหุน้หลำยรำยรวมกนั และมีคณุสมบตัิครบถว้นตำมขอ้ 2 ในกำรเสนอระเบียบ 

 วำระกำรประชมุตอ่คณะกรรมกำร ผูถื้อหุน้รำยแรกตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบเสนอระเบียบวำระกำร 

 ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี (แบบ ก.) ใหค้รบถว้นพรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน และผูถื้อหุน้รำย 

 ที่ 2 เป็นตน้ไปกรอกขอ้มลูเฉพำะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุม 

 ถือหุ้นประจ ำปี (แบบ ก.) และหลักฐำนกำรถือหุ้นพร้อมเอกสำรประกอบเพิ่มเติม (ถ้ำมี)            

 ของผูถื้อหุน้ทกุรำยเป็นชดุเดียวกนัเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท 

  3.2.3  ในกรณีที่ผูถื้อหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำย และมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมขอ้ 2 ต้องกำรเสนอ 

   ระเบียบวำระกำรประชุมมำกกว่ำ 1 ระเบียบวำระ ผูถื้อหุน้จะตอ้งจดัท ำแบบเสนอระเบียบวำระ 

   กำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี (แบบ ก.) 1 ใบตอ่ 1 ระเบียบวำระ พรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน 

   ใหค้รบถว้น 
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  3.2.4  คณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผูพ้ิจำรณำควำมเหมำะสมของระเบียบวำระกำรประชุมที่ผูถื้อหุน้  

   เสนอ เรื่องที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจะบรรจุเป็นระเบียบกำรประชุมในหนังสือ

   เชิญประชุมผูถื้อหุน้พรอ้มขอ้คิดเห็นของคณะกรรมกำร และส ำหรบัเรื่องที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบ

   จำกคณะกรรมกำรบริษัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบ พรอ้มทัง้ชีแ้จงเหตุผลผ่ำนทำงเว็ บไซตข์อง

   บริษัทหรือช่องทำงกำรเผยแพรข่อ้มลูอื่นที่เหมำะสมต่อไป ทัง้นีค้  ำวินิจฉยัของคณะกรรมกำรถือ

   เป็นที่สดุและผูถื้อหุน้ หรือตวัแทนของกลุ่มผูถื้อหุน้ ที่รวมกนัเสนอระเบียบวำระกำรประชุมและ

   ไดร้บักำรบรรจ ุควรมำรว่มประชมุในวนัประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีดว้ย 

 
ข้อ 4 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 

 4.1 คุณสมบตัิและลกัษณะตอ้งหำ้มของกรรมกำรบริษัท บุคคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรตอ้งมีคุณสมบตัิ  

 และไมม่ีลกัษณะตอ้งหำ้ม ดงันี ้  

   

  4.1.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบริษัทมหำชน จ ำกัด และกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง 

   ตลอดจนประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ 

  4.1.2  เป็นผูม้ีควำมรูใ้นกิจกำรของบริษัท และสำมำรถอุทิศเวลำไดอ้ย่ำงพอเพียง ตลอดจนใชค้วำมรู  ้

   ควำมสำมำรถที่มีเพื่อประโยชนข์องบรษัิท  

  4.1.3  เป็นผูม้ีควำมซื่อสตัยส์จุรติ มีคณุธรรม และมีจรยิธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ  

  4.1.4  กรรมกำรบริษัทตอ้งไม่ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่ำ 5 บริษัท 

 4.2 คณุสมบตัิเพิ่มเติมของกรรมกำรบรษัิทท่ีเป็นกรรมกำรอิสระ หรอืกรรมกำรตรวจสอบ  

  4.2.1  ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ 1 ของทนุช ำระแลว้ของบรษัิท บรษัิทในเครอื บรษัิทรว่มหรอืบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง

   และใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือของผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย 

  4.2.2  ไม่มีสว่นรว่มในกำรบริหำรงำน ไม่เป็นลกูจำ้ง พนกังำน หรือที่ปรกึษำที่ไดร้บัเงินเดือนประจ ำใน 

   บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่ เ ก่ียวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัท  

  4.2.3  ไม่มีผลประโยชนห์รือสว่นไดเ้สียไม่วำ่ทำงตรง หรือทำงออ้มของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรว่ม 

   บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง หรอืผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบรษัิท  

  4.2.4  ไม่ เ ป็ นผู้ที่ เ ก่ี ย วข้อ งห รื อญำติ สนิทของผู้บ ริ ห ำ รหรื อผู้ ถื อหุ้น ร ำย ใหญ่ของบริ ษั ท  

  4.2.5  ไมไ่ดเ้ป็นกรรมกำรท่ีไดร้บักำรแตง่ตัง้เพื่อรกัษำผลประโยชนข์องกรรมกำรบรษัิท ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

   หรอืผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบรษัิท  

  4.2.6  สำมำรถปฎิบัติหน้ำที่และให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระตำมที่บริษัทก ำหนด และเป็นไปตำม 

   แนวทำงประกำศของตลำดหลกัทรพัย ์เรื่องคณุสมบตัิและขอบเขตกำรด ำเนินงำนของกรรมกำร 

   ตรวจสอบ  
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 4.3 ขัน้ตอนในกำรพิจำรณำกำรเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำร  

  4.3.1  ผูถื้อหุน้ที่มีคณุสมบตัิครบถว้นตำมขอ้ 2 ตอ้งจดัท ำหนงัสือแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำร 

   ต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยใชแ้บบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำร (แบบ ข.) ในสว่นทำ้ยของ 

   หลกัเกณฑน์ี ้โดยผู้ถือหุน้ตอ้งส่งตน้ฉบบัของแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำร (แบบ ข.) 

   พรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน และสง่มำพรอ้มกบัเอกสำรหลกัฐำนตำ่ง ๆ ดงันี ้  

     1. หลกัฐำนกำรถือหุน้ตำมหลกัเกณฑข์้อ 2 ไดแ้ก่ หนังสือรบัรองจำกบริษัทหลกัทรัพย์หรือ

   หลักฐำนอื่นจำกบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด หรือ ตลำดหลักทรพัย์

   แหง่ประเทศไทย  

     2. หลกัฐำนกำรใหค้วำมยินยอมของบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือใน แบบ ข.  

     3. เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัติ ได้แก่ กำรศึกษำและประวัติกำรท ำ งำน 

   ของบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือ  

     4. เอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชนต์อ่กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร (ถำ้มี) 

  4.3.2  ในกรณีที่เป็นผูถื้อหุน้หลำยรำยรวมกัน และมีคุณสมบตัิครบถว้นตำมขอ้ 2 เสนอช่ือบุคคลเพื่อ

   เป็นกรรมกำรตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท ผูถื้อหุน้รำยแรกตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อ

   เป็นกรรมกำร (แบบ ข.) ใหค้รบถว้นพรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน และผูถื้อหุน้รำยที่ 2 เป็นตน้ไป 

   กรอกขอ้มลูเฉพำะในสว่นที่ (1) และ (2) ของแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำร (แบบ ข.) ให้

   ครบถว้นและลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน ใหร้วบรวมแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำร (แบบ ข.) 

   และหลกัฐำนกำรถือหุน้พรอ้มเอกสำรประกอบเพิ่มเติม (ถำ้มี) ของผูถื้อหุน้ทกุรำยเป็นชดุเดียวกนั

   ตอ่คณะกรรมกำรบรษัิท  

  4.3.3  ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รำยเดียวหรือหลำยรำย และมีคณุสมบตัิครบถว้นตำมขอ้ 2 เสนอช่ือบคุคลเพื่อ 

   เป็นกรรมกำรมำกกว่ำ 1 ท่ำน ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท ำแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำร (แบบ ข.) 

   1 ใบต่อกรรมกำร 1 ท่ำน พรอ้มลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำนใหค้รบถว้น เพื่อใหค้ณะกรรมกำรมี

   เวลำเพียงพอในกำรพิจำรณำบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำร  

  4.3.4  บคุคลที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจะถกูบรรจุรำยช่ือในระเบียบวำระกำรประชุมใน  

   หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ประจ ำปีพรอ้มขอ้คิดเห็นของคณะกรรมกำร โดยบริษัทจะแจง้ใหผู้้

   ถือหุน้รำยนัน้ ๆ ทรำบถึงรำยช่ือบคุคลที่ผ่ำนและไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร เพื่อ

   เขำ้รบักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรหลงัจำกประชุมคณะกรรมกำรโดยเร็ว ทัง้นี ้บคุคลที่ผ่ำนควำม

   เห็นชอบจำกคณะกรรมกำร เพื่อเขำ้รบักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรจะตอ้งมำร่วมแสดงตนในวนั

   ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ดว้ย 
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ข้อ 5 ชอ่งทางการรับเร่ือง   
 

 ผูถื้อหุน้สำมำรถแจง้อย่ำงไม่เป็นทำงกำรไดท้ี่ Email Address : CS_Heng@hengleasing.co.th และจดัสง่ตน้ฉบบั

เอกสำรและหลกัฐำนตำ่ง ๆ ท่ีลงนำมเป็นลำยลกัษณอ์กัษรมำยงับรษัิท โดยสง่มำที่ 

            ส  ำนกัเลขำนกุำรบรษัิท 

         บรษัิท เฮงลสิซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 

        69 หมู ่7 ต ำบลสนัทรำยนอ้ย อ ำเภอสนัทรำย จงัหวดัเชียงใหม ่50210 

 
6. การพิจารณาวนิิจฉัยรับเร่ือง  
 

 6.1 ส ำหรบักำรเสนอวำระกำรประชมุ  

  เรื่องที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทจะถกูบรรจุเป็นวำระกำรประชุมในหนงัสือเชิญประชุม 

  ผูถื้อหุน้พรอ้มควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท ส ำหรบัเรื่องที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร

  บริษัท บริษัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบพรอ้มชีแ้จงเหตุผลในที่ประชุมผูถื้อหุน้ และ/หรือ ผ่ำนช่องทางกำร

  เผยแพรข่อ้มลูอื่นท่ีเหมำะสม 

6.2 ส ำหรบักำรเสนอช่ือบคุคลเพื่อรบักำรพิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร  

 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะพิจำรณำคุณสมบัติของบุคคลดังกล่ำวตำม

 กระบวนกำรสรรหากรรมการของบริษัท และเสนอช่ือบุคคลที่ผ่านการสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัท      

 เพื่อพิจารณา ก่อนก ำหนดรำยช่ือพรอ้มควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบรษัิทในหนงัสอืบอกกลำ่วเชิญประชมุ

 สำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2565 เพื่อใหผู้ถื้อหุน้พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรของบริษัทต่อไป ส ำหรบับคุคลที่

 ไมไ่ดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนหรอืคณะกรรมกำรบรษัิท บรษัิท

 จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบพรอ้มชีแ้จงเหตผุลในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ และ/หรอื ผ่ำนช่องทำงกำรเผยแพรข่อ้มลูอื่น

 ที่เหมำะสม 

 

 ค าวินิจฉัยของบริษัทถือเป็นที่สุด และบริษัทจะแจง้ผลกำรพิจำรณำเสนอระเบียบวำระกำรประชุมและเสนอช่ือ

บคุคลเพื่อเขำ้รบักำรพิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรใหท้รำบภำยหลงักำรประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทในเดือนกมุภำพนัธ ์2565 

โดยในกรณีที่คณะกรรมกำรบริษัทมีมติเห็นชอบกบัเรือ่งที่ผูถื้อหุน้เสนอ บริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุมในหนงัสอื

บอกกลำ่วเชิญประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2565 ตอ่ไป 

 

mailto:CS_Heng@hengleasing.co.th
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 แบบ ก. 

 
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 

 
(1) ขำ้พเจำ้ นำย/นำง/นำงสำว______________________________________________________________                     _ 

เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท เฮงลสิซิง่ แอนด ์แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน)_________________________________           ____หุน้ 

อยูบ่ำ้นเลขท่ี ____     __  _______ ถนน_______________   __________ต ำบล/แขวง__________          _______________ 

อ ำเภอ/เขต __________   _______ จงัหวดั___________ ________ หมำยเลขโทรศพัทม์ือถือ________    __              _____

หมำยเลขโทรศพัทบ์ำ้น/ที่ท ำงำน _______                     ________________ E-mail (ถำ้ม)ี______________            ______ 

(2) ขำ้พเจำ้มีควำมประสงคข์อเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี_____________           _____________ 

เรือ่ง______________                           ___________________________________________________________________ 

(3) โดยมีขอ้เสนอเพื่อพิจำรณำ_____________                     ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________                                       _______ 

และมีขอ้มลูประกอบที่จะเป็นประโยชนต์อ่กำรพิจำรณำ (เช่น ขอ้เท็จจรงิ หรอืเหตผุล เป็นตน้) 

________________________________________________                                       ______________________________ 

________________________________________________________________                                       ______________ 

_________________________________________________________                                       _____________________ 

ซึง่มเีอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่ไดล้งช่ือรบัรองควำมถกูตอ้งไวแ้ลว้ทกุหนำ้ จ ำนวน _____________แผน่ 

ขำ้พเจำ้ขอรบัรองวำ่ ขอ้ควำมในแบบ ก. นี ้พรอ้มหลกัฐำนกำรถือหุน้ และเอกสำรประกอบเพิม่เตมิ ถกูตอ้งทกุประกำร และ

เพื่อเป็นหลกัฐำน ขำ้พเจำ้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส ำคญั  

 

        __________________________ผูถื้อหุน้ 

        (__________________________) 

        วนัท่ี________________________ 

 
 

 

หมายเหต ุ  

1. ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐาน ดงันี ้  

 1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ ส  าเนาใบหุ้นที่รับรองส าเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอ่ืนจากตลาดหลักทรัพย์                     

 แหง่ประเทศไทย หรอืบรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั  

 1.2 ในกรณีผู้ถือหุน้เป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

 ตา่งประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจที่ไดล้งช่ือในแบบ ก. ฉบบันี ้และรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

 1.3 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) และรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 1.4 ในกรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อ  ชื่อ  ชื่อสกุล  จะต้องแนบส า เนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองส า เนาถูกต้อง 

2. กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทกุรายตอ้งกรอก “แบบ ก.” และลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวมส่งเป็นชดุเดียวกนั 

3. กรณีที่จะเสนอระเบียบวาระการประชมุมากกวา่ 1 ระเบียบวาระ ใหจ้ดัท  าเอกสารแบบ ก. 1 ชดุ ตอ่ 1 ระเบียบวาระ 
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        แบบ ข. 
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 

(1) ขำ้พเจำ้ นำย/นำง/นำงสำว_____________________________________________________________________________ 

เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน_____________________   _______________หุน้ 

อยู่บำ้นเลขที่____________________ ถนน __________________________ต ำบล/แขวง______________________________ 

อ ำเภอ/เขต______________________จงัหวดั_______________________หมำยเลขโทรศพัทม์ือถือ______________________ 

หมำยเลขโทรศพัทบ์ำ้น/ที่ท ำงำน____________________________ E-mail (ถำ้มี)____________________________________ 

(2) ขำ้พเจำ้มีควำมประสงคข์อเสนอช่ือ นำย/นำง/นำงสำว_______________________________________________________ 

อำย_ุ_________ปี เป็นกรรมกำรบรษัิท เฮงลสิซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ำกดั  (มหำชน) ซึง่มีคณุสมบตัิครบถว้นและไมม่ีลกัษณะ

ต้องห้ำมตำมหลักเกณฑ์ของบริษัท และมีหลักฐำนกำรให้ควำมยินยอมของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือ พรอ้มเอกสำร

ประกอบกำรพิจำรณำดำ้นคณุสมบตัิ ไดแ้ก่ กำรศึกษำ และประวตัิกำรท ำงำนและเอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่ไดล้งช่ือรบัรอง

ควำมถกูตอ้งไวแ้ลว้ทกุหนำ้จ ำนวน ____________แผน่  

 ขำ้พเจ้ำขอรบัรองว่ำขอ้ควำมในแบบ ข. นี ้พรอ้มหลกัฐำนกำรถือหุน้ หลกัฐำนกำรใหค้วำมยินยอมและเอกสำร

ประกอบทัง้หมดถกูตอ้งทกุประกำรและเพื่อเป็นหลกัฐำน ขำ้พเจำ้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส ำคญั  

 

        ________________________________ ผูถื้อหุน้ 

        (_____________________________) 

        วนัท่ี _________________________  

 

(3) ขำ้พเจำ้ นำย/นำง/นำงสำว_____________________________________________________บคุคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือเป็น 

กรรมกำรตำม (2) ยินยอมและรบัรองว่ำมีคุณสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำม (2) ขำ้งตน้ รวมทัง้ยอมรบักำร

ปฎิบตัิตำมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบรษัิท และเพื่อเป็นหลกัฐำน ขำ้พเจำ้จึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นส ำคญั  

 

      _________________________________บคุคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือ 

      (________________________________) 

      วนัท่ี ____________________________ 
หมายเหต ุ  

1. ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐาน ดงันี ้  

 1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ ส  าเนาใบหุ้นที่รับรองส าเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอ่ืนจากตลาดหลักทรัพย์                     

 แหง่ประเทศไทย หรอืบรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั  

 1.2 ในกรณีผู้ถือหุน้เป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

 ตา่งประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจที่ไดล้งช่ือในแบบ ก. ฉบบันี ้และรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

 1.3 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) และรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 1.4 ในกรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อ  ชื่อ  ชื่อสกุล  จะต้องแนบส า เนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองส า เนาถูกต้อง 

2. กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทกุรายตอ้งกรอก “แบบ ข.” และลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวมส่งเป็นชดุเดียวกนั 

3. กรณีที่จะเสนอระเบียบวาระการประชมุมากกวา่ 1 ระเบียบวาระ ใหจ้ดัท  าเอกสารแบบ ข. 1 ชดุ ตอ่ 1 ระเบียบวาระ 
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แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลอืกตั้งเป็นกรรมการ 

ส ำหรบัน ำสง่พรอ้มแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขำ้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร (แบบ ข.) 
 

1. ช่ือ – นำมสกลุ  

 (1) ภำษำไทย      ( ช่ือ – นำมสกลุเดมิ        ) 

 (2) ภำษำองักฤษ      ( ช่ือ – นำมสกลุเดมิ        ) 

2. วนัเดือนปีเกิด        ปัจจบุนัอำย ุ   ปี 

3. สถำนภำพ 

      โสด 

      สมรส (1) มีคูส่มรสช่ือ      ( ช่ือ - นำมสกลุเดิม     ) 

           (2) มีบตุร จ ำนวน    คน  

4. ที่อยู ่

 (1) ท่ีอยูปั่จจบุนั 

 เลขที่     ตรอก/ซอย     ถนน      

 ต ำบล/แขวง     อ ำเภอ/เขต     จงัหวดั     

 โทรศพัท ์     

 (2) ท่ีอยูส่ถำนประกอบธุรกิจปัจจบุนั : ช่ือบรษัิท         

 เลขที่     ตรอก/ซอย     ถนน      

 ต ำบล/แขวง     อ ำเภอ/เขต     จงัหวดั     

 โทรศพัท ์     

5. คณุสมบตัิตำมวิชำชีพ 

(1) คณุวฒุิทำงกำรศกึษำ (โปรดแนบหลกัฐำนทำงกำรศกึษำ) 

 ช่ือสถำบนัท่ีส ำเรจ็กำรศกึษำ             ช่ือคณุวฒุิและสำขำวชิำเอก          ปีที่ส  ำเรจ็  

                 

                 

                 

(2) หลกัสตูรกำรฝึกอบรมหรอืสมันำที่เก่ียวขอ้งกบักำรเป็นกรรมกำร 

 ช่ือหลกัสตูร               ประเภทธุรกิจ          ปีที่เขำ้รว่ม  
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6. ประสบกำรณท์ ำงำนจนถึงปัจจบุนั  

 ช่ือสถำนท่ีท ำงำน      ประเภทธุรกิจ        ต ำแหนง่งำน     ตัง้แตปี่             ถึง  

  
                                               ถึง (รวม___ปี) 

                                               ถึง (รวม___ปี) 

                                               ถึง (รวม___ปี) 

                                               ถึง (รวม___ปี) 

                                               ถึง (รวม___ปี) 

7. กำรถือครองหลกัทรพัยข์อง บรษัิท เฮงลสิซิง่ แอนด ์แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) (รวมคูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ)   

    ตนเอง    หุน้สำมญั     หุน้  

    คูส่มรส   หุน้สำมญั     หุน้  

    บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ  หุน้สำมญั     หุน้  

    รวม    หุน้สำมญั     หุน้  

8. ประวตัิกำรฟอ้งรอ้งหรอืถกูฟอ้งรอ้งด ำเนินคดี (เวน้แตค่วำมผิดลหโุทษ) 

   มี  (ใหร้ะบปีุ พ.ศ. ท่ีเกิดเหต ุขอ้กลำ่วหำ และผลกำรด ำเนินคดี)   

              

              

   ไมม่ี  

9. กำรมีสว่นไดส้ว่นเสยีทำงตรงและทำงออ้ม หรอืมกีำรท ำธุรกรรมกบับรษัิทแม ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม และบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง 

   มี (โปรดระบลุกัษณะของกิจกรรมและลกัษณะสว่นไดส้ว่นเสยี พรอ้มจ ำนวนเงิน ของผลได ้ผลเสยีโดยชดัแจง้) 

              

              

   ไมม่ี 
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10. กำรถือครองหลกัทรพัย ์หรอืเขำ้รว่มเป็นหุน้สว่นในหำ้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมกำรของบรษัิทท่ีประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่ง

เดียวกนั และเป็นกำรแขง่ขนักบักิจกำรของบรษัิท 

   มี (โปรดระบช่ืุอหำ้งหุน้สว่น / ช่ือบรษัิท / จ ำนวนกำรถือครองหลกัทรพัยโ์ดยคิดเป็นรอ้ยละของทนุท่ีจดทะเบียน และ

 ประเภทของธุรกิจทีด่  ำเนินกำร) 

              

              

   ไมม่ี 

11. วิสยัทศันใ์นกำรด ำเนินธุรกิจของ บรษัิท เฮงลสิซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน)  

              

              

 

  ขำ้พเจำ้            

 ซึ่งไดร้บักำรเสนอช่ือใหเ้ขำ้รบัพิจำรณำเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ขอรบัรองว่ำรำยละเอียดในแบบประวัติขำ้งตน้นี ้พรอ้มเอกสำรประกอบ ถูกตอ้งครบถ้วนทุกประกำร และเอกสำร

 ประกอบที่ยื่นมำพรอ้มกนันีเ้ป็นควำมจรงิทกุประกำร 

      

       ลงช่ือ    ผูท้ี่ไดร้บักำรเสนอช่ือ 

               (    ) 

       วนัท่ี     


