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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถอืหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นและ 
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 
วัตถุประสงค์ 
 

 บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ได้ค ำนึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ 

ไม่ว่ำจะเป็นผู้ ถือหุ้น รำยใหญ่ รำยย่อย บคุคลธรรมดำหรือสถำบนั ด้วยควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกนั ดงันัน้ เพื่ออ ำนวย

ควำมสะดวกและเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นมำกขึน้ อนัเป็นกำรสง่เสริมระบบกำรก ำกบัดแูลกิจกำร

ที่ดี 

 

 บริษัทจึงได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์ให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถเสนอเพิ่มระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ที่เป็นประโยชน์

ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท และผู้ ถือหุ้นสำมำรถเสนอช่ือบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีคุณสมบตัิที่เหมำะสม      

เพื่อรับกำรพิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท โดยกำรเสนอทัง้ 2 เร่ือง ต้องสอดคล้องกบักฎหมำยและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำตอ่ไป 

 
นิยาม 
 

 “บริษัท”   หมำยควำมวำ่ บริษัท เฮงลสิซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 

 “คณะกรรมกำร”  หมำยควำมวำ่ คณะกรรมกำรบริษัท 

“กรรมกำร”  หมำยควำมวำ่ กรรมกำรบริษัท 

“ระเบียบวำระกำรประชมุ” หมำยควำมวำ่ ระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปีของบริษัท 

 
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
 
ข้อ 1 ช่วงระยะเวลาในการยื่นเร่ือง 
 

 บริษัทขอเรียนเชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชมุและเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำร

ในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2566 นบัตัง้แตว่นัท่ี 10 พฤศจิกำยน 2565  ถึงวนัท่ี 10 มกรำคม 2566
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ข้อ 2 คุณสมบัติของผู้ถอืหุ้น 
 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำรต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

2.1 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีมีสดัสว่นกำรถือหุ้นไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยแล้วทัง้หมดของ

บริษัท โดยอำจเป็นผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนัก็ได้ และต้องถือหุ้นในสดัสว่นดงักลำ่วต่อเนื่อง

มำไมน้่อยกวำ่ 1 ปี นบัจำกวนัท่ีถือหุ้นจนถึงวนัท่ีเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น หรือเสนอช่ือ

บุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร และยังคงมีสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้น

ประจ ำปีนัน้ๆ 

2.2  ผู้ ถือหุ้ น ตำมข้อ 2.1  ต้องเป็นผู้ ถือหุ้ นของบริษัท ณ วันที่ เสนอระเบียบวำระกำรประชุมห รือ  

  เสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ำรับเลือกตัง้เป็นกรรมกำร โดยต้องมีหลักฐำนแสดงกำรถือหุ้ นอย่ำงต่อเนื่อง  

  ของตน เช่น ใบหุ้ น หรือใบรับรองกำรถือหุ้ นจำกบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) รวมทัง้ส ำเนำบัตร 

  ประจ ำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ )  พร้อมระบุที่อยู่  และหมำยเลข  

  โทรศพัท์ที่สำมำรถติดตอ่ได้สะดวกเพื่อประโยชน์ในกำรติดตอ่สอบถำมข้อมลูเพิ่มเติม 

 
ข้อ 3 การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

3.1 กำรสงวนสทิธิไมบ่รรจุเร่ืองดงัตอ่ไปนีเ้ป็นวำระกำรประชมุ  

  3.1.1  เร่ืองที่ขัดกับกฎหมำย ประกำศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรือ

   หน่วยงำนที่ก ำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 

   และหลกัเกณฑ์กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัท  

  3.1.2  เร่ืองที่เป็นประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพำะ และไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท  

   อยำ่งชดัแจ้ง  

  3.1.3  เร่ืองที่เก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งผู้ ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึง เหตอุนัควรสงสยั  

   เก่ียวกบัควำมไมป่กติของเร่ืองดงักลำ่ว 

  3.1.4  เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ ำนำจที่บริษัทจะด ำเนินกำรได้  

  3.1.5  เร่ืองที่บริษัทได้ด ำเนินกำร หรือเร่ิมที่จะด ำเนินกำรไปแล้ว  

  3.1.6  เ ร่ืองที่ผู้ ถือหุ้ นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่สำมำรถติดต่อผู้ ถือหุ้ นที่ เสนอได้  

  3.1.7  เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตำมข้อ 2    

  3.1.8 กรณีเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร หำกบคุคลนัน้ขำดคณุสมบตัิตำม 

   กฎหมำยหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงำนก ำกบัดแูลที่เก่ียวข้อง หรือไม่มีคณุสมบตัิที่เหมำะสม เช่น 

   ขำดประสบกำรณ์ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน ในเร่ืองที่จะเป็นประโยชน์

   หรือจ ำเป็นตอ่กำรบริหำรกิจกำรของบริษัท โดยผู้ที่ได้รับกำรเสนอช่ือเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้

   เป็นกรรมกำรต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ของสถำบันที่ก ำกับดูแลบริษัทและ
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   กฎหมำยที่เก่ียวข้องรวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม ดงันี ้  

   (1) พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบบัประมวล  

   (2) พระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535  

   (3) พระรำชบญัญตัิกำรประกอบธุรกิจข้อมลูเครดิต พ.ศ. 2545 (ฉบบัประมวล)  

   (4) ประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  

   (5) ประกำศของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

   (6) ประกำศของธนำคำรแหง่ประเทศไทย  

   (7) หลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ส ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ส ำนกังำนคณะกรรมกำร

   ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  

   (8) ข้อบงัคบัและกฎระเบียบของบริษัทท่ีเก่ียวข้อง  

3.2 ขัน้ตอนในกำรพิจำรณำกำรเสนอระเบียบวำระกำรประชมุผู้ ถือหุ้น  

  3.2.1  ผู้ ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 2 ต้องจัดท ำหนังสือเสนอระเบียบวำระกำรประชุมต่อ 

   คณะกรรมกำรบริษัท โดยใช้ แบบเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี (แบบ ก.) 

   ในสว่นท้ำยของหลกัเกณฑ์นี ้ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นต้องสง่ต้นฉบบัของแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชมุ

   สำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี (แบบ ก.) พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำน หลกัฐำนกำรถือหุ้นตำมหลกัเกณฑ์

   ในข้อ 2.2 ได้แก่ หนังสือรับรองจำกบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐำนอื่นจำกบริษัทศูนย์รับฝำก

   หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั หรือตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสำรเพิ่มเติมที่จะ

   เป็นประโยชน์ตอ่กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร (ถ้ำมี) ให้ถึงบริษัทโดยเร็ว เพื่อให้คณะกรรมกำร

   มีเวลำเพียงพอในกำรพิจำรณำระเบียบวำระกำรประชมุได้   

3.2.2  ในกรณีที่เป็นผู้ ถือหุ้นหลำยรำยรวมกนั และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 2 ในกำรเสนอระเบียบ 

 วำระกำรประชมุตอ่คณะกรรมกำร ผู้ ถือหุ้นรำยแรกต้องกรอกข้อมลูในแบบเสนอระเบียบวำระกำร 

 ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี (แบบ ก.) ให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำน และผู้ ถือหุ้นรำย 

 ที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมลูเฉพำะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุม 

 ถือหุ้ นประจ ำปี (แบบ ก.) และหลักฐำนกำรถือหุ้ นพร้อมเอกสำรประกอบเพิ่มเติม (ถ้ำมี)            

 ของผู้ ถือหุ้นทกุรำยเป็นชดุเดียวกนัเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

  3.2.3  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นรำยเดียวหรือหลำยรำย และมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 2 ต้องกำรเสนอ 

   ระเบียบวำระกำรประชุมมำกกว่ำ 1 ระเบียบวำระ ผู้ ถือหุ้นจะต้องจดัท ำแบบเสนอระเบียบวำระ 

   กำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี (แบบ ก.) 1 ใบตอ่ 1 ระเบียบวำระ พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำน 

   ให้ครบถ้วน 

  3.2.4 เลขำนกุำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำกลัน่กรองในเบือ้งต้นให้คณะกรรมกำร โดย 
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 (1) หำกผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง เลขำนกุำรบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบ เพื่อ

ด ำเนินกำรแก้ไข และหำกผู้ ถือหุ้นไม่ส่งต้นฉบับคืนให้บริษัทภำยในวนัที่ก ำหนด เลขำนุกำรบริษัทจะส่ง

หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหุ้นเพื่อทรำบกำรปิดเร่ือง 

 (2) เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตำมข้อ 2 เลขำนกุำรบริษัทจะสง่หนงัสอืแจ้ง

ผู้ ถือหุ้นเพื่อทรำบกำรปิดเร่ือง 

 (3) เร่ืองที่ไม่เข้ำข่ำยตำมข้อ 3.2.4(1) และ 3.2.4(2) เลขำนุกำรบริษัทจะรวบรวมเสนอต่อ

คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำตอ่ไป 

  3.2.5  คณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำควำมเหมำะสมของระเบียบวำระกำรประชุมที่ผู้ ถือหุ้น  

   เสนอ เร่ืองที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจะบรรจุเป็นระเบียบกำรประชุมในหนังสือ

   เชิญประชุมผู้ ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมกำร และส ำหรับเร่ืองที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบ

   จำกคณะกรรมกำรบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบ พร้อมทัง้ชีแ้จงเหตุผลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ

   บริษัทหรือช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมลูอื่นที่เหมำะสมต่อไป ทัง้นีค้ ำวินิจฉยัของคณะกรรมกำรถือ

   เป็นที่สดุและผู้ ถือหุ้น หรือตวัแทนของกลุ่มผู้ ถือหุ้น ที่รวมกนัเสนอระเบียบวำระกำรประชุมและ

   ได้รับกำรบรรจ ุควรมำร่วมประชมุในวนัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีด้วย 

 
ข้อ 4 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 

 4.1 คุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้ำมของกรรมกำรบริษัท บุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรต้องมีคุณสมบตัิ 

 และไมม่ีลกัษณะต้องห้ำม ดงันี ้  

  4.1.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชน จ ำกัด และกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง 

   ตลอดจนประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ 

  4.1.2  เป็นผู้มีควำมรู้ในกิจกำรของบริษัท และสำมำรถอุทิศเวลำได้อย่ำงพอเพียง ตลอดจนใช้ควำมรู้ 

   ควำมสำมำรถที่มีเพื่อประโยชน์ของบริษัท  

  4.1.3  เป็นผู้มีควำมซื่อสตัย์สจุริต มีคณุธรรม และมีจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ  

  4.1.4  กรรมกำรบริษัทต้องไม่ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่ำ 5 บริษัท 

 4.2 คณุสมบตัิเพิ่มเติมของกรรมกำรบริษัทท่ีเป็นกรรมกำรอิสระ หรือกรรมกำรตรวจสอบ  

  4.2.1  ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของทนุช ำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง

   และให้นบัรวมหุ้นท่ีถือของผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

  4.2.2  ไม่มีสว่นร่วมในกำรบริหำรงำน ไม่เป็นลกูจ้ำง พนกังำน หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ ำใน  

   บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่ เ ก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของบริษัท  

  4.2.3  ไม่มีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียไม่วำ่ทำงตรง หรือทำงอ้อมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม 

   บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท  

  4.2.4  ไม่ เ ป็ นผู้ ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ งห รื อญำติ สนิทของผู้ บ ริ ห ำ รห รื อผู้ ถื อหุ้ น ร ำย ใหญ่ของบ ริ ษัท 
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  4.2.5  ไมไ่ด้เป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้เพื่อรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำรบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

   หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท  

  4.2.6  สำมำรถปฎิบัติหน้ำที่และให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระตำมที่บริษัทก ำหนด และเป็นไปตำม  

   แนวทำงประกำศของตลำดหลกัทรัพย์ เร่ืองคณุสมบตัิและขอบเขตกำรด ำเนินงำนของกรรมกำร  

   ตรวจสอบ  

 4.3 ขัน้ตอนในกำรพิจำรณำกำรเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำร  

  4.3.1  ผู้ ถือหุ้นที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 2 ต้องจดัท ำหนงัสือแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำร 

   ต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยใช้แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำร (แบบ ข.) ในสว่นท้ำยของ 

   หลกัเกณฑ์นี ้โดยผู้ ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบบัของแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำร (แบบ ข .) 

   พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำน และสง่มำพร้อมกบัเอกสำรหลกัฐำนตำ่งๆ ดงันี ้  

     1. หลกัฐำนกำรถือหุ้นตำมหลกัเกณฑ์ข้อ 2 ได้แก่ หนังสือรับรองจำกบริษัทหลกัทรัพย์หรือ

   หลักฐำนอื่นจำกบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด หรือ ตลำดหลักทรัพย์

   แหง่ประเทศไทย  

     2. หลกัฐำนกำรให้ควำมยินยอมของบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือใน แบบ ข.  

     3. เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัติ ได้แก่ กำรศึกษำและประวัติกำรท ำงำน 

   ของบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือ  

     4. เอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ตอ่กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร (ถ้ำมี) 

  4.3.2  ในกรณีที่เป็นผู้ ถือหุ้นหลำยรำยรวมกัน และมีคุณสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 2 เสนอช่ือบุคคลเพื่อ

   เป็นกรรมกำรตอ่คณะกรรมกำรบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยแรกต้องกรอกข้อมลูในแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อ

   เป็นกรรมกำร (แบบ ข.) ให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำน และผู้ ถือหุ้นรำยที่ 2 เป็นต้นไป 

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

   ครบถ้วนและลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำน ให้รวบรวมแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำร (แบบ ข.) 

   และหลกัฐำนกำรถือหุ้นพร้อมเอกสำรประกอบเพิ่มเติม (ถ้ำมี) ของผู้ ถือหุ้นทกุรำยเป็นชดุเดียวกนั

   ตอ่คณะกรรมกำรบริษัท  

  4.3.3  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำย และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 2 เสนอช่ือบคุคลเพื่อ 

   เป็นกรรมกำรมำกกว่ำ 1 ท่ำน ผู้ ถือหุ้นต้องจดัท ำแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำร (แบบ ข.) 

   1 ใบต่อกรรมกำร 1 ท่ำน พร้อมลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลกัฐำนให้ครบถ้วน เพื่อให้คณะกรรมกำรมี

   เวลำเพียงพอในกำรพิจำรณำบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำร  

  4.3.4 เลขำนกุำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำกลัน่กรองในเบือ้งต้นให้คณะกรรมกำร โดย 

 (1) หำกผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง เลขำนกุำรบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบ เพื่อ

ด ำเนินกำรแก้ไข หำกผู้ ถือหุ้นไม่สง่ต้นฉบบัคืนให้บริษัทภำยในวนัที่ก ำหนด เลขำนกุำรบริษัทจะสง่หนงัสอื

แจ้งผู้ ถือหุ้นเพื่อทรำบกำรปิดเร่ือง 
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 (2) เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตำมข้อ 2 เลขำนกุำรบริษัทจะสง่หนงัสอืแจ้ง

ผู้ ถือหุ้นเพื่อทรำบกำรปิดเร่ือง 

(3) เร่ืองที่ไมเ่ข้ำขำ่ยตำมข้อ 4.3.4(1) และ 4.3.4(2) เลขำนกุำรบริษัทจะรวบรวมเสนอตอ่

คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำตอ่ไป 

4.3.5  บคุคลที่ผำ่นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจะถกูบรรจรุำยช่ือในระเบียบวำระกำรประชมุใน

หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นประจ ำปีพร้อมข้อคดิเห็นของคณะกรรมกำร โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือ

หุ้นรำยนัน้ๆ ทรำบถงึรำยช่ือบคุคลที่ผำ่นและไมผ่ำ่นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร เพื่อเข้ำรับ

กำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรหลงัจำกประชมุคณะกรรมกำรโดยเร็ว ทัง้นี ้บคุคลที่ผำ่นควำมเห็นชอบ

จำกคณะกรรมกำร เพื่อเข้ำรับกำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรจะต้องมำร่วมแสดงตนในวนัประชมุ

สำมญัผู้ ถือหุ้นด้วย 

 
ข้อ 5 ช่องทางการรับเร่ือง  
 

 ผู้ ถือหุ้นสำมำรถแจ้งอย่ำงไม่เป็นทำงกำรได้ที่ Email Address : cs_heng@hengleasing.co.th และจัดส่งต้นฉบบั

เอกสำรและหลกัฐำนตำ่งๆ ท่ีลงนำมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรมำยงับริษัท โดยสง่มำที่ 

            ส ำนกัเลขำนกุำรบริษัท 

         บริษัท เฮงลสิซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 

        69 หมู ่7 ต ำบลสนัทรำยน้อย อ ำเภอสนัทรำย จงัหวดัเชียงใหม ่5021 

 
ข้อ 6 การพิจารณาวนิิจฉัยรับเร่ือง  
 

 6.1 ส ำหรับกำรเสนอวำระกำรประชมุ  

  เร่ืองที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทจะถกูบรรจุเป็นวำระกำรประชุมในหนงัสือเชิญประชุม  

  ผู้ ถือหุ้นพร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท ส ำหรับเร่ืองที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร

  บริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบพร้อมชีแ้จงเหตุผลในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผ่ำนช่องทางกำร

  เผยแพร่ข้อมลูอื่นท่ีเหมำะสม 

6.2 ส ำหรับกำรเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร  

 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะพิจำรณำคุณสมบัติของบุคคลดังกล่ำว ตำม

 กระบวนกำรสรรหากรรมการของบริษัท และเสนอช่ือบุคคลที่ผ่านการสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัท      

 เพื่อพิจารณาในหนังสือบอกกล่ำวเชิญประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2566 เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นพิจำรณำ

เลือกตัง้กรรมกำรของบริษัทต่อไป ส ำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำและ

mailto:cs_heng@hengleasing.co.th
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พิจำรณำคำ่ตอบแทนหรือคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบพร้อมชีแ้จงเหตผุลในท่ีประชมุ

ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผำ่นช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมลูอื่นท่ีเหมำะสม 

6.3 ค ำวินิจฉยัของบริษัทถือเป็นท่ีสดุ  

บริษัทจะแจ้งผลกำรพิจำรณำเสนอระเบียบวำระกำรประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำ

เลือกตัง้เป็นกรรมกำรให้ทรำบภำยหลงักำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทภำยในเดือนกุมภำพนัธ์ 2566 โดย

ในกรณีที่คณะกรรมกำรบริษัทมีมติเห็นชอบกบัเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ บริษัทจะบรรจเุป็นระเบียบวำระกำร 
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 แบบ ก. 

 
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 

 
(1) ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว______________________________________________________________                     _ 

เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เฮงลสิซิง่ แอนด์ แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน)_________________________________           ____หุ้น 

อยูบ้่ำนเลขท่ี ____     __  _______ ถนน_______________   __________ต ำบล/แขวง__________          _______________ 

อ ำเภอ/เขต __________   _______ จงัหวดั___________ ________ หมำยเลขโทรศพัท์มือถือ________    __              _____

หมำยเลขโทรศพัท์บ้ำน/ที่ท ำงำน _______                     ________________ E-mail (ถ้ำม)ี______________            ______ 

(2) ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี_____________           _____________ 

เร่ือง______________                           ___________________________________________________________________ 

(3) โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจำรณำ_____________                     ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________                                       _______ 

และมีข้อมลูประกอบที่จะเป็นประโยชน์ตอ่กำรพิจำรณำ (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตผุล เป็นต้น) 

________________________________________________                                       ______________________________ 

________________________________________________________________                                       ______________ 

_________________________________________________________                                       _____________________ 

ซึง่มเีอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงช่ือรับรองควำมถกูต้องไว้แล้วทกุหน้ำ จ ำนวน _____________แผน่ 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองวำ่ ข้อควำมในแบบ ก. นี ้พร้อมหลกัฐำนกำรถือหุ้น และเอกสำรประกอบเพิม่เตมิ ถกูต้องทกุประกำร และ

เพื่อเป็นหลกัฐำน ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงช่ือไว้เป็นส ำคญั  

 

        __________________________ผู้ ถือหุ้น 

        (__________________________) 

        วนัท่ี________________________ 

 
 

 

หมายเหต ุ  

1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐาน ดงันี ้  

 1.1 หลักฐานการถือหุ้ น ได้แก่ ส าเนาใบหุ้ นที่ รับรองส าเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอ่ืนจากตลาดหลักทรัพย์                     

 แหง่ประเทศไทย หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

 1.2 ในกรณีผู้ ถือหุ้ นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

 ตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอ านาจที่ได้ลงช่ือในแบบ ก. ฉบบันี ้และรับรองส าเนาถกูต้อง  

 1.3 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) และรับรองส าเนาถกูต้อง 

 1.4 ในกรณีผู้ ถือหุ้ นมีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อ  ชื่อ  ชื่อสกุล  จะต้องแนบส า เนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองส า เนาถูกต้อง 

2. กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอก “แบบ ก.” และลงชื่อไว้เป็นหลกัฐาน แล้วรวมส่งเป็นชดุเดียวกนั 

3. กรณีที่จะเสนอระเบียบวาระการประชมุมากกวา่ 1 ระเบียบวาระ ให้จดัท าเอกสารแบบ ก. 1 ชดุ ตอ่ 1 ระเบียบวาระ 
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        แบบ ข. 
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 

(1) ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว_____________________________________________________________________________ 

เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน_____________________   _______________หุ้น 

อยู่บ้ำนเลขที่____________________ ถนน __________________________ต ำบล/แขวง______________________________ 

อ ำเภอ/เขต______________________จงัหวดั_______________________หมำยเลขโทรศพัท์มือถือ______________________ 

หมำยเลขโทรศพัท์บ้ำน/ที่ท ำงำน____________________________ E-mail (ถ้ำมี)____________________________________ 

(2) ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอเสนอช่ือ นำย/นำง/นำงสำว_______________________________________________________ 

อำย_ุ_________ปี เป็นกรรมกำรบริษัท เฮงลสิซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จ ำกดั  (มหำชน) ซึง่มีคณุสมบตัิครบถ้วนและไมม่ีลกัษณะ

ต้องห้ำมตำมหลักเกณฑ์ของบริษัท และมีหลักฐำนกำรให้ควำมยินยอมของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือ พร้อมเอกสำร

ประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคณุสมบตัิ ได้แก่ กำรศึกษำ และประวตัิกำรท ำงำนและเอกสำรประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงช่ือรับรอง

ควำมถกูต้องไว้แล้วทกุหน้ำจ ำนวน ____________แผน่  

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมในแบบ ข. นี ้พร้อมหลกัฐำนกำรถือหุ้น หลกัฐำนกำรให้ควำมยินยอมและเอกสำร

ประกอบทัง้หมดถกูต้องทกุประกำรและเพื่อเป็นหลกัฐำน ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงช่ือไว้เป็นส ำคญั  

 

        ________________________________ ผู้ ถือหุ้น 

        (_____________________________) 

        วนัท่ี _________________________  

 

(3) ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว_____________________________________________________บคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือเป็น 

กรรมกำรตำม (2) ยินยอมและรับรองว่ำมีคุณสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำม (2) ข้ำงต้น รวมทัง้ยอมรับกำร

ปฎิบตัิตำมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลกัฐำน ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงช่ือไว้เป็นส ำคญั  

 

      _________________________________บคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือ 

      (________________________________) 

      วนัท่ี ____________________________ 
หมายเหต ุ  

1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐาน ดงันี ้  

 1.1 หลักฐานการถือหุ้ น ได้แก่ ส าเนาใบหุ้ นที่ รับรองส าเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอ่ืนจากตลาดหลักทรัพ ย์                    

 แหง่ประเทศไทย หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

 1.2 ในกรณีผู้ ถือหุ้ นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

 ตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอ านาจที่ได้ลงช่ือในแบบ ก. ฉบบันี ้และรับรองส าเนาถกูต้อง  

 1.3 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) และรับรองส าเนาถกูต้อง 

 1.4 ในกรณีผู้ ถือหุ้ นมีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อ  ชื่อ  ชื่อสกุล  จะต้องแนบส า เนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองส า เนาถูกต้อง  

2. กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอก “แบบ ข.” และลงชื่อไว้เป็นหลกัฐาน แล้วรวมส่งเป็นชดุเดียวกนั 

3. กรณีที่จะเสนอระเบียบวาระการประชมุมากกวา่ 1 ระเบียบวาระ ให้จดัท าเอกสารแบบ ข. 1 ชดุ ตอ่ 1 ระเบียบวาระ 
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แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

ส ำหรับน ำสง่พร้อมแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ำรับเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร (แบบ ข.) 
 

1. ช่ือ – นำมสกลุ  

 (1) ภำษำไทย      ( ช่ือ – นำมสกลุเดมิ        ) 

 (2) ภำษำองักฤษ      ( ช่ือ – นำมสกลุเดมิ        ) 

2. วนัเดือนปีเกิด        ปัจจบุนัอำย ุ   ปี 

3. สถำนภำพ 

      โสด 

      สมรส (1) มีคูส่มรสช่ือ      ( ช่ือ - นำมสกลุเดิม     ) 

           (2) มีบตุร จ ำนวน    คน  

4. ที่อยู ่

 (1) ท่ีอยูปั่จจบุนั 

 เลขที่     ตรอก/ซอย     ถนน           

ต ำบล/แขวง     อ ำเภอ/เขต     จงัหวดั                    

โทรศพัท์      

 (2) ท่ีอยูส่ถำนประกอบธุรกิจปัจจบุนั : ช่ือบริษัท         

 เลขที่     ตรอก/ซอย     ถนน            

ต ำบล/แขวง     อ ำเภอ/เขต     จงัหวดั                        

โทรศพัท์      

5. คณุสมบตัิตำมวิชำชีพ 

(1) คณุวฒุิทำงกำรศกึษำ (โปรดแนบหลกัฐำนทำงกำรศกึษำ) 

 ช่ือสถำบนัท่ีส ำเร็จกำรศกึษำ             ช่ือคณุวฒุิและสำขำวชิำเอก          ปีที่ส ำเร็จ  

                 

                 

                 

(2) หลกัสตูรกำรฝึกอบรมหรือสมันำที่เก่ียวข้องกบักำรเป็นกรรมกำร 

 ช่ือหลกัสตูร               ประเภทธุรกิจ          ปีที่เข้ำร่วม  
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6. ประสบกำรณ์ท ำงำนจนถึงปัจจบุนั  

 ช่ือสถำนท่ีท ำงำน      ประเภทธุรกิจ        ต ำแหนง่งำน     ตัง้แตปี่             ถึง  

  
                                               ถึง (รวม___ปี) 

                                               ถึง (รวม___ปี) 

                                               ถึง (รวม___ปี) 

                                               ถึง (รวม___ปี) 

                                               ถึง (รวม___ปี) 

7. กำรถือครองหลกัทรัพย์ของ บริษัท เฮงลสิซิง่ แอนด์ แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) (รวมคูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ)   

    ตนเอง    หุ้นสำมญั     หุ้น  

    คูส่มรส   หุ้นสำมญั     หุ้น  

    บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ  หุ้นสำมญั     หุ้น  

    รวม    หุ้นสำมญั     หุ้น  

8. ประวตัิกำรฟอ้งร้องหรือถกูฟอ้งร้องด ำเนินคดี (เว้นแตค่วำมผิดลหโุทษ) 

   มี  (ให้ระบปีุ พ.ศ. ท่ีเกิดเหต ุข้อกลำ่วหำ และผลกำรด ำเนินคดี)   

              

              

   ไมม่ี  

9. กำรมีสว่นได้สว่นเสยีทำงตรงและทำงอ้อม หรือมกีำรท ำธุรกรรมกบับริษัทแม ่บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

   มี (โปรดระบลุกัษณะของกิจกรรมและลกัษณะสว่นได้สว่นเสยี พร้อมจ ำนวนเงิน ของผลได้ ผลเสยีโดยชดัแจ้ง) 

              

              

   ไมม่ี 
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10. กำรถือครองหลกัทรัพย์ หรือเข้ำร่วมเป็นหุ้นสว่นในห้ำงหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมกำรของบริษัทท่ีประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่ง

เดียวกนั และเป็นกำรแขง่ขนักบักิจกำรของบริษัท 

   มี (โปรดระบช่ืุอห้ำงหุ้นสว่น / ช่ือบริษัท / จ ำนวนกำรถือครองหลกัทรัพย์โดยคิดเป็นร้อยละของทนุท่ีจดทะเบียน และ

 ประเภทของธุรกิจทีด่ ำเนินกำร) 

              

              

   ไมม่ี 

11. วิสยัทศัน์ในกำรด ำเนินธุรกิจของ บริษัท เฮงลสิซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน)  

              

              

 

  ข้ำพเจ้ำ            

 ซึ่งได้รับกำรเสนอช่ือให้เข้ำรับพิจำรณำเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 

 ขอรับรองว่ำรำยละเอียดในแบบประวัติข้ำงต้นนี ้พร้อมเอกสำรประกอบ ถูกต้องครบถ้วนทุกประกำร และเอกสำร

 ประกอบที่ยื่นมำพร้อมกนันีเ้ป็นควำมจริงทกุประกำร 

      

       ลงช่ือ    ผู้ที่ได้รับกำรเสนอช่ือ 

               (    ) 

       วนัท่ี     


