
 

หนา้ที่ 1 จาก 119 
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บริษัท เฮงลสิซิง่ แอนด ์แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
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เลขท่ี 100 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง 

เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 
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หมายเหตุ  : 
1.เริม่ลงทะเบียนเขา้รว่มการประชุมเวลา 12:00 น. ทั้งแบบ Physical และส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ 
2.เพ่ือความรวดเรว็ในการลงทะเบียนแบบ Physical โปรดน  าแบบแจง้การประชุมซึ่งพิมพบ์ารโ์คด้มาแสดงต่อ
เจา้หนา้ที่ลงทะเบียนในวันประชุม 

3.งดแจกของช  ารว่ย เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับนโยบายความโปรง่ใสและแนวทางที่หนว่ยงานก ากับดแูลไดร้ณรงคใ์ห ้
ลด/เลิกการแจกของช  ารว่ยในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ 
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ข้อมูลประกอบวาระการประชุม                หน้า 

1. วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ  าปี 2565 เมื่อวนัที่ 

20 เมษายน 2565 

5 

2. วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ  าปี 2565 6 

3. วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส าหรับปี 2565 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 6 

4. วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิ จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 

และการจ่ายเงินปันผลประจ  าปี 2565 

7 

5. วาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ 9 

6. วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุด

ย่อย ประจ  าปี 2566 

11 

7. วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู ้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบ

บัญชี ประจ  าปี 2566 

16 

8. วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ  (ถา้มี) 19 

ข้อมูลประกอบการเข้าร่วมประชุม 

1.  ส าเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ  าปี 2565  21 

2.  วิธีการใช ้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับการเรียกดูหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุน้

ประจ  าปี 2566 แบบ 56-1 One Report รวมทั้งงบการเงินส าหรับปี 2565 

55 

3.  ประวัติของบุคคลที่ไดร้ับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท  56 

4.  ประวัติของผูส้อบบัญชีที่ไดร้ับการเสนอชื่อแต่งต้ังเป็นผูส้อบบัญชี ประจ  าปี 2566 69 

5.  นิยามกรรมการอิสระ 73 

6.  ข้อมูลกรรมการอิสระที่ไดร้ับการเสนอชื่อใหเ้ป็นผูร้ับมอบฉันทะ 76 

7.  ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผูถ้ือหุน้ 77 

8.  ข้อปฏิบัติส าหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ การมอบฉันทะ และการส่งค าถาม  84 

9.  แบบฟอรม์หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แนะน าใหใ้ชแ้บบ ข.) 88 

10.  วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม  110 

11.  ค าบอกกล่าวการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 115 

12.  แบบฟอรม์ขอรับแบบ 56-1 One Report และงบการเงินส าหรับปี 2565 117 



 

หนา้ที่ 3 จาก 119 

  หน้า 

13. แผนที่สถานที่จัดประชุม 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนา้ที่ 4 จาก 119 

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ  ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 69 หมู่ที่ 7 ต าบลสันทรายน้อย อ  าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ 20 มีนาคม 2566 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ  าปี 2566  

เรียน ท่านผูถ้ือหุน้ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ  ากัด (มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ  าปี 2565  

 2. วิธีการใชร้หัสคิวอาร ์ (QR Code) ส าหรับการเรียกดูหนังสือเชิญประชุมผูถ้ื อหุ ้น  

ประจ  าปี 2566 แบบ 56-1 One Report พรอ้มดว้ยงบการเงินส าหรับปี 2565 

 3. ประวัติของบุคคลที่ไดร้ับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท  
 4. ประวัติของผูส้อบบัญชีที่ไดร้ับการเสนอชื่อแต่งต้ังเป็นผูส้อบบัญชี ประจ  าปี 2566  
 5. นิยามกรรมการอิสระ 
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ไดร้ับการเสนอชื่อใหเ้ป็นผูร้ับมอบฉันทะ 
 7. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผูถ้ือหุน้ 
 8. ข้อปฏิบัติส าหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ การมอบฉันทะ และการส่ง

ค าถาม 

 9. แบบฟอรม์หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แนะน าใหใ้ชแ้บบ ข.) 

 10. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม  

 11. ค าบอกกล่าวการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 

 12. 

  13. 

แบบฟอรม์ขอรับแบบ 56-1 One Report และงบการเงินส าหรับปี 2565 

แผนที่สถานที่จัดประชุม   

ดว้ยคณะกรรมการบริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ  ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดม้ีมติใหเ้รียก
ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ  าปี 2566 ในวันศุกรท์ี่ 21 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ซึ่งเป็นการประชุมใน
รูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ตามหลักเกณฑท์ี่ก  าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้ง
ในรูปแบบปกติ และตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ.  2563 รวมถึง
กฎหมายหรือระเบียบอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ณ หอ้งราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 อาคารสปอรต์คลับเฮา้ส ์สโมสรราช
พฤกษ์ เลขที่ 100 หมู่ 3 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 และผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์โดยบริษัทก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ  าปี 2566 ใน
วันที่ 3 มีนาคม 2566 (Record Date)  
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ซึ่งการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) มีรายละเอียด ดังนี้ 
1) การเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical) 
โดยผูถ้ือหุน้สามารถเดินทางเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม ซึ่งปรากฎในส่ิงที่ส่งมาดว้ย 13 
2) การเข้าร่วมประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)  
เพ่ืออ  านวยความสะดวกให ้แก่ผู ้ถือหุ ้น / ผู ้รับมอบฉันทะ สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์และออกเสียงลงคะแนนในระบบ e-Voting ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกสก์  าหนด 

ทั้งนี้  ผู ้ถือหุ ้นสามารถศึกษารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและวิธีปฏิบัติในการประชุมระบบ
ไฮบริด (Hybrid Meeting) ซึ่งปรากฎในส่ิงที่ส่งมาดว้ย 10 

บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล
เพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท ต้ังแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 10 มกราคม 
2566 ปรากฎว่าไม่มีผูถ้ือหุน้เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการ
พิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ  าปี 2566 ไดต้ั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่ง ณ 
วันที่ส่งหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ปรากฎว่าไม่มีผู ้ถือหุน้เสนอค าถามล่วงหน้าเข้ามา ดังน้ัน บริษัทจึงได้
ก  าหนดระเบียบวาระการประชุมเพ่ือพิจารณา ดังต่อไปนี้  

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เม่ือวันที่  20 
เมษายน 2565 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

บริษัทไดจ้ัดประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ  าปี 2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัทได้
จัดท  ารายงานการประชุมดังกล่าวแลว้เสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ 
และน าส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้เพ่ือใหผู้ถ้ือหุน้พิจารณาและเสนอ
ข้อแกไ้ข (ถา้มี) รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้รับรองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นประจ  าปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  20 เมษายน 2565 ซึ่ง
คณะกรรมการเห็นว่าไดม้ีการบันทึกรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้งตามความเป็นจริง  
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การลงมติ 

วาระนี้ตอ้งผ่านการรับรองดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2565 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

บริษัทไดจ้ัดท  ารายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท ซึ่ง
ไดแ้สดงผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 โดยคณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณา
แลว้เห็นว่าถูกตอ้งและเพียงพอ จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพ่ือรับทราบผลการ
ด าเนินงานของบริษัท ประจ  าปี 2565 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 แลว้ เห็นสมควร
รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทและการเปล่ียนแปลงที่ส  าคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 
เพ่ือใหผู้ถ้ือหุน้รับทราบ 

การลงมติ 

วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่ตอ้งไดร้ับการออกเสียงลงคะแนนจากผูถ้ือหุน้  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี 2565 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

บริษัทไดจ้ัดท  างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีประจ  าปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แล้วเสร็จ ซึ่งผู ้สอบบัญชีของบริษัทได้
ตรวจสอบแลว้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาแลว้เห็น
ว่าถูกต้องครบถว้นและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่ วไป จึงขอน า เสนอต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นเพ่ืออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก า ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ  าปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ปรากฏอยู่ใน
หมวด “งบการเงิน” และ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงาน
ทางการเงิน” ซึ่งรวมไวใ้นแบบ 56-1 One Report โดยการสแกนรหัสคิวอาร ์ QR Code 
รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2 โดยสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
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รายการ ปี 2565 ปี 2564 

สินทรัพยร์วม (ลา้นบาท) 12,263.6 9,701.9 

หนี้สินรวม (ลา้นบาท)  7,019.3 4,886.4 

ส่วนของผูถ้ือหุน้รวม (ลา้นบาท)  5,244.3 4,815.5 

มูลค่าหุน้ที่เรียกช  าระแลว้ (ลา้นบาท) 3,810.0 3,810.0 

รายได ้(ลา้นบาท) 2,124.4 1,644.4 

ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 461.1 353.8 

ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.12 0.11 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัติงบ
การเงิน ส าหรับปี 2565 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบ
บัญชีรับอนุญาต บริษัท ส านักงาน อีวาย จ  ากัด และได้รับความเห็นชอบจ าก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว้ 

การลงมติ 

วาระนี้ตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิ จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย และการ
จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2565 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 วรรค 1 ก าหนดให  ้บริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ  าปีส่วน
หน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสุทธิประจ  าปีหักดว้ยยอดเ งิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ  านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของ
ทุนจดทะเบียนของบริษัท นอกจากทุนส ารองดังกล่าวข้างตน้แลว้ คณะกรรมการอาจเสนอ
ให ้ที่ประชุมผู ้ถือหุน้ลงมติใหจ้ัดสรรเงินส ารองอื่น  ๆ  ตามที่ เห็นสมควรเพ่ือการด าเนิน
กิจการของบริษัทก็ได ้นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและ
หักทุนส ารองตามที่กฎหมายก าหนดและที่ก  าหนดไวใ้นข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผล
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การด าเนินงาน ฐานะการเงิน ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น  ๆ  ที่ เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานและการบริหารงานของบริษัท 

โดยในปี 2565 บริษัทมีก  าไรสุทธิ จ  านวน 461,124,603 บาท โดยไดจ้ัดสรรก าไรสุทธิเป็น
ทุนส ารองตามกฎหมายจ  านวน 23,056,230 บาท จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถ้ือ
หุน้พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2565 
ในอัตรา 0.0666 บาทต่อหุน้ คิดเป็นมูลค่า 253,746,000 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายเงินปัน
ผลประมาณรอ้ยละ 55 ของก าไรสุทธิ หลังจากหักภาษีและทุนส ารองตามกฎหมาย ซึ่ง
อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ เงินปันผลที่
จ่ายเป็นเงินสดทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายก าหนดไว ้ โดยบริษัท
ได้ก  าหนดรายชื่อผูถ้ือหุ ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 
และในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้อนุมัติใหจ้่ายเงินปันผล บริษัทก าหนดจ่ายเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา 
ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ ปี 2565 
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2564 

1. ก าไรสุทธิ (บาท) 461,124,603 353,802,284 

2. ก าไรสะสม (บาท) 718,999,559 239,514,970 

3. จ  านวนหุน้ (หุน้) 3,810,000,000 3,810,000,000 

4. ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.12000 0.11000 

5. ก าไรสะสมต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.18871 0.07515 

6. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.0666 0.11393 

- การจ่ า ย เ งิน ปัน ผลประจ  าปี 

(บาท/หุน้)  

0.0666 0.01000 

- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

(บาท/หุน้) 

- 0.108001 

7. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิน้ (บาท) 253,746,000 363,089,572 

8. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อก าไร สุท ธิ  

(รอ้ยละ) 

55 103 
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รายการ ปี 2565 
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2564 

9. ส ารองตามกฎหมาย (บาท) 23,056,230 33,593,025 

หมายเหตุ1(จ  านวนหุน้ทั้งหมด 3,009,162,700 หุน้) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

ในการพิจารณาจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้น้ันคณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาโดยค านึงถึง
ปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ผลการด าเนินงานของบริษัท สภาพคล่อง กระแสเงินสด
หมุนเวียน สถานะการเงินของบริษัท หรือแผนการด าเนินงานในอนาคตและความตอ้งการ
ในการใชเ้งินลงทุน และปัจจัยอื่น ๆ แลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณา
อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ  าปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่น าเสนอ 

อย่างไรก็ดี สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวข้างตน้ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดร้ับอนมุติั
จากที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ  าปี 2566 

การลงมติ 

วาระนี้ตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 25 ก าหนดให ้ ในการประชุมผูถ้ือหุน้สามัญประจ  าปีทุกครั้ง ให ้
กรรมการออกจากต าแหน่งจ  านวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจ  านวนกรรมการทั้งหมด ถา้
จ  านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจ  านวนใกลท้ี่สุดกับ
ส่วนหน่ึงในสาม (1/3) นอกจากนี้ กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันใหใ้ชว้ิธีสมัครใจของกรรมการ หากกรรมการที่สมัครใจออก
จากต าแหน่งยังไม่ครบจ  านวนตามวรรคแรกก็ใหใ้ชว้ิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให ้
กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดน้ันเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ประจ  าปี 2566 กรรมการที่จับสลากออกจากต าแหน่งตามวาระมีจ  านวน 4 ท่าน 
ไดแ้ก่  

(1) นายณัติรุจน์  วรรณวิมลพงษ์ กรรมการอิสระ  

(2) นางสาวฐปนรรฆษ์มน  ไพศาลธีระกร กรรมการบริษัท  
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(3) นายธนัสสรณ ์ รัตนศิริทรัพย ์ กรรมการบริษัท 

(4) นางสาววริษฐา เหล่าธรรมทัศน์ กรรมการบริษัท  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

ตามที่บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ ้ถือหุน้เสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ 
เสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท ต้ังแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 
2565 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2566 ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระกา ร
ประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้  
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้มีมติเห็นควรอนุมัติแต่งต้ังกรรมการที่ออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ 4 ท่านกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ไดแ้ก่ 

(1) นายณัติรุจน์  วรรณวิมลพงษ์ กรรมการอิสระ 

(ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

(2) นางสาวฐปนรรฆษ์มน  ไพศาลธีระกร กรรมการบริษัท  

(ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

(3) นายธนัสสรณ ์ รัตนศิริทรัพย ์ กรรมการบริษัท 

(ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

(4) นางสาววริษฐา เหล่าธรรมทัศน์ กรรมการบริษัท  

(ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 โดยบุคคลที่ได้รับ
การเสนอชื่อในครั้งนี้ไดผ่้านกระบวนการพิจารณากล่ันกรองอย่างระมัดระวัง และละเอียด
รอบคอบ ตามกระบวนการที่บริษัทก าหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑท์ี่
เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแลว้ เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเปรียบเทียบกับ Board Skill Matrix อันจะเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู ้ 
ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให ้แก่บริษัทอย่างเต็มที่ อีกทั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้
ปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดีตลอดมาและไม่มี
ลักษณะต้องหา้มที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความ
เหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบริษัท และกรรมการทั้ง 4 ท่านไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษที่
แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแลว้ว่า        
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นายณัติรุจน์  วรรณวิมลพงษ์ มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการอิสระ ตามนิยาม
กรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่า ง
เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจ  าปี 2566 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนที่กรรมการที่พน้จาก
ต าแหน่งตามวาระ 

การลงมติ 

วาระนี้ตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการชุดย่อย 
ประจ าปี 2566 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ก าหนดไวว้่า หา้มมิใหบ้ริษัทจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอื่นใด
ให ้แก่กรรมการ เว ้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ โดยกรรมการมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู ้ถือ
หุ ้นจะพิจารณาก าหนดและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ( 2/3) ของ
จ  านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น
จ  านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรือใหม้ีผล
ตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ือหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ 

บริษัทก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน เช่น เงินเดือน เบีย้ประชมุ 
โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่น สวัสดิการดา้นประกันสุขภาพและการประกันภัยความ
รับผิดของกรรมการไวอ้ย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค านึงถึงความเหมาะสม ภาระ หน้าที่ 
ความรับผิดชอบที่ไดร้ับมอบหมาย ผลงาน ประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะไดร้ับจากกรรมการ 
และสามารถเทียบเคียงไดก้ับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซึ่งอยู่
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเ้คียงกัน รวมทั้งมีความเหมาะสม  เพียง
พอที่จะจูงใจใหก้รรมการปฏิบัติงานบริษัทใหบ้รรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ โดย
บริษัทก าหนดหลักเกณฑ์แ ละข้ัน ตอนใน กา รก าหน ดค่าตอบแทนกรรมกา ร ใ ห ้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู ้พิจารณาและน าเสนอจ  านวน
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาให ้
ความเห็นชอบก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  
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ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมกา ร
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ  าปี 2566 เท่ากับปี 2565  ตามที่คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้ 

• รายละเอียดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

เปรียบเทียบค่าตอบแทน 

ต าแหน่ง 

2566 (ปีที่น าเสนอ) 2565 
เบี้ยประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

ค่าตอบแทนราย
เดือน (บาท) 

เบี้ยประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 
(บาท) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (1) 

ประธาน
กรรมการ 

60,000 - 60,000 - 

กรรมการ 40,000 - 40,000 - 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธาน
กรรมการ
ตรวจสอบ 

35,000 - 35,000 - 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

25,000 - 25,000 - 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร (2) (3) 

ประธาน
กรรมการบริหาร 

- 165,000 - 165,000 

กรรมการบริหาร
ที่ด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการ
บริษัท และ/หรือ
กรรมการชุดย่อย 

- 125,000 - 125,000 

กรรมการบริหาร
ที่ไม่ไดด้ ารง
ต าแหน่งเป็น
กรรมการบริษัท

- 105,000 - 105,000 
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เปรียบเทียบค่าตอบแทน 

ต าแหน่ง 

2566 (ปีที่น าเสนอ) 2565 
เบี้ยประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

ค่าตอบแทนราย
เดือน (บาท) 

เบี้ยประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 
(บาท) 

และ/หรือ
กรรมการชุดย่อย 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประธาน
กรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

35,000 - 35,000 - 

กรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

25,000 - 25,000 - 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
ประธาน
กรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

35,000 - 35,000 - 

กรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

25,000 - 25,000 - 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ประธาน
กรรมการก ากับ
ดูแลกิจการและ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

35,000 - 35,000 - 

กรรมการก ากับ
ดูแลกิจการและ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

25,000 - 25,000 - 
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หมายเหตุ:   (1) รวมถึงการเข้าร่วมประชุมผูถ้ือหุน้และการเข้าร่วมประชุมกรรมการที่ไมเ่ป็น
ผูบ้ริหาร 

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

(3) กรรมการบริหารที่ด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษัทจะไม่ไดร้ับค่าเบีย้
ประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการบริหาร 

• รายละเอียดค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงินและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น (ไม่รวมสวัสดิการ
ที่ใหแ้ก่พนักงานทั่วไป) 

ปี รายการ รายละเอียดสวัสดิการ 

2565 1.ก า ร ป ร ะ กั น

สุขภาพ 

สวัสดิการคุม้ครองสุขภาพเป็นกรมธรรมท์ี่คุม้ครองการ
รักษาพยาบาลทั้งคนไข้ใน ( IPD) และคนไข้นอก 
(OPD) ใหก้ับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
บริหาร โดยมีผลประโยชน์รวมสูงสุดไม่เกิน 100 ลา้น
บาทต่อคนต่อปี โดยใหม้ีเง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ 
ตามที่ระบุไวใ้นกรมธรรม  ์

2.การประกันภัย

ค ว า ม รั บ ผิด

ของกรรมการ 

สวัสดิการประกันภั ยความรั บผิดขอ งกร รมก า ร 

(Directors and Officers Liability Insurance) เ ป็ น

กา รป ระกั น ภั ยที่ ใ ห ้คว าม คุ้ม ครอ งกร รมก า ร 

(Directors) และเจ ้าหน้าที่ระดับสูงหรือเจ ้าหน้าที่

ระดับบริหาร (Executive Officers) ของบริษัท ส าหรับ

ความสูญเสียหรือค่าเสียหายทางการเงิน อันเน่ืองมาก

จากการละเมิดหรือการกระท  าผิด (wrongful acts) ที่

กรรมการหรือเจา้หน้าที่ของบริษัท ตอ้งรับผิดชอบตาม

กฎหมาย นอกจากนี้การประกันภัยดังกล่าว ยังให ้

ความคุม้ครองตัวบริษัท ในกรณีที่บริษัทไดร้ับอนุญาต

หรือผูกพันที่จะต้องชดใช ้ใหก้ับกรรมการ และ/หรือ

เจ ้าหน้าที่ส  าหรับการกระท  าผิดที่กรรมการ หรือ
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ปี รายการ รายละเอียดสวัสดิการ 

เจ ้าหน้าที่น้ันต้องรับผิดตามกฎหมาย  โดยมีวงเงิน

จ  ากัดความรับผิดสูงสุดไม่เกิน 200 ลา้นบาทต่อการ

เรียกรอ้งแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย  

ทั้งนี้ใหม้ีเง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ  ตามที่ระบุไวใ้น

กรมธรรม ์

2566 

(ปีที่

น าเสนอ) 

1.ก า ร ป ร ะ กั น

สุขภาพ 

สวัสดิการคุม้ครองสุขภาพเป็นกรมธรรมท์ี่คุม้ครองการ

รักษาพยาบาลทั้งคนไข้ใน ( IPD) และคนไข้นอก 

(OPD) ใหก้ับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

บริหาร โดยมีผลประโยชน์รวมสูงสุดไม่เกิน 100 ลา้น

บาทต่อคนต่อปี โดยใหม้ีเง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ 

ตามที่ระบุไวใ้นกรมธรรม  ์

2.การประกันภัย

ค ว า ม รั บ ผิด

ของกรรมการ 

สวัสดิการประกันภั ยความรั บผิดขอ งกร รมก า ร 

(Directors and Officers Liability Insurance) เ ป็ น

กา รป ระกั น ภั ยที่ ใ ห ้คว าม คุ้ม ครอ งกร รมก า ร 

(Directors) และเจ ้าหน้าที่ระดับสูงหรือเจ ้าหน้าที่

ระดับบริหาร (Executive Officers) ของบริษัท ส าหรับ

ความสูญเสียหรือค่าเสียหายทางการเงิน อันเน่ืองมาก

จากการละเมิดหรือการกระท  าผิด (wrongful acts) ที่

กรรมการหรือเจา้หน้าที่ของบริษัท ตอ้งรับผิดชอบตาม

กฎหมาย นอกจากนี้การประกันภั ยดังกล่าว ยังให ้

ความคุม้ครองตัวบริษัท ในกรณีที่บริษัทไดร้ับอนุญาต

หรือผูกพันที่จะต้องชดใช ้ใหก้ับกรรมการ และ/หรือ

เจ ้าหน้าที่ส  าหรับการกระท  าผิดที่กรรมการ หรือ

เจ ้าหน้าที่น้ันต้องรับผิดตามกฎหมาย  โดยมีวงเงิน

จ  ากัดความรับผิดสูงสุดไม่เกิน 200 ลา้นบาทต่อการ

เรียกรอ้งแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย  
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ปี รายการ รายละเอียดสวัสดิการ 

ทั้งนี้ใหม้ีเง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ  ตามที่ระบุไวใ้น

กรมธรรม ์

• เงินโบนัสคณะกรรมการ 

ก าหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสกรรมการ ประจ  าปี 2566 เป็นอัตราเงินโบนัสไม่เกิน
รอ้ยละ 2.5 ของก าไรสุทธิของบริษัท และใหค้ านวณจ่ายตามระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง
ในวงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาททั้งคณะ ซึ่งประธานคณะกรรมการบริษัทจะไดร้ับโบนัสสูง
กว่ากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู ้น าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารจะไม่ได้
รับเงินโบนัสในส่วนนี้ โดยจะไดร้ับโบนัสในส่วนของผูบ้ริหารเท่าน้ัน  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัติ
ก  าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ  าปี 2566 
เท่ากับปี 2565 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนน าเสนอ โดย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากล่ันกรองอย่างละเอียดถึ ง
ความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยเทียบเคียงไดก้ับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรม
เดียวกันและมีขนาดใกลเ้คียงกันแลว้  

การลงมติ 

มติในวาระนี้จะตอ้งไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้ อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จ  านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุม 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ประจ าปี 2566 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 (ฉ) ที่ก  าหนดให ้การพิจารณาแต่งต้ังผู ้สอบ
บัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู ้สอบบัญชีเป็นกิจการที่ที่ประชุมสามัญประจ  า ปีพึ ง
กระท  า ข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 ที่ก  าหนดให ้คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการท  างบแสดง
ฐานะการเงินและบัญชีก  าไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่
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ประชุมผูถ้ือหุน้ในการประชุมสามัญประจ  าปีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และคณะกรรมการต้อง
จัดใหม้ีผูส้อบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนน้ันใหเ้สร็จก่อนที่
จะน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้  และข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 ที่ก  าหนดให ้ที่ประชุม
สามัญผูถ้ือหุน้ประจ  าปีแต่งต้ังผูส้อบบัญชีของบริษัท และก าหนดจ  านวนเงินค่าสอบบัญชี
ใหแ้ก่ผูส้อบบัญชีน้ัน 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณากล่ันกรองอย่างละเอียดเพ่ือคัดเลือกผูส้อบบัญชี
จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ  ากัด เป็นผูส้อบบัญชี ประจ  าปี 2566 โดยพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาว่ามีความรู ้ความสามารถ มีมาตรฐานการท  างานที่ดี มี
คุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัทและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย ์อีกทั้งเป็นผูไ้ม่มีความสัมพันธแ์ละไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้
รายใหญ่ หรือผูท้ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุม
สามัญผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผูส้อบบัญชี ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 

ประวัติการสอบบัญชี 

ของบริษัท 

1. นางสาวสมใจ คุณปสุต 4499 เ ป็ น ผู ้สอบบัญชี ข อ ง

บ ริ ษั ท ม า แ ล้ ว เ ป็ น

ระยะเวลา 1 ปีบัญชี หรือ 

2. นางสาววรรณวิไล เพชรสรา้ง 5315 ไม่เคยเป็นผู ้ลงลายมือ

ชื่ อ ใ น งบกา ร เ งิน ของ

บริษัท หรือ 

3. นางสาวศรัญญา ผลัดศรี 6768 เ ป็ น ผู ้สอบบัญชี ข อ ง

บ ริ ษั ท ม า แ ล้ ว เ ป็ น

ระยะเวลา 1 ปีบัญชี 

ข้อมูลของผูท้ี่เสนอชื่อใหเ้ป็นผูส้อบบัญชี ประจ  าปี 2566 ปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4 

พรอ้มทั้งเสนอขออนุมัติก  าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ  าปี 2566 เป็นจ  านวนเงิน 
3,300,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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เปรียบเทียบค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทน 
ผู้สอบบัญชี 

ปี 2566  
(ปีที่เสนอ)  

(บาท) 

ปี 2565  
(บาท) 

อัตรา
ค่าตอบแทน 
ที่เพ่ิมขึน้/
ลดลง 
(บาท) 

ค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี 

(Audit Fee) 

3,300,000 3,300,000 - 

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งบริษัทจะ
จ่ายตามจริง 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้มีมติเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติกา ร
แ ต่ง ต้ั ง  น างสาวสมใจ คุณป สุต ผู ้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่  4499 แ ละ/หรือ                         
น า งสาวว ร รณวิ ไล  เพช รสร้า ง  ผู ้สอบบัญชีรั บ อนุญาตเลขที่  5315 แ ละ /หรือ 
นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6768 จากบริษัทส านักงาน อีวาย 
จ  ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท ประจ  าปี 2566 ซึ่งบริษัทไม่มีบริษัทย่อย และก าหนดค่า
สอบบัญชีเป็นจ  านวนเงิน 3,300,000 บาท ทั้งนี้ ปี 2566 ค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีดังกล่าว
ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทจ่ายตามจริงตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ
น าเสนอ เมื่อเทียบกับปี 2565 บริษัทไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในการนี้ 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากล่ันกรองอย่างละเอียดเพ่ือคัดเลือกผู ้สอบบัญชีขอ ง
บริษัทจากผลการปฏิบัติงาน ความรูแ้ละประสบการณใ์นการสอบบัญชี ความเป็นอิสระ
ของผูส้อบบัญชี ตลอดจนค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบ
บัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแลว้ เห็นว่าค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม 
ในกรณีที่ผูส้อบบัญชีข้างตน้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้ บริษัทสามารถแต่งต้ังผูส้อบบัญชี
รับอนุญาตรายอื่นจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ  ากัด ใหป้ฏิบัติหน้าที่แทนได้ 

นอกจากนี้ ผูท้ี่ไดร้ับการเสนอชื่อดังกล่าวข้างตน้ ไม่มีความสัมพันธแ์ละไม่มีส่วนไดเ้สียกับ
บริษัท ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเป็นผูส้อบ
บัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย ์และไม่มีผูส้อบบัญชีท่านใดปฏิบัติหน้าที่ผูส้อบบัญชีใหแ้ก่บริษัทเป็นระยะเวลา 
7 ปีบัญชีติดต่อกัน (นับรวมกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่ผูส้อบบัญชีของบริษัทในปี 2566) 



 

หนา้ที่ 19 จาก 119 

การลงมติ 

วาระนี้ตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

วาระนี้ก  าหนดไวเ้พ่ือใหผู้ ้ถือหุน้ซักถามข้อสงสัยและ/หรือเพ่ือใหก้รรมการไดช้ีแ้จงข้อ
ซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ  (ถ ้ามี) ดังน้ันจะไม่มีการน าเสนอเรื่องอื่นใดให ้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใด ๆ  ในวาระนี้ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

เพ่ือใหผู้ถ้ือหุน้สามารถร่วมตัดสินใจในเร่ืองส าคัญต่าง ๆ  ได ้จึงไม่ควรเพ่ิมวาระการประชุม
ที่ไม่ไดแ้จง้เป็นการล่วงหน้า ดังน้ัน การด าเนินการประชุมจะเป็นไปตามระเบียบวาระที่ได้
แจง้ไวใ้นหนังสือเชิญประชุมผูถ้ือหุน้ฉบับนี้ ทั้งนี้ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลักการก ากับดูแ ล
กิจการที่ดีส  าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม
สามัญผูถ้ือหุน้ประจ  าปี 

จึงเรียนเชิญท่านผูถ้ือหุน้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผูถ้ือหุน้ท่าน
ใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง และประสงคจ์ะมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนการประชุมในครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหน่ึง กรณีผูถ้ือหุน้ต่างชาติซึ่งแต่งต้ังใหคั้สโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดูแลหุน้ โปรดใชห้นังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. 
แบบใดแบบหน่ึงซึ่งปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 9 พรอ้มทั้งเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 8 
โดยบริษัทไดจ้ัดเตรียมอากรแสตมป์เพ่ืออ  านวยความสะดวกแก่ผูถ้ือหุน้ในวันประชุม  

บริษัทขอความร่วมมือผูถ้ือหุน้ที่ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการของบริษัท สามารถดูข้อมูลได้
ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 5-6 โดยสามารถยื่นแบบค ารอ้งผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสไ์ดต้ามข้ันตอนที่ก  าหนดตามส่ิงที่
ส่งมาดว้ย 10  หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พรอ้มเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 8 มายัง
บริษัท ภายในวันที่ 12 เมษายน 2566 เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า 
โดยจัดส่งมายัง “ส านักเลขานุการบริษัท” บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ  ากัด (มหาชน) เลขที่ 69 
หมู่ที่ 7 ต าบลสันทรายน้อย อ  าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 ทั้งนี้บริษัทจะด าเนินการประชุมตาม
ข้อบังคับของบริษัท รายละเอียดปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 7 
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ท่านผู ้ถือหุ ้นที่มีความประสงค์จะขอรับ แบบ 56-1 One Report ประจ  าปี 2565 กรุณากรอก
แบบฟอรม์ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 12 ส่งมายัง “ส านักเลขานุการบริษัท” บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล 
จ  ากัด (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ที่ 7 ต าบลสันทรายน้อย อ  าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 หรืออีเมล 
cs_heng@hengleasing.co.th เพ่ือบริษัทจะไดจ้ัดส่งใหท้่านต่อไป 

เพ่ือให ้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมผู ้ถือหุ ้นดังกล่าว รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิ
ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ท่ า น อ ย่ า ง เ ต็ ม ที่ ท่ า น ส า ม า ร ถ ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล บ ริ ษั ท เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่  
https://investor.hengleasing.com/th/home หากท่านมีประเด็นค าถามที่ต้องการให ้บริษัทชี ้แจงใน
ประ เ ด็น ข อ งระ เบี ยบวา ระที่ น า เ สน อครั้ ง นี้  สาม า รถจั ด ส่ งค า ถาม ล่ว งห น้ า ได้ที่  อี เ ม ล : 
cs_heng@hengleasing.co.th ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เบอรโ์ทรศัพท ์โทรสาร และ
อีเมลที่สามารถติดต่อกลับได ้ ทั้งนี้ บริษัทจะเป็นผูร้วบรวมค าถามส่งใหค้ณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา
ตอบค าถามในวันที่ประชุมผูถ้ือหุน้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

     

ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ 

ประธานกรรมการบริษัท 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

ของ 
บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
ประชุมเม่ือวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. 

ควบคุมการถ่ายทอดสัญญาณ ณ สโมสรราชพฤกษ ์ห้องเมต้า 1 ชัน้ 2 อาคารสปอรต์คลับเฮ้าส ์ 
ถนนวิภาวดี แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

________________________________________________ 

มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจ  านวน 12 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 100 จากจ  านวนกรรมการบริษัท

ทั้งหมด 12 ท่าน) และกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุมจ  านวน 2 ท่าน ดังนี้ 

กรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม ณ สโมสรราชพฤกษ ์ห้องเมต้า 1 

1.  ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
2.  นางสุธารทิพย ์ พิสิฐบัณฑูรย ์ กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / 

ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 
3.  นายณัฎธว์ัฒน์ ศิลปวิทยกุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
4.  ผศ. ดร.ชัยวุฒิ ต้ังสมชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
5.  นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริหารความเส่ียง 

6.  นายวิชัย ศุภสาธิตกุล กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ / รักษาการรองกรรมการ
ผูจ้ัดการใหญ่ฝ่ายบริหารองคก์ร  

7.  นายพัฒน์พงษ์ ผาทอง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /  
กรรมการบริหารความเส่ียง 

8.  นายบัณฑิต ศุภสาธิตกุล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 
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9.  นายปริญญา ศุภสาธิตกุล      กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
10.  นายธนัสสรณ ์ รัตนศิริทรัพย ์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
11.  นางสาววริษฐา เหล่าธรรมทัศน์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
12.  นางสาวฐปนรรฆษ์มน ไพศาลธีระกร กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
13.  นางสาวชนมช์ิษษา รัตนศิริทรัพย ์ กรรมการบริหาร 
14.  นายพรรษ์ทรงพล ไพศาลธีระกร       กรรมการบริหาร 

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม ณ สโมสรราชพฤกษ ์ห้องเมต้า 1 

1. นายระพี พรึงล าภู รักษาการรองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ฝ่ าย
ปฏิบัติการ / ผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่
ฝ่ายปฏิบัติการสาขา 

2. ดร.ธีรวัฒน์ ธวัลรัตน์โภคิน ผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ฝ่ายบัญชี
และการเงิน 

3. นายสมภพ ปุณฑริกาภา ผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด 

4. นางสาวณัฐนันท  ์ กิตติผลสมบูรณ ์ เลขานุการบริษัท / ผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ัดการใหญ่ฝ่ายก ากับดูแลกิจการและ
นักลงทุนสัมพันธ ์

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1. นายเบญจรงค ์ ค ามะนิด ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหาร
ความเส่ียง 

2. นายสุพจน์ ภู่ทอง ผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. นางสาวสริณยา  กฤษณคุปต ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ฝ่าย
ทรัพยากรมนุษยแ์ละกิจการองคก์ร 

ผู้สอบบัญชี บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ณ สโมสรราชพฤกษ ์ห้องเมต้า 1 

1. นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ผูส้อบบัญชี 
2. นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลย ์ ผูส้อบบัญชี 
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ผู้สอบบัญชี บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผูส้อบบัญชี 
2. นางสาวพัชณินทร ์ ปั๋นอินทร ์ ผูส้อบบัญชี 

ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย ์กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์
1. นางสาวณัฎฐิณี มาประจวบ ที่ปรึกษาทางการเงิน 

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ชรินทร ์แอนด ์แอสโซซิเอทส ์ จ ากัด ที่เข้าร่วมประชุม ณ สโมสรราช
พฤกษ ์ห้องเมต้า 1 

1. นายชรินทร ์ สัจจญาณ ที่ปรึกษากฎหมาย 
2. นางสาวเบญจพร  พุทธินันทน์ ที่ปรึกษากฎหมาย 
3. นางสาววิภาพร จันทรท์วี ที่ปรึกษากฎหมาย  

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน บริษัท ชรินทร ์แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากัด เข้าร่วมประชุม ณ สโมสร
ราชพฤกษ ์ห้องเมต้า 1 

1. นางสาววิภาพร จันทรท์วี ผูต้รวจสอบการนับคะแนน 

เร่ิมการประชุมเวลา 14:00 น. 

นางสาวณัฐนันท ์ กิตติผลสมบูรณ ์ เลขานุการบริษัท แจง้ต่อที่ประชุมว่า เน่ืองจากสถานการณ์การแ พร่

ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ  ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงมีความห่วงใยต่อ

สุขภาพและความปลอดภัยของผูถ้ือหุน้และผูม้ีส่วนร่วมในการประชุมทุกท่าน ตลอดจนเพ่ือเป็นการปฏิบัติ

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงไดจ้ัดประชุมผูถ้ือหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ใน

รูปแบบ E-AGM ผ่านระบบ Inventech Connect เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุม

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการ

ประชุมดังที่ปรากฎตามหนังสือเชิญประชุมที่ไดจ้ัดส่งใหก้ับท่านผูถ้ือหุ ้นทุกท่านแลว้ ส าหรับเอกสารที่ใชใ้น

การประชุม บริษัทไดเ้ผยแพร่ในเว็บไซตข์องบริษัทและแจง้ต่อตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต้ังแต่วันที่  

18 มีนาคม 2565 และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีดา้นสิทธิความเท่าเทียมกันของผูถ้ือหุน้ 

บริษัทไดด้ าเนินการแจง้ข่าวต่อตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัทเชิญใหผู้ ้

ถือหุน้เสนอเร่ืองที่เห็นว่าส าคัญ สมควรที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระ ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ  าปี 

2565 และการเสนอชื่อผูท้ี่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคลอ้งกับหลักเกณฑข์องบริษัทเพ่ือรับเลือกแต่งต้ังเป็น
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กรรมการต้ังแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ถึง 5 กุมภาพันธ ์2565 ซึ่งปรากฎว่าไม่มีผูถ้ือหุน้เสนอชื่อบุคคล

และระเบียบวาระตามหลักเกณฑท์ี่ก  าหนดเข้ามา  

นอกจากนี้ บริษัทไดก้  าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ  าปี 2565 ณ วันที่  

7 มีนาคม 2565 (Record Date) มีผูถ้ือหุน้ทั้งสิน้จ  านวน 13,443 ราย บริษัทมีทุนจดทะเบียนช  าระแลว้เป็น

เงิน 3,810,000,000 บาท คิดเป็นจ  านวนหุน้สามัญที่จ  าหน่ายแลว้ทั้งหมด 3,810,000,000 หุน้ โดยณ เวลา

ที่เปิดประชุม บริษัทมีผูถ้ือหุน้เข้าร่วมประชุมดว้ยตนเองรวมจ  านวน  19 ราย คิดเป็นจ  านวนหุน้ทั้งหมด 

10,080,902 หุน้ โดยการรับมอบฉันทะจ  านวน 59 ราย คิดเป็นจ  านวนหุน้ทั้งหมด 2,958,943,560 หุน้ รวม

เป็นจ  านวนผู้ถือหุน้ทั้งสิ ้น  78 ราย โดยนับรวมจ  านวนหุ ้นได้ 2,969,024,462 หุ ้น  หรือคิดเป็นร้อยละ 

77.9271 ของจ  านวนหุ ้นทั้งหมดของบริษัท  เป็นอันครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 ซึ่ง

ก  าหนดเกี่ยวกับองคป์ระชุมผูถ้ือหุน้ว่า ในการประชุมผูถ้ือหุน้ตอ้งมีผูถ้ือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้ 

(หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจ  านวนผูถ้ือหุน้ทั้งหมด 

และตอ้งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ  านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบ

เป็นองคป์ระชุม  

ส าหรับการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจะเก็บ รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผูถ้ือหุน้ซึ่งบ ริษัท

ไดร้ับโดยตรงหรือจากช่องทางอื่นส าหรับการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ือหุน้ในครั้งนี้  

รวมถึงการเรียกประชุม การตรวจสอบยืนยันตัวตน การจัดประชุม และการนับคะแนนเสียง ตลอดจนเพ่ือ

วัตถุประสงคใ์นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในฐานะบริษัทมหาชนจ  ากัด และบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทจะมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดระยะเวลาการประชุมเพ่ือ

วัตถุประสงคท์ี่กล่าวมาแลว้ และเพ่ือเผยแพร่ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้และผูท้ี่สนใจรับชมการประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษัท 

นอกจากนี้ เพ่ือใหก้ารประชุมผูถ้ือหุน้เป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทไดเ้รียนเชิญ 

นางสาววิภาพร จันทรท์วี ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายภายนอกจากบริษัท ชรินทร ์แอนด ์แอสโซซิเอทส์ 

จ  ากัด มาท  าหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานในการประชุม 

ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิด 

การประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ  าปี 2565 โดยก่อนจะเร่ิมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมประธานฯ 

มอบหมายให ้นางสาวณัฐนันท ์กิตติผลสมบูรณ ์เลขานุการบริษัท ชีแ้จงหลักเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนน

และการนับคะแนนเสียงของผูถ้ือหุน้ ส าหรับการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ  าปี 2565 เพ่ือใหท้ี่ประชุมรบัทราบ 

ดังนี้ 
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1. ขัน้ตอนการประชุม 

ในการประชุมผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพ่ือขอรับชื่อผูใ้ช ้งาน และรหัสผ่าน 
(Username และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทก าหนดซึ่งได้แจ ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุม โดยผูถ้ือหุน้ยินยอมปฏิบัติตามข้อก าหนดการเข้าร่วมประชุม ดว้ยรูปแบบการประชุมผ่ านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์ และท  าการลงทะเบียน โดยกดปุ่ ม "ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” ซึ่งในข้ันตอนนี้จะถือว่าผู ้
ถือหุน้ท  าการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจ  านวนหุ ้นของผูถ้ือหุน้จะถูกนับเป็ นองค์
ประชุม 

2. สิทธิในการแสดงความเห็น 

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามล าดับระเบียบวาระที่ระบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอ
ข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ซักถามก่อนการลงมติ และจะแจง้ผลคะแนนต่อที่
ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระน้ัน ๆ  เสร็จสิน้ตามล าดับ 

3. การออกเสียงลงคะแนน 

ในการออกเสียงลงคะแนน ผูถ้ือหุน้ทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุน้ต่อ 1 เสียง ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ
ของบริษัท ข้อ 43. โดยในกรณีผูถ้ือหุน้รายใดมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ส าหรับผู ้ถือหุ ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ 
Inventech Connect โดยผู ้ถือหุ ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์โทรศัพทเ์คล่ือนที่หรือแท็บเล็ต
สามารถเข้าสู่ระบบลงคะแนนไดต้ามลิงคท์ี่แจง้ในช่องทาง Chat ส่วนผูถ้ือหุน้ที่เข้าร่วมประชุมผ่าน
อุปกรณค์อมพิวเตอร ์สามารถกดปุ่ ม Continue ดา้นขวา ในฟังกช์ั่น Multimedia Viewer จากน้ันน า 
Email และ Password ที่ไดร้ับจาก Email อนุมัติของท่าน เพ่ือ Sign-in หรือยืนยันตัวตนผ่านการขอ
รหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบการลงคะแนน และกดปุ่ ม “ลงทะเบียน” จากน้ันเลือกวาระที่ท่าน
ตอ้งการลงคะแนนเสียง ระบบจะแสดงปุ่ มส าหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ ม คือ 1. เห็น
ดว้ย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นดว้ย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีสม้) และ 4. ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด 
(สีฟ้า) หากท  าการเลือก "ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด" หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะถอื
ว่าท่านเห็นดว้ยกับวาระน้ัน ๆ  ทั้งนี ้การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระผูถ้ือหุน้สามารถด าเนินการ
ไดล่้วงหน้าต้ังแต่เร่ิมการประชุมเป็นตน้ไป และผูถ้ือหุน้สามารถท  าการเปล่ียนแปลงได ้จนกว่าจะมี
การแจง้ปิดการลงคะแนน โดยบริษัทใหเ้วลาในการลงคะแนนเสียงผ่านระบบในแต่ละวาระเป็นเวลา 
1 นาที 

4. การนับคะแนนเสียง 

 ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใชว้ิ ธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจาก
จ  านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือ
จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นดว้ย” 
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5. กรณีผู้รับมอบฉันทะ มีการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย 

 ใหก้ดเลือกที่ “ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกดที่ปุ่ ม “สลับบัญชี” เพ่ือเข้าใชง้านในบัญชีของผูถ้ือหุน้รายอืน่ 
ๆ ผูถ้ือหุน้จะตอ้งอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะตอ้งลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดใหล้ง
มติในวาระน้ัน ๆ กรณีที่ผูถ้ือหุน้ออกจากหอ้งประชุม หรือ log-out จากระบบ ก่อนที่จะปิดการลง
มติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผูถ้ือหุน้จะไม่ถูกนับเป็นองคป์ระชุมในวาระดังกล่าว และคะแนน
เสียงจะไม่ถูกน ามานับคะแนนในวาระน้ัน ๆ  อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมหรือ log out ใน
วาระใดวาระหน่ึงจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผูถ้ือหุน้ หรือผูร้ับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม
และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ 

6. วิธีการถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ก่อนลงมติในแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสใหผู้ ้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระน้ัน ๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถสอบถามได ้ 2 
ช่องทาง ดังนี้ 

6.1  กรณีผู ้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านข้อความ กรุณาเลือกเมนูการถามค าถาม 
จากน้ันเลือกวาระที่ตอ้งการถามค าถาม และท  าการพิมพข์้อซักถามหรือความคิดเห็นของ
ท่าน แล้วกดส่งค าถาม โดยบริษัทจะตอบค าถามในห ้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับ
ค าถามน้ัน ๆ  อย่างไรก็ดี หากมีจ  านวนค าถามที่ถูกส่งเข้ามาจ  านวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการพิจารณาคัดเลือกค าถามตามความเหมาะสม 

6.2  กรณีผู ้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) ในระบบ 
Inventech Connect กรุณาเลือกวาระที่ตอ้งการถามค าถาม จากน้ันกดปุ่ ม “จองคิวสอบถาม
ผ่านภาพและเสียง” ขอใหท้่านท  าการเปิดกลอ้งและไมโครโฟนไว ้เมื่อไดร้ับสัญญาณใหถ้าม
ค าถาม ขอใหท้่านแจง้ชื่อและนามสกุล และสถานะเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูร้ับมอบฉันทะก่อนถาม
ค าถามทุกครั้ง เพ่ือบริษัทสามารถน ามาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกตอ้ง
ครบถว้น 

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการตัดภาพและเสียงของผูถื้อหุน้ที่ถามค าถามหรือแสดงความ
คิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผูอ้ื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ  รวมถึงการละเมิดสิทธิของ
บุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชมุ หรือก่อใหเ้กิดความเดือดรอ้นต่อผูเ้ขา้ร่วมประชมุราย
อื่น 

7. กรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามค าถามด้วยภาพและเสียงในระบบ Inventech Connect เป็น
จ านวนมาก 

ในกรณีมีผูถ้ือหุน้ตอ้งการถามค าถามดว้ยภาพและเสียงในระบบ Inventech Connect เป็นจ  านวน
มาก เพ่ือเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม บริษัทจึงขอก าหนดค าถามในแต่ละวาระไว ้ไม่เกิน 3 
ค าถาม และรบกวนใหผู้ถ้ือหุน้ท  าการสอบถามค าถามผ่านข้อความ เพ่ือใหเ้จา้หน้าที่ด าเนินการ
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ตอบค าถาม หรือน าค าถามของท่านไปตอบตอนทา้ยประชุม หรือน าไปตอบไวห้น้าเว็ปไซ ต์ของ
บริษัท 

8. กรณีผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงคข์องผู้ถือหุ้น 

 ผูถ้ือหุน้ที่ท  าหนังสือมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงคข์องผูถ้ือหุน้แลว้น้ัน บริษัทไดน้ าคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตามความ
ประสงคข์องท่านผูถ้ือหุน้ บันทึกรวมไวใ้นการลงทะเบียนเพ่ือการลงมติตามวาระไวแ้ลว้ 

9. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม 

กรณีผูถ้ือหุน้ประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติ
ตามค าแนะน าที่ได้แจ ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อ Inventech Call Center  
ที่หมายเลขโทรศัพท ์02-931-9134 

10. กรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม 

หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผูถ้ือหุน้จะไดร้ับอีเมล เพ่ือกลับเข้าสู่การประชุมผ่าน
ระบบส ารองต่อไป 

เมื่อผูถ้ือหุน้รับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงตามที่เสนอข้างตน้แลว้ ประธานฯ  
จึงเร่ิมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวันที่  21 
เมษายน 2564 

ประธานฯ มอบหมายให ้ นางสาวณัฐนันท ์ กิตติผลสมบูรณ ์ เลขานุการบริษัท น าเสนอ

รายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม  

นางสาวณัฐนันท ์กิตติผลสมบูรณ์ เลขานุการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทไดจ้ัด

ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ  าปี 2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ซึ่งบริษัทไดน้ าส่งใหแ้กผู่ ้

ถือหุ ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่ ส่งมาด้วย 1 ซึ่ง

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้รับรองรายงาน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นประจ  าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  21 เมษายน 2564 ซึ่ง

คณะกรรมการเห็นว่าไดม้ีการบันทึกรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้งตามความเป็นจริง  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ส่งค าถามหรือแสดงความคิดเห็น 
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ที่ประชุมพิจารณาแลว้ไม่มีค าถามหรือความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุม

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ  าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 

เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่ไดน้ าเสนอต่อที่ประชุม 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเอกฉันทร์ับรองรายงานการประชุมสามัญผู้

ถือหุน้ประจ  าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ 

ทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ดังนี้ 

เห็นดว้ย คะแนนเสียง 2,974,996,412 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย คะแนนเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง คะแนนเสียง 201,301 เสียง   

บัตรเสีย คะแนนเสียง 0 เสียง   

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผูถ้ือหุน้เข้าร่วมประชุมเพ่ิมขึน้อีก จ  านวน 6 ราย คิดเป็นจ  านวนหุน้ 

6,173,251 หุน้ รวมมีผูถ้ือหุน้เข้าร่วมประชุมทัง้สิน้ 84 ราย คิดเป็น 2,975,197,713 หุน้ 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายให ้นางสุธารทิพย ์ พิสิฐบัณฑูรย ์ประธานเจา้หน้าที่บริหาร น าเสนอ

รายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม  

นางสุธารทิพย ์พิสิฐบัณฑูรย ์ประธานเจา้หน้าที่บริหาร เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้

จัดท  ารายงานเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท ซึ่งไดแ้สดงผลการด าเนินงานในรอบปี 

2564 โดยคณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้งและเพียงพอ จึงขอน าเสนอ

ต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ  าปี 2564 สิน้สุดวันที่  

31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ ผูถ้ือหุน้สามารถพิจารณาข้อมูลผลการด าเนินงานของบริษัท 

ประจ  าปี 2564 และงบการการเงินของบริษัท ซึ่งรวมไวใ้นแบบ 56-1 One Report เรียบรอ้ย

แลว้ โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้ 
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ภาพรวมของอุตสาหกรรมสินเชื่อส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากับและสินเชื่อเช่าซือ้รถยนต์ 

- ยอดการซือ้รถยนตแ์ละรถจักรยานยนตใ์นปี 2564 มีอัตราการขยายตัวรอ้ยละ 7.7 มูลค่า

การซือ้ขายและเช่าซือ้รวมในปี 2564 อยู่ที่ประมาณ 1,000 ลา้นบาท พิจารณาไดว้่าธุรกิจ 

Non-bank น้ัน มีการเติบโตขึ้นในปีที่ผ่านมารอ้ยละ 22 

- สินเชื่อไม่มีหลักมีประกัน คิดเป็นรอ้ยละ 75 ของสินเชื่อรวม 

- มาตราการช่วยเหลือลูกหนี้เน่ืองจากสถานการณ์โควิด -19 มีผลกระทบต่อการยึดรถ 

ส่งผลใหร้าคารถมือสองในตลาดเพ่ิมขึ้น 

กลยุทธก์ารเติบโตของบริษัท 

1.  การขยายการปล่อยสินเชื่อผ่านสาขาไปยังพืน้ที่ที่มีศักยภาพการเติบโตสูงและมี

ประสิทธิภาพ โดยในปี 2563 บริษัทมีสาขาเพ่ิมขึ้นประมาณ 100 สาขา ในปี 2564 

เพ่ิมขึ้นประมาณ 120 สาขา และในปี 2565 มีเป้าหมายจะเพ่ิมสาขาอีกประมาณ 

149 สาขา ทั้งนี้ คาดว่าในปี 2566 บริษัทจะมีสาขาทั้งหมด 830 สาขา 

2.  การขยายพอรต์ลูกหนี้สินเชื่ออย่างยั่งยืน บริษัทมีการเพ่ิมพันธมิตรหรือผูจ้ัดจ  าหน่าย

รถมือสอง (เต็นทร์ถ) อย่างต่อเน่ือง 

3.  มุ่งขายผลิตภัณฑสิ์นเชื่อและบริการที่หลากหลายต่อฐานลูกคา้ที่แข็งแกร่งจาก 4 

กลุ่มผูถ้ือหุน้เดิมที่มีประสบการณใ์นธุรกิจ บริษัทมีการพิจารณาใหสิ้นเชือ่อย่าง

ระมัดระวัง โดยพิจารณาจากความสามารถในการช  าระหนี้ โดยบริษัทมีสัดส่วน NPL 

ลดลงจากเดิมรอ้ยละ 3.7 เป็น รอ้ยละ 3.4 อย่างไรก็ตาม บริษัทมีเป้าหมายที่จะลด

สัดส่วน NPL ใหอ้ยู่ที่รอ้ยละ 3.1 ภายในปีนี้ 

4.  ใหค้วามส าคัญดา้นการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการเติบโตและเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขัน  โดยบริษัทมีแผนการพัฒนาปรับปรุงระบบงานดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศในระยะเวลา 1-2 ปีข้างหน้า มูลค่าโครงการประมาณ 70-90 

ล้านบาท เพ่ือจัดใหม้ีแพลตฟอร์มขนาดใหญ่และมีความเสถียร สามารถรองรับ

ผูใ้ชง้านไดจ้  านวนมาก รวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันและโปรแกรมการใหสิ้นเชื่อ

ต่าง ๆ บนระบบออนไลน์ ทั้งนี้ บริษัทคาดการณ์ว่าจะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์
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สินเชื่อ Digital-Loan ไดส้  าเร็จ ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 นี้ เพ่ือใหลู้กคา้สามารถ

ขอสินเชื่อผ่านระบบออนไลน์ได ้

ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 

- ยอดสินเชื่อคงคา้งในปี 2564 จ  านวน 9,180 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 11 แบ่งเป็นสินเชื่อ

เช่าซือ้รอ้ยละ 59.9 สินเชื่อจ  าน าทะเบียนรถรอ้ยละ 31.8 และ ผลิตภัณฑอ์ื่น ๆ รอ้ยละ 8.3 

- หลักประกันสินเชื่อของบริษัท แบ่งเป็น รถกระบะร้อยละ 45.7 รถยนต์ร ้อยละ 31 

สอดคลอ้งกับประเภทลูกคา้ของบริษัทที่เป็นผูป้ระกอบธุรกิจรายย่อยและพนักงานทั่วไป  

- สัดส่วนหนี้เสีย (Non-Performing Loan หรือ NPL) ของบริษัท ลดลงจากอัตราเดิมใน

อดีตรอ้ยละ 4.3 เป็นรอ้ยละ 3.4 ในปี 2564 

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss: ECL) ของบริษัทอยูท่ี่

ประมาณร้อยละ 6 ซึ่งสูงสุดอยู่ที่  6.3 ในปี 2562 ซึ่งก  าหนดไว ้เพ่ือรองรับมาตราฐาน 

TFRS9 ที่จะบังคับใชใ้นปี 2563 

- อัตราส่วนส ารองหนี้สูญต่อสินเชื่อเฉล่ีย (Credit cost) ของบริษัทอยู่ที่รอ้ยละ 1.9 ลดลง

จากรอ้ยละ 5 ในปี 2562  

- ดอกเบีย้รับของบริษัทจ  านวน 1,471.3 ลา้นบาท แบ่งเป็นสินเชื่อเช่าซือ้รอ้ยละ 56.2 และ

สินเชื่อจ  าน าทะเบียนรถร้อยละ 32.6 เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย เน่ืองจากบริษัทมีการช่วยเหลือ

ลูกคา้ที่เข้ามาตรการโควิดมาต้ังแต่ปี 2563 โดยลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้กลุ่มเช่าซือ้ ซึ่ง

บริษัทไม่สามารถปรับดอกเบีย้ใหเ้พ่ิมขึ้นได ้ถึงแมว้่าบริษัทจะขยายระยะเวลาการกูเ้พ่ิมขึน้

อีก 1 ปีก็ตาม ส่งผลต่ออัตราดอกเบีย้ที่แทจ้ริง (Effective Interest Rate : EIR) โดยเฉล่ีย

ของบริษัทลดลง สะทอ้นถึง Yield โดยเฉล่ียของบริษัทที่รอ้ยละ 17 ลดลงจากเดิมที่รอ้ยละ 

20 ในช่วงก่อนเกิดสถานการณก์ารแพร่ระบาดโควิด-19 

- ตน้ทุนการเงิน (Cost of Fund) ของบริษัท มีการลดลงอย่างเป็นล าดับ ท  าใหส่้วนต่าง

ลดลงรอ้ยละ 1.3  

- อัตราส่วนค่าใชจ้่ายด าเนินงานต่อรายได้รวม (Cost to Income Ratio) ในปี 2564 อยู่ที่

รอ้ยละ 54.2 เพ่ิมขึ้นจากเดิมที่ 51.6 สาเหตุเน่ืองจากการเปิดสาขาใหม่ 
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- อัตราก าไรสุทธิ ในปี 2564 อยู่ที่รอ้ยละ 21.5 เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 ซึ่งอยู่ที่รอ้ยละ 20.0 

- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (Return On Equity (ROE)) ในปี 2564 อยู่ที่

รอ้ยละ 8.5 ซึ่งลดลงเล็กน้อย เน่ืองจากการเพ่ิมทุนเมื่อวนัที ่19 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา  

- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (Return on asset (ROA)) ในปี 2564 อยู่ที่รอ้ยละ 3.9 

ซึ่งมีอัตราคงที่เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 

- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผูถ้ือหุน้ (Debt to Equity Ratio) ในปี 2564 อยู่ที่ 1 เท่า ลดลงจาก

ปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 1.4 เท่า 

นอกจากนี้ นางสุธารทิพย ์พิสิฐบัณฑูรย ์ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัท

ยังคงมุ่งมั่นและใหค้วามส าคัญกับการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชันในฐานะการเป็นสมาชกิ

ของแนวร่วมต่อตา้นคอรร์ัปชันของภาคเอกชนไทยอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทมีการประเมิน

ความเส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทอย่างสม  ่าเสมอและยังคงมุ่งมั่นในกา รให ้

ความรู ้แก่พนักงานของบริษัทเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าว เพ่ือเป็นการป้องกันความเส่ียงที่

อาจจะเกิดขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งบริษัทจะรักษามาตรฐานการท  างานให ้เป็นไปตามหลักการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดีต่อไป 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ส่งค าถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ไม่มีค าถามหรือความคิดเห็นเพ่ิมเติม  ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุม

พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ  าปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้

น าเสนอต่อที่ประชุม 

วาระนี้เป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส าหรับปี 2564 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ประธานฯ มอบหมายให ้ ดร.ธีรวัฒน์ ธวัลรัตน์โภคิน ผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ฝ่ าย

บัญชีและการเงิน น าเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม  

ดร.ธีรวัฒน์ ธวัลรัตน์โภคิน ผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอต่อที่

ประชุมว่า บริษัทไดจ้ัดท  างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีประจ  าปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แล้วเสร็จ ซึ่งผู ้สอบบัญชีรับ
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อนุญาตของบริษัทจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ  ากัด ได้ตรวจสอบแล้ว โดย

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาแลว้ เห็นว่าถูกตอ้งครบถว้น

และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุ ้น

เพ่ืออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ประจ  าปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” “รายงาน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ” และ “รายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบต่อผู ้ถือหุ ้น ” ซึ่งรวมไว ้ในแบบ 56-1 One Report โดยสรุป

สาระส าคัญ ดังนี้ 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 

สินทรัพยร์วม (ลา้นบาท) 9,701.9 8,242.2 

หนี้สินรวม (ลา้นบาท) 4,886.4 4,771.2 

ส่วนของผูถ้ือหุน้รวม (ลา้นบาท) 4,815.5 3,471.1 

มูลค่าหุน้ที่เรียกช  าระแลว้ (ลา้นบาท) 3,810.0 3,009.2 

รายได ้(ลา้นบาท) 1,644.4 1,590.0 

ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 353.8 318.1 

ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.11 0.11 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ส่งค าถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ไม่มีค าถามหรือความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุม

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส าหรับปี 2564 สิ ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2564 โดยมี

รายละเอียดตามที่ไดน้ าเสนอต่อที่ประชุม 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติงบการเงิน ส าหรับปี 

2564 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนน

เสียงข้างมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดว้ย คะแนนเสียง 2,975,187,712 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย คะแนนเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง คะแนนเสียง 10,001 เสียง   

บัตรเสีย คะแนนเสียง 0 เสียง   
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิ จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย และการ
จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายให ้ ดร.ธีรวัฒน์ ธวัลรัตน์โภคิน ผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ฝ่ าย

บัญชีและการเงิน น าเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม  

ดร.ธีรวัฒน์ ธวัลรัตน์โภคิน ผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอต่อที่

ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 วรรค 1 ก าหนดให ้บริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิ

ประจ  าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสุทธิประจ  าปีหักดว้ย

ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ  านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบ 

(10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนส ารองดังกล่าวข้างตน้แลว้ คณะกรรมการอาจเสนอ

ให ้ที่ประชุมผู ้ถือหุน้ลงมติใหจ้ัดสรรเงินส ารองอื่น ๆ  ตามที่ เห็นสมควรเพ่ือการด าเนิน

กิจการของบริษัทก็ได ้นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า

รอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษี เงินไดนิ้ติบุคคล

และหักทุนส ารองตามที่กฎหมายก าหนดและที่ก  าหนดไวใ้นข้อบงัคับบริษัท ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่บั

ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ  ที่ เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินงานและการบริหารงานของบริษัท 

โดยจากผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินโดยรวม บริษัทมีก  าไรสุทธิประจ  าปี 2564 

จ  านวน 353,802,284 บาท โดยได้จัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองจ  านวน 33,593,025 

บาท จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลส าหรับผล

ด าเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2564 ในอัตรา 0.11393 บาทต่อหุน้ถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก

หรือคิดเป็นมูลค่า 363,089,572 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลประมาณรอ้ย

ละ 103 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและทุนส ารองตาม

กฎหมาย โดยปรากฏรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้ 

1.บริษัทจ่ายปันผลระหว่างกาลส าหรับผลด าเนินงาน ที่เกิดขึ้นจากก าไรสะสม และผลการ

ด าเนินงานระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2564 เป็นเงินสดในอัตรา 

0.10800 บาทต่อหุน้ (จ  านวนหุน้ทั้งหมด 3,009,162,700 หุน้) คิดเป็นจ  านวนเงิน 324.99 

ลา้นบาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564 มี

มติใหจ้่ายปันผลระหว่างกาล โดยจ่ายเงินปันผล เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 แลว้ 
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2.จ่ายปันผลส าหรับผลด าเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2564 จากก าไรสะสม บริษัทจะ

จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.01000 บาทต่อหุน้ (จ  านวนหุน้ทั้งหมด 3,810,000,000 

หุน้) คิดเป็นจ  านวนเงิน 38.10 ลา้นบาท   

เมื่อรวมการจ่ายปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 

2564 - 30 มิถุนายน 2564 ในอัตรา 0.10800 บาทต่อหุน้ และการจ่ายปันผลส าหรั บผล

ด าเนินงานรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 ในอัตรา 0.01000 บาทต่อหุน้ บริษัทจะจ่ายปันผล

ทั้งหมดในอัตรา 0.11800 บาทต่อหุน้ ซึ่งเมื่อค านวณหุน้ถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนักแลว้บริษัทจะ

จ่ายปันผลทั้งหมดในอัตรา 0.11393 บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงิน ปันผล

ประมาณร้อยละ 103 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหั กภาษีและทุน

ส ารองตามกฎหมาย ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ

บริษัท ทั้งนี้  เงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดทั้งหมดจะถูกหักภาษี  ณ ที่จ่ายตามอัตราที่

กฎหมายก าหนดไว ้ โดยบริษัทไดก้  าหนดรายชื่อผูถ้ือหุ ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record 

Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2565 และในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้อนุมัติใหจ้่ายเงินปนั

ผล บริษัทก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ภายในวันที ่12 พฤษภาคม 2565  

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา 

ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ ปี 2564 
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2563 

1. ก าไรสุทธิ (บาท) 353,802,284 318,058,211 

2. ก าไรสะสม (บาท) 239,514,970 444,834,689 

3. จ  านวนหุน้ (หุน้) 3,810,000,000 601,832,540 

4. ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.11000 0.52848 

5. ก าไรสะสมต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.07515 0.73913 

6. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้ถัวเฉล่ียถ่วง

น ้าหนัก) 

0.11393 0.34000 

- การจ่ายเงินปันผลประจ  าปี (บาท/หุน้)  0.01000 0.34000 

- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (บาท / หุน้) 0.108001 - 

7. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิน้ (บาท) 363,089,572 204,623,064 
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รายการ ปี 2564 
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2563 

8. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ (รอ้ยละ) 103 64 

9. ส ารองตามกฎหมาย (บาท) 33,593,025 15,902,910 

หมายเหตุ 1(จ  านวนหุน้ทั้งหมด 3,009,162,700 หุน้) 

ในการพิจารณาจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้น้ันคณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาโดยค านึงถึง

ปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ผลการด าเนินงานของบริษัท สภาพคล่อง กระแสเงินสด

หมุนเวียน สถานะการเงินของบริษัท หรือแผนการด าเนินงานในอนาคตและความตอ้งการ

ในการใชเ้งินลงทุน และปัจจัยอื่น ๆ แลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจา รณา

อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ  าปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่น าเสนอ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ส่งค าถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ไม่มีค าถามหรือความคิดเห็นเพ่ิมเติม  ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุม

พิจารณาอนุมัติเร่ืองการจัดสรรเงินก าไรสุทธิ จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย และการ

จ่ายเงินปันผลประจ  าปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่ไดน้ าเสนอต่อที่ประชุม 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิ 

จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจ  าปี 2564ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ภายใน

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565  โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงข้าง

มากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดว้ย คะแนนเสียง 2,975,187,712 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย คะแนนเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง คะแนนเสียง 10,001 เสียง   

บัตรเสีย คะแนนเสียง 0 เสียง   

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 
2,000,000,000 บาท 

ประธานฯ มอบหมายให ้ ดร.ธีรวัฒน์ ธวัลรัตน์โภคิน ผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ฝ่ าย

บัญชีและการเงิน น าเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม  
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ดร.ธีรวัฒน์ ธวัลรัตน์โภคิน ผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เสนอต่อที่

ประชุมว่า บริษัทมีความประสงคท์ี่จะออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษัทในวงเงินไม่ เกิน 

2,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือน าเงินที่ไดร้ับจากการออกและเสนอขายหุน้กูไ้ปใชใ้นการ

ด าเนินงาน และ/หรือขยายธุรกิจ และ/หรือเป็นเงินทุ น

หมุนเวียนของบริษัท หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อื่น  ๆ  ตามที่

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

ประเภทหุ้นกู้ หุน้กูทุ้กประเภท/ทุกรูปแบบ (ยกเวน้หุน้กูแ้ปลงสภาพ) ไม่ว่าจะ

เป็นชนิดระบุชื่อผู ้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู ้ถือ มีและ/หรือไม่มี

หลักประกัน ดอ้ยสิทธิและ/หรือไม่ดอ้ยสิทธิ มี/และหรือไม่มีการ

จัดอันดับเครดิต มี/และหรือไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้ชนิดทยอยคืน

เงินต้นและ/หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน 

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ ออก

และเสนอขายในแต่ละคราว ตามที่จะได้รับอนุญาตจาก

หน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องต่อไป 

สกุลเงิน เงินบาทและ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใชอ้ัตราแลกเปล่ียน

ในขณะที่มีการออกและเสนอการขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ มูลค่ารวมของหุน้กูท้ี่ยังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหน่ึง ก าหนด

ไว ้ไม่เกิน 2,000,000,000 บาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่

เทียบเท่าเงินสกุลบาท ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขาย

หุน้กูเ้พ่ิมเติม และ/หรือออกขายเสนอหุน้กูเ้พ่ือทดแทนหุน้กูเ้ดิม

ที่มีการไถ่ถอนไปแลว้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยจ  านวนเงินตน้

คงคา้งทั้งหมดของหุน้กูท้ี่บริษัทออกจ  าหน่ายแลว้ในขณะใด

ขณะหน่ึง จะตอ้งมีจ  านวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว 

อายุของหุ้นกู้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้กู ้ในแต่

ละครั้ง โดยสามารถก าหนดใหม้ีการไถ่ถอนก่อนครบก าหนด

อายุของหุน้กูห้รือไม่ก็ได ้
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อัตราดอกเบีย้ ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ออกเสนอขายหุน้กูดั้งกล่าว ทั้งนี้

อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการการก า กั บ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ และ/หรือ ส านักงาน ก.ล.ต.  

และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่น  ๆ  ที่ เกี่ยวข้องที่มีผล

บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

การเสนอขาย 1) เสนอขายหุน้กูท้ั้งหมดในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/

หรือ เป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) 

ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ ้นในลักษณะหมุนเวียนบริษัท

สามารถไถ่ถอนหรือรับช  าระคืนเงินตน้ได้ภายใต้เง่ือนไขแ ละ

วงเงินที่ก  าหนดไว ้

2) เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ใหแ้ก่ผูล้งทุนโดย

เฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูล้งทุนประเภทสถาบันในประ เทศ 

และ/หรือในต่างประเทศ และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรอื

บางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือห ลาย

ครั้งก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการกๆกับหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย ์ และ/หรือคณะกรรมการตลาดทุนหรือตาม

ประกาศ กฎกระทรวงกฎระเบียบและกฎหมาย อื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใชใ้นขณะที่ออกเสนอขายหุน้กูน้ั้น 

3) ในกรณีที่บริษัทไดไ้ถ่ถอน หรือช  าระคืนหุน้กูท้ี่ไดอ้อกภายใน

วงเงินที่ไดร้ับอนุมัตินี้ บริษัทสามารถออกหุน้กูท้ดแทนเพ่ิมเติม

ได้อีกตามจ  านวนที่ได้ไถ่ถอนหรือช  าระคืน โดยหุน้กูท้ี่บริษัท

ออกทดแทนนี้จะมีอายุและเง่ือนไขตามที่ก  าหนดไว  ้

ทั้งนี้ การก าหนดรูปแบบการเสนอขายและหรือประเภทในการ

ออกหุ ้นกู ้ในแต่ละคราว ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด 

ผู ้ถือหุ ้นกู ้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุน้กู ้คืนก่อนก าหนด 

และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิของไถ่ถอนหุน้กูคื้นก่อนก าหนด หรือ
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บริษัทอาจก าหนดให ้มีหรือไม่มีการไถ่ถอนในกรณี พิเศษ 

(Special Event Redemption) ใด หรือไม่ก็ได ้ ทั้งนี้ ใหเ้ป็นไป

ตามข้อตกลงและเง่ือนไขการขอออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

การมอบอ านาจ ข้อจ  ากัด เง่ือนไข และรายละเอียดต่างๆอันจ  าเป็น แ ละ

เกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายหุน้กู ้เช่น ชื่อประเภท มูลค่าที่

ตราไว ้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี ้ย การแต่งต้ัง

ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้ถือหุน้กู ้จ  านวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่า

รวม อายุ วิ ธีการช  าระคืนเงินต้น วิ ธีการจัดสรรประเภท

หลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่

ถอน การไถ่ถอนก่อนก าหนด และการจดทะเบียนในตลาดรอง

ใด ๆ เป็นตน้ ตลอดจนการด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ

ออกและเสนอขายหุน้กู ้การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร

และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและการด าเนินงานใด ๆ  ก็ตาม ที่

จ  าเป็นและเกี่ยวเน่ืองกับการออกเสนอขายหุน้กูข้องบริษัท ให ้

อยู่ในอ  านาจของกรรมการผู ้มีอ  านาจกระท  าการแทนบริษัท 

และ/หรือบุคคลที่ไดร้ับมอบหมายจากกรรมการผูม้ีนาจกระท  า

การแทนบริษัทที่จะพิจารณาและก าหนดต่อไป 

เงื่อนไขอ่ืนๆ ขึ้นอยู่กับภาวะการตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้ กู ้ใน

แต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู ้ถือหุน้อนุมัติการออกและเสนอขายหุน้กู ้ใน

วงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 2,000,000,000 บาท หรือในสกุลเงินอื่นในจ  านวนที่เทียบเท่า โดย

มีรายละเอียดตามที่เสนอข้างตน้ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ส่งค าถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ไม่มีค าถามหรือความคิดเห็นเพ่ิมเติม  ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุม

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ ้นกู ้ของบริษัทในวงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 

2,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ไดน้ าเสนอต่อที่ประชุม 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติการออกและเสนอขายหุน้

กูข้องบริษัทในวงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 2,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดว้ย คะแนนเสียง 2,975,187,712 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9997 

ไม่เห็นดว้ย คะแนนเสียง 1 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง คะแนนเสียง 10,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0003 

บัตรเสีย คะแนนเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเงินโบนัสและการจัดสรรเงินโบนัสของคณะกรรมการบริษัท  
ส าหรับปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน น าเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม   

นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอต่อ

ที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ก าหนดใหว้่า หา้มมิใหบ้ริษัทจ่ายเงินหรือ

ทรัพยสิ์นอื่นใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ โดยกรรมการมีสิทธิ

ไดร้ับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชมุ

ผูถ้ือหุน้จะพิจารณาก าหนดและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ

จ  านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น

จ  านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรือใหม้ีผล

ตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ือหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได ้

บริษัทก าหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน เช่น เงินเดือน เบีย้ประชมุ 

โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่น สวัสดิการดา้นประกันสุขภาพและการประกันภัยความ

รับผิดของกรรมการ ไวอ้ย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค านึงถึงความเหมาะสม ภาระ หน้าที่ 

ความรับผิดชอบที่ไดร้ับมอบหมาย ผลงาน ประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะไดร้ับจากกรรมการ 

และสามารถเทียบเคียงไดก้ับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซึ่งอยู่

ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งมีความเหมาะสมเพียง

พอที่จะจูงใจใหก้รรมการปฏิบัติงานบริษัทใหบ้รรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 
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ทั้งนี้ กระบวนการก าหนดโบนัสของคณะกรรมการบริษัทส าหรับปี 2564 บริษัทก าหนดให ้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาและน าเสนอจ  านวนโบนัสที่

เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ

ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้มีมติเห็นควรอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนเงินโบนัส

ของคณะกรรมการบริษัท ส าหรับปี 2564 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนน าเสนอ ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจา รณา

กล่ันกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยเทียบเคียงไดก้ับบริษัทจด

ทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ดังน้ัน เห็นควรก าหนด

โบนัสของคณะกรรมการบริษัทประจ  าปี 2564 เป็นจ  านวนเงินไม่เกิน 6,526,484 บาท  

ทั้งนี้  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ  าปี 2565 

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนเงินโบนัสของคณะกรรมการบริษัท ส าหรับปี 2564 ตามที่

น าเสนอ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ส่งค าถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ไม่มีค าถามหรือความคิดเห็นเพ่ิมเติม  ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุม

พิจารณาอนุมัติเงินโบนัสและการจัดสรรเงินโบนัสของคณะกรรมการบริษัท ส าหรับปี 

2564 เป็นจ  านวนเงินไม่เกิน 6,526,484 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ได้น าเสนอต่อที่

ประชุม 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติเงินโบนัสและการจัดสรร

เงินโบนัสของคณะกรรมการบริษัท ส าหรับปี 2564 เป็นจ  านวนเงินไม่เกิน 6,526,484 บาท 

โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) 

ของจ  านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมดังนี้ 

เห็นดว้ย คะแนนเสียง 2,974,491,112 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9763 

ไม่เห็นดว้ย คะแนนเสียง 491,301 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0165 

งดออกเสียง คะแนนเสียง 215,300 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0072 

บัตรเสีย คะแนนเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
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วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน น าเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม   

นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอต่อ

ที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 25 ก าหนดให ้ในการประชุมผูถ้ือหุน้สามัญประจ  าปี

ทุกครั้ง ให ้กรรมการออกจากต าแหน่งจ  านวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจ  านวนกรรมการ

ทั้งหมด ถา้จ  านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ  านวนใกล้

ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) นอกจากนี้ กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก

และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันใหใ้ชว้ิธีสมัครใจของกรรมการ หากกรรมการที่

สมัครใจออกจากต าแหน่งยังไม่ครบจ  านวนตามวรรคแรกก็ใหใ้ชว้ิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลัง 

ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดน้ันเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ซึ่งในการ

ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ  าปี 2565 กรรมการที่จับสลากออกจากต าแหน่งตามวาระมี

จ  านวน 4 ท่าน ไดแ้ก่  

(1) ผศ. ดร.ชัยวุฒิ ต้ังสมชัย กรรมการอิสระ 

(2) นายวิชัย ศุภสาธิตกุล กรรมการบริษัท 

(3) นายพัฒน์พงษ์ ผาทอง กรรมการบริษัท 

(4) นายปริญญา ศุภสาธิตกุล กรรมการบริษัท 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและเพ่ือความโปร่งใส จึงไดเ้ชิญกรรมการ

ทั้ง 4 ท่าน ตามรายชื่อข้างตน้ ซึ่งถือว่าเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียในวาระนี้ ออกจากการประชุม

ชั่วคราว จนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแลว้เสร็จ และตามที่บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้

เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจา รณา

เลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท ต้ังแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ ์2565 

ปรากฎว่าไม่มีผูถ้ือหุน้เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล

เข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

แลว้มีมติเห็นควรอนุมัติแต่งต้ังกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้า

ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ไดแ้ก่ 
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(1) ผศ. ดร.ชัยวุฒิ ต้ังสมชัย กรรมการอิสระ 

(ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

(2) นายวิชัย ศุภสาธิตกุล กรรมการบริษัท 

(ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

(3) นายพัฒน์พงษ์ ผาทอง กรรมการบริษัท 

(ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

(4) นายปริญญา ศุภสาธิตกุล กรรมการบริษัท 

(ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

โดยประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่าน รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 ซึ่งบุคคลที่ไดร้ับ

การเสนอชื่อในครั้งนี้ไดผ่้านกระบวนการพิจารณากล่ันกรองอย่างระมัดระวัง และละเอียด

รอบคอบ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบ ริษัท

แล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญ

เปรียบเทียบกับ Board Skill Matrix อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินธุรกิจข อง

บริษัท และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู ้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ใหแ้ก่บริษัท

อย่างเต็มที่  อีกทั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่กรรมการและ

กรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดีตลอดมาและไม่มีลักษณะต้องหา้มที่จะด ารงต าแหน่ง

กรรมการบริษัทตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความเหมาะสมกับการเป็นกรรมการของบรษัิท 

และกรรมการทั้ง 4 ท่านไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ  นอกจากนี ้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแลว้ว่า ผศ.ดร.ชัยวุฒิ ต้ังสมชัย มีคุณสมบัติเหมาะสม

เป็นกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ 

สามารถให ้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  จึง

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ  าปี 2565 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการแต่งต้ัง

กรรมการแทนที่กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ส่งค าถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ไม่มีค าถามหรือความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุม

พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ัง 1) ผศ. ดร.ชัยวุฒิ ต้ังสมชัย  2) นายวิชัย ศุภสาธิตกุล                            

3) นายพัฒน์พงษ์ ผาทอง และ 4) นายปริญญา ศุภสาธิตกุล กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ

บริษัทอีกวาระหน่ึง โดยมีรายละเอียดตามที่ไดน้ าเสนอต่อที่ประชุม และเพ่ือใหเ้ป็นไปตาม
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หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ใหผู้ถ้ือหุน้ลงคะแนนเสียงแต่งต้ังกรรมการแต่ละท่าน แยกเป็น

รายบุคคล 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติ (1) ผศ. ดร.ชัยวุฒิ ต้ังสม

ชัย (2) นายวิชัย ศุภสาธิตกุล (3) นายพัฒน์พงษ์ ผาทอง และ (4) นายปริญญา ศุภสาธิต

กุล กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ดังนี้ 

(1) ผศ. ดร.ชัยวุฒิ ต้ังสมชัย 
เห็นดว้ย คะแนนเสียง 2,975,187,712 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย คะแนนเสียง 1 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง คะแนนเสียง 10,000 เสียง   

บัตรเสีย คะแนนเสียง 0 เสียง   
      

(2) นายวิชัย ศุภสาธิตกุล 
เห็นดว้ย คะแนนเสียง 2,975,187,712 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย คะแนนเสียง 1 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง คะแนนเสียง 10,000 เสียง   

บัตรเสีย คะแนนเสียง 0 เสียง   
      

(3) นายพัฒน์พงษ์ ผาทอง 
เห็นดว้ย คะแนนเสียง 2,975,187,712 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย คะแนนเสียง 1 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง คะแนนเสียง 10,000 เสียง   

บัตรเสีย คะแนนเสียง 0 เสียง   
      

(4) นายปริญญา ศุภสาธิตกุล 
เห็นดว้ย คะแนนเสียง 2,975,187,712 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย คะแนนเสียง 1 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง คะแนนเสียง 10,000 เสียง   

บัตรเสีย คะแนนเสียง 0 เสียง   



 

หนา้ที่ 44 จาก 119 

วาระที่ 8 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ประจ าปี 2565 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน น าเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม  

นายณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอต่อ 

ที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ก าหนดใหว้่า หา้มมิใหบ้ริษัทจ่ายเงินหรือ

ทรัพยสิ์นอื่นใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ โดยกรรมการมีสิทธิ

ไดร้ับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชมุ 

ผู ้ถือหุ ้นจะพิจารณาก าหนดและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ( 2/3)  

ของจ  านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เป็นจ  านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรือใหม้ี

ผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ือหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ 

นอกจากนี้  เพ่ือให ้เป็นไปตามเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed 

Companies (CGR) ห ม วดที่  5 คว าม รั บ ผิดช อบข อง คณ ะก รรม กา ร  Board 

Responsibilities เรื่องการจัดต้ัง CG Committee คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรใหม้ี

การเพ่ิมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ใหเ้ป็นคณะกรรมการ

ชุดย่อยอีกชุดหน่ึงเพ่ือช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทใหเ้ป็นไปตาม

หลักการก ากับดูแลกิจการที่ ดีและเพ่ือใหก้ารบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส ตรวจสอบได ้ รวมทั้งสรา้งการเติบโตและการพัฒนาที่ยั่งยืนกับเศรษฐกิจ สังคม 

และส่ิงแวดลอ้ม  

ดังน้ัน ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน เช่น เงินเดือน  

เบี ้ยประชุม โบนัส และค่าตอบแทนอื่น  ๆ  เช่น สวัสดิการด้านประกันสุขภาพและ 

การประกันภัยความรับผิดของกรรมการไวอ้ย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค านึงถึงความ

เหมาะสม ภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ไดร้ับมอบหมาย ผลงาน ประโยชน์ที่บริษัทคาด

ว่าจะได้รับจากกรรมการ และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบี ยนในตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเ้คียงกัน 

รวมทั้งมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจใหก้รรมการปฏิบัติงานบริษัทใหบ้รรลุเป้าหมาย

และมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทก าหนดหลักเกณฑแ์ละข้ันตอนในการก าหนดค่าตอบแทน
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กรรมการใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาและน าเสนอ

จ  านวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัท

พิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู ้ถือหุน้ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ต่อไป  

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจ  าปี 2565 ดังนี้ 

• รายละเอียดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

เปรียบเทียบค่าตอบแทน 

ต าแหน่ง 

2565 
(ปีที่น าเสนอ) 

2564 

เบี้ยประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 
(บาท) 

เบี้ยประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 
(บาท) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (1) 

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

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 35,000 - 35,000 - 
กรรมการตรวจสอบ 25,000 - 25,000 - 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร (2) (3) 
ประธานกรรมการบริหาร - 165,000 - 160,000 
กรรมการบริหารที่ด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 
และ/หรือกรรมการชุดย่อย 

- 125,000 - 120,000 

กรรมการบริหารที่ไม่ไดด้ ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
และ/หรือกรรมการชุดย่อย 

- 105,000 - 100,000 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

35,000 - 35,000 - 

กรรมการบริหารความเส่ียง 
 

25,000 - 25,000 - 
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เปรียบเทียบค่าตอบแทน 

ต าแหน่ง 

2565 
(ปีที่น าเสนอ) 

2564 

เบี้ยประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 
(บาท) 

เบี้ยประชุม 
(บาท/คร้ัง) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 
(บาท) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณค่าตอบแทน 

35,000 - 35,000 - 

กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

25,000 - 25,000 - 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ประธานกรรมการก ากับดูแล
กิจการและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

35,000 - - - 

กรรมการก ากับดูแลกิจการ
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

25,000 - - - 

 

หมายเหตุ:  (1) รวมถึงการเข้าร่วมประชุมผูถ้ือหุน้และการเข้าร่วมประชุมกรรมกา รที่ไม่

เป็นผูบ้ริหาร 
(2) กรรมการบริหารที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการ

ชุดย่อยจะได้รับเฉพาะค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการบริหาร

เท่าน้ัน 
(3) กรรมการบริหารที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู ้บริหารของบริษัทจะไม่ไดร้ับ 

ค่าเบีย้ประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการบริหาร 
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• รายละเอียดค่าตอบแทนที่มิใช่ตัวเงินและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น (ไม่รวมสวัสดิการ
ที่ใหแ้ก่พนักงานทั่วไป) 

ปี รายการ รายละเอียดสวัสดิการ 

2564 1.ก า ร ป ร ะ กั น

สุขภาพ 

สวัสดิการคุม้ครองสุขภาพเป็นกรมธรรมท์ี่คุม้ครอ งการ

รักษาพยาบาลทั้งคนไข้ใน (IPD) และคนไข้นอก (OPD) 

ให ้กับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร 

โดยมีผลประโยชน์รวมสูงสุดไม่เกิน 100 ลา้นบาทต่อคน

ต่อปี โดยใหม้ีเง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ระบุ

ไวใ้นกรมธรรม ์

2.การประกันภัย

ค ว า ม รั บ ผิ ด

ของกรรมการ 

สวั ส ดิกา รป ระกั น ภั ยความ รั บผิดข องกร รมการ 

(Directors and Officers Liability Insurance) เป็นการ

ประกันภัยที่ใหค้วามคุม้ครองกรรมการ (Directors) และ

เจ ้าห น้ าที่ ร ะ ดับ สู งห รื อ เ จ ้าหน้ าที่ร ะ ดับบริหาร 

(Executive Officers) ของบริษัทฯ ส าหรับความสูญเสีย

หรือค่าเสียหายทางการเงิน อันเน่ืองมากจากการละเมิด

หรือการกระท  าผิด (wrongful acts) ที่กรรมการหรือ

เจ ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย 

นอกจากนี้การประกันภัยดังกล่าว ยังใหค้วามคุม้ครอง

ตัวบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ไดร้ับอนุญาตหรือผูกพันที่

จะตอ้งชดใชใ้หก้ับกรรมการ และ/หรือเจา้หน้าที่ส  าหรับ

การกระท  าผิดที่กรรมการ หรือเจา้หน้าที่น้ันตอ้งรับผิด

ตามกฎหมาย  โดยมีวงเงินจ  ากัดความรับผิดสูงสุดไม่

เกิน 200 ลา้นบาทต่อการเรียกรอ้งแต่ละครั้งและตลอด

ระยะ เ วลา เอ าประกันภั ย  ทั้ ง นี้ให ้มีเ ง่ือนไขและ

รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ระบุไวใ้นกรมธรรม  ์

2565 1.ก า ร ป ร ะ กั น

สุขภาพ 

สวัสดิการคุม้ครองสุขภาพเป็นกรมธรรมท์ี่คุม้ครอ งการ

รักษาพยาบาลทั้งคนไข้ใน (IPD) และคนไข้นอก (OPD) 
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ปี รายการ รายละเอียดสวัสดิการ 

(ปีที่

น าเสนอ) 

ให ้กับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร 

โดยมีผลประโยชน์รวมสูงสุดไม่เกิน 100 ลา้นบาทต่อคน

ต่อปี โดยใหม้ีเง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ระบุ

ไวใ้นกรมธรรม ์

2.การประกันภัย

ค ว า ม รั บ ผิ ด

ของกรรมการ 

สวั ส ดิกา รป ระกั น ภั ยความ รั บผิดข องกร รมการ 

(Directors and Officers Liability Insurance) เป็นการ

ประกันภัยที่ใหค้วามคุม้ครองกรรมการ (Directors) และ

เจ ้าห น้ าที่ ร ะ ดับ สู งห รื อ เ จ ้าหน้ าที่ร ะ ดับบริหาร 

(Executive Officers) ของบริษัทฯ ส าหรับความสูญเสีย

หรือค่าเสียหายทางการเงิน อันเน่ืองมากจากการละเมิด

หรือการกระท  าผิด (wrongful acts) ที่กรรมการหรือ

เจ ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย 

นอกจากนี้การประกันภัยดังกล่าว ยังใหค้วามคุม้ครอง

ตัวบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ไดร้ับอนุญาตหรือผูกพันที่

จะตอ้งชดใชใ้หก้ับกรรมการ และ/หรือเจา้หน้าที่ส  าหรับ

การกระท  าผิดที่กรรมการ หรือเจา้หน้าที่น้ันตอ้งรับผิด

ตามกฎหมาย  โดยมีวงเงินจ  ากัดความรับผิดสูงสุดไม่

เกิน 200 ลา้นบาทต่อการเรียกรอ้งแต่ละครั้งและตลอด

ระยะ เ วลา เอ าประกันภั ย  ทั้ ง นี้ ให ้มีเ ง่ือนไขและ

รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ระบุไวใ้นกรมธรรม  ์

• เงินโบนัสคณะกรรมการ 

ก าหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสกรรมการ ประจ  าปี 2565 เป็นอัตราเงินโบนัสไม่เกิน

ร ้อยละ 2.5 ของก าไรสุทธิของบริษัท และรวมทั้งคณะไม่เกิน 9,000,000 บาท โดย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูน้ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

อนุมัติ ซึ่งประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นผูจ้ัดสรร ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ด ารงต าแหน่ง

เป็นผูบ้ริหารจะไม่ไดร้ับเงินโบนัสในส่วนนี้ โดยจะไดร้ับโบนัสในส่วนของผูบ้ริหารเทา่น้ัน 
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คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้พิจา รณา

อนุมัติก  าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจ  าปี 2565 ตามที่คณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทนน าเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ไดพิ้จารณากล่ันกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยเทียบเคียงไดก้ับ

บริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเ้คียงกัน รวมถึงไดเ้ทียบเคียง

กับค่าตอบแทนและสวัสดิการของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

ประจ  าปี 2564 แลว้  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ส่งค าถามหรือแสดงความคิดเห็น  

ที่ประชุมพิจารณาแลว้ไม่มีค าถามหรือความคิดเห็นเพ่ิมเติม  ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุม

พิจารณาอนุมัติก  าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

ประจ  าปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่ไดน้ าเสนอต่อที่ประชุม 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติก  าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจ  าปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่

เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ  านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุม ดังนี้ 

เห็นดว้ย คะแนนเสียง 2,975,183,712 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9995 

ไม่เห็นดว้ย คะแนนเสียง 4,001 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0001 

งดออกเสียง คะแนนเสียง 10,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0004 

บัตรเสีย คะแนนเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ประจ าปี 2565 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายณัฎธ์วัฒน์ ศิลปวิทยกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ 

น าเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม  

นายณัฎธ์วัฒน์ ศิลปวิทยกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตาม

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 ก าหนดให ้ การพิจารณาแต่งต้ังผู ้สอบบัญชีและก าหนด

ค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีเป็นกิจการที่ที่ประชุมสามัญประจ  าปีพึงกระท  า ทั้งนี้ เพ่ือให ้
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เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 ที่ก  าหนดให ้คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการท  างบ

แสดงฐานะการเงินและบัญชีก  าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อ

ที่ประชุมผูถ้ือหุน้ในการประชุมสามัญประจ  าปี เพ่ือพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการตอ้ง

จัดใหม้ีผูส้อบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนน้ันใหเ้สร็จก่อนที่

จะน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณากล่ันกรองอย่างละเอียดเพ่ือคัดเลือกผูส้อบบัญชีจาก

บริษัท ส านักงาน อีวาย จ  ากัด เป็นผูส้อบบัญชี ประจ  าปี  2565 โดยพิจารณาผลการ

ปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาว่ามีความรู ้ ความสามารถ มีมาตรฐานการท  างานที่ดี มี

คุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัทและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย ์อีกทั้งเป็นผูไ้ม่มีความสัมพันธแ์ละไม่มีส่วนไดเ้สียกับบริษัท ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้

รายใหญ่ หรือผูท้ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการ

ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุม

สามัญผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผูส้อบบัญชี ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 

ประวัติการสอบบัญชี 

ของบริษัท 

1. นางสาวรัตนา จาละ 3734 ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชือ่ใน

งบการเงินของบริษัท และ/

หรือ 

2. นางสาวสมใจ คุณปสุต 4499 เป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัท

มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี

บัญชี และ/หรือ 

3. นางสาววรรณวิไล เพชรสรา้ง 5315 ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชือ่ใน

งบการเงินของบริษัท และ/

หรือ 

4. นางสาวศรัญญา ผลัดศรี 6768 ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชือ่ใน

งบการเงินของบริษัท 
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(ข้อมูลของผูท้ี่เสนอชื่อใหเ้ป็นผูส้อบบัญชี ประจ  าปี 2565 รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่ส่ง

มาดว้ย 4) 

พรอ้มทั้งเสนอขออนุมัติก  าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี ประจ  าปี 2565 เป็นจ  านวนเงิน 

3,300,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

เปรียบเทียบค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทน 

ผู้สอบบัญชี 

ปี 2565  

(ปีที่เสนอ)  
(บาท) 

ปี 2564  
(บาท) 

อัตรา
ค่าตอบแทน 
ที่เพ่ิมขึน้/
ลดลง 
(บาท) 

ค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี (Audit Fee) 3,300,000 3,300,000 - 

ค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับ IPO - 600,000 (600,000) 

รวมทัง้สิน้ 3,300,000 3,900,000 (600,000) 

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทจ่าย

ตามจริง 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้มีมติเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมั ติการ

แต่งต้ัง นางสาวรัตนา จาละ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ นางสาวสมใจ  

คุณปสุต ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4499 และ/หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสรา้ง  

ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 และ/หรือ นางสาวศรัญญา ผลัดศรี  ผู ้สอบบัญช ี

รับอนุญาตเลขที่  6768 จากบริษัทส านักงาน อีวาย จ  ากัด เป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัท 

ประจ  าปี 2565 และก าหนดค่าสอบบัญชีเ ป็นจ  าน วนเ งิน 3,300,000 บาท ทั้งนี้  

ค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัทจ่ายตาม

จริงตามที่คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจา รณา

กล่ันกรองอย่างละเอียดเพ่ือคัดเลือกผูส้อบบัญชีของบริษัทจากผลการปฏิบัติงาน ความรู ้

และประสบการณใ์นการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผูส้อบบัญชี ตลอดจนค่าตอบแทน  

การสอบบัญชี โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับ
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เดียวกันแล้ว เห็นว่าค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม ในกรณีที่ ผู ้สอบบัญชีข้างตน้ไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้ บริษัทสามารถแต่งต้ังผูส้อบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัท 

ส านักงาน อีวาย จ  ากัด ใหป้ฏิบัติหน้าที่แทนได ้

นอกจากนี้ ผูท้ี่ไดร้ับการเสนอชื่อดังกล่าวข้างตน้ ไม่มีความสัมพันธแ์ละไม่มีส่วนได้เสีย  

กับบริษัท ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเป็น

ผู ้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละ

ตลาด-หลักทรัพย ์ และไม่มีผูส้อบบัญชีท่านใดปฏิบัติหน้าที่ ผูส้อบบัญชีใหแ้ก่บริษัทเ ป็น

ระยะเวลา 7 ปีบัญชีติดต่อกัน (นับรวมกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่ผูส้อบบัญชีของบริษัทในปี 

2565) 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ส่งค าถามหรือแสดงความคิดเห็น  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วไม่มีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  ประธานฯ จึงขอให ้

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งต้ัง 1) นางสาวรัตนา จาละ และ/หรือ 2) นางสาวสมใจ  

คุณปสุต และ/หรือ 3) นางสาววรรณวิไล เพชรสรา้ง และ/หรือ 4) นางสาวศรัญญา ผลัดศรี 

จากบริษัทส านักงาน อีวาย จ  ากัด เป็นผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ประจ  าปี 2564 เป็นจ  านวนเงินไม่เกิน 3,300,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ได้ชี ้แจง

ต่อที่ประชุม 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติการแต่งต้ัง 1) นางสาว

รัตนา จาละ และ/หรือ 2) นางสาวสมใจ คุณปสุต และ/หรือ 3) นางสาววรรณวิไล เพชร

สรา้ง และ/หรือ 4) นางสาวศรัญญา ผลัดศรี จากบริษัทส านักงาน อีวาย จ  ากัด เป็นผูส้อบ

บัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ  าปี 2565 เป็นจ  านวนเงินไม่เกิน 

3,300,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้

ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดว้ย คะแนนเสียง 2,975,187,712 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย คะแนนเสียง 1 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง คะแนนเสียง 10,000 เสียง   

บัตรเสีย คะแนนเสียง 0 เสียง   
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วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ส่งค าถามหรือแสดงความคิดเห็น  

คุณอ านวย โอภาสเศรษฐกุล ผู ้ถือหุ ้น สอบถามผ่านข้อความต่อที่ประชุมว่า ผลการ

ด าเนินงานของบริษัทไตรมาส 1 และการเปิดสาขาในปี 2565 เป็นไปตามแผนหรือมีความ

คืบหน้าอย่างไร และสาขาที่เปิดใหม่ในช่วงปลายปี 2564 ถึงตน้ปี 2565 มีผลการตอบรับ

เป็นอย่างไร  

ประธานฯ มอบหมายให ้นางสุธารทิพย ์พิสิฐบัณฑูรย ์ ประธานเจา้หน้าที่บริหาร  ชีแ้จงต่อ

ที่ประชุม 

นางสุธารทิพย ์พิสิฐบัณฑูรย ์ประธานเจา้หน้าที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้ 

1. ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 ประจ  าปี 2565 บริษัทไดท้  าการปิดงบเรียบรอ้ยแล้ว 

และอยู่ระหว่างการตรวจสอบของผูส้อบบัญชี  

2. แผนการเปิดสาขาใหม่ในปี 2565 มีทั้งสิน้ 108 สาขา และคาดว่าจะเปิดครบภายใน

เดือนพฤษภาคมนี้ ทั้งนี้ สาขาที่เปิดต้ังแต่ปลายปี 2564 ผลการด าเนินการยังเป็นไปตาม

เป้าหมายที่บริษัทก าหนดไว ้ซึ่งปกติเป้าหมายของสาขาทีเ่ปิดใหมน้ั่นจะไม่ถูกก าหนดไวสู้ง

เทียบเท่ากับสาขาที่เปิดมาก่อน  

3. ผลการตอบรับในพืน้ที่ที่เปิดสาขาเป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งไดก้  าหนดไวแ้ตกต่า งกัน  

ในแต่ละพืน้ที่   

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู ้ถือหุน้ท่านใดส่งค าถามหรือความคิดเห็นเพ่ิมเติม

หรือไม่ ซึ่งไม่มีผูใ้ดเสนอ  
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ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ือหุน้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นและกล่าว

ปิดการประชุมเมื่อเวลา 15:55 น. 

 

 

     

ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ 

ประธานที่ประชุม 

 

     

 นางสาวณัฐนันท ์กิตติผลสมบูรณ ์

         ผูบ้ันทึกการประชุม 
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วิธีการใช้รหัสคิวอาร ์ (QR Code) 
ส าหรับการเรียกดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566  

แบบ 56-1 One Report และงบการเงินส าหรับปี 2565 

ผูถ้ือหุน้สามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมและข้อมูลต่าง ๆ ผ่านรหัสคิวอาร ์ (QR Code) ตามข้ันตอน

ต่อไปนี้ 

• ส าหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป) 

1. เปิดแอปพลิเคชันกลอ้งในมือถือ 

2. สแกนรหัสคิวอาร ์(QR Code) 

3. บนหน้าจอจะปรากฎข้อความแจง้เตือน ใหก้ดที่ข้อความดังกล่าวเพ่ือดูข้อมูลประกอบการ

ประชุม 

หมายเหตุ: กรณีไม่ปรากฎข้อความแจง้เตือนบนมือถือ ผูถ้ือหุน้สามารถสแกนรหัสคิวอาร ์ (QR 

Code) จากแอปพลิเคชันอื่น ๆ เช่น QR Code Reader, Facebook หรือ Line เป็น

ตน้ 

• ส าหรับระบบ Android 

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook หรือ Line 

ข้ันตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line 

เปิดแอปพลิเคชัน Line > เลือกเพ่ิมเพ่ือน (Add Friends) > เลือก QR Code > 

สแกน QR Code 

ข้ันตอนการสแกน QR Code ผ่าน Facebook 

เปิดแอปพลิเคชัน Facebook  > เลือกค้นหา (Search) แถบด้านบน  > เลือก

สัญลักษณ ์QR Code  > สแกน QR Code 

2. สแกนรหัสคิวอาร ์(QR Code) เพ่ือดูข้อมูลประกอบการประชุม 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ  าปี 2566   แบบ 56-1 One Report 

 

 

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 



 

หนา้ที่ 56 จาก 119 

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

ประวัติโดยสังเขปของ  นายณัติรุจน์  วรรณวิมลพงษ ์

ชื่อ - นามสกุล : นายณัติรุจน์  วรรณวิมลพงษ์ 

อายุ : 47 ปี  

สัญชาติ : ไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัท ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2565 

: ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรส : ไม่มี 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ :  วันที่ 21 เมษายน 2564 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการจนถึงปัจจุบัน 

: 2 ปี  
หากไดร้ับการเลือกต้ังต่อไปอีกวาระหน่ึง จะด ารง
ต าแหน่งกรรมการรวมเป็นระยะเวลา 5 ปี 

ต าแหน่งที่เสนอเพ่ือ
แต่งตัง้ 

: กรรมการอิสระ  

คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโครงสรา้ง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ พระนครเหนือ 
• ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

• หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
รุ่นที่ RCP 52/2565 

• หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 32/2563 

• หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 7/2562 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 
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• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 15/2562 

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

• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 26/2560 

• หลักสูตร Audit Core Training (Workshop) การตรวจสอบบัญชีเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 1 สภาวิชาชีพ
บัญชี  

• หลักสูตร Orientation Course - CFO Focus On Financial Reporting รุ่นที่ 5 สภาวิชาชีพบัญชี 
• โครงการอบรบการสอบบัญชี แยกตามประเภทธุรกิจ สภาวิชาชีพบัญชี 
• หลักสูตร Forensic Accounting Certificate (FAC) สภาวิชาชีพบัญชี 
• หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะหแ์ละบริหารความเส่ียงโครงการลงทุน เพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิมของกิจการ

อย่างยั่งยืน ศูนยส่์งเสริมการพัฒนาความรูต้ลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
• หลักสูตร ESG: Principal, Importance and Way Forward ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัท

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

ประสบการณท์ างาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 

2565 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ /  กรรมการอิสระ /  กรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท 

มาสเตอรส์ไตล ์จ  ากัด (มหาชน) 

2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ บริษัท ไอเอฟซีจี จ  ากัด 

2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /  กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล 

จ  ากัด (มหาชน) 

2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ /  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 

กรรมการอิสระ บริษัท ไทย แคปปิตอล คอรป์อเรชั่น จ  ากัด (มหาชน) 

2563 – 2565 กรรมการตรวจสอบ /  กรรมการอิสระ /  กรรมการบ ริหารความเส่ียง บริษัท 

มาสเตอรส์ไตล ์จ  ากัด 

2563 – 2564 กรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท เฮงลิสซิ่ง จ  ากัด 
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2561 – 2564 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /  กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอิสระ บริษัท เฮงลิสซิ่ง จ  ากัด 

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน บริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

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

กรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท 
มาสเตอรส์ไตล ์จ  ากัด (มหาชน) 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ บริษัท 
ไทย แคปปิตอล คอรป์อเรชั่น จ  ากัด 
(มหาชน) 

1 - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอเอฟซีจี 
จ  ากัด 

 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็น
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 

ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 

การประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ 
1/1 ครั้ง 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
7/7 ครั้ง 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
4/4 ครั้ง 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
4/4 ครั้ง 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 

การประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร 
1/1 ครั้ง 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา : พิจารณาความเหมาะสมโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน และไดน้ าเสนอคณะกรรมการบริษัทแลว้ 
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ทั้งนี้  นายณัติรุจน์  วรรณวิมลพงษ์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / 

กฎเกณฑท์ี่เกี่ยวข้องก าหนด  โดยมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมส าหรับกรรมการอิสระ ดังนี้ 

  ไม่เป็นญาติสนิทกับผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท 

 ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ ้าง หรือที่ปรึกษาที่ไดร้ับ

เงินเดือนประจ  าของบริษัทในปัจจบุันหรือในชว่ง 2 ปีที่ผ่านมา 

 ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทในปัจจุบัน

หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 ไม่มีความสัมพันธท์างธุรกิจที่มีนัยส าคัญกับบริษัท ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจ

ควบคุมของบริษัท  ซึ่งอาจมีผลท  าใหไ้ม่สามารถท  าหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอิสระ
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ประวัติโดยสังเขปของ นางสาวฐปนรรฆษ์มน  ไพศาลธีระกร 

ชื่อ - นามสกุล : นางสาวฐปนรรฆษ์มน  ไพศาลธีระกร 

อายุ : 37 ปี 

สัญชาติ : ไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัท ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2565 

: ตนเอง : 44,776,200 หุน้ คิดเป็น 1.175 % 
คู่สมรส : ไม่มี 
รวมเป็น 44,776,200 หุน้  
คิดเป็น  1.175 % ของหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ :  วันที่ 21 เมษายน 2564 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการจนถึงปัจจุบัน 

: 2 ปี  
หากไดร้ับการเลือกต้ังต่อไปอีกวาระหน่ึง จะด ารง
ต าแหน่งกรรมการรวมเป็นระยะเวลา 5 ปี 

ต าแหน่งที่เสนอเพ่ือ
แต่งตัง้ 

: กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม / กรรมการบริษัท  

คุณวุฒิการศึกษา 

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

• ปริญญาตรี คณะ Business Administration สาขา International Business Management 
มหาวิทยาลัยพายัพ  

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

• หลักสูตร IPO Total Strategy OMEGAWORLDCLASS 
• หลักสูตร Modern Marketing Management จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  
• ความรู ้เบื ้องต้นเกี่ยวกับบริหารความยั่ งยืนขององค์กรธุรกิจ สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 

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

(IOD) รุ่นที่ 251/2561 
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• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) รุ่นที่ 87/2561 

• หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) รุ่นที่ 37/2561 

• ห ลัก สูตร  Driving Company Success with IT Governance (ITG) สม าคม ส่ง เสริ มสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 6/2560 

• หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 13/2560 

• หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) รุ่นที่ 37/2560 

• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 7/2560 

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

ประสบการณท์ างาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 

2565 – ปัจจุบัน กรรมการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่ งยืน บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ 

แคปปิตอล จ  ากัด (มหาชน) 

2564 – ปัจจุบัน กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม / กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท เฮงลิสซิ่ง 

แอนด ์แคปปิตอล จ  ากัด (มหาชน) 

2559 – 2564 กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม / กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท เฮงลิสซิ่ง 

จ  ากัด 

2556 – 2564 กรรมการ บริษัท มิตรเอือ้อารียลิ์สซิ่ง จ  ากัด 

2556 – 2563 กรรมการ บริษัท ล าพูน มิตรเอือ้อารีย ์จ  ากัด 

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน บริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

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

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็น
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 

ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
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สัดส่วนการเข้าประชุม จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 

การประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ 
1/1 ครั้ง 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
7/7 ครั้ง 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 

การประชุมกรรมการก ากับดูแลกิจการและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

1/1 ครั้ง 
คิดเป็นรอ้ยละ 100 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 
20/20 ครั้ง 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 

การประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร 
1/1 ครั้ง 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา : พิจารณาความเหมาะสมโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแลว้ 

ทั้งนี้ นางสาวฐปนรรฆษ์มน  ไพศาลธีระกร มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถว้นตามที่กฎหมาย / 

กฎเกณฑท์ี่เกี่ยวข้องก าหนด
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ประวัติโดยสังเขปของ นายธนัสสรณ ์ รัตนศิริทรัพย  ์

ชื่อ - นามสกุล : นายธนัสสรณ ์ รัตนศิริทรัพย ์

อายุ : 40 ปี 

สัญชาติ : ไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัท ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2565 

: ตนเอง : 60,000,000 หุน้ คิดเป็น 1.575 % 
คู่สมรส : 500,000 หุน้ คิดเป็น 0.013 %  
รวมเป็น 60,500,000 หุน้  
คิดเป็น 1.588 % ของหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ :  วันที่ 21 เมษายน 2564 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการจนถึงปัจจุบัน 

: 2 ปี  
หากไดร้ับการเลือกต้ังต่อไปอีกวาระหน่ึง จะด ารง
ต าแหน่งกรรมการรวมเป็นระยะเวลา 5 ปี 

ต าแหน่งที่เสนอเพ่ือ
แต่งตัง้ 

: กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม / กรรมการบริษัท 

คุณวุฒิการศึกษา 

• ปริญญาตรี สาขา Information System University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย 
• ปริญญาโท สาขา Executive Business Administration มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

• ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกับบริหารความยั่งยืนขององคก์รธุรกิจ สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 
(SBDi) 

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) รุ่นที่ 242/2560 

• หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 6/2560 

• หลักสูตร Family Business Governance (FBG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) รุ่นที่ 10/2560 
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ประสบการณท์ างาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 

2565 – ปัจจุบัน กรรมการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่ งยืน บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ 

แคปปิตอล จ  ากัด (มหาชน) 

2564 – ปัจจุบัน กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท บริษัท เฮงลิสซิ่ง 

แอนด ์แคปปิตอล จ  ากัด (มหาชน) 

2560 – 2564 กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท บริษัท เฮงลิสซิ่ง จ  ากัด 

2550 – 2560 กรรมการ บริษัท สินปราณีลิสซิ่ง จ  ากัด 

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน บริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

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

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็น
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 

ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
 

สัดส่วนการเข้าประชุม จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 

การประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ 
1/1 ครั้ง 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
7/7 ครั้ง 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 
การประชุมกรรมการก ากับดูแลกิจการและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

1/1 ครั้ง 
คิดเป็นรอ้ยละ 100 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 
20/20 ครั้ง 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 

การประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร 
1/1 ครั้ง 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา : พิจารณาความเหมาะสมโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแลว้ 
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ทั้งนี้  นายธนัสสรณ์  รัตนศิริทรัพย ์มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / 

กฎเกณฑท์ี่เกี่ยวข้องก าหนด 
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ประวัติโดยสังเขปของ นางสาววริษฐา เหล่าธรรมทัศน์ 

ชื่อ - นามสกุล : นางสาววริษฐา เหล่าธรรมทัศน์ 

อายุ : 34 ปี 

สัญชาติ : ไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัท ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2565 

: ตนเอง : 10,000,000 หุน้ คิดเป็น 0.262 % 
คู่สมรส : ไม่มี  
รวมเป็น 10,000,000 หุน้  
คิดเป็น 0.262 % ของหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ :  วันที่ 14 สิงหาคม 2564 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการจนถึงปัจจุบัน 

: 1 ปี 8 เดือน  
หากไดร้ับการเลือกต้ังต่อไปอีกวาระหน่ึง จะด ารง
ต าแหน่งกรรมการรวมเป็นระยะเวลา 4 ปี 8 เดือน 

ต าแหน่งที่เสนอเพ่ือ
แต่งตัง้ 

: กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม / กรรมการบริษัท  

คุณวุฒิการศึกษา 

• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ์
• ปริญญาโท คณะ Master of Science สาขา International Management University of 

Strathclyde ประเทศอังกฤษ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

• ความรู ้เบื ้องต้นเกี่ยวกับบริหารความยั่ งยืนขององค์กรธุรกิจ สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 
(SBDi) 

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

• หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 18/2561 
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• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 13/2561 

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

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

ประสบการณท์ างาน (ในช่วงระยะเวลา 5 ปี) 

2565 – ปัจจุบัน กรรมการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่ งยืน บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ 

แคปปิตอล จ  ากัด (มหาชน) 

2564 – ปัจจุบัน กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท บริษัท เฮงลิสซิ่ง 

แอนด ์แคปปิตอล จ  ากัด (มหาชน) 

2561 – 2564 กรรมการบริหาร บริษัท เฮงลิสซิ่ง จ  ากัด 

การด ารงต าแหน่งในปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน บริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

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

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็น
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 

ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 

 

สัดส่วนการเข้าประชุม จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 

การประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ 
1/1 ครั้ง 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
7/7 ครั้ง 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 
การประชุมกรรมการก ากับดูแลกิจการและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

1/1 ครั้ง 
คิดเป็นรอ้ยละ 100 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 
20/20 ครั้ง 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 
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สัดส่วนการเข้าประชุม จ านวนครัง้การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 

การประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร 
1/1 ครั้ง 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา : พิจารณาความเหมาะสมโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแลว้ 

ทั้งนี้ นางสาววริษฐา เหล่าธรรมทัศน์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / 

กฎเกณฑท์ี่เกี่ยวข้องก าหนด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนา้ที่ 69 จาก 119 

เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี 

ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อเพ่ือแต่งตัง้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2566 

ชื่อ - นามสกุล  : นางสาวสมใจ  คุณปสุต 

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  :      ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499  

อายุ  : 52 ปี 

วุฒิการศึกษา  : บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ต าแหน่งของผู้สอบบัญชีในส านักงาน  :    หุน้ส่วน 

ประสบการณก์ารตรวจสอบ  :    - บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จ  ากัด (มหาชน) 

 - บริษัท ไทยประกันภัย จ  ากัด (มหาชน) 

 - บริษัท ธนชาตประกันภัย จ  ากัด (มหาชน) 

 - บริษัทหลักทรัพย ์ธนชาต จ  ากัด (มหาชน) 

 - บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเ์ชียล กรุ๊ป จ  ากัด (มหาชน) 

 - ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ  ากัด (มหาชน) 

 - บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ  ากัด (มหาชน) 

 - บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ  ากัด (มหาชน) 

 - บริษัท นวกิจประกันภัย จ  ากัด (มหาชน)  

 - บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ  ากัด (มหาชน) 

 - บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จ  ากัด (มหาชน) 

 - บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จ  ากัด (มหาชน) 

 - ธนาคารทิสโก ้จ  ากัด (มหาชน) 

 - บริษัท ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จ  ากัด (มหาชน) 

  - บริษัทบริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากัด (มหาชน) 
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ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมี
ส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการ
ให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท / 
บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลท าให้
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
อิสระ 

 :     ไม่มี 

จ านวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท   :    เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์
แคปปิตอล จ  ากัด (มหาชน) ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 
รวมจ  านวนเวลา 1 ปี 
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เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี 

ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อเพ่ือแต่งตัง้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2566 

ชื่อ - นามสกุล    : นางสาววรรณวิไล เพชรสรา้ง   

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315 

อายุ   : 50 ปี 

วุฒิการศึกษา   : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์      

ต าแหน่งของผู้สอบบัญชีในส านักงาน : หุน้ส่วน 

ประสบการณก์ารตรวจสอบ  : - บริษัท ทุนธนชาต จ  ากัด (มหาชน) 

- ธนาคารธนชาต จ  ากัด (มหาชน) 

- ธนาคารมิซูโฮ จ  ากัด สาขากรุงเทพฯ 

-  บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค์ เซอรว์ิสเซ็ส จ  ากัด (มหาชน) 

ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมี
ส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการ
ให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท / 
บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลท าให้
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
อิสระ 

  :     ไม่มี 

จ านวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท   :     ยังไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เฮงลิสซิ่ง 
แอนด ์แคปปิตอล จ  ากัด (มหาชน) 
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เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี 

ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อเพ่ือแต่งตัง้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2566 

ชื่อ - นามสกุล  : นางสาวศรัญญา  ผลัดศรี 

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต :  ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6768  

อายุ  : 49 ปี 

วุฒิการศึกษา  : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ต าแหน่งของผู้สอบบัญชีในส านักงาน  :    หุน้ส่วน 

ประสบการณก์ารตรวจสอบ  :    - ธนาคารยูโอบี จ  ากัด (มหาชน) 

 - ธนาคารมิซูโฮ จ  ากัด สาขากรุงเทพฯ 

ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมี
ส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการ
ให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท / 
บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลท าให้
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
อิสระ 

  :     ไม่มี 

จ านวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท   :    เป็นผู ้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ 
แคปปิตอล จ  ากัด (มหาชน) ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 รวม
จ  านวนเวลา 1 ปี 
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นิยามกรรมการอิสระ 

 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทก าหนด และเป็นไปตาม

แนวทางที่ก  าหนดไว ้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถดูแล

ผลประโยชน์ของผูถ้ือหุน้ทุกรายไดเ้ท่าเทียมกัน เพ่ือป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ สรุปไดดั้งนี้ 

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ  านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู ้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้  ใหนั้บรวมหุน้ที่ถือโดยผูท้ี่

เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายน้ัน ๆ   

2. ไม่เป็น หรือ เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือน

ประจ  า หรือผู ้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับ

เดียวกัน ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี ลักษณะ

ดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะตอ้งหา้ม

ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู ้

ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท  

3. ไม่มีความสัมพันธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี

อ  านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน 

รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ือหุน้ที่มีนัย หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของผูท้ี่มีความสัมพันธท์าง ธุรกิจ

กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท 

เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วน

ไดส่้วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในดา้นการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทใน

เครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ในลักษณะที่จะท  าใหข้าดความเป็นอิสระ  

ทั้งนี้  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการท  ารายการทางการค้าที่กระท  าเป็นปกติเพ่ือ

ประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเกี่ยวกับสินทรัพยห์รือบริการ หรือการ

ให ้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือใหกู้ย้ืม ค ้าประกัน การใหสิ้นทรัพยเ์ป็น

หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอ์ื่นใดในท  านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทหรือคู่สัญญามี

ภาระหนี้ที่ตอ้งช  าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ต้ังแต่รอ้ยละ 3 ของสินทรัพยท์ี่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือต้ังแต่

ยี่สิบลา้นบาทขึ้นไป แลว้แต่จ  านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งนี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวใหเ้ป็นไปตาม

วิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
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หลักเกณฑใ์นการท  ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม ส าหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให ้

นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธท์างธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน  

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา

มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู ้บริหาร ผูถ้ือหุน้ราย

ใหญ่ของบริษัท ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดร้ับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูม้ี

อ  านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

5. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้ับการแต่งต้ังขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู ้

ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูถ้ือหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ือหุน้รายใหญ่ นอกจากนี้แลว้ยังตอ้งสามารถ

แสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีอิสระ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ตอ้งค านึ งถึง

ผลประโยชน์ใด ๆ และไม่ตกอยู่ภายใตอ้ิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่อยู่ภายใต้

สถานการณใ์ด ๆ ที่อาจบีบบังคับใหไ้ม่สามารถแสดงความเห็นไดอ้ย่างตรงไปตรงมาตามที่พึ งจะ

เป็น  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูต้รวจสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ 

หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของ

ส านักงานสอบบัญชี (“หุน้ส่วน” ดังกล่าวหมายถึง ผูท้ี่ไดร้ับมอบหมายจากส านักงานสอบบัญชี ให ้

เป็นผูล้งลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีในนามของนิติบุคคลน้ัน) ซึ่งมีผูส้อบบัญชีบริษัท บรษัิท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เวน้แต่จะ

ไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ  ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรอืที่

ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดร้ับค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอ  านาจ

ควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพน้ันด้วย (“หุน้ส่วน” ดังกล่าวหมายถึง ผูท้ี่ได้รับ

มอบหมายจากผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ ใหเ้ป็นผูล้งลายมือชื่อในรายงานการใหบ้ริการทางวิชาชพีใน

นามของนิติบุคคลน้ัน) เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้า

ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทห รือ

บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนัยในหา้งหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร งาน 
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ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ  า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ  านวนหุน้ที่มีสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มี

นัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบรษัิท 
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ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 

ชื่อ - นามสกุล : ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ 
อายุ : 62 ปี 
ต าแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการก ากับ

ดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการ
อิสระ 

ที่อยู่ : 69 หมู่ 7 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
50210  

การมีส่วนได้เสียพิเศษ
ในวาระการประชุม 

: ไม่มี 
 

 

ชื่อ - นามสกุล : นายณัฏธว์ัฒน์ ศิลปวิทยกุล 
อายุ : 59 ปี 
ต าแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 
ที่อยู่ : 69 หมู่ 7 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

50210  
การมีส่วนได้เสียพิเศษ
ในวาระการประชุม 

: ไม่มี 

 

ชื่อ - นามสกุล : ผศ.ดร.ชัยวุฒิ ต้ังสมชัย 
อายุ : 51 ปี 
ต าแหน่ง : ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
ที่อยู่ : 69 หมู่ 7 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

50210  
การมีส่วนได้เสียพิเศษ
ในวาระการประชุม 

: ไม่มี 

 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6  



 

หนา้ที่ 77 จาก 119 

ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
หมวดที่ 5 

คณะกรรมการ 

ข้อ 24 ใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้เลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑ ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(ก) ผูถ้ือหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง 

(ข) ผูถ้ือหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลาย

คนเป็นกรรมการก็ได ้ ในกรณีที่เลือกต้ังบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสีย ง

ใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพียงใดไม่ได ้

(ค) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู ้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่า

จ  านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้ับการเลือกต้ัง

ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ  านวนกรรมการทีจ่ะพึงมีหรือจึงเลือกต้ังในครัง้

น้ัน ใหป้ระธานในที่ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ข้อ 25 ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ  าปีทุกครั้ง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ  านวนหน่ึงใน สาม 

(1/3) ของจ  านวนกรรมการทั้งหมด ถา้จ  านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ ก็ให ้

ออกโดยจ  านวนใกลท้ี่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

 กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่ง อาจไดร้ับเลือกใหก้ลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ 

กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันให ้ใช ้วิ ธี

สมัครใชข้องกรรมการ หากกรรมการที่สมัครใจลาออกจากต าแหน่งยังไม่ครบจ  านวนตามวรรคแรก

ก็ใหใ้ชว้ิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดน้ันเป็นผู ้ออก

จากต าแหน่ง 

ข้อ 26 นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(ก) ตาย 

(ข) ลาออก 

(ค) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน กฎหมายว่า

ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 

(ง) ที่ประชุมผูถ้ือหุน้ลงมติใหอ้อกตามข้อ 29 

(จ) ศาลมีค าส่ังใหอ้อก 

ข้อ 29 ที่ประชุมผูถ้ือหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ  านวนผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมี

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7 
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หุน้นับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจ  านวนหุน้ที่ถือโดยผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียง 

ข้อ 37 หา้มมิใหบ้ริษัทจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอื่นใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ 

โดยกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือ

ตามที่ที่ประชุมผูถ้ือหุน้จะพิจารณาก าหนดและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) 

ของจ  านวนเสียงทั้งหมดของผู ้ถือหุน้ซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น

จ  านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรือใหม้ีผลตลอดไป

จนกว่าที่ประชุมผูถ้ือหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ 

 ข้อความในวรรคหน่ึงจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ไดร้ับการแต่งต้ังมาจากพนักงาน

หรือลูกจา้งของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่ เป็นพนักงานหรือ

ลูกจา้งของบริษัท 

หมวดที่ 6 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 38 คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมสามัญประจ  าปีภายในส่ี (4) เดือนนับ

แต่วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 

การประชุมผูถ้ือหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึง ใหเ้รียกว่าการประชมุวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะ

เรียกประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 

ผูถ้ือหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจ  านวนหุน้ที่

จ  าหน่ายไดท้ั้งหมดจะเข้าชื่อกันท  าหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชมุ

วิสามัญเมื่อใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ั ดเจนในหนังสือ

ดังกล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถ้ือหุน้ภายในส่ีสิบหา้วัน (45) 

วันนับแต่วันที่ไดร้ับหนังสือน้ันจากผูถ้ือหุน้ดังกล่าว 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้ือหุน้

ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผูถ้ือหุน้คนอื่น ๆ รวมกันไดจ้  านวนหุน้ตามที่บังคับไวน้ั้นจะเรียกประชุม

เองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้ (45) วันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ใหถื้อ

ว่าเป็นการประชุมผู ้ถือหุน้ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ้่า ยอัน

จ  าเป็นที่เกิดจากการจัดใหม้ีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 



 

หนา้ที่ 79 จาก 119 

ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู ้ถือหุ ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุน้ตามวรรคส่ีครั้งใด

จ  านวนผูถ้ือหุน้ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก  าหนดไวใ้นข้อบังคับฉบับนี้ ผูถ้ือหุน้

ตามวรรคส่ีตอ้งร่วมกันรับผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการจัดใหม้ีการประชุมในครั้งน้ันแก่บริษัท 

ข้อ 39 ในการเรียกประชุมผูถ้ือหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดท  าเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่  วัน เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดย

ระบุใหช้ัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้ง

ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจัดส่งใหผู้ถ้ือหุน้และนายทะเบียนทราบไม่น้อย

กว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพติ์ดต่อกันสาม 

(3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน 

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใชเ้ป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ต้ังส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใด

ตามที่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้

คณะกรรมการอาจก าหนดใหม้ีการประชุมผูถ้ือหุน้ของบริษัทผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสก์็ได ้ ทั้งนี้ ตอ้ง

ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการตามที่กฎหมายก าหนด และตามมาตรฐานการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยดา้นสารสนเทศที่ก  าหนดไวใ้นกฎหมาย รวมทั้งที่จะมีการแกไ้ข เพ่ิมเติม

ใด ๆ ต่อไป 

ในกรณีที่เป็นการมอบฉันทะใหเ้ข้าประชุมผูถ้ือหุน้โดยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ ผูถ้ือหุน้

และผูร้ับมอบฉันทะตอ้งปฏิบัติตามหลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่บริษัทก าหนด และเป็นไปตามประกาศ 

กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งที่จะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมใด ๆ  ต่อไป 

ข้อ 40 ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้อาจมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการ

ประชุมก็ได ้ หนังสือมอบฉันทะจะตอ้งลงวันที่และลายมือชื่อของผู ้ถือหุน้ที่มอบฉันทะและจะต้อง

เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนดซึ่งอย่างน้อยจะตอ้งมีรายการดังต่อไปนี้ 

   1) จ  านวนหุน้ที่ผูม้อบฉันทะถือหุน้ 

   2) ชื่อผูร้ับมอบฉันทะ 

   3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 หนังสือมอบฉันทะนี้จะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท้ี่ประธานก าหนด ณ ที่ประชุมก่อน

ผูร้ับมอบฉันทะเข้าประชุม 

ข้อ 41 ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ตอ้งมีผูถ้ือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้ (หากมี) มาประชุมกันไม่น้อย

กว่ายี่สิบหา้ (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจ  านวนผูถ้ือหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นับ
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รวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ  านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์

ประชุม 

 ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผูถ้ือหุน้ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จ  านวนผู้

ถือหุน้ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก  าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากการประชุมผู ้

ถือหุน้ไดเ้รียกนัดเพราะผูถ้ือหุน้รอ้งขอใหก้ารประชุมเป็นอันระงับไป ถา้การประชุมผูถ้ือหุน้น้ันมิใช่

เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุน้รอ้งขอ ใหนั้ดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ใหส้งหนังสือนัดประชุม

ไปยังผูถ้ือหุน้ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะตอ้งครบ

เป็นองคป์ระชุม 

ข้อ 42 ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผูถ้ือหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชมุ 

หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรอง

ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด ้ใหท้ี่ประชุมเลือกผูถ้อื

หุน้ซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึงซึ่งไดเ้ข้าร่วมประชุมเป็นประธานในทีป่ระชุม  

ข้อ 43 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ือหุน้ ใหหุ้น้หน่ึง (1) หุน้มีเสียงหน่ึง (1) เสียง และมติของ

ที่ประชุมผูถ้ือหุน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

(ก) ในกรณีปกติ ใหถ้ือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ถา้มีคะแนนเท่ากัน ใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึง (1) เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

(ข) ในกรณีดังต่อไปนี้ใหถ้ือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ  านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือยางส่วนที่ส  าคัญใหแ้ก่บุคคลอื่น  

(2) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบรษัิท 

(3) การท  า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให ้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ

บางส่วนที่ส  าคัญ การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ

การควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือการแบ่งผลก าไรขาดทุนกัน 

(4) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ 

(5) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

(6) การเลิกบริษัท 

(7) การออกหุน้กูเ้พ่ือเสนอขายต่อประชาชน 

(8) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 
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ข้อ 44 กิจการที่ที่ประชุมสามัญประจ  าปีพึงกระท  า มีดังนี้ 

(ก) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

(ข) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีก  าไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 

(ค) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารองตาม

กฎหมาย 

(ง) พิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ 

(จ) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

(ฉ) พิจารณาแต่งต้ังผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชี และ 

(ช) กิจการอื่น ๆ  

หมวดที่ 7 
การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี 

ข้อ 47 คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการท  างบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก  าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของ

รอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้ในการประชุมสามัญประจ  าปี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

และคณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีผูส้อบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน น้ัน

ใหเ้สร็จก่อนที่จะน าเสนอต่อที่ประชมุผูถ้ือหุน้ 

ข้อ 48 คณะกรรมการตอ้งจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ไปใหผู้ถ้ือหุน้ พรอ้มกับหนังสือนัดประชุมผูถ้ือหุน้สามญั

ประจ  าปี 

(ก) ส าเนางบแสดงฐานะการเงินและบัญชีก  าไรขาดทุนที่ผูส้อบบัญชีตรวจสอบแลว้ พรอ้มทั้ง

รายงานการตรวจสอบบัญชีของผูส้อบบัญชี และ 

(ข) รายงานประจ  าปีของคณะกรรมการ พรอ้มเอกสารประกอบต่าง ๆ เพ่ือประกอบรายงาน  

ข้อ 49 ใหท้ี่ประชุมสามัญประจ  าปีแต่งต้ังผูส้อบบัญชีของบริษัท และก าหนดจ  านวนเงินค่าสอบบัญชีใหแ้ก่

ผูส้อบบัญชีน้ัน ผูส้อบบัญชีซึ่งพน้ต าแหน่งไปแลว้น้ันมีสิทธิที่จะไดร้ับเลือกใหก้ลับมารับต าแหน่งได้

อีก 

ผูส้อบบัญชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง หรือผูด้ ารงต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ  ในบริษัท  

ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาจัดใหม้ีการหมุนเวียนผูส้อบบัญชีตามหลักเกณฑท์ี่ก  าหนดไวใ้นกฎหมายวา่

ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และ/หรือกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวข้อง 

ข้อ 50 ผูส้อบบัญชีมีอ  านาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได ้ รายจ่าย 

ตลอดจนทรัพยสิ์นและหนี้สินของบริษัทไดใ้นระหวางเวลาท  าการขอ งบริษัท ในการนี้ ใหผู้ส้อบ

บัญชีมีอ  านาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง ผูด้ ารงต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และ
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ตัวแทนของบริษัท รวมทั้งใหบุ้คคลเหล่าน้ันชีแ้จงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับ

การด าเนินกิจการของบริษัทตามที่จ  าเป็นส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผูส้อบบัญชี 

ผูส้อบบัญชีตอ้งท  ารายงานว่าดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีก  าไรขาดทุนเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือ

หุน้สามัญประจ  าปีและตอ้งแถลงในรายงานเช่นว่าน้ันดว้ยว่า งบแสดงฐานะการเงิน บัญชีก  าไร

ขาดทุนน้ันไดจ้ัดท  าขึ้นโดยถูกตอ้งและแสดงถึงกิจการที่แทจ้ริงและถูกตอ้งของบริษัทหรือไม่ 

ข้อ 51 ผูส้อบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู ้ถือหุน้ของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบ

แสดงฐานะการเงิน บัญชีก  าไรขาดทุน และปัยหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพ่ือชีแ้จงการตรวจสอบ

บัญชีต่อผูถ้ือหุน้ และใหบ้ริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผูถ้ือหุน้จะพึงไดร้ับใน

การประชุมผูถ้ือหุน้ครั้งน้ันแก่ผูส้อบบัญชีดว้ย 

ข้อ 52 คณะกรรมการจะต้องจัดให ้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมผู ้ถือหุ ้นและของที่ประชุม

คณะกรรมการลงไวใ้นสมุดบันทึกรายงานการประชุมโดยถูกตอ้ง สมุดนี้ใหเ้ก็บรักษาไว ้ณ บริษัท 

ทั้งนี้ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมผู ้ถือหุน้น้ัน คณะกรรมการต้อง

จัดท  าใหเ้สร็จภายในสิบส่ี (14) วันนับแต่วันประชุม 

หมวดที่ 8 
เงินปันผลและเงินส ารอง 

ข้อ 53 หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ 

หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล 

เงินปันผลน้ันใหแ้บ่งตามจ  านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กัน เวน้แต่ในกรณีบริษัทออกหุน้บุริมสิทธิแ ละ

ก าหนดใหหุ้น้บุริมสิทธิรับเงินปันผลแตกต่างจากหุน้สามัญ ใหจ้ดัสรรเงินปันผลตามที่ก  าหนดไว ้ 

เวน้แต่เป็นกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามวรรคส่ี การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้ับอนุมัติ

จากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ไดเ้ป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผล

ก าไรสมควรพอที่จะท  าเช่นน้ัน และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงิน

ปันผลดังกล่าวใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้ทราบในการประชุมผูถ้ือหุน้คราวต่อไป 

ในกรณีที่บริษัทยังจ  าหน่ายหุน้ไม่ครบตามจ  านวนที่จดทะเบียนไว ้หรือบริษัทไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทน

แลว้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุน้สามัญใหม่ใหแ้ก่ผูถ้ือหุ ้นโ ดย

ไดร้ับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ก็ได ้
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การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท  าภายในหน่ึง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู ้ถือหุน้ หรือที่ประชุม

คณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี ทั้งนี้ ใหแ้จง้เป็นหนังสือไปยังผูถ้ือหุน้และใหล้งโฆษณาค าบอก

กล่าวการจ่ายเงินปันผลน้ันในหนังสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันดว้ย 

ข้อ 54 บริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ  าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไร

สุทธิประจ  าปีหักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ  านวนไม่น้อยกวา่

รอ้ยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนส ารองดังกล่าวข้างตน้แลว้ คณะกรรมการอาจ

เสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้ลงมติใหจ้ัดสรรเงินส ารองอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรเพ่ือการด าเนินกิจการ

ของบริษัทก็ได ้

เมื่อไดร้ับอนุมัติจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้แลว้ บริษัทอาจโอนทุนส ารองอื่น ทุนส ารองตามกฎหมาย 

และทุนส ารองส่วนล า้มูลค่าหุน้ตามล าดับไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได ้
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ข้อปฏิบัติส าหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการส่งค าถาม 

1. ข้อปฏิบัติส าหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ากัด 
(มหาชน) ณ ห้องราชพฤกษบ์อลรูม อาคารสปอรต์คลับเฮ้าส ์ สโมสรราชพฤกษ ์ เลขที่ 100 หมู่ 3 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 (แบบ Physical Meeting) 

บริษัทไดจ้ัดเตรียมและน าส่งแผนที่และวิธีการเดินทางมายังสถานที่จัดประชุม มาพรอ้มกับหนังสือเชิญ
ประชุมนี้ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 13 โดยท่านผูถ้ือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนได้ ต้ังแต่
เวลา 12.00 น. ของวันประชุม บริษัทจะใชร้ะบบบารโ์ค้ดในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงใน การ
ประชุมส าหรับการเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง ดังน้ัน จึงขอใหผู้ถ้ือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะ โปรดน าเอกสาร
การลงทะเบียนมาแสดงในวันประชุมดว้ย ดังนี้ 

1.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
-  แบบฟอรม์ลงทะเบียนซึ่งพิมพบ์ารโ์คด้ 
-  บัตรประจ  าตัวประชาชน หรือบัตรประจ  าตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับข่ีที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
หนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแ้ทนหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
และส าเนาหลักฐานการเปล่ียนชื่อ และ/หรือนามสกุล (ถา้มี) 

กรณีมอบฉันทะ 
-  แบบฟอรม์ลงทะเบียนซึ่งพิมพบ์ารโ์คด้ 
-  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 9) เพียงแบบใดแบบหน่ึง โดยกรอก
ข้อความใหถู้กตอ้งครบถว้นพรอ้มลงลายมือชื่อผูม้อบฉันทะและผูร้ับมอบฉันทะ  

-  ส าเนาบัตรประจ  าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ  าตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับข่ีที่ยังไม่
หมดอายุ หรือส าเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแ้ทนหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (กรณี
เป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบฉันทะและผูร้ับมอบฉันทะ พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

1.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 
-  แบบฟอรม์ลงทะเบียนซึ่งพิมพบ์ารโ์คด้ 
-  ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให ้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย ์ และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พรอ้ม
ประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถา้มี) 

กรณีมอบฉันทะ 
-  แบบฟอรม์ลงทะเบียนซึ่งพิมพบ์ารโ์คด้ 
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 9) เพียงแบบใดแบบหน่ึง โดยกรอก
ข้อความใหถู้กตอ้งครบถว้นพรอ้มลงลายมือชื่อผูม้อบฉันทะและผูร้ับมอบฉันทะ  

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 8 
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- ส าเนาบัตรประจ  าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ  าตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับข่ีที่ยังไม่
หมดอายุ หรือส าเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแ้ทนหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (กรณี
เป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ับมอบฉันทะ พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

- ส าเนาบัตรประจ  าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ  าตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับข่ีที่ยังไม่
หมดอายุ หรือส าเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแ้ทนหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (ก รณี
เป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ได้ลงนามในหนังสือมอบ ฉันทะ 
พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

- ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยราชการที่มีอ  านาจของประเทศที่ นิ ติ
บุคคลน้ันต้ังอยู่และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพันนิติบุ คคล 
พรอ้มประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถา้มี) 

กรณีที่ผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพยเ์ข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้
ลงทุนต่างประเทศ 
- แบบฟอรม์ลงทะเบียนซึ่งพิมพบ์ารโ์คด้ 
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 9) โดยกรอกข้อความให ้ถูกตอ้งครบถว้นพร้อม ลง
ลายมือชื่อผูม้อบฉันทะและผูร้ับมอบฉันทะ 

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรอง
ส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) หรือผูร้ับมอบ
อ านาจพรอ้มประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถา้มี) 

- ส าเนาบัตรประจ  าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ  าตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับข่ีที่ยังไม่
หมดอายุ หรือส าเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแ้ทนหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (กรณี
เป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ได้ลงนามในหนังสือมอบ ฉันทะ 
พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

1.3 ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน โปรดมอบ
ฉันทะใหบุ้คคลที่บรรลุนิ ติภาวะแลว้ หรือหากท่านประสงคจ์ะมอบฉันทะให ้กับกรรมการอิส ระ 
บริษัทขอเรียนว่าท่านสามารถมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งกรรมการอิสระทุกทา่น
ดังกล่าวไม่มีส่วนไดเ้สียใด ๆ ในทุกวาระการประชุม โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระ ปรากฏ
รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 6 
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2. ข้อปฏิบัติส าหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

2.1 ยื่นแบบค ารอ้งเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser โดยผูถ้ือหุน้สามารถเข้าไปที่ 
https://pro.inventech.co.th/HENG123202R/#/homepage หรือสแกน QR Code เพ่ือเข้าสู่
ระบบ และด าเนินการตามข้ันตอนที่ระบบก าหนด 

2.2 เลือกประเภทในการยื่นแบบค ารอ้ง เพ่ือท  ารายการ 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
- ข้ันตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผูถ้ือหุน้ 
- ข้ันตอนที่ 2 กรอกข้อมูลส าหรับยืนยันตัวตนผูถ้ือหุน้ 
- ข้ันตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP 
- ข้ันตอนที่ 4 ท  ารายการส าเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผูถ้ือหุน้อีกครั้งเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ข้อมูล 

2.3 รออีเมลจากเจา้หน้าที่แจง้รายละเอียดข้อมลูการประชุมและรหัสผ่านเข้าใชง้าน 

2.4 ส าหรับผูถ้ือหุน้ที่ประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือโดยผูร้ับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการ
บริษัทผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบค ารอ้งจะเปิดใหด้ าเนินการต้ังแต่วันที่ 12 
เมษายน 2566 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 21 เมษายน 2566 จนกว่าจะ
ปิดการประชุม 

2.5 ระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดใหเ้ข้าระบบได้ในวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 
12:00 น.  (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่ วโมง) โดยผู ้ถือหุ ้นหรือผู ้รับมอบฉันทะใช ้ Username และ 
Password ที่ไดร้ับและปฏิบัติตามคู่มือการใชง้านในระบบ 

2.6 กรณีผูถ้ือหุน้ที่ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการของบริษัท สามารถยื่นแบบค ารอ้งผ่ านส่ือ
อิเล็กทรอนิกสไ์ดต้ามข้ันตอนที่ก  าหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พรอ้มเอกสารประกอบตามขอ้ 
1.1 – 1.2 มายังบริษัททางไปรษณีย ์ตามที่อยู่ข้างล่างนี้  

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
ส านักเลขานุการบริษัท 

เลขที่ 69 หมู่ที่ 7 ต าบลสันทรายน้อย อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 
โดยเอกสารจะตอ้งมาถึงบริษัทภายในวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 17:00 น. ทั้งนี้ วิธีปฏิบัติใน
การเข้าร่วมประชุม ปรากฏรายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 10 
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3. ช่องทางในการส่งค าแนะน าหรือค าถามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของ
บริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระการประชุม  

 เพ่ือให ้การประชุมด าเนินการไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ก  าหนดไวอ้ย่างถูกต้องตาม

กฎหมาย ที่ประชุมจะเปิดรับค าถามที่เป็นลายลักษณอ์ักษรของท่าน โดยท่านสามารถส่งค าแนะน าหรือ

ค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านช่องทางต่อไปนี้ 

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

• มอบใหเ้จา้หน้าที่ของบริษัทในวันประชุมผูถ้ือหุน้  

ในระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ผูถ้ือหุน้ที่เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์สามา รถ ส่ง

ค าแนะน าหรือค าถามไดผ่้านระบบการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสไ์ดด้ว้ยเช่นกัน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนา้ที่ 88 จาก 119 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่งา่ยไมซ่ับซอ้น) 
ทา้ยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ เรือ่ง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

Form of 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 
วันที่ …… เดือน …………………… พ.ศ. ……… 

                                                                                             Date        Month                           Year 
 (1) ขา้พเจา้.............................................................................................. สัญชาต.ิ............................. 
  I/We               Nationality 
อยู่บา้นเลขที่ ........................................ ถนน .............................................. ต  าบล/แขวง ....................................... ....  
Residing/located at No.      Road       Sub-district 
อ าเภอ/เขต .......................................... จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย ์..................................... ....  
District        Province      Postal Code 
 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ  ากัด (มหาชน) 
  Being a shareholder of Heng Leasing and Capital Public Company Limited 
โดยถือหุน้จ  านวนทั้งสิน้รวม ............................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ ................................. เสียง ดงันี ้
Holding                     shares in total which are entitled to cast          votes as follows: 
หุน้สามัญ ......................................................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ ................................. เสียง  
Ordinary shares       shares in total which are entitled to cast                       votes 
หุน้บุรมิสิทธิ ...................................................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ ................................. เสียง  
Preferred shares       shares in total which are entitled to cast                       votes 
 (3) ขอมอบฉันทะให ้
  I/We wish to appoint 
  1) นาย / นาง / นางสาว .................................................................................... อายุ ................. ปี 
      Mr. / Mrs. / Ms.               Age             Years 
อยู่บา้นเลขที่ ........................................ ถนน .............................................. ต  าบล/แขวง ....................................... ....  
Residing/located at No.      Road       Sub-district 
อ าเภอ/เขต .......................................... จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย ์....... .......................... หรอื 
District        Province      Postal Code   ,or 

  2)   ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน์   อายุ    62  ปี 

        Prof. Dr. Surapon Nitikraipot     Age               Years 
อยู่บา้นเลขที่  69  หมู่ที่     7  ต  าบล     สันทรายนอ้ย   อ  าเภอ   สันทราย   
Residing/located at No.  Moo   Sub-district    District 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 9 
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จังหวัด   เชียงใหม่  รหัสไปรษณีย ์     50210   หรอื 
Province                 Postal Code      ,or 

  3)        นายณัฏธว์ัฒน์ ศิลปวิทยกุล    อายุ    59  ปี 

             Mr. Nutchdhawattana Silpavittayakul     Age               Years 
อยู่บา้นเลขที่  69  หมู่ที่     7  ต  าบล     สันทรายนอ้ย   อ  าเภอ   สันทราย   
Residing/located at No.  Moo   Sub-district    District 
จังหวัด   เชียงใหม่  รหัสไปรษณีย ์     50210   หรอื 
Province                 Postal Code      ,or 

  4)        ผศ.ดร.ชัยวุฒิ ต้ังสมชัย    อายุ    51  ปี 

             Assistant Professor Dr.Chaiwuth Tangsomchai      Age               Years 
อยู่บา้นเลขที่  69  หมู่ที่     7  ต  าบล     สันทรายนอ้ย   อ  าเภอ   สันทราย   
Residing/located at No.  Moo   Sub-district    District 
จังหวัด   เชียงใหม่  รหัสไปรษณีย ์     50210    
Province                 Postal Code 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ณ ห้องราชพฤกษบ์อลรูม ชั้น 2 
อาคารสปอร์ตคลับเฮา้ส ์ สโมสรราชพฤกษ ์เลขที่ 100 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี 
กรุงเทพมหานคร 10210 หรอืที่พึงจะเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 
Any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of 
Shareholders (AGM) to be held on Friday 21 st April 2023 at 14:00 hrs. at Rajpruek Club, Rajpruek Ballroom, 
2nd floor, Sports Clubhouse Building, 100 Moo 3, Vibhavadi Rangsit Road, Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 
10210 or such other date, time and place as may be adjourned. 
 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะกระท  าไปในการประชุมนั้น 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 …………………………………… ผูม้อบฉันทะ / Grantor 
                                          (………………………………….……………) 

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

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

ลงชื่อ / Signed ………………..……………… ผูร้บัมอบฉันทะ / Grantee 
                                                        (………………………………….……………) 
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หมายเหตุ / Remarks 
ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้้รบัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจ  านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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  าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

ทา้ยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ เรือ่ง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
Form of Proxy, Form B. 

(Form Specifying Various Particulars for Authorisation 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 
วันที่ …… เดือน …………………… พ.ศ. ……… 

                                                                                             Date        Month                           Year 
 (1) ขา้พเจา้.............................................................................................. สัญชาติ.............................. 
  I/We               Nationality 
อยู่บา้นเลขที่ ........................................ ถนน .............................................. ต  าบล/แขวง ........ ............................... .... 
Residing/located at No.      Road       Sub-district 
อ าเภอ/เขต .......................................... จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย ์....... .............................. .... 
District        Province      Postal Code 
 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ  ากัด (มหาชน) 
  Being a shareholder of Heng Leasing and Capital Public Company Limited 
โดยถือหุน้จ  านวนทั้งสิน้รวม ............................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ ................................. เสียง ดังนี ้
Holding                     shares in total which are entitled to cast          votes as follows: 
หุน้สามัญ ......................................................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ ..... ............................ เสียง 
Ordinary shares       shares in total which are entitled to cast                       votes 
หุน้บุรมิสิทธิ ...................................................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ ................................. เสียง 
Preferred shares       shares in total which are entitled to cast                       votes 
 (3) ขอมอบฉันทะให ้
  I/We wish to appoint 
  1) นาย / นาง / นางสาว .................................................................................... อายุ ................. ปี 
      Mr. / Mrs. / Ms.               Age             Years 
อยู่บา้นเลขที่ ........................................ ถนน .............................................. ต  าบล/แขวง ........ ............................... .... 
Residing/located at No.      Road       Sub-district 
อ าเภอ/เขต .......................................... จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย ์....... ...........................หรอื 
District        Province      Postal Code    ,or 
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  2)   ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน์   อายุ    62  ปี 

        Prof. Dr. Surapon Nitikraipot     Age               Years 
อยู่บา้นเลขที่  69  หมู่ที่     7  ต  าบล     สันทรายนอ้ย   อ  าเภอ   สันทราย   
Residing/located at No.  Moo   Sub-district    District 
จังหวัด   เชียงใหม่  รหัสไปรษณีย ์     50210   หรอื 
Province                 Postal Code      ,or 

  3)        นายณัฏธว์ัฒน์ ศิลปวิทยกุล    อายุ    59  ปี 

             Mr. Nutchdhawattana Silpavittayakul     Age               Years 
อยู่บา้นเลขที่  69  หมู่ที่     7  ต  าบล     สันทรายนอ้ย   อ  าเภอ   สันทราย   
Residing/located at No.  Moo   Sub-district    District 
จังหวัด   เชียงใหม่  รหัสไปรษณีย ์     50210   หรอื 
Province                 Postal Code      ,or 

  4)        ผศ.ดร.ชัยวุฒิ ต้ังสมชัย    อายุ    51  ปี 

             Assistant Professor Dr.Chaiwuth Tangsomchai      Age               Years 
อยู่บา้นเลขที่  69  หมู่ที่     7  ต  าบล     สันทรายนอ้ย   อ  าเภอ   สันทราย   
Residing/located at No.  Moo   Sub-district    District 
จังหวัด   เชียงใหม่  รหัสไปรษณีย ์     50210   หรอื 
Province                 Postal Code 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ณ ห้องราชพฤกษบ์อลรูม ชั้น 2 
อาคารสปอร์ตคลับเฮา้ส ์ สโมสรราชพฤกษ ์เลขที่ 100 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี 
กรุงเทพมหานคร 10210 หรอืที่พึงจะเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 
Any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of 
Shareholders (AGM) to be held on Friday 21 st April 2023 at 14:00 hrs. at Rajpruek Club, Rajpruek Ballroom, 
2nd floor, Sports Clubhouse Building, 100 Moo 3, Vibhavadi Rangsit Road, Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 
10210 or such other date, time and place as may be adjourned. 
 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี ้ดังนี:้ 
  I/We authorise my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the 
following manners: 
 วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 

Item 1  To certify the minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders held on April 
20, 2022 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion.  
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี  ้
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:  
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            เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
    Approve          Disapprove           Abstain 
 วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2565 

 Item 2  To acknowledge the operating performance of the Company for the year 2022 
  วาระนีเ้ป็นวาระรบัทราบ จึงไม่ตอ้งไดร้บัการออกเสียงลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ 

 This agenda is for acknowledgment and, therefore, does not require voting from the 
shareholders. 

 วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี 2565 ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2565 
Item 3  To consider and approve the audited financial statements for the year ending December 31, 
2022 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion.  
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:  
            เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
    Approve          Disapprove           Abstain 
 วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิ จัดสรรทนุส ารองตามกฏหมาย และการจา่ยเงนิปัน

ผลประจ าปี 2565 
Item 4  To consider and approve the dividend payment for the year 2022 and to approve the 
allocation of net profits as legal reserve 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion.  
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี  ้
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:  
            เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
    Approve          Disapprove           Abstain 
 วาระที่ 5 พจิารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหนง่ตามวาระ 

Item 5  To consider and approve the appointment of directors in replace of director s who are due 
to retired by rotation 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion.  
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี  ้
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:  
    การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
    Appointment of the entire board 
             เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
              Approve          Disapprove           Abstain 
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    การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
    Appointment of any dorector(s) 
    ชื่อกรรมการ      นายณัติรุจน ์วรรณวิมลพงษ์        
    Name of Director     Mr. Nutthirutt Wanwimonphong                  
              เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
                      Approve             Disapprove          Abstain 
    ชื่อกรรมการ      นายธนัสสรณ ์รตันศิรทิรพัย ์       
    Name of Director     Mr. Thanassorn Ratanasirisap    
              เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
                      Approve             Disapprove          Abstain 
    ชื่อกรรมการ      นางสาวฐปนรรฆษ์มน ไพศาลธีระกร   
    Name of Director     Miss Thapanattsamon Paisanteerakorn    
              เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
                      Approve             Disapprove          Abstain 
    ชื่อกรรมการ      นางสาววรษิฐา เหล่าธรรมทัศน ์       
    Name of Director     Miss Varita Laothamatas    
              เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
                      Approve             Disapprove          Abstain 
 วาระที่ 6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2566 

Item 6  To consider the remuneration of the Board of Directors and sub -committees for the year 
2023 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own di scretion. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี  ้
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:  
            เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

   Approve          Disapprove           Abstain 
 วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2566 

Item 7  To consider and approve the appointment of the Company’s auditors and the determination 
of the audit fee for the year 2023 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion.  
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี  ้
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
            เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
   Approve          Disapprove           Abstain 
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 วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
 Item 8   To consider any other matters (If any) 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion.  
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี  ้
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
            เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
    Approve          Disapprove           Abstain 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อ
ว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไมถู่กตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้  
  If the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our spec ified 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) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชัดเจน 
หรอืในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ข
เปล่ียนแปลงหรอืเพ่ิมเติมขอ้เท็จจรงิประการใด 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 hi s/her own discretion. 
 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท  าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้
ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท  าการเองทุกประการ 
 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 …………………………………… ผูม้อบฉันทะ / Grantor 
                                          (………………………………….……………) 

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

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

ลงชื่อ / Signed ………………..……………… ผูร้บัมอบฉันทะ / Grantee 
                                                        (………………………………….……………) 
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หมายเหตุ / Remarks 
1. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่สามารถแบ่งแยกจ  านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 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. 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรอืเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or 

any director(s). 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้น

ใบประจ  าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ  ากัด (มหาชน) ในการประชมุสามญั

ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ณ ห้องราชพฤกษบ์อลรูม ชั้น 2 อาคาร
สปอร์ตคลับเฮ้าส ์ สโมสรราชพฤกษ์ เลขที่  100 หมู่  3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี 
กรุงเทพมหานคร 10210 หรอืที่พึงจะเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 

A proxy is granted by a shareholder of Heng Leasing and Capital public Company Limited for the 2023 
Annual General Meeting of Shareholders (AGM) to be held on Friday 21 st April 2023 at 14:00 hrs. at Rajpruek 
Club, Rajpruek Ballroom, 2nd floor, Sports Clubhouse Building, 100 Moo 3, Vibhavadi Rangsit Road, Thung 
Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210 or such other date, time and place as may be adjourned. 
 
 วาระที่    เรือ่ง           

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

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

Agenda Item   Re           
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion.  
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี  ้
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: 
            เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
    Approve          Disapprove           Abstain 
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 วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต  าแหน่งตามวาระ (ต่อ) 
 Item 5    To consider and approve the appointment of the Company’s auditors and the determination 

of the audit fee for the year 2023 . (continued) 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี  ้
   (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. 
(แบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศ 

และแต่งตั้งใหค้ัสโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 
ทา้ยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ เรือ่ง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 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 
วันที่ …… เดือน …………………… พ.ศ. ……… 

                                                                                             Date        Month                           Year 
 (1) ขา้พเจา้......................................................................................................................................... 
  We 
อยู่บา้นเลขที่ ........................................ ถนน .............................................. ต  าบล/แขวง ........ ............................... ....  
Residing/located at No.      Road       Sub-district 
อ าเภอ/เขต .......................................... จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย ์....... .............................. .... 
District        Province      Postal Code 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหกั้บ ........................................................................ ....  
In our capacity as the custodian for 
ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ  ากัด (มหาชน)   
Being a shareholder of Heng Leasing and Capital Public Company Limited 
โดยถือหุน้จ  านวนทั้งสิน้รวม ............................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ ................................  เสียง ดังนี:้ 
Holding                     shares in total which are entitled to cast          votes as follows: 
หุน้สามัญ ......................................................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ ............................... .. เสียง 
Ordinary shares       shares in total which are entitled to cast                       votes 
หุน้บุรมิสิทธิ ...................................................... หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ ................................. เสียง  
Preferred shares       shares in total which are entitled to cast                       votes 
 (2) ขอมอบฉันทะให ้
  We wish to appoint 
  1) นาย / นาง / นางสาว .................................................................................... อายุ ................. ปี 
      Mr. / Mrs. / Ms.               Age             Years 
อยู่บา้นเลขที่ ........................................ ถนน .............................................. ต  าบล/แขวง ....................................... ....  
Residing/located at No.      Road       Sub-district 
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อ าเภอ/เขต .......................................... จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย ์................................. หรอื 
District        Province      Postal Code   ,or 

  2)   ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน์   อายุ   62  ปี 

        Prof. Dr. Surapon Nitikraipot     Age               Years 
อยู่บา้นเลขที่  69  หมู่ที่     7  ต  าบล     สันทรายนอ้ย   อ  าเภอ   สันทราย   
Residing/located at No.  Moo   Sub-district    District 
จังหวัด   เชียงใหม่  รหัสไปรษณีย ์     50210   หรอื 
Province                 Postal Code      ,or 

  3)        นายณัฏธว์ัฒน์ ศิลปวิทยกุล    อายุ    59  ปี 

             Mr. Nutchdhawattana Silpavittayakul     Age               Years 
อยู่บา้นเลขที่  69  หมู่ที่     7  ต  าบล     สันทรายนอ้ย   อ  าเภอ   สันทราย   
Residing/located at No.  Moo   Sub-district    District 
จังหวัด   เชียงใหม่  รหัสไปรษณีย ์     50210   หรอื 
Province                 Postal Code      ,or 

  4)        ผศ.ดร.ชัยวุฒิ ต้ังสมชัย    อายุ    51  ปี 

             Assistant Professor Dr.Chaiwuth Tangsomchai      Age               Years 
อยู่บา้นเลขที่  69  หมู่ที่     7  ต  าบล     สันทรายนอ้ย   อ  าเภอ   สันทราย   
Residing/located at No.  Moo   Sub-district    District 
จังหวัด   เชียงใหม่  รหัสไปรษณีย ์     50210    
Province                 Postal Code 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ณ ห้องราชพฤกษบ์อลรูม ชั้น 2 
อาคารสปอร์ตคลับเฮา้ส ์ สโมสรราชพฤกษ ์เลขที่ 100 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี 
กรุงเทพมหานคร 10210 หรอืที่พึงจะเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 
Any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of 
Shareholders (AGM) to be held on Friday 21 st April 2023 at Rajpruek Club, Rajpruek Ballroom, 2nd floor, Sports 
Clubhouse Building, 100 Moo 3, Vibhavadi Rangsit Road, Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210  or such 
other date, time and place as may be adjourned. 
 (3) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดังนี:้ 
  We authorize our proxy to attend the meeting and cast the votes on our behalf in the following 
manner:  

 มอบฉันทะตามจ  านวนหุน้ทัง้หมดทีถื่อและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
The voting right in all the voting shares held by us is granted to the proxy. 

 มอบฉันทะบางส่วน คือ 
The voting right in part of the voting shares held by us is granted to the proxy as follows: 
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 หุน้สามัญ ......................... หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้......................... เสียง  
 Ordinary shares     shares in total, which are entitled to cast      votes; and 
 หุน้บุรมิสิทธิ ........................ หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้....................... เสียง  
 Preferred shares     shares in total, which are entitled to cast              votes 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด ...................................... เสียง  
Total:            votes 

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี ้ดังนี:้ 
  We authorise our proxy to cast the votes on our behalf at the above meeting in the following 
manners: 
 วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 

Item 1  To certify the minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders held on April 
20, 2022 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion.  
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี  ้
   (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 

 วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2565 
 Item 2   To acknowledge the operating performance of the Company for the year 2022 

  วาระนีเ้ป็นวาระรบัทราบ จึงไม่ตอ้งไดร้บัการออกเสียงลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ 
This agenda is for acknowledgment and, therefore, does not require voting from the 

shareholders. 
 วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงิน ส าหรับปี 2565 ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 

Item 3  To consider and approve the audited financial statements for the year ending December 31, 
2022 

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

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

 วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิ จัดสรรทนุส ารองตามกฎหมาย และการจา่ยเงนิปัน
ผลประจ าปี 2565 
Item 4  To consider and approve the dividend payment for the year 2022 and to approve the 
allocation of net profits as legal reserve 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion.  
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี  ้
   (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 

 วาระที่ 5 พจิารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ 
Item 5 To consider and approve the appointment of directors in replace of directors who are due to 
retired by rotation 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion.  
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี  ้
   (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:  
    การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
    Appointment of the entire board 

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

    การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
    Appointment of any dorector(s) 
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    ชื่อกรรมการ      นายณัติรุจน ์วรรณวิมลพงษ์        
    Name of Director     Mr. Nutthirutt Wanwimonphong                  

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

    ชื่อกรรมการ      นายธนัสสรณ ์รตันศิรทิรพัย ์       
    Name of Director     Mr. Thanassorn Ratanasirisap    

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

    ชื่อกรรมการ      นางสาวฐปนรรฆษ์มน ไพศาลธีระกร   
    Name of Director     Miss Thapanattsamon Paisanteerakorn    

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

    ชื่อกรรมการ      นางสาววรษิฐา เหล่าธรรมทัศน ์       
    Name of Director     Miss Varita Laothamatas    

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

 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion. 
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   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี  ้
   (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 

 วาระที่ 6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2566 
Item 6  To consider the remuneration of the Board of Directors and sub -committees for the year 
2023 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion.  
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี  ้
   (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 

 วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2566 
Item 7   To consider and approve the appointment of the Company’s auditors and the determination 
of the audit fee for the year 2023  

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี  ้
   (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 
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 วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
 Item 8   To consider any other matters (If any) 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion.  
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี  ้
   (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 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อ
ว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไมถู่กตอ้งและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
  If the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our spec ified 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) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชัดเจน 
หรอืในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ข
เปล่ียนแปลงหรอืเพ่ิมเติมขอ้เท็จจรงิประการใด 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 h is/her own discretion. 
 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท  าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้
ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท  าการเองทุกประการ 
 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 …………………………………… ผูม้อบฉันทะ / Grantor 
                                          (………………………………….……………) 

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

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

ลงชื่อ / Signed ………………..……………… ผูร้บัมอบฉันทะ / Grantee 
                                                        (………………………………….……………) 
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หมายเหตุ / Remarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง

ใหค้ัสโตเดียน (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. หลักฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
 The necessary evidence to be enclosed with the proxy form is: 

 (1) หนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้ัสโตเดียน (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) หนังสือยืนยันว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดยีน (Custodian) 
 a certification that the authorized signatory of the proxy form is licensed to operate the custodial 

business. 
3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่สามารถแบ่งแยกจ  านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรอืเบือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
 As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or 

any director(s). 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้น

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

additional authorisation in the Attachment to Proxy Form C. 
 



ใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ  ากัด (มหาชน) ในการประชุมสามญั

ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ณ ห้องราชพฤกษบ์อลรูม ชั้น 2 อาคาร
สปอร์ตคลับเฮ้าส ์ สโมสรราชพฤกษ์ เลขที่  100 หมู่  3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี 
กรุงเทพมหานคร 10210 หรอืที่พึงจะเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 

A proxy is granted by a shareholder of Heng Leasing and Capital public Company Limited for the 2023 
Annual General Meeting of Shareholders (AGM) to be held on Friday 21 st April 2023 at 14:00 hrs. at Rajpruek 
Club, Rajpruek Ballroom, 2nd floor, Sports Clubhouse Building, 100 Moo 3, Vibhavadi Rangsit Road, Thung 
Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210 or such other date, time and place as may be adjourned. 
 
 วาระที่    เรือ่ง           

Agenda Item   Re           
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion.  
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี  ้
   (b) The proxy must cast the votes in accordance wi th the following instructions: 

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

 วาระที่    เรือ่ง           
Agenda Item   Re           

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี  ้
   (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 

 วาระที่    เรือ่ง           
Agenda Item   Re           
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   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own  discretion. 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี  ้
   (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 

 วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต  าแหน่งตามวาระ (ต่อ) 
Item 5    To consider and approve the appointment of the Company’s auditors and the determination 

of the audit fee for the year 2023 . (continued) 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The proxy is entitle to cast the votes on my/our  behalf at its own discretion.  
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี  ้
   (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 

   ชื่อกรรมการ                  
   Name of Director             

 เห็นดว้ย ..................................................... เสียง  
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  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 
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วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม 

➢ กรณีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  สามารถด าเนินการ ดังน้ี  
  ขั้นตอนการยื่นแบบค าร้องเข้าร่วมประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

1. ย่ืนแบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปท่ี https://pro.inventech.co.th/HENG123202R/#/homepage 

หรือสแกน QR Code นี้ เพ่ือเข้าสู่ระบบ         และด าเนินการตามข้ันตอนดังภาพ  

2. ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะท่ีไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบลงทะเบียนย่ืนแบบค าร้องจะเปิดให้ด าเนินการต้ังแต่วันท่ี 12 เมษายน 2566 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการ

ลงทะเบียนวันท่ี 21 เมษายน 2566 จนกว่าจะปิดการประชุม 

 

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ 

หากกรณีผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถย่ืนแบบค าร้องผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามข้ันตอนท่ี
ก าหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามท่ีอยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง 
มาถึงบริษัทฯ ภายในวันท่ี 12 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. 

บริษัท เฮงลิสซ่ิง แอนด์ แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
ส านักเลขานุการบริษัท  

เลขท่ี 69 หมู่ท่ี 7 ต าบลสันทรายน้อย อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 
 

3. ระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันท่ี 21 เมษายน 2566 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 
ช่ัวโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ท่ีได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ 

 

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center 
02-931-9132 

@inventechconnect 

ให้บริการระหว่างวันท่ี 12 เมษายน 2566 – 21 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 17.30 น. 

(เฉพาะวันท าการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) แจ้งปัญหาการใช้งาน 

.1 คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม 

.
2 เลือกประเภทในการย่ืนแบบค าร้อง เพื่อท ารายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

.
3 รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ  

รหัสผ่านเข้าใช้งาน ** หากต้องการรวมบัญชีผูใ้ช้ให้ท ารายการ ด ้วยอีเมลและเบอร์โทรศพัทเ์ดยีวกนั ** 

 

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผูถื้อห ุน้ 

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลส าหรับยืนยันตัวตนผูถื้อห ุน้ 
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP 

ขั้นตอนที่ 4 ท  ารายการส าเรจ็ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือห ุน้อกีครั้ง 

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

@inventechconnect 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 10 

https://pro.inventech.co.th/HENG123202R/#/homepage
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  ขั้นตอนการติดต้ัง Webex Meetings 

ส าหรับระบบปฏิบัติการ IOS ส าหรับระบบปฏบัิติการ Android 

.
1 เข้า App Store 

.
2 พิมพ์  Webex  Meetings ที่ช่องค้นหา 

.
3 กดปุ่ม “รับ” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน 

.
4 รอ สักครู่ ระบบท าการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 

.
5 เสร็จส้ิน ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดงไอคอน

แอปพลิเคชันบนหน้าจอ 

.
1 เข้า Play Store 

.
2 พิมพ์  Webex  Meetings ที่ช่องค้นหา 

.
3 กดปุ่ม “ติดตั้ง” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน 

.
4 รอ สักครู่ ระบบท าการดาวน์โหลด

แอปพลิเคชัน 

.
5 เสร็จส้ิน ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดง

ไอคอนแอปพลิเคชันบนหน้าจอ 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม (e-Register) 

.
1 คลิกลิงก์ URL ส าหรับเข้าห้องประชุมที่ได้รับจากอีเมล 

.
2 น าอีเมล และ รหัสผ่าน มากรอกหรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

.
3 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าองค์ประชุม 

.
4 จากนั้นกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” 

.
7 กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้ารับชม

ถ่ายทอดสดผ่าน Application  Webex  Meetings  ดังนี้ 

.7.1 กรอกชื่อผู้ใช้งาน ในช่อง Name และอีเมล ในช่อง Email Address 

 ให้ตรงกับข้อมูลที่ท าการย่ืนแบบค าร้อง 

.
7.2 กด “Next” 

.
6 กดปุ่ม “Open Webex” ที่แสดงบนหน้าจอ 

.
8 กดปุ่ม “Join” เพื่อรับชมการประชุมถ่ายทอดสด 

.
6 กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้ารับชมถ่ายทอดสดผ่าน 

Application  Webex  Meetings  ดังนี้ 

.
6.2 กดปุ่ม “OK” 

.
6.1 กรอกชื่อผู้ใช้งาน ในช่อง Name และอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับข้อมูล 

ที่ท าการย่ืนแบบค าร้อง 

.
7 กดปุ่ม “อนุญาต” เพื่อเป็นการเปิดสิทธิ์การเข้าถึงไมโครโฟน 

.
8 กดปุ่ม “Join” เพื่อรับชมการประชุมถ่ายทอดสด 

ส าหรับการใช้งานผ่าน PC/Laptop ไม่ต้องท าการติดต้ัง Application ส่วนการใช้งานผ่าน Mobile มีข้ันตอนการติดต้ัง ดังนี้ 

.
5 และกดปุ่ม “รับชมการประชุม” 
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กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad 

.
1 กดปุ่ม “Continue” ที่เมนู “Multimedia Viewer” 

.
2 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP  

.
3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

.
5 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทก าหนด 

.
7 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์ 

.
8 ระบบจะแสดงผลลัพธ์การลงคะแนนเสียงล่าสุด 

ที่ได้ท าการเลือกลงคะแนน 

.
1 กดที่เมนู “Participants” หรือสัญลักษณ์ 

.
2 กดที่เมนู “Chat” และเลือกที่ข้อความจาก 

Inventech Connect (กรณีเป็น Android) 
หรือ กดที่เมนู “Chat” หรือสัญลักษณ์           
(กรณีเป็น iOS) 

.
3 กดลิงก์ “ลงคะแนนและถามค าถาม” 

.4 จากนั้นกดปุ่ม “Continue” 

.
5 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล 

หรือขอรหัส OTP  

.
6 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

.
7 

เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทก าหนด

ก าหนด 
.

8 
กดปุ่ม “ลงคะแนน” 

.9 
เลือกลงคะแนนตามความประสงค์ 

.
10 

ระบบจะแสดงผลลัพธ์การลงคะแนนเสียงล่าสุด 

ที่ได้ท าการเลือกลงคะแนน 

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการ

ไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกน าไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมก าหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียง

ลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน 

.
6 กดปุ่ม “ลงคะแนน” 

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

.
4 และกดปุ่ม “เข้าใช้งาน” 

และกดปุ่ม “เข้าใช้งาน” 

.

5 

11 

ขั้นตอนการถามค าถามผ่านระบบ Inventech Connect 

เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทก าหนด 

การพิมพ์ค าถาม และกด “ส่งค าถาม” 
1 

การถามผ่านภาพและเสียง 2 
กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”  
กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว 
รอเจ้าหน้าที่จัดล าดับคิวในการถามค าถามก่อนที่ท่านจะสามารถ 

เปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป 

กดปุ่ม “ค าถาม”  
การสอบถามค าถาม 
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➢ กรณีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทีป่ระสงค์จะเข้ารว่มประชุม ณ สถานที่ประชุม สามารถด าเนินการ ดังน้ี 

 
 
 
 
 

*หมายเหตุ การท างานของระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับ

ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการ

ใช้งานระบบ 

 1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะน า 

     - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะน า) 

     - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps 

     - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps 

 2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้ 

     - โทรศัพท์เคล่ือนที่/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android 

     - เคร่ืองคอมพิวเตอร์/เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac 

 3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะน า) / Safari / Microsoft Edge  

** ทั้งนี้ระบบไม่รองรับการใช้งานผ่าน Internet Explorer 

โดยสามารถตรวจสอบเวอร์ชั่นของอุปกรณ์ที่รองรับได้ที่ https://help.webex.com/en-us/article/nki3xrq/Webex-Meetings-

Suite-System-Requirements หรือสแกนคิวอาร์โค้ดนี้  

 

คู่มือการติดต้ัง Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect 

คู่มือการใช้งาน e-Request คู่มือการใช้งาน e-Voting 

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชมุ ณ สถานท่ีประชุม 

1. กรณีมาด้วยตนเองด าเนินการ ดังนี้ 

.
3 ผู้เข้าร่วมประชุมรับบัตรลงคะแนน 

3. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 
4. ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์บนบัตรลงคะแนน 

.
2 รอเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนท าการตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียน 
.

1 ย่ืนเอกสารยืนยันตัวตน ณ จุดลงทะเบียน 
2. กรณีรับมอบฉันทะด าเนินการ ดังนี้ 

.
2 รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร .
1 ย่ืนเอกสารยืนยันตัวตน ณ จุดตรวจเอกสาร 

.
4 รอเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนท าการลงทะเบียน 
.

3 ย่ืนเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ณ จุดลงทะเบียน 

.
5 ผู้เข้าร่วมประชุมรับบัตรลงคะแนน 

https://help.webex.com/en-us/article/nki3xrq/Webex-Meetings-Suite-System-Requirements
https://help.webex.com/en-us/article/nki3xrq/Webex-Meetings-Suite-System-Requirements


ผังแสดงข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ  ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ใหค้วามส าคัญกับการคุม้ครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผูถ้ือหุน้ และเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

บริษัทจึงขอแจง้รายละเอียดใหท้่านผูถ้ือหุน้ทราบ ดังต่อไปนี้  

1. วัตถุประสงคแ์ละความจ  าเป็นที่จะใชข้้อมูล 

• เพ่ือเรียนเชิญประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ  าปี 2566 จัดใหม้ีการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ  าปี

ตามที่กฎหมายก าหนด และรวมถึงการจัดท  ารายงานการประชุม  

• จัดส่งเล่มรายงานประจ  าปี แบบ 56-1 One Report ใหแ้ก่ท่านผูถ้ือหุน้ตามที่กฎหมายก าหนด 

และ/หรือตามที่บริษัทไดร้ับค ารอ้งขอจากท่านผูถ้ือหุน้  

• การถ่ายทอดภาพและเสียงส าหรับการประชุม การบันทึกภาพน่ิงและภาพเค ล่ือนไหวการ

ประชุม เพ่ือใชเ้ป็นหลักฐานของการประชุม รวมถึงการประชาสัมพันธท์างส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์

• การแจง้เกี่ยวกับผลประโยชน์ ข้อมูลทางการเงิน เช่น การจ่ายเงินปันผลแก่ผูถ้ือหุน้ 

• การยืนยันตัวตนของผูถ้ือหุน้ เพ่ือแสดงสิทธิต่าง ๆ ในการเป็นผูถ้ือหุน้ เช่น การใชสิ้ทธิในการ

ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ สิทธิในการโอนหุน้ เป็นตน้  

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม 

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู ้ถือหุน้ ผูร้ับมอบฉันทะ และ/หรือ บุคคล

อื่นที่เข้าร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ ใชแ้ละเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู ้ถือหุน้ที่ไดใ้ห ้ไ ว ้กับ

บริษัท ไดแ้ก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ เบอรโ์ทรศัพท ์ อีเมล ภาพถ่าย ภาพเคล่ือนไหวจากการ

บันทึกวิดีโอภายในงาน และเลขที่บัตรประจ  าตัวประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทาง 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผูถ้ือหุน้ส่งใหแ้ก่บริษัทอาจปรากฏข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น 

สัญชาติ เชือ้ชาติ ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่มีความจ  าเป็นในการประชุมผูถ้ือหุน้ บริษัทขอใหผู้ ้

ถือหุน้ปกปิดข้อมูลดังกล่าวก่อนน าส่งใหแ้ก่บริษัท ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้ไม่ไดป้กปิดข้อมูลดังกล่าว 

บริษัทถือว่าผูถ้ือหุน้ยินยอมในการใหบ้ริษัทเก็บข้อมลูดังกล่าว 

3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผูถ้ือหุน้ตามระยะเวลาที่จ  าเป็นเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์

ที่ก  าหนดในการเก็บ รวบรวม ประมวลผล และใชข้้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งไดร้ะบุไวใ้นหนังสือฉบับ
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นี้ โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเปล่ียนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่

ก  าหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลน้ัน ๆ   

4. สิทธิของเจา้ของข้อมูลส่วนบุคคล 

  ท่านผูถ้ือหุน้ในฐานะเจา้ของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิต่าง ๆ ตามที่พระราชบัญญัติคุม้ ครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ก าหนด ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการ

ขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแกไ้ขข้อมูลส่วนบุคคลใหถู้กตอ้ง สิทธิในการ

ขอใหล้บหรือท  าลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอใหร้ะงับการใชข้้อมูลส่วนบุคคล สิทธิใน

การขอใหโ้อนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด สิทธิรอ้งเรียน และสิทธิในการ

คัดคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน 

 ทั้งนี้ หากเจา้ของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ไดใ้หข้้อมูลแก่บริษัทที่จ  าเป็นตามวัตถุประสงคท์ี่ระบุไว ้ 

เจา้ของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจจะถูกจ  ากัดสิทธิในการประชุมผูถ้ือหุน้หรือการขอรับ

เอกสาร เป็นตน้ 

5. เพ่ือใชสิ้ทธิของเจา้ของข้อมูล 

ติดต่อ  “ส านักเลขานุการบริษัท” บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ  ากัด (มหาชน) เลขที่ 69 

ห มู่ ที่  7 ต าบล สัน ท รายน้อย อ  า เภ อสันทราย จั งห วัด เ ชีย งใหม่ 50210 ห รื อ อีเมล 

cs_heng@hengleasing.co.th โทรศัพท ์02-1539582 ต่อ 8021-25 
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แบบฟอรม์ขอรับแบบ 56-1 One Report และงบการเงินส าหรับปี 2565 

(แบบรูปเล่ม) 

เรียน ท่านผูถ้ือหุน้ 

  

บริษัทไดจ้ัดท  ารายงานแบบ 56-1 One Report ซึ่งแสดงงบการเงินส าหรับปี 2565 ในรูปแบบรหัส

คิวอาร ์(QR Code) และไดจ้ัดส่งใหผู้ถ้ือหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แลว้ 

 หากท่านผูถ้ือหุน้มีความประสงคจ์ะขอรายงานแบบ 56-1 One Report ในแบบรูปเล่ม ซึ่งมีเนื้อหา

เช่นเดียวกับในรหัสคิวอาร ์ (QR Code) โปรดกรอกแบบฟอรม์นี้ และส่งกลับมายังส านักเลขานุการบ ริษัท 

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ  ากัด (มหาชน) เลขที่ 69 หมู่ที่ 7 ต าบลสันทรายน้อย อ  าเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม่ 50210 หรือส่งกลับมาทางอีเมลที่ CS_Heng@hengleasing.co.th เพ่ือด าเนินการจัดส่งใหท้่าน

ต่อไป  

 

ข้าพเจา้      นามสกุล      

ที่อยู่เพ่ือจัดส่งเอกสาร          

            

              

หมายเลขโทรศัพท  ์      อีเมล          
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แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม 

การประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ  าปี 2566 

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด ์แคปปิตอล จ  ากัด (มหาชน) 

วันศุกรท์ี่ 21 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. 

ณ หอ้งราชพฤกษ์บอลรูม ชั้น 2 อาคารสปอรต์คลับเฮา้ส ์สโมสรราชพฤกษ์ 

เลขที่ 100 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 

 
การเดินทางไปประชุมสามัญผูถ้ือหุน้  

ณ หอ้งราชพฤกษ์บอลรูม อาคารสปอรต์คลับเฮา้ส ์สโมสรราชพฤกษ์ 

• รถประจ  าทาง : สาย 29, 59, 510 ลงป้ายศูนยก์ารคา้ไอทีสแควร ์หลักส่ี 

• รถไฟฟ้าสายสีแดง ลงสถานีหลักส่ี ทางออกที่ 1 

• บริษัทไดจ้ัดเตรียมรถรับ-ส่งท่านผูถ้ือหุน้เพ่ือเข้าร่วมประชุม  

1. ก่อนประชุม จุดรับ คือ บริเวณศาลพระพรหม ศูนยก์ารคา้ไอทีสแควร ์ หลักส่ี โดยบริษัทจะ

จัดเตรียมพนักงานเพ่ืออยู่ประจ  าจุดดังกล่าว และมีรอบการรับ ดังนี้ 

- รอบที่ 1 เวลา 12:00 น. 

- รอบที่ 2 เวลา 12:30 น. 

- รอบที่ 3 เวลา 13:00 น. 

- รอบที่ 4 เวลา 13:30 น. 

- รอบที่ 5 เวลา 14:00 น. 
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2. หลังประชุม จุดรับ คือ บริเวณลานจอดรถของอาคารสปอรต์คลับเฮา้ส ์ สโมสรราชพฤกษ์ เพ่ือ

ส่งผูถ้ือหุน้ไปยังจุดรับก่อนประชุม (ข้อ 1.) โดยมีรอบการส่ง ดังนี้ 

- รอบที่ 1 เวลา 15:00 น. 

- รอบที่ 2 เวลา 15:30 น. 

- รอบที่ 3 เวลา 16:00 น. 

- รอบที่ 4 เวลา 16:30 น. 

- รอบที่ 5 เวลา 17:00 น. 

• กรณีเดินทางดว้ยตนเองท่านสามารถจอดรถไดท้ี่อาคารสปอรต์คลับเฮา้ส ์ชั้น B2 กดลิฟทม์าที่ชั้น 

2 หอ้งราชพฤกษ์บอลรูม 

 

 


