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หนังสือเชิญประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2562 

บริษัท ภัทรลสิซ่ิง จาํกัด (มหาชน)  

วันจันทรที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.  
ณ หองซาลอน เอ ชั้น 2  

โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด กรุงเทพฯ  

เลขท่ี 204 ถนนรัชดาภิเษก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 

 

 

 

 

งดแจกของท่ีระลึก เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางท่ีหนวยงานกํากับดูแลบริษัทจดทะเบียนไดรณรงค

ใหเลิกแจกของท่ีระลึกในการประชุมผูถือหุน 

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงจัดอาหารวางไวรับรองผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะท่ีมารวมประชุม  
(1 ทานตอ 1 ชุด) 

 

 

 

 

 

 

เปดรับลงทะเบียน ตั้งแตเวลา 13.00 น. 

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียนซึ่งพิมพบารโคดมาแสดง 

ตอเจาหนาที่ลงทะเบียนในวันประชุม  
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ท่ี   0166/2562 

วันท่ี 2 เมษายน 2562 

 

เรียน ทานผูถือหุน บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน)  

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2562 

 

สิ่งท่ีแนบมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2561 

2. รายงานประจําป 2561 

3. รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการท่ีไดรับการเสนอช่ือใหไดรับการแตงต้ังแทนกรรมการท่ีตอง

ออกจากตําแหนงตามวาระ 

4. นิยามกรรมการอิสระ 

5. ขอมูลเก่ียวกับกรรมการท่ีเปนผูรับมอบฉันทะ 

6. หนังสือมอบฉันทะ  

7. คําช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารกอนเขาประชุม การออกเสียงลงคะแนน

และการนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2562 

8. ขอบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน  

9. สรุปสาระสําคัญของการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 

10. แผนท่ีสถานท่ีจัดประชุมผูถือหุน 

 

ดวยคณะกรรมการบริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดมีมติใหจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2562 ในวัน

จันทรท่ี 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หองซาลอน เอ ช้ัน 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด กรุงเทพฯ เลขท่ี 204 ถนน

รัชดาภิเษก แขวง/เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 

 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2561 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  รายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2561 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2561 เพื่อให

ท่ีประชุมผูถือหุนรับรอง โดยรายงานการประชุมเปนไปตามสําเนาท่ีไดจัดสงใหกับผูถือหุน

พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรใหท่ีประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมผูถือหุน

สามัญประจําป 2561 

จํานวนเสียงท่ีตองใชเพ่ือผานมติ คะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2561 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2561 และขอมูลสําคัญอื่นๆ ตามท่ีปรากฏอยูใน

รายงานประจําปท่ีไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรใหรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2561 และขอมูลสําคัญอื่นๆ 

ใหท่ีประชุมผูถือหุนรับทราบ  

จํานวนเสียงท่ีตองใชเพ่ือผานมติ  วาระน้ีเปนวาระเพื่อรับทราบ จึงไมมีการลงคะแนนเสียง 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2561 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  บริษัทไดจัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ประจําป 2561 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 แลวเสร็จ ซ่ึงผูสอบบัญชีของบริษัทไดตรวจสอบ

แลว นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวา

ถูกตองครบถวนและเพียงพอตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป จึงขอนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือ

หุนเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีประจําป 2561 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ตามท่ีปรากฏอยูในรายงาน

ประจําปท่ีไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติงบการเงินประจําป 2561 

สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงผูสอบบัญชีของบริษัทไดตรวจสอบแลว  

จํานวนเสียงท่ีตองใชเพ่ือผานมติ  คะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2561 และการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุน

สํารองตามกฎหมาย 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  บริษัทมีนโยบายในการจายเงินปนผลประมาณอัตรารอยละ 50 ของกําไรสุทธิ จากผลการ

ดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ในปน้ี บริษัทมีกําไรและไมมียอดขาดทุนสะสม 

ประกอบกับบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจายเงินปนผลได คณะกรรมการบริษัทได

พิจารณาแลวเห็นวา บริษัทสมควรท่ีจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ในอัตราหุนละ 0.19 (ศูนย

จุดหน่ึงเกา) บาท จากกําไรสุทธิและผลการดําเนินงานป 2561 สําหรับหุนจํานวนท้ังหมด 

596,509,825 (หารอยเกาสิบหกลานหาแสนเกาพันแปดรอยย่ีสิบหา) หุน รวมเปนเงินจํานวน  

113,336,866.75 บาท (หน่ึงรอยสิบสามลานสามแสนสามหมื่นหกพันแปดรอยหกสิบหกบาท

เจ็ดสิบหาสตางค) และจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานป 2561 จํานวน 60,000 บาท 

(หกหมื่นบาท) เปนเงนิสํารองตามกฎหมาย โดยกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันท่ี 23 

พฤษภาคม 2562 ซ่ึงมีขอมูลการเปรียบเทียบการจายเงินปนผลในปท่ีผานมาดังน้ี 

 

ขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินปนผล 

รายละเอียดการจายเงินปนผล 

ป 2557 

(1 ม.ค. 57– 

31 ธ.ค. 57) 

ป 2558 

(1 ม.ค. 58– 

31 ธ.ค. 58) 

ป 2559 

(1 ม.ค. 59– 

31 ธ.ค. 59) 

ป 2560 

(1 ม.ค. 60– 

31 ธ.ค. 60) 

ป 2561 

(1 ม.ค. 61– 

31 ธ.ค. 61) 

1.  นโยบายการจายเงินปนผล  รอยละ 50 ของกําไรสุทธิ 

2.  กําไรสุทธิ (บาท) 140,123,623 170,998,988 220,171,327 221,889,418 224,066,829 

3.  จํานวนหุน (หุน) 447,369,569 596,492,753 596,492,753 596,492,874 596,509,825 

4.  อัตราการจายเงินปนผลตอหุน (บาท:หุน) 0.17 0.17 0.19 0.19 0.19 

5.  รวมเปนเงินปนผลจาย (บาท) 76,052,826.73 101,403,768.01 113,333,623.07  113,333,646.06 113,336,866.75 

6.  คิดเปนรอยละของกําไรสุทธิ (%) 54.28 59.30 51.48 51.08 50.58 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการจายเงินปนผลใหแกผูถือ

หุนในอัตราหุนละ 0.19 (ศูนยจุดหน่ึงเกา) บาท จากกําไรสุทธิและผลการดําเนินงานป 2561 

สําหรับหุนจํานวนท้ังหมด 596,509,825 (หารอยเกาสิบหกลานหาแสนเกาพันแปดรอยย่ีสิบ

หา) หุน รวมเปนเงินจํานวน 113,336,866.75 บาท (หน่ึงรอยสิบสามลานสามแสนสามหมื่น

หกพันแปดรอยหกสิบหกบาทเจ็ดสิบหาสตางค) คิดเปนสัดสวนรอยละ 50.58 ของกําไรสุทธิ 

จากผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ซ่ึงเปนไปตามนโยบายจายเงินปนผล

ของบริษัท และจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานป 2561 จํานวน 60,000 บาท (หกหมื่น

บาท) เปนเงินสํารองตามกฎหมาย ท้ังน้ี การจายเงินปนผลดังกลาวจะจายใหแกผูถือหุนท่ีมี

รายช่ือปรากฏ ณ วันกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผลในวันท่ี 9 พฤษภาคม 2562 

(Record Date) และกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 23 พฤษภาคม 2562 

จํานวนเสียงท่ีตองใชเพ่ือผานมติ  คะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามวาระ 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 17. กําหนดวา ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการ

ออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได 

ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก และ

ปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไป ให

กรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง สําหรับในปน้ี บริษัทมี

กรรมการท่ีตองออกตามวาระ จํานวน 4 ทาน คือ 

1. นายภูมิชาย ล่ําซํา รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณา

คาตอบแทนและสรรหา 

2. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นายพูลพิพัฒน อังยุรีกุล  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

4. ดร. สุธี  โมกขะเวส กรรมการ / กรรมการอํานวยการบริหาร / กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง /กรรมการลงทุน   

ท้ังน้ี บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอดังกลาวไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทนและสรรหาแลว และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา บุคคลดังกลาว

ลวนแตเปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรู ความสามารถและประสบการณในธุรกิจของบริษัทและท่ี

ผานมาไดปฏิบัติหนาท่ีในฐานะกรรมการของบริษัทไดเปนอยางดี และเปนผูท่ีมีคุณสมบัติ

ครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ตามท่ีไดแกไขเพิ่มเติม) และ

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ตามท่ีไดแกไขเพิ่มเติม) 

นอกจากน้ี นายสืบตระกูล สุนทรธรรม และนายพูลพิพัฒน อังยุรีกุล มีคุณสมบัติท่ีจะดํารง

ตําแหนงเปนกรรมการอิสระ สามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระจากฝายบริหาร อีกท้ังไดนํา

ความรู ประสบการณ และความเช่ียวชาญ มาใหขอเสนอแนะแกบริษัท อันเปนประโยชนใน

การกําหนดกลยุทธและนโยบายการดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอยางย่ังยืน และ

เปนไปตามหลักเกณฑและกฎหมายท่ีเก่ียวของ โดยนายสืบตระกูล สุนทรธรรม ไดดํารง

ตําแหนงกรรมการอิสระของบริษัทมาแลวเปนเวลา 2 ป 6 เดือน และนายพูลพิพัฒน อังยุรีกุล 

ไดดํารงตําแหนงกรรมการอิสระของบริษัทมาแลวเปนเวลา 19 ป 9 เดือน ท้ังน้ี บริษัทมีความ



4บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำ�กัด (มห�ชน) | หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นส�มัญประจำ�ปี 2562

 
252/6 29th Fl., Muang thai Phatra Complex1,  Tel. 0-2290-7575, 0-2693-2288 
Rachadaphisek Rd., Huaykwang, Bangkok 10320  Fax. 0-2693-2298-99 
www.phatra-leasing.com 

 

4 

 

จําเปนท่ีจะตองแตงตั้งนายพูลพิพัฒน อังยุรีกุล กลับเขารับตําแหนงกรรมการอิสระอีกครั้งหน่ึง 

เน่ืองจากเปนผูมีความรู ความเขาใจในธุรกิจของบริษัท แตสามารถใหความเห็นไดอยางเปน

อิสระจากฝายบริหาร อีกท้ังมีความพรอมท่ีจะเสนอแนะขอคิดเห็นตาง ๆ อันเปนประโยชนใน

การกําหนดกลยุทธและนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัทได  

ท้ังน้ี ประวัติโดยสังเขปของบุคคลท้ัง 4 ทาน ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญ

ประชุมในครั้งน้ี 

สําหรับกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทยังคงเปนไปตามเดิม คือ “กรรมการผูมี

อํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท ไดแก นายโพธิพงษ ล่ําซํา, นายภูมิชาย ล่ําซํา, นายสาระ ล่ํา

ซํา, นางนวลพรรณ ล่ําซํา, นายสุธี โมกขะเวส, นายพิภพ กุนาศล โดยกําหนดเงื่อนไข 

กรรมการ 2 คน ลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท”  

อน่ึง บริษัทไดประกาศในเว็บไซตของบริษัท (www.pl.co.th) เพื่อใหสิทธิผูถือหุนเสนอช่ือ

บุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 

2562 แลว ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปน

กรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ประจําป 2562 มายังบริษัทแตอยางใด จึงถือวา

ผูถือหุนไมมีความประสงคท่ีจะใชสิทธิดังกลาว 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการแตงตั้งกรรมการท่ีออก

ตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง และดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอย

เชนเดิม โดยกรรมการท่ีตองออกตามวาระ ไดแก 

1. นายภูมิชาย ล่ําซํา รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณา

คาตอบแทนและสรรหา 

2. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นายพูลพิพัฒน อังยุรีกุล  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

4. ดร. สุธี  โมกขะเวส กรรมการ / กรรมการอํานวยการบริหาร / กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง /กรรมการลงทุน   

ท้ังน้ี โดยมีเงื่อนไขเก่ียวกับกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทเปนไปตามเดิม คือ 

“กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท ไดแก นายโพธิพงษ ล่ําซํา, นายภูมิชาย ล่ําซํา, 

นายสาระ ล่ําซํา, นางนวลพรรณ ล่ําซํา, นายสุธี โมกขะเวส, นายพิภพ กุนาศล โดยกําหนด

เงื่อนไข กรรมการ 2 คน ลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท”  

จํานวนเสียงท่ีตองใชเพ่ือผานมติ  คะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการจายคาตอบแทนกรรมการและบําเหน็จกรรมการ 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหาและคณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณากําหนด

คาตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดยอยตางๆ จากผลงานของบริษัทในภาพรวม การ

จายเงินปนผลใหกับผูถือหุน โดยใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับภาระหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดยอยตางๆ จึงขอนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน

เพ่ือกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2562 และบําเหน็จกรรมการประจําป 2561 โดยมี

รายละเอียด ดังน้ี 
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1. คาตอบแทนกรรมการชุดตางๆ 

1.1  คณะกรรมการบริษัท  

องคประกอบคาตอบแทน ป 2562 (ปท่ีเสนอ) ป 2561 

1.  คาตอบแทนรายเดือน 

     -  กรรมการ 

(คงเดิม) 

20,000 บาท/คน/เดือน 

 

20,000 บาท/คน/เดือน 

2.  คาเบ้ียประชุม 

     -  กรรมการ 

 

-ไมมี- 

 

-ไมมี- 

โดยกําหนดสัดสวนคาตอบแทนกรรมการเปน ดังน้ี  

  ประธานกรรมการ                  2 เทา  

  รองประธานกรรมการ   1.5 เทา 

  กรรมการ                 1  เทา 

 

1.2 คณะกรรมการชุดยอย  

คาตอบแทนของกรรมการชุดยอย : กําหนดจายคาเบ้ียประชุมเปนรายครั้งเฉพาะครั้งท่ีมี

การจัดประชุมคณะกรรมการชุดยอย ซ่ึงคณะกรรมการชุดยอยท่ีไดรับคาตอบแทน 

ประกอบดวย  

 คณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา  

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

องคประกอบคาตอบแทน ป 2562 (ปท่ีเสนอ) ป 2561 

คาเบ้ียประชุม 

  -  กรรมการ 

(คงเดิม) 

20,000 บาท/คน/ครั้ง 

 

20,000 บาท/คน/ครั้ง 

โดยกําหนดสัดสวนการจายคาเบ้ียประชุมใหเปนไปตามอัตราการจายคาตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท 

ท้ังน้ี สําหรับกรรมการชุดยอยท่ีเปนตัวแทนจากผูบริหารจะไมไดรับคาเบ้ียประชุม     

 

2. บําเหน็จกรรมการประจําป 2561  

เสนอใหจายเงินบําเหน็จกรรมการประจําป 2561 ตามหลักเกณฑท่ีไดรับการอนุมัติ 

ประจําป 2549 คือ จายไมเกินรอยละ 5 จากเงินปนผลรวมท่ีจายใหกับผูถือหุน ดังน้ัน 

เสนอจายเงินบําเหน็จกรรมการในวงเงินรวมไมเกิน 4,530,000 (สี่ลานหาแสนสามหมื่น) 

บาท โดยมอบหมายใหประธานกรรมการเปนผูกําหนดหลักเกณฑและดําเนินการจัดสรร 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรใหท่ีประชุมผู ถือหุนอนุมัติการจายคาตอบแทน

กรรมการประจําป 2562 และบําเหน็จกรรมการประจําป 2561 ดังน้ี  

1. คาตอบแทนกรรมการประจําป 2562 ในอัตราเดียวกับป 2561 

2. บําเหน็จกรรมการประจําป 2561 เห็นสมควรใหเสนอจายเงินบําเหน็จกรรมการตาม

หลักเกณฑท่ีไดรับการอนุมัติ ประจําป 2549 คือ จายไมเกินรอยละ 5 จากเงินปนผลรวมท่ี

จายใหกับผูถือหุน ดังน้ัน เสนอจายเงินบําเหน็จกรรมการในวงเงินรวมไมเกิน 4,530,000 
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(สี่ลานหาแสนสามหมื่น) บาท โดยมอบหมายใหประธานกรรมการเปนผูกําหนด

หลักเกณฑและดําเนินการจัดสรร   

จํานวนเสียงท่ีตองใชเพ่ือผานมติ  คะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีและการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญช ี

ขอเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบไดคัดเลือกผูสอบบัญชีสําหรับรอบปบัญชี 2562 และเสนอ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณานําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี

จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (KPMG) ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทในป 

2562 โดยมีรายช่ือดังตอไปน้ี 

1. นางสาวอรพินท สินถาวรกุล ทะเบียนเลขท่ี 9441 (เปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงิน

ของบริษัท ป 2561) หรือ 

2. นายโชคชัย งามวุฒิกุล  ทะเบียนเลขท่ี 9728 (ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือใน

งบการเงินของบริษัท) หรือ 

3. นายชาญชัย สกุลเกิดสิน  ทะเบียนเลขท่ี 6827 (ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือใน

งบการเงินของบริษัท) หรือ 

4. นางสาวพรรณทิพย กุลสันติธํารงค ทะเบียนเลขท่ี 4208 (เปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงิน

ของบริษัท มาแลวเปนระยะเวลา 4 ป ตั้งแตป 2551 – 

ป 2554) 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผูสอบบัญชีดังกลาวไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ

บัญชี จํากัด (KPMG) จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นมาปฏิบัติหนาท่ีแทน อน่ึง ผูสอบ

บัญชีท้ัง 4 ทานขางตนไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือ

หุนรายใหญ หรือผู ท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท โดยกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี

ประจําป 2562 เปนเงินจํานวน 1,700,000 (หน่ึงลานเจ็ดแสน) บาท 

ขอมูลเปรียบเทียบคาสอบบัญชีในปท่ีผานมา 

 ป 2558  

(ม.ค. 58– 

ธ.ค. 58) 

ป 2559  

(ม.ค. 59– 

ธ.ค. 59) 

ป 2560  

(ม.ค. 60– 

ธ.ค. 60) 

ป 2561  

(ม.ค. 61– 

ธ.ค. 61) 

ป 2562 

(ม.ค. 62– 

ธ.ค. 62) 

คาตอบแทนผูสอบบัญชี (Audit Fee) 

- คาสอบทาน 3 ไตรมาส (บาท) 

 

570,000 

 

570,000 

 

600,000 

 

690,000 

 

690,000 

- คาสอบบัญชีประจําป (บาท) 

- คาสอบบัญชีงบการเงินรวม 

780,000 

- 

830,000 

- 

850,000 

- 

1,010,000 

- 

1,010,000 

- 

คาบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) - - - - - 

รวม (บาท) 1,350,000 1,400,000 1,450,000 1,700,000 1,700,000 
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหนาท่ีของผูสอบบัญชีแตละ

ทาน ความตอเน่ือง และประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของคาตอบแทน

ผูสอบบัญชีสําหรับรอบปบัญชี 2562 แลวเห็นวา คาตอบแทนผูสอบบัญชีมีความสมเหตุสมผล 

เมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตของงาน สวนคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับรอบปบัญชี 2562 ท่ี

เสนอมาน้ัน ก็ไมไดเพิ่มขึ้นจากปกอนแตอยางใด นอกจากน้ี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ

บัญชี จํากัด (KPMG) และผูสอบบัญชีท้ัง 4 ทาน ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท/

บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว จึงมีความเปนอิสระ

ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท อีกท้ัง ไมมีผูสอบบัญชีทานใด

ตามรายช่ือท่ีเสนอมาไดปฏิบัติหนาท่ีเกินกวาระยะเวลาตามหลักเกณฑของประกาศท่ี

เก่ียวของกําหนด ดังน้ัน จึงเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 21 

กุมภาพันธ 2562 เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบการแตงต้ังผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของ

บริษัท และเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี 

ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (KPMG) ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทในป 2562 ตามรายละเอียดท่ี

เสนอขางตน  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีจาก 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (KPMG) ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทในป 2562 

โดยมีรายช่ือดังตอไปน้ี 

1. นางสาวอรพินท สินถาวรกุล ทะเบียนเลขท่ี 9441 (เปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงิน

ของบริษัท ป 2561) หรือ 

2. นายโชคชัย งามวุฒิกุล  ทะเบียนเลขท่ี 9728 (ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือใน

งบการเงินของบริษัท) หรือ 

3. นายชาญชัย สกุลเกิดสิน  ทะเบียนเลขท่ี 6827 (ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือใน

งบการเงินของบริษัท) หรือ 

4. นางสาวพรรณทิพย กุลสันติธํารงค ทะเบียนเลขท่ี 4208 (เปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงิน

ของบริษัท มาแลวเปนระยะเวลา 4 ป ตั้งแตป 2551 – 

ป 2554) 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผูสอบบัญชีดังกลาวไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหบริษัท  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 

สอบบัญชี จํากัด (KPMG) จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นมาปฏิบัติหนาท่ีแทน อน่ึง 

ผูสอบบัญชีท้ัง 4 ทานขางตนไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท โดยกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี

ประจําป 2562 เปนเงินจํานวน 1,700,000 (หน่ึงลานเจ็ดแสน) บาท 

จํานวนเสียงท่ีตองใชเพ่ือผานมติ  คะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 8    พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัท ขอ 30. 

ขอเท็จจริงและเหตุผล เน่ืองจากไดมีคําสั่งหัวหนารักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 21/2560 เรื่อง การแกไขเพิ่มเติม

กฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ฉบับลงวันท่ี 4 เมษายน 2560 ซ่ึง

กําหนดใหมีการยกเลิกมาตรา 100 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ

ใหใชขอความดังตอไปน้ีแทน 

  “มาตรา 100  ผูถือหุนคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบของ

จํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด จะเขาช่ือกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือ

หุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเรื่องและเหตุผลในการท่ีขอใหเรียกประชุมไว

ใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนน้ี คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน

ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ผูถือหุน

ท้ังหลายซ่ึงเขาช่ือกันหรือผูถือหุนคนอื่นๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามท่ีบังคับไวน้ันจะเรียก

ประชุมเองก็ไดภายในสี่สิบหาวันนับแตวันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ในกรณีเชนน้ี 

ใหถือวาเปนการประชุมผูถือหุนท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะตองรับผิดชอบ

คาใชจายอันจําเปนท่ีเกิดจากการจัดใหมีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนท่ีเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคสองครั้ง

ใด จํานวนผูถือหุนซ่ึงมารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 103 ผูถือ

หุนตามวรรคสองตองรวมกันรับผิดชอบชดใชคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากการจัดใหมีการประชุมใน

ครั้งน้ันใหแกบริษัท” 

  และเพ่ือใหเปนไปตามคําสั่งหัวหนารักษาความสงบแหงชาติฉบับดังกลาว จึงเห็นสมควรใหมี

การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัท ขอ 30 โดยรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งท่ีแนบมาดวย

หมายเลข 9” ท้ังน้ี รายละเอียดของขอบังคับในสวนท่ีมิไดเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติม ใหคงไว

ตามเดิม 

  นอกจากน้ี เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการและ/หรือ 

บุคคลท่ีกรรมการผูจัดการมอบหมาย เปนผูมีอํานาจในการดําเนินการแกไขและเพิ่มเติม

ถอยคําในขอบังคับฉบับแกไขเพ่ิมเติมในกรณีท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดมีคําสั่ง และ/

หรือ คําแนะนําใหแกไขถอยคําบางประการในเอกสารดังกลาว 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติใหแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ

ของบริษัท ขอ 30. และการมอบอํานาจ ตามท่ีเสนอ 

จํานวนเสียงท่ีตองใชเพ่ือผานมติ คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 

ความเห็นกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรใหจัดวาระการประชุมน้ีไวกรณีมีผูถือหุนทานใดตองการเสนอ 

เรื่องใดเขาพิจารณา 
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จึงเรียนทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวขางตน อน่ึง หากผูถือหุนทานใดไมสามารถเขารวม

ประชุมไดดวยตนเอง และมีความประสงคจะแตงตั้งบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงแทน กรุณากรอกขอความและลงลายมือช่ือใน

หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึงท่ีแนบมากับหนังสือเชิญประชุมครั้งน้ี พรอมท้ังแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาหนังสือ

เดินทางและรับรองความถูกตองของเอกสารดังกลาว สําหรับทานผูถือหุนท่ีมาดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะท่ีเขารวมประชุม ขอให

แสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางกอนเขารวมประชุมดวย  

ท้ังน้ี เพื่อรักษาสิทธิประโยชนของทาน กรุณาศึกษาคําช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารกอนเขา

ประชุม การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2562 รวมท้ังขอบังคับของบริษัท

เฉพาะท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน ตามรายละเอียดในสิ่งท่ีแนบมาดวยหมายเลข 7 และ 8 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

นายพิภพ กุนาศล 

กรรมการผูจัดการ 
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รายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2561 

บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

วันท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. 

ณ หองซาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด กรุงเทพฯ  

เลขท่ี 204 ถนนรัชดาภิเษก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 

 

นายโพธิพงษ ล่ําซํา ประธานกรรมการ ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม ประธานกลาวเปดประชุมและไดเชิญใหเจาหนาท่ี

ของบริษัทแจงจํานวนผูถือหุนท่ีเขารวมประชุม แนะนํากรรมการของบริษัท และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ รวมถึงช้ีแจงวิธีการออกเสียง

ลงคะแนนในการประชุมครั้งน้ี 

 

เจาหนาท่ีบริษัทแจงใหท่ีประชุมทราบวา มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตนเองจํานวน 42 ราย ถือหุนรวมกันเทากับ 

5,929,654 หุน และมีผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุนจํานวน 42 ราย ถือหุนรวมกันเทากับ 280,483,993 หุน รวมผูถือหุนท่ีมาประชุมดวย

ตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวนท้ังสิ้น 84 ราย ถือหุนรวมกันท้ังสิ้นเทากับ 286,413,647 หุน คิดเปนรอยละ 48.0163 ของจํานวน

หุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดจํานวน 596,492,874 หุน ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท ซ่ึงกําหนดวาจะตองมีผูถือหุนมา

ประชุมไมนอยกวา 25 คน และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด  
 

ตอจากน้ันเจาหนาท่ีของบริษัทไดแนะนํากรรมการของบริษัทท่ีเขารวมประชุมในครั้งน้ี ดังน้ี 

1. นายโพธิพงษ ล่ําซํา ปจจุบันดํารงตําแหนง ประธานกรรมการ 

2. นายสาระ ล่ําซํา  ปจจุบันดํารงตําแหนง กรรมการ / ประธานคณะอํานวยการบริหาร / กรรมการพิจารณา

คาตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

3. นายพิภพ กุนาศล  ปจจุบันดํารงตําแหนง กรรมการ / กรรมการผูจัดการ / กรรมการอํานวยการบริหาร / 

ประธานกรรมการลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยง  

4. ดร. สุธี โมกขะเวส ปจจุบันดํารงตําแหนง กรรมการ / กรรมการอํานวยการบริหาร / กรรมการลงทุน และ

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

5. นางนวลพรรณ ล่ําซํา ปจจุบันดํารงตําแหนง กรรมการ 

6. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม  ปจจุบันดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

7. นายอาภัสสร บุนนาค  ปจจุบันดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณา

คาตอบแทนและสรรหา 

8. นายพูลพิพัฒน อังยุรีกุล  ปจจุบันดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

9. นางจันทรา บูรณฤกษ  ปจจุบันดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ 

10. นายอนุพล ลิขิตพฤกษไพศาล ปจจุบันดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

11. นายวิเชฐ ตันติวานิช ปจจุบันดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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 ท้ังน้ี กรรมการท่ีไมไดเขารวมประชุม คือ นายภูมิชาย ล่ําซํา เน่ืองจากติดภารกิจ จึงไมสามารถเขาประชุมผูถือหุนสามัญ

ประจําป 2561 ในครั้งน้ี 

 

พรอมกันน้ีมีผูเขารวมประชุม ประกอบดวย  

1. นางทิพยสุดา คืนคง  ปจจุบันดํารงตําแหนง  รองกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานสนับสนุนองคกร และ

เลขานุการบริษัท  

2. นายขจรจักร ชโลธร  ปจจุบันดํารงตําแหนง  รองกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานบริหารราคาและตนทุน  

3. นายดนุ สุขวัจน  ปจจุบันดํารงตําแหนง  ผูชวยกรรมการผู จัดการ และผูบริหารสายงานการเงินและ

ควบคุม  

4. ท่ีปรึกษาทางการเงินจากบริษัท หลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)  

5. ผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด  

 

และเพื่อเปนการปฏิบัติตามแนวทางท่ีดีในการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียน เก่ียวกับการนับคะแนนเสียงในการ

ประชุม บริษัทจึงไดเชิญท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และพารทเนอรส จํากัด มาเปนสักขีพยานในการนับคะแนนใน

ครั้งน้ี ท้ังน้ี ไมมีผูถือหุนทานใดประสงคจะเปนสักขีพยานในการนับคะแนน 

 

1. การออกเสียงลงคะแนน 

 

- ผูถือหุนจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนท้ังหมดท่ีผูถือหุนถืออยู โดยหน่ึงหุนถือเปนหน่ึงเสียง 

 

- ในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ ประธานจะสอบถามท่ีประชุมวา มีผูถือหุนทานใดประสงคท่ีจะไมเห็นดวย

หรืองดออกเสียงหรือไม โดยจะขอใหผูถือหุนดังกลาวยกมือขึ้น  

 

 หากมีผูถือหุนทานใดยกมือไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ใหผูถือหุนทานน้ันบันทึกการลงคะแนนเสียงท่ีไม

เห็นดวยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนท่ีเจาหนาท่ีไดแจกใหกอนเขาประชุม โดยประธานจะใหเจาหนาท่ีเก็บบัตรลงคะแนนของ 

ผูถือหุนท่ีไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงเพื่อนําไปตรวจนับคะแนนเสียง และสําหรับผูถือหุนท่ีไมไดยกมือและไมไดสงบัตรลงคะแนนของตน 

บริษัทจะถือวาผูถือหุนทานน้ันมีมติอนุมัติตามท่ีประธานเสนอ 
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 หากไมมีผูถือหุนทานใดยกมือใหถือวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติเปนเอกฉันทตามท่ีประธานเสนอ เวนแตกรณีท่ี 

ผูถือหุนไดทําเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไวแลววาประสงคจะลงมติไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงซ่ึงบริษัทไดบันทึกคะแนนเสียง

ดังกลาวน้ันไวแลว 

 

- ในกรณีท่ีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุมแทน และใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความ

ประสงคของผูถือหุนตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนไวลวงหนาตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบ

ฉันทะดังกลาวในขณะท่ีผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนเขาประชุม เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูรับมอบฉันทะ โดยท่ีผูรับมอบ

ฉันทะไมตองลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงอกี  

 

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง 

 

- สําหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผูถือหุนในท่ีประชุมและของผูถือ

หุนท่ีมอบฉันทะใหแกผูรับมอบฉันทะท่ีบริษัทไดบันทึกไวลวงหนาในขณะท่ีผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนเขาประชุมซ่ึงออกเสียงไมเห็นดวย

และงดออกเสียงมาหักออกจากจํานวนหุนท้ังหมดของผูท่ีมาประชุมและและออกเสียง และ/หรือ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (แลวแต

กรณี) ในแตละวาระ 

 

- ประธานจะมอบหมายใหเจาหนาท่ีของบริษัทเปนผูประกาศใหท่ีประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแตละ

วาระหลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง วาเปน

จํานวนก่ีเสียง และคิดเปนสัดสวนรอยละเทาใด ท้ังน้ี ผูถือหุนท่ีสงบัตรลงคะแนนเสียงไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ภายหลังจากท่ี

เจาหนาท่ีของบริษัทไดประกาศผลการลงคะแนนเสียงดังกลาวในแตละวาระสิ้นสุดลงแลว บริษัทจะไมเอาคะแนนเสียงดังกลาวมารวม

คํานวณเปนคะแนนเสียงอีก 

 

สําหรับผูรับมอบฉันทะท่ีมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผูมอบฉันทะเน่ืองจากผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออก

เสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะไว ผูรับมอบฉันทะควรตรวจสอบคําสั่งของผูมอบฉันทะและลงคะแนนเสียงใหถูกตองตรงตามท่ีผู

มอบฉันทะไดกําหนดไว 

 

จากน้ัน ประธานไดกลาวตอนรับผูถือหุนเขาสูการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2561 ตามระเบียบวาระตางๆ ดังตอไปน้ี 
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วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2560 

    

ประธานไดมอบหมายใหเจาหนาท่ีของบริษัทเปนผูเสนอรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2560 ตอท่ีประชุม เพื่อ

ขอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2560 

 

เจาหนาท่ีของบริษัทเสนอรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2560 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2560 ตอท่ีประชุม 

โดยรายงานการประชุมดังกลาวเปนไปตามสําเนาท่ีไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี จึงขอใหท่ีประชุม

พิจารณา  

 

หลังจากน้ัน ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็น และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือขอใหแกไขรายงาน

การประชุมเปนอยางอื่น ประธานจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2560 ตามท่ีเสนอ 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก อนุมัติใหรับรองรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญ

ประจําป 2560 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2560 ตามท่ีประธานเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

เห็นดวย  จํานวน  288,839,146 เสียง  คิดเปนรอยละ  99.9792 

ไมเห็นดวย  จํานวน  0 เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0000 

งดออกเสียง  จํานวน  60,000 เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0208 

บัตรเสีย จํานวน  0 เสียง    

 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2560 

 

ประธานไดมอบหมายให นายพิภพ กุนาศล กรรมการผูจัดการ เปนผูเสนอรายงานประจําป และรายงานผลการดําเนินงานใน

รอบป 2560 ตอท่ีประชุมเพื่อรับทราบ 

 

นายพิภพ กุนาศล กรรมการผูจัดการ ไดรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2560 โดยสรุปใหท่ีประชุมทราบ ดังน้ี 

 

ในรอบป 2560 ท่ีผานมา สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการปรับตัวในทิศทางท่ีดีขึ้น โดยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ท่ีรอยละ 3.8 ซ่ึงสูงกวาป 2559 ท่ีมีอัตราการขยายตัวท่ีรอยละ 3.3 อัตราเงินเฟอท่ัวไปเฉลี่ยรอยละ 0.6 ท้ังน้ี คาดการณวาเศรษฐกิจไทย

ในป 2561 จะมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีรอยละ 3.0 - 4.0 โดยมีปจจัยสนับสนุนจากการลงทุนของทางภาครัฐท่ีเพิ่มขึ้น 

ตลอดจนสัญญาณการฟนตัวของภาคเอกชน แตท้ังน้ี ก็ยังมีปจจัยความเสี่ยงและขอจํากัดในบางเรื่อง อาทิ การขยายตัวภาคการเกษตร

ท่ีมีแนวโนมชะลอตัวลง อัตราดอกเบ้ียโลกท่ีมีแนวโนมเพิ่มขึ้น และความผันผวนของเศรษฐกิจโลกจากทิศทางนโยบายสหรัฐอเมริกา 
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ในสวนของอุตสาหกรรมรถยนต ในป 2560 มียอดขายรถยนตภายในประเทศอยูท่ี 8.72 แสนคัน สวนในป 2561 คาดการณวา

จะมียอดขายรถยนตภายในประเทศอยูท่ีประมาณ 9 แสนคัน ปจจัยบวกท่ีสนับสนุนตลาดรถยนต ไดแก การลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐาน 

การลงทุนภาคเอกชน และการทองเท่ียวท่ีเริ่มขยายตัว ตลอดจนการเปดตัวรถยนตรุนใหมจากคายรถยนต โดยเฉพาะรถยนตพลังงาน

ทางเลือกท่ีคาดวาจะเปดตัวอีกหลายรุนในปน้ี 

 

ในสวนของสถานการณตลาดรถยนตมือสองภายในประเทศจากป 2556 – 2557 ราคารถยนตมือสองตกตํ่าเปนประวัติการณ 

จากผลกระทบของการแขงขันท่ีรุนแรงในตลาดรถยนตมือหน่ึง ตอมาในป 2558 – 2560 ตลาดรถยนตมือสองเริ่มฟนตัวตามลําดับ ราคา

รถยนตมือสองมีแนวโนมดีขึ้น แตราคายังไมกลับสูระดับเดิมกอนท่ีจะมีนโยบายรถยนตคันแรก สวนสถานการณในป 2561 คาดการณวา

จะมีแนวโนมตลาดเติบโตขึ้นจากปกอนหนา ซ่ึงมีผลมาจากการสิ้นสุดการถือครองรถยนตคันแรก อยางไรก็ตาม การมีรถยนตเขาสูตลาด

รถยนตมือสองจํานวนมากอาจมีผลกระทบตอราคาจําหนายได 

 

ผลประกอบการประจําป 2560 บริษัทมสีินทรัพยใหเชารวมจํานวน 11,781 ลานบาท โดยแยกเปนสินทรัพยใหเชาตามสัญญา

เชาดําเนินงาน 9,584 ลานบาท และลูกหน้ีตามสัญญาเชาการเงิน 2,196 ลานบาท ในสวนของรายไดหลักของบริษัทในป 2560 

ประกอบดวย คาเชารับจากสัญญาเชาดําเนินงาน จํานวน 2,662 ลานบาท และรายไดจากสัญญาเชาการเงิน จํานวน 142 ลานบาท  

 

ในสวนของรายไดจากการขายสินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน บริษัทมีรายไดจากการขายสินทรัพยใหเชาตาม

สัญญาเชาดําเนินงาน จํานวน 1,006 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนหนา เน่ืองจากจํานวนสินทรัพยท่ีหมดสัญญามีนอยกวา

และบริษัทมีนโยบายนําเอาสินทรัพยท่ีหมดสัญญาไปหารายไดตอโดยการใหเชาระยะสั้น ซ่ึงในป 2560 บริษัทมีรายไดจากการใหเชา

ระยะสั้นจํานวน 47.09 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2557 ท่ีรายไดจากการใหเชาระยะสั้นจํานวน 14.76 ลานบาท ตลอดจนใหความสําคัญ

ตอการบริหารความเสี่ยงในเรื่องการจําหนายทรัพยสินหมดสัญญา โดยใหมีความสมดุลในทุกชองทางการจําหนาย ท้ังชองทางการ

ประมูล, ชองทาง Wholesale และชองทางการขายสูผูใชรถโดยตรง (Retail) โดยการเปดศูนยจําหนายรถยนตมือสองภายใตช่ือ สบาย

คาร Sa-buy Car by ภัทรลิสซ่ิง และชองทางออนไลน ไดแก www.sa-buycar.com, Facebook, เว็บไซด One2Car และ Line@Sa-

baycar เพื่อไดเขาถึงผูบริโภคมากท่ีสุด โดยในป 2560 บริษัทสามารถจําหนายรถยนตมือสองได 322 คัน เพิ่มขึ้นจากป 2559 ท่ีขายได

จํานวน 146 คัน สําหรับป 2560 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 222 ลานบาท ใกลเคียงกันกับในป 2559 ท่ีมีกําไรสุทธิจํานวน 220 ลานบาท 

 

ท้ังน้ี แนวทางในการดําเนินธุรกิจในอนาคต บริษัทมุงเนนการหาโอกาสทางธุรกิจจากการใหบริการเชาดําเนินงาน และการ

บริการดานอื่นท่ีเก่ียวของ ไมเพียงแตสินทรัพยใหเชาประเภทยานพาหนะซ่ึงเปนธุรกิจหลักของบริษัท แตยังมีความเปนไปไดในการใหเชา

สินทรัพยประเภทอื่นๆ ท่ีสามารถตอบสนองตอความตองการของกลุมลูกคาเดิมของบริษัทซ่ึงมีประวัติการชําระดีและกลุมลูกคาใหมท่ีมี

ผลประกอบการดีไดในอนาคต 
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นอกจากน้ี นายพิภพ กุนาศล กรรมการผูจัดการ ไดแจงใหท่ีประชุมทราบเพิ่มเติมอีกวา บริษัทไดเขารวมการประกาศ

เจตนารมณตอตานการคอรรัปช่ันกับโครงการแนวรวมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต 

(CAC) ซ่ึงปจจุบันไดผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีเปนท่ีเรียบรอยแลว โดยคาดวาบริษัทจะสามารถย่ืนขอการรับรองได

ภายในเดือนมิถุนายน 2561 พรอมกันน้ี ในปท่ีผานมา บริษัทยังใหความสําคัญในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ

องคกร โดยไดรวมปลูกปา ณ สวนปาสิริเจริญวรรษ จังหวัดชลบุรี  

 

ท้ังน้ี นายพิภพ กุนาศล กรรมการผูจัดการ ไดกลาวขอบคุณลูกคา ผูถือหุน ผูลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ ท่ีใหการสนับสนุน

บริษัทดวยดีเสมอมา ตลอดจนไดกลาวขอบคุณคณะกรรมการ และพนักงานทุกทาน ท่ีไดทุมเทท้ังแรงกายและแรงใจในการทํางาน ทําให

บริษัทประสบความสําเร็จราบรื่นดวยดีเสมอมา 

 

จากน้ัน ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใด

ซักถามหรือใหความเห็น ประธานจึงขอใหท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2560 ตามท่ีเสนอ 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2560 

 

ประธานไดมอบหมายให นายพิภพ กุนาศล กรรมการผูจัดการ เปนผูเสนอรายงานงบการเงินโดยสรุปตอท่ีประชุม เพื่อขอใหท่ี

ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2560  

 

 นายพิภพ กุนาศล กรรมการผูจัดการ ไดเสนอขอมูลเก่ียวกับงบการเงินของบริษัทโดยสรุป ดังน้ี 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพยรวมเทากับ 13,211 ลานบาท ใกลเคียงกับปกอนหนา ในสวนของหน้ีสินรวม ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหน้ีสินรวมจํานวน 10,349 ลานบาท ลดลงจํานวน 128 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นป 2559 ซ่ึง

บริษัทมีหน้ีสินรวม 10,477 ลานบาท และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 สวนของผูถือหุนเทากับ 2,862 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 

2559 จํานวน 110 ลานบาท 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 รายไดรวมของบริษัทเทากับ 3,857 ลานบาท ลดลง 317 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นป 2559 

ซ่ึงบริษัทมีรายไดรวมเทากับ 4,174 ลานบาท ในสวนของคาใชจายรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีคาใชจายรวมเทากับ 3,691 

ลานบาท ลดลง 375 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นป 2559 ซ่ึงมีคาใชจายรวมเทากับ 4,066 ลานบาท ท้ังน้ี ในป 2560 บริษัทมีกําไร

สุทธิจํานวน 222 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2559 จํานวน 2 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นป 2559 ซ่ึงกําไรสุทธิจํานวน 220 ลานบาท 

 



16บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำ�กัด (มห�ชน) | หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นส�มัญประจำ�ปี 2562

 

 

 

7 

จากน้ัน นายพิภพ กุนาศล กรรมการผูจัดการ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และแสดงขอคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ 

 

นายสุวิทย พจนโสภณากุล ผูถือหุน ไดสอบถามถึงสาเหตุของการท่ีบริษัทไมมีกําไรจากการจําหนายทรัพยสินในป 2560 

 

นายพิภพ กุนาศล กรรมการผูจัดการ ไดช้ีแจงวา เน่ืองจากทรัพยสินท่ีมีการจําหนายในป 2560 เปนทรัพยสินท่ีมีการปลอยให

เชาตั้งแต 5 ปท่ีแลว ซ่ึงมีการกําหนดมูลคาซากของทรัพยสินไวแลวกอนหนาน้ี ซ่ึงไดรับผลกระทบมาจากสถานการณตลาดรถยนตมือ

สองท่ีตกต่ํา แตท้ังน้ี บริษัทไดทําการขยายชองทางการจําหนายทรัพยสินหมดสัญญา โดยผานชองทางการขายสูผูใชรถโดยตรง (Retail) 

มากขึ้น เพื่อโอกาสในการทํากําไรท่ีเพิ่มขึ้น 

 

พรอมกันน้ี นายสาระ ล่ําซํา กรรมการ และประธานคณะอํานวยการบริหาร ไดช้ีแจงเพิ่มเติมวา สืบเน่ืองจากนโยบายรถคันแรก

ท่ีมีผลกระทบกับตลาดรถยนตมือสอง บริษัทจึงใหความสําคัญตอการบริหารความเสี่ยงในเรื่องการจําหนายทรัพยสินหมดสัญญา โดยให

มีความสมดุลในทุกชองทางการจําหนาย โดยเริ่มจากการขยายชองทางการจําหนายทรัพยสินหมดสัญญา ผานชองทางการขายสูผูใชรถ

โดยตรง (Retail) และชองทางดิจิตอลมากขึ้น ตลอดจนเพิ่มความระมัดระวังในการกําหนดมูลคาซากของทรัพยสินใหมากย่ิงขึ้น เพื่อ

โอกาสในการทํากําไรท่ีเพิ่มขึ้น 

 

นายสุวิทย พจนโสภณากุล ผูถือหุน ไดสอบถามวา อัตรากําไรขั้นตนในป 2558 – 2560 ซ่ึงมีอัตราลดลงน้ันสามารถสะทอนถึง

ธุรกิจไดอยางไรบาง 

 

นายพิภพ กุนาศล กรรมการผูจัดการ ไดช้ีแจงวา อัตรากําไรขั้นตนท่ีลดลง สะทอนใหเห็นถึงการแขงขันท่ีรุนแรงขึ้นของธุรกิจรถ

เชา ซ่ึงบริษัทมีนโยบายท่ีจะไมเนนการแขงขันทางดานราคา แตจะใหความสําคัญกับการพิจารณาเรื่องความเสี่ยงในทุกๆ ดาน ตลอดจน

การเลือกประเภททรัพยสินท่ีบริษัทมีความเช่ียวชาญ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทํากําไรท่ีมากขึ้น 

 

นายสุวิทย พจนโสภณากุล ผูถือหุน ไดสอบถามความคืบหนาเก่ียวกับการต้ังสํารองหน้ีสงสัยจะสูญจํานวน 157 ลานบาท ซ่ึง

เปนตามขอมูลท่ีปรากฏจากงบการเงินในป 2559  

 

นายพิภพ กุนาศล กรรมการผูจัดการ ไดช้ีแจงวา ปจจุบันบริษัทอยูในระหวางการเจรจากับลูกหน้ี และดําเนินการขอคืน

สินทรัพยใหเชา พรอมท้ังเรียกใหลูกหน้ีชําระหน้ีคงคาง ท้ังน้ี ลูกหน้ีรายดังกลาวไดสงคืนทรัพยสินมาแลวบางสวน  
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นายสุวิทย พจนโสภณากุล ผูถือหุน ไดสอบถามวา สิทธิประโยชนทางภาษีท่ีบริษัทสามารถใชประโยชนไดจะสิ้นสุดลงในปใด  

 

นายพิภพ กุนาศล กรรมการผูจัดการ ไดช้ีแจงวา สิทธิประโยชนทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการยกเวนรัษฎากร ฉบับ

ท่ี 604 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได ฉบับท่ี 304 กําหนดใหบริษัทสามารถใชสิทธิประโยชนทางภาษีไดเมื่อบริษัท

มีกําไรทางภาษี และหากเกิดการขาดทุนทางภาษี บริษัทสามารถนําผลขาดทุนทางภาษี ไปใชประโยชนไดไมเกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชี  

 

นายสุวิทย พจนโสภณากุล ผูถือหุน ไดสอบถามวา รายไดภาษีเงินไดเกิดไดจากสาเหตุใด 

 

นายพิภพ กุนาศล กรรมการผูจัดการ ไดช้ีแจงวา รายไดภาษีเงินไดเกิดจากสิทธิประโยชนทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาวา

ดวยการยกเวนรัษฎากร ฉบับท่ี 604 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได ฉบับท่ี 304 ซ่ึงมีใจความสําคัญ คือ ใหยกเวน

ภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทากับรายจายเพื่อการลงทุน ตอเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทําใหดีขึ้นของทรัพยสินท่ีเก่ียวเน่ืองกับกิจการ 

ไดแก เครื่องจักร โปรแกรมคอมพิวเตอร ยานพาหนะ อาคารถาวรไมรวมท่ีดินและท่ีอยูอาศัย ท่ีจายตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวันท่ี 

31 ธันวาคม 2560 โดยใหเฉลี่ยรายจายเพ่ือการลงทุนเพ่ือไดรับสิทธิประโยชน โดยใหนําสิทธิประโยชนรอยละ 100 มาเฉลี่ย 5 ป ท้ังน้ี 

ผลประโยชนทางภาษีตองนําไปเทียบกับกําไรทางภาษีของบริษัท หากเกิดการขาดทุนทางภาษี ใหบริษัทเอาผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้นในป 

2560 ไปใชประโยชนไดในอีกไมเกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชี 

 

นายเดชา สุนทราชุน ผูถือหุน ไดสอบถามวา เน่ืองจากบริษัทมีนโยบายท่ีจะไมแขงขันกันทางดานราคา แตหากบริษัทจะตอง

แขงขันในดานราคาแลว บริษัทจะสามารถทําไดหรือไม 

 

นายพิภพ กุนาศล กรรมการผูจัดการ ไดช้ีแจงวา บริษัทมีศักยภาพท่ีจะแขงขันกับบริษัทคูแขงได แตเน่ืองจากบริษัทให

ความสําคัญในการบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ซ่ึงหากบริษัทขยายตัวเร็วโดยไดรับผลตอบแทนต่ํา อาจสงผลระยะยาวใน

อนาคตได บริษัทจึงใหความสําคัญกับการพิจารณาเรื่องความเสี่ยงในทุกๆ ดาน ตลอดจนการเลือกประเภททรัพยสินท่ีบริษัทมีความ

เช่ียวชาญ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทํากําไรท่ีมากขึ้น 

 

จากน้ัน ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม

หรือใหความเห็น ประธานจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2560 ตามท่ีเสนอ 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก อนุมัติงบการเงินประจําป 2560 ตามท่ีประธาน

เสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

เห็นดวย  จํานวน  289,250,798 เสียง  คิดเปนรอยละ  99.9793 

ไมเห็นดวย  จํานวน  0  เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0000 

งดออกเสียง  จํานวน  60,000 เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0207 

บัตรเสีย จํานวน  0 เสียง    

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2560 และการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย 

 

ประธานไดมอบหมายให นายพิภพ กุนาศล กรรมการผูจัดการ เปนผูเสนอรายงานการจายเงินปนผลประจําป 2560 และการ

จัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย เพื่อขอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกลาว 

 

นายพิภพ กุนาศล กรรมการผูจัดการ ไดเสนอขอมูลเก่ียวกับการจายเงินปนผลประจําป 2560 และการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุน

สํารองตามกฎหมาย สรุปไดดังน้ี 

 

สืบเน่ืองจากผลการดําเนินงานของบริษัทตามท่ีเสนอขางตน คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหท่ีประชุมผูถือหุน

พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ในอัตราหุนละ 0.19 บาท จากกําไรสุทธิและผลการดําเนินงานป 2560 สําหรับหุน

จํานวน ท้ังหมด 596,492,874 หุน รวมเปนเงินปนผลจํานวน 113,333,646.06 บาท และจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานป 2560 

จํานวน 61,534 บาท เพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย ท้ังน้ี การจายเงินปนผลดังกลาวจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันท่ี 22 

พฤษภาคม 2561  

 

ท้ังน้ี หากท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการจายเงินปนผลตามท่ีเสนอขางตน บริษัทจะตองมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวใน

ขอกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 1 (PL-W1) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ”) 

เน่ืองจากเปนการจายเงินปนผลเปนเงินซ่ึงเกินกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินบริษัทหลังหักภาษีเงินได พรอมกันน้ี นายพิภพ 

กุนาศล กรรมการผูจัดการ ไดมอบหมายใหท่ีปรึกษาทางการเงิน เปนผูเสนอรายงานการเรื่องการปรับสิทธิโดยสรุปตอท่ีประชุม  
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นายศุภโชค ศุภบัณฑิต ท่ีปรึกษาทางการเงิน จากบริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) ไดรายงานตอท่ีประชุมวา เน่ืองจาก

ในปน้ี คณะกรรมการไดพิจารณาเห็นสมควรใหเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล ในอัตราหุนละ 0.19 บาท 

คิดเปนอัตราการจายเงินปนผลรอยละ 51 เมื่อเทียบกับอัตรากําไรตอหุน 0.37 บาทตอหุน ตามขอกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 

ขอ 3(5) บริษัทจะตองดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิ และอัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เมื่อบริษัทจายเงินปนผลเปนเงิน

เกินกวาอัตรารอยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได ซ่ึงการปรับสิทธิสามารถคํานวณไดตามสูตร 

ดังน้ี 

 

Price 1 = 
Price 0 x [MP – (D – R)] 

Ratio 1 = 
Ratio 0 x MP 

MP [MP – (D – R)] 
โดย  

Price 1 คือ ราคาใชสิทธิหลังการเปลี่ยนแปลง MP คือ ราคาถัวเฉลี่ยของหุนสามัญของบริษัทในชวง 7 

วันกอนวัน XD (8 พ.ค.) 

Price 0 คือ ราคาใชสิทธิกอนการเปลี่ยนแปลง D คือ เงินปนผลท่ีจาย (0.19 บาทตอหุน) 

Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธิหลังการเปลี่ยนแปลง R คือ เงินปนผลท่ีจายหากอัตราการจายปนผลเทากับ

รอยละ 50 (0.186 บาทตอหุน) 

Ratio 0 คือ อัตราการใชสิทธิกอนการเปลี่ยนแปลง    

 

ท้ังน้ี จากสูตรการคํานวณขางตน บริษัทยังไมสามารถทราบคา MP ได เน่ืองจากคาดังกลาวเปนราคาถัวเฉลี่ยของหุนสามัญ

ของบริษัทในระหวางระยะเวลา 7 วันทําการติดตอกันกอนวัน XD ซ่ึงคือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 ซ่ึงหากบริษัทไดทําการคํานวณการปรับ

ราคาและอัตราการใชสิทธิใหมเปนท่ีเรียบรอยแลว บริษัทจะดําเนินการแจงขาวตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตอไป  

 

จากน้ัน ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม

หรือหรือใหความเห็น ประธานจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2560 และการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารอง

ตามกฎหมาย ตามท่ีเสนอ 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท อนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2560 และ

การจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย ตามท่ีประธานเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี  

เห็นดวย  จํานวน  289,310,798 เสียง  คิดเปนรอยละ  100.0000 

ไมเห็นดวย  จํานวน  0 เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0000 

งดออกเสียง  จํานวน  0 เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0000 

บัตรเสีย จํานวน  0 เสียง    

 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามวาระ 

 

ประธานไดมอบหมายให นายอาภัสสร บุนนาค กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา เปนผูเสนอเรื่องโดยสรุปตอท่ี

ประชุม และดําเนินการประชุมแทน 

 

นายอาภัสสร บุนนาค กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา ไดรายงานตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับของ

บริษัท ในปน้ี กรรมการของบริษัทท่ีตองออกตามวาระ มีจํานวน 4 ทาน คือ  

1. นายโพธิพงษ  ล่ําซํา ประธานกรรมการ 

2. นายสาระ  ล่ําซํา กรรมการ / ประธานคณะอํานวยการบริหาร / กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา / 

กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

3. นายพิภพ กุนาศล กรรมการ / กรรมการผูจัดการ / กรรมการอํานวยการบริหาร /  

   ประธานกรรมการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยง 

4. นายวิเชฐ ตันติวานิช กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

นอกจากน้ี เพื่อใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนไดอยางเปนอิสระ นายอาภัสสร บุนนาค 

กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา ไดขอใหกรรมการท่ีตองออกตามวาระออกจากหองประชุมในระหวางการลงคะแนนเสียงของ

ผูถือหุน 

 

จากน้ัน นายอาภัสสร บุนนาค กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา ไดช้ีแจงตอท่ีประชุมวา บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท

เสนอดังกลาวไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทแลว โดยเห็นวาบุคคล

ดังกลาวลวนแตเปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรู ความสามารถและประสบการณในธุรกิจของบริษัท และท่ีผานมาไดปฏิบัติหนาท่ีในฐานะ

กรรมการของบริษัทไดเปนอยางดี และเปนผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ตามท่ีไดแกไข

เพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ตามท่ีไดแกไขเพิ่มเติม) ซ่ึงประวัติโดยสังเขปของบุคคลท้ังสี่ 
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ทานเปนไปตามรายละเอียดท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุม สวนเงื่อนไขกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทเปนไปตามเดิม คือ 

“กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท ไดแก นายโพธิพงษ ล่ําซํา, นายภูมิชาย ล่ําซํา, นายสาระ ล่ําซํา, นางนวลพรรณ ล่ําซํา, 

นายสุธี โมกขะเวส, นายพิภพ กุนาศล โดยกําหนดเงื่อนไข กรรมการสองคนลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท”  

 

จากน้ัน นายอาภัสสร บุนนาค กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็น

ในประเด็นท่ีเก่ียวของ และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือใหความเห็น นายอาภัสสร บุนนาค กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและ 

สรรหา จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการท่ีออกตามวาระท้ังสี่ทานกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระ

หน่ึง โดยขอใหท่ีประชุมผูถือหุนลงมติเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหเลือกกรรมการท่ีออกตามวาระท้ังสี่ทานกลับเขาดํารงตําแหนง

กรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง โดยเงื่อนไขกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทเปนไปตามเดิม ดวยคะแนนเสียงเลือก

กรรมการแตละทานดังตอไปน้ี  

 

1. นายโพธิพงษ ล่ําซํา ท่ีประชุมไดมีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท อนุมัติใหเลือกกลับเขาดํารงตําแหนงประธาน

กรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง ดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

เห็นดวย  จํานวน  289,311,243 เสียง  คิดเปนรอยละ  100.0000 

ไมเห็นดวย  จํานวน  0 เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0000 

งดออกเสียง  จํานวน  0 เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0000 

บัตรเสีย จํานวน  0 เสียง    

 

2. นายสาระ ล่ําซํา ท่ีประชุมไดมีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท อนุมัติใหเลือกกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของ

บริษัทอีกวาระหน่ึง ซ่ึงจะดํารงตําแหนงประธานคณะอํานวยการบริหาร กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง ดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี  

เห็นดวย  จํานวน  289,311,243 เสียง  คิดเปนรอยละ  100.0000 

ไมเห็นดวย  จํานวน  0 เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0000 

งดออกเสียง  จํานวน  0 เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0000 

บัตรเสีย จํานวน  0 เสียง    
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3. นายพิภพ กุนาศล ท่ีประชุมไดมีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท อนุมัติใหเลือกกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของ

บริษัทอีกวาระหน่ึง ซ่ึงจะดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ กรรมการอํานวยการบริหาร ประธานกรรมการลงทุน และกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง ดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี  

เห็นดวย  จํานวน  289,311,243 เสียง  คิดเปนรอยละ  100.0000 

ไมเห็นดวย  จํานวน  0 เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0000 

งดออกเสียง  จํานวน  0 เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0000 

บัตรเสีย จํานวน  0 เสียง    

 

4. นายวิเชฐ ตันติวานิช ท่ีประชุมไดมีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท อนุมัติใหเลือกกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของ

บริษัทอีกวาระหน่ึง ซ่ึงจะดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง ดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี  

เห็นดวย  จํานวน  289,311,243 เสียง  คิดเปนรอยละ  100.0000 

ไมเห็นดวย  จํานวน  0 เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0000 

งดออกเสียง  จํานวน  0 เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0000 

บัตรเสีย จํานวน  0 เสียง    

 

จากน้ัน นายอาภัสสร บุนนาค กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา ไดเชิญกรรมการท้ังสี่ทานกลับเขาหองประชุม 

 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการจายคาตอบแทนกรรมการและบําเหน็จกรรมการ 

 

ประธานไดมอบหมายให นายอาภัสสร บุนนาค กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา เปนผูเสนอเรื่องโดยสรุปตอท่ี

ประชุม  

 

นายอาภัสสร บุนนาค กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา ไดรายงานตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการบริษัทไดมีมติให

เสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2561 ซ่ึงเปนอัตราเดิม และบําเหน็จกรรมการ

ประจําป 2560 เปนจํานวนเงิน 4,530,000 บาท ซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑเดิม ตามรายละเอียดดังตอไปน้ี 
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1. คาตอบแทนกรรมการชุดตางๆ 

1.1   คณะกรรมการบริษัท  

องคประกอบคาตอบแทน ป 2561 (ปท่ีเสนอ) ป 2560 

1.  คาตอบแทนรายเดือน 

     -  กรรมการ 

(คงเดิม) 

20,000 บาท/คน/เดือน 

 

20,000 บาท/คน/เดือน 

2.  คาเบ้ียประชุม 

     -  กรรมการ 

 

-ไมมี- 

 

-ไมมี- 

โดยกําหนดสัดสวนคาตอบแทนกรรมการเปน ดังน้ี  

  ประธานกรรมการ                  2 เทา  

  รองประธานกรรมการ   1.5 เทา 

  กรรมการ                 1  เทา 

 

1.2 คณะกรรมการชุดยอย  

คาตอบแทนของกรรมการชุดยอย  :  กําหนดจายคาเบ้ียประชุมเปนรายครั้งเฉพาะครั้งท่ีมีการจัดประชุม

คณะกรรมการชุดยอย ซ่ึงคณะกรรมการชุดยอยท่ีไดรับคาตอบแทน ประกอบดวย  

 คณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา  

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

องคประกอบคาตอบแทน ป 2561 (ปท่ีเสนอ) ป 2560 

คาเบ้ียประชุม 

  -  กรรมการ 

(คงเดิม) 

20,000 บาท/คน/ครั้ง 

 

20,000 บาท/คน/ครั้ง 

โดยกําหนดสัดสวนการจายคาเบ้ียประชุมใหเปนไปตามอัตราการจายคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

ท้ังน้ี สําหรับกรรมการชุดยอยท่ีเปนตัวแทนจากผูบริหารจะไมไดรับคาเบ้ียประชุม     

 

2. บําเหน็จกรรมการประจําป 2560  

คณะกรรมการบริษัทเสนอใหจายเงินบําเหน็จกรรมการประจําป 2560 ตามหลักเกณฑท่ีไดรับการอนุมัติ ประจําป 

2549 คือ จายไมเกินรอยละ 5 จากเงินปนผลรวมท่ีจายใหกับผูถือหุน คือ ในวงเงินรวมไมเกิน 4,530,000 บาท โดย

มอบหมายใหประธานกรรมการเปนผูกําหนดหลักเกณฑและดําเนินการจัดสรร 

 

จากน้ัน ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม

หรือใหความเห็น ประธานจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจายคาตอบแทนกรรมการและบําเหน็จกรรมการตามท่ีเสนอ  
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท อนุมัติการจายคาตอบแทนกรรมการและ

บําเหน็จกรรมการตามท่ีประธานเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี  

เห็นดวย  จํานวน  289,311,243 เสียง  คิดเปนรอยละ  100.0000 

ไมเห็นดวย  จํานวน  0 เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0000 

งดออกเสียง  จํานวน  0 เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0000 

บัตรเสีย จํานวน  0 เสียง    

 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีและการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญช ี

 

ประธานไดมอบหมายให นายสืบตระกูล สุนทรธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูเสนอเรื่องโดยสรุปตอท่ีประชุม 

 

นายสืบตระกูล สุนทรธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดรายงานตอท่ีประชุมวา เน่ืองจากผูสอบบัญชีของบริษัทไดครบ

กําหนดระยะเวลาการทํางาน คณะกรรมการจึงไดมีมติใหเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท

และการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับรอบปบัญชี 2561 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ท้ังน้ี คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดคัดเลือกผูสอบบัญชีสําหรับรอบปบัญชี 2561 และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อ

พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (KPMG) ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทในป 2561 โดยมี

รายช่ือดังตอไปน้ี 

- นางสาวอรพินท สินถาวรกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9441  (ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของ

บริษัท) หรือ 

- นายชาญชัย สกุลเกิดสิน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6827 (ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของ

บริษัท) หรือ 

- นางสาวพรรณทิพย กุลสันติธํารงค ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4208 (เปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท 

มาแลวเปนระยะเวลา 4 ป ตั้งแตป 2551 – ป 2554) 

 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผูสอบบัญชีดังกลาวไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด จัดหาผูสอบบัญชี

รับอนุญาตรายอื่นมาปฏิบัติหนาท่ีแทน อน่ึง ผูสอบบัญชีท้ังสามทานขางตนไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/

ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบ

การเงินของบริษัท โดยกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2561 เปนเงินจํานวน 1,700,000 บาท 
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จากน้ัน ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม

หรือใหความเห็น ประธานจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีและการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับรอบป

บัญชี 2561 ตามท่ีเสนอ 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก อนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีและการกําหนดคา

สอบบัญชีสําหรบัรอบปบัญชี 2561 ตามท่ีประธานเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี  

เห็นดวย  จํานวน  289,251,243 เสียง  คิดเปนรอยละ  99.9793 

ไมเห็นดวย  จํานวน  60,000 เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0207 

งดออกเสียง  จํานวน  0 เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0000 

บัตรเสีย จํานวน  0 เสียง    

 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุนสามัญจดทะเบียนท่ียังมิไดนําออกจําหนาย 

 

ประธานไดมอบหมายให นายพิภพ กุนาศล กรรมการผูจัดการ เปนผูเสนอเรื่องโดยสรุปตอท่ีประชุม 

 

นายพิภพ กุนาศล กรรมการผูจัดการ ไดเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัด

หุนสามัญจดทะเบียนท่ียังมิไดนําออกจําหนาย จํานวน 6 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 646,200,489 บาท 

เปน 646,200,483 บาท เน่ืองจากเปนหุนท่ีเหลือจากการจองซ้ือจากการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีไดรับอนุมัติโดยมติท่ี

ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2558 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2558 

 

จากน้ัน ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม

หรือใหความเห็น ประธานจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุนสามัญจดทะเบียนท่ียังมิไดนํา

ออกจําหนาย 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดย

การตัดหุนสามัญจดทะเบียนท่ียังมิไดนําออกจําหนาย ตามท่ีประธานเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

เห็นดวย  จํานวน  289,311,243 เสียง  คิดเปนรอยละ  100.0000 

ไมเห็นดวย  จํานวน  0 เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0000 

งดออกเสียง  จํานวน  0 เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0000 

บัตรเสีย จํานวน  0 เสียง    
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วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน

ของบริษัท 

 

ประธานไดมอบหมายให นายพิภพ กุนาศล กรรมการผูจัดการ เปนผูเสนอเรื่องโดยสรุปตอท่ีประชุม 

 

นายพิภพ กุนาศล กรรมการผูจัดการ ไดเสนอเรื่องตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัท

จําเปนตองมีการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เปนดังน้ี  

 

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน 646,200,483 บาท (หกรอยสี่สิบหกลานสองแสนสี่รอยแปดสิบสามบาท) 

 แบงออกเปน 646,200,483 หุน (หกรอยสี่สิบหกลานสองแสนสี่รอยแปดสิบสามหุน) 

 มูลคาหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 

  โดยแยกออกเปน:  

 หุนสามัญ 646,200,483 หุน (หกรอยสี่สิบหกลานสองแสนสี่รอยแปดสิบสามหุน) 

 หุนบุริมสิทธ ิ - หุน (-)” 

 

จากน้ัน ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม

หรือใหความเห็น ประธานจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับ

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท อนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ

ของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามท่ีประธานเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี  

เห็นดวย  จํานวน  289,311,243 เสียง  คิดเปนรอยละ  100.0000 

ไมเห็นดวย  จํานวน  0 เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0000 

งดออกเสียง  จํานวน  0 เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0000 

บัตรเสีย จํานวน  0 เสียง    
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วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 

ประธานไดมอบหมายให นายพิภพ กุนาศล กรรมการผูจัดการ เปนผูเสนอเรื่องโดยสรุปตอท่ีประชุม 

 

นายพิภพ กุนาศล กรรมการผูจัดการ ไดเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 600,000 

บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 600,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 646,200,483 บาท เปน 

646,800,483 บาท ท้ังน้ี เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 1 (PL-W1) (“ใบสําคัญ

แสดงสิทธิฯ”) ตามท่ีไดรับอนุมัติโดยมติท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2558 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2558  

 

อยางไรก็ดี เน่ืองจากท่ีประชุมผูถือหุนครั้งน้ีมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 19 สตางค ซ่ึงเกินกวารอยละ 50 ของ

กําไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทหลังหักภาษีเงินได อันทําใหบริษัทจะตองปรับสิทธิตามขอกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ซ่ึงได

แจงใหผูถือหุนทราบไปแลวในวาระท่ี 4 กอนหนาน้ี ประกอบกับการท่ีบริษัทไดจายเงินปนผล 2 ปกอนหนาในอัตราท่ีเกินกวารอยละ 50 

ของกําไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทหลังหักภาษีเงินได โดยบริษัทไดทําการปรับสิทธิเน่ืองจากการจายเงินปนผลประจําปดังกลาวแลว

จํานวน 2 ครั้ง จึงคาดวาหุนท่ีออกเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตามท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 

2558 อาจมีจํานวนไมเพียงพอ และในปน้ีเปนปท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิฯ จะครบกําหนดอายุ โดยจะสิ้นสุดในวันท่ี 15 มิถุนายน 2561 

บริษัทจึงจําเปนท่ีจะตองออกหุนสามัญเพิ่มเติม เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ พรอมกันน้ี นายพิภพ กุนาศล กรรมการ

ผูจัดการ ไดมอบหมายใหท่ีปรึกษาทางการเงิน เปนผูเสนอรายงานเหตุผลและความจําเปนในการออกหุนสามัญเพิ่มเติม โดยสรุปตอท่ี

ประชุม 

 

นายศุภโชค ศุภบัณฑิต ท่ีปรึกษาทางการเงิน ไดรายงานตอท่ีประชุมวา เน่ืองจากการจายเงินปนผลประจําปท่ีเกินกวารอยละ 

50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทหลังหักภาษีเงินได สงผลใหบริษัทตองทําการปรับสิทธิซ่ึงทําใหจํานวนหุนท่ีรองรับการใชสิทธิ

ตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ อาจจะไมเพียงพอ เน่ืองจากปจจุบันบริษัทมีจํานวนหุนท่ีรับรองการใชสิทธิจํานวน 49,707,609 หุน ซ่ึงหากมีผู

ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ มาใชสิทธิครบท้ังหมด บริษัทคาดวาจะขาดหุนท่ีรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ อีกจํานวน 

546,369 หุน บริษัทจึงมีความจําเปนท่ีจะออกหุนสามัญเพิ่มเติมเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ โดยเสนอเปนจํานวน 

600,000 หุน ซ่ึงการเพิ่มทุนดังกลาวอาจมีผลกระทบเพียงเล็กนอยตอผูถือหุน โดยแบงเปน 2 กรณี ดังน้ี 

กรณีท่ี 1: มีผูมาใชสิทธิแปลงสภาพครบท้ังหมด  

กรณีท่ี 2: มีผูมาใชสิทธิแปลงสภาพไมถึง 98.9%  
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ท้ังน้ี ผลการคํานวณ Control Dilution, Earnings Dilution และ Price Dilution ของกรณีการออกหุนเพิ่มทุน สามารถสรุปไดดังน้ี 

ดานการลดลงของสัดสวนการถือหุน 

(Control Dilution)* 

ดานการลดลงของสวนแบงกําไร 

(Earnings Dilution)* 

ดานการลดลงของราคา  

(Price Dilution) 

กรณีท่ี 1: 0.08% กรณีท่ี 1: 0.08% ไมมีท้ังสองกรณีเน่ืองจากราคาตลาด

ปจจุบันต่ํากวาราคาใชสิทธิ กรณีท่ี 2: 0.00% กรณีท่ี 2: 0.00% 

หมายเหตุ * การคํานวณตัวเลขขางตนเปนสมมติฐานท่ีมาการคาดการณราคาตลาดกอนวัน XD ซ่ึงคาดวาอยูระหวาง 3.40 – 5.00 บาท 

 

จากน้ัน ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม

หรือใหความเห็น ประธานจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทตามท่ี

ประธานเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี  

เห็นดวย  จํานวน  289,311,243 เสียง  คิดเปนรอยละ  100.0000 

ไมเห็นดวย  จํานวน  0 เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0000 

งดออกเสียง  จํานวน  0 เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0000 

บัตรเสีย จํานวน  0 เสียง    

 

วาระท่ี 11  พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนของบริษัท 

 

ประธานไดมอบหมายให นายพิภพ กุนาศล กรรมการผูจัดการ เปนผูเสนอเรื่องโดยสรุปตอท่ีประชุม 

 

นายพิภพ กุนาศล กรรมการผูจัดการ ไดเสนอเรื่องตอท่ีประชุมวา เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัท

จําเปนตองมีการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เปนดังน้ี  

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน 646,800,483 บาท (หกรอยสี่สิบหกลานแปดแสนสี่รอยแปดสิบสามบาท) 

 แบงออกเปน 646,800,483 หุน (หกรอยสี่สิบหกลานแปดแสนสี่รอยแปดสามหุน) 

 มูลคาหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 

  โดยแยกออกเปน:  

 หุนสามัญ 646,800,483 หุน (หกรอยสี่สิบหกลานแปดแสนสี่รอยแปดสิบสามหุน) 

 หุนบุริมสิทธ ิ - หุน (-)” 
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จากน้ัน ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม

หรือใหความเห็น ประธานจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับ

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท อนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ

ของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามท่ีประธานเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี  

เห็นดวย  จํานวน  289,311,243 เสียง  คิดเปนรอยละ  100.0000 

ไมเห็นดวย  จํานวน  0 เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0000 

งดออกเสียง  จํานวน  0 เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0000 

บัตรเสีย จํานวน  0 เสียง    

 

วาระท่ี 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน 

 

ประธานไดมอบหมายให นายพิภพ กุนาศล กรรมการผูจัดการ เปนผูเสนอเรื่องโดยสรุปตอท่ีประชุม 

 

นายพิภพ กุนาศล กรรมการผูจัดการ ไดเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

จํานวนไมเกิน 600,000 หุน โดยมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของ

บริษัท ครั้งท่ี 1 (PL-W1) ตามท่ีไดรับอนุมัติโดยมติท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2558 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2558 อัน

เน่ืองมาจากการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัทเปนเงินเกินกวาอัตรารอยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทหลังหัก

ภาษีเงินได ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุม 

 

ท้ังน้ี นายพิภพ กุนาศล กรรมการผูจัดการ ไดเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท 

และ/หรือ บุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจพิจารณาลงนามในเอกสารคําขออนุญาต เอกสารและหลักฐานท่ี

จําเปนท่ีเก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว ซ่ึงรวมถึงการติดตอและการย่ืนคําขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกลาว

ตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ และการนําหุนสามัญเพ่ิมทุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมท้ัง

ดําเนินการอื่นใดอันจําเปนและสมควรเก่ียวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวใหสําเร็จลุลวงไดทุกประการ 
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จากน้ัน ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม

หรือใหความเห็น ประธานจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท 

และการมอบอํานาจตามท่ีประธานเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี  

เห็นดวย  จํานวน  289,311,243 เสียง  คิดเปนรอยละ  100.0000 

ไมเห็นดวย  จํานวน  0 เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0000 

งดออกเสียง  จํานวน  0 เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0000 

บัตรเสีย จํานวน  0 เสียง    

 

วาระท่ี 13 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 

 

ประธานไดสอบถามท่ีประชุม และไมมีผูใดเสนอเรื่องใดเขาพิจารณา พรอมกันน้ี ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและ

แสดงขอคิดเห็น  

 

นายสุวิทย พจนโสภณากุล ผูถือหุน ไดสอบถามวาบริษัทยังมีความตองการใชเงินจากการท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ PL-W1 

ใชสิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษัทหรือไม ท้ังน้ี หากมีการใชสิทธิไมเปนไปตามประมาณการท่ีคาดไว จะมีผลตอการดําเนินงานในอนาคต

หรือไม 

 

นายศุภโชค ศุภบัณฑิต ท่ีปรึกษาทางการเงิน ไดช้ีแจงวา หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ PL-W1 ใชสิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษัท

แลว บริษัทจะสามารถนําเงินทุนท่ีไดรับจากการใชสิทธิดังกลาวไปใชเพื่อการดําเนินธุรกิจตอไป แตหากการใชสิทธิดังกลาวไมเปนไปตาม

ประมาณการท่ีคาดไว บริษัทคาดวาจะไมไดรับผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญแตอยางใด 

 

นายสุวิทย พจนโสภณากุล ผูถือหุน ไดขอใหบริษัทอธิบายเรื่อง สัญญาเชาทางการเงิน (Financial Lease) วา บริษัทมีเกณฑ

ในการตั้งสํารองหน้ีสงสัยจะสูญอยางไร และจํานวนเดือนท่ีลูกหน้ีคางชําระก่ีเดือนท่ีถือวาเปนหน้ีท่ีไมกอใหเกิดรายได (Non-Performing 

Loan : NPL) 

 

นายพิภพ กุนาศล กรรมการผูจัดการ ไดช้ีแจงวา ลูกหน้ีท่ีคางชําระเกิน 3 เดือน ถือเปนหน้ีท่ีไมกอใหเกิดรายได (Non-

Performing Loan : NPL) โดยบริษัทไดตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีรายดังกลาวในอัตรารอยละ 100 
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นายสุวิทย พจนโสภณากุล ผูถือหุน ไดสอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกับผลกระทบตองบการเงินของบริษัท เมื่อมีการบังคับใชของ

มาตรฐานบัญชีใหม TFRS 9 ในป 2562  

 

นายพิภพ กุนาศล กรรมการผูจัดการ ไดช้ีแจงวา บริษัทไดพิจารณาวาจางท่ีปรึกษาทางบัญชี เพ่ือใหคําปรึกษาเรื่อง TFRS9 

เรียบรอยแลว ปจจุบัน อยูระหวางการทํา Gap Analysis วามีอะไรบาง และจะสงผลอยางไร อยางไรก็ดี หน้ีท่ีไมกอใหเกิดรายได (Non-

Performing Loan : NPL) ของบริษัทอยูในอัตราท่ีคอนขางต่ํา ซ่ึงคาดวาจะไมสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ 

 

นายสุวิทย  พจนโสภณากุล ผูถือหุน ไดสอบถามถึงสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ตามท่ี

ปรากฏในหมายเหตุงบการเงินขอ 14 หนา 137  

 

นายพิภพ กุนาศล กรรมการผูจัดการ ไดช้ีแจงวา หลักการบัญชีในเรื่องของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เปนผลตางทางดาน

บัญชีกับภาษี ซ่ึงบริษัทคาดวาสามารถใชสิทธิประโยชนทางภาษีไดในอนาคต ก็จะบันทึกเปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สําหรับ 

ตัวเลขท่ีเพ่ิมขึ้นเปนผลมาจากรายจายเพื่อการลงทุนในทรัพยสินท่ีบริษัทสามารถใชประโยชนทางภาษีได ซ่ึงการใชสิทธิประโยชน

ดังกลาวขึ้นอยูกับกับประกาศของกรมสรรพากรท่ีมีการประกาศใช  

 

นายสุวิทย พจนโสภณากุล ผูถือหุน ไดสอบถามวา เงินปนผลในป 2560 สามารถนําไปเครดิตภาษีเงินคืนไดหรือไม 

 

นายดนุ สุขวัจน ผูชวยกรรมการผูจัดการ และผูบริหารสายงานการเงินและควบคุม ไดช้ีแจงวา เงินปนผลไมไดรับเครดิตภาษี

เน่ืองจากเปนเงินปนผลท่ีจายจากกําไรสุทธิของเงินไดท่ีไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี  

 

พรอมกันน้ี นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผูสอบบัญชี ไดช้ีแจงเพิ่มเติมวา เงินปนผลท่ีไดรับการเครดิตภาษี จะตองพิจารณาวา

เปนการจายจากกําไรของปไหน หากเปนปท่ีบริษัทไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี เงินปนผลสามารถไดรับการเครดิตภาษี 
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ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็น และเมื่อปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก ประธาน

จึงกลาวปดประชุมเวลา 15.34 น. 

 

 

 

(นายโพธิพงษ ล่ําซํา) 

ประธานกรรมการ 

ประธานท่ีประชุม 

 

 

 

  

(นายพิภพ กุนาศล) 

กรรมการผูจัดการ 

 

 

 (นางทิพยสุดา คืนคง) 

   เลขานุการบริษัท 

 ผูบันทึกการประชุม 
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ส่ิงท่ีแนบมาดวยหมายเลข 3 

 

 

-1- 

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการ 

ท่ีไดรับการเสนอชื่อใหไดรับการแตงต้ังแทนกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระ 

 

นายภูมิชาย  ลํ่าซํา 

Mr. Poomchai Lamsam 

 

วัน / เดือน / ป เกิด 2 สิงหาคม 2492 

อายุ 69 ป 

สัญชาต ิ ไทย 

ที่อยู 239 ถนนราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี B.A. Political Science, University of Colorado, USA 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  

สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

จํานวนปทีด่าํรงตําแหนงเปนกรรมการ 31 ป 7 เดือน (ไดรับการแตงตั้งเม่ือวันที่ 28 กันยายน 2530) 

   

ประสบการณการทํางาน   

(ในระยะเวลา 5 ปทีผ่านมา) 

ชวงระยะเวลา 

(ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน กรรมการและที่ปรึกษากรรมการผูจัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต 

จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2536 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2531 - ปจจุบัน รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา 

บริษัท ภัทรลสิซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2531 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เมืองไทย โฮลดิ้ง จํากัด 

พ.ศ. 2531 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) 

   

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  ชวงระยะเวลา 

(ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

 พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

 พ.ศ. 2536 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) 

 

ตําแหนงในกิจการอ่ืน 

(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

ชวงระยะเวลา 

(ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน กรรมการและที่ปรึกษากรรมการผูจัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต

จํากัด (มหาชน) 

 พ.ศ. 2531 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) 

 พ.ศ. 2531 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เมืองไทย โฮลดิ้ง จํากัด 

   

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/ 

กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

-ไมมี-  

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา ซ่ึงไดผานการพิจารณาจาก

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริษัทแลว 
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การถือหุนในบริษัท - ตนเอง จํานวน 3,540,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.593  

- คูสมรส จํานวน 20,00 หุน คิดเปนรอยละ 0.003 

การเขาประชุมในรอบป 2561 - คณะกรรมการบริษัท 8 คร้ัง จาก 12 คร้ัง 

- คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา 2 คร้ัง จาก 2 คร้ัง 

หลักเกณฑการสรรหากรรมการ บริษัทไดพิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหาแลวเห็นวา นาย

ภูมิชาย ล่ําซํา มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ไดแกไข

เพ่ิมเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ตามที่ไดแกไขเพ่ิมเติม) และมี

ความรูความสามารถ ประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท สามารถที่จะชวย

พัฒนาบริษัทได จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัท 
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รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการ 

ท่ีไดรับการเสนอชื่อใหไดรับการแตงต้ังแทนกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระ 

 

นายสืบตระกูล  สุนทรธรรม 

Mr. Suebtrakul Soonthornthum 

 

วัน / เดือน / ป เกิด 23 ตุลาคม 2485 

อายุ 76 ป 

สัญชาต ิ ไทย 

ที่อยู เลขที่ 102 ถนน ณ ระนอง คลองเตย กรุงเทพฯ  

วุฒิการศึกษาสูงสุด - MBIM, Hon.Dlitt. มหาวิทยาลัยเคอรติน ประเทศออสเตรเลีย 

- PMD มหาวิทยาลัยฮารวารด ประเทศสหรัฐอเมริกา   

- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

จํานวนปที่เปนกรรมการ 2 ป 6 เดือน (ไดรับการแตงตั้งเม่ือวันที ่1 ตุลาคม 2559) 

   

ประสบการณการทํางาน   

(ในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา) 

ชวงระยะเวลา 

(ปที่เร่ิมรับตําแหนง –ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

พ.ศ. 2559 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด 

(มหาชน) 

พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท บลูสโคป บิลดิ้งส (ประเทศไทย) จํากัด 

พ.ศ. 2547 - ปจจุบัน 

พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2553 

กรรมการ ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ ธนาคารยูโอบี จํากัด 

(มหาชน) 

พ.ศ. 2543 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2542 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท บีพี – คาสตรอล (ประเทศไทย) จํากัด 

พ.ศ. 2539 - ปจจุบัน 

พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2548 

กรรมการอิสระ บริษัท วนชัย กรุป จํากัด (มหาชน) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท วนชัย กรุป จํากัด 

(มหาชน) 

พ.ศ. 2560 - ปจจุบัน 

พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2559 

รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลอ็กซเลย จํากัด (มหาชน) 

กรรมการรองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2535 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โฟเซโก (ประเทศไทย) จํากัด 

 พ.ศ. 2530 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จํากัด 

กรรมการ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท (ประเทศไทย) จํากัด 

 พ.ศ. 2544 – ปจจุบัน 

 

พ.ศ. 2530 - ปจจุบัน 

พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2529 

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เมืองไทยประกัน

ชีวิต จํากัด (มหาชน) 

กรรมการอิสระ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

กรรมการ  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด 

 พ.ศ. 2520 - ปจจุบัน กรรมการ ในกลุมบริษัท ล็อกซเลย 
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ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  ชวงระยะเวลา 

(ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

 พ.ศ. 2547 - ปจจุบัน กรรมการ ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

 พ.ศ. 2539 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท วนชัย กรุป จํากัด (มหาชน) 

 พ.ศ. 2560 - ปจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลอ็กซเลย จํากัด (มหาชน) 

   

ตําแหนงในกิจการอ่ืน 

(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

ชวงระยะเวลา 

(ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

 พ.ศ. 2556 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท บลูสโคป บิลดิ้งส (ประเทศไทย) จํากัด 

พ.ศ. 2543 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2542 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท บีพี – คาสตรอล (ประเทศไทย) จํากัด 

พ.ศ. 2535 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โฟเซโก (ประเทศไทย) จํากัด 

 พ.ศ. 2530 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จํากัด 

กรรมการ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท (ประเทศไทย) จํากัด 

 พ.ศ. 2544 – ปจจุบัน 

 

พ.ศ. 2530 - ปจจุบัน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เมืองไทยประกัน

ชีวิต จํากัด (มหาชน) 

กรรมการอิสระ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/ 

กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

 

-ไมมี- 

 

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา

คาตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริษัทแลว 

การถือหุนในบริษัท -ไมมี- 

การเขาประชุมในรอบป 2561 คณะกรรมการบริษัท 12 คร้ัง จาก 12 คร้ัง  

คณะกรรมการตรวจสอบ 4 คร้ัง จาก 4 คร้ัง 

หลักเกณฑการสรรหากรรมการ บริษัทไดพิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหาแลวเห็นวา          

นายสืบตระกูล สุนทรธรรม มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

(ตามที่ไดแกไขเพ่ิมเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ตามที่ไดแกไข

เพ่ิมเติม) และมีความรูความสามารถ ประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท 

สามารถที่จะชวยพัฒนาบริษัทได จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัท 
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รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการ 

ท่ีไดรับการเสนอชื่อใหไดรับการแตงต้ังแทนกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระ 

 

นายพูลพิพัฒน  อังยุรีกุล 

Mr. Poonpipat  Aungurigul 

 

วัน / เดือน / ป เกิด 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2490 

อาย ุ 71 ป 

สัญชาต ิ ไทย 

ที่อยู 35/43 หมูบานลดาวัลย ซอย 5/4 ถนนศรีนครินทร แขวงบางแกว เขตบางพลี สมุทรปราการ  

วุฒิการศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง แผนกวิชาการบัญชี  

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

จํานวนปที่เปนกรรมการ 19 ป 9 เดือน (ไดรับการแตงตั้งเม่ือวันที ่30 กรกฎาคม 2542) 

   

ประสบการณการทํางาน   

(ในระยะเวลา 5 ปทีผ่านมา) 

ชวงระยะเวลา 

(ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

พ.ศ. 2542 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ภัทรลสิซ่ิง จํากัด 

(มหาชน) 

พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2559 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย บริติช  

ซีเคียวริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2553 กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

   

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน -ไมมี-  

ตําแหนงในกิจการอ่ืน 

(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
-ไมมี-  

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/ 

กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

-ไมมี-  

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ซ่ึงไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและ

สรรหา และคณะกรรมการบริษัทแลว 

การถือหุนในบริษัท -ไมมี- 

การเขาประชุมในรอบป 2561 คณะกรรมการบริษัท 12 คร้ัง จาก 12 คร้ัง  

คณะกรรมการตรวจสอบ 4 คร้ัง จาก 4 คร้ัง 

หลักเกณฑการสรรหากรรมการ บริษัทไดพิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหาแลวเห็นวา            

นายพูลพิพัฒน อังยุรีกุล มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่

ไดแกไขเพ่ิมเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ตามที่ไดแกไขเพ่ิมเติม) 

และมีความรูความสามารถ ประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท สามารถที่จะ

ชวยพัฒนาบริษัทได จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัท 
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รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการ 
ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งต้ังแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 
ดร. สุธี โมกขะเวส 
Dr. Sutee Mokkhavesa 
 
วัน / เดือน / ปี เกิด 18 สิงหาคม 2518 
อายุ 43 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ที่อยู ่ 50 ซ. สุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด PhD. Applied Mathematical Finance  

Imperial College, London.  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 10 ป ี(ได้รับการแต่งตั้งเม่ือวันที่ 29 เมษายน 2552)  
   
ประสบการณ์การท างาน   
(ในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา) 

ช่วงระยะเวลา 
( ปีที่เริ่มรับต าแหน่ง – ปัจจุบัน) 

ต าแหน่ง / บริษัท 

พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัทและกรรมการความเสีย่งองค์กร บริษัท ไทยรีประกัน
ชีวิต จ ากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟูเชีย เวนเจอร์แคปิทลั จ ากัด  
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน Supervisory Board , ST-Muang Thai Insurance Co.Ltd, Lao 

People’s Democratic Republic 
พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน 
พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน 

กรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
กรรมการบริหารความเสี่ยง และที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บรษิัท 
ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
 พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาความเสี่ยงด้านตลาดและด้านสภาพคล่อง ธนาคารอาคาร

สงเคราะห ์
 พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด 

(มหาชน) 
 พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2557 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด 

(มหาชน) 
   

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  ช่วงระยะเวลา 
(ปีที่เริ่มรับต าแหน่ง – ปัจจุบัน) 

ต าแหน่ง / บริษัท 

 พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัทและกรรมการความเสี่ยงองค์กร บริษัท ไทยรีประกัน
ชีวิต จ ากัด (มหาชน) 

 พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) 
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-2- 

ต ำแหน่งในกิจกำรอื่น 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ช่วงระยะเวลำ 
(ปีที่เริ่มรับต ำแหน่ง – ปัจจุบัน) 

ต ำแหน่ง / บริษัท 

 พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท ฟูเชีย เวนเจอร์แคปิทลั จ ำกัด  
 พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน Supervisory Board , ST-Muang Thai Insurance Co.Ltd, Lao 

People’s Democratic Republic 
 พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน รองกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 
 พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษำควำมเสี่ยงด้ำนตลำดและด้ำนสภำพคล่อง ธนำคำรอำคำร

สงเครำะห ์
 พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2557 ที่ปรึกษำกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด 

(มหำชน) 
   
กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน/ 
กิจกำรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

-ไม่มี-  

ประเภทกรรมกำรที่เสนอแต่งตั้ง กรรมกำร / กรรมกำรอ ำนวยกำรบริหำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง /กรรมกำรลงทุน ซึ่งได้ผ่ำนกำร
พิจำรณำจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ และคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว 

กำรถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- 
กำรเข้ำประชุมในรอบปี 2561 คณะกรรมกำรบริษัท 11 ครั้ง จำก 12 ครั้ง 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 4 ครั้ง จำก 4 ครั้ง 
คณะอ ำนวยกำรบริหำร 17 ครั้ง จำก 17 ครั้ง 
คณะกรรมกำรลงทุน 5 ครั้ง จำก 5 ครั้ง 

หลักเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำร บริษัทได้พิจำรณำตำมควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำแล้วเห็นว่ำ                  
ดร. สุธี โมกขะเวส มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (ตำมที่ได้
แก้ไขเพิ่มเติม) และพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตำมที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) 
และมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท สำมำรถที่จะ
ช่วยพัฒนำบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัท 
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นิยามกรรมการอิสระ  

บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

 

กรรมการอิสระเปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเปนอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และตองสามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายไดเทาเทียมกัน และไมใหเกิดความ

ขัดแยงทางผลประโยชน  เปนอิสระจากฝายจัดการ นอกจากน้ัน ยังตองสามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยใหความเห็นอยางเปน

อิสระได กรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 

 

1. ถือหุนไมเกินรอยละหน่ึงของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ท้ังน้ี ใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเก่ียวของของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของ

บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวน

แตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป ท้ังน้ี ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระ

เคยเปนขาราชการ หรือท่ีปรึกษา ของสวนราชการซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

3. ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปนบิดา มารดา คูสมรส พี่

นอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับ

การเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ

บริษัท ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผู

มีอํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทํารายการทางการคาท่ีกระทําเปนปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเชาหรือให

เชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม 

คํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซ่ึงเปนผลใหบริษัทหรือคูสัญญามี

ภาระหน้ีท่ีตองชําระตออีกฝายหน่ึง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือต้ังแตย่ีสิบลานบาทขึ้นไป 

แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา ท้ังน้ี การคํานวณภาระหน้ีดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณา

ภาระหน้ีดังกลาว ใหนับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหวางหน่ึงปกอนวันท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ 

บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว

มาแลวไมนอยกวาสองป 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรับ

คาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ

บริษัท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะไดพนจากการมี

ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูท่ีเก่ียวของ

กับผูถือหุนรายใหญ 
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8. ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนท่ีมี

นัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอย

ละหน่ึงของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมี

นัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย  

9. ไมมีลักษณะอื่นใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 

 

ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเปนไปตามขอ 1. ถึงขอ 9. แลว กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (collective decision) ได 

 

ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษัทแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการ

ใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาท่ีกําหนดตามขอ 4. หรือขอ 6. บริษัทอาจไดรับการผอนผันขอหามการมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือ

การใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาดังกลาว เมื่อบริษัทไดจัดใหมีความเห็นคณะกรรมการบริษัทท่ีแสดงวาไดพิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 

ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมท้ังฉบับท่ีไดแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) แลววา การแตงต้ังบุคคลดังกลาว

ไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีและการใหความเห็นท่ีเปนอิสระ และจัดใหมีการเปดเผยขอมูลตอไปน้ีในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระ

พิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระดวย 

ก.  ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ ท่ีทําใหบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติไมเปนไปตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนด 

ข. เหตุผลและความจําเปนท่ียังคงหรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 

ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอใหมีการแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 

เพ่ือประโยชนตามขอ 5. และขอ 6. คําวา “หุนสวน” หมายความวา บุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากสํานักงานสอบบัญชี หรือผู

ใหบริการทางวิชาชีพ ใหเปนผูลงลายมือช่ือในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการใหบริการทางวิชาชีพ (แลวแตกรณี) ในนามของนิติบุคคล

น้ัน 
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ขอมูลเก่ียวกับกรรมการท่ีเปนผูรับมอบฉันทะ 

 

นายอาภัสสร  บุนนาค 

Mr. Arpatsorn Bunnag 

 

วัน / เดือน / ป เกิด 

 

17 กันยายน 2495 

อายุ 66 ป 

สัญชาต ิ ไทย 

ที่อยู 43 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขา Bachelor of Science Advertising Design  

University of Maryland at College Park  

การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

โดยสมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

จํานวนปที่เปนกรรมการ  25 ป 1 เดือน (ไดรับการแตงตั้งเม่ือวันที่ 11 มีนาคม 2537) 
  

ประสบการณการทํางาน  

(ในระยะเวลา 5 ปทีผ่านมา) 

ชวงระยะเวลา 

(ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

 พ.ศ. 2536 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

และสรรหา บริษัท ภัทรลิสซ่ิง  จํากัด (มหาชน) 

 พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2554

  

รองประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลปยะเวท จํากัด 

(มหาชน) 

 พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2550

  

รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลปยะเวท จํากัด 

(มหาชน) 

 

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน -ไมมี-  

ตําแหนงในกิจการอ่ืน 

(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
-ไมมี-  

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/ 

กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

-ไมมี-  

การถือหุนในบริษัท ตนเอง จํานวน 296,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.050  

การเขาประชุมในรอบป 2561 คณะกรรมการบริษัท 11 คร้ัง จาก 12 คร้ัง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 4 คร้ัง จาก 4 คร้ัง 

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา 2 คร้ัง จาก 2 คร้ัง 

การมีสวนไดสวนเสียในวาระที่

พิจารณาในคร้ังนี้ 

มีสวนไดสวนเสียในวาระพิจารณาอนมัุติการจายคาตอบแทนกรรมการและบําเหน็จกรรมการ 
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ขอมูลเก่ียวกับกรรมการท่ีเปนผูรับมอบฉันทะ 

 

นางจันทรา บูรณฤกษ  

Mrs.Chantra Purnariksha  

 

วัน / เดือน / ป เกิด 10 พฤศจิกายน 2489  

อาย ุ 72 ป 

สัญชาต ิ ไทย 

ที่อยู 58/2 ซอยสุขุมวิท 55 แยกซอยทองหลอ 5 

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 

วุฒิการศึกษาสูงสุด - ปริญญาโท ดานความสัมพันธระหวางประเทศและเศรษฐศาสตรเปรียบเทียบ  

University of Kentucky U.S.A  

- ปริญญาตรี (BA) เกียรตินิยม ดานเศรษฐศาสตรเปรียบเทียบ  

University of  California , Berkeley U.S.A 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

โดยสมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

จํานวนปที่เปนกรรมการ  8 ป 5 เดือน (ไดรับการแตงตั้งเม่ือวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554) 

  

ประสบการณการทํางาน  

(ในระยะเวลา 5 ปทีผ่านมา) 

ชวงระยะเวลา 

(ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

 พ.ศ. 2554 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

 พ.ศ. 2554 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท จัสมิน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

(มหาชน) 

 พ.ศ. 2556 - พ.ย. 2559 กรรมการ และกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร  

โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 

 พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

 พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554 เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

 พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2550 อธิบดีกรมการประกันภัย กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย 

 พ.ศ. 2518 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส.พี.เอ็นเตอรไพรส จํากัด 

   

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  ชวงระยะเวลา 

(ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

 พ.ศ. 2554 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท จัสมิน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

(มหาชน) 

   

ตําแหนงในกิจการอ่ืน 

(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

ชวงระยะเวลา 

( ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

 พ.ศ. 2518 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส.พี.เอ็นเตอรไพรส จํากัด 

   

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/ 

กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

-ไมมี-  

การถือหุนในบริษัท -ไมมี- 

การเขาประชุมในรอบป 2561 คณะกรรมการบริษัท 11 คร้ัง จาก 12 คร้ัง 

การมีสวนไดสวนเสียในวาระที่

พิจารณาในคร้ังนี ้

มีสวนไดสวนเสียในวาระพิจารณาอนมัุติการจายคาตอบแทนกรรมการและบําเหน็จกรรมการ 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

Proxy Form A. 
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 

(General Form) 
--------------------- 

 
เขียนที่  
Written at 
วันที่ เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 
(1)  ข้าพเจ้า  สัญชาติ   อยู่บ้านเลขที่   

I/We  Nationality  Residing at  
ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย์   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

          
(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนท้ังส้ินรวม   หุ้น  

being a shareholder of Phatra Leasing Public Company Limited, holding the total number of  shares, 
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง ดังน้ี   
and having the right to vote equivalent to  votes as follows:  

หุ้นสามัญ  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ        เสียง  
ordinary share of  shares, and having the right to vote equivalent to  votes, 
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  - เสียง  
preference share of  shares, and having the right to vote equivalent to  votes. 
    
(3)  ขอมอบฉันทะให้      

Hereby appoint:    
                      (1)      นาย/นาง/นางสาว  อาย ุ  ปี  อยู่บ้านเลขที่   

 Mr./Ms./Miss  age  years, residing at  
ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย์  
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

 หรือ                (2)      นาย/นาง/นางสาว  อาย ุ  ปี  อยู่บ้านเลขที่   
  or   Mr./Ms./Miss  age  years, residing at  

ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย์   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

 หรือ                (3)      นาย/นาง/นางสาว  อาย ุ  ปี  อยู่บ้านเลขที่   
  or   Mr./Ms./Miss  age  years, residing at  

ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย์   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

หรือ  นายอาภัสสร  บุนนาค          ต าแหน่ง      กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
or Mr. Arpatsorn Bunnag                Position          Independent Director/Member of the Audit Committee/ 
     Member of the Remuneration & Selection Committee          
 
อายุ       66       ปี                  ที่อยู่เลขที่ 43 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                        
age           66          years                   Residing at 43 Soi Sukhumvit 26, Sukhumvit Road, Khwaeng Klongton, Khet Klongton, Bangkok  

หรือ  นางจันทรา บูรณฤกษ์ ต าแหน่ง      กรรมการอิสระ     
or Mrs. Chantra Purnariksha Position         Independent Director   

   
อายุ       71 ปี                  ที่อยู่เลขที่ 58/2 ซอยสุขุมวิท 55 แยกซอยทองหล่อ 5 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
age           71 years                   Residing at 58/2 Soi Sukhumvit 55, Thong Lo Junction 5, Khwaeng Klongton Nua, Khet Wattana, Bangkok 
 
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและบ าเหน็จ

กรรมการ 

(ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท) 

(Stamp Duty  
Baht 20) 
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Conflict of interest in the Agenda proposed to this AGM: having conflict of interest in the Agenda to consider and approve the payment of the 
remuneration and bonus of the directors 

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมผูถือหุนสามัญ 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 

ประจําป 2562 วันจันทรท่ี 29 เมษายน 2562   เวลา 14.00 น. 
for the Year 2019 on Monday 29  April 2019   at 2.00 p.m. 
ณ หองซาลอน เอ ช้ัน 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด กรุงเทพฯ เลขท่ี 204 ถนนรัชดาภิเษก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือท่ีจะ

พึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 
at Salon A Room, 2nd Floor, Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel, 204 Rachadapisek Road, Huaykwang, Bangkok 10320, or any adjournment at any date, 
time and place thereof.    
 

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมน้ัน ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําการเองทุกประการ   
Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 

 

ลงชื่อ/Signed ผูมอบฉันทะ/Grantor 
( ) 

 
 
ลงชื่อ/Signed ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

( ) 
 

หมายเหตุ  
Remark 
 
ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวน

หุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได  
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several 
proxies for splitting votes. 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Proxy Form B. 
(แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตำยตัว) 

(Proxy Form containing specific details) 
 

เขียนที่  
Written at 
วันที่ เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 
(1)  ข้ำพเจ้ำ  สัญชำติ   อยู่บ้ำนเลขที่   

I/We  Nationality  Residing at  
ถนน  ต ำบล/แขวง   อ ำเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย์   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

          
(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) โดยถือหุ้นจ ำนวนท้ังส้ินรวม   หุ้น  

being a shareholder of Phatra Leasing Public Company Limited, holding the total number of  shares, 
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ  เสียง ดังน้ี   
and having the right to vote equivalent to  votes as follows:  

หุ้นสำมัญ  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ   เสียง  
ordinary share of  shares, and having the right to vote equivalent to  votes, 
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ  - เสียง  
preference share of  shares, and having the right to vote equivalent to  votes. 
    
(3)  ขอมอบฉันทะให้      

Hereby appoint:    
                      (1)      นำย/นำง/นำงสำว  อำย ุ  ปี  อยู่บ้ำนเลขที่   

 Mr./Ms./Miss  age  years, residing at  
ถนน   ต ำบล/แขวง   อ ำเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย์  
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

 หรือ                (2)      นำย/นำง/นำงสำว  อำย ุ  ปี  อยู่บ้ำนเลขที่   
  or   Mr./Ms./Miss  age  years, residing at  

ถนน   ต ำบล/แขวง   อ ำเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย์   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

 หรือ                (3)      นำย/นำง/นำงสำว  อำย ุ  ปี  อยู่บ้ำนเลขที่   
  or   Mr./Ms./Miss  age  years, residing at  

ถนน   ต ำบล/แขวง   อ ำเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย์   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

หรือ  นำยอำภัสสร  บุนนำค          ต ำแหน่ง      กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและสรรหำ 
or Mr. Arpatsorn Bunnag                Position        Independent Director/Member of the Audit Committee/ 
   Member of the Remuneration & Selection Committee          
 
อำยุ       66       ปี                  ที่อยู่เลขที่ 43 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร                                                                                                                                                                        
age           66          years                   Residing at 43 Soi Sukhumvit 26, Sukhumvit Road, Khwaeng Klongton, Khet Klongton, Bangkok  

หรือ  นำงจันทรำ บูรณฤกษ์ ต ำแหน่ง      กรรมกำรอิสระ     
or Mrs. Chantra Purnariksha Position         Independent Director   

   
อำยุ       71 ปี                  ที่อยู่เลขที่ 58/2 ซอยสุขุมวิท 55 แยกซอยทองหล่อ 5 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 
age           71 years                   Residing at 58/2 Soi Sukhumvit 55, Thong Lo Junction 5, Khwaeng Klongton Nua, Khet Wattana, Bangkok 
 
ส่วนได้เสียในวำระที่เสนอในกำรประชุม AGM ครั้งนี้ : มีส่วนได้ส่วนเสียในวำระพิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและบ ำเหน็จ

กรรมกำร 
Conflict of interest in the Agenda proposed to this AGM: having conflict of interest in the Agenda to consider and approve the payment of the 

remuneration and bonus of the directors 

(ปิดอากรแสตมป ์
20 บาท) 

(Stamp Duty 
Baht 20) 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมผูถือหุนสามัญ 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 

ประจําป 2562 วันจันทรท่ี 29 เมษายน 2562   เวลา 14.00 น. 
for the Year 2019 on Monday 29 April 2019   at 2.00 p.m. 
ณ หองซาลอน เอ ช้ัน 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด กรุงเทพฯ เลขท่ี 204 ถนนรัชดาภิเษก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือท่ีจะ

พึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 
at Salon A Room, 2nd Floor, Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel, 204 Rachadapisek Road, Huaykwang, Bangkok 10320, or any adjournment at any date, 
time and place thereof.    
 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 
 I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:  

วาระท่ี 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2561 
Agenda No. 1         To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
      Approve Disapprove  Abstain 

วาระท่ี 2    รับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2561 
Agenda No. 2         To acknowledge the report on the operating results for the year 2018 

 

วาระท่ี 3    พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2561 

Agenda No. 3         To consider and approve the Financial Statements for the year 2018 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
      Approve Disapprove  Abstain 

วาระท่ี 4    พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2561 และการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย 
Agenda No. 4 To consider and approve the dividend payment for the year 2018 and the appropriation of the net profit as legal reserve 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
      Approve Disapprove  Abstain 

วาระท่ี 5    พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามวาระ 
Agenda No. 5 To consider and approve the appointment of the directors in place of the directors who retired by rotation 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 

 การแตงตั้งกรรมการท้ังชุด  
Appointing the whole nominated candidates 
 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

      Approve Disapprove  Abstain 

 การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล  
Appointing an individual nominated candidate  
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5.1 นายภูมิชาย ลํ่าซํา 
Mr. Poomchai Lamsam 
 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove      Abstain 
5.2 นายสืบตระกูล  สุนทรธรรม 

Mr. Suebtrakul Soonthornthum 
 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

Approve  Disapprove      Abstain 

5.3 นายพูลพิพัฒน  อังยุรีกุล 
Mr. Poonpipat  Aungurigul 
 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

Approve  Disapprove       Abstain 
5.4 ดร. สุธี โมกขะเวส 
          Dr. Sutee Mokkhavesa 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
Approve  Disapprove       Abstain 

วาระท่ี 6    พิจารณาอนุมัติการจายคาตอบแทนกรรมการและบําเหน็จกรรมการ  
Agenda No. 6 To consider and approve the payment of the remuneration and bonus of the directors 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove  Abstain 

วาระท่ี 7    พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 
Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove  Abstain 

วาระท่ี 8    พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท ขอ 30. 
Agenda No. 8 To consider and approve the amendment of Article 30. of the Company’s Articles of Association  

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove  Abstain 

วาระท่ี 9   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 
Agenda No. 9 To consider other matters (if any) 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove  Abstain 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถือวาการลงคะแนน

เสียงน้ันไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน  
  Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be my/our voting as a shareholder. 
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(6) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ี

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการ

ใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or 

passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the 
right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบ

ฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified 

in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
 

ลงช่ือ/Signed ผูมอบฉันทะ/Grantor 

( ) 
 

 
ลงช่ือ/Signed ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

( ) 
หมายเหตุ 
Remarks 
 
1. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวน

หุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several 
proxies for splitting votes. 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
For agenda of the election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominated candidate can be appointed. 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the 
Proxy Form B. as attached. 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
ALLONGE OF PROXY FORM B. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of Phatra Leasing Public Company Limited 

ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2562 ในวันจันทรท่ี 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หองซาลอน เอ ช้ัน 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล 

เลอ คองคอรด กรุงเทพฯ เลขท่ี 204 ถนนรัชดาภิเษก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 
In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2019, on Monday 29 April 2019 at 2.00 p.m. at Salon A Room, 2nd 

Floor, Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel, 204 Rachadapisek Road, Huaykwang, Bangkok 10320, or any adjournment at any date, time and place 
thereof.    
 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

วาระท่ี……………………………เร่ือง…………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
Agenda No. Re: 
 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 Approve  Disapprove   Abstain 
 

วาระท่ี……………………………เร่ือง…………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
Agenda No. Re: 
 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 Approve  Disapprove  Abstain 

 

วาระท่ี……………………………เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามวาระ (ตอ)  

Agenda No.  Re:  To consider and approve the appointment of the directors in place of the directors who retired by 
rotation (continued) 

 

ช่ือกรรมการ .......................................................................................................... 
Director’s name 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove  Abstain 

 

ช่ือกรรมการ  .......................................................................................................... 
Director’s name 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove  Abstain 

 

ช่ือกรรมการ .......................................................................................................... 
Director’s name 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove  Abstain 
 

ช่ือกรรมการ .......................................................................................................... 
Director’s name 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove  Abstain 
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 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  

Proxy Form C. 
 
 
 

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

 
เขียนที่  
Written at 
วันที่ เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 
(1)  ข้าพเจ้า    ส านักงานตั้งอยู่เลขที่   

I/We  Residing at  
ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย์   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

          
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ  
as a Custodian for   
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนท้ังส้ินรวม  หุ้น 
being a shareholder of Phatra Leasing Public Company Limited, holding the total number of  shares, 
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง ดังน้ี   
and having the right to vote equivalent to  votes as follows:  

หุ้นสามัญ  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ        เสียง  
ordinary share of  shares, and having the right to vote equivalent to  votes, 
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  - เสียง  
preference share of  shares, and having the right to vote equivalent to  votes. 
    
(2)  ขอมอบฉันทะให้      

Hereby appoint:    
                      (1)      นาย/นาง/นางสาว  อาย ุ  ปี  อยู่บ้านเลขที่   

 Mr./Ms./Miss  age  years, residing at  
ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย์  
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

 หรือ                (2)      นาย/นาง/นางสาว  อาย ุ  ปี  อยู่บ้านเลขที่   
  or   Mr./Ms./Miss  age  years, residing at  

ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย์   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

 หรือ                (3)      นาย/นาง/นางสาว  อาย ุ  ปี  อยู่บ้านเลขที่   
  or   Mr./Ms./Miss  age  years, residing at  

ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย์   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

หรือ  นายอาภัสสร  บุนนาค          ต าแหน่ง      กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
or Mr. Arpatsorn Bunnag                Position         Independent Director/Member of the Audit Committee/ 
   Member of the Remuneration & Selection Committee          
 
อายุ       66       ปี                  ที่อยู่เลขที่ 43 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                        
age           66          years                   Residing at 43 Soi Sukhumvit 26, Sukhumvit Road, Khwaeng Klongton, Khet Klongton, Bangkok  

  

(ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท) 

(Stamp Duty  
Baht 20) 
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 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  

Proxy Form C. 
 
 
 

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

 
เขียนที่  
Written at 
วันที่ เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 
(1)  ข้าพเจ้า    ส านักงานตั้งอยู่เลขที่   

I/We  Residing at  
ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย์   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

          
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ  
as a Custodian for   
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนท้ังส้ินรวม  หุ้น 
being a shareholder of Phatra Leasing Public Company Limited, holding the total number of  shares, 
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง ดังน้ี   
and having the right to vote equivalent to  votes as follows:  

หุ้นสามัญ  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ        เสียง  
ordinary share of  shares, and having the right to vote equivalent to  votes, 
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  - เสียง  
preference share of  shares, and having the right to vote equivalent to  votes. 
    
(2)  ขอมอบฉันทะให้      

Hereby appoint:    
                      (1)      นาย/นาง/นางสาว  อาย ุ  ปี  อยู่บ้านเลขที่   

 Mr./Ms./Miss  age  years, residing at  
ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย์  
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

 หรือ                (2)      นาย/นาง/นางสาว  อาย ุ  ปี  อยู่บ้านเลขที่   
  or   Mr./Ms./Miss  age  years, residing at  

ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย์   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

 หรือ                (3)      นาย/นาง/นางสาว  อาย ุ  ปี  อยู่บ้านเลขที่   
  or   Mr./Ms./Miss  age  years, residing at  

ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย์   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

หรือ  นายอาภัสสร  บุนนาค          ต าแหน่ง      กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
or Mr. Arpatsorn Bunnag                Position         Independent Director/Member of the Audit Committee/ 
   Member of the Remuneration & Selection Committee          
 
อายุ       66       ปี                  ที่อยู่เลขที่ 43 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                        
age           66          years                   Residing at 43 Soi Sukhumvit 26, Sukhumvit Road, Khwaeng Klongton, Khet Klongton, Bangkok  

  

(ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท) 

(Stamp Duty  
Baht 20) 
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หรือ  นางจันทรา บูรณฤกษ ตําแหนง      กรรมการอิสระ     
or Mrs. Chantra Purnariksha Position         Independent Director   

   
อายุ       71 ป                  ท่ีอยูเลขท่ี 58/2 ซอยสุขุมวิท 55 แยกซอยทองหลอ 5แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
age           71 years                   Residing at 58/2 Soi Sukhumvit 55, Thong Lo Junction 5, Khwaeng Klongton Nua, Khet Wattana, Bangkok 
 
สวนไดเสียในวาระท่ีเสนอในการประชุม AGM คร้ังน้ี : มีสวนไดสวนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการจายคาตอบแทนกรรมการและบําเหน็จ

กรรมการ 
Conflict of interest in the Agenda proposed to this AGM: having conflict of interest in the Agenda to consider and approve the payment of the 

remuneration and bonus of the directors 
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมผูถือหุนสามัญ 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 

ประจําป 2562 วันจันทรท่ี 29 เมษายน 2562   เวลา 14.00 น. 
for the Year 2019 on Monday 29 April 2019   at 2.00 p.m. 
ณ หองซาลอน เอ ช้ัน 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด กรุงเทพฯ เลขท่ี 204 ถนนรัชดาภิเษก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือท่ีจะ

พึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 
at Salon A Room, 2nd Floor, Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel, 204 Rachadapisek Road, Huaykwang, Bangkok 10320, or any adjournment at any date, 
time and place thereof.    
.    
 

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดังน้ี 
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:  
 มอบฉันทะตามจํานวนหุนท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 

To grant the total amount of shareholding and having the right to vote 
 มอบฉันทะบางสวน คือ  

To grant the partial shares as follows: 
 หุนสามัญ  หุน    และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ      เสียง 
 ordinary share  shares, and having the right to vote equivalent to  votes, 
 หุนบุริมสิทธิ - หุน    และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ - เสียง 
 preference share  shares, and having the right to vote equivalent to  votes. 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ังหมด                  เสียง 
Total amount of voting rights       votes. 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 
 I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

วาระท่ี 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2561 
Agenda No. 1         To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นดวย……………………เสียง   ไมเห็นดวย……………….…เสียง   งดออกเสียง………………….เสียง  
 Approve   votes Disapprove        votes     Abstain                    votes 

วาระท่ี 2    รับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2561 
Agenda No. 2         To acknowledge the report on the operating results for the year 2018 

วาระท่ี 3    พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2561 

Agenda No. 3         To consider and approve the Financial Statements for the year 2018 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดวย……………………เสียง   ไมเห็นดวย……………….…เสียง   งดออกเสียง………………….เสียง  
 Approve   votes Disapprove        votes     Abstain                    votes 

วาระท่ี 4    พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2561 และการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย 
Agenda No. 4 To consider and approve the dividend payment for the year 2018 and the appropriation of the net profit as legal reserve 
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 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดวย……………………เสียง   ไมเห็นดวย……………….…เสียง   งดออกเสียง………………….เสียง  
 Approve   votes Disapprove        votes     Abstain                    votes 

วาระท่ี 5    พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามวาระ 
Agenda No. 5 To consider and approve the appointment of the directors in place of the directors who retired by rotation 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 การแตงตั้งกรรมการท้ังชุด  
Appointing the whole nominated candidates 

   เห็นดวย……………………เสียง   ไมเห็นดวย……………….…เสียง   งดออกเสียง………………….เสียง  
 Approve   votes Disapprove        votes     Abstain                    votes 

 การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล  
Appointing an individual nominated candidate  
5.1 นายภูมิชาย ลํ่าซํา 

Mr. Poomchai Lamsam 
 เห็นดวย…………………เสียง   ไมเห็นดวย……………….เสียง   งดออกเสียง……………….เสียง  

          Approve        votes      Disapprove          votes        Abstain                   votes 
5.2 นายสืบตระกูล  สุนทรธรรม 

Mr. Suebtrakul Soonthornthum 
 เห็นดวย…………………เสียง   ไมเห็นดวย……………….เสียง   งดออกเสียง……………….เสียง  

          Approve        votes      Disapprove          votes        Abstain                   votes 
5.3 นายพูลพิพัฒน  อังยุรีกุล 

Mr. Poonpipat  Aungurigul 
 เห็นดวย…………………เสียง   ไมเห็นดวย……………….เสียง   งดออกเสียง……………….เสียง   

          Approve        votes      Disapprove          votes        Abstain                   votes 
5.4 ดร. สุธี โมกขะเวส 
          Dr. Sutee Mokkhavesa 

 เห็นดวย…………………เสียง   ไมเห็นดวย……………….เสียง   งดออกเสียง……………….เสียง  
          Approve        votes      Disapprove          votes        Abstain                   votes 

วาระท่ี 6    พิจารณาอนุมัติการจายคาตอบแทนกรรมการและบําเหน็จกรรมการ  
Agenda No. 6 To consider and approve the payment of the remuneration and bonus of the directors 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงัน้ี 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดวย……………………เสียง   ไมเห็นดวย……………….…เสียง   งดออกเสียง………………….เสียง  
 Approve   votes Disapprove        votes     Abstain                    votes 

วาระท่ี 7    พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 
Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดวย……………………เสียง   ไมเห็นดวย……………….…เสียง   งดออกเสียง………………….เสียง  
 Approve   votes Disapprove        votes     Abstain                    votes 

วาระท่ี 8    พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท ขอ 30. 
Agenda No. 8 To consider and approve the amendment of Article 30 of the Company’s Articles of Association 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
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 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดวย……………………เสียง   ไมเห็นดวย……………….…เสียง   งดออกเสียง………………….เสียง  
 Approve   votes Disapprove        votes     Abstain                    votes 

วาระท่ี 9   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 
Agenda No. 9 To consider other matters (if any) 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงัน้ี 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดวย……………………เสียง   ไมเห็นดวย……………….…เสียง   งดออกเสียง………………….เสียง  
 Approve   votes Disapprove        votes     Abstain                    votes 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถือวาการลงคะแนน

เสียงน้ันไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 
  Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be the vote of 

a shareholder. 
 

(6) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ี

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการ

ใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or 

passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the 
right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบ

ฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified 

in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
 

ลงช่ือ/Signed ผูมอบฉันทะ/Grantor 

( ) 
 

 

ลงช่ือ/Signed ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

( ) 

 

หมายเหตุ 
Remarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใชเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุนท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทาน้ัน 
Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 

2. หลักฐานท่ีตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
Evidence to be attached with this Proxy Form are: 

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 

3. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบ

ฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes. 

4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
For agenda of the election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominated candidate can be appointed. 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

ตามแนบ 
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form C. as 
attached. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
ALLONGE OF PROXY FORM C. 

 
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

The appointment of proxy by the shareholder of Phatra Leasing Public Company Limited 
 

ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี 2562 ในวันจันทร์ท่ี 29 เมษำยน 2562 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องซำลอน เอ ช้ัน 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล 
เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดำภิเษก ห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10320 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อ่ืนด้วย 

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2019, on Monday 29 April 2019 at 2.00 p.m. at Salon A Room, 2nd 

Floor, Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel, 204 Rachadapisek Road, Huaykwang, Bangkok 10320, or any adjournment at any date, time and place 
thereof.    

………………………………………………………………………………………………………… 
 

วำระที…่…………………………เรื่อง…………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
Agenda No. Re: 
 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังน้ี 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย……………………เสียง   ไม่เห็นด้วย……………….…เสียง   งดออกเสียง………………….เสียง  

Approve  votes  Disapprove  votes Abstain   votes 
 

วำระที…่…………………………เรื่อง…………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
Agenda No. Re: 
 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังน้ี 
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย……………………เสียง   ไม่เห็นด้วย……………….…เสียง   งดออกเสียง………………….เสียง  

 Approve votes  Disapprove  votes Abstain   votes 
 
วำระที…่…………………………เรื่อง พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ (ต่อ)  
Agenda No.  Re:  To consider and approve the appointment of the directors in place of the directors who retired by 

rotation (continued) 
 

ช่ือกรรมกำร .......................................................................................................... 
Director’s name 

 เห็นด้วย……………………เสียง   ไม่เห็นด้วย……………….…เสียง   งดออกเสียง………………….เสียง  
 Approve votes  Disapprove  votes Abstain   votes 

 
ช่ือกรรมกำร  .......................................................................................................... 
Director’s name 

 เห็นด้วย……………………เสียง   ไม่เห็นด้วย……………….…เสียง   งดออกเสียง………………….เสียง  
 Approve votes  Disapprove  votes Abstain   votes 

 
ช่ือกรรมกำร  .......................................................................................................... 
Director’s name 

 เห็นด้วย……………………เสียง   ไม่เห็นด้วย……………….…เสียง   งดออกเสียง………………….เสียง  
Approve votes  Disapprove   votes Abstain   votes 

 
ช่ือกรรมกำร  .......................................................................................................... 
Director’s name 

 เห็นด้วย……………………เสียง   ไม่เห็นด้วย……………….…เสียง   งดออกเสียง………………….เสียง  
 Approve votes  Disapprove   votes Abstain   votes 
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คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารกอนเขาประชุม 

การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง 

ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2562 

บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

วันจันทรท่ี 29 เมษายน 2562 

 

ก. การมอบฉันทะ 

 

บริษัทสงแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพ่ือใหผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเองสามารถพิจารณาไดวาจะมอบ

ฉันทะใหบุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะใหกรรมการบริษัท (ตามรายช่ือกรรมการท่ีบริษัทกําหนด) ใหเปนผูรับมอบฉันทะเพื่อเขาประชุมและออก

เสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุนแทน 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผูถือหุนตองการมอบฉันทะแบบท่ัวไป สามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได หรือ ในกรณีท่ีผูถือหุนเปนผู

ลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน สามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

ได ท้ังน้ี ผูถือหุนจะตองเลือกใชหนังสือมอบฉันทะขางตนแบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเทาน้ัน 

1. การมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเปนผูรับมอบฉันทะ 

 ผูมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม

สามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

 ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะใหถูกตอง

ครบถวน 

 ผูรับมอบฉันทะตองนําหนังสือมอบฉันทะไปย่ืนตอเจาหนาท่ีของบริษัท  ณ สถานท่ีประชุมกอนผูรับมอบฉันทะจะเขา

ประชุม 

2. การมอบฉันทะใหกรรมการบริษัทเปนผูรับมอบฉันทะ 

 ผูมอบฉันทะโปรดระบุช่ือและรายละเอียดของกรรมการบริษัทเปนผูรับมอบฉันทะ ตามรายละเอียดดังน้ี 

1. นายอาภัสสร  บุนนาค ตําแหนง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา 

อายุ 66 ป ท่ีอยูเลขท่ี 43 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 

2. นางจันทรา บูรณฤกษ ตําแหนง กรรมการอิสระ  

อายุ 71 ป ท่ีอยูเลขท่ี 58/2 ซอยสุขุมวิท 55 แยกซอยทองหลอ 5 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 

 ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะ ใสซองบริการธุรกิจ 

ตอบรับและปดผนึกสงทางไปรษณียโดยไมตองผนึกตราไปรษณียากร สงใหเลขานุการบริษัทกอนวันประชุม ท้ังน้ี 

บริษัทใครขอความรวมมือในการจัดสงเอกสาร โดยขอใหสงถึงบริษัทภายในวันศุกรท่ี 26 เมษายน 2562  

 

ข. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารกอนเขาประชุม 

 

บริษัทจะเร่ิมตรวจความสมบูรณของหนังสือมอบฉันทะ และเปดรับลงทะเบียน ต้ังแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป ณ  

หองซาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด กรุงเทพฯ เลขท่ี 204 ถนนรัชดาภิเษก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

10320 ตามแผนท่ีท่ีแนบ 
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1. ผูถือหุนท่ีเปนบุคคลธรรมดา 

 กรณีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง : 

- บัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) หรือเอกสาร

ท่ีสวนราชการออกใหซ่ึงปรากฏรูปถายของผูถือหุนและท่ียังไมหมดอายุ 

 กรณีท่ีมีการมอบฉันทะ :  

- หนังสือมอบฉันทะท่ีบริษัทไดจัดสงพรอมกรอกขอความใหครบถวน และลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะและผูรับมอบ

ฉันทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปน

ชาวตางชาติ) หรือสําเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกใหซ่ึงปรากฏรูปถายของผูมอบฉันทะและท่ียังไมหมดอายุ 

และรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ 

- บัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) หรือเอกสาร

ท่ีสวนราชการออกใหซ่ึงปรากฏรูปถายของผูรับมอบฉันทะและท่ียังไมหมดอายุ 

 

2. ผูถือหุนท่ีเปนนิติบุคคล 

 กรณีผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลมาประชุมดวยตนเอง : 

- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) หรือเอกสาร

ท่ีสวนราชการออกใหซ่ึงปรากฏรูปถายของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลซ่ึงเปนผูถือหุนและท่ียังไมหมดอายุ  

- สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชยท่ีรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล ซ่ึงมีอายุ

ไมเกิน 1 เดือน และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลซ่ึงเปนผูเขาประชุมมีอํานาจ

กระทําการแทนนิติบุคคลซ่ึงเปนผูถือหุน 

 กรณีท่ีมีการมอบฉันทะ : 

- หนังสือมอบฉันทะท่ีบริษัทไดจัดสงพรอมกรอกขอความใหครบถวน และลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะและผูรับมอบ

ฉันทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท 

- สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชยท่ีรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล ซ่ึงมีอายุ

ไมเกิน 1 เดือน และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลซ่ึงเปนผูมอบฉันทะมีอํานาจ

กระทําการแทนนิติบุคคลซ่ึงเปนผูถือหุน 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปน

ชาวตางชาติ) หรือสําเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกใหซ่ึงปรากฏรูปถายของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลซ่ึง

เปนผูมอบฉันทะและท่ียังไมหมดอายุ และรับรองสําเนาถูกตองโดยบุคคลดังกลาว 

- บัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) หรือเอกสาร

ท่ีสวนราชการออกใหซ่ึงปรากฏรูปถายของผูรับมอบฉันทะและท่ียังไมหมดอายุ 

 

3. ผูถือหุนซ่ึงมิไดมีสัญชาติไทยหรือเปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ 

ใหนําความในขอ 1. และขอ 2. มาใชบังคับโดยอนุโลมกับผูถือหุนหรือผูเขาประชุมซ่ึงมิไดมีสัญชาติไทยหรือซ่ึงเปนนิติบุคคล

ท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ แลวแตกรณี ท้ังน้ี ภายใตบังคับดังตอไปน้ี 

- หนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลน้ัน ซ่ึงมีอายุไมเกิน 1 เดือน ท้ังน้ี อาจจะเปนเอกสารท่ีออกโดยสวนราชการของ

ประเทศท่ีนิติบุคคลน้ันตั้งอยูหรือโดยเจาหนาท่ีของนิติบุคคลน้ันก็ได โดยจะตองมีรายละเอียดเก่ียวกับช่ือนิติ

บุคคล ผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือขอจํากัดอํานาจในการลงลายมือช่ือ ท่ีตั้ง

สํานักงานใหญ เปนตน 
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- เอกสารท่ีมิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผูมีอํานาจ

ลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคลน้ันรับรองความถูกตองของคําแปล 

 

ค. การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง 

 

ประธานท่ีประชุม (“ประธาน”) จะแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงใหท่ีประชุมทราบกอนเขาสู

วาระการประชุม 

1. การออกเสียงลงคะแนน 

- ใหนับหน่ึงหุนเปนหน่ึงเสียง 

- การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ ประธานจะสอบถามท่ีประชุมวา มีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง 

โปรดยกมือขึ้น 

 หากมีผูถือหุนทานใดยกมือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหผูถือหุนบันทึกการลงมติไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง

ในบัตรลงคะแนนท่ีเจาหนาท่ีไดแจกใหกอนเขาประชุม และประธานจะใหเจาหนาท่ีนําบัตรลงคะแนนของผูถือ

หุนท่ีไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง หากผูถือหุนทานใดท่ีไมไดยกมือไมเห็นดวย หรืองด

ออกเสียงในท่ีประชุมและไมไดนําสงบัตรลงคะแนนของตนเพื่อไปตรวจนับคะแนนเสียงในแตละวาระน้ัน ถือวา

ผูถือหุนทานน้ันมีมติใหอนุมัติตามท่ีประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 

 หากไมมีผูถือหุนทานใดยกมือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ถือวาท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหอนุมัติตามท่ี

ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติ เวนแตกรณีท่ีผูถือหุนไดทําเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไวแลววา 

ประสงคจะลงมติไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงประการใด ซ่ึงบริษัทไดบันทึกคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวย หรืองด

ออกเสียงดังกลาวน้ันในการลงมติในแตละวาระไวดวยแลว 

- ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุมแทนและใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค

ของผูถือหุนตามท่ีผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ัน บริษัทจะนําการออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูถือหุนระบุไวใน

หนังสือมอบฉันทะดังกลาวไปบันทึกรวบรวมไวลวงหนาในขณะท่ีผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนเขาประชุมเรียบรอยแลว

เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูรับมอบฉันทะ โดยผูรับมอบฉันทะไมตองไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในท่ี

ประชุมอีก 

 

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง 

- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผูถือหุนในท่ีประชุม และของผูถือหุนท่ีมอบ

ฉันทะใหแกผูรับมอบฉันทะท่ีบริษัทบันทึกไวลวงหนาในขณะท่ีผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนเขาประชุมท่ีออกเสียงไมเห็น

ดวย และงดออกเสียง มาหักออกจากจํานวนหุนท้ังหมดของผูท่ีมาประชุมและออกเสียง และ/หรือ มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน (แลวแตกรณี) ในแตละวาระ 

- ประธานจะประกาศใหท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแตละ

วาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง ก่ีเสียง และคิดเปนสัดสวนรอยละ

เทาใด ท้ังน้ี ผูถือหุนท่ีสงบัตรลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ภายหลังจากท่ีประธานไดประกาศใหท่ี

ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระสิ้นสุดลงแลว บริษัทจะไมนําคะแนนเสียงดังกลาวมารวมคํานวณ

เปนคะแนนเสียงอีก 

-  การนับผลการลงคะแนนเสียงจะแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก  

 วาระท่ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน :

บริษัทจะไมนับคะแนนเสียงของผูถือหุนท่ีงดออกเสียงเปนฐานในการคํานวณ 
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 วาระท่ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมา 

ประชุม : บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผูถือหุนท้ังท่ีเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง เปนฐานในการ

คํานวณ 

 วาระท่ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน : บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผูถือหุนท้ังท่ีเห็นดวย ไมเห็นดวย และ

งดออกเสียง เปนฐานในการคํานวณ 
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ขอบังคับของบรษิัทเฉพาะที่เกีย่วของกับการประชุมผูถือหุน  

 

หมวดที่ 5 การประชุมผูถือหุน 

 

ขอ 30. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน เปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่เดือนนับแตวันสิ้นสุด

รอบปบัญชีของบริษัท 

 

การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากท่ีกลาวมาแลว ใหเรียกวาประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวาหน่ึงใน

หาของจํานวนหุนท่ีจําหนายท้ังหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวาย่ีสิบหาคน ซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสิบของจํานวน

หุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดจะเขาช่ือกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได แต

ตองระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย  คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน

ภายใน 1 เดือน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

 

 ขอ 31. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบ

วาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอตอท่ีประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือ

ทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา แลวแตกรณี รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกลาวและจัดสงใหแกผูถือหุน

และนายทะเบียนทราบไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วัน 

กอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน 

 

ใหคณะกรรมการหรือกรรมการท่ีไดรับมอบหมายเปนผูกําหนด วันเวลา และสถานท่ี ท่ีประชุมผูถือหุน ซ่ึงสถานท่ีท่ีจะ

ใชเปนท่ีประชุมผูถือหุนน้ันตองอยูในทองท่ีอันเปนท่ีต้ังของสํานักงานใหญ หรือสํานักงานสาขา หรือจังหวัดใกลเคียงกับท่ีต้ัง

สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามท่ีคณะกรรมการเห็นวาเหมาะสม 

 

ขอ 32. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวาย่ีสิบหา

คน หรือไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูถือหุนท้ังหมดและตองมีผูถือหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนหุนท่ี

จําหนายไดท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 

 

ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหน่ึงช่ัวโมงจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาเขา

รวมประชุมไมครบองคประชุมตามท่ีกําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอัน

ระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนน้ัน มิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือเชิญ

ประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ีไมบังคับวาจะตองครบเปนองคประชุม 

 

 ขอ 33. มติของท่ีประชุมผูถือหุนน้ันใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

 

(1)    ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถามี

คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงขางมาก 
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(2)    ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน ซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอื่น 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 

(ค)  การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญ 

การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี

วัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

 

 ขอ 34. กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังน้ี 

 

(1)    พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอท่ีประชุมแสดงวาในรอบปท่ีผานมากิจการของบริษัทได

จัดการไป 

(2)    พิจารณาและอนุมัติงบดุล 

(3)    พิจารณาจัดสรรเงินกําไร 

(4)    เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(5)    แตงต้ังผูสอบบัญชี 

(6)    กิจการอื่น ๆ 
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สรุปสาระสําคัญของการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 

 

ขอบังคับฉบับปจจุบัน ขอบังคับสวนท่ีเสนอใหมีการแกไขเพ่ิมเติม 

ขอ 30. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน เปนการ

ประชุมสามัญประจําปภายในสี่เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชี

ของบริษัท                 

 การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากท่ีกลาวแลว ใหเรียกวา

การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการ

ประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับ

จํานวนหุนไดไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด 

หรือผูถือหุนไมนอยกวาย่ีสิบหาคน ซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา

หน่ึงในสิบของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดจะเขาช่ือกันทําหนังสือ

ขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใด

ก็ได แตตองระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนใน

หนังสือดังกลาวดวย คณะกรรมการตองจัดประชุมผูถือหุนภายใน 1 

เดือนนับแตวันท่ีไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

 

ขอ 30. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผู ถือหุนเปนการ

ประชุมสามัญประจําปภายในสี่เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชี

ของบริษัท 

 การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากท่ีกลาวแลว ใหเรียกวา

การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการ

ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนคนหน่ึง

หรือหลายคนซ่ึงมีหุนนับรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวารอยละสิบ 

หน่ึงในหาของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 

ย่ีสิบหาคน ซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสิบของจํานวนหุนท่ี

จําหนายไดท้ังหมดจะเขาช่ือกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียก

ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเรื่องและ

เหตุผลในการท่ีขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย 

คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือนสี่สิบหา

วันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

 ในกรณี ท่ีคณะกรรมการไม จัดใหมีการประชุมภายใน

กําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถือหุนท้ังหลายซ่ึงเขาช่ือกันหรือผูถือ

หุนคนอื่นๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามท่ีบังคับไวน้ันจะเรียกประชุมเองก็

ไดภายในสี่สิบหาวันนับแตวันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ใน

กรณีเชนน้ี ใหถือวาเปนการประชุมผูถือหุนท่ีคณะกรรมการเรียก

ประชุม โดยบริษัทจะตองรับผิดชอบคาใชจายอันจําเปนท่ีเกิดจากการ

จัดใหมีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผู ถือหุนท่ีเปนการเรียก

ประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคสามครั้งใด จํานวนผูถือหุนซ่ึงมารวม

ประชุมไมครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไวในขอ 30. ของขอบังคับ

ฉบับน้ี ผูถือหุนตามวรรคสามตองรวมกันรับผิดชอบชดใชคาใชจายท่ี

เกิดขึ้นจากการจัดใหมีการประชุมในครั้งน้ันใหแกบริษัท 
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