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ข้อปฏิบัตสิ ำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้น กำรมอบฉันทะ และกำรส่งค ำถำม 
1. ข้อปฏิบัติส ำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ำกัด 
(มหำชน) ณ ห้องรำชพฤกษบ์อลรูม อำคำรสปอรต์คลับเฮ้ำส ์สโมสรรำชพฤกษ ์เลขที่ 100 หมู่ 3 
ถนนวิภำวดรัีงสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210 (แบบ Physical Meeting) 
บริษัทไดจ้ัดเตรียมและนาํส่งแผนท่ีและวิธีการเดินทางมายังสถานท่ีจัดประชุม มาพรอ้มกับหนังสือเชิญ
ประชุมนี ้ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 13 โดยท่านผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนไดต้ัง้แต่
เวลา 12.00 น. ของวนัประชมุ บรษิัทจะใชร้ะบบบารโ์คด้ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงในการประชมุ
สาํหรับการเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนาํเอกสารการ
ลงทะเบียนมาแสดงในวนัประชมุดว้ย ดงันี ้

1.1 ผู้ถอืหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดำ 
-  แบบฟอรม์ลงทะเบียนซึ่งพิมพบ์ารโ์คด้ 
-  บตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบอนุญาตขบัข่ีท่ียงัไม่หมดอายุ หรือ

หนงัสือเดินทางหรือเอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
และสาํเนาหลกัฐานการเปล่ียนช่ือ และ/หรือนามสกลุ (ถา้มี) 

กรณีมอบฉันทะ 
-  แบบฟอรม์ลงทะเบียนซึ่งพิมพบ์ารโ์คด้ 
-  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 9) เพียงแบบใดแบบหนึ่ง โดยกรอก

ขอ้ความใหถ้กูตอ้งครบถว้นพรอ้มลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
-  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบอนุญาตขบัข่ีท่ียังไม่

หมดอาย ุหรือสาํเนาหนงัสือเดินทางหรือเอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทางท่ียงัไมห่มดอาย ุ(กรณีเป็น
ชาวตา่งประเทศ) ของผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

1.2 ผู้ถอืหุ้นทีเ่ป็นนิตบุิคคล 
-  แบบฟอรม์ลงทะเบียนซึ่งพิมพบ์ารโ์คด้ 
-  สาํเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลท่ีออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์และลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พรอ้ม
ประทบัตราสาํคญัของนิตบิคุคล (ถา้มี) 

กรณีมอบฉันทะ 
-  แบบฟอรม์ลงทะเบียนซึ่งพิมพบ์ารโ์คด้ 
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 9) เพียงแบบใดแบบหนึ่ง โดยกรอก

ขอ้ความใหถ้กูตอ้งครบถว้นพรอ้มลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
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- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบอนุญาตขับข่ีท่ียังไม่
หมดอาย ุหรือสาํเนาหนงัสือเดินทางหรือเอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทางท่ียงัไมห่มดอาย ุ(กรณีเป็น
ชาวตา่งประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจาํตัวขา้ราชการ หรือใบอนุญาตขับข่ีท่ียังไม่
หมดอาย ุหรือสาํเนาหนงัสือเดินทางหรือเอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย(ุกรณีเป็น
ชาวตา่งประเทศ) ของผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบคุคลท่ีไดล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะ พรอ้มลง
นามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

- สาํเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลท่ีออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์หรือสาํเนาหนงัสือรบัรองนิติบุคคลท่ีออกโดยหน่วยราชการท่ีมีอาํนาจของประเทศท่ีนิติ
บคุคลนัน้ตัง้อยู่และลงลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบคุคล พรอ้ม
ประทบัตราสาํคญัของนิตบิคุคล (ถา้มี) 

กรณีที่ผู้ถือหุ้นปรำกฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศเป็นผู้รับฝำกและดูแลหลักทรัพยเ์ข้ำร่วมประชุมและลงมติแทนผู้
ลงทุนต่ำงประเทศ 
- แบบฟอรม์ลงทะเบียนซึ่งพิมพบ์ารโ์คด้ 
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สิ่งท่ีส่งมาดว้ย 9) โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมลง

ลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือช่ือรับรอง

สาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) หรือผูร้บัมอบ
อาํนาจพรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิตบิคุคล (ถา้มี) 

- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบอนุญาตขับข่ีท่ียังไม่
หมดอาย ุหรือสาํเนาหนงัสือเดินทางหรือเอกสารใชแ้ทนหนงัสือเดินทางท่ียงัไมห่มดอาย ุ(กรณีเป็น
ชาวตา่งประเทศ) ของผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนันิติบคุคลท่ีไดล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะ พรอ้มลง
นามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

1.3 ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมและลงมติแทน โปรดมอบ
ฉนัทะใหบ้คุคลท่ีบรรลนุิติภาวะแลว้ หรือหากท่านประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้บักรรมการอิสระ บริษัท
ขอเรียนวา่ทา่นสามารถมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งกรรมการอิสระทกุท่านดงักล่าว
ไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในทุกวาระการประชุม โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระ ปรากฏ
รายละเอียดตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 6 
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2. ข้อปฏิบัตสิ ำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
2.1 ย่ืนแบบคาํรอ้งเขา้รว่มประชมุผา่น Web browser โดยผูถื้อหุน้สามารถเขา้ไปท่ี 
https://pro.inventech.co.th/HENG123202R/#/homepage หรือสแกน QR Code เพ่ือเขา้สูร่ะบบ 
และดาํเนินการตามขัน้ตอนท่ีระบบกาํหนด 
2.2 เลือกประเภทในการย่ืนแบบคาํรอ้ง เพ่ือทาํรายการ 4 ขัน้ตอน ดงันี ้
- ขัน้ตอนท่ี 1 กรอกขอ้มลู ขอ้มลูผูถื้อหุน้ 
- ขัน้ตอนท่ี 2 กรอกขอ้มลูสาํหรบัยืนยนัตวัตนผูถื้อหุน้ 
- ขัน้ตอนท่ี 3 ยืนยนัตวัตนผา่น OTP 
- ขัน้ตอนท่ี 4 ทาํรายการสาํเร็จ ระบบจะแสดงขอ้มลูผูถื้อหุน้อีกครัง้เพ่ือตรวจสอบความถกูตอ้งของ
ขอ้มลู 
2.3 รออีเมลจากเจา้หนา้ท่ีแจง้รายละเอียดขอ้มลูการประชมุและรหสัผา่นเขา้ใชง้าน 
2.4 สาํหรบัผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง หรือโดยผูร้บัมอบฉันทะท่ีไม่ใช่กรรมการ
บริษัทผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ระบบลงทะเบียนย่ืนแบบคาํรอ้งจะเปิดให้ดาํเนินการตัง้แต่วันท่ี 12 
เมษายน 2566 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวนัท่ี 21 เมษายน 2566 จนกวา่จะปิด
การประชมุ 
2.5 ระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันท่ี 21 เมษายน 2566 เวลา    
12:00 น. (ก่อนเปิดประชมุ 2 ชั่วโมง) โดยผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะใช ้Username และ Password 
ท่ีไดร้บัและปฏิบตัติามคูมื่อการใชง้านในระบบ 
2.6 กรณีผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท สามารถย่ืนแบบคาํรอ้งผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกสไ์ดต้ามขัน้ตอนท่ีกาํหนด หรือจดัส่งหนงัสือมอบฉันทะ พรอ้มเอกสารประกอบตามขอ้ 
1.1 – 1.2 มายงับรษิัททางไปรษณีย ์ตามท่ีอยูข่า้งลา่งนี ้ 

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) 
ส ำนักเลขำนุกำรบริษัท 

เลขที ่69 หมู่ที ่7 ต ำบลสันทรำยน้อย อ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 
โดยเอกสารจะตอ้งมาถึงบริษัทภายในวนัท่ี 12 เมษายน 2566 เวลา 17:00 น. ทัง้นี ้วิธีปฏิบตัิในการ
เขา้รว่มประชมุ ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 10 
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3. ช่องทำงในกำรส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสำหกรรม ผลประกอบกำรของ
บริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวำระกำรประชุม  
 เพ่ือใหก้ารประชมุดาํเนินการไปตามระเบียบวาระการประชมุท่ีกาํหนดไวอ้ย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ท่ีประชมุจะเปิดรบัคาํถามท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษรของท่าน โดยทา่นสามารถสง่คาํแนะนาํหรือคาํถามลว่งหนา้

ก่อนวนัประชมุผา่นชอ่งทางตอ่ไปนี ้

• ชอ่งทาง e-mail:cs_heng@hengleasing.co.th หรือ 

• มอบใหเ้จา้หนา้ท่ีของบรษิัทในวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

ในระหว่างการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสส์ามารถส่ง

คาํแนะนาํหรือคาํถามไดผ้า่นระบบการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกสไ์ดด้ว้ยเชน่กนั 

 

 

 
 


