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ค ำชีแ้จงเอกสำรส ำหรับกำรลงทะเบียน  
กำรออกเสียงลงคะแนน วิธีกำรนับคะแนนเสียง 

 
เอกสำรส ำหรับกำรลงทะเบียน 

1. ผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถยื่นเอกสารในข้อ 1.1 หรือ 1.2 แลว้แต่กรณี เพ่ือ

ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุผ่าน Web browser ท่ี https://app.inventech.co.th/HENG150311R หรอื

สแกน QR Code ตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 9 เพ่ือเขา้สู่ระบบและด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไป โดยสามารถ

แยกพิจารณาได ้ดงันี ้

1.1 กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ใหจ้ัดเตรียมส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฎ

ภาพถ่ายของผูถื้อหุน้ และยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ 

ใบอนญุาตขับข่ี หรอืหนังสือเดินทางของผูถื้อหุน้ และหากมีการเปลี่ยนแปลง ช่ือ-นามสกลุ ใหย้ื่น

หลกัฐานประกอบดว้ย พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส  าเนาถกูตอ้ง 

1.2 กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล และใหผู้แ้ทนของผูถื้อหุน้ตามหนังสือรบัรองบริษัทเขา้ร่วมประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ ใหจ้ดัเตรยีมเอกสาร คอื 

• เอกสารที่สว่นราชการออกใหข้องกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคล โดย

มีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส  าเนาถกูตอ้ง  

• ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผูถื้อหุน้ (หนังสือรับรอง

ตอ้งอายไุม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งตอ้งรบัรองส  าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล และมี

ขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนบรษิัทมีอ  านาจเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้ือหุน้และ

กระท าการแทนบรษิัท 

2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงคม์อบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น สามารถแยก

พิจารณาได ้ดงันี ้

2.1 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉันทะใหบุ้คคลอ่ืนที่มิใช่กรรมการอิสระของบรษิัท ผูร้บัมอบฉันทะสามารถยื่น

เอกสารในขอ้ (1) หรือ (2) แลว้แต่กรณี เพ่ือลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมผ่าน Web browser ที่ 

https://app.inventech.co.th/HENG150311R หรอื สแกน QR Code ตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 9 เพ่ือ

เขา้สูร่ะบบและ ด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป 

2.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉันทะใหก้รรมกำรอิสระของบริษัท สามารถจดัสง่เอกสารในขอ้ (1) หรอื (2) 

แลว้แต่กรณีมายัง ส ำนักเลขำนุกำรบริษัท บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ำกัด 

(มหำชน) เลขที ่69 หมู่ที ่7 ต ำบลสันทรำยน้อย อ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 
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ภำยในวันที ่12 เมษำยน 2565 เวลำ 17:00 น. โดยรายละเอียดและประวตัขิองกรรมการอิสระ

ปรากฏอยูใ่นส่ิงทีส่่งมำด้วย 6 

ทัง้นี ้เอกสารที่ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งจดัเตรยีมมีรายละเอียด ดงันี  ้

 (1) กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา และมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

ใหจ้ดัเตรยีมเอกสาร คือ 

• ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให ้โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ของผูถื้อหุน้ 

พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส  าเนาถกูตอ้ง 

• ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให ้โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ของผูร้บัมอบ

ฉันทะ พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส  าเนาถกูตอ้ง 

• หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาดว้ย 10) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น ลง

ลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ โดยขอแนะน าใหท้่านใชห้นังสือมอบ

ฉันทะแบบ ข. และระบกุารออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ ติดอากรแสตมป์ 20 

บาท และขีดฆ่าลงวนัที่ ณ วนัที่ท  าหนงัสอืมอบฉนัทะ 

(2) กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล และมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุ้น 

ใหจ้ดัเตรยีมเอกสาร คือ  

• เอกสารที่สว่นราชการออกใหข้องกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคล โดย

มีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส  าเนาถกูตอ้ง 

• ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให ้โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ของผูร้บัมอบ

ฉันทะ พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส  าเนาถกูตอ้ง 

• ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (หนังสือ

รบัรองตอ้งไม่อายไุม่เกิน 6 เดอืน) ซึง่ตอ้งรบัรองส  าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิตบิุคคล 

และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนบริษัทมีอ  านาจเขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้ือหุ้น

และกระท าการเชน่นัน้ 

• หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาดว้ย 10) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น ลง

ลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ โดยขอแนะน าใหท้่านใชห้นังสือมอบ

ฉันทะแบบ ข. และระบกุารออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ ติดอากรแสตมป์ 20 

บาท และขีดฆ่าลงวนัที่ ณ วนัที่ท  าหนงัสอืมอบฉนัทะ 
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3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น 

(1) กรณีนิติบคุคล ใหผู้ถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงส  าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่มีอ  านาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิล  าเนา  ปรากฎ

รายช่ือกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พรอ้มดว้ยเง่ือนไขหรืออ านาจลงนาม

ผูกพนัและที่ตัง้ส  านักงานใหญ่ และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืหนังสือเดินทางของ

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร 

(2) หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. (สิง่ที่สง่มาดว้ย 10) ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลง

ลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ ติดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าลงวนัที่ ณ 

วนัที่ท  าหนงัสือมอบฉนัทะ 

(3) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียนเป็นผูล้งนามในหนังสือมอบ

ฉันทะแทน ซึ่งรบัรองส  าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนันิติบคุคลของคัสโตเดียน 

พรอ้มประทบัตราส าคญั (ถา้มี) 

(4) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบ

ธุรกิจคัสโตเดียน ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของคัส

โตเดียน พรอ้มประทบัตราส าคญั (ถา้มี) 

 ทัง้นีเ้อกสารขา้งตน้ที่มิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ จะตอ้งจัดท าค าแปลเป็น

ภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถ้ือหุน้หรอืผูแ้ทนนิติบุคคลนัน้รบัรองความถกูตอ้ง

ของค าแปลดว้ย 

กำรออกเสียงลงคะแนน 
1. การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระท าโดยใหน้บัหนึ่งหุน้เท่ากบัหนึ่งเสียง ผูถ้ือหุน้แต่ละรายจงึมี

คะแนนเสียงตามจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู่ ซึง่ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียง

อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนน

เป็นบางสว่น (เวน้แตเ่ป็นการออกเสียงของคสัโตเดยีน) 

2. กรณีรบัมอบฉันทะ จะตอ้งลงคะแนนตามที่ผูม้อบฉนัทะระบไุวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะเทา่นัน้ 

2.1 วิธีการมอบฉันทะ 

  บริษัทไดจ้ัดท าหนังสือมอบฉันทะ ทัง้แบบ ก. ข. และ ค. ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ตามแบบที่กรม

พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้  าหนดไว ้เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุได้

ดว้ยตนเองสามารถพิจารณาไดว้่าจะมอบฉันทะใหบุ้คคลอ่ืน หรือจะมอบฉันทะใหก้รรมการ



สิง่ที่สง่มาดว้ย 8 

หนา้ที่ 4 จาก 5 

บรษิัทซึ่งเป็นกรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งตามที่บรษัิทไดเ้สนอช่ือไว ้โดยขอ้มลูกรรมการอิสระที่

ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ สามารถดไูดจ้ากสิ่งที่สง่มาดว้ย 6  

 ในกรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระเข้ำร่วมประชุมแทน โปรดส่งหนังสือ
มอบฉันทะกลับมำยังบริษัทภำยในวันที ่12 เมษำยน 2565 เวลำ 17:00 น. โดยจัดส่งมำที่ 
ส ำนักเลขำนุกำรบริษัท บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 69 

หมู่ที่ 7 ต ำบลสันทรำยน้อย อ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 เพ่ือบรษิัทจะไดส้่ง

มอบใหก้รรมการผูร้บัมอบฉันทะด าเนินการตามที่ไดร้บัมอบฉันทะตอ่ไป โดยผูถื้อหุน้อาจระบชุื่อ

ผูร้บัมอบฉันทะไดม้ากกวา่ 1 ราย เพ่ือความคล่องตวั กรณีผูร้บัมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่

สามารถเขา้ประชมุได ้ผูร้บัมอบฉนัทะรายอ่ืนสามารถเขา้ประชมุแทนได ้แต่ผูร้บัมอบฉันทะมีสิทธิ

เขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไดเ้พียงรายเดียว ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบ

ฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนได ้เวน้แต่เป็นการออกเสียงของผู้ถือหุน้ที่เป็นผู้ลงทุน

ตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ใหค้ัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ ซึ่งจะสามารถ

ออกเสียงลงคะแนน “เห็นดว้ยบางส่วน” หรอื “ไม่เห็นดว้ยบางส่วน” หรอื “งดออกเสียงบางส่วน” 

ได ้แตเ่ม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินจ านวนเสียงทัง้หมดที่มีอยูห่รือที่ขอใชส้ทิธิหรอืที่รบัมอบฉันทะ 

 นอกจากนี ้ในการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียง “เห็นดว้ย” 

หรอื “ไมเ่ห็นดว้ย” หรอื “งดออกเสียง” เพียงอยา่งใดอยา่งหนึ่งเท่านัน้ ซึง่หนงัสือมอบฉันทะแต่ละ

แบบ ผูถื้อหุน้สามารถเลือกใชต้ามแตก่รณี ดงันี ้

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. เป็นแบบทั่วไปท่ีงา่ย ไมซ่บัซอ้น ใชไ้ดก้บัผูถื้อหุน้ทกุกรณี 

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  เป็นแบบที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่

ละเอียดและชดัเจน 

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. เป็นแบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศ

และแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

2.2 ผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ 

การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นตามที่ระบไุวใ้นหนังสือมอบฉันทะใหถื้อว่า

การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

2.3 หากผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือมอบ

ฉันทะ หรือระบุไว ้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด

นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม

ขอ้เท็จจรงิประการใด ผูร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามที่เห็นสมควร 



สิง่ที่สง่มาดว้ย 8 

หนา้ที่ 5 จาก 5 

3. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอใหผู้ ้ถือหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระตามล าดับที่ได้

ก าหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชมุ โดยประธานที่ประชมุจะขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุลงมติโดยการประชมุ

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสน์ั้น การลงคะแนนเสียงแต่ละวาระจะตอ้งกระท าในระบบการลงคะแนนเสียง 

โดยผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งลงคะแนนในชอ่ง เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรอื งดออกเสียง ในชอ่งใดช่อง

หนึ่งเท่านั้น โดยผูถื้อหุน้ที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนใด ๆ หรือยกเลิกการลงคะแนนเสียงจะถือว่าท่าน 
เหน็ด้วย 

4. ส าหรับวาระเก่ียวกับการเลือกตั้งกรรมการของบริษัท บริษัทจะขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง

กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันัน้ ผูถื้อหุน้ทกุทา่นตอ้งลงคะแนนเสียงในระบบการลงคะแนนเสียงว่าท่าน 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เป็นรายบุคคล โดยผูถื้อหุน้ที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนใด ๆ 

หรอื ยกเลกิการลงคะแนนเสียง จะถือวา่ทา่น เหน็ด้วย 
มตขิองทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

1 กรณีปกติใหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงเป็นมติของท่ีประชมุ 

2 กรณีอ่ืน ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบงัคับบริษัทก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะ

เป็นไปตามที่กฎหมายหรือขอ้บงัคับนั้นก าหนด โดยประธานที่ประชุมจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในที่ประชุม

รบัทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระดงักล่าว หากคะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานที่ประชุม

ออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชีข้าด 

3 ผูเ้ขา้รว่มประชมุที่มีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนัน้ เวน้แตใ่นวาระซึ่ง

เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือแต่งตัง้กรรมการที่ออกตามวาระ ผูเ้ขา้ร่วมประชมุทุกรายสามารถ

ลงคะแนนไดโ้ดยไมถื่อวา่มีส่วนไดเ้สยีเป็นพิเศษ ทัง้นี ้ประธานที่ประชมุอาจจะเชิญใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บั

มอบฉนัทะของผูถ้ือหุน้ที่มีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษนัน้ออกนอกที่ประชมุชั่วคราวก็ได ้

กำรนับคะแนนเสียงและแจ้งผลกำรนับคะแนน 

บริษัทจะใชว้ิธีหกัคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง รวมทัง้คะแนนเสียงตามบตัรเสีย (ถา้มี) ออก

จากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้รว่มประชมุในวาระนัน้ ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย 

เม่ือประมวลผลคะแนนในแตล่ะวาระเสรจ็แลว้ บริษัทจะประกาศผลคะแนนเสียงใหท้ี่ประชมุรบัทราบ โดย

แบง่เป็นคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียงและบตัรเสีย (ถา้มี) โดยคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละของผู้

ถือหุน้ 

การนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระจะเป็นไปตามขอ้กฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษัทก าหนด และ

ส าหรบัการลงคะแนนเสียงตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีที่ไม่ไดร้ะบไุวว้่าลงคะแนน

เสยีงเชน่ใดและผูร้บัมอบฉนัทะไม่ไดย้ืนยนัว่าลงคะแนนเสียงอย่างไร บรษัิทจะถือเป็นการงดออกเสยีง 


