
ประวัตขิองบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเพือ่เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

ประวัตโิดยสังเขปของ  นายณัตรุิจน ์ วรรณวิมลพงษ ์

ชื่อ - นามสกุล : นายณตัิรุจน ์ วรรณวิมลพงษ ์

อายุ : 47 ปี  

สัญชาต ิ : ไทย 

สัดส่วนการถอืหุ้นใน
บริษัท ณ วันที ่31 
ธันวาคม 2565 

: ตนเอง : ไมมี่ 
คูส่มรส : ไมมี่ 

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง :  วนัท่ี 21 เมษายน 2564 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง
กรรมการจนถึงปัจจุบัน 

: 2 ปี  
หากไดร้บัการเลือกตัง้ต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะด ารง
ต าแหนง่กรรมการรวมเป็นระยะเวลา 5 ปี 

ต าแหน่งทีเ่สนอเพือ่
แต่งตั้ง 

: กรรมการอิสระ  

คุณวุฒกิารศึกษา 

• ปรญิญาตรี สาขาวิศวกรรมโครงสรา้ง สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ พระนครเหนือ 
• ปรญิญาโท คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี สาขาบรหิารธุรกิจ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

• หลกัสตูร Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
รุน่ท่ี RCP 52/2565 

• หลกัสตูร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิัทไทย (IOD) รุน่ท่ี 32/2563 

• หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบรษิัทไทย (IOD) รุน่ท่ี 7/2562 



• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบรษิัทไทย (IOD) รุน่ท่ี 15/2562 

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) รุน่ท่ี 238/2560 

• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บรษิัทไทย (IOD) รุน่ท่ี 26/2560 

• หลกัสตูร Audit Core Training (Workshop) การตรวจสอบบญัชีเชิงปฏิบตักิาร รุน่ท่ี 1 สภาวิชาชีพ
บญัชี  

• หลกัสตูร Orientation Course - CFO Focus On Financial Reporting รุน่ท่ี 5 สภาวิชาชีพบญัชี 
• โครงการอบรบการสอบบญัชี แยกตามประเภทธุรกิจ สภาวิชาชีพบญัชี 
• หลกัสตูร Forensic Accounting Certificate (FAC) สภาวิชาชีพบญัชี 
• หลกัสตูร เทคนิคการวิเคราะหแ์ละบรหิารความเส่ียงโครงการลงทนุ เพ่ือสรา้งมลูคา่เพิ่มของกิจการ

อยา่งยั่งยืน ศนูยส์ง่เสรมิการพฒันาความรูต้ลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
• หลักสูตร ESG: Principal, Importance and Way Forward ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัท

หลกัทรพัยไ์ทย (“ASCO”) 
• หลกัสตูร Data Analytics for Upskilling โดย AIT, DEPA, SCB ACADEMY 

ประสบการณท์ างาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 

2565 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท 

มาสเตอรส์ไตล ์จ ากดั (มหาชน) 

2565 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ บรษิัท ไอเอฟซีจี จ ากดั 

2564 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล 

จ ากดั (มหาชน) 

2559 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 

กรรมการอิสระ บรษิัท ไทย แคปปิตอล คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) 

2563 – 2565 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท 

มาสเตอรส์ไตล ์จ ากดั 

2563 – 2564 กรรมการบรหิารความเส่ียง บรษิัท เฮงลิสซิ่ง จ  ากดั 



2561 – 2564 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอิสระ บรษิัท เฮงลิสซิ่ง จ  ากดั 

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียนอื่น บริษัทอื่นทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 
2 - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / 

กรรมการบรหิารความเส่ียง บรษิัท 
มาสเตอรส์ไตล ์จ ากดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ บรษิัท 
ไทย แคปปิตอล คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
(มหาชน) 

1 - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ บรษิัท ไอเอฟซีจี 
จ  ากดั 

 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนห์รือมีสภาพเป็น
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 

ไมมี่การด ารงต าแหนง่ 
 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม จ านวนคร้ังการเข้าร่วมประชุมในปี 2565 

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
1/1 ครัง้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 100 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท 
7/7 ครัง้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 100 

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 
4/4 ครัง้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 100 

การประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
4/4 ครัง้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 100 

การประชมุคณะกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 
1/1 ครัง้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 100 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา : พิจารณาความเหมาะสมโดยผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน และไดน้  าเสนอคณะกรรมการบรษิัทแลว้ 



ทั้งนี ้นายณัติรุจน์  วรรณวิมลพงษ์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามท่ีกฎหมาย / 

กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งก าหนด  โดยมีคณุสมบตัเิพิ่มเตมิส าหรบักรรมการอิสระ ดงันี ้

  ไมเ่ป็นญาตสินิทกบัผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ านาจควบคมุของบรษิัท 

 ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดร้บั

เงินเดือนประจ าของบรษิัทในปัจจบุนัหรือในชว่ง 2 ปีท่ีผา่นมา 

 ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทในปัจจุบนั

หรือในชว่ง 2 ปีท่ีผา่นมา 

 ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัส าคญักับบริษัท ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ านาจ

ควบคมุของบรษิัท  ซึ่งอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ



 

หนา้ที่ 5 จาก 13 

ประวัตโิดยสังเขปของ นางสาวฐปนรรฆษ์มน  ไพศาลธีระกร 

ชื่อ - นามสกุล : นางสาวฐปนรรฆษ์มน  ไพศาลธีระกร 

อายุ : 37 ปี 

สัญชาต ิ : ไทย 

สัดส่วนการถอืหุ้นใน
บริษัท ณ วันที ่31 
ธันวาคม 2565 

: ตนเอง : 44,776,200 หุน้ คดิเป็น 1.175 % 
คูส่มรส : ไมมี่ 
รวมเป็น 44,776,200 หุน้  
คดิเป็น  1.175 % ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง :  วนัท่ี 21 เมษายน 2564 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง
กรรมการจนถึงปัจจุบัน 

: 2 ปี  
หากไดร้บัการเลือกตัง้ต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะด ารง
ต าแหนง่กรรมการรวมเป็นระยะเวลา 5 ปี 

ต าแหน่งทีเ่สนอเพือ่
แต่งตั้ง 

: กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม / กรรมการบรษิัท  

คุณวุฒกิารศึกษา 

• ปรญิญาโท คณะ Master of Business สาขา Hospitality Management  Victoria University 
ประเทศออสเตรเลีย 

• ปรญิญาตรี คณะ Business Administration สาขา International Business Management 
มหาวิทยาลยัพายพั  

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

• หลกัสตูร IPO Total Strategy OMEGAWORLDCLASS 
• หลกัสตูร Modern Marketing Management จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
• ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกับบริหารความยั่งยืนขององคก์รธุรกิจ สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่ งยืน 

(SBDi) 
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) รุน่ท่ี 251/2561 



 

หนา้ที่ 6 จาก 13 

• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) รุน่ท่ี 87/2561 

• หลกัสูตร Financial Statement for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) รุน่ท่ี 37/2561 

• หลักสูตร  Driving Company Success with IT Governance (ITG) สมาคมส่ง เสริมสถาบัน
กรรมการบรษิัทไทย (IOD) รุน่ท่ี 6/2560 

• หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บรษิัทไทย (IOD) รุน่ท่ี 13/2560 

• หลกัสตูร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) รุน่ท่ี 37/2560 

• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบรษิัทไทย (IOD) รุน่ท่ี 7/2560 

• หลักสูตร Family Business Governance (FBG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) รุน่ท่ี 10/2560 

ประสบการณท์ างาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 

2565 – ปัจจบุนั กรรมการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์

แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

2564 – ปัจจบุนั กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม / กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท เฮงลิสซิ่ง 

แอนด ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

2559 – 2564 กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม / กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท เฮงลิสซิ่ง 

จ  ากดั 

2556 – 2564 กรรมการ บรษิัท มิตรเอือ้อารียล์ิสซิ่ง จ  ากดั 

2556 – 2563 กรรมการ บรษิัท ล าพนู มิตรเอือ้อารีย ์จ  ากดั 

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียนอื่น บริษัทอื่นทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 
ไมมี่การด ารงต าแหนง่ ไมมี่การด ารงต าแหนง่ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนห์รือมีสภาพเป็น
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 

ไมมี่การด ารงต าแหนง่ 



 

หนา้ที่ 7 จาก 13 

สัดส่วนการเข้าประชุม จ านวนคร้ังการเข้าร่วมประชุมในปี 2565 

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
1/1 ครัง้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 100 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท 
7/7 ครัง้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 100 
การประชมุกรรมการก ากบัดแูลกิจการและ
การพฒันาอยา่งยั่งยืน 

1/1 ครัง้ 
คดิเป็นรอ้ยละ 100 

การประชมุคณะกรรมการบริหาร 
20/20 ครัง้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 100 

การประชมุคณะกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 
1/1 ครัง้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 100 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา : พิจารณาความเหมาะสมโดยผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบรษิัทแลว้ 

ทัง้นี ้นางสาวฐปนรรฆษ์มน  ไพศาลธีระกร มีคณุสมบตักิารเป็นกรรมการครบถว้นตามท่ีกฎหมาย / 

กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งก าหนด



 

หนา้ที่ 8 จาก 13 

ประวัตโิดยสังเขปของ นายธนัสสรณ ์ รัตนศิริทรัพย ์

ชื่อ - นามสกุล : นายธนสัสรณ ์ รตันศริิทรพัย ์

อายุ : 40 ปี 

สัญชาต ิ : ไทย 

สัดส่วนการถอืหุ้นใน
บริษัท ณ วันที ่31 
ธันวาคม 2565 

: ตนเอง : 60,000,000 หุน้ คดิเป็น 1.575 % 
คูส่มรส : 500,000 หุน้ คิดเป็น 0.013 %  
รวมเป็น 60,500,000 หุน้  
คดิเป็น 1.588 % ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง :  วนัท่ี 21 เมษายน 2564 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง
กรรมการจนถึงปัจจุบัน 

: 2 ปี  
หากไดร้บัการเลือกตัง้ต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะด ารง
ต าแหนง่กรรมการรวมเป็นระยะเวลา 5 ปี 

ต าแหน่งทีเ่สนอเพือ่
แต่งตั้ง 

: กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม / กรรมการบรษิัท 

คุณวุฒกิารศึกษา 

• ปรญิญาตรี สาขา Information System University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย 
• ปรญิญาโท สาขา Executive Business Administration มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

• ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบับรหิารความยั่งยืนขององคก์รธุรกิจ สถาบนัพฒันาธุรกิจอยา่งยั่งยืน 
(SBDi) 

• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
(IOD) รุน่ท่ี 242/2560 

• หลกัสตูร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิัทไทย (IOD) รุน่ท่ี 6/2560 

• หลกัสตูร Family Business Governance (FBG) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
(IOD) รุน่ท่ี 10/2560 



 

หนา้ที่ 9 จาก 13 

ประสบการณท์ างาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 

2565 – ปัจจบุนั กรรมการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์

แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

2564 – ปัจจบุนั กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท บริษัท เฮงลิสซิ่ง 

แอนด ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

2560 – 2564 กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรษิัท บรษิัท เฮงลิสซิ่ง จ  ากดั 

2550 – 2560 กรรมการ บรษิัท สินปราณีลิสซิ่ง จ  ากดั 

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียนอื่น บริษัทอื่นทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 
ไมมี่การด ารงต าแหนง่ ไมมี่การด ารงต าแหนง่ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนห์รือมีสภาพเป็น
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 

ไมมี่การด ารงต าแหนง่ 
 

สัดส่วนการเข้าประชุม จ านวนคร้ังการเข้าร่วมประชุมในปี 2565 

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
1/1 ครัง้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 100 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท 
7/7 ครัง้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 100 
การประชมุกรรมการก ากบัดแูลกิจการและ
การพฒันาอยา่งยั่งยืน 

1/1 ครัง้ 
คดิเป็นรอ้ยละ 100 

การประชมุคณะกรรมการบริหาร 
20/20 ครัง้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 100 

การประชมุคณะกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 
1/1 ครัง้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 100 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา : พิจารณาความเหมาะสมโดยผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบรษิัทแลว้ 



 

หนา้ที่ 10 จาก 13 

ทั้งนี ้นายธนัสสรณ์  รัตนศิริทรัพย์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามท่ีกฎหมาย / 

กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งก าหนด 
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ประวัตโิดยสังเขปของ นางสาววริษฐา เหล่าธรรมทัศน ์

ชื่อ - นามสกุล : นางสาววรษิฐา เหลา่ธรรมทศัน ์

อายุ : 34 ปี 

สัญชาต ิ : ไทย 

สัดส่วนการถอืหุ้นใน
บริษัท ณ วันที ่31 
ธันวาคม 2565 

: ตนเอง : 10,000,000 หุน้ คดิเป็น 0.262 % 
คูส่มรส : ไมมี่  
รวมเป็น 10,000,000 หุน้  
คดิเป็น 0.262 % ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง :  วนัท่ี 14 สิงหาคม 2564 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง
กรรมการจนถึงปัจจุบัน 

: 1 ปี 8 เดือน  
หากไดร้บัการเลือกตัง้ต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะด ารง
ต าแหนง่กรรมการรวมเป็นระยะเวลา 4 ปี 8 เดือน 

ต าแหน่งทีเ่สนอเพือ่
แต่งตั้ง 

: กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม / กรรมการบรษิัท  

คุณวุฒกิารศึกษา 

• ปรญิญาตรี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี (การบญัชี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  ์
• ปรญิญาโท คณะ Master of Science สาขา International Management University of 

Strathclyde ประเทศองักฤษ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

• ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกับบริหารความยั่งยืนขององคก์รธุรกิจ สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่ งยืน 
(SBDi) 

• หลักสูตร Family Business Governance (FBG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) FBG 13/2561 

• หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บรษิัทไทย (IOD) รุน่ท่ี 18/2561 
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• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบรษิัทไทย (IOD) รุน่ท่ี 13/2561 

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) รุน่ท่ี 251/2561 

• หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบรษิัทไทย (IOD) รุน่ท่ี 30/2560  

ประสบการณท์ างาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 

2565 – ปัจจบุนั กรรมการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์

แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

2564 – ปัจจบุนั กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท บริษัท เฮงลิสซิ่ง 

แอนด ์แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

2561 – 2564 กรรมการบรหิาร บรษิัท เฮงลิสซิ่ง จ  ากดั 

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียนอื่น บริษัทอื่นทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

จ านวน ต าแหน่ง จ านวน ต าแหน่ง 
ไมมี่การด ารงต าแหนง่ ไมมี่การด ารงต าแหนง่ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนห์รือมีสภาพเป็น
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 

ไมมี่การด ารงต าแหนง่ 
 

สัดส่วนการเข้าประชุม จ านวนคร้ังการเข้าร่วมประชุมในปี 2565 

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
1/1 ครัง้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 100 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท 
7/7 ครัง้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 100 
การประชมุกรรมการก ากบัดแูลกิจการและ
การพฒันาอยา่งยั่งยืน 

1/1 ครัง้ 
คดิเป็นรอ้ยละ 100 

การประชมุคณะกรรมการบริหาร 
20/20 ครัง้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 100 
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สัดส่วนการเข้าประชุม จ านวนคร้ังการเข้าร่วมประชุมในปี 2565 

การประชมุคณะกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 
1/1 ครัง้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 100 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา : พิจารณาความเหมาะสมโดยผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบรษิัทแลว้ 

ทัง้นี ้นางสาววริษฐา เหล่าธรรมทัศน ์ มีคุณสมบตัิการเป็นกรรมการครบถ้วนตามท่ีกฎหมาย / 

กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งก าหนด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


