
 

 
 

 

 

 

 

 

การประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2565 

บริษัท เฮงลิสซ่ิง แอนด ์แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

วนัพธุที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. 

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

เริ่มลงทะเบียนเขา้รว่มการประชมุเวลา 12:00 น. 

 

 

 
 

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) : ส  านกังานใหญ่ 
69 หมู่ 7 ต.สนัทรายนอ้ย  อ.สนัทราย  จ.เชียงใหม่ 50210 

โทร. 02 - 153 - 9587 , 02 - 153 - 9582  FAX .(053) 350490   www.hengleasing.com 
 



 

 
 

สารบัญ 

ข้อมูลประกอบวาระการประชุม หน้า 

1. วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เมื่อ
วนัที่ 21 เมษายน 2564 

2 

2. วาระที่ 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัท ประจ าปี 2564 2 
3. วาระที่ 3 พิจารณาอนมุติังบการเงิน ส าหรบัปี 2564 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 

2564 
3 

4. วาระที่ 4 พิจารณาอนมุติัการจดัสรรเงินก าไรสทุธิ จดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย 
และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 

4 

5. วาระที่ 5 พิจารณาอนมุติัการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษิัทในวงเงิน
หมนุเวียนไม่เกิน 2,000,000,000 บาท 

7 

6. วาระที่ 6 พิจารณาอนมุติัเงินโบนสัและการจดัสรรเงินโบนสัของคณะกรรมการ
บรษิัท ส าหรบัปี 2564 

10 

7. วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ 11 
8. วาระที่ 8 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการ

ชดุย่อย ประจ าปี 2565 
13 

9. วาระที่ 9 พิจารณาอนมุติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชี ประจ าปี 2565 

18 

10. วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้มี) 21 

ข้อมูลประกอบการเข้าร่วมประชุม 
 

11. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 23 
12. วิธีการใชร้หสัคิวอาร ์(QR Code) ส าหรบัการเรียกดหูนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ 

ประจ าปี 2565 แบบ 56-1 One Report และงบการเงินส าหรบัปี 2564 
69 

13. ประวติัของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 70 
14. ประวติัของผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัการเสนอชื่อแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2565 80 
15 นิยามกรรมการอิสระ 85 
16. ขอ้มลูกรรมการอิสระที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 88 
17. ขอ้บงัคบับรษิัทเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 90 
   



 

 
 

 หน้า 

18. ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ ขัน้ตอนการลงทะเบียน เอกสารส าหรบัการลงทะเบียน การ
ออกเสียงลงคะแนนวิธีการนบัคะแนนเสียง 

96 

19. ขัน้ตอนการใชง้านระบบประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์Inventech Connect และ
ขัน้ตอนการติดตัง้ Webex Meetings 

101 

20. แบบฟอรม์หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 106 
21. แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจ าปี แบบ 56-1 One Report และงบการเงินส าหรบัปี 

2564 
129 

 
 
 
 
 
 
 



 

1 
 

บรษิัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 69 หมู่ที่ 7 ต าบลสนัทรายนอ้ย อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

วนัที่ 18 มีนาคม 2565 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565  

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บรษิัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งที่สง่มาดว้ย 1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
 2.  วิธีการใชร้หสัคิวอาร ์(QR Code) ส าหรบัการเรียกดหูนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 

ประจ าปี 2565 แบบ 56-1 One Report และงบการเงินส าหรบัปี 2564 
 3.  ประวติัของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท 

 4.  ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจ าปี 
2565 

 5.  นิยามกรรมการอิสระ 
 6.  ขอ้มลูกรรมการอิสระที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
 7.  ขอ้บงัคบับรษิัทเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
 8.  ค าชี ้แจงวิธีการมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน เอกสารส าหรับการ

ลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนวิธีการนบัคะแนนเสียง 
 9.  ขัน้ตอนการใชง้านระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ Inventech Connect และ

ขัน้ตอนการติดตัง้ Webex Meetings 
 10.  แบบฟอรม์หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แนะน าใหใ้ชแ้บบ ข.) 
 11.  แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจ าปี แบบ 56-1 One Report และงบการเงินส าหรบั

ปี 2564 

ดว้ยคณะกรรมการบริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดม้ีมติใหเ้รียก
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. โดยเป็นการจัด

ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่าน้ัน ตามพระราชก าหนดว่า
ดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายหรือกฎระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง  และ
ถ่ายทอดจากสโมสรราชพฤกษ์ หอ้งเมตา้ 1 ชัน้ 2 อาคารสปอรต์คลบัเฮา้ส ์ถนนวิภาวดี แขวงทุ่งสองหอ้ง 
เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร ทัง้นี ้บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม 
และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 5 พฤศจิกายน 2564 
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ถึงวนัที่ 5 กุมภาพนัธ ์2565 ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชมุ และ/หรือ เสนอ
ชื่อบุคคลเขา้รบัการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงไดก้ าหนดระเบียบวาระการ
ประชมุเพื่อพิจารณา ดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 21 
เมษายน 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

บริษัทไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที่ 21 เมษายน 2564 ซึ่งบริษัทได้
จดัท ารายงานการประชุมดงักล่าวแลว้เสร็จภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
และน าส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชุมฉบบันีเ้พื่อใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาและเสนอ
ขอ้แกไ้ข (ถา้มี) รายละเอียดปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รบัรองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  21 เมษายน 2564 ซึ่ง
คณะกรรมการเห็นว่าไดม้ีการบนัทกึรายงานไวอ้ย่างถกูตอ้งตามความเป็นจรงิ  

การลงมติ 

วาระนีต้อ้งผ่านการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที ่2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

บริษัทไดจ้ดัท ารายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัท ซึ่ง
ไดแ้สดงผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 โดยคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณา
แลว้เห็นว่าถูกตอ้งและเพียงพอ จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อรบัทราบผลการ
ด าเนินงานของบรษิัท ประจ าปี 2564 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564  
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ทัง้นี ้ท่านสามารถพิจารณาขอ้มลูผลการด าเนินงานของบรษิัท ประจ าปี 2564 และงบการ
การเงินของบริษัท ซึ่งรวมไว้ในแบบ 56-1 One Report โดยการสแกนรหัสคิวอาร ์QR 
Code รายละเอียดปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 2  

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 แล้ว 
เห็นสมควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัที่เกิดขึน้ใน
รอบปี 2564 เพื่อใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ 

การลงมติ 

วาระนีเ้ป็นวาระรบัทราบ จึงไม่ตอ้งไดร้บัการออกเสียงลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ ส าหรับปี 2564 สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

บริษัทไดจ้ัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบัรอบระยะเวลา
บัญชีประจ าปี สิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2564 แล้วเสร็จ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้
ตรวจสอบแลว้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้ 
เห็นว่าถูกตอ้งครบถว้นและเพียงพอตามหลกัการบญัชีที่ รบัรองทั่วไป จึงขอน าเสนอต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ปรากฏอยู่ใน
หมวด “งบการเงิน” “รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทาง
การเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผูถื้อหุน้” ซึ่งรวมไวใ้นแบบ 56-1 One 
Report โดยการสแกนรหสัคิวอาร ์QR Code รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2) 
โดยสรุปสาระส าคญั ดงันี ้

รายการ ปี 2564 ปี 2563 
สินทรพัยร์วม (ลา้นบาท) 9,701.9 8,242.2 
หนีส้ินรวม (ลา้นบาท) 4,886.4 4,771.2 
สว่นของผูถื้อหุน้รวม (ลา้นบาท) 4,815.5 3,471.1 
มลูค่าหุน้ที่เรียกช าระแลว้ (ลา้นบาท) 3,810.0 3,009.2 
รายได ้(ลา้นบาท) 1,644.4 1,590.0 
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รายการ ปี 2564 ปี 2563 
ก าไรสทุธิ (ลา้นบาท) 353.8 318.1 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.11 0.11 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบ
การเงิน ส าหรบัปี 2564 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบ
บัญชีรับอนุญาต บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทแลว้ 

การลงมติ 

วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิ จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย และการ
จ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2564  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 54 วรรค 1 ก าหนดให ้บรษิัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วน
หนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงิน
ขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของ
ทุนจดทะเบียน นอกจากทุนส ารองดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่
ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหจ้ัดสรรเงินส ารองอ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อการด าเนินกิจการ
ของบริษัทก็ได ้นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 
40 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบุคคลและหกัทนุ
ส ารองตามที่กฎหมายก าหนดและที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคับบริษัท ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับผลการ
ด าเนินงาน ฐานะการเงิน ความเหมาะสม และปัจจยัอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน
และการบรหิารงานของบรษิัท 

โดยจากผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินโดยรวม บริษัทมีก าไรสทุธิประจ าปี 2564 
จ านวน 353,802,284 บาท โดยได้จัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองจ านวน 33,593,025 
บาท จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลส าหรบัผล
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ด าเนินงานรอบระยะเวลาบญัชี ปี 2564 ในอตัรา 0.11393 บาทต่อหุน้ถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั
หรือคิดเป็นมลูค่า 363,089,572 บาท หรือคิดเป็นสดัส่วนการจ่ายเงินปันผลประมาณรอ้ย
ละ 103 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและทุนส ารองตาม
กฎหมาย โดยปรากฏรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดงันี ้

1.บรษิัทจ่ายปันผลระหว่างกาลส าหรบัผลด าเนินงาน ที่เกิดขึน้จากก าไรสะสม และผลการ
ด าเนินงานระยะเวลาระหว่างวันที่  1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2564 เป็นเงินสดในอัตรา 
0.10800 บาทต่อหุน้ (จ านวนหุน้ทัง้หมด 3,009,162,700 หุน้) คิดเป็นจ านวนเงิน 324.99 
ลา้นบาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564 มี
มติใหจ้่ายปันผลระหว่างกาล โดยจ่ายเงินปันผล เมื่อวนัที่ 17 สิงหาคม 2564 แลว้ 

2.จ่ายปันผลส าหรบัผลด าเนินงานรอบระยะเวลาบญัชี ปี 2564 จากก าไรสะสม บริษัทจะ
จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.01000 บาทต่อหุน้ (จ านวนหุน้ทัง้หมด 3,810,000,000 
หุน้) คิดเป็นจ านวนเงิน 38.10 ลา้นบาท   

เมื่อรวมการจ่ายปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 
2564 - 30 มิถุนายน 2564 ในอัตรา 0.10800 บาทต่อหุน้ และการจ่ายปันผลส าหรับผล
ด าเนินงานรอบระยะเวลาบญัชีปี 2564 ในอตัรา 0.01000 บาทต่อหุน้ บรษิัทจะจ่ายปันผล
ทัง้หมดในอตัรา 0.11800 บาทต่อหุน้ ซึ่งเมื่อค านวณหุน้ถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัแลว้บรษิัทจะ
จ่ายปันผลทั้งหมดในอัตรา 0.11393 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผล
ประมาณรอ้ยละ 103 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและทุน
ส ารองตามกฎหมาย ซึ่งอตัราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัท ทั้งนี ้ เงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่
กฎหมายก าหนดไว้ โดยบริษัทได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record 
Date) ในวนัที่ 7 มีนาคม 2565 และในกรณีที่ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัใหจ้่ายเงินปัน
ผล บรษิัทก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที่ 12 พฤษภาคม 2565  

ทัง้นี ้เมื่อเปรียบเทียบกบัการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา 
ปรากฏรายละเอียด ดงันี ้

รายการ ปี 2564 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2563 

1. ก าไรสทุธิ (บาท) 353,802,284 318,058,211 
2. ก าไรสะสม (บาท) 239,514,970 444,834,689 
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รายการ ปี 2564 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2563 

3. จ านวนหุน้ (หุน้) 3,810,000,000 601,832,540 
4. ก าไรสทุธิต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.11000 0.52848 
5. ก าไรสะสมต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.07515 0.73913 
6. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุน้ถัวเฉลี่ยถ่วง

น า้หนกั) 
0.11393 0.34000 

- การจ่ายเงินปันผลประจ าปี (บาท/หุน้)  0.01000 0.34000 
- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (บาท / 

หุน้) 
0.108001 - 

7. รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 363,089,572 204,623,064 
8. อตัราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสทุธิ (รอ้ยละ) 103 64 
9. ส ารองตามกฎหมาย (บาท) 33,593,025 15,902,910 
หมายเหต ุ1(จ านวนหุน้ทัง้หมด 3,009,162,700 หุน้) 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท 

ในการพิจารณาจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้นัน้คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาโดยค านึงถึง
ปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ผลการด าเนินงานของบริษัท สภาพคล่อง กระแสเงินสด
หมนุเวียน สถานะการเงินของบริษัท หรือแผนการด าเนินงานในอนาคตและความตอ้งการ
ในการใชเ้งินลงทุน และปัจจัยอ่ืน ๆ แลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
อนมุติัการจดัสรรก าไรสทุธิ ประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่น าเสนอ 

อย่างไรก็ดี สิทธิในการรบัปันผลดงักลา่วขา้งตน้ยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดร้บัอนุมติั
จากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

การลงมติ 

วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน  
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วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 
2,000,000,000 บาท 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

บริษัทมีความประสงค์ที่ จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่ เกิน 
2,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

วัตถุประสงค ์ เพื่อน าเงินที่ไดร้บัจากการออกและเสนอขายหุน้กูไ้ปใช้ใน
การด าเนินงาน และ/หรือขยายธุรกิจ และ/หรือเป็นเงินทุน
หมุนเวียนของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืน  ๆ ตามที่
คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควร 

ประเภทหุ้นกู้ หุน้กูท้กุประเภท/ทกุรูปแบบ (ยกเวน้หุน้กูแ้ปลงสภาพ) ไม่ว่า
จะเป็นชนิดระบุชื่อผูถื้อหรือไม่ระบุชื่อผูถื้อ มีและ/หรือไม่มี
หลกัประกนั ดอ้ยสิทธิและ/หรือไม่ดอ้ยสิทธิ มี/และหรือไม่มี
การจัดอันดับเครดิต มี/และหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ชนิด
ทยอยคืนเงินต้นและ/หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบ
ก าหนดไถ่ถอน ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับความเหมาะสมของภาวะ
ตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายในแต่ละคราว ตามที่จะ
ไดร้บัอนญุาตจากหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้งต่อไป 

สกุลเงนิ เงินบาทและ /หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอการขายหุน้กูใ้นแต่
ละคราว 

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง 
ก าหนดไวไ้ม่เกิน 2,000,000,000 บาท หรือในสกุลเงินอ่ืน
ในอัตราที่เทียบเท่าเงินสกุลบาท ทัง้นี ้บริษัทสามารถออก
และเสนอขายหุน้กู้เพิ่มเติม และ/หรือออกขายเสนอหุ้นกู้
เพื่อทดแทนหุน้กู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้ว ภายในวงเงิน
ดงักล่าว โดยจ านวนเงินตน้คงคา้งทัง้หมดของหุน้กูท้ี่บริษัท
ออกจ าหน่ายแลว้ในขณะใดขณะหนึ่ง จะตอ้งมีจ านวนเงิน
ไม่เกินวงเงินดงักลา่ว 



 

8 
 

อายุของหุ้นกู้ ขึน้อยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้กูใ้น
แต่ละครั้ง โดยสามารถก าหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบ
ก าหนดอายขุองหุน้กูห้รือไม่ก็ได ้

อัตราดอกเบีย้ ขึน้อยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ออกเสนอขายหุน้กูด้ังกล่าว 
ทัง้นีอ้ยู่ภายใตบ้งัคับของประกาศคณะกรรมการการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ส านักงาน 
ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง
ที่มีผลบงัคบัในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

การเสนอขาย 1) เสนอขายหุน้กูท้ั้งหมดในคราวเดียวกันหรือหลายคราว 
และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน 
(Revolving) ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นในลักษณะ
หมุนเวียนบริษัทสามารถไถ่ถอนหรือรบัช าระคืนเงินตน้ได้
ภายใตเ้งื่อนไขและวงเงินที่ก าหนดไว ้
2) เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ใหแ้ก่ผูล้งทุนโดย
เฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูล้งทนุประเภทสถาบนัในประเทศ 
และ/หรือในต่างประเทศ และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ทัง้หมด
หรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครัง้เดียวหรือ
หลายครัง้ก็ได ้ตามประกาศคณะกรรมการกๆกบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือคณะกรรมการตลาดทุนหรือ
ตามประกาศ กฎกระทรวงกฎระเบียบและกฎหมาย อ่ืน ๆ ที่
เก่ียวขอ้งที่มีผลบงัคบัใชใ้นขณะที่ออกเสนอขายหุน้กูน้ัน้ 
3) ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอน หรือช าระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออก
ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัตินี ้ บริษัทสามารถออกหุ้นกู้
ทดแทนเพิ่มเติมไดอี้กตามจ านวนที่ไดไ้ถ่ถอนหรือช าระคืน 
โดยหุน้กูท้ี่บริษัทออกทดแทนนีจ้ะมีอายุและเงื่อนไขตามที่
ก าหนดไว ้
ทัง้นี ้การก าหนดรูปแบบการเสนอขายและหรือประเภทใน
การออกหุน้กู้ในแต่ละคราว ตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมัติ
จากที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท 

การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด 

ผูถื้อหุน้กูอ้าจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุน้กูคื้นก่อนก าหนด 
และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิของไถ่ถอนหุน้กู้คืนก่อนก าหนด 
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หรือบริษัทอาจก าหนดให้มีหรือไม่มีการไถ่ถอนในกรณี
พิเศษ (Special Event Redemption) ใด หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี ้
ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขการขอออกหุน้กูใ้นแต่ละ
คราว 

การมอบอ านาจ ข้อจ ากัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ อันจ าเป็นและ
เก่ียวขอ้งกบัการออกเสนอขายหุน้กูเ้ช่น ชื่อประเภท มลูค่าที่
ตราไว ้ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบีย้ การแต่งตัง้
ผู ้แทนผู้ถือหุ้นถือหุ้นกู้ จ านวนที่เสนอขายในแต่ละคราว 
มูลค่ารวม อายุ วิ ธีการช าระคืนเงินต้น วิ ธีการจัดสรร
ประเภทหลักประกัน  รายละเ อียดในการเสนอขาย 
ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนก าหนด และการจด
ทะเบียนในตลาดรองใด ๆ เป็นตน้ ตลอดจนการด าเนินการ
ขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง การแต่งตั้งที่ปรึกษา
หรือบุคคลที่เก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้กู้ การ
เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องและการด าเนินงานใด ๆ ก็ตาม ที่จ  าเป็นและ
เก่ียวเนื่องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ใหอ้ยู่ใน
อ านาจของกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนบริษัท และ/
หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากกรรมการผูม้ีนาจกระท า
การแทนบรษิัทที่จะพิจารณาและก าหนดต่อไป 

เงือ่นไขอื่นๆ ขึน้อยู่กับภาวะการตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้กู้
ในแต่ละครัง้ และปัจจยัอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมัติการออกและเสนอขายหุน้กู้ใน
วงเงินหมนุเวียนไม่เกิน 2,000,000,000 บาท หรือในสกุลเงินอ่ืนในจ านวนที่เทียบเท่า โดย
มีรายละเอียดตามที่เสนอขา้งตน้ 
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การลงมติ 

มติในวาระนี ้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติเงินโบนัสและการจัดสรรเงินโบนัสของคณะกรรมการบริษัท 
ส าหรับปี 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ตามขอ้บงัคับของบริษัท ขอ้ 37 ก าหนดใหว้่า หา้มมิใหบ้ริษัทจ่ายเงินหรือทรพัยส์ินอ่ืนใด
ให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ โดยกรรมการมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผูถื้อ
หุ้นจะพิจารณาก าหนดและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น
จ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรือใหม้ีผล
ตลอดไปจนกว่าที่ประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได ้

บรษิัทก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน เช่น เงินเดือน เบีย้ประชมุ 
โบนสั และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ เช่น สวสัดิการดา้นประกนัสุขภาพและการประกนัภัยความ
รบัผิดของกรรมการ ไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยค านึงถึงความเหมาะสม ภาระ หนา้ที่ 
ความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมาย ผลงาน ประโยชนท์ี่บรษิัทคาดว่าจะไดร้บัจากกรรมการ 
และสามารถเทียบเคียงไดก้บับริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยซึ่งอยู่
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งมีความเหมาะสมเพียง
พอที่จะจงูใจใหก้รรมการปฏิบติังานบรษิัทใหบ้รรลเุป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 

ทัง้นี ้กระบวนการก าหนดโบนสัของคณะกรรมการบริษัทส าหรบัปี 2564 บริษัทก าหนดให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาและน าเสนอจ านวนโบนสัที่
เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ
ก่อนน าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุติัต่อไป 
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ความเหน็คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้มีมติเห็นควรอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนเงินโบนสั
ของคณะกรรมการบริษัท ส าหรับปี 2564 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนน าเสนอ ในการนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณา
กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยเทียบเคียงได้กับบริษัท  
จดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเ้คียงกัน ดงันัน้ เห็นควรก าหนด
โบนสัของคณะกรรมการบรษิัทประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 6,526,484 บาท  

ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2565 
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนเงินโบนัสของคณะกรรมการบริษัท ส าหรบัปี 2564 ตามที่
น าเสนอ 

การลงมติ 

มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ  

วาระที ่7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ตามขอ้บังคับบริษัทขอ้ 25 ก าหนดให ้ในการประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจ าปีทุกครัง้ ให้
กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ถ้า
จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกับ
สว่นหนึ่งในสาม (1/3) นอกจากนี ้กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง
ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ใหใ้ชว้ิธีสมคัรใจของกรรมการ หากกรรมการที่สมคัรใจออก
จากต าแหน่งยังไม่ครบจ านวนตามวรรคแรกก็ใหใ้ชว้ิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระมีจ านวน 4 ท่าน 
ไดแ้ก่  

(1) ผศ. ดร.ชยัวฒุิ ตัง้สมชยั กรรมการอิสระ 
(2) นายวิชยั ศภุสาธิตกลุ กรรมการบรษิัท 
(3) นายพฒันพ์งษ ์ผาทอง กรรมการบรษิัท 
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(4) นายปรญิญา ศภุสาธิตกลุ กรรมการบรษิัท 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท 

ตามที่บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ 
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 5 พฤศจิกายน 
2564 ถึงวนัที่ 5 กุมภาพนัธ ์2565 ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการ
ประชมุ และ/หรือ เสนอชื่อบคุคลเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในครัง้นี ้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้มีมติเห็นควรอนมุติัแต่งตัง้กรรมการที่ออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ 4 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ไดแ้ก่ 

(1) ผศ. ดร.ชยัวฒุิ ตัง้สมชยั กรรมการอิสระ 
(ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง) 

(2) นายวิชยั ศภุสาธิตกลุ กรรมการบรษิัท 
(ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง) 

(3) นายพฒันพ์งษ ์ผาทอง กรรมการบรษิัท 
(ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง) 

(4) นายปรญิญา ศภุสาธิตกลุ กรรมการบรษิัท 
(ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง) 

ประวติัของบุคคลทัง้ 4 ท่าน รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 โดยบุคคลที่ไดร้บั
การเสนอชื่อในครัง้นีไ้ดผ้่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองอย่างระมดัระวงั และละเอียด
รอบคอบ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท
แล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
เปรียบเทียบกับ Board Skill Matrix อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู ้ความสามารถและปฏิบติัหนา้ที่ใหแ้ก่บริษัท
อย่างเต็มที่  อีกทั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่กรรมการและ
กรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดีตลอดมาและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะด ารงต าแหน่ง
กรรมการบรษิัทตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง มีความเหมาะสมกบัการเป็นกรรมการของบริษัท 
และกรรมการทัง้ 4 ท่านไม่มีสว่นไดเ้สียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอ่ืน ๆ นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแลว้ว่า ผศ.ดร.ชัยวุฒิ ตัง้สมชัย มีคุณสมบติัเหมาะสม
เป็นกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ 
สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ เ ก่ียวข้อง จึง
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เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนมุติัการแต่งตัง้
กรรมการแทนที่กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

การลงมติ 

วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที ่8 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
ประจ าปี 2565 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ตามขอ้บงัคับของบริษัท ขอ้ 37 ก าหนดใหว้่า หา้มมิใหบ้ริษัทจ่ายเงินหรือทรพัยส์ินอ่ืนใด
ให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ โดยกรรมการมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผูถื้อ
หุ้นจะพิจารณาก าหนดและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น
จ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรือใหม้ีผล
ตลอดไปจนกว่าที่ประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได ้

นอกจากนี ้ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies (CGR) ห ม ว ดที่  5 ค ว า ม รับ ผิ ด ช อบข อ ง คณะ ก ร ร ม ก า ร  Board 
Responsibilities เรื่องการจัดตั้ง CG Committee คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มี
การเพิ่มคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและการพฒันาอย่างยั่งยืน ใหเ้ป็นคณะกรรมการ
ชุดย่อยอีกชุดหนึ่ง เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทใหเ้ป็นไป
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ ดีและเพื่ อให้การบริหารจัดการ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ รวมทั้งสรา้งการเติบโตและการพัฒนาที่ยั่งยืนกับ
เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม  

ดงันัน้ ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน เช่น เงินเดือน เบีย้
ประชมุ โบนสั และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ เช่น สวสัดิการดา้นประกนัสขุภาพและการประกนัภยั
ความรบัผิดของกรรมการไวอ้ย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค านึงถึงความเหมาะสม ภาระ 
หนา้ที่ ความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมาย ผลงาน ประโยชนท์ี่บริษัทคาดว่าจะไดร้บัจาก
กรรมการ และสามารถเทียบเคียงไดก้บับริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ



 

14 
 

ไทยซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดใกลเ้คียงกนั รวมทัง้มีความเหมาะสม  
เพียงพอที่จะจงูใจใหก้รรมการปฏิบติังานบริษัทใหบ้รรลเุป้าหมายและมีประสิทธิภาพ โดย
บริษัทก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและน าเสนอจ านวน
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  โดยมี
รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2565 ดงันี ้

• รายละเอียดค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

เปรียบเทยีบค่าตอบแทน 

ต าแหน่ง 

2565 (ปีทีน่ าเสนอ) 2564 
เบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 
(บาท) 

เบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 
(บาท) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัท (1) 

ประธานกรรมการ 60,000 - 60,000 - 
กรรมการ 40,000 - 40,000 - 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

35,000 - 35,000 - 

กรรมการตรวจสอบ 25,000 - 25,000 - 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรหิาร (2) (3) 
ประธานกรรมการบรหิาร - 165,000 - 160,000 
กรรมการบรหิารที่ด  ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการ
บรษิัท และ/หรือกรรมการ
ชดุย่อย 

- 125,000 - 120,000 

กรรมการบรหิารที่ไม่ได้
ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบรษิัทและ/หรือ
กรรมการชุดย่อย 

- 105,000 - 100,000 
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เปรียบเทยีบค่าตอบแทน 

ต าแหน่ง 

2565 (ปีทีน่ าเสนอ) 2564 
เบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 
(บาท) 

เบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 
(บาท) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
ประธานกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง 

35,000 - 35,000 - 

กรรมการบรหิารความเสี่ยง 25,000 - 25,000 - 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

35,000 - 35,000 - 

กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

25,000 - 25,000 - 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและการพฒันาอย่างยั่งยืน 
ประธานคณะกรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการและการ
พฒันาอย่างยั่งยืน 

35,000 - - - 

กรรมการคณะกรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการและการ
พฒันาอย่างยั่งยืน 

25,000 - - - 

หมายเหตุ:  (1) รวมถึงการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และการเขา้ร่วมประชุมกรรมการที่ไม่
เป็นผูบ้รหิาร 

(2) กรรมการบริหารที่ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการ
ชุดย่อยจะได้รับเฉพาะค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการบริหาร
เท่านัน้ 

(3) กรรมการบริหารที่ด  ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับ  
ค่าเบีย้ประชมุและค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการบรหิาร 

• รายละเอียดค่าตอบแทนที่มิใช่ตวัเงินและผลประโยชนต์อบแทนอ่ืน (ไม่รวมสวสัดิการ
ที่ใหแ้ก่พนกังานทั่วไป) 
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ปี รายการ รายละเอียดสวัสดิการ 
2564 1.ก า ร ป ร ะ กั น

สขุภาพ 

สวัสดิการคุม้ครองสุขภาพเป็นกรมธรรมท์ี่คุม้ครองการ

รกัษาพยาบาลทัง้คนไขใ้น (IPD) และคนไขน้อก (OPD) 

ให้กับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร 

โดยมีผลประโยชนร์วมสงูสดุไม่เกิน 100 ลา้นบาทต่อคน

ต่อปี โดยใหม้ีเงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามที่ระบุ

ไวใ้นกรมธรรม ์

2.การประกันภัย
ค ว า ม รั บ ผิ ด
ของกรรมการ 

สวัส ดิการประกันภัยความรับผิ ดของกรรมการ 
(Directors and Officers Liability Insurance) เป็นการ
ประกนัภยัที่ใหค้วามคุม้ครองกรรมการ (Directors) และ
เจ้าหน้าที่ ร ะดับสู งห รื อ เ จ้าหน้าที่ ร ะดับบริหา ร 
(Executive Officers) ของบริษัทฯ ส าหรบัความสญูเสีย
หรือค่าเสียหายทางการเงิน อนัเนื่องมากจากการละเมิด
หรือการกระท าผิด (wrongful acts) ที่กรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย 
นอกจากนีก้ารประกันภัยดังกล่าว ยังใหค้วามคุม้ครอง
ตวับริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ไดร้บัอนุญาตหรือผูกพันที่
จะตอ้งชดใชใ้หก้บักรรมการ และ/หรือเจา้หนา้ที่ส  าหรบั
การกระท าผิดที่กรรมการ หรือเจา้หน้าที่นั้นตอ้งรบัผิด
ตามกฎหมาย  โดยมีวงเงินจ ากัดความรบัผิดสูงสุดไม่
เกิน 200 ลา้นบาทต่อการเรียกรอ้งแต่ละครัง้และตลอด
ระยะเวลาเอาประกันภัย   ทั้งนี ้ให้มี เ งื่ อนไขและ
รายละเอียดอ่ืน ๆ ตามที่ระบไุวใ้นกรมธรรม ์

2565 
(ปีที่

น าเสนอ) 

1.ก า ร ป ร ะ กั น
สขุภาพ 

สวัสดิการคุม้ครองสุขภาพเป็นกรมธรรมท์ี่คุม้ครองการ
รกัษาพยาบาลทัง้คนไขใ้น (IPD) และคนไขน้อก (OPD) 
ให้กับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร 
โดยมีผลประโยชนร์วมสงูสดุไม่เกิน 100 ลา้นบาทต่อคน
ต่อปี โดยใหม้ีเงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามที่ระบุ
ไวใ้นกรมธรรม ์



 

17 
 

ปี รายการ รายละเอียดสวัสดิการ 
2.การประกันภัย
ค ว า ม รั บ ผิ ด
ของกรรมการ 

สวัส ดิการประกันภัยความรับผิ ดของกรรมการ 
(Directors and Officers Liability Insurance) เป็นการ
ประกนัภยัที่ใหค้วามคุม้ครองกรรมการ (Directors) และ
เจ้าหน้าที่ ร ะดับสู งห รื อ เ จ้าหน้าที่ ร ะดับบริหา ร 
(Executive Officers) ของบริษัทฯ ส าหรบัความสญูเสีย
หรือค่าเสียหายทางการเงิน อนัเนื่องมากจากการละเมิด
หรือการกระท าผิด (wrongful acts) ที่กรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย 
นอกจากนีก้ารประกันภัยดังกล่าว ยังใหค้วามคุม้ครอง
ตวับริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ไดร้บัอนุญาตหรือผูกพันที่
จะตอ้งชดใชใ้หก้บักรรมการ และ/หรือเจา้หนา้ที่ส  าหรบั
การกระท าผิดที่กรรมการ หรือเจา้หน้าที่นั้นตอ้งรบัผิด
ตามกฎหมาย  โดยมีวงเงินจ ากัดความรบัผิดสูงสุดไม่
เกิน 200 ลา้นบาทต่อการเรียกรอ้งแต่ละครัง้และตลอด
ระยะเวลาเอาประกันภัย   ทั้งนี ้ให้มี เ งื่ อนไขและ
รายละเอียดอ่ืน ๆ ตามที่ระบไุวใ้นกรมธรรม ์

• เงินโบนสัคณะกรรมการ 

ก าหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสกรรมการ ประจ าปี 2565 เป็นอัตราเงินโบนัสไม่เกิน
ร้อยละ 2.5 ของก าไรสุทธิของบริษัท และรวมทั้งคณะไม่เกิน 9,000,000 บาท โดย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูน้  าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
อนุมติั ซึ่งประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นผูจ้ดัสรร ทัง้นี ้กรรมการบริษัทที่ด  ารงต าแหน่ง
เป็นผูบ้รหิารจะไม่ไดร้บัเงินโบนสัในสว่นนี ้โดยจะไดร้บัโบนสัในสว่นของผูบ้รหิารเท่านัน้ 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้สมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติั
ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัท ประจ าปี 2565 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนน าเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้
พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยเทียบเคียงไดก้บั
บรษิัทจดทะเบียนอ่ืนในอตุสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดใกลเ้คียงกนั รวมถึงไดเ้ทียบเคียง
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กับค่าตอบแทนและสวัสดิการของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
ประจ าปี 2564 แลว้  

การลงมติ 

มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ  

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ประจ าปี 2565 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ตามขอ้บังคับของบริษัทขอ้ 44 ก าหนดให ้การพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบัญชีและก าหนด
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีเป็นกิจการที่ที่ประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท า ทัง้นี ้เพื่อให้
เป็นไปตามขอ้บงัคับของบริษัทขอ้ 47 ที่ก าหนดให ้คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการท างบ
แสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอต่อ
ที่ประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุติัและคณะกรรมการตอ้ง
จดัใหม้ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนนัน้ใหเ้สร็จก่อนที่
จะน าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดเพื่อคดัเลือกผูส้อบบญัชีจาก
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 โดยพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาว่ามีความรู ้ความสามารถ มีมาตรฐานการท างานที่ดี มี
คุณสมบติัตามขอ้บงัคับบริษัทและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์อีกทัง้เป็นผูไ้ม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกับบริษัท ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี ดงันี ้

ล าดับ ชื่อ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 

ประวัติการสอบบัญชี 
ของบริษัท 

1. นางสาวรตันา จาละ 3734 ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือ
ชื่ อ ในงบการ เ งิ นของ
บรษิัท หรือ 



 

19 
 

ล าดับ ชื่อ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 

ประวัติการสอบบัญชี 
ของบริษัท 

2. นางสาวสมใจ คณุปสตุ 4499 เ ป็ น ผู้ ส อ บบัญ ชี ข อ ง
บ ริ ษั ท ม า แ ล้ ว เ ป็ น
ระยะเวลา 1 ปีบญัชีหรือ 

3. นางสาววรรณวิไล เพชรสรา้ง 5315 ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือ
ชื่ อ ในงบการ เ งิ นของ
บรษิัท หรือ 

4. นางสาวศรญัญา ผลดัศรี 6768 ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือ
ชื่ อ ในงบการ เ งิ นของ
บรษิัท 

(ขอ้มลูของผูท้ี่เสนอชื่อใหเ้ป็นผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2565 รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่ง
มา 4) 

พรอ้มทัง้เสนอขออนุมัติก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 
3,300,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

เปรียบเทยีบค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทน 
ผู้สอบบัญชี 

ปี 2565  
(ปีทีเ่สนอ)  

(บาท) 

ปี 2564  
(บาท) 

อัตรา
ค่าตอบแทน 
ทีเ่พ่ิมขึน้/
ลดลง 
(บาท) 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี (Audit Fee) 3,300,000 3,300,000 - 
ค่าตอบแทนที่เก่ียวขอ้งกบั IPO - 600,000 (600,000) 
รวมทัง้สิน้ 3,300,000 3,900,000 (600,000) 

ทัง้นี ้ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่รวมค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) ที่บริษัทจ่าย
ตามจรงิ 
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ความเหน็คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้มีมติเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมติัการ
แต่งตัง้ นางสาวรตันา จาละ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ นางสาวสมใจ 
คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสรา้ง 
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 5315 และ/หรือ นางสาวศรญัญา ผลดัศรี  ผูส้อบบัญชีรบั
อนญุาตเลขที่ 6768 จากบรษิัทส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท ประจ าปี 
2565 และก าหนดค่าสอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 3,300,000 บาท ทัง้นี ้ค่าตอบแทนผูส้อบ
บัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการ อ่ืน (Non-Audit Fee)  ที่บริษัทจ่ายตามจริงตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ ในการนี ้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากลั่นกรอง
อย่างละเอียดเพื่อคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจากผลการปฏิบัติงาน ความรู้และ
ประสบการณใ์นการสอบบญัชี ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ตลอดจนค่าตอบแทนการ
สอบบัญชี โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในระดับ
เดียวกันแล้ว เห็นว่าค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม ในกรณีที่ผู ้สอบบัญชีข้างต้นไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ที่ได ้บริษัทสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตรายอ่ืนจากบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั ใหป้ฏิบติัหนา้ที่แทนได ้

นอกจากนี ้ผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อดงักล่าวขา้งตน้ ไม่มีความสมัพนัธแ์ละไม่มีส่วนไดเ้สียกบั
บริษัท ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือบุคคลที่เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว และเป็นผูส้อบ
บัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์และไม่มีผูส้อบบญัชีท่านใดปฏิบติัหนา้ที่ผูส้อบบญัชีใหแ้ก่บริษัทเป็นระยะเวลา 
7 ปีบญัชีติดต่อกนั (นบัรวมกรณีที่ปฏิบติัหนา้ที่ผูส้อบบญัชีของบริษัทในปี 2565) 

การลงมติ 

วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที ่10 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

วาระนีก้  าหนดไว้เพื่อให้ผู ้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยและ/หรือเพื่อให้กรรมการได้ชีแ้จงขอ้
ซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มีการน าเสนอเรื่องอ่ืนใดให้ที่ประชุม
พิจารณาอนมุติั และไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี ้

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท 

เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถรว่มตดัสินใจในเรื่องส าคญัต่าง ๆ ได ้จึงไม่ควรเพิ่มวาระการประชุม
ที่ไม่ไดแ้จง้เป็นการล่วงหนา้ ดงันัน้ การด าเนินการประชุมจะเป็นไปตามระเบียบวาระที่ได้
แจง้ไวใ้นหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ฉบับนี ้ ทั้งนี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดีส  าหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

เนื่องดว้ยสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“Covid-19”) บริษัทจึงมี
ความห่วงใยในสขุภาพและความปลอดภยัของผูถื้อหุน้ กรรมการ ผูบ้รหิาร เจา้หนา้ที่ของบรษิัท ตลอดจนผู้
ที่เก่ียวขอ้งทกุฝ่าย ซึ่งดว้ยเทคโนโลยีในขณะนีแ้มไ้ม่ไดอ้ยู่ในสถานที่เดียวกนัแต่ผูเ้ขา้รว่มประชมุยงัสามารถ
เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสไ์ด้โดยสะดวก ในการประชุมครัง้นีบ้ริษัทจึงไดจ้ัดประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ดงันัน้ บริษัทจึงขอใหทุ้กท่านโปรดปฏิบติัตามค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ ขัน้ตอน
การลงทะเบียน เอกสารส าหรบัการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนบัคะแนนเสียง ตาม ส่ิงที่

ส่งมาด้วยล าดับที ่8 และขัน้ตอนการใชง้านระบบประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ Inventech Connect ตาม
ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9 เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทุกท่านในการเขา้ร่วมประชมุและลงคะแนนเสียงในที่
ประชมุ  

หากผูถื้อหุน้ท่านใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดว้ยตนเองได ้และ
ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการประชุมในครัง้นี ้โปรด
กรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง 
กรณีผูถื้อหุน้ต่างชาติซึ่งแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ โปรด
ใชห้นังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งปรากฎตามส่ิงที่ส่งมา
ด้วย 10 และหากท่านประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระเป็นผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ สามารถดู
ขอ้มลูไดต้ามส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 - 6 โดยบริษัทขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะและเอกสาร
ประกอบที่เก่ียวขอ้งมายงับริษัท ภายในวนัที่ 12 เมษายน 2565 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบ
หลกัฐานเป็นการล่วงหนา้ โดยจดัส่งมายงั “ส านักเลขานุการบริษัท” บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล 
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จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ที่ 7 ต าบลสนัทรายนอ้ย อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 50210 ทัง้นีบ้ริษัท
จะด าเนินการประชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัท รายละเอียดปรากฎตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
     
ศาสตราจารย ์ดร.สรุพล นิติไกรพจน ์

ประธานกรรมการบรษิัท 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
ของ 

บริษัท เฮงลิสซิ่ง จ ากัด 
________________________________________________ 

เวลาและสถานที ่ 

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุม Grand Experience Hall ชัน้ 3 บริษัท 
เฮงลิสซิ่ง จ ากดั เลขที่ 69 หมู่ที่ 7 ต าบลสนัทรายนอ้ย อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 
1.  ศาสตราจารย ์ดร.สรุพล  นิติไกรพจน ์ ประธานกรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ 

(เขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส)์ 
2.  นางสธุารทิพย ์ พิสิฐบณัฑรูย ์ กรรมการบรษิัท / ประธานกรรมการบริหาร / 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
(เขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส)์ 

3.  นายณฎัธว์ฒัน ์ ศิลปวิทยกลุ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
(เขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส)์ 

4.  ผศ. ดร.ชยัวฒุิ ตัง้สมชยั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
(เขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส)์ 

5.  นายณติัรุจน ์ วรรณวิมลพงษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
(เขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส)์ 

6.  นายวิชยั ศภุสาธิตกลุ กรรมการบรษิัท / รองประธานกรรมการบรหิาร /
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / รกัษาการรองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายบรหิารองคก์ร  

7.  นายสมฤทธิ์ พนัธธ์ารตัน ์ กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิาร / 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการบรหิารความเสี่ยง 
(เขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส)์ 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 
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8.  นายพฒันพ์งษ ์ ผาทอง กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิาร 
9.  นายบณัฑิต ศภุสาธิตกลุ กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิาร 
10.  นายปรญิญา ศภุสาธิตกลุ      กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิาร 
11.  นายธนสัสรณ ์ รตันศิรทิรพัย ์ กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิาร 
12.  นางสาวฐปนรรฆษ์มน ไพศาลธีระกร กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิาร 

(เขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส)์ 

กรรมการบริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวชนมช์ิษษา รตันศิรทิรพัย ์ กรรมการบรหิาร  

(เขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส)์ 
2. นายพรรษท์รงพล ไพศาลธีระกร       กรรมการบรหิาร  

(เขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส)์ 
3. นางสาววรษิฐา เหลา่ธรรมทศัน ์ กรรมการบรหิาร  

(เขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส)์ 

ผู้บริหารระดับสูงทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นายระพี พรงึล าภ ู รกัษาการรองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่

ฝ่ายปฏิบัติการ /  ผู้ช่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายปฏิบติัการสาขา 

2. นายธีรวฒัน ์ ธวลัรตันโ์ภคิน ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ฝ่าย
บญัชีและการเงิน 

3. นายเบญจรงค ์ ค ามะนิด ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ฝ่าย
บรหิารความเสี่ยง 

4. นายดนพุล นพสวุรรณ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ฝ่าย
ทรพัยากรมนุษยแ์ละกิจการองคก์ร 

5. นางสาวณฐันนัท ์ กิตติผลสมบรูณ ์ เลขานกุารบรษิัท / ผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายก ากบัดแูลกิจการ
และนกัลงทนุสมัพนัธ ์
(เขา้รว่มประชมุผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส)์ 

6. นายฐกรู วฒุิพรพงษ ์ ผูอ้  านวยการสายงานบญัชี 
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ฝ่ายส านักเลขานุการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นายสมยศ ยั่งยืนกลุ ผูจ้ดัการ Compliance 
2. นางสาวพชัรภรณ ์ พุ่มพวง ผูจ้ดัการประจ าส านกัเลขานุการบริษัท 

ทีป่รึกษากฎหมายทีเ่ข้าร่วมประชุมจากบริษัท ชรินทร ์แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากัด 
1. นายชรนิทร ์ สจัจญาณ (เขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส)์ 
2. นางสาวเบญจพร  พทุธินนัทน ์ (เขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส)์ 
3. นางสาววิลาสินี วิสทุธิผล  (เขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส)์ 

ทีป่รึกษาทางการเงินทีเ่ข้าร่วมประชุมจากบริษัทหลักทรัพย ์กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
1. นางสาวณฎัฐิณี มาประจวบ (เขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส)์ 
2. นายวิเชียร บญุลีระวฒัน ์ (เขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส)์ 
3. นางสาวสรุียพ์ร พรมทา  (เขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส)์ 
4. นางสาวจฑุาทิพย ์ เสมาทอง (เขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส)์ 

ผู้สอบบัญชทีีเ่ข้าร่วมประชุมจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
1. นางสาวสมใจ คณุปสตุ (เขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส)์ 
2. นางสาวศรญัญา ผลดัศรี (เขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส)์ 
3. นางสาวพลอยจฑุา สคุนัธมาลย ์ (เขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส)์ 

เร่ิมการประชุม  

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)  
กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ประธานฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร
ระดบัสงูของบรษิัท ที่ปรกึษากฎหมาย ที่ปรกึษาทางการเงิน และผูส้อบบญัชีที่เขา้รว่มประชมุ  

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 มีผูถื้อหุน้ของบริษัท เฮงลิสซิ่ง จ ากดั (“บริษัท”) เขา้ร่วมประชุม
ดว้ยตนเองรวมจ านวน 5 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ทัง้หมด 83,546,264 หุน้ โดยการรบัมอบฉันทะจ านวน 15 
ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ทัง้หมด 518,286,276 หุน้ ซึ่งในครัง้นีม้ีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะจ านวน 6 ราย 
เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมายและตามขอ้บงัคับของบริษัท ขอ้ 
17. (ผูถื้อหุน้ของบรษิัทมีทัง้หมด 20 คน คิดเป็นจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 601,832,540 หุน้) 
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โดยการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ครัง้นี ้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) โดย
เป็นไปตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ .ศ. 2563 และประกาศกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของการประชมุผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ.2557 และประกาศอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง  

จากนัน้ นางสาวณัฐนันท ์กิตติผลสมบูรณ ์เลขานุการบริษัท ไดช้ีแ้จงหลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนน 
และการนบัคะแนนเสียง ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เพื่อใหท้ี่ประชมุรบัทราบ ดงันี ้

1. ขั้นตอนการประชุม 

ในการประชุมจะมีการด าเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม  
โดยกรรมการ และ/หรือ ผูบ้รหิาร และ/หรือ ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมาย จะชีแ้จงต่อที่ประชมุในรายละเอียด
ของแต่ละวาระ 

2. สิทธิในการแสดงความเหน็ 

หากผูถื้อหุน้ที่อยู่ในหอ้งประชุมและที่เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสท์่านใดมีขอ้คิดเห็นหรือ
ขอ้ซกัถาม ใหย้กมือขึน้พรอ้มแจง้ชื่อ-นามสกุล จากนัน้ใหผู้ถื้อหุน้เสนอขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซักถาม
เพื่อใหท้ี่ประชุมรบัทราบและตอบขอ้ซักถามดังกล่าว และหากท่านผูถื้อหุน้มีขอ้คิดเห็นและข้อ
ซกัถามอ่ืน ๆ เก่ียวกับบริษัทที่ไม่ไดอ้ยู่ในระเบียบวาระตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ขอให้
เสนอขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามในวาระที่ 22 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ 

3. การออกเสียงลงคะแนน 

ผูถื้อหุน้ทกุท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ตนถือ โดยใหน้บัหน่ึงหุน้ต่อหนึ่งเสียง 

4. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายก าหนดและ 
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก าหนดให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียง 
ดังต่อไปนี ้

4.1 กรณีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายก าหนด ก่อน
การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอใหทุ้กท่านลงลายมือชื่อในบตัรลงคะแนน เพื่อใหเ้กิด
ความโปร่งใสในการลงคะแนน ส าหรบัผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ 
“งดออกเสียง” ในวาระนัน้ ๆ ใหท้ าเครื่องหมายถูกในช่องที่ตอ้งการจะลงคะแนนเสียง 
และขอใหท้่านยกมือเพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ไปเก็บบตัรลงคะแนน ส าหรบัผู้ถือหุน้หรือผูร้บัมอบ
ฉนัทะอื่นใหถื้อว่าเห็นชอบหรือเห็นดว้ยต่อมติที่น าเสนอ 
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4.2 กรณีผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสใ์หอ้อกเสียงลงคะแนนโดยวิธีการชมูือ
ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ๆ ส าหรับผู้ถือหุ้นที่  “ ไม่เห็นด้วย” หรือ  
“งดออกเสียง” ขอให้ยกมือขึน้ค้างไว้จนกว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะขอให้ท่านแจ้ง 
ชื่อ-นามสกุล รวมถึงความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนว่า “ไม่เห็นด้วย” หรือ  
“งดออกเสียง” เพื่อใหท้ี่ประชุมรบัทราบ ส าหรบัผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะอ่ืนใหถื้อว่า
เห็นชอบหรือเห็นดว้ยต่อมติที่น าเสนอ 

 ทัง้นี ้ส  าหรบัผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกิดขอ้ขัดขอ้งซึ่งมีสาเหตุมา
จากระบบการสื่อสาร และ/หรือระบบการเชื่อมต่ออินเตอรเ์น็ตของผูถื้อหุน้รายนัน้ บริษัท
จะท าการติดต่อตามรายละเอียดที่ท่านไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือแสดงความจ านงในการเขา้ร่วม
ประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ดงักลา่วสามารถเขา้รว่มการลงคะแนนได ้

➢ การรวมผลคะแนน: บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” และ 
“บตัรเสีย” หักออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่
เห็นดว้ย ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ออกเสียงเห็นดว้ยขอใหเ้ก็บบตัรลงคะแนนไวก้่อน และส่งคืนแก่
เจา้หนา้ที่ของบริษัทหลงัเสร็จสิน้การประชุม ทัง้นี ้ส  าหรบัผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์บริษัทจะนับคะแนนเสียงทั้งหมด โดยหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น  
ที่ลงคะแนนเสียงว่า “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” ในการนี ้การลงมติในการประชุม
ครัง้นีเ้ป็นการลงมติแบบเปิดเผยไม่ใช่การลงมติแบบลบั  

➢ การลงคะแนนในลกัษณะต่อไปนี ้จะถือว่าการลงคะแนนดงักลา่วเป็น “โมฆะ” 

• บตัรลงคะแนนที่มีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหน่ึงช่อง 
• บตัรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั 
• บตัรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อก ากบั 
• บตัรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ (กรณีตอ้งการแกไ้ขใหข้ีดฆ่า

ของเดิมและลงชื่อก ากบัดว้ยทกุครัง้) 

5. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 18. ข้อ 19. และข้อ 20. ก าหนดว่า 

ข้อ 18. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ไม่ว่าจะโดยวิธีชูมือหรือการ
ลงคะแนนแบบลบั ใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุน้ ผูถื้อหุน้รายใดมีส่วนได้
เสียในเรื่องใดซึ่งที่ประชมุจะลงมติ ผูถื้อหุน้รายนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดงักลา่ว 
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ขอ้ 19.  มติทั้งปวงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเวน้เรื่องที่ระบุในข้อ 20. และขอ้ 21. จะตอ้งได้รับ
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม (ไม่ว่าดว้ยตนเองหรือมอบฉันทะ) และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

ขอ้ 20. เรื่องดงัต่อไปนีจ้ะท าไดก้็แต่โดยไดร้บัมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ
เจ็ดสิบหา้ (75) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ (ไม่ว่าดว้ยตนเองหรือมอบฉันทะ) 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะตอ้งประกอบไปดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้อย่างนอ้ยสอง 
(2) ประเภท อย่างนอ้ยฝ่ายละ (1) คน 

(ก) การแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิหรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 
(ข) การแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชน หรือการน าบริษัทเขา้สู่กระบวนการเสนอขายหุน้

ออกใหม่แก่ประชาชนเป็นครัง้แรก หรือการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่นกัลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
ในกระบวนการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนในครัง้แรก 

(ค) การเพิ่มทนุ หรือการลดทุนจดทะเบียน ออกหุน้ใหม่ซึ่งช าระเต็มมลูค่าหรือแต่บางส่วนดว้ย
สิ่งอ่ืนนอกจากช าระดว้ยตวัเงิน  

ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่   
บริษัทจะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผูถื้อหุน้มีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” และ  
“บตัรเสีย” โดยบรษิัทจะไม่นบัการออกเสียงดงักลา่วเป็นฐานในการนบัคะแนนเสียง 

6. ส าหรับผู้ถือหุ้นทีป่ระสงคจ์ะกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้ร ับมอบฉันทะสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับ
เจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม และส าหรับผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์ใหก้ระท าไดโ้ดยติดต่อมาที่ส  านักเลขานุการบริษัท โทร 02-153-9582 ต่อ 8021-
8022 เพื่อที่บริษัทจะไดอ้ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผู ้ถือหุน้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  
ที่เหลือก่อนออกจากการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

7. คะแนนเสียงของจ านวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะทยอยเขา้หอ้งประชุม หรือเขา้ร่วมประชุมในภายหลังจาก 
ที่การประชมุเริ่มขึน้แลว้ หรือออกจากท่ีประชมุไปก่อนเวลา จึงอาจท าใหจ้ านวนผูเ้ขา้รว่มประชุมใน
แต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั  
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เมื่อผูถื้อหุน้รบัทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนกบัวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง
ตามที่เสนอขา้งตน้แลว้ ประธานฯ จึงเริ่มด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชุมว่า การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 บรษิัทไดร้บัเกียรติ
จากกรรมการบริษัททุกท่าน ผูบ้รหิารระดบัสงู ที่ปรกึษากฎหมายจากบริษัท ชรนิทร ์แอนด ์
แอสโซซิเอสท ์จ ากดั ที่ปรกึษาทางการเงินจากบรษิัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)
และผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เขา้ร่วมประชุมเพื่อร่วมอภิปรายและ
ชีแ้จงรายละเอียดตามระเบียบวาระต่อที่ประชมุ   

วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน  

วาระที ่2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 15 
พฤษภาคม 2563  

ประธานฯ มอบหมายให ้นางสาวณัฐนันท์ กิตติผลสมบูรณ์ เลขานุการบริษัท น าเสนอ
รายละเอียดในวาระนีต่้อที่ประชมุ  

นางสาวณัฐนนัท ์กิตติผลสมบูรณ ์เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 15 พฤษภาคม 2563 ปรากฏรายละเอียดตามสิ่ง
ที่สง่มาดว้ย 1 ที่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ไม่มีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ 
ที่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อ
วนัที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชมุ 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 
ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงที่ลง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นสัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1. เห็นดว้ย 601,832,540 100.0000 
2. ไม่เห็นดว้ย 0  0.0000 
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มติทีล่ง 
จ านวนเสียงที่ลง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นสัดส่วน 
(ร้อยละ) 

3. งดออกเสียง 0  0.0000 
4. บตัรเสีย 0  0.0000 

วาระที ่3 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2563 

ประธานฯ มอบหมายให ้นางสธุารทิพย ์พิสิฐบณัฑูรย  ์ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร น าเสนอ
รายละเอียดในวาระนีต่้อที่ประชมุ 

โดย นางสธุารทิพย ์พิสิฐบณัฑรูย ์ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า ฝ่ายจดัการจดัท าขอ้มลูสรุปผลการ
ด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2563 และการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคัญที่เกิดขึน้ รวมถึง
ค าอธิบายและการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินในรอบปีดงักล่าว และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาแลว้ ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
แลว้เห็นสมควรใหร้ายงานเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณารบัทราบ
ต่อไป 

ดังนั้น จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารายละเอียดผลการด าเนินงานของบริษัท และการ
เปลี่ยนแปลงส าคัญที่เกิดขึน้ในรอบปี 2563 ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่น าเสนอต่อที่
ประชมุ ซึ่งสามารถสรุปได ้ดงันี ้

1. ผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 

1.1. หนีค้งค้าง 

บริษัทมียอดลูกหนีค้งค้างในปี 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวนทั้งสิน้ 
8,277 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2562 จ านวน 211 ลา้นบาท 

1.2. รายได้ 

บริษัทมีรายไดใ้นปี 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวนทั้งสิน้ 1,590 ลา้น
บาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 153 ลา้นบาท 

1.3. ก าไรสุทธิ 

บริษัทมีก าไรสุทธิในปี 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวนทัง้สิน้ 318 ลา้น
บาท เพิ่มขึน้จากปี 2562 จ านวน 129 ลา้นบาท 

  1.4. หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ 
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 บรษิัทมีหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูในปี 2563 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน
ทัง้สิน้ 304 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 45 ลา้นบาท 

1.5. จ านวนสาขา 

บริษัทมีจ านวนสาขาในปี 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งสิน้ 402 สาขา 
เพิ่มขึน้จากปี 2562 จ านวน 100 สาขา  

1.6. จ านวนพนักงาน 

บริษัทมีจ านวนพนักงานในปี 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวนทั้งสิน้ 
1,490 คน พนกังานประจ าส านกังานใหญ่ จ านวน 284 คน หรือคิดเป็นรอ้ยละ 19 
และจ านวนพนกังานประจ าสาขา จ านวน 1,206 คน หรือคิดเป็นรอ้ยละ 81 

2. การเปล่ียนแปลงทีส่ าคัญทีเ่กิดขึน้ในรอบปี 2563 

2.1. ผลิตภัณฑแ์ละการบริการ 

• สินเชื่อที่มีหลกัทรพัยค์ า้ประกนั ไดแ้ก่ สินเชื่อที่ดินและสิ่งปลกูสรา้ง  
• สินเชื่อส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากับที่ไม่ใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน 

(Personal Loan) 

2.2. การให้สินเชื่อใหม่ (New Loan)  

• บริษัทมียอดการใหส้ินเชื่อรายใหม่ในปี 2563 จ านวน 3,640 ลา้นบาท ลดลง
จากปี 2562 จ านวน 77 ลา้นบาท  

• บรษิัทมียอดการใหส้ินเชื่อใหม่ในปี 2563 ดงันี ้ 
- สินเชื่อประเภทเช่าซือ้ คิดเป็นรอ้ยละ 71 

- สินเชื่อส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบัที่มีทะเบียนรถเป็นประกนั (Personal 
Loan) คิดเป็นรอ้ยละ 21 

- สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับที่ ไม่ใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็น
ประกนั (Personal Loan) คิดเป็นรอ้ยละ 1 

- สินเชื่ อรายย่อยเพื่ อการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ (Nano 
Finance) คิดเป็นรอ้ยละ 3 

- สินเชื่อที่ดินและสิ่งปลกูสรา้ง คิดเป็นรอ้ยละ 1 

- สินเชื่อเงินกูร้ะยะยาว คิดเป็นรอ้ยละ 3 
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2.3. การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต  

บริษัทได้รับการรับรองให้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition: CAC) เมื่อ
วนัที่ 31 มีนาคม 2564 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ไม่มีความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่
ประชุมพิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียด
ตามที่ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชมุ 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 
2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ  

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ ส าหรับปี 2563 สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

ประธานฯ มอบหมายให ้นางสธุารทิพย ์พิสิฐบณัฑรูย ์ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร น าเสนอ
รายละเอียดในวาระนีต่้อที่ประชมุ 

นางสธุารทิพย ์พิสิฐบณัฑูรย์ เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณางบการเงินส าหรบัปี 2563 สิน้สุด
วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดร้บัการสอบทานจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแลว้ โดยผูส้อบ
บัญชีรับอนุญาตแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขและงบการเงินดังกล่าวได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว้ ปรากฏรายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 2 ที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพรอ้มหนงัสือเชิญประชุมแลว้ โดยมี
สาระส าคญั ดงันี ้

รายการ ปี 2563 ปี 2562 
สินทรพัยร์วม (ลา้นบาท) 8,242 7,984 
หนีส้ินรวม (ลา้นบาท) 4,771 4,684 
สว่นของผูถื้อหุน้รวม (ลา้นบาท) 3,471 3,300 
มลูค่าหุน้ที่เรียกช าระแลว้ (ลา้นบาท) 3,009 3,009 
รายได ้(ลา้นบาท) 1,590 1,743 
ก าไรสทุธิ (ลา้นบาท) 318 189 
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สินทรัพย ์
31 ธันวาคม 2563 
(หน่วย : ล้านบาท) 

สินทรัพยห์มุนเวียน 
ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้ - ภายในหนึ่งปี 1,698 
ลกูหนีเ้งินใหกู้ย้ืม – ภายในหนึ่งปี 993 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
ลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 

3,754 

ลกูหนีเ้งินใหกู้ย้ืม – สทุธิจากสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 1,288 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 152 

 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
31 ธันวาคม 2563 
(หน่วย : ล้านบาท) 

หนีสิ้นหมุนเวียน 
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,402 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ทนุเรือนหุน้ : ทนุจดทะเบียน 3,009 
ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 3,009 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,471 

 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย : ล้านบาท) 
31 ธันวาคม 2563 
(หน่วย : ล้านบาท) 

รวมรายได ้ 1,589 
ก าไรส าหรบัปี 318 

ทัง้นี ้ในงบการเงินดงักลา่วผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตไดม้ีขอ้มลูและเหตกุารณท์ี่เนน้ใหส้งัเกต
หมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 3.1 และ ขอ้ 6 บรษิัทไดน้ านโยบายการบญัชีใหม่เก่ียวกบั
เครื่องมือทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินมา
ถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินปีปัจจุบนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 1.2 และ
ขอ้ 3.2 จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ที่มีผลกระทบ
ต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลายภาคส่วน สถานการณด์ังกล่าว อาจน ามาซึ่งความไม่
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แน่นอนและอาจสง่ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัท 
จากผลกระทบดังกล่าวบริษัทไดจ้ัดท าขอ้มูลทางการเงินโดยเลือกน าแนวปฏิบติัทางการ
บัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่ วคราวส าหรบักิจการที่ใหค้วามช่วยเหลือลูกหนีท้ี่ไดร้บั
ผลกระทบจากสถานการณท์ี่สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี
มาถือปฏิบติั 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วไม่มีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ 
ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส าหรบัปี 2563 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมี
รายละเอียดตามที่ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชมุ 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ส าหรับปี 
2563 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนน
เสียง ดงันี ้

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงที่ลง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นสัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1. เห็นดว้ย 601,832,540 100.0000 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง 0 0.0000 
4. บตัรเสีย 0 0.0000 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติเร่ืองเงินปันผลและการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 
2563 

ประธานฯ มอบหมายให ้นางสธุารทิพย ์พิสิฐบณัฑูรย  ์ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร น าเสนอ
รายละเอียดในวาระนีต่้อที่ประชมุ 

นางสุธารทิพย ์พิสิฐบัณฑูรย์ รายงานใหท้ี่ประชุมทราบว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 1202 ประกอบกบัขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 48 ก าหนดให ้
ทกุคราวที่บรษิัทมีการจ่ายเงินปันผล ใหบ้รษิัทจดัสรรเงินไวเ้ป็นทนุส ารองอย่างนอ้ยหนึ่งใน
ยี่สิบสว่น (1/20) ของจ านวนผลก าไร จนกว่าทนุส ารองนัน้จะมีจ านวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) 
ของจ านวนทุนของบริษัท นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่นอ้ย
กว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบุคคล
และหกัทนุส ารองตามที่กฎหมายก าหนดและที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษัท ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบั
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ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน ความเหมาะสม และปัจจัยอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานและการบรหิารงานของบรษิัท 

ทั้งนี ้จากผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินโดยรวม บริษัทมีก าไรสุทธิประจ าปี 
2563 จ านวน 318,058,210 บาท โดยได้จัดสรรก าไรสุท ธิ เ ป็นทุนส ารองจ านวน 
15,902,910  บาท และบริษัทพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2563 ใหก้ับผูถื้อหุน้ในอัตรา 0.34 บาทต่อหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 64 ของก าไรสทุธิ 
โดยปรากฏรายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายปันผลในปี 2563 (ปีที่เสนอ) และปี 
2562 ที่ผ่านมา ดงันี ้

รายการ ปี 2563 ปี 2562 
1. ก าไรสทุธิ (บาท) 318,058,210 188,685,334 
2. ก าไรสะสม (บาท) 444,834,688 282,851,965 
3. จ านวนหุน้ (หุน้) 601,832,540 601,832,540 
4. ก าไรสทุธิต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.52848 0.31352 
5. ก าไรสะสมต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.73913 0.46998 
6. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.34000 0.19000 

- การจ่ายเงินปันผลประจ าปี (บาท/หุน้)  0.34000 - 

- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (บาท / หุน้) - 0.19000 
7. รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 204,623,064 114,348,159 
8. อตัราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสทุธิ (รอ้ยละ) 64 61 
9. ส ารองตามกฎหมาย (บาท) 15,902,910 9,434,267 

ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 20 กมุภาพนัธ ์2564 จึงมีมติใหเ้สนอ
ต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 อนุมติัการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2563 เพื่อ
เป็นทุนส ารองของบริษัทตามกฎหมายจ านวนรอ้ยละ 5 ซึ่งคิดเป็นจ านวน 15,902,910 
บาท และการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2563 ในอตัรา 
0.34 บาทต่อหุน้ ส  าหรบัจ านวนหุน้ทัง้หมด 601,832,540 หุน้ โดยก าหนดจ่ายเงินปันผล
ประจ าปีในวนัที่ 29 เมษายน 2564 จ านวนรอ้ยละ 50 ของอตัราทัง้หมด และส่วนที่เหลือ
ภายในวนัที่ 21 พฤษภาคม 2564 ตามที่น าเสนอ 
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ที่ประชุมพิจารณาแลว้ไม่มีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ประธานฯ จึงขอให ้
ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องเงินปันผลและการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 
2563 โดยมีรายละเอียดตามที่ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชมุ 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2563 และก าหนดวนัจ่ายปันผลประจ าปี 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที่ 29 เมษายน 
2564 จ านวนรอ้ยละ 50 ของอัตราทั้งหมด และส่วนที่เหลือภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 
2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงที่ลง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นสัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1. เห็นดว้ย 601,832,540 100.0000 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง 0 0.0000 
4. บตัรเสีย 0  0.0000 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติเงินโบนัสและการจัดสรรเงินโบนัสของคณะกรรมการบริษัท 
ส าหรับปี 2563 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน น าเสนอรายละเอียดในวาระนีต่้อที่ประชมุ 

นายณัติรุจน ์วรรณวิมลพงษ์ รายงานใหท้ี่ประชุมทราบว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์มาตรา 1150 และ ขอ้บงัคับของบริษัทขอ้ 39 ก าหนดให ้กรรมการมีสิทธิได้รบั
ค่าตอบแทนจาก บริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอ่ืนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ โดยอาจก าหนดเป็นจ านวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไป
จนกว่าท่ีประชมุผูถื้อหุน้ จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได ้

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
แลว้มีมติเห็นชอบและเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี  2564 พิจารณา
อนุมัติค่าตอบแทนเงินโบนัสกรรมการและการจัดสรรเงินโบนัสกรรมการ ส าหรบัปี 2563 
เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,798,050 บาท 
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ที่ประชุมพิจารณาแลว้ไม่มีความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  ประธานฯ จึงขอให ้
ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนเงินโบนัสกรรมการส าหรบัปี  2563 เป็นจ านวนเงิน 
ไม่เกิน 4,798,050 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชมุ 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติเงินโบนัสกรรมการและ
การจดัสรรเงินโบนสักรรมการส าหรบัปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,798,050 บาท โดย
ประธานกรรมการบริษัทจะไดร้บัโบนัสสูงกว่ากรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่
เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มติทีล่ง จ านวนเสียงที่ลง 
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ 

1. เห็นดว้ย 601,832,540 100.0000 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง 0 0.0000 
4. บตัรเสีย 0 0.0000 

ก่อนเร่ิมด ำเนินกำรประชุมในวำระถดัไป ทีป่ระชุมขอให ้1) ศำสตรำจำรย์ ดร.สรุพล นิติไกรพจน์ 2) นำย
ณฏัธ์วฒัน์ ศิลปวิทยกุล 3) นำงสธุำรทิพย์ พสิิฐบณัฑูรย์ และ 4) นำยณตัิรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ ไม่เขำ้ร่วม
ประชมุเป็นกำรชั่วครำวจนกว่ำทีป่ระชมุจะอภิปรำยและลงมตใินวำระที ่7 เป็นทีเ่รียบรอ้ย 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ผศ.ดร.ชยัวฒุิ ตัง้สมชยั ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง น าเสนอรายละเอียดในวาระ
นีต่้อที่ประชมุ 

ผศ.ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1152 และมาตรา 1153 ประกอบกับขอ้บงัคับของบริษัทขอ้ที่ 27. ก าหนดให ้ใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้า
จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกับ
ส่วน 1 ใน 3 นอกจากนี ้กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงั
จดทะเบียนบริษัทแล้วนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตาม
วาระนัน้อาจไดร้บัเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้ซึ่งในประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2563 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ มีจ านวนทัง้สิน้ 4 ท่าน ไดแ้ก่ 
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(1) ศาสตราจารย ์ดร.สรุพล นิติไกรพจน ์ 
(2) นายณฏัธว์ฒัน ์ศิลปวิทยกลุ  
(3) นางสธุารทิพย ์พิสิฐบณัฑรูย ์ 
(4) นายณติัรุจน ์วรรณวิมลพงษ ์

ส าหรบัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ คณะกรรมการ  
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบและ
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง
กรรมการทัง้ 4 ท่านดงักลา่ว กลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก
กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าวนั้น เป็นผู้มีคุณสมบัติ
เหมาะสมและครบถว้น เป็นผูท้รงคณุวฒุิ มีความรูค้วามสามารถและประสบการณใ์นดา้น
ต่าง ๆ ที่สอดคลอ้งกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท และไดป้ฏิบติังานในต าแหน่งหน้าที่ใน
ฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยไดเ้ป็นอย่างดีตลอดมา อีกทัง้ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม 
ที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทตามกฎหมายที่เ ก่ียวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ 
ที่ประชมุพิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการทัง้ 4 ท่านดงักลา่วซึ่งตอ้งออกตามวาระกลบั
เขา้เป็นกรรมการของบรษิัทต่ออีกวาระหนึ่ง 

ในการนี ้จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาประวัติโดยสังเขปของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อ
เลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษิัท ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 3 ที่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

ที่ประชมุพิจารณาแลว้ไม่มีความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ผศ.ดร.ชยัวฒุิ ตัง้สมชยั 
จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้ 1) ศาสตราจารย ์ดร.สรุพล นิติไกรพจน์ 2) 
นายณัฏธว์ฒัน ์ศิลปวิทยกุล 3) นางสธุารทิพย ์พิสิฐบณัฑูรย ์และ 4) นายณัติรุจน ์วรรณ
วิมลพงษ์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่ได้
ชีแ้จงต่อที่ประชมุ 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติ (1) ศาสตราจารย ์ดร.สุ
รพล นิติไกรพจน ์(2) นายณัฏธ์วัฒน ์ศิลปวิทยกุล (3) นางสุธารทิพย ์พิสิฐบณัฑูรย์ และ 
(4) นายณัติรุจน ์วรรณวิมลพงษ์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
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(1)  ศาสตราจารย ์ดร.สรุพล นิติไกรพจน ์

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงที่ลง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นสัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1. เห็นดว้ย 601,832,540 100.0000 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง 0 0.0000 
4. บตัรเสีย 0  0.0000 

(2)  นายณฏัธว์ฒัน ์ศิลปวิทยกลุ 

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงที่ลง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ 
(ร้อยละ) 

1. เห็นดว้ย 601,832,540 100.0000 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง 0 0.0000 
4. บตัรเสีย 0  0.0000 

(3)  นางสธุารทิพย ์พิสิฐบณัฑรูย ์

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงที่ลง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ 
(ร้อยละ) 

1. เห็นดว้ย 601,832,540 100.0000 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง 0 0.0000 
4. บตัรเสีย 0  0.0000 

(4)  นายณติัรุจน ์วรรณวิมลพงษ ์

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงที่ลง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ 
(ร้อยละ) 

1. เห็นดว้ย 601,832,540 100.0000 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง 0 0.0000 
4. บตัรเสีย 0  0.0000 
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ก่อนเร่ิมด ำเนินกำรประชุมในวำระถดัไป ทีป่ระชุมไดเ้รียนเชิญ 1) ศำสตรำจำรย์ ดร.สรุพล นิติไกรพจน์ 2) 
นำยณฏัธ์วฒัน์ ศิลปวิทยกุล 3) นำงสุธำรทิพย์ พิสิฐบณัฑูรย์ และ 4) นำยณตัิรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ กลบั
เขำ้สูท่ีป่ระชมุเพือ่ร่วมอภิปรำยในทีป่ระชมุต่อไป 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและสวัสดิการของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน น าเสนอรายละเอียดในวาระนีต่้อที่ประชมุ 

นายณติัรุจน ์วรรณวิมลพงษ ์ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
มาตรา 1150 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. ก าหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ โดยอาจก าหนดเป็นจ านวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไป
จนกว่าท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได ้

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
แลว้มีมติเห็นชอบและเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณา
อนมุติัค่าตอบแทนและสวสัดิการของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 
2564 ซึ่งสามารถสรุปได ้ดงันี ้

1. รายละเอียดค่าตอบแทน 

1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

ต าแหน่ง 

2564 2563 
เบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 
(บาท) 

เบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 
(บาท) 

ประธานกรรมการ 60,000 - 60,000 - 
กรรมการ 40,000 - 40,000 - 
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1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

ต าแหน่ง 

2564 2563 
เบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 
(บาท) 

เบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 
(บาท) 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

35,000 - 35,000 - 

กรรมการตรวจสอบ 25,000 - 25,000 - 

1.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 

ต าแหน่ง 

2563 2564 
ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 
(บาท) 

ค่าเบีย้
ประชุม 

(บาท/คร้ัง) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 
(บาท) 

ประธานกรรมการบรหิาร - 160,000 - 160,000 
กรรมการบรหิารที่ด  ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการ
บรษิัท และ/หรือกรรมการ
ชดุย่อย 

- 120,000 - 120,000 

กรรมการบรหิารที่ไม่ได้
ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบรษิัทและ/หรือ
กรรมการชุดย่อย 

- 100,000 - 100,000 

หมายเหตุ:  1) กรรมการบริหารที่ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการ
ชุดย่อยจะได้รับเฉพาะค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการบริหาร
เท่านัน้ 

2) กรรมการบริหารที่ด  ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับ  
ค่าเบีย้ประชมุและค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการบรหิาร 
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1.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ต าแหน่ง 

2564 2563 
เบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 
(บาท) 

เบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 
(บาท) 

ประธานกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง 

35,000 - 35,000 - 

กรรมการบรหิารความ
เสี่ยง 

25,000 - 25,000 - 

1.5 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ต าแหน่ง 

2564 2563 
เบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 
(บาท) 

เบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 
(บาท) 

ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณค่าตอบแทน 

35,000 - 35,000 - 

กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

25,000 - 25,000 - 

2. รายละเอียดสวัสดิการ 

ที ่ รายการ รายละเอียดสวัสดิการ 
1. การประกนัสขุภาพ สวัสดิการคุ้มครองสุขภาพเป็นกรมธรรมท์ี่คุ้มครองการ

รกัษาพยาบาลทั้งคนไขใ้น (IPD) และคนไขน้อก (OPD) 

ใหก้บัคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร โดย

มีผลประโยชนร์วมสงูสุดไม่เกิน 100 ลา้นบาทต่อคนต่อปี 

โดยให้มีเงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามที่ระบุไว้ใน

กรมธรรม ์

2. การประกันภัยความ
รบัผิดของกรรมการ 

สวสัดิการประกนัภยัความรบัผิดของกรรมการ (Directors 
and Officers Liability Insurance) เป็นการประกันภัยที่
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ที ่ รายการ รายละเอียดสวัสดิการ 
ให้ความคุ้มครองกรรมการ (Directors) และเจ้าหน้าที่
ระดบัสงูหรือเจา้หนา้ที่ระดบับรหิาร (Executive Officers) 
ของบริษัทฯ ส าหรับความสูญเสียหรือค่าเสียหายทาง
การเงิน อันเนื่องมากจากการละเมิดหรือการกระท าผิด 
(wrongful acts) ที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 
ตอ้งรบัผิดชอบตามกฎหมาย นอกจากนีก้ารประกันภัย
ดงักล่าว ยงัใหค้วามคุม้ครองตวับริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ 
ได้รับอนุญาตหรือผูกพันที่จะต้องชดใช้ให้กับกรรมการ 
และ/หรือเจา้หนา้ที่ส  าหรบัการกระท าผิดที่กรรมการ หรือ
เจา้หนา้ที่นัน้ตอ้งรบัผิดตามกฎหมาย  โดยมีวงเงินจ ากดั
ความรบัผิดสงูสดุไม่เกิน 200 ลา้นบาทต่อการเรียกรอ้งแต่
ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย  ทั้งนี ้ให้มี
เงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามที่ระบไุวใ้นกรมธรรม ์

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ไม่มีความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  ประธานฯ จึงขอใหท้ี่
ประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนและสวสัดิการของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชดุย่อย ประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชมุ 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนและ
สวสัดิการของกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มติทีล่ง 
จ านวนเสียงที่ลง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นสัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1. เห็นดว้ย 601,832,540 100.0000 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง 0 0.0000 
4. บตัรเสีย 0 0.0000 
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วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ประจ าปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายณัฎธ์วัฒน์ ศิลปวิทยกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ 
น าเสนอรายละเอียดในวาระนีต่้อที่ประชมุ 

นายณัฎธว์ฒัน ์ศิลปวิทยกุล ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1209 และมาตรา 1210 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 40. ก าหนดให้ ที่
ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้อาจ
เลือกผู้สอบบัญชีที่ออกไปกลับเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้
ก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี 

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบและ
เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2564 ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่สง่
มาดว้ย 4 ที่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพรอ้มหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ซึ่งสามารถสรุปได้
ดงันี ้

ล าดับ ชื่อ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 

ประวัติการสอบบัญชี 
ของบริษัท 

1. นางสาวรตันา จาละ 3734 ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือ
ชื่ อ ในงบการ เ งิ นของ
บรษิัท หรือ 

2. นางสาวสมใจ คณุปสตุ 4499 เ ป็ น ผู้ ส อ บบัญ ชี ข อ ง
บ ริ ษั ท ม า แ ล้ ว เ ป็ น
ระยะเวลา 4 ปีบญัชี หรือ 

3. นางสาววรรณวิไล เพชรสรา้ง 5315 ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือ
ชื่ อ ในงบการ เ งิ นของ
บรษิัท หรือ 

4. นางสาวศรญัญา ผลดัศรี 6768 ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือ
ชื่ อ ในงบการ เ งิ นของ
บรษิัท 
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ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที่ได ้บริษัทสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตรายอ่ืนจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ใหป้ฏิบติัหนา้ที่แทนได้ ทัง้นี ้หากมี
การแต่งตั้งผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตรายอ่ืนจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  บริษัทจะ
ด าเนินการเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุติัต่อไป 

ในการนี ้ผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อดังกล่าวขา้งตน้ ไม่มีความสมัพันธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบั
บริษัท ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือบุคคลที่เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว และเป็นผูส้อบ
บัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์และไม่มีผูส้อบบญัชีท่านใดปฏิบติัหนา้ที่ผูส้อบบญัชีใหแ้ก่บริษัทเป็นระยะเวลา 
7 ปีบัญชีติดต่อกัน (นับรวมกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่ผู ้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2564) 
นอกจากนี ้เสนอใหก้ าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2564 ดงันี ้

ค่าตอบแทน 
ผู้สอบบัญชี 

ปี 2564  
(ปีทีเ่สนอ)  

(บาท) 

ปี 2563  
(บาท) 

อัตรา
ค่าตอบแทน 
ทีล่ดลง 
(บาท) 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี (Audit Fee) 3,300,000 3,500,000  200,000  
ค่าตอบแทนที่เก่ียวขอ้งกบั IPO 600,000 600,000 - 
รวมทัง้สิน้ 3,900,000 4,100,000 200,000 

ทัง้นี ้ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่รวมค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) ที่บริษัทจ่าย
ตามจรงิ  

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ไม่มีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ประธานฯ จึงขอให ้
ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ 1) นางสาวรตันา จาละ หรือ 2) นางสาวสมใจ คุณ
ปสุต หรือ 3) นางสาววรรณวิไล เพชรสรา้ง หรือ 4) นางสาวศรญัญา ผลดัศรี จากบริษัท
ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี ประจ าปี 
2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,900,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชมุ 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติการแต่งตัง้ 1) นางสาว
รตันา จาละ หรือ 2) นางสาวสมใจ คณุปสตุ หรือ 3) นางสาววรรณวิไล เพชรสรา้ง หรือ 4) 
นางสาวศรญัญา ผลดัศรี จากบริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีและก าหนด
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,900,000 บาท โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มติทีล่ง จ านวนเสียงที่ลง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ 

1. เห็นดว้ย 601,832,540 100.0000 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง 0 0.0000 
4. บตัรเสีย 0 0.0000 

วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
น าเสนอวาระนีต่้อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะแปรสภาพบริษัทจากบริษัท
จ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บริษัทมีคุณสมบัติ
ครบถว้นในการขออนุญาตเสนอขายหุน้ของบริษัทต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก ( IPO) 
และการน าหุน้สามญัของบริษัททัง้หมดเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี ้พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) ก าหนดว่าบริษัทจ ากัดจะแปรสภาพ
เป็นบรษิัทมหาชนไดเ้มื่อไดร้บัมติจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัท  

นอกจากนี ้ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจใหก้รรมการผูม้ีอ  านาจลง
นามลงลายมือชื่อผูกพนับริษัท และ/หรือ บคุคลที่กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามลงลายมือชื่อ
ผูกพนับริษัทมอบหมาย เป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็น
บริษัทมหาชนจ ากัด และเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับ และ/หรือสืบเนื่องจากการแปรสภาพบริษัท
เป็นบริษัทมหาชนจ ากัดกับหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้อง และมีอ านาจด าเนินการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมถอ้ยค าในค าขอจดทะเบียน และเอกสารอ่ืนใดที่เก่ียวขอ้งกบัการ
จดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และเรื่องที่เก่ียวข้องกับ และ/หรือ
สืบเนื่องจากการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดดังกล่าวได้ ในกรณีที่นาย
ทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดั และ/หรือ หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งมีค าสั่งใหแ้กไ้ข เปลี่ยนแปลง 
หรือเพิ่มเติมถอ้ยค าบางประการในเอกสารดงักล่าว รวมทัง้มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ 
ตามที่จ  าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการด าเนินการดงักลา่วตามที่เห็นสมควร และเพื่อใหเ้ป็นไป
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ตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และการตีความของหน่วยราชการที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ตาม
ค าแนะน าหรือค าสั่งของนายทะเบียนหรือเจา้หนา้ที่ 

เมื่อที่ประชุมไม่มีความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุม
พิจารณาอนุมติัการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด  และอนุมัติ
การมอบอ านาจในการด าเนินการจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด 
และเรื่องที่เก่ียวข้องกับ และ/หรือสืบเนื่องจากการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชน
จ ากดักบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดตามที่ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชมุ  

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการแปรสภาพบริษัท เฮงลิสซิ่ง จ ากดั 
เป็น บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน)  รวมถึงการมอบอ านาจให้
กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มี
อ  านาจลงนามลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการจด
ทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และเรื่องที่เก่ียวข้องกับ  และ/หรือ
สืบเนื่องจากการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มติทีล่ง จ านวนเสียงที่ลง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ 

1. เห็นดว้ย 601,832,540 100.0000 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง 0 0.0000 
4. บตัรเสีย 0 0.0000 

วาระที ่11 พิจารณาอนุมัติการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นทีต่ราไว้ของบริษัท 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
น าเสนอวาระนีต่้อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมไดอ้นุมัติการแปรสภาพบริษัทจากบริษัท
จ ากดัเป็นบรษิัทมหาชนจ ากดั โดยมีวตัถปุระสงคท์ี่จะเสนอขายหุน้ของบริษัทต่อประชาชน
ทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO) และน าหุน้สามญัของบรษิัททัง้หมดเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณา
อนุมัติใหม้ีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องหุน้ของบริษัท โดยเสนอใหเ้ปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไวข้องหุน้ของบริษัท จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 5 (หา้) บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 1 
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(หนึ่ง) บาท ซึ่งจะท าใหหุ้น้ของบริษัทเพิ่มจากเดิมจ านวน 601,832,540 (หกรอ้ยหนึ่งลา้น
แปดแสนสามหมื่นสองพนัหา้รอ้ยสี่สิบ) หุน้ เป็นจ านวน 3,009,162,700 (สามพนัเกา้ลา้น
หนึ่งแสนหกหมื่นสองพนัเจ็ดรอ้ย) หุน้  

เมื่อที่ประชุมไม่มีความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุม
พิจารณาอนมุติัการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้ของบรษิัท โดยมีรายละเอียดตามที่
ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชมุ  

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุติัการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้
ของบริษัท โดยเปลี่ยนแปลงจากเดิมมลูค่าหุน้ละ 5 (หา้) บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 1 (หนึ่ง) 
บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มติทีล่ง จ านวนเสียงที่ลง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ 

1. เห็นดว้ย 601,832,540 100.0000 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง 0 0.0000 
4. บตัรเสีย 0 0.0000 

วาระที ่12 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางสธุารทิพย ์พิสิฐบณัฑรูย ์ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร น าเสนอ
วาระนีต่้อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมไดม้ีอนุมัติการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด 
โดยมีวตัถุประสงคท์ี่จะเสนอขายหุน้ของบริษัทต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก ( IPO) และ
น าหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 800,837,300 (แปดรอ้ยลา้นแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพนัสาม
รอ้ย) บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 3,009,162,700 (สามพนัเกา้ลา้นหนึ่งแสนหกหมื่นสอง
พนัเจ็ดรอ้ย) บาท เป็นทนุจดทะเบียน 3,810,000,000 (สามพนัแปดรอ้ยสิบลา้น) บาท โดย
การออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 800,837,300 (แปดรอ้ยลา้นแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพัน
สามรอ้ย) หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 (หนึ่ง) บาท  
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เมื่อที่ประชุมไม่มีความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุม
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ไดช้ีแ้จงต่อที่
ประชมุ  

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก
จ านวน 800,837,300 (แปดรอ้ยลา้นแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพนัสามรอ้ย) บาท จากเดิมทุน
จดทะเบียน 3,009,162,700 (สามพนัเกา้ลา้นหนึ่งแสนหกหมื่นสองพนัเจ็ดรอ้ย) บาท เป็น
ทุนจดทะเบียน 3,810,000,000 (สามพันแปดรอ้ยสิบลา้น) บาท โดยการออกหุน้สามัญ
เพิ่มทุนจ านวน 800,837,300 (แปดรอ้ยลา้นแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามรอ้ย) หุน้ มูล
ค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 (หนึ่ง) บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนน
เสียง ดงันี ้

มติทีล่ง จ านวนเสียงที่ลง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ 

1. เห็นดว้ย 601,832,540 100.0000 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง 0 0.0000 
4. บตัรเสีย 0 0.0000 

วาระที ่13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน  

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
น าเสนอวาระนีต่้อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมไดพ้ิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนอีกจ านวน 800,837,300 (แปดรอ้ยลา้นแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพนัสามรอ้ย) บาท 
โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 800,837,300 (แปดรอ้ยลา้นแปดแสนสามหมื่นเจ็ด
พนัสามรอ้ย) หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 (หน่ึง) บาท ตามวาระขา้งตน้ จึงเห็นสมควรเสนอ
ใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 800,837,300 (แปด
รอ้ยลา้นแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพนัสามรอ้ย) หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 (หนึ่ง) บาท เพื่อ
เสนอขายบคุคลดงัต่อไปนี ้โดยจะเสนอขายหุน้เพิ่มทนุในคราวเดียวกนัหรือหลายคราวก็ได ้
โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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1. จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 38,437,300 (สามสิบแปดลา้น
สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันสามรอ้ย) หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 (หนึ่ง) บาท ใหแ้ก่
กรรมการ และ/หรือ ผูบ้รหิารของบรษิัท  

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่กรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหาร ตาม
ข้อ (1) นี ้ บริษัทจะน าหุ้นที่ เหลือจากการจัดสรรดังกล่าวไปเสนอขายให้แก่
ประชาชนทั่วไปรวมกับหุน้ที่บริษัทจะจัดสรรเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป
ดงัจะกลา่วต่อไปใน ขอ้ (2) ในราคาเท่ากบัราคาที่เสนอขายต่อประชาชน 

2. จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 762,400,000 (เจ็ดรอ้ยหกสิบ
สองล้านสี่แสน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท เพื่อเสนอขายให้แก่
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO) โดยจะเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวใน
คราวเดียวกนัหรือหลายคราวก็ได ้  

ทัง้นี ้การจัดสรรและเสนอขายหุน้ขา้งตน้จะเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์รื่องการจอง การจัด
จ าหน่าย และการจัดสรรหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด
ทุน ซึ่งรวมถึงประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่องการจ าหน่าย
หลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ประเภทหุน้และใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ของบริษัทที่ออกตรา
สารทุน และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทธ.27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ ์
เงื่อนไข และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์และหลกัเกณฑอ่ื์นใดที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้
จะสามารถท าได้เมื่อบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่จากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) และแบบ
แสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์และรา่งหนงัสือชีช้วนมีผลใชบ้งัคบัแลว้ 

ในการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดังกล่าวขา้งตน้ ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมติัการมอบ
อ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อผูกพนับริษัท 
และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผูม้ีอ  านาจ
ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอ  านาจพิจารณาก าหนดเงื่อนไข และ
รายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวกับการเสนอขายหุน้ เช่น การก าหนด และ/หรือเปลี่ยนแปลง
ช่วงราคาในการส ารวจความตอ้งการซือ้หลกัทรพัย ์(Bookbuild) ราคาเสนอขาย สดัส่วน
การเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการเสนอขาย การช าระค่าหุน้ รวมถึงการ
ด าเนินการใด ๆ ที่จ  าเป็น หรือเพื่อใหก้ารเสนอขายหุน้ส าเร็จลุล่วง ซึ่งการด าเนินการ
ดงักลา่วรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง 
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(ก) การเสนอขายหรือจดัสรรหุน้สามญัใหม่ต่อประชาชน และการเสนอขายหรือ
การจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ให้แก่กรรมการ หรือพนักงาน หรือบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์ หรือผูม้ีอุปการคุณ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑเ์รื่องการจอง 
การจัดจ าหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ ออกใหม่ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และหลกัเกณฑอ่ื์นใดที่เก่ียวขอ้ง 

(ข) ก าหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่เก่ียวขอ้งกับการ
เสนอขายหรือขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น โครงสรา้งการเสนอขายสุดท้าย 
ราคาเสนอขาย ระยะเวลาในการเสนอขาย วิธีการและขัน้ตอนการเสนอขาย 
การเสนอขายและจัดสรรหุ้นให้แก่กรรมการ หรือพนักงาน หรือบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์ หรือผู้มีอุปการคุณ  การช าระเงินค่าจองหุ้น วิธีการจัดสรร 
ขัน้ตอนการจัดสรร สดัส่วนการเสนอขาย การจดัสรรหุน้ที่เหลือจากการจอง
ซือ้ ตลอดจนด าเนินการอ่ืนใดที่จ  าเป็นหรือเก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามัญดังกล่าว โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่องการจอง การจัด
จ าหน่าย และการจัดสรรหลกัทรพัยท์ี่ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุและหลกัเกณฑอ่ื์นใดที่เก่ียวขอ้ง 

(ค) แต่งตัง้ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย ผูจ้ดัจ าหน่าย
หลกัทรพัย ์ผูร้บัฝากหรือดแูลหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ิน และ/หรือ ที่ปรกึษาอ่ืน
ที่เก่ียวขอ้ง และ/หรือ บคุคลอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

(ง) ติดต่อ เจรจา เขา้ท า จดัท า แกไ้ข เปลี่ยนแปลง ลงนาม และ/หรือส่งมอบ ค า
ขออนุญาต หนังสือชีช้วน สัญญา ข้อผูกพัน หนังสือให้สิทธิให้ค ารับรอง 
รายงาน และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงขออนญุาต ใหข้อ้มลู ยื่น
เอกสารหลกัฐานต่อ ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
องคก์ร หน่วยงาน หรือบุคคลอ่ืนใดที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหรือ
ขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท และมีอ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดอัน
จ าเป็นและสมควรเก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุก
ประการ โดยใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมภายใตก้ฎหมาย กฎระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง 

(จ) ด าเนินการใดๆ ที่จ  าเป็นหรือเก่ียวขอ้งเพื่อใหก้ารเสนอขายหุน้สามญัดงักล่าว
ส าเรจ็ลลุว่ง  
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เมื่อที่ประชุมไม่มีความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุม
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และอนุมัติการมอบอ านาจในการด าเนินการที่
จ  าเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร การเสนอขาย หรือการขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท 
โดยมีรายละเอียดตามที่ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชมุ  

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ให้แก่ 1) 
กรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหารของบริษัท จ านวนไม่เกิน 38,437,300 (สามสิบแปดลา้นสี่
แสนสามหมื่นเจ็ดพันสามรอ้ย) หุน้ และ 2) ประชาชนทั่วไปจ านวนไม่เกิน 762,400,000 
(เจ็ดรอ้ยหกสิบสองลา้นสี่แสน) หุน้ รวมทัง้การมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/
หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อผูกพนับริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบรษิัท
มอบหมาย และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทมอบหมาย 
เป็นผูม้ีอ  านาจพิจารณาก าหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวกบัการเสนอขายหุน้ 
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มติทีล่ง จ านวนเสียงที่ลง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ 

1. เห็นดว้ย 601,832,540 100.0000 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง 0 0.0000 
4. บตัรเสีย 0 0.0000 

วาระที ่14 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพ่ือให้
สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด  การ
เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นทีต่ราไว้ของบริษัท และการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
น าเสนอวาระนีต่้อที่ประชุม โดยรายงานใหท้ี่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทไดอ้นุมัติแปร
สภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้และการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนในวาระก่อน จึงตอ้งมีการพิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของ
บรษิัท เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมติต่าง ๆ ดงักลา่วในเรื่องดงัต่อไปนี ้

(1) ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1.  เรื่องชื่อบริษัท ทั้งชื่อภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ เป็นดงันี ้
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  จากเดิม  
  ชื่อภาษาไทยคือ “บริษัท เฮงลิสซิ่ง จ ากดั” 
   ชื่อภาษาองักฤษ คือ “Heng Leasing Company Limited” 
  เป็น 
  “ขอ้ 1. ชื่อบรษิัท “บรษิัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)” 

 และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Heng Leasing and Capital Public Company 
Limited” 

(2) เพิ่มเติมรายการในหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 2. ในเรื่องบรษิัทมีความประสงคท์ี่จะ
เสนอขายหุน้ต่อประชาชน 

(3) ใหย้กเลิกวตัถุประสงคเ์ดิมทัง้ฉบบั และใหใ้ชว้ตัถุประสงคต์ามร่างวัตถุประสงค์
ของบริษัท จ านวน 36 ข้อ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมครั้งนี ้  โดยให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เรื่อง
วตัถปุระสงคข์องบรษิัท เป็นดงันี ้
“ขอ้ 3. วตัถปุระสงคข์องบรษิัทมีจ านวน 36 ขอ้” 

(4) ใหแ้ก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิในเรื่องทุนจดทะเบียนและมูลค่าที่ตราไวข้องหุน้
ของบรษิัท โดยใหแ้กไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4. เรื่องทนุจดทะเบียน เป็นดงันี ้

 

(5) ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ จะตัง้อยู่ ณ จงัหวดั เชียงใหม่  

ทั้งนี ้ส  าเนาร่างวัตถุประสงคข์องบริษัท ปรากฎรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 5 ที่ได้
จดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

“ขอ้ 4. ทุ น จ ด ท ะ เ บี ย น 
จ านวน  

3,810,000,000 บาท (สามพันแปดรอ้ยสิบลา้น
บาท) 

 แบ่งออกเป็น 3,810,000,000 หุน้ (สามพันแปดรอ้ยสิบลา้น
หุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแยกออกเป็น 
 หุน้สามญั 3,810,000,000 หุน้ (สามพันแปดรอ้ยสิบลา้น

หุน้) 
 หุน้บรุมิสิทธิ - หุน้ ( -  )”  
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เมื่อที่ประชุมไม่มีความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุม
พิจารณาการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการแปร
สภาพบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องหุน้ และ
การเพิ่มทนุจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชมุ  

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ
ของบริษัท เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด การเปลี่ยนแปลง
มลูค่าที่ตราไวข้องหุน้ และการเพิ่มทนุจดทะเบียน ดงันี ้ 

(1) ใหแ้กไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 1. เรื่องชื่อบริษัท ทัง้ชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เป็นดงันี ้

  จากเดิม  
  ชื่อภาษาไทยคือ “บริษัท เฮงลิสซิ่ง จ ากดั” 
   ชื่อภาษาองักฤษ คือ “Heng Leasing Company Limited” 
  เป็น 
  “ขอ้ 1. ชื่อบรษิัท “บรษิัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)” 

 และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Heng Leasing and Capital Public Company 
Limited” 

(2) เพิ่มเติมรายการในหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 2. ในเรื่องบรษิัทมีความประสงคท์ี่จะ
เสนอขายหุน้ต่อประชาชน 

(3) ใหย้กเลิกวตัถุประสงคเ์ดิมทัง้ฉบบั และใหใ้ชว้ตัถุประสงคต์ามร่างวัตถุประสงค์
ของบริษัท จ านวน 36 ข้อ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมครั้งนี ้ โดยให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เรื่อง
วตัถปุระสงคข์องบรษิัท เป็นดงันี ้
“ขอ้ 3. วตัถปุระสงคข์องบรษิัทมีจ านวน 36 ขอ้” 

(4) ใหแ้ก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิในเรื่องทุนจดทะเบียนและมูลค่าที่ตราไวข้องหุน้
ของบรษิัท โดยใหแ้กไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4. เรื่องทนุจดทะเบียน เป็นดงันี ้

“ขอ้ 4. ทุ น จ ด ท ะ เ บี ย น 
จ านวน  

3,810,000,000 บาท (สามพันแปดรอ้ยสิบลา้น
บาท) 

 แบ่งออกเป็น 3,810,000,000 บาท (สามพันแปดรอ้ยสิบลา้น
บาท) 
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(5) ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ จะตัง้อยู่ ณ จงัหวดั เชียงใหม่  
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มติทีล่ง จ านวนเสียงที่ลง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ 

1. เห็นดว้ย 601,832,540 100.0000 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง 0 0.0000 
4. บตัรเสีย 0 0.0000 

วาระที ่15 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปล่ียนแปลงตราประทับของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การแปรสภาพบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
น าเสนอวาระนีต่้อที่ประชุมว่า เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการแปรสภาพบริษัทจ ากัดเป็นบริษัท
มหาชนจ ากัด ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระขา้งตน้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุม
เปลี่ยนแปลงตราประทบัของบรษิัทเป็น ดงันี ้

แบบเดิม 

 

 

 

 มลูค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแยกออกเป็น 
 หุน้สามญั 3,810,000,000 บาท (สามพันแปดรอ้ยสิบลา้น

บาท) 
 หุน้บรุมิสิทธิ - หุน้ ( -  )”  



 

56 
 

แบบใหม่ 

 

เมื่อที่ประชุมไม่มีความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุม
พิจารณาพิจารณาอนุมัติการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท โดยมีรายละเอียด
ตามที่ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชมุ  

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุติัการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงตราประทับของ
บรษิัทเป็น ดงันี ้

 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแปรสภาพบรษิัทจ ากดัเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มติทีล่ง จ านวนเสียงที่ลง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ 

1. เห็นดว้ย 601,832,540 100.0000 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง 0 0.0000 
4. บตัรเสีย 0 0.0000 
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วาระที ่16  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
แปรสภาพบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางสธุารทิพย ์พิสิฐบณัฑูรย ์ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร เพื่อให้
สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด  จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงขอ้บังคับของบริษัทใหส้อดคลอ้งกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ  
และพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์”) โดยใหย้กเลิกขอ้บงัคบัฉบบัปัจจุบนัทัง้ฉบบั และใหใ้ช้
ขอ้บงัคบัตามร่างฉบบัใหม่ จ านวน 59 ขอ้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 6 
ที่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้  

เมื่อที่ประชุมไม่มีความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุม
พิจารณาพิจารณาอนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคับของบริษัท เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการ
แปรสภาพบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด โดยมีรายละเอียดตามที่ได้ชีแ้จงต่อที่
ประชมุ  

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงขอ้บงัคับของบริษัท 
โดยใหย้กเลิกขอ้บงัคับฉบบัเดิมทัง้ฉบบัและใหใ้ชข้อ้บงัคับตามร่างฉบบัใหม่ จ านวน 59 
ขอ้ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มติทีล่ง จ านวนเสียงที่ลง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ 

1. เห็นดว้ย 601,832,540 100.0000 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง 0 0.0000 
4. บตัรเสีย 0 0.0000 

วาระที ่17  พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระ รวมทั้ง
ก าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด
ย่อย ประจ าปี 2564 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายณัติรุจน ์วรรณวิมลพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน น าเสนอวาระนีต่้อที่ว่า ในการแปรสภาพบริษัทจ ากัดเป็นบริษัท
มหาชนจ ากัดนั้นคณะกรรมการของบริษัทชุดเดิมจะหมดอ านาจลง  ซึ่ง พ.ร.บ. บริษัท
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มหาชนฯ ก าหนดใหเ้มื่อมีการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด
จะตอ้งมีการเลือกตัง้คณะกรรมการของบริษัทชุดใหม่ เพื่อปฏิบติัหนา้ที่แทนคณะกรรมการ
ชุดปัจจุบัน ทั้งนี ้ กรรมการบริษัทมหาชนจ ากัดนั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ตอ้งหา้มในการเป็นกรรมการตามที่ พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนฯ ก าหนด นอกจากนี ้ในการออก
และเสนอขายหุน้ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO) กรรมการบริษัท ตอ้งไม่มีลกัษณะ
ที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้ริหารจัดการกิจการที่มี
มหาชนเป็นผูถื้อหุน้ ตามที่ พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ ก าหนด ทัง้นี ้ประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที่ออกใหม่ 
รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม ("ประกาศ ทจ. 39/2559") ไดก้ าหนดคุณสมบติัของผูข้อ
อนุญาตเสนอขายหุ้นว่าต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน
กรรมการทัง้หมด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 คน 

ในการนี ้จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติการก าหนดให้คณะกรรมการของบริษัทมี
จ านวน 12 คน และเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้บุคคลดังต่อไปนีเ้ขา้ด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการชดุใหม่ของบรษิัท   

1.  ศาสตราจารย ์ดร.สรุพล  นิติไกรพจน ์ กรรมการอิสระ 
2.  นายณฎัธว์ฒัน ์ ศิลปวิทยกลุ กรรมการอิสระ  
3.  ผศ. ดร.ชยัวฒุิ ตัง้สมชยั กรรมการอิสระ  
4.  นายณติัรุจน ์ วรรณวิมลพงษ์ กรรมการอิสระ 
5.  นางสธุารทิพย ์ พิสิฐบณัฑรูย ์ กรรมการ 
6.  นายวิชยั ศภุสาธิตกลุ กรรมการ  
7.  นายสมฤทธิ์ พนัธธ์ารตัน ์ กรรมการ 
8.  นายพฒันพ์งษ ์ ผาทอง กรรมการ  
9.  นายบณัฑิต ศภุสาธิตกลุ กรรมการ  
10.  นายปรญิญา ศภุสาธิตกลุ      กรรมการ 
11.  นายธนสัสรณ ์ รตันศิรทิรพัย ์ กรรมการ 
12.  นางสาวฐปนรรฆษ์มน ไพศาลธีระกร กรรมการ 

ทั้งนี ้ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท  
ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 7 ที่ไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านพรอ้มหนังสือ
เชิญประชมุแลว้ 
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ทัง้นี ้นายณัติรุจน ์วรรณวิมลพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้
ชีแ้จงใหท้ี่ประชมุทราบว่าปัจจุบนั 1) นายวิชยั ศภุสาธิตกลุ 2) นายสมฤทธิ์ พนัธธ์ารตัน ์3) 
นายพัฒน์พงษ์ ผาทอง 4) นายบัณฑิต ศุภสาธิตกุล 5) นายปริญญา ศุภสาธิตกุล 6) 
นายธนสัสรณ ์รตันศิรทิรพัย ์และ 7) นางสาวฐปนรรฆษ์มน ไพศาลธีระกร ไดด้  ารงต าแหน่ง
เป็นหุน้สว่นไม่จ ากดัความรบัผิดในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั และ/หรือ กรรมการของบรษิัทเอกชน
อ่ืนที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และถือเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิัท  

นอกจากนี ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อย ในการเตรียมความพรอ้มของบริษัทเพื่อน าหุน้สามญัของบริษัทเขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จึงขอเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการซึ่งจะด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ซึ่งไดแ้ก่ เบีย้ประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และบ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลตอบแทนในลกัษณะอื่นใด โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

รายละเอียดค่าตอบแทนและสวัสดิการของกรรมการบรษิัท 

 และคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2564 

1.  ค่าตอบแทน 
1.1  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

ต าแหน่ง 

2563 2564 
ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 
(บาท) 

ค่าเบีย้
ประชุม 

(บาท/คร้ัง) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 
(บาท) 

ประธานกรรมการ 60,000 - 60,000 - 
กรรมการ 40,000 - 40,000 - 

1.2  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

ต าแหน่ง 

2563 2564 
ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 
(บาท) 

ค่าเบีย้
ประชุม 

(บาท/คร้ัง) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 
(บาท) 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

35,000 - 35,000 - 

กรรมการตรวจสอบ 25,000 - 25,000 - 
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1.3  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 

ต าแหน่ง 

2563 2564 
ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 
(บาท) 

ค่าเบีย้
ประชุม 

(บาท/คร้ัง) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 
(บาท) 

ประธานกรรมการบรหิาร - 160,000 - 160,000 
กรรมการบรหิารที่ด  ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการ
บรษิัท และ/หรือกรรมการ
ชดุย่อย 

- 120,000 - 120,000 

กรรมการบรหิารที่ไม่ได้
ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบรษิัทและ/หรือ
กรรมการชุดย่อย 

- 100,000 - 100,000 

หมายเหต:ุ  
1. กรรมการบริหารที่ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการชุดย่อยจะ
ไดร้บัเฉพาะค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการบรหิารเท่านัน้ 
2. กรรมการบริหารที่ด  ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษัทจะไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชุม
และค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการบรหิาร 
1.4  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ต าแหน่ง 

2563 2564 
ค่าเบีย้
ประชุม 

(บาท/คร้ัง) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 
(บาท) 

ค่าเบีย้
ประชุม 

(บาท/คร้ัง) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 
(บาท) 

ประธานกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง 

35,000 - 35,000 - 

กรรมการบรหิารความเสี่ยง 25,000 - 25,000 - 
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1.5  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ต าแหน่ง 

2563 2564 
ค่าเบีย้
ประชุม 

(บาท/คร้ัง) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 
(บาท) 

ค่าเบีย้
ประชุม 

(บาท/คร้ัง) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 
(บาท) 

ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

35,000 - 35,000 - 

กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

25,000 - 25,000 - 

2. สวัสดิการ 
(1) การประกันสุขภาพ 

สวัสดิการคุม้ครองสุขภาพเป็นกรมธรรมท์ี่คุม้ครองการรกัษาพยาบาลทัง้คนไขใ้น ( IPD) 

และคนไข้นอก (OPD) ให้กับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร โดยมี

ผลประโยชนร์วมสงูสุดไม่เกิน 100 ลา้นบาทต่อคนต่อปี โดยใหม้ีเงื่อนไขและรายละเอียด

อ่ืน ๆ ตามที่ระบไุวใ้นกรมธรรม ์
(2) การประกันภัยความรับผิดของกรรมการ 

สวัสดิการประกันภัยความรับผิดของกรรมการ (Directors and Officers Liability 

Insurance) เป็นการประกันภัยที่ใหค้วามคุม้ครองกรรมการ (Directors) และเจา้หน้าที่

ระดับสูงหรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (Executive Officers) ของบริษัทฯ ส าหรับความ

สูญเสียหรือค่าเสียหายทางการเงิน อันเนื่องมากจากการละเมิดหรือการกระท าผิด 

(wrongful acts) ที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย 

นอกจากนีก้ารประกนัภยัดงักล่าว ยงัใหค้วามคุม้ครองตัวบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ไดร้บั

อนญุาตหรือผูกพนัที่จะตอ้งชดใชใ้หก้บักรรมการ และ/หรือเจา้หนา้ที่ส  าหรบัการกระท าผิด

ที่กรรมการ หรือเจา้หนา้ที่นัน้ตอ้งรบัผิดตามกฎหมาย  โดยมีวงเงินจ ากดัความรบัผิดสงูสดุ

ไม่เกิน 200 ลา้นบาทต่อการเรียกรอ้งแต่ละครัง้และตลอดระยะเวลาเอาประกนัภยั  ทัง้นีใ้ห้

มีเงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามที่ระบไุวใ้นกรมธรรม ์

เมื่อที่ประชุมไม่มีความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุม
พิจารณาอนุมติัการเลือกตัง้กรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระ  รวมทัง้รบัทราบการ
ด ารงต าแหน่งเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากัดความรบัผิดในหา้งหุน้ส่วนจ ากัด และ /หรือ กรรมการ
ของบริษัทเอกชนอ่ืนที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และถือเป็นการแข่งขนักบั
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กิจการของบริษัท รวมทั้งค่าตอบแทนและสวัสดิการของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชมุ 

มติทีป่ระชุม ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึง
กรรมการอิสระ รวมทัง้รบัทราบการด ารงต าแหน่งเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิดในหา้ง
หุน้ส่วนจ ากดั และ/หรือ กรรมการของบริษัทเอกชนอ่ืนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดียวกัน และถือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท รวมทัง้ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มติทีล่ง จ านวนเสียงที่ลง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ 

1. เห็นดว้ย 601,832,540 100.0000 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง 0 0.0000 
4. บตัรเสีย 0 0.0000 

วาระที ่18 พิจารณาอนุมัติก าหนดกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
น าเสนอวาระนีต่้อที่ประชุม โดยรายงานใหท้ี่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการเลือกตั้ง
กรรมการบริษัทตามวาระขา้งตน้ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาก าหนดชื่อและ
จ านวนกรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อผกูพนับริษัท เป็นดงันี ้

“นายวิชยั ศภุสาธิตกุล นายสมฤทธิ์ พนัธธ์ารตัน ์นายพฒันพ์งษ์ ผาทอง นายปริญญา ศภุ
สาธิตกุล นายบณัฑิต ศุภสาธิตกุล นางสาวฐปนรรฆษ์มน ไพศาลธีระกร และ นายธนัส
สรณ ์รตันศิริทรพัย ์กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส าคัญ
ของบรษิัท” 

เมื่อที่ประชุมไม่มีความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุม
พิจารณาอนุมัติก าหนดอ านาจกรรมการผู้มีอ  านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท  โดยมี
รายละเอียดตามที่ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชมุ  

มติทีป่ระชุม  ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุติัก าหนดกรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือ
ชื่อผกูพนับรษิัท ดงันี ้ 
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“นายวิชยั ศภุสาธิตกุล นายสมฤทธิ์ พนัธธ์ารตัน ์นายพฒันพ์งษ์ ผาทอง นายปริญญา ศภุ
สาธิตกุล นายบณัฑิต ศุภสาธิตกุล นางสาวฐปนรรฆษ์มน ไพศาลธีระกร และ นายธนัส
สรณ ์รตันศิริทรพัย ์กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส าคัญ
ของบรษิัท” 

โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มติทีล่ง จ านวนเสียงที่ลง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ 

1. เห็นดว้ย 601,832,540 100.0000 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง 0 0.0000 
4. บตัรเสีย 0 0.0000 

 วาระที ่19 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายณัฎธ์วัฒน์ ศิลปวิทยกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ 
น าเสนอวาระนีต่้อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 181 แห่ง พ .ร .บ .บริษัทมหาชนฯ ก าหนดให้
คณะกรรมการตอ้งจดัใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้ผูส้อบบญัชีดว้ย หากที่ประชุม
ผูถื้อหุน้ลงมติใหแ้ปรสภาพเป็นบรษิัทมหาชนจ ากดัแลว้ ดงันัน้ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุม
พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อี วาย จ ากดั ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บั
ความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2564 และ
ค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีรายดังกล่าว โดยปรากฏรายละเอียดผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อ
แต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2564 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 8 ที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ทกุท่านพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้ ซึ่งสามารถสรุปได ้ดงันี ้

ล าดับ ชื่อ 
ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต

เลขที ่

ประวัติการสอบบัญชี 
ของบริษัท 

1. นางสาวรตันา  จาละ 3734 ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อใน
งบการเงินของบรษิัท หรือ 

2. นางสาวสมใจ  คณุปสตุ 4499 ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อใน
งบการเงินของบรษิัท หรือ 



 

64 
 

ล าดับ ชื่อ 
ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต

เลขที ่

ประวัติการสอบบัญชี 
ของบริษัท 

3. นางสาววรรณวิไล  เพชรสรา้ง 5315 ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อใน
งบการเงินของบรษิัท หรือ 

4. นางสาวศรญัญา ผลดัศรี 6768 ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อใน
งบการเงินของบรษิัท หรือ 

ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที่ได ้บริษัทสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตรายอ่ืนจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ใหป้ฏิบติัหนา้ที่แทนได้ ทัง้นี ้หากมี
การแต่งตั้งผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตรายอ่ืนจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด บริษัท จะ
ด าเนินการเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุติัต่อไป  

ในการนี ้ผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อดังกล่าวขา้งตน้ ไม่มีความสมัพันธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบั
บริษัท ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือบุคคลที่เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว และเป็นผูส้อบ
บัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์และไม่มีผูส้อบบญัชีท่านใดปฏิบติัหนา้ที่ผูส้อบบญัชีใหแ้ก่บรษิัทเป็นระยะเวลา 
7 ปีบัญชีติดต่อกัน (นับรวมกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่ผู ้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2564) 
นอกจากนี ้เสนอใหก้ าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
3,900,000 บาท ปรากฏรายละเอียดค่าสอบบญัชีส  าหรบัปี 2564 ดงันี ้

ค่าตอบแทน 
ผู้สอบบัญชี 

ปี 2564  
(ปีทีเ่สนอ)  

(บาท) 

ปี 2563  
(บาท) 

อัตรา
ค่าตอบแทน 
ทีล่ดลง 
(บาท) 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี (Audit Fee) 3,300,000 3,500,000  200,000  
ค่าตอบแทนที่เก่ียวขอ้งกบั IPO 600,000 600,000 - 
รวมทัง้สิน้ 3,900,000 4,100,000 200,000 

ทัง้นี ้ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่รวมค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) ที่บริษัทจ่าย
ตามจรงิ  
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เมื่อที่ประชุมไม่มีความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุม
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  โดยมี
รายละเอียดตามที่ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชมุ 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติการแต่งตัง้ 1) นางสาว
รตันา จาละ หรือ 2) นางสาวสมใจ คณุปสตุ หรือ 3) นางสาววรรณวิไล เพชรสรา้ง หรือ 4) 
นางสาวศรญัญา ผลดัศรี จากบริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีและก าหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,900,000 บาท โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มติทีล่ง จ านวนเสียงที่ลง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ 

1. เห็นดว้ย 601,832,540 100.0000 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง 0 0.0000 
4. บตัรเสีย 0 0.0000 

วาระที ่20 พิจารณาอนุมัติการน าหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
น าเสนอวาระนีต่้อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมไดม้ีมติอนุมติัใหบ้ริษัทแปรสภาพเป็นบรษิัท
มหาชนจ ากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อ
ด าเนินการออกและเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO) นัน้ บรษิัท
จะต้องน าหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใหม้ีตลาดรองส าหรบัการซือ้ขายหุน้ของบริษัท ประธานฯ 
เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนุมติัการน าหุน้สามญัของบรษิัทเขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

นอกจากนี ้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมติัการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอ  านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และ/หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย และ/หรือ บคุคลที่กรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อผูกพนั
บริษัทมอบหมาย เป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการน าหุน้สามญัของบริษัทเขา้จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงด าเนินการอ่ืนใดที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการ
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ดงักล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการเจรจา ตกลง จดัท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ ยื่น
ค าขออนุญาต และ/หรือ เอกสาร สัญญาอ่ืนใด ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ส านกังาน ก.ล.ต. บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หน่วยงานราชการ 
หรือองคก์รของรฐั หรือบุคคลใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนใหม้ีอ  านาจในการลงนาม รบัรอง
ความถูกตอ้ง และ/หรือ แกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้ความในเอกสารดงักล่าวตามค าแนะน าของ
เจา้หนา้ที่ของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งอันจ าเป็นและสมควรเพื่อการดังกล่าวไดทุ้กประการ 
โดยใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมภายใตก้ฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง  
เพื่อใหก้ารน าหุน้สามัญทั้งหมดของบริษัทเขา้จดทะเบียนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยส าเรจ็ลลุว่ง  

เมื่อที่ประชุมไม่มีความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุม
พิจารณาพิจารณาอนุมัติการน าหุน้สามัญของบริษัทเขา้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และอนมุติัการมอบอ านาจในการด าเนินการ
น าหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี
รายละเอียดตามที่ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชมุ  

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติการน าหุ้นสามัญของบริษัทเขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และ/หรือบุคคลที่ คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอ  านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
มอบหมาย เป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ อันจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการน าหุน้
สามญัของบรษิัทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงด าเนินการอ่ืน
ใดที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการดงักลา่ว ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มติทีล่ง จ านวนเสียงที่ลง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ 

1. เห็นดว้ย 601,832,540 100.0000 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง 0 0.0000 
4. บตัรเสีย 0 0.0000 
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วาระที ่21 พิจารณาแต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นนาย
ทะเบียนหลักทรัพยข์องบริษัท 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
น าเสนอวาระนีต่้อที่ประชมุว่า ตามที่ที่ประชมุไดพ้ิจารณาอนมุติัใหน้ าหุน้ของบรษิัทเขา้จด
ทะเบียนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จึงเห็นสมควร
เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็น
นายทะเบียนหลกัทรพัยข์องบรษิัท เพื่อท าหนา้ที่เป็นนายทะเบียนหลกัทรพัยข์องบรษิัท 

นอกจากนี ้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจใหก้รรมการผูม้ี
อ  านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอ  านาจลงลายมือชื่อ
ผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการแต่งตั้ง
นายทะเบียนหลกัทรพัยข์องบริษัทไดทุ้กประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง การเจรจา ตก
ลง จัดท า ลงนาม ส่งมอบ สญัญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการแต่งตัง้นาย
ทะเบียนหลกัทรพัยด์งักลา่วกบับริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นตน้ 
ตลอดจนใหม้ีอ  านาจในการลงนาม รบัรองความถูกต้อง และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ขอ้ความในเอกสารดงักล่าวตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งอนัจ าเป็นและสมควร
เพื่อการดังกล่าวไดทุ้กประการ โดยใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมภายใตก้ฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง เมื่อที่ประชุมไม่มีความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด เป็นนายทะเบียนหลักทรพัยข์องบริษัท และอนุมัติการ
มอบอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการแต่งตัง้นายทะเบียนหลกัทรพัยข์อง
บรษิัทไดท้กุประการ โดยมีรายละเอียดตามที่ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชมุ  

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบียนหลกัทรพัยข์องบริษัท และมอบอ านาจ
ใหก้รรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อผกูพนับรษิัท และ/หรือ บคุคลที่กรรมการผูม้ีอ  านาจลง
ลายมือชื่อผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับ
การแต่งตัง้นายทะเบียนหลกัทรพัยข์องบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ  
ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
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มติทีล่ง จ านวนเสียงที่ลง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ 

1. เห็นดว้ย 601,832,540 100.0000 
2. ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง 0 0.0000 
4. บตัรเสีย 0 0.0000 

วาระที ่22 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

เมื่อไม่มีเรื่องอ่ืนใดที่เสนอเขา้พิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 
12.00 น. 

 

     
ศาสตราจารย ์ดร.สรุพล นิติไกรพจน ์

ประธานที่ประชมุ 
 
 

     
นางสาวณฐันนัท ์กิตติผลสมบรูณ ์

ผูบ้นัทกึการประชมุ 
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วิธีการใช้รหัสคิวอาร ์(QR Code) 
ส าหรับการเรียกดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565  

แบบ 56-1 One Report และงบการเงินส าหรับปี 2564 

ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดเอกสารการประชุมและขอ้มลูต่าง ๆ ผ่านรหสัคิวอาร ์ (QR Code) ตามขัน้ตอน
ต่อไปนี ้

• ส าหรบัระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ไป) 

1. เปิดแอปพลิเคชนักลอ้งในมือถือ 

2. สแกนรหสัคิวอาร ์(QR Code) 

3. บนหนา้จอจะปรากฎขอ้ความแจง้เตือน ใหก้ดที่ขอ้ความดงักล่าวเพื่อดขูอ้มลูประกอบการ

ประชมุ 

หมายเหต:ุ กรณีไม่ปรากฎขอ้ความแจง้เตือนบนมือถือ ผูถื้อหุน้สามารถสแกนรหสัคิวอาร ์ (QR 
Code) จากแอปพลิเคชนัอ่ืน ๆ เช่น QR Code Reader, Facebook หรือ Line เป็น
ตน้ 

• ส าหรบัระบบ Android 

1. เปิดแอปพลิเคชนั QR Code Reader, Facebook หรือ Line 

ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line 
เปิดแอปพลิเคชัน Line > เลือกเพิ่มเพื่อน (Add Friends) > เลือก QR Code > 
สแกน QR Code 

ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผ่าน Facebook 
เปิดแอปพลิเคชัน Facebook  > เลือกค้นหา (Search) แถบด้านบน  > เลือก
สญัลกัษณ ์QR Code  > สแกน QR Code 

2. สแกนรหสัคิวอาร ์(QR Code) เพื่อดขูอ้มลูประกอบการประชมุ 

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565   แบบ 56-1 One Report 

 

 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 
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ประวัติของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ประวัติโดยสังเขปของ ผศ. ดร.ชัยวุฒ ิตั้งสมชัย 

ชื่อ - นามสกุล : ผศ. ดร.ชัยวุฒ ิตั้งสมชัย 

อายุ : 50 ปี 

สัญชาติ : ไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัท ณ วันที ่31 
ธันวาคม 2564 

: ตนเอง 600,000 หุน้ คิดเป็น 0.016 % 
คู่สมรส 50,000 หุน้ คิดเป็น 0.001 %  
รวมเป็น 650,000 หุน้ คิดเป็น 0.017 % ของหุน้ที่มี
สิทธิออกเสียงทัง้หมด 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง
กรรมการจนถึงปัจจุบัน 

: 1 ปี (นบัถึงเดือนเมษายน 2565) 
หากไดร้บัการเลือกตัง้ต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะด ารง
ต าแหน่งกรรมการรวมเป็นระยะเวลา 4 ปี 

ต าแหน่งทีเ่สนอเพ่ือ
แต่งตั้ง 

: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ 

คุณวุฒกิารศึกษา 
• ปรญิญาตรี (เกียรตินิยม) คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี สาขาการเงิน จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
• ปรญิญาโท คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี สาขาการเงิน จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
• ปรญิญาโท สาขา Economics University of Washington ประเทศสหรฐัอเมรกิา  
• ปรญิญาเอก สาขา Economics West Virginia University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) รุน่ที่ 159/2562 
• หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 37/2021 สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) รุน่ที่ 37/2564 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 
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• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบรษิัทไทย (IOD) รุน่ที่ 26/2022 

ประสบการณท์ างาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 
2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บรษิัท 

เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
2555 – ปัจจบุนั อาจารยป์ระจ าภาควิชาการเงิน คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2555 – ปัจจบุนั ประธานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2555 – 2563 รองคณบดี คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียนอื่น บริษัทอื่นทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 
ไม่มีการด ารงต าแหน่ง ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็น
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 
ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

 
จ านวนคร้ังการเข้าร่วมประชุมในปี 2564 ก่อนแปรสภาพ หลังแปรสภาพ 

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
1/1 ครัง้ 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท 
2/2 ครัง้ 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 
6/6 ครัง้ 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 
1/1 ครัง้ 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 
5/5 ครัง้ 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 

การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1/1 ครัง้ 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 
3/3 ครัง้ 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 

การประชมุคณะกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร 
1/1 ครัง้ 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 
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ทัง้นี ้ผศ. ดร.ชยัวฒุิ ตัง้สมชยั มีคณุสมบติัการเป็นกรรมการครบถว้นตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑท์ี่
เก่ียวขอ้งก าหนด  โดยมีคณุสมบติัเพิ่มเติมส าหรบักรรมการอิสระ ดงันี  ้
  ไม่เป็นญาติสนิทกบัผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท 

 ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ไดร้บั
เงินเดือนประจ าของบรษิัทในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคัญกับบริษัท ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษิัท  ซึ่งอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอิสระ
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ประวัติโดยสังเขปของ นายวิชัย ศุภสาธิตกุล 

ชื่อ - นามสกุล : นายวิชัย ศุภสาธิตกุล 

อายุ : 59 ปี 

สัญชาติ : ไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัท ณ วันที ่31 
ธันวาคม 2564 

: 331,883,525 หุน้  
คิดเป็น 8.711 % ของหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง
กรรมการจนถึงปัจจุบัน 

: 1 ปี (นบัถึงเดือนเมษายน 2565) 
หากไดร้บัการเลือกตัง้ต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะด ารง
ต าแหน่งกรรมการรวมเป็นระยะเวลา 4 ปี 

ต าแหน่งทีเ่สนอเพ่ือ
แต่งตั้ง 

: กรรมการบรษิัท / รองประธานกรรมการบรหิาร 

คุณวุฒกิารศึกษา 
• ปรญิญาตรี คณะวิทยาศาสตร ์สาขาเคมีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

(IOD) รุน่ที่ 245/2560 

ประสบการณท์ างาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่ / รกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายบรหิารองคก์ร บรษิัท เฮงลิสซิ่ง 
แอนด ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

2558 – 2564 กรรมการ บรษิัท ทวีเฮง เงินด่วน จ ากดั 
2558 – 2564 กรรมการ บรษิัท ทวีเฮง มอเตอร ์จ ากดั 
2558 – 2564 กรรมการ บรษิัท ทวีเฮง 2558 จ ากดั 
2558 – 2562 กรรมการ บรษิัท ทวีพฒันา โฮลดิง้ จ ากดั 
2546 – 2564 กรรมการ บรษิัท ทวีเฮง ออโตลีสซิ่ง จ ากดั 
2545 – 2564 กรรมการ หา้งหุน้สว่นจ ากดั บา้นดู่ลิสซิ่ง 
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2545 – 2564 กรรมการ บรษิัท ทวีเฮง จ ากดั 
2543 – 2564 หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจ ากดั ทวีเฮง ลิสซิ่ง 
2537 – 2564 หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจ ากดั ทวีเฮงยานยนต ์

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียนอื่น บริษัทอื่นทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 
ไม่มีการด ารงต าแหน่ง ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็น
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 
ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

 
จ านวนคร้ังการเข้าร่วมประชุมในปี 2564 ก่อนแปรสภาพ หลังแปรสภาพ 

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
1/1 ครัง้ 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท 
2/2 ครัง้ 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 
6/6 ครัง้ 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 

การประชมุคณะกรรมการบริหาร 
6/6 ครัง้ 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 
15/15 ครัง้ 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 
 

ทัง้นี ้นายวิชยั ศภุสาธิตกลุ มีคณุสมบติัการเป็นกรรมการครบถว้นตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑท์ี่
เก่ียวขอ้งก าหนด
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ประวัติโดยสังเขปของ นายพัฒนพ์งษ ์ผาทอง 

ชื่อ - นามสกุล : นายพัฒนพ์งษ ์ผาทอง 

อายุ : 52 ปี 

สัญชาติ : ไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัท ณ วันที ่31 
ธันวาคม 2564 

: ตนเอง 125,893,145 หุน้ คิดเป็น 3.304 % 
คู่สมรส 500,000 หุน้ คิดเป็น 0.013 %  
รวมเป็น 126,393,145 หุน้ คิดเป็น 3.317 % ของ
หุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง
กรรมการจนถึงปัจจุบัน 

: 1 ปี (นบัถึงเดือนเมษายน 2565) 
หากไดร้บัการเลือกตัง้ต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะด ารง
ต าแหน่งกรรมการรวมเป็นระยะเวลา 4 ปี 

ต าแหน่งทีเ่สนอเพ่ือ
แต่งตั้ง 

: กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิารความเสี่ยง / 
กรรมการบรหิาร 

คุณวุฒกิารศึกษา 
• ปรญิญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยับอสตนั สหรฐัอเมรกิา 
• ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกิจมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
• หลกัสตูร Financial Statement for Directors (FSD) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

(IOD) รุน่ที่ 32/2560 
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

(IOD) รุน่ที่ 245/2560 
• หลกัสตูร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย (IOD) รุ่นที่ 50/2562 

ประสบการณท์ างาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 
2558 – ปัจจบุนั กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม / กรรมการบรหิาร บรษิัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล 

จ ากดั (มหาชน) 
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2558 – ปัจจบุนั หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจ ากดั สนัทรายกู๊ดแลนด ์
2551 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท โภคาลยั จ ากดั 
2550 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท อตุสาหกรรมใบยาสบูไทย จ ากดั 
2544 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ส านกังานบญัชีชยัพฒัน ์จ ากดั 
2542 – ปัจจบุนั กรรมการรองผูจ้ดัการ บรษิัท ชอยส ์คารเ์รนทท์อล จ ากดั 
2543 – 2563 กรรมการ บรษิัท โรงเรียนดนตรีมิวสิคคลาส จ ากดั 
2540 – 2565 กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท พฒันสินลิสซิ่ง (ซีพีแอล) จ ากดั 

 
การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียนอื่น บริษัทอื่นทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 

ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 5 หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจ ากดั สนั
ทรายกู๊ดแลนด ์
กรรมการ บรษิัท โภคาลยั จ ากดั 
กรรมการ บรษิัท อตุสาหกรรมใบยาสบู
ไทย จ ากดั 
กรรมการ บรษิัท ส านกังานบญัชี
ชยัพฒัน ์จ ากดั 
กรรมการรองผูจ้ดัการ บรษิัท ชอยส ์
คารเ์รนทท์อล จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็น
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 
ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

 
จ านวนคร้ังการเข้าร่วมประชุมในปี 2564 ก่อนแปรสภาพ หลังแปรสภาพ 

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
1/1 ครัง้ 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท 
2/2 ครัง้ 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 
6/6 ครัง้ 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 

การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
- ครัง้ 

คิดเป็นรอ้ยละ - 
1/1 ครัง้ 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 
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จ านวนคร้ังการเข้าร่วมประชุมในปี 2564 ก่อนแปรสภาพ หลังแปรสภาพ 

การประชมุคณะกรรมการบริหาร 
5/6 ครัง้ 

คิดเป็นรอ้ยละ 83.33 
15/15 ครัง้ 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 

การประชมุคณะกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร 
1/1 ครัง้ 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 
 

ทัง้นี ้นายพฒันพ์งษ ์ผาทอง มีคณุสมบติัการเป็นกรรมการครบถว้นตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑท์ี่
เก่ียวขอ้งก าหนด 
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ประวัติโดยสังเขปของ นายปริญญา ศุภสาธิตกุล 

ชื่อ - นามสกุล : นายปริญญา ศุภสาธิตกุล 

อายุ : 45 ปี 

สัญชาติ : ไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัท ณ วันที ่31 
ธันวาคม 2564 

: 197,790,430 หุน้ 
คิดเป็น 5.191 % ของหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง
กรรมการจนถึงปัจจุบัน 

: 1 ปี (นบัถึงเดือนเมษายน 2565) 
หากไดร้บัการเลือกตัง้ต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะด ารง
ต าแหน่งกรรมการรวมเป็นระยะเวลา 4 ปี 

ต าแหน่งทีเ่สนอเพ่ือ
แต่งตั้ง 

: กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิาร 

คุณวุฒกิารศึกษา 
• ปรญิญาตรี คณะบรหิารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม 

 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

• หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
(IOD) รุน่ที่ 90/2561 

• หลกัสตูร Financial Statement for Directors (FSD) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
(IOD) รุน่ที่ 37/2561 

• หลกัสตูร Driving Company Success with IT Governance (ITG) สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิัทไทย (IOD) รุ่นที่ 6/2560 

• หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิัทไทย (IOD) รุ่นที่ 8/2560 

• หลกัสตูร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) รุ่นที่ 38/2560 

• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
(IOD) รุน่ที่ 246/2560 
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ประสบการณท์ างาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 
2558 – 2564 กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม / กรรมการบรหิาร บรษิัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล 

จ ากดั (มหาชน) 
2558 – 2564 กรรมการ บรษิัท ทวีเฮง เงินด่วน จ ากดั 
2545 – 2564 หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจ ากดั บา้นดู่ลีสซิ่ง 
2545 – 2564 กรรมการ บรษิัท ทวีเฮง จ ากดั 
2543 – 2564 หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจ ากดั ทวีเฮง ลิสซิ่ง 
2537 – 2564 หุน้สว่นผูจ้ดัการ หา้งหุน้สว่นจ ากดั ทวีเฮงยานยนต ์
 

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียนอื่น บริษัทอื่นทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 
ไม่มีการด ารงต าแหน่ง ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็น
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 
ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

 
จ านวนคร้ังการเข้าร่วมประชุมในปี 2564 ก่อนแปรสภาพ หลังแปรสภาพ 

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
1/1 ครัง้ 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท 
2/2 ครัง้ 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 
6/6 ครัง้ 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 

การประชมุคณะกรรมการบริหาร 
6/6 ครัง้ 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 
15/15 ครัง้ 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 

การประชมุคณะกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร 
1/1 ครัง้ 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 
 
ทัง้นี ้นายปรญิญา ศภุสาธิตกลุ มีคณุสมบติัการเป็นกรรมการครบถว้นตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์

ที่เก่ียวขอ้งก าหนด 
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เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

ประวัติผู้สอบบัญชีทีไ่ด้รับเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2565 

ชื่อ - นามสกุล  : นางสาวรตันา จาละ  

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3734 

อาย ุ  : 55 ปี 

วุฒิการศึกษา   : บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์    

ต าแหน่งของผู้สอบบัญชีในส านักงาน  : หุน้ส่วน 

ประสบการณก์ารตรวจสอบ    : - บรษิัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
- ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
- บรษิัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 
- บรษิัท ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
- ธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) 
- บรษิัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 
- บรษิัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
- บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 

ความสัมพันธ ์และ/หรือ การมีส่วนได้
เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบ
บัญชี) กับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร 
/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้องกบั
บุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลท าให้ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้อย่างอิสระ 

  :     ไม่มี 

จ านวนปีทีส่อบบัญชีให้บริษัท   :     ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัท เฮงลิสซิ่ง 
แอนด ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 4 
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เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

ประวัติผู้สอบบัญชีทีไ่ด้รับเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2565 

ชื่อ - นามสกุล  : นางสาวสมใจ  คณุปสตุ 

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  :      ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4499  

อาย ุ : 51 ปี 

วุฒิการศึกษา  : บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ต าแหน่งของผู้สอบบัญชีในส านักงาน  :    หุน้ส่วน 

ประสบการณก์ารตรวจสอบ  :    - บรษิัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 - บรษิัท ประกนัภยัไทยวิวฒัน ์จ ากดั (มหาชน) 
 - บรษิัท นวกิจประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 - บรษิัท ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
 - บรษิัท เอ็ทน่า ประกนัสขุภาพ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 - บรษิัท ซมโปะ ประกนัภยั (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 - บรษิัท ราชธานี ลิสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
 - บรษิัท เอส 11 กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 - บรษิัท แอล เอช ไฟแนนซเ์ชยีล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
 - ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
 - บรษิัท ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 - ธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) 
 - บรษิัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
 - บรษิัท หลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
  - บรษิัทบรหิารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้
เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบ
บัญชี) กับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร 
/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้องกบั
บุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลท าให้ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้อย่างอิสระ 

 :     ไม่มี 
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จ านวนปีทีส่อบบัญชีให้บริษัท   :     เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์
แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ในรอบระยะเวลาบญัชีปี 2564 
รวมจ านวนเวลา 1 ปี 
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เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

ประวัติผู้สอบบัญชีทีไ่ด้รับเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2565 

ชื่อ - นามสกลุ    : นางสาววรรณวิไล เพชรสรา้ง    

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  : ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 5315 

อาย ุ  : 49 ปี 

วุฒิการศึกษา   : บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต  

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์    
   

ต าแหน่งของผู้สอบบัญชีในส านักงาน  : หุน้ส่วน 

ประสบการณก์ารตรวจสอบ  : - บรษิัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
- ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
- ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
- ธนาคารมิซูโฮ จ ากดั สาขากรุงเทพฯ 
- บรษิัท เจ เอม็ ที เน็ทเวอรค์ เซอรว์ิสเซ็ส จ ากดั (มหาชน) 
- บรษิัท เอ็กซส์ปรงิ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

ความสัมพันธ ์และ/หรือ การมีส่วนได้
เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบ
บัญชี) กับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร 
/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้องกบั
บุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลท าให้ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้อย่างอิสระ 

  :     ไม่มี 

จ านวนปีทีส่อบบัญชีให้บริษัท   :     ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัท เฮงลิสซิ่ง 
แอนด ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
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เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

ประวัติผู้สอบบัญชีทีไ่ด้รับเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2565 

ชื่อ - นามสกุล  : นางสาวศรญัญา  ผลดัศรี 

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต :  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6768  

อาย ุ : 48 ปี 

วุฒิการศึกษา  : บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต  
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ต าแหน่งของผู้สอบบัญชีในส านักงาน  :    หุน้ส่วน 

ประสบการณก์ารตรวจสอบ  :    - บรษิัท อีเอ็มซเีอส ไทย จ ากดั 
 - ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 
 - บรษิัท ราชธานีลิสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
 - ธนาคารมิซูโฮ จ ากดั สาขากรุงเทพฯ 
 - บรษิัท เอส 11 กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 - บรษิัทเงินทนุ แอ็ดวานซ ์จ ากดั (มหาชน) 

ความสัมพันธ ์และ/หรือ การมีส่วนได้
เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบ
บัญชี) กับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร 
/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้องกบั
บุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลท าให้ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้อย่างอิสระ 

  :     ไม่มี 

จ านวนปีทีส่อบบัญชีให้บริษัท   :     ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัท เฮง
ลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
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นิยามกรรมการอิสระ 

 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทก าหนด และเป็นไปตาม
แนวทางที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถดูแล
ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายไดเ้ท่าเทียมกนั เพื่อปอ้งกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์สรุปไดด้งันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี ้ใหน้ับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่
เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ  

2. ไม่เป็น หรือ เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือน
ประจ า หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับ
เดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้ม
ดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท  

3. ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของผูท้ี่มีความสมัพันธท์างธุรกิจ
กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี อีกทัง้ไม่มีผลประโยชนห์รือส่วน
ไดส้่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทัง้ในดา้นการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทใน
เครือ บรษิัทรว่ม หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะที่จะท าใหข้าดความเป็นอิสระ 

ทั้งนี ้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการ หรือการ
ใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกัน การใหส้ินทรัพย์เป็น
หลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณอ่ื์นใดในท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทหรือคู่สญัญามี
ภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษิัทหรือตัง้แต่
ยี่สิบลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตาม
วิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ย

สิ่งทีส่่งมาด้วย 5 
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หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม ส าหรบัการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้
นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ของบรษิัท ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

5. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องกรรมการบริษัท ผู้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ นอกจากนีแ้ลว้ยงัตอ้งสามารถ
แสดงความเห็นหรือรายงานไดอ้ย่างมีอิสระ ตามภารกิจที่ไดร้บัมอบหมายโดยไม่ตอ้งค านึงถึง
ผลประโยชนใ์ด ๆ และไม่ตกอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่อยู่ภายใต้
สถานการณใ์ด ๆ ที่อาจบีบบงัคับใหไ้ม่สามารถแสดงความเห็นไดอ้ย่างตรงไปตรงมาตามที่พึงจะ
เป็น  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของ
ส านกังานสอบบญัชี (“หุน้ส่วน” ดงักล่าวหมายถึง ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากส านกังานสอบบญัชี ให้
เป็นผูล้งลายมือชื่อในรายงานการสอบบญัชีในนามของนิติบุคคลนัน้) ซึ่งมีผูส้อบบญัชีบรษิัท บรษิัท
ใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท สงักดัอยู่ เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรือที่
ปรกึษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจ
ควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย (“หุน้ส่วน” ดังกล่าวหมายถึง ผูท้ี่ไดร้บั
มอบหมายจากผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ ใหเ้ป็นผูล้งลายมือชื่อในรายงานการใหบ้รกิารทางวิชาชีพใน
นามของนิติบุคคลนัน้) เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนเขา้
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิ
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ออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัที่มี
นยักบักิจการของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท 
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ข้อมูลกรรมการอิสระทีไ่ด้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 

ชื่อ - นามสกุล : ศาสตราจารย ์ดร.สรุพล นิติไกรพจน ์
อายุ : 61 ปี 
ต าแหน่ง : ประธานกรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ 
ทีอ่ยู่ : 69 หมู่ 7 ต.สนัทรายนอ้ย อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ 

50210  
การมีส่วนได้เสียพิเศษ
ในวาระการประชุม 

: ไม่ม ี
 

 

 

ชื่อ - นามสกุล : นายณฏัธว์ฒัน ์ศิลปวิทยกลุ 
อายุ : 58 ปี 
ต าแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 
ทีอ่ยู่ : 69 หมู่ 7 ต.สนัทรายนอ้ย อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ 

50210  
การมีส่วนได้เสียพิเศษ
ในวาระการประชุม 

: ไม่ม ี
 

 

ชื่อ - นามสกุล : ผศ.ดร.ชยัวฒุิ ตัง้สมชยั 
อายุ : 50 ปี 
ต าแหน่ง : ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง / กรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
ทีอ่ยู่ : 69 หมู่ 7 ต.สนัทรายนอ้ย อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ 

50210  
การมีส่วนได้เสียพิเศษ
ในวาระการประชุม 

: วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่
พน้จากต าแหน่งตามวาระ 
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ชื่อ - นามสกุล : นายณติัรุจน ์วรรณวิมลพงษ์ 
อายุ : 46 ปี 
ต าแหน่ง : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /  

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
ทีอ่ยู่ : 69 หมู่ 7 ต.สนัทรายนอ้ย อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ 

50210 
การมีส่วนได้เสียพิเศษ
ในวาระการประชุม 

: ไม่ม ี
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ข้อบังคับบริษัทเฉพาะทีเ่กี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
หมวดที ่5 

คณะกรรมการ 
ขอ้ 24 ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัต่อไปนี ้

(ก) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) หุน้ต่อหนึ่ง (1) เสียง 
(ข) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (ก) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลาย

คนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีที่เลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียง
ใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(ค) บุคคลที่ไดร้ับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตั้ง
ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพงึมีหรือจึงเลือกตัง้ในครัง้
นัน้ ใหป้ระธานในที่ประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ขอ้ 25 ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม 
(1/3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้
ออกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3) 

 กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกได ้
กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั้นใหใ้ชว้ิธี
สมคัรใชข้องกรรมการ หากกรรมการที่สมคัรใจลาออกจากต าแหน่งยงัไม่ครบจ านวนตามวรรคแรก
ก็ใหใ้ชว้ิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อก
จากต าแหน่ง 

ขอ้ 26 นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเมื่อ 
(ก) ตาย 
(ข) ลาออก 
(ค) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชน กฎหมายว่า

ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอ่ืนใดที่เก่ียวขอ้ง 
(ง) ที่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตามขอ้ 29 
(จ) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

ขอ้ 29 ที่ประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมี
หุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนหุน้ที่ถือโดยผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง 
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ขอ้ 37 หา้มมิใหบ้ริษัทจ่ายเงินหรือทรพัยส์ินอ่ืนใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ 
โดยกรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามระเบียบขอ้บังคับของบริษัทหรือ
ตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณาก าหนดและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น
จ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรือใหม้ีผลตลอดไป
จนกว่าท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได ้

 ขอ้ความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้มาจากพนกังาน
หรือลูกจา้งของบริษัทในอันที่จะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะที่เป็นพนักงานหรือ
ลกูจา้งของบรษิัท 

หมวดที ่6 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 38 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือนนบั
แต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 
การประชมุผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รียกว่าการประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะ
เรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร 
ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่
จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ชื่อกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุ
วิสามัญเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ัดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผู้ถือหุน้ภายในสี่สิบหา้วัน (45) 
วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสือนัน้จากผูถื้อหุน้ดงักลา่ว 
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุ้น
ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกันหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืน ๆ รวมกันไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคับไวน้ัน้จะเรียกประชุม
เองก็ไดภ้ายในสี่สิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนีใ้หถื้อ
ว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายอัน
จ าเป็นที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
ในกรณีที่ปปรากฎว่าการประชุมผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่ครัง้ใด
จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมารว่มประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัฉบบันี ้ผูถื้อหุน้
ตามวรรคสี่ตอ้งรว่มกนัรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้แก่บริษัท 

ขอ้ 39 ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุ โดยระบสุถานที่ วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดย
ระบุใหช้ัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้
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ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่น้อย
กว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกันสาม 
(3) วนัก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั 
ทัง้นี ้สถานที่ที่จะใชเ้ป็นที่ประชมุจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ของบริษัท หรือที่อ่ืนใด
ตามที่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้
คณะกรรมการอาจก าหนดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกสก์็ได ้ทัง้นี ้ตอ้ง
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการตามที่กฎหมายก าหนด และตามมาตรฐานการ
รกัษาความมั่นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศที่ก าหนดไวใ้นกฎหมาย รวมทัง้ที่จะมีการแกไ้ขเพิ่มเติม
ใด ๆ ต่อไป 
ในกรณีที่เป็นการมอบฉันทะใหเ้ขา้ประชุมผูถื้อหุน้โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส ์ผูถื้อหุน้
และผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่บรษิัทก าหนด และเป็นไปตามประกาศ 
กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ที่จะมีการแกไ้ขเพิ่มเติมใด ๆ ต่อไป 

ขอ้ 40 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉันทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมก็ได ้หนงัสือมอบฉันทะจะตตอ้งลงวนัที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุน้ที่มอบฉันทะและจะตอ้ง
เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนดซึ่งอย่างนอ้ยจะตอ้งมีรายการดงัต่อไปนี ้

   1) จ านวนหุน้ที่ผูม้อบฉนัทะถือหุน้ 
   2) ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ 
   3) ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 หนงัสือมอบฉันทะนีจ้ะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท้ี่ประธานก าหนด ณ ที่ประชุมก่อน

ผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 
ขอ้ 41 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (หากมี) มาประชมุกนัไม่นอ้ย

กว่ายี่สิบหา้ (25) คนหรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นับ
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์
ประชมุ 

 ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้
ถือหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง หากการประชุมผู้
ถือหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นัน้มิใช่
เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และในกรณีนีใ้หส้งหนงัสือนดัประชมุ
ไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบ
เป็นองคป์ระชมุ 
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ขอ้ 42 ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม 
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชมุ หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที่ได ้ใหท้ี่ประชมุเลือกผูถื้อ
หุน้ซึ่งมาประชมุคนใดคนหนึงซึ่งไดเ้ขา้รว่มประชมุเป็นประธานในที่ประชมุ 

ขอ้ 43 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้ ใหหุ้น้หนึ่ง (1) หุน้มีเสียงหนึ่ง (1) เสียง และมติของ
ที่ประชมุผูถื้อหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
(ก) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ถา้มีคะแนนเท่ากัน ใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี ้
ขาด 

(ข) ในกรณีดังต่อไปนีใ้หถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือยางสว่นที่ส  าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
(2) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทเอกชน หรือบรษิัทมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิัท 
(3) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ

บางส่วนที่ส  าคัญ การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนใดเขา้จัดการธุรกิจของบริษัท หรือ
การควบรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุน
กนั 

(4) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ 
(5) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท 
(6) การเลิกบรษิัท 
(7) การออกหุน้กูเ้พื่อเสนอขายต่อประชาชน 
(8) การควบรวมกิจการบรษิัทกบับรษิัทอ่ืน 

ขอ้ 44 กิจการท่ีที่ประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท า มีดงันี ้
(ก) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
(ข) พิจารณาอนมุติังบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีที่ผ่านมา 
(ค) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารองตาม

กฎหมาย 
(ง) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ 
(จ) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(ฉ) พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัขี และ 
(ช) กิจการอ่ืน ๆ 
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หมวดที ่7 
การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 

ขอ้ 47 คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการท างบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของ
รอบปีบญัชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
และคณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนนัน้
ใหเ้สรจ็ก่อนที่จะน าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 48 คณะกรรมการตอ้งจดัสง่เอกสารดงัต่อไปนีไ้ปใหผู้ถื้อหุน้ พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้สามญั
ประจ าปี 
(ก) ส าเนางบแสดงฐานะการเงินและบญัชีก าไรขาดทุนที่ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พรอ้มทัง้

รายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี และ 
(ข) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ พรอ้มเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน 

ขอ้ 49 ใหท้ี่ประชมุสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษัท และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีใหแ้ก่
ผูส้อบบญัชีนัน้ ผูส้อบบญัชีซึ่งพน้ต าแหน่งไปแลว้นัน้มีสิทธิที่จะไดร้บัเลือกใหก้ลบัมารบัต าแหน่งได้
อีก 
ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ที่ใด ๆ ในบรษิัท 
ทัง้นี ้บรษิัทจะพิจารณาจดัใหม้ีการหมนุเวียนผูส้อบบญัชีตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 

ขอ้ 50 ผูส้อบบญัชีมีอ านาจในการตรวจสอบบญัชี เอกสาร และหลกัฐานอ่ืนใดที่เก่ียวกบัรายได ้รายจ่าย 
ตลอดจนทรพัยส์ินและหนีส้ินของบริษัทไดใ้นระหวางเวลาท าการของบริษัท ในการนี ้ใหผู้ส้อบ
บัญชีมีอ านาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง ผูด้  ารงต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และ
ตวัแทนของบริษัท รวมทัง้ใหบุ้คคลเหล่านัน้ชีแ้จงขอ้เท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลกัฐานเก่ียวกับ
การด าเนินกิจการของบรษิัทตามที่จ  าเป็นส าหรบัการปฏิบติัหนา้ที่ของผูส้อบบญัชี 
ผูส้อบบญัชีตอ้งท ารายงานว่าดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน บญัชีก าไรขาดทุนเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อ
หุน้สามัญประจ าปีและตอ้งแถลงในรายงานเช่นว่านั้นดว้ยว่า งบแสดงฐานะการเงิน บญัชีก าไร
ขาดทนุนัน้ไดจ้ดัท าขึน้โดยถกูตอ้งและแสดงถึงกิจการที่แทจ้รงิและถูกตอ้งของบริษัทหรือไม่ 

ขอ้ 51 ผูส้อบบัญชีมีหน้าที่เขา้ร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุน้ของบริษัททุกครัง้ที่มีการพิจารณางบ
แสดงฐานะการเงิน บญัชีก าไรขาดทุน และปัยหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัท เพื่อชีแ้จงการตรวจสอบ
บญัชีต่อผูถื้อหุน้ และใหบ้ริษัทจดัส่งรายงานและเอกสารทัง้หมดของบริษัทที่ผูถื้อหุน้จะพงึไดร้บัใน
การประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 

ขอ้ 52 คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและของที่ประชุม
คณะกรรมการลงไวใ้นสมุดบนัทึกรายงานการประชุมโดยถูกตอ้ง สมดุนีใ้หเ้ก็บรกัษาไว ้ณ บริษัท 
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ทั้งนี ้รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมผูถื้อหุน้นั้น คณะกรรมการตอ้ง
จดัท าใหเ้สรจ็ภายในสิบสี่ (14) วนันบัแต่วนัประชมุ 

หมวดที ่8 
เงนิปันผลและเงนิส ารอง 

ขอ้ 53 หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ 
หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล 
เงินปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กัน เวน้แต่ในกรณีบริษัทออกหุน้บุริมสิทธิและ
ก าหนดใหหุ้น้บรุมิสิทธิรบัเงินปันผลแตกต่างจากหุน้สามญั ใหจ้ดัสรรเงินปันผลตามที่ก าหนดไว ้
เวน้แต่เป็นกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามวรรคสี่ การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนุมติั
จากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผล
ก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงิน
ปันผลดงักลา่วใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวต่อไป 
ในกรณีที่บรษิัทยงัจ าหน่ายหุน้ไม่ครบตามจ านวนที่จดทะเบียนไว ้หรือบรษิัทไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทน
แลว้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุน้สามัญใหม่ใหแ้ก่ผู ้ถื อหุ้นโดย
ไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ก็ได ้
การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุม
คณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี ทัง้นี ้ใหแ้จง้เป็นหนังสือไปยังผูถื้อหุน้และใหล้งโฆษณาค าบอก
กลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัดว้ย 

ขอ้ 54 บริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไร
สทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนส ารองดังกล่าวขา้งตน้แลว้ คณะกรรมการอาจ
เสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหจ้ัดสรรเงินส ารองอ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อการด าเนินกิจการ
ของบรษิัทก็ได ้
เมื่อไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหุน้แลว้ บริษัทอาจโอนทุนส ารองอ่ืน ทุนส ารองตามกฎหมาย 
และทนุส ารองสว่นล า้มลูค่าหุน้ตามล าดบัไปชดเชยผลขาดทนุสะสมของบรษิัทได ้
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ค าชีแ้จงเอกสารส าหรับการลงทะเบียน  
การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง 

 
เอกสารส าหรับการลงทะเบียน 
1. ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถยื่นเอกสารในข้อ 1.1 หรือ 1.2 แล้วแต่กรณี เพื่อ

ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุผ่าน Web browser ที่ https://app.inventech.co.th/HENG150311R หรือ
สแกน QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 9 เพื่อเขา้สู่ระบบและด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไป โดยสามารถ
แยกพิจารณาได ้ดงันี ้
1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ให้จัดเตรียมส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฎ

ภาพถ่ายของผูถื้อหุน้ และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ 
ใบอนญุาตขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ และหากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกลุ ใหย้ื่น
หลกัฐานประกอบดว้ย พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

1.2 กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล และใหผู้แ้ทนของผูถื้อหุน้ตามหนังสือรบัรองบริษัทเขา้ร่วมประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ ใหจ้ดัเตรียมเอกสาร คือ 

• เอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคล โดย
มีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

• ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผูถื้อหุน้ (หนังสือรบัรอง
ตอ้งอายุไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งตอ้งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล และมี
ขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนบริษัทมีอ านาจเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้และ
กระท าการแทนบรษิัท 

2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงคม์อบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สามารถแยก
พิจารณาได ้ดงันี ้
2.1 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนที่มิใช่กรรมการอิสระของบริษัท ผูร้บัมอบฉันทะสามารถยื่น

เอกสารในขอ้ (1) หรือ (2) แลว้แต่กรณี เพื่อลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมผ่าน Web browser ที่ 
https://app.inventech.co.th/HENG150311R หรือ สแกน QR Code ตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 9 เพื่อ
เขา้สูร่ะบบและ ด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไป 

2.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัท สามารถจดัส่งเอกสารในขอ้ (1) หรือ (2) 
แลว้แต่กรณีมายัง ส านักเลขานุการบริษัท บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ากัด 
(มหาชน) เลขที ่69 หมู่ที ่7 ต าบลสันทรายน้อย อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 
ภายในวันที ่12 เมษายน 2565 เวลา 17:00 น. โดยรายละเอียดและประวติัของกรรมการอิสระ
ปรากฏอยู่ในส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 8 
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ทัง้นี ้เอกสารที่ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งจดัเตรียมมีรายละเอียด ดงันี ้
 (1) กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา และมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ใหจ้ดัเตรียมเอกสาร คือ 
• ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให ้โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ของผูถื้อหุน้ 

พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
• ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให ้โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ของผูร้บัมอบ

ฉนัทะ พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
• หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาดว้ย 10) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น ลง

ลายมือชื่อผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ โดยขอแนะน าใหท้่านใชห้นงัสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ ติดอากรแสตมป์ 20 
บาท และขีดฆ่าลงวนัที่ ณ วนัที่ท าหนงัสือมอบฉนัทะ 

(2) กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล และมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ใหจ้ดัเตรียมเอกสาร คือ  

• เอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคล โดย
มีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

• ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให ้โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ของผูร้บัมอบ
ฉนัทะ พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

• ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (หนังสือ
รบัรองตอ้งไม่อายไุม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งตอ้งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 
และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนบริษัทมีอ านาจเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้
และกระท าการเช่นนัน้ 

• หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาดว้ย 10) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น ลง
ลายมือชื่อผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ โดยขอแนะน าใหท้่านใชห้นงัสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ ติดอากรแสตมป์ 20 
บาท และขีดฆ่าลงวนัที่ ณ วนัที่ท าหนงัสือมอบฉนัทะ 

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

(1) กรณีนิติบุคคล ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะแสดงส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่มีอ  านาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิล  าเนา ปรากฎ
รายชื่อกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พรอ้มดว้ยเงื่อนไขหรืออ านาจลงนาม
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ผูกพนัและที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทางของ
กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร 

(2) หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. (สิ่งที่สง่มาดว้ย 10) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลง
ลายมือชื่อผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ ติดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าลงวนัที่ ณ 
วนัที่ท าหนงัสือมอบฉนัทะ 

(3) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้ัสโตเดียนเป็นผูล้งนามในหนังสือมอบ
ฉันทะแทน ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของคัสโตเดียน 
พรอ้มประทบัตราส าคญั (ถา้มี) 

(4) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบ
ธุรกิจคัสโตเดียน ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ  านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของคัส
โตเดียน พรอ้มประทบัตราส าคญั (ถา้มี) 

 ทัง้นีเ้อกสารขา้งตน้ที่มิไดม้ีตน้ฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะตอ้งจัดท าค าแปลเป็น
ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้หรือผูแ้ทนนิติบุคคลนัน้รบัรองความถูกตอ้ง
ของค าแปลดว้ย 

การออกเสียงลงคะแนน 
1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยใหน้บัหนึ่งหุน้เท่ากบัหนึ่งเสียง ผูถื้อหุน้แต่ละรายจึงมี

คะแนนเสียงตามจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู่ ซึ่งผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียง
อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนน
เป็นบางสว่น (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของคสัโตเดียน) 

2. กรณีรบัมอบฉนัทะ จะตอ้งลงคะแนนตามที่ผูม้อบฉนัทะระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเท่านัน้ 
2.1 วิธีการมอบฉนัทะ 
  บริษัทไดจ้ัดท าหนังสือมอบฉันทะ ทั้งแบบ ก. ข. และ ค. ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ตามแบบที่กรม

พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไว ้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุได้
ดว้ยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือจะมอบฉันทะใหก้รรมการ
บรษิัทซึ่งเป็นกรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทไดเ้สนอชื่อไว ้โดยขอ้มลูกรรมการอิสระที่
ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ สามารถดไูดจ้ากส่ิงทีส่่งมาด้วย 6  
 ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน โปรดส่งหนังสือ
มอบฉันทะกลับมายังบริษัทภายในวันที ่12 เมษายน 2565 เวลา 17:00 น. โดยจัดส่งมาที่ 
ส านักเลขานุการบริษัท บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 69 
หมู่ที่ 7 ต าบลสันทรายน้อย อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 เพื่อบริษัทจะไดส้่ง
มอบใหก้รรมการผูร้บัมอบฉันทะด าเนินการตามที่ไดร้บัมอบฉันทะต่อไป โดยผูถื้อหุน้อาจระบุชื่อ
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ผูร้บัมอบฉันทะไดม้ากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัว กรณีผูร้บัมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่
สามารถเขา้ประชมุได ้ผูร้บัมอบฉนัทะรายอ่ืนสามารถเขา้ประชมุแทนได ้แต่ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิ
เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไดเ้พียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนได ้เวน้แต่เป็นการออกเสียงของผู้ถือหุน้ที่เป็นผู้ลงทุน
ต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหค้ัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุ้น ซึ่งจะสามารถ
ออกเสียงลงคะแนน “เห็นดว้ยบางส่วน” หรือ “ไม่เห็นดว้ยบางส่วน” หรือ “งดออกเสียงบางส่วน” 
ได ้แต่เมื่อรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินจ านวนเสียงทัง้หมดที่มีอยู่หรือที่ขอใชส้ิทธิหรือที่รบัมอบฉันทะ 
 นอกจากนี ้ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียง “เห็นดว้ย” 
หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ ซึ่งหนงัสือมอบฉนัทะแต่ละ
แบบ ผูถื้อหุน้สามารถเลือกใชต้ามแต่กรณี ดงันี ้

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. เป็นแบบทั่วไปที่ง่าย ไม่ซบัซอ้น ใชไ้ดก้บัผูถื้อหุน้ทกุกรณี 
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. เป็นแบบที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่

ละเอียดและชดัเจน 
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. เป็นแบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศ

และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 
2.2 ผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะเท่านัน้ 

การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะใหถื้อว่า
การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

2.3 หากผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือมอบ
ฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด
นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอ้เท็จจรงิประการใด ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามที่เห็นสมควร 

3. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระตามล าดับที่ได้
ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม โดยประธานที่ประชุมจะขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมลงมติโดยการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสน์ัน้ การลงคะแนนเสียงแต่ละวาระจะตอ้งกระท าในระบบการลงคะแนนเสียง 
โดยผูเ้ขา้รว่มประชุมจะตอ้งลงคะแนนในช่อง เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรือ งดออกเสียง ในช่องใดช่อง
หนึ่งเท่านั้น โดยผูถื้อหุน้ที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนใด ๆ หรือยกเลิกการลงคะแนนเสียงจะถือว่าท่าน 
เหน็ด้วย 

4. ส าหรับวาระเก่ียวกับการเลือกตั้งกรรมการของบริษัท บริษัทจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล ดงันัน้ ผูถื้อหุน้ทกุท่านตอ้งลงคะแนนเสียงในระบบการลงคะแนนเสียงว่าท่าน 



 

100 
 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เป็นรายบุคคล โดยผูถื้อหุน้ที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนใด ๆ 
หรือ ยกเลิกการลงคะแนนเสียง จะถือว่าท่าน เหน็ด้วย 

มติของทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
1 กรณีปกติใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงเป็นมติของที่ประชมุ 
2 กรณีอ่ืน ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือขอ้บังคับบริษัทก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะ

เป็นไปตามที่กฎหมายหรือขอ้บงัคับนั้นก าหนด โดยประธานที่ประชุมจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในที่ ประชุม
รบัทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระดงักล่าว หากคะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชีข้าด 

3 ผูเ้ขา้รว่มประชมุที่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนัน้ เวน้แต่ในวาระซึ่ง
เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกรายสามารถ
ลงคะแนนไดโ้ดยไม่ถือว่ามีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษ ทัง้นี ้ประธานที่ประชมุอาจจะเชิญใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บั
มอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ที่มีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษนัน้ออกนอกที่ประชมุชั่วคราวก็ได ้

การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน 
บริษัทจะใชว้ิธีหกัคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง รวมทัง้คะแนนเสียงตามบตัรเสีย (ถา้มี) ออก
จากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้ร่วมประชุมในวาระนัน้ ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย 
เมื่อประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระเสร็จแลว้ บริษัทจะประกาศผลคะแนนเสียงใหท้ี่ประชุมรบัทราบ โดย
แบ่งเป็นคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียงและบตัรเสีย (ถา้มี) โดยคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละของผู้
ถือหุน้ 
การนบัคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระจะเป็นไปตามขอ้กฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษัทก าหนด และ
ส าหรบัการลงคะแนนเสียงตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีที่ไม่ไดร้ะบุไวว้่าลงคะแนน
เสียงเช่นใดและผูร้บัมอบฉนัทะไม่ไดย้ืนยนัว่าลงคะแนนเสียงอย่างไร บรษิัทจะถือเป็นการงดออกเสียง 
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วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect 

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉนัทะทีป่ระสงค์จะเข้าประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตาม
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้ารว่มประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี ้

  ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผา่น Web browser ให้เข้าไปที่  https://app.inventech.co.th/HENG150311R 

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ       และดำเนนิการตามขัน้ตอนดังภาพ  

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะทีไ่ม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบลงทะเบยีนยืน่แบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบยีน
วันที่ 20 เมษายน 2565 จนกวา่จะปดิการประชุม 

 

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ 
หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถลงทะเบียนยืน่แบบคำร้องโดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ 
พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณยี์ ตามที่อยู่ขา้งลา่งนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึง บริษัทฯ ภายในวันที่ 12 
เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. 

บริษัท เฮงลสิซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 
สำนักเลขานุการบริษทั  
เลขที่ 69 หมู่ที่ 7 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 

 

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

 

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center 

02-931-9134 

@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 กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง 

.4  เพื่อยอมรับเง่ือนไขและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม 
 

.
5 กดปุ่ม “ส่งแบบคำร้อง / Request” 

.6 รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ 
Username & Password ** 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ** 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 9 
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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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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึง่เป็นแบบท่ีงา่ยไม่ซบัซอ้น) 
ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื่อง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

Form pf Proxy, Form A. (General Form) 
Annexed to Notice of Department of Business Development Re: Form of Proxy (No.5) B.E. 2550 (2007) 

     
เขียนที่ ……………………………………………. 

                                             Made at 
วนัท่ี …… เดือน …………………… พ.ศ. ……… 

                                                                                             Date        Month                           Year 
 (1) ขา้พเจา้.............................................................................................. สญัชาติ.............................. 
  I/We               Nationality 
อยู่บา้นเลขท่ี ........................................ ถนน .............................................. ต าบล/แขวง ........................................... 
Residing/located at No.      Road       Sub-district 
อ าเภอ/เขต .......................................... จงัหวดั ........................................... รหสัไปรษณีย ์......................................... 
District        Province      Postal Code 
 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
  Being a shareholder of Heng Leasing and Capital Public Company Limited 
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม ............................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ................................. เสียง ดงันี ้
Holding                     shares in total which are entitled to cast          votes as follows: 
หุน้สามญั ......................................................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ................................. เสียง 
Ordinary shares       shares in total which are entitled to cast                       votes 
หุน้บรุมิสิทธิ ...................................................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ................................. เสียง 
Preferred shares       shares in total which are entitled to cast                       votes 
 (3) ขอมอบฉนัทะให ้
  I/We wish to appoint 
  1) นาย / นาง / นางสาว .................................................................................... อาย ุ................. ปี 
      Mr. / Mrs. / Ms.               Age             Years 
อยู่บา้นเลขท่ี ........................................ ถนน .............................................. ต าบล/แขวง ........................................... 
Residing/located at No.      Road       Sub-district 
อ าเภอ/เขต .......................................... จงัหวดั ........................................... รหสัไปรษณีย ์................................. หรือ 
District        Province      Postal Code   ,or 

  2) นาย / นาง / นางสาว .................................................................................... อาย ุ................. ปี 
      Mr. / Mrs. / Ms.               Age             Years 
อยู่บา้นเลขท่ี ........................................ ถนน .............................................. ต าบล/แขวง ........................................... 
Residing/located at No.      Road       Sub-district 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 10 
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อ าเภอ/เขต .......................................... จงัหวดั ........................................... รหสัไปรษณีย ์................................. หรือ 
District        Province      Postal Code   ,or 
  3) นาย / นาง / นางสาว .................................................................................... อาย ุ................. ปี 
      Mr. / Mrs. / Ms.               Age             Years 
อยู่บา้นเลขท่ี ........................................ ถนน .............................................. ต าบล/แขวง ........................................... 
Residing/located at No.      Road       Sub-district 
อ าเภอ/เขต .......................................... จงัหวดั ........................................... รหสัไปรษณีย ์.................................  
District        Province      Postal Code 
    
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น.  โดยเป็นการจัดประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและ
กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง หรือที่พึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
Any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of 

Shareholders (AGM) to be held on Wednesday 20th April 2022 at 14:00 hrs. in the form of electronic mean (E-
AGM) as the only form in accordance with the Emergency Decree on Meetings via Electronic Means B.E. 2563 
(2020) and other relevant laws or regulations or such other date, time and place as may be adjourned. 
 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าการเองทกุประการ 
 Any acts or performance cause by the proxy at the above meeting shall be deemed as my/our acts 
and performance in all respects. 

ลงชื่อ / Signed …………………………………… ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 
                                          (………………………………….……………) 

ลงชื่อ / Signed ………………..……………… ผูร้บัมอบฉนัทะ / Grantee 
                                          (………………………………….……………) 

ลงชื่อ / Signed ………………..……………… ผูร้บัมอบฉนัทะ / Grantee 
                                                        (………………………………….……………) 

ลงชื่อ / Signed ………………..……………… ผูร้บัมอบฉนัทะ / Grantee 
                                                        (………………………………….……………) 

หมายเหตุ / Remarks 
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be 

divided into several potions and granted to more than one proxy in order to divide the votes. 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบที่ก าหนดรายการตา่ง ๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื่อง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
Form pf Proxy, Form B. 

(Form Specifying Various Particulars for Authorization Containing Clear and Concise Details) 
Annexed to Notice of Department of Business Development Re: Form of Proxy (No.5) B.E. 2550 (2007) 

     
เขียนที่ ……………………………………………. 

                                             Made at 
วนัท่ี …… เดือน …………………… พ.ศ. ……… 

                                                                                             Date        Month                           Year 
 (1) ขา้พเจา้.............................................................................................. สญัชาติ.............................. 
  I/We               Nationality 
อยู่บา้นเลขท่ี ........................................ ถนน .............................................. ต าบล/แขวง ........................................... 
Residing/located at No.      Road       Sub-district 
อ าเภอ/เขต .......................................... จงัหวดั ........................................... รหสัไปรษณีย ์......................................... 
District        Province      Postal Code 
 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
  Being a shareholder of Heng Leasing and Capital Public Company Limited 
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม ............................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ................................. เสียง ดงันี ้
Holding                     shares in total which are entitled to cast          votes as follows: 
หุน้สามญั ......................................................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ................................. เสียง 
Ordinary shares       shares in total which are entitled to cast                       votes 
หุน้บรุมิสิทธิ ...................................................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ................................. เสียง 
Preferred shares       shares in total which are entitled to cast                       votes 
 (3) ขอมอบฉนัทะให ้
  I/We wish to appoint 
  1) นาย / นาง / นางสาว .................................................................................... อาย ุ................. ปี 
      Mr. / Mrs. / Ms.               Age             Years 
อยู่บา้นเลขท่ี ........................................ ถนน .............................................. ต าบล/แขวง ........................................... 
Residing/located at No.      Road       Sub-district 
อ าเภอ/เขต .......................................... จงัหวดั ........................................... รหสัไปรษณีย ์..................................หรือ 
District        Province      Postal Code    ,or 
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  2)   ศาสตราจารย ์ดร.สรุพล นิติไกรพจน ์   อาย ุ   61  ปี 

        Prof. Dr. Surapon Nitikraipot     Age               Years 
อยู่บา้นเลขท่ี  69  หมู่ที่     7  ต าบล     สนัทรายนอ้ย   อ าเภอ   สนัทราย   
Residing/located at No.  Moo   Sub-district    District 
จงัหวดั   เชียงใหม่   รหสัไปรษณีย ์     50210   หรือ 
Province                 Postal Code      ,or 

  3)        นายณฏัธว์ฒัน ์ศิลปวิทยกลุ    อาย ุ   58  ปี 

             Mr. Nutchdhawattana Silpavittayakul     Age               Years 
อยู่บา้นเลขท่ี  69  หมู่ที่     7  ต าบล     สนัทรายนอ้ย   อ าเภอ   สนัทราย   
Residing/located at No.  Moo   Sub-district    District 
จงัหวดั   เชียงใหม่   รหสัไปรษณีย ์     50210   หรือ 
Province                 Postal Code      ,or 

  4)        ผศ.ดร.ชยัวฒุิ ตัง้สมชยั    อาย ุ   50  ปี 

             Assistant Professor Dr.Chaiwuth Tangsomchai      Age               Years 
อยู่บา้นเลขท่ี  69  หมู่ที่     7  ต าบล     สนัทรายนอ้ย   อ าเภอ   สนัทราย   
Residing/located at No.  Moo   Sub-district    District 
จงัหวดั   เชียงใหม่   รหสัไปรษณีย ์     50210   หรือ 
Province                 Postal Code      ,or 

  5)        นายณติัรุจน ์วรรณวิมลพงษ ์    อาย ุ   46  ปี 

              Mr. Natthirutt Wanwimonphong         Age               Years 
อยู่บา้นเลขท่ี  69  หมู่ที่     7  ต าบล     สนัทรายนอ้ย   อ าเภอ   สนัทราย   
Residing/located at No.  Moo   Sub-district    District 
จงัหวดั   เชียงใหม่   รหสัไปรษณีย ์     50210    
Province                 Postal Code    
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น.  โดยเป็นการจัดประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและ
กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง หรือที่พึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
Any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of 

Shareholders (AGM) to be held on Wednesday 20th April 2022 at 14:00 hrs. in the form of electronic mean (E-
AGM) as the only form, in accordance with the Emergency Decree on Meetings via Electronic Means B.E. 2563 
(2020) and other relevant laws or such other date, time and place as may be adjourned. 
 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ ดงันี:้ 
  I/We authorize my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the 
following manners: 
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 วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เม่ือวันที ่21 เมษายน 2564 
 Item 1   To certify the minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on April 

21, 2021 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
            เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

   Approve          Disapprove           Abstain 
 วาระที ่2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 

 Item 2  To acknowledge the operating performance of the Company for the year 2021 
  วาระนีเ้ป็นวาระรบัทราบ จึงไม่ตอ้งไดร้บัการออกเสียงลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ 
  This agenda is for acknowledgment and, therefore, does not require voting from the 
shareholders. 
 วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ ส าหรับปี 2564 สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

 Item 3 To consider and approve the audited financial statements for the year ending 31 December 
2021 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
            เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
    Approve          Disapprove           Abstain 
 วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิก าไรสุทธิ จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปัน

ผลประจ าปี 2564 
 Item 4 To consider and approve the dividend payment for the year 2021 and to approve the  

allocation of net profits as legal reserve 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
            เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
    Approve          Disapprove           Abstain 
 
 
 



 

111 
 

 วาระที ่5  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 
2,000,000,000 บาท 
 Item 5  To consider and approve the issuance and offering of the Company’s debentures in the 

amount of not exceeding Baht 2,000,000,000 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
            เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
   Approve          Disapprove           Abstain 
 วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติเงนิโบนัสและการจัดสรรเงนิโบนัสของคณะกรรมการบริษัท ส าหรับปี 2564 

 Item 6  To consider and approve bonuses and allocation of the bonuses to the Board of Directors 
for the year 2021 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
            เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
    Approve          Disapprove           Abstain 
 วาระที ่7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ 

 Item 7   To consider and approve the appointment of directors in replace of directors who are due to 
retired by rotation 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
    การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
    Appointment of the entire board 
             เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
              Approve          Disapprove           Abstain 
    การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
    Appointment of any director(s) 
    ชื่อกรรมการ      ผศ. ดร.ชยัวฒุิ ตัง้สมชยั        
    Name of Director      Assistant Professor Dr.Chaiwuth Tangsomchai  
              เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
                      Approve             Disapprove          Abstain 
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    ชื่อกรรมการ      นายวิชยั ศภุสาธิตกลุ         
    Name of Director      Mr. Wichai Suphasathitkul    
              เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
                      Approve             Disapprove          Abstain 
    ชื่อกรรมการ      นายพฒันพ์งษ์ ผาทอง         
    Name of Director      Mr. Patpong Patong     
              เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
                      Approve             Disapprove          Abstain 
    ชื่อกรรมการ      นายปรญิญา ศภุสาธิตกลุ        
    Name of Director      Mr. Parinya Supasatitkul    
              เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
                      Approve             Disapprove          Abstain 
 วาระที ่8 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 

 Item 8   To consider the remuneration of the Board of Directors and sub-committees for the year 
2022 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
            เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
    Approve          Disapprove           Abstain 
 วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 

 Item 9   To consider and approve the appointment of the Company’s auditors and the determination 
of the audit fee for the year 2022 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
            เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
    Approve          Disapprove           Abstain 
 วาระที ่10 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 Item 10   To consider any other matters (if any) 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
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            เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
    Approve          Disapprove           Abstain 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ใหถื้อ
ว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
  If the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in 
this proxy form, those votes are invalid and will be regarded as having not been cast by me/our capacity as the 
shareholder. 
 (6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน 
หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ข
เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามที่เห็นสมควร 
  If my/our instruction on voting is not expressly or clearly indicated on any agenda, the meeting 
considers or resolves on any matter other than those state above, or there is any change or addition to the 
relevant facts, then the proxy will be entitle to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion. 
 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้
ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าการเองทกุประการ 
 Any acts or performance caused by the proxy at the above meeting, except voting in contravention of 
my/our instruction, shall be deemed as my/our acts and performance in all respects. 
 

ลงชื่อ / Signed …………………………………… ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 
                                          (………………………………….……………) 

ลงชื่อ / Signed ………………..……………… ผูร้บัมอบฉนัทะ / Grantee 
                                          (………………………………….……………) 

ลงชื่อ / Signed ………………..……………… ผูร้บัมอบฉนัทะ / Grantee 
                                                        (………………………………….……………) 

ลงชื่อ / Signed ………………..……………… ผูร้บัมอบฉนัทะ / Grantee 
                                                        (………………………………….……………) 

 
 
 
 
หมายเหตุ / Remarks 
1. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได  ้
 A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may 

not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes. 
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2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or 

any director(s). 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้น

ใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
 In case there are more agendas to be discussed than those specified above, the grantor may make 

additional authorization in the Attachment to Proxy Form B.
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ในการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. โดยเป็นการจดัประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-
AGM) ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่
เก่ียวขอ้ง หรือที่พึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

A proxy is granted by a shareholder of Heng Leasing and Capital public Company Limited for the 2022 

Annual General Meeting of Shareholders (AGM) to be held on Wednesday 20th April 2022 at 14:00 hrs. in the 
form of electronic mean (E-AGM) as the only form, in accordance with the Emergency Decree on Meetings via 
Electronic Means B.E. 2563 (2020) and other relevant laws or such other date, time and place as may be 
adjourned. 
 
 วาระท่ี    เรื่อง           

Agenda Item   Re           
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
            เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
    Approve          Disapprove           Abstain 
 วาระท่ี    เรื่อง           

Agenda Item   Re           
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
            เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
    Approve          Disapprove           Abstain 
 วาระท่ี    เรื่อง           

Agenda Item   Re           
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
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            เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
    Approve          Disapprove           Abstain 
 วาระท่ี 7  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ (ต่อ) 

 Item 7    To consider and approve the appointment of directors in replace of directors who are due to 
retired by rotation. (continued)  
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
   ชื่อกรรมการ                  
   Name of Director              
             เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
              Approve             Disapprove          Abstain 
   ชื่อกรรมการ                  
   Name of Director              
             เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
              Approve             Disapprove          Abstain 
   ชื่อกรรมการ                  
   Name of Director              
             เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
              Approve             Disapprove          Abstain 
   ชื่อกรรมการ                  
   Name of Director              
             เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
              Approve             Disapprove          Abstain 
   ชื่อกรรมการ                  
   Name of Director              
             เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
              Approve             Disapprove          Abstain 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศ 

และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 
ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื่อง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

Form of Proxy, Form C. 
(This form is use only if the shareholder is an offshore investor 

Who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody) 
Annexed to Notice of Department of Business Development Re: Form of Proxy (No.5) B.E. 2550 (2007) 

     
เขียนที่ ……………………………………………. 

                                             Made at 
วนัท่ี …… เดือน …………………… พ.ศ. ……… 

                                                                                             Date        Month                           Year 
 (1) ขา้พเจา้......................................................................................................................................... 
  We 
อยู่บา้นเลขท่ี ........................................ ถนน .............................................. ต าบล/แขวง ........................................... 
Residing/located at No.      Road       Sub-district 
อ าเภอ/เขต .......................................... จงัหวดั ........................................... รหสัไปรษณีย ์......................................... 
District        Province      Postal Code 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั ............................................................................ 
In our capacity as the custodian for 
ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)  
Being a shareholder of Heng Leasing and Capital Public Company Limited 
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม ............................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ................................ เสียง ดงันี:้ 
Holding                     shares in total which are entitled to cast          votes as follows: 
หุน้สามญั ......................................................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ................................. เสียง 
Ordinary shares       shares in total which are entitled to cast                       votes 
หุน้บรุมิสิทธิ ...................................................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ................................. เสียง 
Preferred shares       shares in total which are entitled to cast                       votes 
 (2) ขอมอบฉนัทะให ้
  We wish to appoint 
  1) นาย / นาง / นางสาว .................................................................................... อาย ุ................. ปี 
      Mr. / Mrs. / Ms.               Age             Years 
อยู่บา้นเลขท่ี ........................................ ถนน .............................................. ต าบล/แขวง ........................................... 
Residing/located at No.      Road       Sub-district 
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อ าเภอ/เขต .......................................... จงัหวดั ........................................... รหสัไปรษณีย ์................................. หรือ 
District        Province      Postal Code   ,or 

  2)   ศาสตราจารย ์ดร.สรุพล นิติไกรพจน ์   อาย ุ   61  ปี 

        Prof. Dr. Surapon Nitikraipot     Age               Years 
อยู่บา้นเลขท่ี  69  หมู่ที่     7  ต าบล     สนัทรายนอ้ย   อ าเภอ   สนัทราย   
Residing/located at No.  Moo   Sub-district    District 
จงัหวดั   เชียงใหม่   รหสัไปรษณีย ์     50210   หรือ 
Province                 Postal Code      ,or 

  3)        นายณฏัธว์ฒัน ์ศิลปวิทยกลุ    อาย ุ   58  ปี 

             Mr. Nutchdhawattana Silpavittayakul     Age               Years 
อยู่บา้นเลขท่ี  69  หมู่ที่     7  ต าบล     สนัทรายนอ้ย   อ าเภอ   สนัทราย   
Residing/located at No.  Moo   Sub-district    District 
จงัหวดั   เชียงใหม่   รหสัไปรษณีย ์     50210   หรือ 
Province                 Postal Code      ,or 

  4)        ผศ.ดร.ชยัวฒุิ ตัง้สมชยั    อาย ุ   50  ปี 

             Assistant Professor Dr.Chaiwuth Tangsomchai      Age               Years 
อยู่บา้นเลขท่ี  69  หมู่ที่     7  ต าบล     สนัทรายนอ้ย   อ าเภอ   สนัทราย   
Residing/located at No.  Moo   Sub-district    District 
จงัหวดั   เชียงใหม่   รหสัไปรษณีย ์     50210   หรือ 
Province                 Postal Code      ,or 

  5)        นายณติัรุจน ์วรรณวิมลพงษ ์    อาย ุ   46  ปี 

              Mr. Natthirutt Wanwimonphong         Age               Years 
อยู่บา้นเลขท่ี  69  หมู่ที่     7  ต าบล     สนัทรายนอ้ย   อ าเภอ   สนัทราย   
Residing/located at No.  Moo   Sub-district    District 
จงัหวดั   เชียงใหม่   รหสัไปรษณีย ์     50210    
Province                 Postal Code    
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น.  โดยเป็นการจัดประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและ
กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง หรือที่พึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
Any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of 

Shareholders (AGM) to be held on Wednesday 20th April 2022 at 14:00 hrs. in the form of electronic mean (E-
AGM) as the only form, in accordance with the Emergency Decree on Meetings via Electronic Means B.E. 2563 
(2020) and other relevant laws or such other date, time and place as may be adjourned. 
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 (3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้: 
  We authorize our proxy to attend the meeting and cast the votes on our behalf in the following 
manner:  

 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
The voting right in all the voting shares held by us is granted to the proxy. 

 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
The voting right in part of the voting shares held by us is granted to the proxy as follows: 
 หุน้สามญั ......................... หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้......................... เสียง 
 Ordinary shares     shares in total, which are entitled to cast      votes; and 
 หุน้บรุมิสิทธิ ........................ หุน้ และมสิีทธิออกเสียงลงคะแนนได ้....................... เสียง 
 Preferred shares     shares in total, which are entitled to cast              votes 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด ...................................... เสียง 
Total:            votes 

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้: 
  We authorize our proxy to cast the votes on our behalf at the above meeting in the following 
manners: 
 วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เม่ือวันที ่21 เมษายน 2564 

 Item 1  To certify the minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on April 
21, 2021 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 เห็นดว้ย ..................................................... เสียง 
  Approved with               votes 
 ไม่เห็นดว้ย .................................................. เสียง 
  Disapproved with               votes 
 งดออกเสียง ................................................ เสียง 
  Abstain with               votes 

 วาระที ่2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 
 Item 2   To acknowledge the operating performance of the Company for the year 2021 

  วาระนีเ้ป็นวาระรบัทราบ จึงไม่ตอ้งไดร้บัการออกเสียงลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ 
  This agenda is for acknowledgment and, therefore, does not require voting from the 
shareholders. 
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 วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ ส าหรับปี 2564 สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 
 Item 3  To consider and approve the audited financial statements for the year ending 31 December 

2021 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 เห็นดว้ย ..................................................... เสียง 
  Approved with               votes 
 ไม่เห็นดว้ย .................................................. เสียง 
  Disapproved with               votes 
 งดออกเสียง ................................................ เสียง 
  Abstain with               votes 

 วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิก าไรสุทธิ จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปัน
ผลประจ าปี 2564 
 Item 4 To consider and approve the dividend payment for the year 2021 and to approve the 

allocation of net profits as legal reserve 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 เห็นดว้ย ..................................................... เสียง 
  Approved with               votes 
 ไม่เห็นดว้ย .................................................. เสียง 
  Disapproved with               votes 
 งดออกเสียง ................................................ เสียง 
  Abstain with               votes 

 วาระที ่5  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 
2,000,000,000 บาท 
 Item 5  To consider and approve the issuance and offering of the Company’s debentures in the 

amount of not exceeding Baht 2,000,000,000 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
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 เห็นดว้ย ..................................................... เสียง 
  Approved with               votes 
 ไม่เห็นดว้ย .................................................. เสียง 
  Disapproved with               votes 
 งดออกเสียง ................................................ เสียง 
  Abstain with               votes 

 วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติเงนิโบนัสและการจัดสรรเงนิโบนัสของคณะกรรมการบริษัท ส าหรับปี 2564 
 Item 6  To consider and approve bonuses and allocation of the bonuses to the Board of Directors 

for the year 2021 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 เห็นดว้ย ..................................................... เสียง 
  Approved with               votes 
 ไม่เห็นดว้ย .................................................. เสียง 
  Disapproved with               votes 
 งดออกเสียง ................................................ เสียง 

  Abstain with               votes 
 วาระที ่7  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ 

 Item 7   To consider and approve the appointment of directors in replace of directors who are due to 
retired by rotation 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
    การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
    Appointment of the entire board 

 เห็นดว้ย ..................................................... เสียง 
 Approved with               votes 
 ไม่เห็นดว้ย .................................................. เสียง 
 Disapproved with               votes 
 งดออกเสียง ................................................ เสียง 
 Abstain with               votes 

    การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
    Appointment of any director(s) 
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    ชื่อกรรมการ      ผศ. ดร.ชยัวฒุิ ตัง้สมชยั        
    Name of Director      Assistant Professor Dr.Chaiwuth Tangsomchai  

 เห็นดว้ย ..................................................... เสียง 
 Approved with               votes 
 ไม่เห็นดว้ย .................................................. เสียง 
 Disapproved with               votes 
 งดออกเสียง ................................................ เสียง 
 Abstain with               votes 

    ชื่อกรรมการ      นายวิชยั ศภุสาธิตกลุ         
    Name of Director      Mr. Wichai Suphasathitkul    

 เห็นดว้ย ..................................................... เสียง 
 Approved with               votes 
 ไม่เห็นดว้ย .................................................. เสียง 
 Disapproved with               votes 
 งดออกเสียง ................................................ เสียง 
 Abstain with               votes 

    ชื่อกรรมการ      นายพฒันพ์งษ์ ผาทอง         
    Name of Director      Mr. Patpong Patong     

 เห็นดว้ย ..................................................... เสียง 
 Approved with               votes 
 ไม่เห็นดว้ย .................................................. เสียง 
 Disapproved with               votes 
 งดออกเสียง ................................................ เสียง 
 Abstain with               votes 

    ชื่อกรรมการ      นายปรญิญา ศภุสาธิตกลุ        
    Name of Director      Mr. Parinya Supasatitkul    

 เห็นดว้ย ..................................................... เสียง 
 Approved with               votes 
 ไม่เห็นดว้ย .................................................. เสียง 
 Disapproved with               votes 
 งดออกเสียง ................................................ เสียง 
 Abstain with               votes 
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 วาระที ่8  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 
 Item 8   To consider the remuneration of the Board of Directors and sub-committees for the year 

2022 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 เห็นดว้ย ..................................................... เสียง 
  Approved with               votes 
 ไม่เห็นดว้ย .................................................. เสียง 
  Disapproved with               votes 
 งดออกเสียง ................................................ เสียง 
  Abstain with               votes 

 วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 
 Item 9   To consider and approve the appointment of the Company’s auditors and the determination 

of the audit fee for the year 2022 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 เห็นดว้ย ..................................................... เสียง 
  Approved with               votes 
 ไม่เห็นดว้ย .................................................. เสียง 
  Disapproved with               votes 
 งดออกเสียง ................................................ เสียง 
  Abstain with               votes 

 วาระที ่10 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 Item 10   To consider any other matters (if any) 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 เห็นดว้ย ..................................................... เสียง 
  Approved with               votes 
 ไม่เห็นดว้ย .................................................. เสียง 
  Disapproved with               votes 
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 งดออกเสียง ................................................ เสียง 
  Abstain with               votes 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ใหถื้อ
ว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
  If the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in 
this proxy form, those votes are invalid and will be regarded as having not been cast by my/our capacity as the 
shareholder. 
 (6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน 
หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ข
เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามที่เห็นสมควร 
  If my/our instruction on voting is not expressly or clearly indicated on any agenda, the meeting 
considers or resolves on any matter other than those state above, or there is any change or addition to the 
relevant facts, then the proxy will be entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion. 
 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้
ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าการเองทกุประการ 
 Any acts or performance caused by the proxy at the above meeting, except voting in contravention of 
my/our instruction, shall be deemed as my/our acts and performance in all respects. 
 

ลงชื่อ / Signed …………………………………… ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 
                                          (………………………………….……………) 

ลงชื่อ / Signed ………………..……………… ผูร้บัมอบฉนัทะ / Grantee 
                                          (………………………………….……………) 

ลงชื่อ / Signed ………………..……………… ผูร้บัมอบฉนัทะ / Grantee 
                                                        (………………………………….……………) 

ลงชื่อ / Signed ………………..……………… ผูร้บัมอบฉนัทะ / Grantee 
                                                        (………………………………….……………) 

หมายเหตุ / Remarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้

ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
 This Form C. is used only if the shareholder whose name is in the shareholders’ register is an offshore 

investor who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
 The necessary evidence to be enclosed with the proxy form is: 
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 (1) หนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
แทน 

  the power-of-attorney granted by the shareholder to the custodian by which the custodian is 
appointed to sign the proxy form on the shareholder’s behalf; and 

(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
 a certification that the authorized signatory of the proxy form is licensed to operate the custodial 

business. 
3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได  ้
 A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may 

not be divided into several portions and grant to more than one proxy in order to divide the votes. 
4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or 

any director(s). 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้น

ใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
 In case there are more agendas to be discussed than those specified above, the grantor may make 

additional authorization in the Attachment to Proxy Form C. 
 



 

126 
 

ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. โดยเป็นการจดัประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-
AGM) ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่
เก่ียวขอ้ง หรือที่พึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

A proxy is granted by a shareholder of Heng Leasing and Capital public Company Limited for the 2022 

Annual General Meeting of Shareholders (AGM) to be held on Wednesday 20th April 2022 at 10:00 hrs. in the 
form of electronic mean (E-AGM) as the only form, in accordance with the Emergency Decree on Meetings via 
Electronic Means B.E. 2563 (2020) and other relevant laws or such other date, time and place as may be 
adjourned. 
 วาระท่ี    เรื่อง           

Agenda Item   Re           
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 เห็นดว้ย ..................................................... เสียง 
  Approved with               votes 
 ไม่เห็นดว้ย .................................................. เสียง 
  Disapproved with               votes 
 งดออกเสียง ................................................ เสียง 
  Abstain with               votes 

 วาระท่ี    เรื่อง           
Agenda Item   Re           

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 เห็นดว้ย ..................................................... เสียง 
  Approved with               votes 
 ไม่เห็นดว้ย .................................................. เสียง 
  Disapproved with               votes 
 งดออกเสียง ................................................ เสียง 
  Abstain with               votes 



 

127 
 

 วาระท่ี    เรื่อง           
Agenda Item   Re           

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 

 เห็นดว้ย ..................................................... เสียง 
  Approved with               votes 
 ไม่เห็นดว้ย .................................................. เสียง 
  Disapproved with               votes 
 งดออกเสียง ................................................ เสียง 
  Abstain with               votes 

 วาระท่ี 7  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ (ต่อ) 
 Item 7    To consider and approve the appointment of directors in replace of directors who are due to 

retired by rotation. (continued)  
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
   ชื่อกรรมการ                  
   Name of Director              

 เห็นดว้ย ..................................................... เสียง 
  Approved with               votes 
 ไม่เห็นดว้ย .................................................. เสียง 
  Disapproved with               votes 
 งดออกเสียง ................................................ เสียง 
  Abstain with               votes 

   ชื่อกรรมการ                  
   Name of Director              

 เห็นดว้ย ..................................................... เสียง 
  Approved with               votes 
 ไม่เห็นดว้ย .................................................. เสียง 
  Disapproved with               votes 
 งดออกเสียง ................................................ เสียง 
  Abstain with               votes 
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   ชื่อกรรมการ                  
   Name of Director              

 เห็นดว้ย ..................................................... เสียง 
  Approved with               votes 
 ไม่เห็นดว้ย .................................................. เสียง 
  Disapproved with               votes 
 งดออกเสียง ................................................ เสียง 
  Abstain with               votes 

   ชื่อกรรมการ                  
   Name of Director              

 เห็นดว้ย ..................................................... เสียง 
  Approved with               votes 
 ไม่เห็นดว้ย .................................................. เสียง 
  Disapproved with               votes 
 งดออกเสียง ................................................ เสียง 
  Abstain with               votes 

   ชื่อกรรมการ                  
   Name of Director              

 เห็นดว้ย ..................................................... เสียง 
  Approved with               votes 
 ไม่เห็นดว้ย .................................................. เสียง 
  Disapproved with               votes 
 งดออกเสียง ................................................ เสียง 
  Abstain with               votes 

 
 



สิ่งทีส่่งมาด้วย 11 
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แบบฟอรม์ขอรับรายงานประจ าปี แบบ 56-1 One Report และงบการเงิน ส าหรับปี 2564 

(แบบรูปเล่ม) 

 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
  

บริษัทไดจ้ัดท ารายงานประจ าปี แบบ 56-1 One Report ซึ่งแสดงงบการเงิน ส าหรบัปี 2564 ใน
รูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) และไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุฉบบันีแ้ลว้ 

 หากท่านผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะขอรายงานประจ าปี แบบ 56-1 One Report ในแบบรูปเลม่ ซึ่ง
มีเนือ้หาเช่นเดียวกบัในรหสัคิวอาร ์(QR Code) โปรดกรอกแบบฟอรม์นี ้และสง่กลบัมายงัส านกัเลขานุการ
บริษัท  บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)  เลขที่ 69 หมู่ที่ 7 ต าบลสนัทรายนอ้ย อ าเภอ
สนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 50210 หรือสง่ทางอีเมลท์ี่ CS_Heng@hengleasing.co.th เพื่อด าเนินการจดัส่ง
ใหท้่านต่อไป  

 

ขา้พเจา้      นามสกลุ      

ที่อยู่เพื่อจดัสง่เอกสาร          
            
              

หมายเลขโทรศพัท ์      อีเมล ์          

 

mailto:CS_Heng@hengleasing.co.th

