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หนังสือเชิญประชุมผู้ถอืหุน้สามัญประจ าปี 2563 
บริษัท ภทัรลิสซิง่ จ ากัด (มหาชน)  

ในวันศุกรท์ี ่3 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.  
ณ อาคารหอประชุมเมอืงไทยประกันชีวิต ชั้น 2  

เลขที ่250 ถนนรัชดาภเิษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 
 
 

เน่ืองจากการจัดประชุม AGM จะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นปัจจัยเส่ียงต่อการแพร่ระบาด 
ของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา (“COVID-19”)  

ดังน้ัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19  
ผู้ถอืหุ้นทุกท่านสามารถพิจารณามอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท  

แทนการเข้าร่วมประชุม AGM ด้วยตนเอง 
 

บริษัทงดบริการอาหารและเคร่ืองดืม่ใดๆ ในบริเวณงาน เพือ่ป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด 
 

ทั้งนี้ บริษัทงดแจกของที่ระลึก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานก ากับดูแลบริษัทจดทะเบียนได้รณรงคใ์ห้
เลิกแจกของที่ระลึกในการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
 
 

เปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. 
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบียนซ่ึงพิมพบ์ารโ์ค้ดมาแสดง 

ต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม 
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ท่ี   305/2563 
วนัท่ี 12 มิถนุายน 2563 
 

เรียน ทา่นผูถื้อหุน้ บรษิัท ภทัรลิสซิ่ง จ  ากดั (มหาชน)  
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมผู้ถอืหุ้นสามัญประจ าปี 2563 
 
สิ่งที่แนบมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2562 

2. รายงานประจ าปี 2562 
3. รายนามและประวตัโิดยสงัเขปของกรรมการท่ีไดร้บัการเสนอช่ือใหไ้ดร้บัการแตง่ตัง้แทนกรรมการท่ีตอ้งออก

จากต าแหน่งตามวาระ 
4. นิยามกรรมการอิสระ 
5. ขอ้มลูเก่ียวกบักรรมการท่ีเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
6. หนงัสือมอบฉนัทะ  
7. ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเขา้ประชุม  การออกเสียงลงคะแนน

และการนบัผลการลงคะแนนเสียงในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2563 
8. แนวทางปฏิบตัตินในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2563 เพ่ือปอ้งกนัการระบาดของโรคตดิเชือ้

ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  
9. ขอ้บงัคบัของบรษิัทเฉพาะที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้  
10. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุผูถื้อหุน้ 

 
ดว้ยคณะกรรมการบริษัท ภทัรลิสซิ่ง จ  ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดมี้มติใหจ้ดัประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2563 ในวนัศกุร ์

ท่ี 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต ชั้น 2 เลขท่ี 250 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง                  
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 เพ่ือพิจารณาเรื่องตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที ่1 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และขอ้มลูส าคญัอ่ืนๆ ตามท่ีปรากฏอยู่ใน

รายงานประจ าปีท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้  
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรใหร้ายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 และขอ้มูลส าคญัอ่ืนๆ  

ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ  
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพือ่ผ่านมต ิ วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือรบัทราบ จงึไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 
วาระที่ 2 รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลประมาณอัตราร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิจากผล 

การด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท และตามขอ้ 40 ของขอ้บงัคบับริษัทก าหนดให้
บรษิัทตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2563 ซึ่งประชุมเม่ือ

http://www.phatra-leasing.com/
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วนัท่ี 1 เมษายน 2563 ไดมี้มติอนุมัติใหจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท ในอัตราหุน้ละ 
0.15 (ศูนย์จุดหนึ่งหา้) บาท จากก าไรสุทธิและผลการด าเนินงานปี 2562 ส  าหรับหุน้จ านวน
ทัง้หมด 596,509,825 (หา้รอ้ยเกา้สิบหกลา้นหา้แสนเกา้พันแปดรอ้ยย่ีสิบหา้) หุน้ รวมเป็นเงิน
จ านวน 89,476,473.75 บาท (แปดสิบเก้าล้านส่ีแสนเจ็ดหม่ืนหกพันส่ีรอ้ยเจ็ดสิบสามบาท 
เจ็ดสิบห้าสตางค)์ คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 52.54 ของก าไรสุทธิ จากผลการด าเนินงานและ 
ฐานะทางการเงินของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทัง้นี ้ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท มีมติ ไม่ เสนอจ่ายเงิน ปันผลประจ า ปี  2562 อีก  ส าหรับข้อมูล 
การเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมามีดงันี ้

ข้อมูลเปรียบเทยีบการจ่ายเงนิปันผล 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 

ปี 2558 
(1 ม.ค. 58– 
31 ธ.ค. 58) 

ปี 2559 
(1 ม.ค. 59– 
31 ธ.ค. 59) 

ปี 2560 
(1 ม.ค. 60– 
31 ธ.ค. 60) 

ปี 2561 
(1 ม.ค. 61– 
31 ธ.ค. 61) 

ระหว่างกาล 
ปี 2562 

(1 ม.ค. 62– 
31 ธ.ค. 62) 

1.  นโยบายการจา่ยเงินปันผล  รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิ 
2.  ก าไรสทุธิ (บาท) 170,998,988 220,171,327 221,889,418 224,066,829 170,311,239 

3.  จ านวนหุน้ (หุน้) 596,492,753 596,492,753 596,492,874 596,509,825 596,509,825 
4.  อตัราการจา่ยเงินปันผลตอ่หุน้ (บาท:หุน้) 0.17 0.19 0.19 0.19 0.15 
5.  รวมเป็นเงินปันผลจา่ย (บาท) 101,403,768.01 113,333,623.07  113,333,646.06 113,336,866.75 89,476,473.75 

6.  คิดเป็นรอ้ยละของก าไรสทุธิ (%) 59.30 51.48 51.08 50.58 52.54 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรใหร้ายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบ 
โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นการบรรเทาผลกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ในการรับเงิน
ปันผลอันเน่ืองมาจากการเล่ือนการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2563 ในการนี ้ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทมีมติไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 อนึ่ง บริษัทไม่ตอ้งจดัสรรก าไร
สุทธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายในปี 2562 เน่ืองจากบริษัทมีทนุส ารองตามกฎหมายครบถ้วน
แลว้ 

จ านวนเสียงทีต้่องใช้เพือ่ผ่านมต ิ วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือรบัทราบ จงึไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี 2562 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  บริษัทไดจ้ัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี

ประจ าปี 2562 สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 แลว้เสร็จ ซึ่งผูส้อบบญัชีของบริษัทไดต้รวจสอบ
แลว้ นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาแลว้เหน็วา่ถูกตอ้ง
ครบถว้นและเพียงพอตามหลักการบญัชีท่ีรับรองทั่วไป จึงขอน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือ
พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
ประจ าปี 2562 สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามท่ีปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปีท่ีได้จัดส่ง
ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรใหท่ี้ประชุมผู้ถือหุน้อนุมัติงบการเงินประจ าปี 2562 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซึง่ผูส้อบบญัชีของบรษิัทไดต้รวจสอบแลว้  

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพือ่ผ่านมต ิ คะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 17 ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการ 

ออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได้  
ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และ 
ปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป  
ใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง  ส าหรับในปีนี ้บริษัทมี
กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ จ านวน 4 ทา่น คือ 
1. นางนวลพรรณ ล ่าซ  า  กรรมการ 
2. นางจนัทรา บรูณฤกษ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ 

สรรหา  
3. นายอาภสัสร บนุนาค กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทนและสรรหา 
4. นายอนพุล ลิขิตพฤกษไ์พศาล กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 
ทัง้นี ้บคุคลท่ีคณะกรรมการบรษิัทเสนอดงักล่าวไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหาแลว้ และคณะกรรมการบรษิัทมีความเห็นว่า บุคคลดงักล่าวลว้นแต่เป็น
ผูท้รงคณุวฒุ ิมีความรู ้ความสามารถและประสบการณใ์นธุรกิจของบรษิัทและท่ีผ่านมาไดป้ฏิบตัิ
หน้าท่ีในฐานะกรรมการของบริษัทได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ตามท่ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) และพระราชบญัญัติ
หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535 (ตามท่ีไดแ้ก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี ้นางจันทรา 
บูรณฤกษ์ นายอาภัสสร บุนนาค และ นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล มีคุณสมบัติท่ีจะด ารง
ต  าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร  อีกทัง้ไดน้  า
ความรู ้ประสบการณ ์และความเช่ียวชาญ มาใหข้อ้เสนอแนะแก่บรษิัท อนัเป็นประโยชนใ์นการ
ก าหนดกลยทุธแ์ละนโยบายการด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอย่างยั่งยืน และเป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยนางจนัทรา บูรณฤกษ์ ไดด้  ารงต  าแหน่งกรรมการอิสระ
ของบริษัทมาแลว้เป็นเวลา 8 ปี 7 เดือน นายอาภสัสร บุนนาค ไดด้  ารงต  าแหน่งกรรมการอิสระ
ของบริษัทมาแลว้เป็นเวลา 26 ปี 3 เดือน และนายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล ไดด้  ารงต  าแหน่ง
กรรมการอิสระของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 11 ปี 7 เดือน ทัง้นี ้บริษัทมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
แต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเขา้รบัต  าแหน่งกรรมการอิสระอีกครัง้หนึ่ง เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีมี
ความรู ้ความเขา้ใจในธุรกิจของบรษิัท แตส่ามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร 
อีกทัง้มีความพรอ้มท่ีจะเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่างๆ อันเป็นประโยชนใ์นการก าหนดกลยุทธแ์ละ
นโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัทได ้ทัง้นี ้ประวตัิโดยสังเขปของบุคคลทัง้ 4 ท่าน ไดจ้ัดส่ง
ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้
ส าหรบักรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทยังคงเป็นไปตามเดิม คือ “กรรมการผูมี้
อ  านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท ไดแ้ก่ นายโพธิพงษ์ ล  ่าซ  า , นายภูมิชาย ล ่าซ  า, นายสาระ      
ล  ่าซ  า, นางนวลพรรณ ล ่าซ  า, นายสุธี โมกขะเวส, นายพิภพ กุนาศล โดยก าหนดเง่ือนไข 
กรรมการ 2 คน ลงลายมือช่ือรว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิัท”  
อนึ่ง บริษัทไดป้ระกาศในเว็บไซตข์องบริษัท (www.pl.co.th) เพ่ือใหส้ิทธิผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคล
เพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี  2563 แลว้ 
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ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท
แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ประจ าปี 2563 มายงับรษิัทแตอ่ย่างใด จงึถือวา่ผูถื้อหุน้ไม่มีความ
ประสงคท่ี์จะใชส้ิทธิดงักล่าว 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เหน็สมควรใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการท่ีออกตาม
วาระกลบัเขา้ด  ารงต  าแหน่งอีกวาระหนึ่ง และด ารงต  าแหน่งในคณะกรรมการชดุย่อยเช่นเดมิ โดย
กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ ไดแ้ก่ 
1. นางนวลพรรณ ล ่าซ  า  กรรมการ 
2. นางจนัทรา บรูณฤกษ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ 

สรรหา  
3. นายอาภสัสร บนุนาค กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทนและสรรหา 
4. นายอนพุล ลิขิตพฤกษไ์พศาล กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 
ทัง้นี ้โดยมีเง่ือนไขเก่ียวกับกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทเป็นไปตามเดิม คือ 
“กรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท ไดแ้ก่ นายโพธิพงษ์ ล  ่าซ  า, นายภูมิชาย ล ่าซ  า, 
นายสาระ ล ่าซ  า, นางนวลพรรณ ล ่าซ  า, นายสุธี โมกขะเวส, นายพิภพ กุนาศล โดยก าหนด
เง่ือนไข กรรมการ 2 คน ลงลายมือช่ือรว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิัท”  

จ านวนเสียงทีต้่องใช้เพือ่ผ่านมต ิ คะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่5 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและบ าเหน็จกรรมการ 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาและคณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณาก าหนด

ค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ จากผลงานของบริษัทในภาพรวม  
การจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ โดยใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีและ
ความรบัผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ จึงขอน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 และบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2562 โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้
1. ค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ 
1.1  คณะกรรมการบริษัท  

องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2562 
1.  คา่ตอบแทนรายเดือน 
     -  กรรมการ 

(คงเดมิ) 
20,000 บาท/คน/เดือน 

 
20,000 บาท/คน/เดือน 

2.  คา่เบีย้ประชมุ 
     -  กรรมการ 

 
-ไม่มี- 

 
-ไม่มี- 

โดยก าหนดสดัส่วนคา่ตอบแทนกรรมการเป็น ดงันี ้ 
  ประธานกรรมการ                  2 เทา่  
  รองประธานกรรมการ   1.5 เทา่ 
  กรรมการ                 1  เทา่ 
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1.2 คณะกรรมการชุดย่อย  
ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย : ก าหนดจ่ายค่าเบีย้ประชุมเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ท่ีมี
การจัดประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยท่ีได้รับค่าตอบแทน 
ประกอบดว้ย  
 คณะกรรมการตรวจสอบ  
 คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา  
 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 
องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2562 
คา่เบีย้ประชมุ 
  -  กรรมการ 

(คงเดมิ) 
20,000 บาท/คน/ครัง้ 

 
20,000 บาท/คน/ครัง้ 

โดยก าหนดสัดส่วนการจ่ายค่าเบี ้ยประชุมให้เป็นไปตามอัตราการจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรษิัท 

ทัง้นี ้ส  าหรบักรรมการชดุย่อยที่เป็นตวัแทนจากผูบ้ริหารจะไม่ไดร้บัคา่เบีย้ประชมุ     
2. บ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2562  

เสนอให้จ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2562 ตามหลักเกณฑ์ท่ีได้รับการอนุมัติ 
ประจ าปี 2549 คือ จ่ายไม่เกินรอ้ยละ 5 จากเงินปันผลรวมท่ีจ่ายใหก้บัผูถื้อหุน้ ดงันัน้ เสนอ
จ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 3,355,000 (สามลา้นสามแสนหา้หม่ืนหา้
พัน) บาท โดยมอบหมายใหป้ระธานกรรมการเป็นผู้ก  าหนดหลักเกณฑแ์ละด าเนินการ
จดัสรร 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนมุตัิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2563 และบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2562 ดงันี ้ 
1. คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ในอตัราเดียวกบัปี 2562 
2. บ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2562 เห็นสมควรให้เสนอจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการตาม

หลกัเกณฑท่ี์ไดร้บัการอนมุตัิ ประจ าปี 2549 คือ จ่ายไม่เกินรอ้ยละ 5 จากเงินปันผลรวมท่ี
จ่ายใหก้ับผูถื้อหุน้ ดงันัน้ เสนอจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 3,355,000 
(สามลา้นสามแสนหา้หม่ืนหา้พนั) บาท โดยมอบหมายใหป้ระธานกรรมการเป็นผูก้  าหนด
หลกัเกณฑแ์ละด าเนินการจดัสรร   

จ านวนเสียงทีต้่องใช้เพือ่ผ่านมต ิ คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ 
 
วาระที ่6 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีส าหรับรอบปี บัญชี 2563 และเสนอ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก 
บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั (KPMG) ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทในปี 2563 โดย
มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้
1. นางสาวอรพินท ์สินถาวรกลุ ทะเบียนเลขท่ี 9441 (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงิน

ของบรษิัท จ านวน 2 ปี ไดแ้ก่ ปี 2561 และปี 2562) หรือ 
2. นายโชคชยั งามวฒุกิลุ  ทะเบียนเลขท่ี 9728 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือใน 

งบการเงินของบรษิัท) หรือ 
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3. นายชาญชยั สกลุเกิดสิน  ทะเบียนเลขท่ี 6827 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือใน 
งบการเงินของบรษิัท) หรือ 

4. นางสาวพรรณทพิย ์กลุสนัตธิ ารงค ์ ทะเบียนเลขท่ี 4208 (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงิน
ของบรษิัท จ านวน 4 ปี ตัง้แตปี่ 2551 – ปี 2554) 

ทั้งนี ้ ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  
สอบบญัชี จ ากดั (KPMG) จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตรายอ่ืนมาปฏิบตัิหนา้ท่ีแทน อนึ่ง ผูส้อบ
บัญชีทัง้ 4 ท่านข้างตน้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนไดเ้สียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร /  
ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจ าปี 2563 เป็นเงินจ านวน 1,750,000 (หนึ่งลา้นเจ็ดแสนหา้หม่ืน) บาท 
ข้อมูลเปรียบเทยีบค่าสอบบัญชีในปีทีผ่่านมา 

 ปี 2559  
(ม.ค. 59– 
ธ.ค. 59) 

ปี 2560  
(ม.ค. 60– 
ธ.ค. 60) 

ปี 2561  
(ม.ค. 61– 
ธ.ค. 61) 

ปี 2562 
(ม.ค. 62– 
ธ.ค. 62) 

ปี 2563 
(ม.ค. 63– 
ธ.ค. 63) 

คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี (Audit Fee) 
- คา่สอบทาน 3 ไตรมาส (บาท) 

 
570,000 

 
600,000 

 
690,000 

 
690,000 

 
690,000 

- คา่สอบบญัชีประจ าปี (บาท) 
- คา่สอบบญัชีงบการเงินรวม 

830,000 
- 

850,000 
- 

1,010,000 
- 

1,010,000 
- 

1,060,000 
- 

คา่บรกิารอ่ืนๆ (Non-Audit Fee) - - - - - 

รวม (บาท) 1,400,000 1,450,000 1,700,000 1,700,000 1,750,000 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิ ประวตัิ การปฏิบตัิหนา้ท่ีของผูส้อบบญัชีแต่ละ
ท่าน ความต่อเน่ือง และประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทน
ผูส้อบบญัชีส าหรบัรอบปีบญัชี 2563 แลว้เห็นว่า ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีมีความสมเหตุสมผล 
เม่ือเปรียบเทียบกับขอบเขตของงาน นอกจากนี ้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
(KPMG) และผูส้อบบญัชีทัง้ 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธห์รือส่วนไดเ้สียกับบริษัท / บริษัทย่อย / 
ผู้บริหาร / ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท อีกทัง้ ไม่มีผูส้อบบญัชีทา่นใดตามรายช่ือ
ท่ีเสนอมาไดป้ฏิบัติหน้าท่ีเกินกว่าระยะเวลาตามหลักเกณฑข์องประกาศท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
ดงันัน้ จึงเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2563 
เพ่ือพิจารณาใหค้วามเหน็ชอบการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีส าหรบังบการเงินของบริษัท และเสนอตอ่ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
(KPMG) ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทในปี 2563 ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้  

ความเหน็คณะกรรมการ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2563 และท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2563 พิจารณาแลว้เห็นสมควรใหท่ี้
ประชุมผู้ถือหุน้อนุมัติการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
(KPMG) ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทในปี 2563 โดยใหมี้ผลยอ้นหลังตัง้แต่ตน้ปี 2563 โดยมี
รายช่ือดงัตอ่ไปนี ้
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1. นางสาวอรพินท ์สินถาวรกลุ ทะเบียนเลขท่ี 9441 (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงิน
ของบรษิัท จ านวน 2 ปี ไดแ้ก่ ปี 2561 และปี 2562) หรือ 

2. นายโชคชยั งามวฒุกิลุ  ทะเบียนเลขท่ี 9728 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือใน 
งบการเงินของบรษิัท) หรือ 

3. นายชาญชยั สกลุเกิดสิน  ทะเบียนเลขท่ี 6827 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือใน 
งบการเงินของบรษิัท) หรือ 

4. นางสาวพรรณทพิย ์กลุสนัตธิ ารงค ์ ทะเบียนเลขท่ี 4208 (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงิน
ของบรษิัท จ านวน 4 ปี ตัง้แตปี่ 2551 – ปี 2554) 

ทั้งนี ้ ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  
สอบบญัชี จ ากดั (KPMG) จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตรายอ่ืนมาปฏิบตัิหนา้ท่ีแทน อนึ่ง ผูส้อบ
บัญชีทัง้ 4 ท่านข้างตน้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนไดเ้สียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร /  
ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจ าปี 2563 เป็นเงินจ านวน 1,750,000 (หนึ่งลา้นเจ็ดแสนหา้หม่ืน) บาท 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพือ่ผ่านมต ิ คะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่7    พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยเพิ่มเติมข้อบังคับหน่ึงหมวด

เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.  2563  

(“พระราชก าหนด”) ซึ่งก าหนดว่า การประชุมตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหต้อ้งมีการประชุม 
นอกจากจะด าเนินการตามวิธีการท่ีบญัญัติไวใ้นกฎหมายแต่ละฉบบัแลว้ บริษัทจะก าหนดให้
จัดการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการท่ี
บญัญตัไิวใ้นกฎหมาย  

  ดงันัน้ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชก าหนดและเพ่ือความชัดเจนและคล่องตวัในการด าเนินธุรกิจ  
จงึเหน็สมควรใหมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษัท จากเดมิที่มีทัง้หมด 7 หมวด จ านวน 46 
ขอ้ เป็น 8 หมวด จ านวน 49 ขอ้ โดยเพิ่มเติมหมวดท่ีเก่ียวกบัการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
เป็นหมวดท่ี 6 ใหม่ โดยเริ่มตัง้แตข่อ้ 35 - ขอ้ 37 แทนหมวดท่ี 6 เดมิ  

  นอกจากนี ้เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจใหก้รรมการผูจ้ัดการ  และ/หรือ  
บคุคลที่กรรมการผูจ้ดัการมอบหมาย เป็นผูมี้อ  านาจในการด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบั
ของบรษิัทขา้งตน้กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และแกไ้ขและเพิ่มเตมิถอ้ยค าใน
ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดมีค  าสั่ ง และ/หรือ 
ค  าแนะน าใหแ้กไ้ขถอ้ยค าบางประการในเอกสารดงักล่าว 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนมุตัิใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของ
บริษัทและการมอบอ านาจ ตามท่ีเสนอ โดยแกไ้ขขอ้บงัคบัจากเดิมท่ีมีทัง้หมด 7 หมวด จ านวน 
46 ข้อ เป็น 8 หมวด จ านวน 49 ข้อ โดยให้เพิ่มเติมหมวดท่ีเ ก่ียวกับการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์เป็นหมวดท่ี 6 ใหม่ โดยเริ่มตัง้แต่ขอ้ 35 - ขอ้ 37 แทนหมวดท่ี 6 เดิม และการ
แกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าว มีผลท าใหต้อ้งยกเลิกขอ้บงัคบัในหมวดท่ี 6 และหมวดท่ี 7 เดิม และให้
แก้ไขเป็นหมวดท่ี 7 และหมวดท่ี 8 ใหม่ ตามล าดับ โดยเริ่มตั้งแต่ข้อ 38 - ข้อ 49 เ พ่ือ
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เปล่ียนแปลงล าดบัเลขท่ีหมวดและเลขขอ้ในขอ้บงัคบัฉบบัใหม่ของบริษัทและใหค้งขอ้ความตาม
ไวเ้ดมิ และส าหรบัขอ้บงัคบัท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเตมิมีขอ้ความดงัตอ่ไปนี ้

หมวดที ่6 
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

  ขอ้ 35. ในการจดัประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุน้ นอกจากจะด าเนินการตามวิธีการท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้บงัคบัฉบบันีแ้ลว้ ประธานกรรมการจะก าหนดใหจ้ดัการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสก์็ได ้การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสใ์หป้ฏิบตัิ
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นกฎหมายหรือประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ขอ้ 36 ในกรณีท่ีประธานกรรมการก าหนดใหจ้ดัการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์การส่งหนงัสือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกสก์็ได ้แต่ทัง้นีต้อ้งส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ตามท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัฉบบันีด้ว้ย 

  ขอ้ 37. ใหถื้อวา่การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสท่ี์ไดป้ฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์
ท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายหรือประกาศท่ีเก่ียวข้องเป็นการประชุมโดยชอบและมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการท่ีบัญญัติไว้ใน
กฎหมายและขอ้บงัคบัฉบบันี ้

จ านวนเสียงทีต้่องใช้เพือ่ผ่านมต ิ คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
ความเหน็กรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้จัดวาระการประชุมนี้ไว้กรณี มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอ 

เรื่องใดเขา้พิจารณา 
จึงเรียนท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ อนึ่ง หากผูถื้อหุน้ท่านใดไม่สามารถเขา้ร่วม

ประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลอ่ืนเขา้รว่มประชุมและออกเสียงแทน กรุณากรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือใน
หนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งท่ีแนบมากบัหนงัสือเชิญประชุมครัง้นี ้ พรอ้มทัง้แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาหนงัสือ
เดินทางและรบัรองความถกูตอ้งของเอกสารดงักล่าว ส าหรบัท่านผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้รว่มประชุม ขอใหแ้สดง
บตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดนิทางก่อนเขา้รว่มประชมุดว้ย  

อนึ่ง เน่ืองดว้ยสถานการณก์ารระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบนั บริษัทจึงขอแจง้ใหท้่านผูถื้อ
หุน้ทราบว่า การประชุมผูถื้อหุน้ครัง้นีจ้ะเป็นไปอย่างกระชับ และบริษัทจะจัดใหมี้มาตรการการป้องกันควบคุมโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา
(COVID-19) ตามแนวทางท่ีกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุขก าหนดไว ้นอกจากนี ้บริษัทไดจ้ดัท  าแนวทางปฏิบตัิตนในการเขา้ร่วม
ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2563 เพ่ือป้องกนัการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้และผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมรบัทราบและปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครดั โดยบริษัทขอความร่วมมือใหท้่านผูถื้อหุน้ศึกษาขอ้มลูดงักล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตาม “สิ่งที่แนบมาดว้ยหมายเลข 8” ก่อนเขา้รว่มประชมุดว้ย 

ทัง้นี ้เพ่ือรกัษาสิทธิประโยชนข์องท่าน กรุณาศกึษาค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเขา้
ประชุม การออกเสียงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2563 รวมทัง้ขอ้บงัคบัของบรษิัท
เฉพาะที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ ตามรายละเอียดในสิ่งที่แนบมาดว้ยหมายเลข 7 และ 9 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
นายพิภพ กนุาศล 
กรรมการผูจ้ดัการ 
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รายงานการประชุมผู้ถอืหุ้นสามัญประจ าปี 2562 
บริษัท ภัทรลิสซิง่ จ ากัด (มหาชน) 

วันที ่29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องซาลอน เอ ช้ัน 2 โรงแรมสวสิโฮเตล็ เลอ คองคอรด์ กรุงเทพฯ  

เลขที ่204 ถนนรัชดาภเิษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 
 

นายโพธิพงษ์ ล  ่าซ  า ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมและไดเ้ชิญใหเ้จา้หน้าท่ี
ของบริษัทแจง้จ านวนผู้ถือหุน้ท่ีเข้าร่วมประชุม แนะน ากรรมการของบริษัท และเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงชี้แจงวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนในการประชมุครัง้นี ้

 
เจ้าหน้าท่ีบริษัทแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 41 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 

17,697,062 หุน้ และมีผูร้บัมอบฉันทะแทนผูถื้อหุน้จ านวน 42 ราย ถือหุน้รวมกนัเท่ากบั 291,536,859 หุน้ รวมผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ย
ตนเองและโดยการมอบฉันทะจ านวนทัง้สิน้ 83 ราย ถือหุน้รวมกนัทัง้สิน้เท่ากบั 309,233,921 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 51.8405 ของจ านวน
หุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจ านวน 596,509,825 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัท ซึ่งก าหนดว่าจะตอ้งมีผูถื้อหุน้มา
ประชมุไม่นอ้ยกวา่ 25 คน และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

 
ตอ่จากนัน้เจา้หนา้ท่ีของบรษิัทไดแ้นะน ากรรมการของบรษิัทท่ีเขา้รว่มประชมุในครัง้นี ้ดงันี ้
1. นายโพธิพงษ ์ล ่าซ  า ปัจจบุนัด  ารงต  าแหน่ง ประธานกรรมการ 
2. นายภมูิชาย ล ่าซ  า ปัจจบุนัด  ารงต  าแหน่ง รองประธานกรรมการ  และประธานกรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทนและสรรหา 
3. นายสาระ ล ่าซ  า  ปัจจบุนัด  ารงต  าแหน่ง กรรมการ / ประธานคณะอ านวยการบรหิาร / กรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทนและสรรหา และกรรมการบรหิารความเส่ียง 
4. นายพิภพ กนุาศล  ปัจจบุนัด  ารงต  าแหน่ง กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการอ านวยการบรหิาร / 

ประธานกรรมการลงทนุ และกรรมการบรหิารความเส่ียง  
5. ดร. สธีุ โมกขะเวส ปัจจบุนัด  ารงต  าแหน่ง กรรมการ / กรรมการอ านวยการบริหาร / กรรมการลงทนุ และ

กรรมการบรหิารความเส่ียง 
6. นายสืบตระกลู สนุทรธรรม  ปัจจบุนัด  ารงต  าแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นายอาภสัสร บนุนาค  ปัจจบุนัด  ารงต  าแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทนและสรรหา 
8. นายพลูพิพฒัน ์องัยรุีกลุ  ปัจจบุนัด  ารงต  าแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
9. นางจนัทรา บรูณฤกษ ์ ปัจจบุนัด  ารงต  าแหน่ง กรรมการอิสระ 
10. นายอนพุล ลิขิตพฤกษไ์พศาล ปัจจบุนัด  ารงต  าแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 
11. นายวเิชฐ ตนัตวิานิช ปัจจบุนัด  ารงต  าแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการบรหิารความเส่ียง 

  
ทัง้นี ้กรรมการท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม คือ นางนวลพรรณ ล ่าซ  า เน่ืองจากติดภารกิจ จึงไม่สามารถเขา้ประชุมผูถื้อหุน้สามัญ

ประจ าปี 2562 ในครัง้นี ้
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พรอ้มกนันีมี้ผูเ้ขา้รว่มประชมุ ประกอบดว้ย  
1. นางทพิยส์ดุา คืนคง  ปัจจบุนัด  ารงต  าแหน่ง  รองกรรมการผูจ้ัดการ ผูบ้ริหารสายงานสนับสนุนองคก์ร และ

เลขานกุารบรษิัท  
2. นายขจรจกัร ชโลธร  ปัจจบุนัด  ารงต  าแหน่ง  รองกรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารสายงานบรหิารราคาและตน้ทนุ  
3. นายดน ุสขุวจัน ์ ปัจจบุนัด  ารงต  าแหน่ง  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสายงานการเงินและ

ควบคมุ  
4. ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั  

 
และเพ่ือเป็นการปฏิบตัิตามแนวทางท่ีดีในการจัดประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทจดทะเบียน เก่ียวกับการนับคะแนนเสียงในการ

ประชุม บริษัทจึงไดเ้ชิญท่ีปรกึษากฎหมายจากบริษัท วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และพารท์เนอรส์ จ ากดั มาเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนใน
ครัง้นี ้และตวัแทนทา่นผูถื้อหุน้จ านวน 2 ทา่น รว่มเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนในครัง้นีด้ว้ย 

 
นอกจากนี ้เจา้หนา้ท่ีบรษิัทไดชี้แ้จงวธีิการออกเสียงลงคะแนนใหท่ี้ประชมุทราบซึง่สรุปสาระส าคญัไดด้ังตอ่ไปนี ้ 
 
1. การออกเสียงลงคะแนน 
 

- ผูถื้อหุน้จะมีคะแนนเสียงเทา่กบัจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ผูถื้อหุน้ถืออยู่ โดยหนึ่งหุน้ถือเป็นหนึ่งเสียง 
 

- ในการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ ประธานจะสอบถามท่ีประชมุว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคท่ี์จะไม่เห็นดว้ย
หรืองดออกเสียงหรือไม่ โดยจะขอใหผู้ถื้อหุน้ดงักล่าวยกมือขึน้  

 
 หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดยกมือไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ใหผู้ถื้อหุน้ท่านนัน้บนัทกึการลงคะแนนเสียง ท่ีไม่เห็น

ดว้ยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนท่ีเจ้าหน้าท่ีไดแ้จกให้ก่อนเข้าประชุม โดยประธานจะใหเ้จ้าหน้าท่ีเก็บบัตรลงคะแนนของ  
ผูถื้อหุน้ท่ีไม่เหน็ดว้ยหรืองดออกเสียงเพ่ือน าไปตรวจนบัคะแนนเสียง และส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดย้กมือและไม่ไดส้่งบตัรลงคะแนนของตน 
บรษิัทจะถือวา่ผูถื้อหุน้ทา่นนัน้มีมตอินมุตัติามที่ประธานเสนอ 

 
 หากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดยกมือใหถื้อว่าท่ีประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันทต์ามท่ีประธานเสนอ เวน้แต่กรณีท่ี  

ผูถื้อหุน้ไดท้  าเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไวแ้ลว้ว่าประสงคจ์ะลงมติไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงซึ่งบริษัทไดบ้นัทึกคะแนนเสียง
ดงักล่าวนัน้ไวแ้ลว้ 

 
- ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้ประชมุแทน และใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความ

ประสงคข์องผูถื้อหุน้ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ บริษัทจะบนัทกึการออกเสียงลงคะแนนไวล้่วงหนา้ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบ
ฉันทะดงักล่าวในขณะท่ีผูร้บัมอบฉันทะลงทะเบียนเขา้ประชุม เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะ โดยท่ีผูร้บัมอบ
ฉนัทะไม่ตอ้งลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงอีก  
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2. การนบัผลการลงคะแนนเสียง 
 

- ส าหรบัการนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมและของผูถื้อ
หุน้ท่ีมอบฉันทะใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะท่ีบรษิัทไดบ้นัทกึไวล้่วงหนา้ในขณะที่ผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบียนเขา้ประชุมซึ่งออกเสียงไม่เห็นดว้ย
และงดออกเสียงมาหกัออกจากจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูท่ี้มาประชุมและและออกเสียง และ/หรือ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (แลว้แต่
กรณี) ในแตล่ะวาระ 

 
- ประธานจะมอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษัทเป็นผูป้ระกาศใหท่ี้ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละ

วาระหลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิน้สุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ว่าเป็น
จ านวนก่ีเสียง และคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละเท่าใด ทัง้นี ้ผู้ถือหุน้ท่ีส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ภายหลังจากท่ี
เจา้หนา้ท่ีของบริษัทไดป้ระกาศผลการลงคะแนนเสียงดงักล่าวในแต่ละวาระสิน้สุดลงแลว้ บริษัทจะไม่เอาคะแนนเสียงดงักล่าวมารวม
ค านวณเป็นคะแนนเสียงอีก 

 
- ส าหรบัผูร้บัมอบฉันทะท่ีมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผูม้อบฉันทะเน่ืองจากผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงค์

ในการออกเสียงลงคะแนนในหนงัสือมอบฉนัทะไว ้ผูร้บัมอบฉนัทะควรตรวจสอบค าสั่งของผูม้อบฉนัทะและลงคะแนนเสียงใหถ้กูตอ้งตรง
ตามที่ผูม้อบฉนัทะไดก้  าหนดไว ้

 
- การนบัผลการลงคะแนนเสียงส าหรบัการประชมุครัง้นีไ้ดถ้กูแบง่ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  

 
 วาระท่ีตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน :  บริษัท

จะไม่นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียงเป็นฐานในการค านวณ 
 
 วาระท่ีตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุน้ซึ่งมา 

ประชมุ : บรษิัทจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ทัง้ที่เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสียง เป็นฐานในการค านวณ 
 

 วาระท่ีตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุน้ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน : บริษัทจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ทัง้ท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง เป็นฐานในการ
ค านวณ 
 

พรอ้มกันนี ้เจา้หนา้ท่ีไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า บริษัทไดต้ระหนักถึงความส าคญัและสิทธิของผู้ถือหุน้ และเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรื่องที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  และ
เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ซึ่งปรากฏว่าไม่ มีผูถื้อหุน้เสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอช่ือบุคคล
เขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการแตอ่ย่างใด  
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จากนัน้ ประธานไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้เขา้สู่การประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2562 ตามระเบียบวาระต่างๆ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถอืหุ้นสามัญประจ าปี 2561 

    
ประธานไดม้อบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษัทเป็นผูเ้สนอรายงานการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2561 ต่อท่ีประชุม เพ่ือ

ขอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2561 
 
เจา้หนา้ท่ีของบรษิัทเสนอรายงานการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2561 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ตอ่ท่ีประชุม 

โดยรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นไปตามส าเนาท่ีไดจ้ัดส่งใหก้ับผู้ถือหุน้พรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้นี ้จึงขอใหท่ี้ประชุม
พิจารณา  

 
พรอ้มกนันี ้เจา้หนา้ท่ีของบริษัทไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่ ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบรษิัทไม่

มีบทบญัญตัใิดท่ีก าหนดใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งรบัรองรายงานการประชมุ ดงันัน้ เพ่ือไม่ใหเ้ป็นการเสียเวลาของผูถื้อหุน้ในการพิจารณา
ในวาระอ่ืนๆ ของการประชุมผูถื้อหุน้ อีกทัง้ วาระพิจารณารบัรองรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ก็ไม่ไดเ้ป็นเรื่องท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
เสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้แต่อย่างใด ดงันัน้ ในการประชมุผูถื้อหุน้คราวถดัๆ ไป บรษิัทจะไม่เสนอรายงานการประชมุใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้
พิจารณารบัรองหรือรบัทราบ อย่างไรก็ดี บรษิัทจะจดัท ารายงานการประชมุผูถื้อหุน้ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุม และจะ
ส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลักทรพัย ์ภายใน 14 วนันับจากวนัประชุม อีกทัง้จะท าการเผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซดข์องบริษัทอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้แจง้ความประสงคม์ายงับรษิัท 

 
หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็น และเม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถามหรือขอใหแ้กไ้ข

รายงานการประชมุเป็นอย่างอ่ืน ประธานจงึขอใหท่ี้ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2561 ตามที่เสนอ 
 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนมุตัิใหร้บัรองรายงานการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2561 ซึ่งประชุม

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ตามท่ีประธานเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้

เหน็ดว้ย  จ านวน  309,343,721 เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย  จ านวน  - เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ  - 
งดออกเสียง  จ านวน  - เสียง    
บตัรเสีย จ านวน  - เสียง    

 
ส าหรบัวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่ม 5 ราย ถือหุน้รวมกนัเท่ากบั 109,800 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมในวาระนี้

ทัง้สิน้ 88 ราย ถือหุน้รวมกนัทัง้สิน้เทา่กบั 309,343,721 หุน้ 
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 
 

ประธานไดม้อบหมายให ้นายพิภพ กุนาศล กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูเ้สนอรายงานประจ าปี และรายงานผลการด าเนินงานใน
รอบปี 2561 ตอ่ท่ีประชมุเพ่ือรบัทราบ 

 
นายพิภพ กนุาศล ไดร้ายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 โดยสรุปใหท่ี้ประชมุทราบ ดงันี ้

 
ในรอบปี 2561 ท่ีผ่านมา สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการปรบัตวัในทศิทางที่ดีขึน้ โดยมีอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ

ท่ีรอ้ยละ 4.1 อตัราเงินเฟ้อทั่วไปเฉล่ียรอ้ยละ 1.1 ปริมาณการส่งออกรอ้ยละ 4.2 ทัง้นี ้คาดการณว์่าเศรษฐกิจไทยในปี 2562 จะมีอตัรา
การขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ีรอ้ยละ 3.5 - 4.5 โดยมีปัจจยัสนบัสนนุจากการลงทนุของทางภาครฐัท่ีเพิ่มขึน้ ตลอดจนการขยายตวัอย่าง
ต่อเน่ืองในภาคเอกชน และการเพิ่มขึน้ของจ านวนนักท่องเท่ียว แต่ทัง้นี ้ก็ยังมีปัจจัยความเส่ียงและขอ้จ ากัดในบางเรื่อง อาทิ เรื่อง
สงครามการคา้ เสถียรภาพของเขตยโูรโซน ตลอดจนการแข็งคา่ของเงินเยน  

 
ในส่วนของอตุสาหกรรมรถยนต ์ในปี 2561 มียอดขายรถยนตภ์ายในประเทศอยู่ท่ี 1.03 ลา้นคนั เพิ่มขึน้จากปี 2560 ประมาณ

รอ้ยละ 19 สูงกว่าประมาณการท่ีคาดไวท่ี้  0.98 ลา้นคนั ส าหรบัแนวโนม้ในปี 2562 คาดการณว์่ายอดขายรถยนตภ์ายในประเทศจะ
เตบิโตในอตัราใกลเ้คียงกบัปี 2561 จากปัจจยัเชิงบวกทางเศรษฐกิจ และการเปิดตวัรถยนตรุ์น่ใหม่จากคา่ยรถยนต ์  

 
 
ในส่วนของสถานการณต์ลาดรถยนตมื์อสองภายในประเทศ ในปี 2561 ตลาดรถยนตมื์อสองมีแนวโนม้ดีขึน้ จากแนวโนม้การ

เตบิโตของตลาดรถยนตมื์อหนึ่งและการสิน้สุดการถือครองรถยนตค์นัแรก  อย่างไรก็ตาม การมีรถยนตเ์ขา้สู่ตลาดรถยนตมื์อสองจ านวน
มากอาจมีผลกระทบต่อราคาจ าหน่ายได้ ส  าหรบัแนวโนม้ในปี 2562 สมาคมผูป้ระกอบการรถยนตใ์ชแ้ลว้ คาดการณว์่าจะมีอตัราการ
เจรญิเตบิโตอยู่ท่ีรอ้ยละ 7  

 
ผลประกอบการประจ าปี 2561 บรษิัทมีสินทรพัยใ์หเ้ช่ารวมจ านวน 12,337 ลา้นบาท โดยแยกเป็นสินทรพัยใ์หเ้ช่าตามสญัญา

เช่าด  าเนินงาน 10,177 ลา้นบาท และลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน 2,160 ลา้นบาท ซึง่กลุ่มลกูคา้หลกัของบรษิัทเตบิโตตามการขยายตวั
ของประเภทอุตสาหกรรม ในส่วนของสินทรพัยร์วม บริษัทมีสินทรพัยร์วมเท่ากับ 14,066 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ  านวน 855 ลา้นบาท เม่ือ
เปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2560 ซึ่งมีสินทรพัยร์วมเท่ากบั 13,211 ลา้นบาท ในส่วนของหนีส้ินรวม บริษัทมีหนีส้ินรวมจ านวน 11,085 ลา้น
บาท เพิ่มขึน้จ  านวน 736 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบั ณ สิน้ปี 2560 ซึ่งบริษัทมีหนีส้ินรวม 10 ,349 ลา้นบาท และมีส่วนของผูถื้อหุน้
เทา่กบั 2,981 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2560 จ านวน 119 ลา้นบาท ซึง่มีส่วนของผูถื้อหุน้เทา่กบั 2,862 ลา้นบาท 

 
ในส่วนของรายไดจ้ากการขายสินทรพัยใ์หเ้ช่าตามสัญญาเช่าด  าเนินงาน บริษัทมีรายไดจ้ากการขายสินทรพัยใ์หเ้ช่าตาม

สัญญาเช่าด  าเนินงาน จ านวน 1,056 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ  านวน 50 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกับสิน้ปี 2560 ซึ่งมีรายไดจ้ากการขาย
สินทรพัยใ์หเ้ช่าตามสัญญาเช่าด  าเนินงานท่ีจ านวน 1,006 ลา้นบาท โดยบริษัทใหค้วามส าคญัต่อการบริหารความเส่ียงในเรื่องการ
จ าหน่ายทรพัยส์ินหมดสญัญา โดยใหมี้ความสมดลุในทกุช่องทางการจ าหน่าย ทัง้ช่องทางการประมลู, ช่องทาง Wholesale และช่องทาง
การขายสู่ผูใ้ชร้ถโดยตรง (Retail) ทัง้นี ้ในปี 2561 บรษิัทมีก าไรจากการขายสินทรพัยใ์หเ้ช่าตามสญัญาเช่าด  าเนินงานเท่ากบั 2 ลา้นบาท 
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขยายสดัส่วนขายรถยนตมื์อสองผ่านช่องทางการขายสู่ผูใ้ชร้ถโดยตรง (Retail) มากยิ่งขึน้ พรอ้มกนันี ้บริษัท
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ไดเ้พิ่มการน าสินทรพัยท่ี์หมดสญัญาไปหารายไดใ้หม้ากยิ่งขึน้ โดยการใหเ้ช่ารถระยะสัน้ ทัง้ในส่วนของรถเช่าระยะสัน้องคก์ร และบคุคล 
ส าหรบัปี 2561 บรษิัทมีก าไรสทุธิจ านวน 224 ลา้นบาท ใกลเ้คียงกนักบัในปี 2560 ท่ีมีก าไรสทุธิจ านวน 222 ลา้นบาท 

 
ทัง้นี ้แนวทางในการด าเนินธุรกิจในอนาคต บริษัทมุ่งเนน้การหาโอกาสทางธุรกิจ เพ่ือสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการใน

การเช่าทรพัยส์ินของกลุ่มลูกคา้เดิมท่ีมีศกัยภาพ รวมทัง้ขยายการใหเ้ช่าสินทรพัยป์ระเภทอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตลอดจน
การควบคมุคณุภาพสินเช่ืออย่างรดักมุ เพิ่มความเขม้งวดในการอนมุตัใิหเ้ช่า เพ่ือใหมี้ก าไรอย่างยั่งยืน 

 
พรอ้มกนันี ้นายพิภพ กนุาศล ไดก้ล่าวขอบคณุลกูคา้ ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ พนัธมิตรทางธุรกิจ ท่ีใหก้ารสนบัสนนุบรษิัทดว้ยดีเสมอ

มา ตลอดจนไดก้ล่าวขอบคณุคณะกรรมการ และพนกังานทุกท่าน ท่ีไดทุ้่มเททัง้แรงกายและแรงใจในการท างาน ท าใหบ้ริษัทประสบ
ความส าเรจ็ราบรื่นดว้ยดีเสมอมา 

 
จากนัน้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง และเม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถาม

หรือใหค้วามเหน็ ประธานจงึขอใหท่ี้ประชมุรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปี 2561 ตามที่เสนอ 
 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุรบัทราบ 

 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี 2561 
 

ประธานไดม้อบหมายให ้นายพิภพ กุนาศล กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูเ้สนอรายงานงบการเงินโดยสรุปต่อท่ีประชุม เพ่ือขอใหท่ี้
ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตังิบการเงินประจ าปี 2561  

 
 นายพิภพ กนุาศล ไดเ้สนอขอ้มลูเก่ียวกบังบการเงินของบรษิัทโดยสรุป ดงันี ้

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรพัยร์วมเท่ากบั 14,066 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ  านวน 855 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบั

สิน้ปี 2560 ซึ่งมีสินทรพัยร์วมเท่ากับ 13,211 ลา้นบาท ในส่วนของหนีส้ินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนีส้ินรวมจ านวน 
11,085 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ  านวน 736 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบั ณ สิน้ปี 2560 ซึง่บรษิัทมีหนีส้ินรวม 10,349 ลา้นบาท และ ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2561 ส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากับ 2,981 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2560 จ านวน 119 ลา้นบาท ซึ่งมีส่วนของผูถื้อหุน้
เท่ากับ 2,862 ล้านบาท ทัง้นี ้ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนช าระแล้ว 596.51 ล้านบาท เพิ่มขึน้เน่ืองจากการใช้สิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท ครัง้ที่ 1 (PL-W1) 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 รายไดร้วมของบริษัทเท่ากบั 3,832 ลา้นบาท ใกลเ้คียงกบัปีก่อนหนา้ ในส่วนของค่าใชจ้่ายรวม ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีค่าใชจ้่ายรวมเท่ากบั 3,688 ลา้นบาท ลดลง 3 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2560 ซึ่งมีค่าใชจ้่าย
รวมเท่ากับ 3,691 ลา้นบาท ทัง้นี ้ในปี 2561 บริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 224 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2560 จ านวน 2 ลา้นบาท เม่ือ
เปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2560 ซึง่ก  าไรสทุธิจ านวน 222 ลา้นบาท 
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จากนั้น นายพิภพ กุนาศล ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้ซักถาม และแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง  ทัง้นี ้มีผู้ถือหุน้ได้
สอบถามและแสดงความคดิเหน็ซึง่สรุปไดด้งัตอ่ไปนี ้

 

นายเดชา สนุทรารชนุ ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถาม ซึง่สามารถสรุปประเดน็ท่ีส  าคญัไดด้งันี ้
1.  ทรพัยส์ินรอการขายท่ีบนัทกึไวใ้นงบการเงินคืออะไร  
2. หนีส้ินหมนุเวียนรวมที่เพิ่มขึน้จากปี 2560 มีสาเหตมุาจากอะไร  
3. งบแสดงฐานะการเงินมีรายการขาดทนุจากการจ าหน่ายอปุกรณ ์และสินทรพัยท่ี์มีไวเ้พ่ือขายคืออะไร  
4. ปัจจบุนั ธุรกิจมีการแข่งขนัท่ีรุนแรง บรษิัทจะสามารถรกัษาลกูคา้ไวไ้ดอ้ย่างไร  
 
ส าหรับประเด็นท่ี 1 เรื่องทรัพย์สินรอการขาย นายพิภพ กุนาศล ไดชี้แ้จงว่า ทรัพย์สินรอการขายบันทึกไวใ้นงบการเงิน 

หมายถงึ ท่ีดนิ และหอ้งชดุท่ีบริษัทไดร้บัช าระหนีม้าเป็นระยะเวลานานแลว้ ซึง่ประกอบไปดว้ย ท่ีดนิจ านวน 3 แปลง และหอ้งชดุจ านวน 
1หอ้ง ซึง่ปัจจบุนัอยู่ระหวา่งการด าเนินการขายทรพัยส์ินดงักล่าว  

 
ส าหรบัประเดน็ท่ี 2 เรื่องหนีส้ินหมนุเวียนรวมที่เพิ่มขึน้จากปี 2560 นายพิภพ กนุาศล ไดชี้แ้จงวา่ หนีส้ินหมนุเวียนรวมที่เพิ่มขึน้

จากปี 2560 มีสาเหตมุาจากรายการเจา้หนีก้ารคา้ท่ีเพิ่มขึน้ เน่ืองจากเป็นการซือ้ทรพัยส์ินมาเพ่ือใหเ้ช่าในช่วงปลายปี และรอการช าระ
หนีต้ามระยะเวลาการจ่ายเงิน อีกส่วนหนึ่งเป็นรายการหุน้กูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี ซึ่งรายการดงักล่าว ในปี 2560 จะอยู่ใน
หมวดหนีส้ินไม่หมนุเวียน เน่ืองจากยงัไม่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี ส  าหรบัในปี 2561 หุน้กูใ้นส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี จะ
ยา้ยมาอยู่ในหนีส้ินหมนุเวียน  

 
ส าหรบัประเด็นท่ี 3 เรื่องรายการขาดทนุจากการจ าหน่ายอุปกรณ ์และสินทรพัยท่ี์มีไวเ้พ่ือขาย นายพิภพ กุนาศล ไดชี้แ้จงว่า 

รายการดงักล่าวเป็นรายการรบัคืนทรพัยส์ินจากลูกหนีม้าด  าเนินการ และเม่ือเกิดการขายขาดทุนในทางบญัชีจะตอ้งท าการบันทึก
รายการขาดทนุไวก้่อน ซึง่บรษิัทจะด าเนินการเรียกรอ้งส่วนตา่งดงักล่าวจากลกูหนีต้่อไป  

 
ส าหรบัประเดน็ท่ี 4 เรื่องการแข่งขนัของธุรกิจ นายพิภพ กนุาศล ไดชี้แ้จงวา่ ถงึแมธุ้รกิจจะมีการแข่งขนัท่ีรุนแรง แตบ่รษิัทยงัคง

มีนโยบายในการรกัษาลกูคา้ท่ีมีศกัยภาพ มีประวตักิารช าระท่ีดีไวอ้ย่างตอ่เน่ือง โดยมีนโยบายการด าเนินธุรกิจดว้ยความระมดัระวงัเพ่ือ
การเตบิโตอย่างยั่งยืน 

 
หลงัจากนัน้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง และเม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด

ซกัถามหรือใหค้วามเหน็ ประธานจงึขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตังิบการเงินประจ าปี 2561 ตามที่เสนอ 
 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุพิจารณาแลว้มีมตอินมุตังิบการเงินประจ าปี 2561 ตามที่ประธานเสนอทกุประการ ดว้ยคะแนน

เสียงเป็นเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้
เหน็ดว้ย  จ านวน  309,439,224 เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย  จ านวน  - เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ  - 
งดออกเสียง  จ านวน  60,000 เสียง    
บตัรเสีย จ านวน  - เสียง    
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ส าหรบัวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่ม 5 ราย ถือหุน้รวมกนัเท่ากบั 155,503 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมในวาระนี้

ทัง้สิน้ 93 ราย ถือหุน้รวมกนัทัง้สิน้เทา่กบั 309,499,224 หุน้ 
 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561 และการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
 
ประธานไดม้อบหมายให ้นายพิภพ กุนาศล กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูเ้สนอรายงานการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 และการ

จดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย เพ่ือขอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัเิรื่องดงักล่าว  
 
นายพิภพ กุนาศล ไดเ้สนอข้อมูลเก่ียวกับการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 และการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตาม

กฎหมาย สรุปไดด้งันี ้
 

สืบเน่ืองจากผลการด าเนินงานของบริษัทตามที่เสนอขา้งตน้ คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาอนมุตักิารจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.19 บาท จากก าไรสทุธิและผลการด าเนินงานปี 2561 ส  าหรบัหุน้จ านวน 
ทัง้หมด 596,509,825 หุน้ รวมเป็นเงินปันผลจ านวน 113,336,866.75 บาท และจดัสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานปี 2561 จ  านวน 
60,000 บาท เพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฏ ณ วนัก าหนด
รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผลในวันท่ี 9 พฤษภาคม 2562 (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ในวันท่ี 23 
พฤษภาคม 2562  

 
หลงัจากนัน้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง และเม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด

ซกัถามหรือหรือใหค้วามเหน็ ประธานจงึขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตักิารจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 และการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุ
ส ารองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ 

 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 และการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุน

ส ารองตามกฎหมาย ตามที่ประธานเสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้ 

เหน็ดว้ย  จ านวน  309,439,424 เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย  จ านวน  - เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ  - 
งดออกเสียง  จ านวน  60,000 เสียง    
บตัรเสีย จ านวน  - เสียง    
 

ส าหรบัวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย ถือหุน้รวมกนัเท่ากบั 200 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมในวาระนีท้ัง้สิน้ 
95 ราย ถือหุน้รวมกนัทัง้สิน้เทา่กบั 309,499,424 หุน้ 
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วาระที ่5 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 
 

ประธานไดม้อบหมายให ้นายอาภัสสร บุนนาค กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผูเ้สนอเรื่องโดยสรุปต่อท่ี
ประชมุ และด าเนินการประชมุแทน 

 
นายอาภสัสร บุนนาค ไดร้ายงานต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัท ในปีนี ้กรรมการของบริษัทท่ีตอ้งออก

ตามวาระ มีจ านวน 4 ทา่น คือ  
 

1. นายภมูิชาย ล ่าซ  า รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา 
2. นายสืบตระกลู สนุทรธรรม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายพลูพิพฒัน ์ องัยรุีกลุ  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
4. ดร. สธีุ  โมกขะเวส กรรมการ / กรรมการอ านวยการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเส่ียง /กรรมการลงทนุ   

 
นอกจากนี ้เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล และเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถลงคะแนนไดอ้ย่างเป็นอิสระ นายอาภสัสร บนุนาค 

ไดข้อใหก้รรมการท่ีตอ้งออกตามวาระออกจากหอ้งประชมุในระหวา่งการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 
 
จากนัน้ นายอาภัสสร บุนนาค ไดชี้แ้จงต่อท่ีประชุมว่า บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอดงักล่าวไดผ้่านการพิจารณาของ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทแลว้ โดยเห็นว่าบุคคลดงักล่าวล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มี
ความรู ้ความสามารถและประสบการณใ์นธุรกิจของบริษัท และท่ีผ่านมาไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีในฐานะกรรมการของบริษัทไดเ้ป็นอย่างดี และ
เป็นผูท่ี้มีคณุสมบตัคิรบถว้นตามพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเตมิ) และพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเตมิ)  

 
นอกจากนี ้นายสืบตระกูล สุนทรธรรม และนายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล มีคุณสมบัติท่ีจะด ารงต  าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 

สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร อีกทัง้ไดน้  าความรู ้ประสบการณ ์และความเช่ียวชาญ มาใหข้อ้เสนอแนะแก่บรษิัท 
อนัเป็นประโยชนใ์นการก าหนดกลยทุธแ์ละนโยบายการด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยนายสืบตระกลู สนุทรธรรม ไดด้  ารงต  าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาแลว้เป็นเวลา 2 ปี 6 เดือน และนายพูล
พิพฒัน ์องัยรุีกลุ ไดด้  ารงต  าแหน่งกรรมการอิสระของบรษิัทมาแลว้เป็นเวลา 19 ปี 9 เดือน ทัง้นี ้บรษิัทมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งแตง่ตัง้นาย
พูลพิพฒัน ์องัยุรีกุล กลบัเขา้รบัต  าแหน่งกรรมการอิสระอีกครัง้หนึ่ง เน่ืองจากเป็นผูมี้ความรู ้ความเขา้ใจในธุรกิจของบรษิัท แต่สามารถ
ใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร อีกทัง้มีความพรอ้มท่ีจะเสนอแนะขอ้คดิเห็นต่างๆ อนัเป็นประโยชนใ์นการก าหนดกลยุทธ์
และนโยบายการด าเนินธุรกิจของบรษิัทได ้

 
ทัง้นี ้ประวตัิโดยสงัเขปของบุคคลทัง้ส่ีท่านเป็นไปตามรายละเอียดท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชุม ส่วนเง่ือนไขกรรมการผูมี้

อ  านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทยงัคงเป็นไปตามเดิม คือ “กรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษัท ไดแ้ก่ นายโพธิพงษ์ ล  ่าซ  า , 
นายภมูิชาย ล ่าซ  า, นายสาระ ล ่าซ  า, นางนวลพรรณ ล ่าซ  า, นายสธีุ โมกขะเวส, นายพิภพ กนุาศล โดยก าหนดเง่ือนไข กรรมการสองคน
ลงลายมือช่ือรว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิัท”  

http://www.phatra-leasing.com/
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จากนัน้ นายอาภสัสร บุนนาค ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งและเม่ือไม่มีผูถื้อหุน้

ทา่นใดซกัถามหรือใหค้วามเหน็ นายอาภสัสร บนุนาค จงึขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนมุตัิเลือกกรรมการท่ีออกตามวาระทัง้ส่ีท่านกลบัเขา้
ด  ารงต  าแหน่งกรรมการของบรษิัทตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง โดยขอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ลงมตเิลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เลือกกรรมการท่ีออกตามวาระทัง้ ส่ีท่านกลับเข้าด  ารงต  าแหน่ง

กรรมการของบรษิัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยเง่ือนไขกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผูกพนับรษิัทเป็นไปตามเดมิ ดว้ยคะแนนเสียงเลือก
กรรมการแตล่ะทา่นดงัตอ่ไปนี ้ 
 

1. นายภูมิชาย ล ่าซ  า ท่ีประชุมไดมี้มติอนมุตัิใหก้ลบัเขา้ด  ารงต  าแหน่งรองประธานกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
ซึ่งจะด ารงต  าแหน่งประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้

เหน็ดว้ย  จ านวน  309,439,624 เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย  จ านวน  - เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ  - 
งดออกเสียง  จ านวน  60,0000 เสียง    
บตัรเสีย จ านวน  - เสียง    
      

ส าหรบัวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย ถือหุน้รวมกนัเท่ากบั 200 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมในวาระนีท้ัง้สิน้ 
97 ราย ถือหุน้รวมกนัทัง้สิน้เทา่กบั 309,499,624 หุน้ 

 
2. นายสืบตระกลู สนุทรธรรม ท่ีประชมุไดมี้มตอินมุตัิใหก้ลบัเขา้ด  ารงต  าแหน่งกรรมการของบรษิัทตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง ซึง่จะ

ด ารงต  าแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้ 

เหน็ดว้ย  จ านวน  309,439,624 เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย  จ านวน  - เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ  - 
งดออกเสียง  จ านวน  60,000 เสียง    
บตัรเสีย จ านวน  - เสียง    

 
3. นายพูลพิพฒัน ์องัยุรีกุล ท่ีประชุมไดมี้มติอนมุตัิใหก้ลบัเขา้ด  ารงต  าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะ

ด ารงต  าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้ 

เหน็ดว้ย  จ านวน  309,438,624 เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ  99.9997 
ไม่เหน็ดว้ย  จ านวน  1,000 เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ  0.0003 
งดออกเสียง  จ านวน  60,000 เสียง    
บตัรเสีย จ านวน  - เสียง    

http://www.phatra-leasing.com/
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4. ดร. สุธี โมกขะเวส ท่ีประชุมไดมี้มติอนุมตัิใหก้ลบัเขา้ด  ารงต  าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะด ารง

ต  าแหน่งกรรมการอ านวยการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเส่ียง และกรรมการลงทนุ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้ 

เหน็ดว้ย  จ านวน  309,399,624 เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ  99.9871 
ไม่เหน็ดว้ย  จ านวน  40,000 เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ  0.0129 
งดออกเสียง  จ านวน  60,000 เสียง    
บตัรเสีย จ านวน  - เสียง    
 

จากนัน้ นายอาภสัสร บนุนาค ไดเ้ชิญกรรมการทัง้ส่ีทา่นกลบัเขา้หอ้งประชมุ 

 
วาระที ่6 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและบ าเหน็จกรรมการ 
 

ประธานไดม้อบหมายให ้นายภมูิชาย ล ่าซ  า ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผูเ้สนอเรื่องโดยสรุปต่อท่ี
ประชมุ  

 
นายภมูิชาย ล ่าซ  า ไดร้ายงานตอ่ท่ีประชมุวา่ คณะกรรมการบรษิัทไดมี้มตใิหเ้สนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาอนมุตักิาร

ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ซึง่เป็นอตัราเดิม และบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 4,530,000 บาท ซึง่
เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ดมิ ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

1. ค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ 
1.1   คณะกรรมการบริษัท  

องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2562 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2561 
1.  คา่ตอบแทนรายเดือน 
     -  กรรมการ 

(คงเดมิ) 
20,000 บาท/คน/เดือน 

 
20,000 บาท/คน/เดือน 

2.  คา่เบีย้ประชมุ 
     -  กรรมการ 

 
-ไม่มี- 

 
-ไม่มี- 

โดยก าหนดสดัส่วนคา่ตอบแทนกรรมการเป็น ดงันี ้ 
  ประธานกรรมการ                  2 เทา่  
  รองประธานกรรมการ   1.5 เทา่ 
  กรรมการ                 1  เทา่ 

 
1.2 คณะกรรมการชุดย่อย  

ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย  :  ก าหนดจ่ายค่าเบีย้ประชุมเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ท่ีมีการจัดประชุม
คณะกรรมการชดุย่อย ซึง่คณะกรรมการชดุย่อยที่ไดร้บัคา่ตอบแทน ประกอบดว้ย  
 คณะกรรมการตรวจสอบ  

http://www.phatra-leasing.com/
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 คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา  
 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 
องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2562 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2561 

คา่เบีย้ประชมุ 
  -  กรรมการ 

(คงเดมิ) 
20,000 บาท/คน/ครัง้ 

 
20,000 บาท/คน/ครัง้ 

โดยก าหนดสดัส่วนการจ่ายคา่เบีย้ประชมุใหเ้ป็นไปตามอตัราการจ่ายคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษิัท 
ทัง้นี ้ส  าหรบักรรมการชดุย่อยที่เป็นตวัแทนจากผูบ้ริหารจะไม่ไดร้บัคา่เบีย้ประชมุ     

 
2. บ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2561  

คณะกรรมการบริษัทเสนอใหจ้่ายเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2561 ตามหลักเกณฑท่ี์ไดร้ับการอนุมัติประจ าปี 
2549 คือ จ่ายไม่เกินรอ้ยละ 5 จากเงินปันผลรวมท่ีจ่ายใหก้ับผูถื้อหุน้ คือ ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,530,000 บาท โดย
มอบหมายใหป้ระธานกรรมการเป็นผูก้  าหนดหลกัเกณฑแ์ละด าเนินการจดัสรร 
 

หลงัจากนัน้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง และเม่ือไมมี่ผูถื้อหุน้ท่านใด
ซกัถามหรือใหค้วามเหน็ ประธานจึงขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและบ าเหน็จกรรมการตามที่เสนอ  

 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและบ าเหน็จกรรมการตามท่ีประธาน

เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้ 
เหน็ดว้ย  จ านวน  309,439,924 เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ  99.9806 
ไม่เหน็ดว้ย  จ านวน  - เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ  - 
งดออกเสียง  จ านวน  60,000 เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ  0.0194 
บตัรเสีย จ านวน  - เสียง    

 
ส าหรบัวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิ่ม 3 ราย ถือหุน้รวมกนัเท่ากบั 300 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุในวาระนีท้ัง้สิน้ 

100 ราย ถือหุน้รวมกนัทัง้สิน้เทา่กบั 309,499,924 หุน้ 
 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
 

ประธานไดม้อบหมายให ้นายสืบตระกลู สนุทรธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูเ้สนอเรื่องโดยสรุปตอ่ท่ีประชมุ 
 

นายสืบตระกลู สนุทรธรรม ไดร้ายงานตอ่ท่ีประชมุวา่ คณะกรรมการตรวจสอบไดค้ดัเลือกผูส้อบบญัชีส าหรบัรอบปีบญัชี 2562 
และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบ
บญัชี จ ากดั (KPMG) ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทในปี 2562 โดยมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

 
- นางสาวอรพินท ์สินถาวรกลุ ทะเบียนเลขท่ี 9441 (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษิัท ปี 2561) หรือ 
- นายโชคชยั งามวฒุกิลุ  ทะเบียนเลขท่ี 9728 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษิัท) หรือ 
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- นายชาญชยั สกลุเกิดสิน  ทะเบียนเลขท่ี 6827 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษิัท) หรือ 
- นางสาวพรรณทพิย ์กลุสนัตธิ ารงค ์ ทะเบียนเลขท่ี 4208 (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็น

ระยะเวลา 4 ปี ตัง้แตปี่ 2551 – ปี 2554) 
 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหบ้รษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชี
รบัอนญุาตรายอ่ืนมาปฏิบตัหินา้ท่ีแทน โดยก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 เป็นเงินจ านวน 1,700,000 บาท 

 
นอกจากนี ้นายสืบตระกูล สุนทรธรรม ไดร้ายงานเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้ความเห็นเก่ียวกับค่าตอบแทน

ผูส้อบบญัชีส าหรบัรอบปีบญัชี 2562 โดยเหน็ว่ามีความสมเหตสุมผล เม่ือเปรียบเทียบกบัขอบเขตของงาน และก็ไม่ไดเ้พิ่มขึน้จากปีก่อน
แตอ่ย่างใด นอกจากนี ้บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั (KPMG) และผูส้อบบญัชีทัง้ส่ีทา่นไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบั
บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเหน็ตอ่งบการเงินของบริษัท อีกทัง้ ไม่มีผูส้อบบญัชีท่านใดตามรายช่ือท่ีเสนอมาไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีเกินกว่า 7 รอบปีบญัชี ตามเกณฑ์
การหมนุเวียนผูส้อบบญัชีของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

 
หลงัจากนัน้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง และเม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด

ซกัถามหรือใหค้วามเหน็ ประธานจงึขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและการก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีส าหรบั
รอบปีบญัชี 2562 ตามที่เสนอ 

 
มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุพิจารณาแลว้มีมตอินมุตัิการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรบัรอบปีบญัชี 

2562 ตามท่ีประธานเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้ 

เหน็ดว้ย  จ านวน  309,439,924 เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย  จ านวน  - เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ  - 
งดออกเสียง  จ านวน  60,000 เสียง    
บตัรเสีย จ านวน  - เสียง    

 
วาระที ่8 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30. 

 
ประธานไดม้อบหมายให ้นายพิภพ กนุาศล กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูเ้สนอเรื่องโดยสรุปตอ่ท่ีประชมุ 

 
นายพิภพ กุนาศล ไดร้ายงานต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสั่งหวัหนา้รกัษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เรื่อง การ

แกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ฉบบัลงวนัท่ี 4 เมษายน 2560 ซึ่งก าหนดใหมี้การยกเลิกมาตรา 
100 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการบริษัทจึงไดเ้สนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแก้ไข
เพิ่มเตมิขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 30. โดยยกเลิกขอ้ความเดมิ และใหใ้ชข้อ้ความใหม่ดงัตอ่ไปนี ้ 
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“ขอ้ 30. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในส่ีเดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบ
ปีบญัชีของบรษิัท 

 
การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อ

หุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ
ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้
แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้
ภายใน ส่ีสิบหา้วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ช่ือกนั

หรือผูถื้อหุน้คนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้  านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชมุเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้วนันบัแตว่นัครบก าหนดระยะเวลาตาม
วรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ี
เกิดจากการจดัใหมี้การประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามครัง้ใด จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่ง

มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 30. ของขอ้บงัคบัฉบบันี ้ผูถื้อหุน้ตามวรรคสามตอ้งร่วมกนัรบัผิดชอบชดใช้
คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จากการจดัใหมี้การประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท” 

 
นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทไดเ้สนอให้พิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจใหก้รรมการผูจ้ดัการ และ/หรือ บุคคลท่ีกรรมการ

ผูจ้ดัการมอบหมาย เป็นผูมี้อ  านาจในการด าเนินการแกไ้ขและเพิ่มเตมิถอ้ยค าในขอ้บงัคบัฉบบัแกไ้ขเพิ่มเตมิในกรณีท่ีนายทะเบียนบริษัท
มหาชนจ ากดัมีค  าสั่ง และ/หรือ ค  าแนะน าใหแ้กไ้ขถอ้ยค าบางประการในเอกสารดงักล่าว 

 
หลงัจากนัน้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง และเม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด

ซกัถามหรือใหค้วามเห็น ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนมุัติการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 30. และการมอบอ านาจ 
ตามที่เสนอ 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคับของบริษัท ขอ้ 30. และการมอบอ านาจ 
ตามท่ีประธานเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้ 

เหน็ดว้ย  จ านวน  309,503,924 เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย  จ านวน  - เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ  - 
งดออกเสียง  จ านวน  - เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ  - 
บตัรเสีย จ านวน  - เสียง    
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ส าหรบัวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย ถือหุน้รวมกันเท่ากับ 4,000 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมในวาระนี้
ทัง้สิน้ 102 ราย ถือหุน้รวมกนัทัง้สิน้เทา่กบั 309,503,924 หุน้ 
 
วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานไดส้อบถามท่ีประชุม และไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องใดเขา้พิจารณา พรอ้มกนันี ้ประธานได้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและ
แสดงขอ้คดิเหน็  

 
ทัง้นี ้นายวฒุิศกัดิ์ อุดมพรผดงุ ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามว่ามาตรฐาน TFRS 9, TFRS 15 และ TFRS 16 ท่ีจะมีการประกาศใช ้มี

ผลกระทบอย่างไรกบับรษิัท และบรษิัทมีการด าเนินการไปแลว้อย่างไรบา้ง  
 
นายพิภพ กุนาศล กรรมการผูจ้ดัการ ไดชี้แ้จง้ว่าบริษัทอยู่ในระหว่างการจดัท าขอ้มลูร่วมกบัท่ีปรกึษา เพ่ือการจดัท าขอ้มลูให้

เป็นไปตามมาตรฐาน TFRS 9, TFRS 15 ซึง่คาดวา่จะแลว้เสรจ็ทนัตามประกาศบงัคบัใช ้ส  าหรบัมาตรฐาน TFRS 16 ในสาระส าคญัจะมี
ผลกระทบกบัผูเ้ช่าเป็นหลกั ซึง่บรษิัทขนาดใหญ่ท่ีเป็นลกูคา้ของบรษิัทจะเขา้ใจในมาตรฐานฉบบันีอ้ยู่แลว้  

 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คดิเหน็ และเม่ือปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก ประธาน

จงึกล่าวปิดประชมุเวลา 15.45 น. 
 

 

 
(นายโพธิพงษ ์ล ่าซ  า) 
ประธานกรรมการ 
ประธานท่ีประชมุ 

 

 
(นายพิภพ กุนาศล) 
กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 
 (นางทพิยส์ดุา คืนคง) 
   เลขานกุารบรษิัท 
 ผูบ้นัทกึการประชมุ 
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รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการ 
ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือใหไ้ด้รับการแต่งตัง้แทนกรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 

นางนวลพรรณ ล ่าซ า   
Mrs. Nualphan Lamsam 
 
วนั / เดือน / ปี เกิด 21 มีนาคม 2509 
อาย ุ 54 ปี 
สญัชาต ิ ไทย 
ที่อยู ่ 252 ถนนรชัดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
วฒิุการศกึษาสงูสดุ ปรญิญาโท สาขาการจดัการการศกึษา มหาวิทยาลยับอสตนั ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

ปรญิญาตร ีสาขาการตลาด คณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ หลกัสตูร Director Certification Program (DCP)  รุน่ที่ 67/2548 

โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
จ านวนปีที่ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 12 ปี 4 เดือน  

(ตัง้แต ่23 ม.ค. 2550 – 11 ก.พ. 2552 และตัง้แต ่25 ก.พ. 2553 – ปัจจบุนั) 
ประสบการณก์ารท างาน   
(ในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา) 

ชว่งระยะเวลา 
(ปีที่เริม่รบัต  าแหน่ง – ปัจจบุนั) 

ต าแหน่ง / บรษัิท 

 พ.ศ. 2562 – ปัจจบุนั กรรมการมลูนิธิวงดรุยิางคซ์ิมโฟนีกรุงเทพในพระอปุถมัภ ์
สมเด็จพระเจา้ลกูเธอเจา้ฟา้สิรวิณัณวรนีารรีตันราชกญัญา 

พ.ศ. 2562 – 2563 ที่ปรกึษาคณะกรรมการสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
พ.ศ. 2561 – 2563 กรรมการมูลนิ ธิรามาธิบดี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ

รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี 
พ.ศ. 2561 – ปัจจบุนั กรรมการมลูนิธิสง่เสริมโอลิมปิกวิชาการและพฒันามาตรฐานวิทยาศาสตร์

ศกึษา 
พ.ศ. 2561 – 2563 กรรมการมลูนิธิรกัษไ์ทย 

พ.ศ. 2561 – ปัจจบุนั กรรมการบรษัิท สวุรรณชาด จ ากดั ในพระบรมราชปูถมัภ ์

 พ.ศ. 2561 – ปัจจบุนั กรรมการโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช 

 พ.ศ. 2560 – ปัจจบุนั กรรมการรองเลขาธิการ หอการคา้และสภาหอการคา้ไทยแหง่ประเทศไทย 

 พ.ศ. 2560 – ปัจจบุนั ที่ปรกึษาส  านกังานทรพัยส์ินสว่นพระมหากษัตรยิ ์

 พ.ศ. 2559 – ปัจจบุนั กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ สภามหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 พ.ศ. 2558 – ปัจจบุนั กงสลุกิตติมศกัดิส์าธารณรฐัลิทวัเนีย ประจ าประเทศไทย 

 27 ก.พ. 2557 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการผู้จัดการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการคณะ
อ านวยการบรหิาร บรษัิท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

 พ.ศ. 2551 – 26 ก.พ. 2557 กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

 พ.ศ. 2557 – 2559 ที่ปรกึษาประธานสภานิติบญัญัติแหง่ชาติ 

 พ.ศ. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการเอกลกัษณข์องชาติ คณะกรรมการเอกลกัษณข์องชาติ 

 พ.ศ. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนษุย ์

 พ.ศ. 2550 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ภทัรลิสซิ่ง จ  ากดั (มหาชน)  
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ต ำแหน่งในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน  ชว่งระยะเวลำ 
(ปีที่เริม่รบัต  ำแหน่ง – ปัจจบุนั) 

ต ำแหน่ง / บรษัิท 

 27 ก.พ. 2557 – ปัจจบุนั 
 

กรรมกำรผูจ้ดักำร และ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร และกรรมกำรคณะอ ำนวยกำร
บรหิำร  บรษัิท เมืองไทยประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 

 พ.ศ. 2551 – 26 ก.พ. 2557 กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษัิท เมืองไทยประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 
ต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืน 
(ที่ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบียน) 

ชว่งระยะเวลำ 
(ปีที่เริม่รบัต  ำแหน่ง – ปัจจบุนั) 

ต ำแหน่ง / บรษัิท 

 พ.ศ. 2562 – ปัจจบุนั กรรมกำรมลูนิธิวงดรุยิำงคซ์ิมโฟนีกรุงเทพในพระอปุถมัภ ์
สมเด็จพระเจำ้ลกูเธอเจำ้ฟำ้สิรวิณัณวรนีำรรีตันรำชกญัญำ 

 พ.ศ. 2562 – 2563 ที่ปรกึษำคณะกรรมกำรสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย (IOD) 
 พ.ศ. 2561 – 2563 กรรมกำรมลูนิธิรำมำธิบดีในพระบรมรำชปูถัมภ ์สมเด็จพระเทพรตันรำชสดุำฯ 

สยำมบรมรำชกมุำร ี 
 พ.ศ. 2561 – ปัจจบุนั กรรมกำรมลูนิธิสง่เสรมิโอลิมปิกวิชำกำรและพฒันำมำตรฐำนวทิยำศำสตร์

ศกึษำ 
 พ.ศ. 2561 – 2563 กรรมกำรมลูนิธิรกัษไ์ทย 
 พ.ศ. 2561 – ปัจจบุนั กรรมกำรบรษัิท สวุรรณชำด จ ำกดั ในพระบรมรำชปูถมัภ ์
 พ.ศ. 2561 – ปัจจบุนั กรรมกำรโรงพยำบำลสมเด็จพระยพุรำช 
 พ.ศ. 2560 – ปัจจบุนั กรรมกำรรองเลขำธิกำร หอกำรคำ้และสภำหอกำรคำ้ไทยแหง่ประเทศไทย 
 พ.ศ. 2560 – ปัจจบุนั ที่ปรกึษำส ำนกังำนทรพัยส์นิสว่นพระมหำกษัตรยิ ์
 พ.ศ. 2559 – ปัจจบุนั กรรมกำรผูท้รงคณุวฒิุ สภำมหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 
 พ.ศ. 2558 – ปัจจบุนั กงสลุกิตติมศกัดิส์ำธำรณรฐัลิทวัเนีย ประจ ำประเทศไทย 
 พ.ศ. 2557 – 2559 ที่ปรกึษำประธำนสภำนิตบิญัญัตแิหง่ชำติ 
 พ.ศ. 2557 – ปัจจบุนั กรรมกำรเอกลกัษณข์องชำติ คณะกรรมกำรเอกลกัษณข์องชำติ 
 พ.ศ. 2557 – ปัจจบุนั กรรมกำรผูท้รงคณุวฒิุ กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมั่นคงของมนษุย ์
 
กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขนั/ 
กิจกำรที่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบรษัิท 

 
-ไมมี่- 
 

 

ประเภทกรรมกำรที่เสนอแตง่ตัง้ กรรมกำร ซึง่ไดผ้่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนและสรรหำ และคณะกรรมกำรบรษัิท
แลว้  
 

กำรถือหุน้ในบรษัิท จ ำนวน 1,800,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.302  
 

กำรเขำ้ประชมุในรอบปี 2562 คณะกรรมกำรบรษัิท 9 ครัง้ จำก 12 ครัง้ 
 

หลกัเกณฑก์ำรสรรหำกรรมกำร บริษัทไดพ้ิจำรณำตำมควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนและสรรหำแลว้เห็นวำ่ นางนวล
พรรณ ล ่ าซ า มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (ตำมที่ไดแ้ก้ไข
เพิ่มเติม) และพระรำชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตำมที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) และมี
ควำมรูค้วำมสำมำรถ ประสบกำรณใ์นธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท สำมำรถที่จะช่วยพฒันำ
บรษัิทได ้จงึเห็นสมควรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรของบรษัิท 
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รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการ 
ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือใหไ้ด้รับการแต่งตัง้แทนกรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 
นางจันทรา บูรณฤกษ ์
Mrs. Chantra Purnariksha 
 
วนั / เดือน / ปี เกิด 10 พฤศจิกายน 2489 
อาย ุ 73 ปี 
สญัชาต ิ ไทย 
ที่อยู ่ 58/2 ซอยสขุมุวิท 55 แยกซอยทองหลอ่ 5 

แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
วฒิุการศกึษาสงูสดุ ปรญิญาโท ดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศและเศรษฐศาสตรเ์ปรยีบเทียบ  

University of Kentucky U.S.A  
ปรญิญาตร ี(BA) เกียรตินิยม ดา้นเศรษฐศาสตรเ์ปรยีบเทียบ  
University of California , Berkeley U.S.A 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ หลกัสตูร Director Certification Program (DCP)  
โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

จ านวนปีที่ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 8 ปี 7 เดือน (ไดร้บัการแตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 25 พฤศจิกายน 2554) 
ประสบการณก์ารท างาน   
(ในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา) 

ชว่งระยะเวลา 
(ปีที่เริม่รบัต  าแหน่ง – ปัจจบุนั) 

ต าแหน่ง / บรษัิท 

พ.ศ. 2556 – พ.ย.2559 กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษัิท สหพฒันาอินเตอรโ์ฮลดิง้ จ  ากดั 
(มหาชน) 

พ.ศ. 2554 – ปัจจบุนั 
พ.ศ. 2562 – ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ บรษัิท ภทัรลิสซิ่ง จ  ากดั (มหาชน) 
กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา  บรษัิท ภทัรลสิซิ่ง จ  ากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2554 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บรษัิท จสัมิน อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
(มหาชน) 

พ.ศ. 2555 – 2556 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2550 – 2554 เลขาธิการ ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิธุรกิจประกนัภยั 

(คปภ.) 
พ.ศ. 2549 – 2550 อธิบดีกรมการประกนัภยั กรมการประกนัภยั กระทรวงพาณิชย ์

 พ.ศ. 2518 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เอส.พี.เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั 

ต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน  ชว่งระยะเวลา 
(ปีที่เริม่รบัต  าแหน่ง – ปัจจบุนั) 

ต าแหน่ง / บรษัิท 

 พ.ศ. 2554 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บรษัิท จสัมิน อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
(มหาชน) 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
(ที่ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบียน) 

ชว่งระยะเวลา 
(ปีที่เริม่รบัต  าแหน่ง – ปัจจบุนั) 

ต าแหน่ง / บรษัิท 

 พ.ศ. 2518 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เอส.พี.เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั 
   
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั/ 
กิจการที่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบรษัิท 
 

-ไมมี่-  
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ประเภทกรรมการที่เสนอแตง่ตัง้ กรรมการ ซึ่งไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการ
บรษัิทแลว้ 
 

การถือหุน้ในบรษัิท -ไมมี่- 
 

การเขา้ประชมุในรอบปี 2562 คณะกรรมการบรษัิท 11 ครัง้ จาก 12 ครัง้ 
 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ บริษัทไดพ้ิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาแลว้เห็นว่า  นาง
จนัทรา บูรณฤกษ์ มีคณุสมบตัิครบถว้นตามพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามที่ไดแ้กไ้ข
เพิ่มเติม) และพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) และมี
ความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วย
พฒันาบรษัิทได ้จงึเห็นสมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษัิท 
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รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการ 
ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือใหไ้ด้รับการแต่งตัง้แทนกรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 
นายอาภสัสร  บุนนาค 
Mr. Arpatsorn Bunnag 
 
วนั / เดือน / ปี เกิด 17 กนัยายน 2495 
อาย ุ 67 ปี 
สญัชาต ิ ไทย 
ที่อยู ่ 43 ซอยสขุมุวิท 26 แขวงคลองตนั เขตคลองตนั  

กรุงเทพมหานคร 
วฒิุการศกึษาสงูสดุ ปรญิญาตร ีสาขา Bachelor of Science Advertising Design 

University of Maryland at College Park 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
จ านวนปีที่ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 26 ปี 3 เดือน (ไดร้บัการแตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 11 มีนาคม 2537) 
   

ประสบการณก์ารท างาน   
(ในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา) 

ชว่งระยะเวลา 
(ปีที่เริม่รบัต  าแหน่ง – ปัจจบุนั) 

ต าแหน่ง / บรษัิท 

พ.ศ. 2537 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและ
สรรหา บรษัิท ภทัรลิสซิ่ง จ  ากดั (มหาชน) 

 

ต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน  
 

-ไมมี่-  

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
(ที่ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบียน) 
 

-ไมมี่- 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั/ 
กิจการที่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบรษัิท 
 

-ไมมี่-  

ประเภทกรรมการที่เสนอแตง่ตัง้ กรรมการ ซึ่งไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการ
บรษัิทแลว้ 
 

การถือหุน้ในบรษัิท 
 

จ านวน 296,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.050 

การเขา้ประชมุในรอบปี 2562 คณะกรรมการบรษัิท 12/12 ครัง้ 
คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา 3/3 ครัง้  
คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 
 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ บริษัทไดพ้ิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาแลว้เห็นว่า        
นายอาภสัสร บุนนาค มีคณุสมบตัิครบถว้นตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้
แกไ้ขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) 
และมีความรูค้วามสามารถ ประสบการณใ์นธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษัิท สามารถที่จะช่วย
พฒันาบรษัิทได ้จงึเห็นสมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษัิท 
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รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการ 
ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือใหไ้ด้รับการแต่งตัง้แทนกรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 

นายอนุพล ลขิิตพฤกษไ์พศาล 
Mr. Anupon Likitpurkpaisan 
 

วนั / เดือน / ปี เกิด 5 ธันวาคม 2508 
อาย ุ 54 ปี 
สญัชาต ิ ไทย 
ที่อยู ่ 99 ซอยวิภาวดีรงัสิต 40 ถนนวิภาวดีรงัสิต  

แขวงลาดยาว เขตลาดยาว กรุงเทพมหานคร 
วฒิุการศกึษาสงูสดุ ปรญิญาโท Executive (MBA) : มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ปรญิญาตร ีโครงการผูบ้รหิารการธุรกิจ : สถาบนัราชภฎัธนบรุ ี
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 115/2552 

โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
จ านวนปีที่ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 11 ปี 7 เดือน (ไดร้บัการแตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2551) 
   

ประสบการณก์ารท างาน   
(ในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา) 

ชว่งระยะเวลา 
(ปีที่เริม่รบัต  าแหน่ง – ปัจจบุนั) 

ต าแหน่ง / บรษัิท 

พ.ศ. 2561 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท เอ็มจี บีเคเค ยไูนเต็ด สระแกว้ จ  ากดั 
 พ.ศ. 2560 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษัิท บีเคเค คอมเมอรเ์ชียล วิฮิเคิล จ ากดั 
 พ.ศ. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท บีเคเค ออโตเฮาส ์กาญจนาภิเษก จ ากดั 
 พ.ศ. 2553 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง บรษัิท ภทัรลิสซิ่ง จ  ากดั (มหาชน) 
 พ.ศ. 2551– ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ บรษัิท ภทัรลิสซิ่ง จ  ากดั (มหาชน) 
 พ.ศ. 2531 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท เบนซ ์บีเคเค วิภาวดี จ  ากดั 
 พ.ศ. 2531 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบรหิาร บรษัิท บีเคเค แกรนด ์เอสเตท จ ากดั 
 พ.ศ. 2531 – ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการบรหิาร บรษัิท เบนซ ์บีเคเค กรุป๊ จ  ากดั และ บรษัิท สยาม นิสสนั 

บีเคเค จ ากดั 
 พ.ศ. 2531 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษัิท บีเคเค ไครสเลอร ์จ  ากดั 
   
ต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน  -ไมมี่-  
   
ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
(ที่ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบียน) 

ชว่งระยะเวลา 
(ปีที่เริม่รบัต  าแหน่ง – ปัจจบุนั) 

ต าแหน่ง / บรษัิท 

 พ.ศ. 2561 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท เอ็มจี บีเคเค ยไูนเต็ด สระแกว้ จ  ากดั 
 พ.ศ. 2560 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษัิท บีเคเค คอมเมอรเ์ชียล วิฮิเคิล จ ากดั 
 พ.ศ. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท บีเคเค ออโตเฮาส ์กาญจนาภิเษก จ ากดั 
 พ.ศ. 2531 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท เบนซ ์บีเคเค วิภาวดี จ  ากดั 
 พ.ศ. 2531 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบรหิาร บรษัิท บีเคเค แกรนด ์เอสเตท จ ากดั 
 พ.ศ. 2531 – ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการบรหิาร บรษัิท เบนซ ์บีเคเค กรุป๊ จ  ากดั และ บรษัิท สยาม นิสสนั 

บีเคเค จ ากดั 
 พ.ศ. 2531 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษัิท บีเคเค ไครสเลอร ์จ  ากดั 
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การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั/ 
กิจการที่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบรษัิท 
 

-ไมมี่-  

ประเภทกรรมการที่เสนอแตง่ตัง้ กรรมการ ซึ่งไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการ
บรษัิทแลว้ 
 

การถือหุน้ในบรษัิท -ไมมี่- 
 

การเขา้ประชมุในรอบปี 2562 คณะกรรมการบรษัิท 9/12 ครัง้ 
คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 4/4 ครัง้  
 

หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาแล้วเห็นว่า           
นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล  มีคุณสมบัติครบถว้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(ตามที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ตามที่ไดแ้กไ้ข
เพ่ิมเติม) และมีความรูค้วามสามารถ ประสบการณใ์นธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษัิท สามารถที่
จะชว่ยพฒันาบรษัิทได ้จงึเห็นสมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษัิท 
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นิยามกรรมการอิสระ  

บริษัท ภัทรลิสซิง่ จ ากัด (มหาชน) 
 

กรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และตอ้งสามารถดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายไดเ้ทา่เทียมกนั และไม่ใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ เป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ นอกจากนัน้ ยงัตอ้งสามารถเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการบรษิัทโดยใหค้วามเหน็อย่างเป็น
อิสระได ้กรรมการอิสระตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

 
1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของบรษิัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของ
บรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทรว่ม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคมุของบรษิัท เวน้
แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระ
เคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรกึษา ของส่วนราชการซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของบรษิัท 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็นบิดา  มารดา คู่สมรส พ่ี
นอ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะไดร้บั
การเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรือผูมี้อ  านาจควบคมุของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของ
บรษิัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผู้
มีอ  านาจควบคมุของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคมุของบรษิัท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้
เช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบรกิาร หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ยื้ม 
ค  า้ประกัน การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลักประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามี
ภาระหนีท่ี้ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสินทรพัยท่ี์มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตัง้แต่ย่ีสิบลา้นบาทขึน้ไป 
แลว้แต่จ  านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหวา่งหนึ่งปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของบรษิัท 
และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บรษิัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของบรษิัทสงักดัอยู่  เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรือท่ีปรกึษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บั
คา่บรกิารเกินกวา่สองลา้นบาทตอ่ปีจากบรษิัท บริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของ
บรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
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8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมี

นยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีรบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ย
ละหนึ่งของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมี
นยักบักิจการของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย  

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท 
 

ภายหลงัไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 1. ถงึขอ้ 9. แลว้ กรรมการอิสระอาจไดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูมี้อ  านาจควบคมุของบรษิัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

 
ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษัทแต่งตั้งใหด้  ารงต  าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการ

ใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีก าหนดตามขอ้  4. หรือขอ้ 6. บริษัทอาจไดร้บัการผ่อนผนัขอ้หา้มการมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือ
การใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมลูค่าดงักล่าว เม่ือบรษิัทไดจ้ดัใหมี้ความเห็นคณะกรรมการบริษัทท่ีแสดงว่าไดพ้ิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 
ของพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ฉบบัท่ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเตมิ พ.ศ. 2551)  แลว้ว่า การแต่งตัง้บคุคลดงักล่าว
ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ท่ีและการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ และจดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มลูต่อไปนีใ้นหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ในวาระ
พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระดว้ย 

ก.  ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ  ท่ีท  าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 

ข. เหตผุลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแตง่ตัง้ใหบ้คุคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
ค. ความเหน็ของคณะกรรมการของบรษิัทในการเสนอใหมี้การแตง่ตัง้บคุคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

เพ่ือประโยชนต์ามขอ้ 5. และขอ้ 6. ค  าว่า “หุน้ส่วน” หมายความว่า บุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากส านกังานสอบบญัชี หรือผู้
ใหบ้รกิารทางวิชาชีพ ใหเ้ป็นผูล้งลายมือช่ือในรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการใหบ้รกิารทางวิชาชีพ (แลว้แต่กรณี) ในนามของนิติบคุคล
นัน้ 
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ข้อมูลเก่ียวกับกรรมการทีเ่ป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 

นายสืบตระกูล  สุนทรธรรม 
Mr. Suebtrakul Soonthornthum 
 
วนั / เดือน / ปี เกิด 23 ตลุาคม 2485 
อาย ุ 77 ปี 
สญัชาต ิ ไทย 
ที่อยู ่ เลขที่ 102 ถนน ณ ระนอง คลองเตย กรุงเทพฯ  
วฒิุการศกึษาสงูสดุ MBIM, Hon.Dlitt. มหาวิทยาลยัเคอรต์นิ ประเทศออสเตรเลีย 

PMD มหาวิทยาลยัฮารว์ารด์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา   
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี 9 เดือน (ไดร้บัการแตง่ตัง้เม่ือวนัที่ 1 ตลุาคม 2559) 
   

ประสบการณก์ารท างาน   
(ในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา) 

ชว่งระยะเวลา 
(ปีที่เริม่รบัต  าแหน่ง –ปัจจบุนั) 

ต าแหน่ง / บรษัิท 

พ.ศ. 2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษัิท ภทัรลิสซิ่ง จ  ากดั 
(มหาชน) 

พ.ศ. 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท บลสูโคป บิลดิง้ส ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 
พ.ศ. 2547 – ปัจจบุนั 
พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2553 

กรรมการ ธนาคารยโูอบี จ  ากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ ธนาคารยโูอบี จ  ากดั 
(มหาชน) 

พ.ศ. 2543 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท เมืองไทย เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2542 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท บีพี – คาสตรอล (ประเทศไทย) จ  ากดั 

พ.ศ. 2539 – ปัจจบุนั 
พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2548 

กรรมการอิสระ บรษัิท วนชยั กรุป๊ จ  ากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ  บรษัิท วนชยั กรุป๊ จ  ากดั 
(มหาชน) 

พ.ศ. 2563 –  ปัจจบุนั 
พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2559 

รองประธาน บรษัิท ล็อกซเลย่ ์จ  ากดั (มหาชน) 
รองประธานกรรมการบรหิาร บรษัิท ลอ็กซเลย่ ์จ  ากดั (มหาชน) 
กรรมการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษัิท ล็อกซเลย่ ์จ  ากดั (มหาชน) 

พ.ศ. 2535 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท โฟเซโก ้(ประเทศไทย) จ  ากดั 

 พ.ศ. 2530 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เอ็นเอส บลสูโคป (ประเทศไทย) จ  ากดั 
กรรมการ บรษัิท เอ็นเอส บลสูโคป ไลสาจท ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

 พ.ศ. 2544 – ปัจจบุนั 
 
พ.ศ. 2530 – ปัจจบุนั 
พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2529 

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ บรษัิท เมืองไทยประกนั
ชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระ บรษัิท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการ  บรษัิท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั 

 พ.ศ. 2520 – ปัจจบุนั กรรมการ ในกลุม่บรษัิท ล็อกซเลย่ ์
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ต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน  ชว่งระยะเวลา 
(ปีที่เริม่รบัต  าแหน่ง – ปัจจบุนั) 

ต าแหน่ง / บรษัิท 

 พ.ศ. 2547 – ปัจจบุนั กรรมการ ธนาคารยโูอบี จ  ากดั (มหาชน) 
 พ.ศ. 2539 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บรษัิท วนชยั กรุป๊ จ  ากดั (มหาชน) 

 พ.ศ. 2563 – ปัจจบุนั 
พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2562 

รองประธาน บรษัิท ล็อกซเลย่ ์จ  ากดั (มหาชน) 
รองประธานกรรมการบรหิาร บรษัิท ลอ็กซเลย่ ์จ  ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
(ที่ไมใ่ชบ่รษัิทจดทะเบียน) 

ชว่งระยะเวลา 
(ปีที่เริม่รบัต  าแหน่ง – ปัจจบุนั) 

ต าแหน่ง / บรษัิท 

 พ.ศ. 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท บลสูโคป บิลดิง้ส ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 
พ.ศ. 2543 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท เมืองไทย เรียล เอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2542 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท บีพี – คาสตรอล (ประเทศไทย) จ  ากดั 
พ.ศ. 2535 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษัิท โฟเซโก ้(ประเทศไทย) จ  ากดั 

 พ.ศ. 2530 – ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เอ็นเอส บลสูโคป (ประเทศไทย) จ  ากดั 
กรรมการ บรษัิท เอ็นเอส บลสูโคป ไลสาจท ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

 พ.ศ. 2544 – ปัจจบุนั 
 
พ.ศ. 2530 – ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ บรษัิท เมืองไทยประกนั
ชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระ บรษัิท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 

 
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขนั/ 
กิจการที่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบรษัิท 
 

 
-ไมมี่- 

 

การถือหุน้ในบรษัิท -ไมมี่- 
 

การเขา้ประชมุในรอบปี 2562 คณะกรรมการบรษัิท 12 ครัง้ จาก 12 ครัง้  
คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 
 

การมีสว่นไดส้ว่นเสียในวาระที่พิจารณาใน
ครัง้นี ้

มีสว่นไดส้ว่นเสียในวาระพิจารณาอนมุตัิการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการและบ าเหน็จกรรมการ 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

Proxy Form A. 

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบทีง่า่ยไม่ซับซ้อน) 
(General Form) 

--------------------- 
 

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

 
(1)  ข้าพเจ้า  สัญชาติ   อยู่บ้านเลขที ่  

I/We  Nationality  Residing at  

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

          
(2)  เป็นผู้ถือหุน้ของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม   หุน้  

being a shareholder of Phatra Leasing Public Company Limited, holding the total number of  shares, 

และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ  เสียง ดังนี ้  
and having the right to vote equivalent to  votes as follows:  

หุน้สามัญ  หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ        เสียง  
ordinary share of  shares, and having the right to vote equivalent to  votes, 

หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ  - เสียง  
preference share of  shares, and having the right to vote equivalent to  votes. 

    
(3)  ขอมอบฉันทะให้      

Hereby appoint:    

                      (1)      นาย/นาง/นางสาว  อายุ  ปี  อยู่บ้านเลขที ่  
 Mr./Mrs./Miss  age  years, residing at  

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

 หรือ                (2)      นาย/นาง/นางสาว  อายุ   ปี  อยู่บ้านเลขที ่  
  or   Mr./Mrs./Miss  age  years, residing at  

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

 หรือ                (3)      นาย/นาง/นางสาว  อายุ   ปี  อยู่บ้านเลขที ่  
  or   Mr./Mrs./Miss  age  years, residing at  

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

หรือ  นายสืบตระกูล  สุนทรธรรม   ต าแหน่ง   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
or Mr. Suebtrakul Soonthornthum  Positions  Independent Director / Chairman of the Audit Committee 

 

อายุ  77 ปี  ทีอ่ยู่เลขที่ 102 ถนน ณ ระนอง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
age          77         years     Residing at 102 Na Ranong Road, Khet Klong Toey, Bangkok 

 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและบ าเหน็จ
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 

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

(ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท) 

(Stamp Duty  
Baht 20) 
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ประจ าปี 2563 วันศุกรท์ี่ 3 กรกฎาคม 2563  เวลา 14.00 น. 
for the Year 2020 on Friday 3 July 2020  at 2.00 p.m. 

ณ อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต ชั้น 2 เลขที่ 250 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือที่จะพึง
เล่ือนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ื่นด้วย 

At Muang Thai Life Assurance Auditorium, 2nd Floor, 250 Rachadapisek Road, Huaykwang, Bangkok 10320, or any adjournment at any date, time and place 

thereof.    

 
กิจการใดทีผู่้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมน้ัน ใหถ้ือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าการเองทุกประการ   
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 ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

( ) 
 

 

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

( ) 

 
หมายเหตุ  
Remark 

 

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หุน้ใหผู้้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
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. 

(แบบทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชัดเจนตำยตัว) 
(Proxy Form containing specific details) 

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

 
(1)  ข้ำพเจ้ำ  สัญชำติ   อยู่บ้ำนเลขที ่  

I/We  Nationality  Residing at  

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

          
(2)  เป็นผู้ถือหุน้ของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) โดยถือหุน้จ ำนวนทัง้สิน้รวม   หุน้  

being a shareholder of Phatra Leasing Public Company Limited, holding the total number of  shares, 

และออกเสียงลงคะแนนได้เทำ่กับ  เสียง ดังนี ้  
and having the right to vote equivalent to  votes as follows:  

หุน้สำมัญ  หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เทำ่กับ   เสียง  
ordinary share of  shares, and having the right to vote equivalent to  votes, 

หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เทำ่กับ  - เสียง  
preference share of  shares, and having the right to vote equivalent to  votes. 
    
(3)  ขอมอบฉันทะให้      

Hereby appoint:    

                      (1)      นำย/นำง/นำงสำว  อำยุ  ปี  อยู่บ้ำนเลขที ่  
 Mr./Mrs./Miss  age  years, residing at  

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

 หรือ                (2)      นำย/นำง/นำงสำว  อำยุ   ปี  อยู่บ้ำนเลขที ่  
  or   Mr./Mrs./Miss  age  years, residing at  

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

 หรือ                (3)      นำย/นำง/นำงสำว  อำยุ   ปี  อยู่บ้ำนเลขที ่  
  or   Mr./Mrs./Miss  age  years, residing at  

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

หรือ  นำยสืบตระกูล  สุนทรธรรม   ต ำแหน่ง   กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
or Mr. Suebtrakul Soonthornthum  Positions  Independent Director / Chairman of the Audit Committee 

 

อำยุ  77     ปี       ทีอ่ยู่เลขที่ 102 ถนน ณ ระนอง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร                                                                                                                                                                        
age     77        years       Residing at 102 Na Ranong Road, Khet Klong Toey, 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 

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

 

(ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท) 

(Stamp Duty 
Baht 20) 
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ประจ ำปี 2563 วันศุกรท์ี่ 3 กรกฎำคม 2563  เวลำ 14.00 น. 
for the Year 2020 on Friday 3 July 2020  at 2.00 p.m. 

ณ อำคำรหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต ชั้น 2 เลขที่ 250 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10320 หรือที่จะพึง
เล่ือนไปในวัน เวลำ และสถำนทีอ่ื่นด้วย 

At Muang Thai Life Assurance Auditorium, 2nd Floor, 250 Rachadapisek Road, Huaykwang, Bangkok 10320, or any adjournment at any date, time and place 

thereof.    

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

วำระที ่1    รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2562 
Agenda No. 1         To acknowledge the report on the operating results for the year 2019 

วำระที ่2    รับทรำบกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล 
Agenda No. 2         To acknowledge the interim dividend payment 

วำระที ่3    พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงนิประจ ำปี 2562 
Agenda No. 3         To consider and approve the Financial Statements for the year 2019 

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

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

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
      Approve Disapprove  Abstain 

วำระที่ 4    พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
Agenda No. 4 To consider and approve the appointment of the directors in place of the directors who retired by rotation 

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

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

 กำรแต่งตัง้กรรมกำรทัง้ชุด  
Appointing the whole nominated candidates 

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
      Approve Disapprove  Abstain 

 กำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล  
Appointing an individual nominated candidate  

4.1 นำงนวลพรรณ  ล ่ำซ ำ   
Mrs.  Nualphan  Lamsam 

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove      Abstain 

4.2 นำงจันทรำ  บูรณฤกษ ์
Mrs. Chantra Purnariksha 

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
Approve  Disapprove      Abstain 

4.3 นำยอำภัสสร  บุนนำค 
Mr. Arpatsorn Bunnag 

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
Approve  Disapprove       Abstain 

4.4 นำยอนุพล  ลิขิตพฤกษไ์พศำล 
          Mr. Anupon Likitpurkpaisan 

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
Approve  Disapprove       Abstain 
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วำระที ่5    พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและบ ำเหน็จกรรมกำร  
Agenda No. 5 To consider and approve the payment of the remuneration and bonus of the directors 

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

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

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove  Abstain 

วำระที ่6    พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี 
Agenda No. 6 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee 

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

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

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove  Abstain 

วำระที ่7   พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยเพิ่มเติมข้อบังคับหน่ึงหมวดเก่ียวกับกำรประชุมผ่ำนส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์

Agenda No. 7 To consider and approve the amendment of Company’s Articles of Association by inserting one provision in relation to the 

electronic meetings 

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

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

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove  Abstain 

วำระที่ 8   พิจำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
Agenda No. 8 To consider other matters (if any) 

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

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

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove  Abstain 

 

(5) กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวำระใดทีไ่ม่เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ใหถ้ือว่ำกำรลงคะแนนเสียง
น้ันไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ถือหุ้น  
    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. 
 

(6) ในกรณีทีข้่ำพเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีทีท่ีป่ระชุมมี
กำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกที่ระบุไว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีที่มีกำรแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผู้รับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่หน็สมควร 

   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. 
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กิจกำรใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท ำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ข้ำพเจ้ำระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะใหถ้ือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระท ำเองทุกประกำร 

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 ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
( ) 

 
 

ลงช่ือ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 

หมำยเหตุ 
Remarks 
 

1. ผู้ถือหุน้ทีม่อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะใหผู้้รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้น
ใหผู้้รับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 
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. วำระเลือกตัง้กรรมกำรสำมำรถเลือกตัง้กรรมกำรทัง้ชุดหรือเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
For agenda of the election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominated candidate can be appointed. 

3. ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ข้ำงต้น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตำมแนบ 
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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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
ALLONGE OF PROXY FORM B. 

 
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

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

ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี 2563 ในวันศุกรท์ี่ 3 กรกฎำคม 2563 เวลำ 14.00 น. ณ อำคำรหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต ชั้น 2 
เลขที ่250 ถนนรัชดำภิเษก แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10320 หรือทีจ่ะพึงเล่ือนไปในวัน เวลำ และสถำนทีอ่ื่นด้วย 

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2020, on Friday 3 July 2020 at 2.00 p.m.  at Muang Thai Life Assurance 

Auditorium, 2nd Floor, 250 Rachadapisek Road, Huaykwang, Bangkok 10320, or any adjournment at any date, time and place thereof.    
 

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

วำระที…่…………………………เร่ือง…………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
Agenda No. Re: 
 

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

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

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
 Approve  Disapprove   Abstain 
 

วำระที…่…………………………เร่ือง…………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
Agenda No. Re: 
 

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

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

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
 Approve  Disapprove  Abstain 

 
วำระที…่…………………………เร่ือง พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกจำกต 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 

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove  Abstain 

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

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove  Abstain 

 

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

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove  Abstain 
 

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

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove  Abstain 



ส่ิงทีแ่นบมาด้วยหมายเลข 6 
Enclosure No. 6 

หนา้ 1 ของจ านวน 6 หนา้ 
Page 1 of 6 

 
 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  

Proxy Form C. 
 

 

 

(แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุน้เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหคั้สโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้)  
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

 
เขียนที ่  
Written at 
วันที ่ เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 
(1)  ข้าพเจ้า    ส านักงานตัง้อยู่เลขที ่  

I/We  Residing at  

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

          
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้ับ  
as a Custodian for   

ซึ่งเป็นผู้ถือหุน้ของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม  หุน้ 
being a shareholder of Phatra Leasing Public Company Limited, holding the total number of  shares, 

และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ  เสียง ดังนี ้  
and having the right to vote equivalent to  votes as follows:  

หุน้สามัญ  หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ        เสียง  
ordinary share of  shares, and having the right to vote equivalent to  votes, 

หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ  - เสียง  
preference share of  shares, and having the right to vote equivalent to  votes. 

    
(2)  ขอมอบฉันทะให้      

Hereby appoint:    

                      (1)      นาย/นาง/นางสาว  อายุ  ปี  อยู่บ้านเลขที ่  
 Mr./Mrs./Miss  age  years, residing at  

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

 หรือ                (2)      นาย/นาง/นางสาว  อายุ   ปี  อยู่บ้านเลขที ่  
  or   Mr./Mrs./Miss  age  years, residing at  

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

 หรือ                (3)      นาย/นาง/นางสาว  อายุ   ปี  อยู่บ้านเลขที ่  
  or   Mr./Mrs./Miss  age  years, residing at  

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

หรือ  นายสืบตระกูล  สุนทรธรรม   ต าแหน่ง   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
or Mr. Suebtrakul Soonthornthum  Positions  Independent Director / Chairman of the Audit Committee 

 

อายุ   77    ปี   ทีอ่ยู่เลขที่ 102 ถนน ณ ระนอง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                        
age        77       years       Residing at 102 Na Ranong Road, Khet Klong Toey, Bangkok 

 
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและบ าเหน็จ

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 

(ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท) 

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

ประจ าปี 2563 วันศุกรท์ี่ 3 กรกฎาคม 2563  เวลา 14.00 น. 
for the Year 2020 on Friday 3 July 2020  at 2.00 p.m. 

ณ อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต ชั้น 2 เลขที่ 250 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือที่จะพึง
เล่ือนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ื่นด้วย 

At Muang Thai Life Assurance Auditorium, 2nd Floor, 250 Rachadapisek Road, Huaykwang, Bangkok 10320, or any adjournment at any date, time and place 

thereof.    

 
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะใหผู้้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดังนี ้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:  
 มอบฉันทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถ่ือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

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

 มอบฉันทะบางส่วน คือ  
To grant the partial shares as follows: 

 หุน้สามัญ  หุน้    และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ      เสียง 
 ordinary share  shares, and having the right to vote equivalent to  votes, 

 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้    และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ - เสียง 
 preference share  shares, and having the right to vote equivalent to  votes. 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด                  เสียง 
Total amount of voting rights       votes. 

   

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

วาระที ่1    รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 
Agenda No. 1         To acknowledge the report on the operating results for the year 2019 

 

วาระที ่2    รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
Agenda No. 2         To acknowledge the interim dividend payment 
 

วาระที ่3    พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2562 
Agenda No. 3         To consider and approve the Financial Statements for the year 2019 

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

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

 เหน็ด้วย……………………เสียง   ไม่เหน็ด้วย……………….…เสียง   งดออกเสียง………………….เสียง  
 Approve   votes Disapprove        votes     Abstain                    votes 
 

วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda No. 4 To consider and approve the appointment of the directors in place of the directors who retired by rotation 

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

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

 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด  
Appointing the whole nominated candidates 

   เหน็ด้วย……………………เสียง   ไม่เหน็ด้วย……………….…เสียง   งดออกเสียง………………….เสียง  
 Approve   votes Disapprove        votes     Abstain                    votes 
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 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  
Appointing an individual nominated candidate  

4.1 นางนวลพรรณ  ล ่าซ า   
Mrs.  Nualphan  Lamsam 

 เหน็ด้วย…………………เสียง   ไม่เหน็ด้วย……………….เสียง   งดออกเสียง……………….เสียง  
  Approve         votes      Disapprove          votes        Abstain                   votes 

4.2 นางจันทรา  บูรณฤกษ ์
Mrs. Chantra Purnariksha 

 เหน็ด้วย…………………เสียง   ไม่เหน็ด้วย……………….เสียง   งดออกเสียง……………….เสียง  
  Approve         votes      Disapprove          votes        Abstain                   votes 

4.3 นายอาภัสสร  บุนนาค 
Mr. Arpatsorn Bunnag 

 เหน็ด้วย…………………เสียง   ไม่เหน็ด้วย……………….เสียง   งดออกเสียง……………….เสียง  
  Approve         votes      Disapprove          votes        Abstain                   votes 

4.4 นายอนุพล  ลิขิตพฤกษไ์พศาล 
Mr. Anupon Likitpurkpaisan 

 เหน็ด้วย…………………เสียง   ไม่เหน็ด้วย……………….เสียง   งดออกเสียง……………….เสียง  
  Approve         votes      Disapprove          votes        Abstain                   votes 

วาระที ่5    พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและบ าเหน็จกรรมการ  
Agenda No. 5 To consider and approve the payment of the remuneration and bonus of the directors 

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

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

 เหน็ด้วย……………………เสียง   ไม่เหน็ด้วย……………….…เสียง   งดออกเสียง………………….เสียง  
 Approve   votes Disapprove        votes     Abstain                    votes 

วาระที ่6    พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
Agenda No. 6 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee 

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

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

 เหน็ด้วย……………………เสียง   ไม่เหน็ด้วย……………….…เสียง   งดออกเสียง………………….เสียง  
 Approve   votes Disapprove        votes     Abstain                    votes 

วาระที ่7   พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยเพิ่มเติมข้อบังคับหน่ึงหมวดเก่ียวกับการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์

Agenda No. 7 To consider and approve the amendment of Company’ s Articles of Association by inserting one provision in relation to the 

electronic meetings 

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

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

 เหน็ด้วย……………………เสียง   ไม่เหน็ด้วย……………….…เสียง   งดออกเสียง………………….เสียง  
 Approve   votes Disapprove        votes     Abstain                    votes 

 

วาระที่ 8   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda No. 8 To consider other matters (if any) 

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

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

 เหน็ด้วย……………………เสียง   ไม่เหน็ด้วย……………….…เสียง   งดออกเสียง………………….เสียง  
 Approve   votes Disapprove        votes     Abstain                    votes 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียง
น้ันไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุน้ 

  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) ในกรณีทีข้่าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีทีท่ีป่ระชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่หน็สมควร 

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. 
 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะใหถ้ือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

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 ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

( ) 
 

 

ลงช่ือ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

( ) 
 
หมายเหตุ 
Remarks 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีทีผู้่ถอืหุ้นทีป่รากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่าน้ัน 
Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 

2. หลักฐานทีต้่องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คอื 
Evidence to be attached with this Proxy Form are: 

(1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถอืหุ้นให้คัสโตเดยีน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

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

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบ
ฉันทะหลายคน เพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
For agenda of the election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominated candidate can be appointed. 

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
ALLONGE OF PROXY FORM C. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of  Phatra Leasing Public Company Limited 

 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2563 ในวันศุกรท์ี่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต ชั้น 2 
เลขที ่250 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือทีจ่ะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ื่นด้วย 

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2020, on Friday 3 July 2020 at 2.00 p.m.at Muang Thai Life Assurance 

Auditorium, 2nd Floor, 250 Rachadapisek Road, Huaykwang, Bangkok 10320, or any adjournment at any date, time and place thereof.    
 

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

วาระที…่…………………………เร่ือง…………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
Agenda No. Re: 
 

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

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

 เหน็ด้วย……………………เสียง   ไม่เหน็ด้วย……………….…เสียง   งดออกเสียง………………….เสียง  
Approve  votes  Disapprove  votes Abstain   votes 

 

วาระที…่…………………………เร่ือง…………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
Agenda No. Re: 
 

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

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

 เหน็ด้วย……………………เสียง   ไม่เหน็ด้วย……………….…เสียง   งดออกเสียง………………….เสียง  
Approve  votes  Disapprove  votes Abstain   votes 

 
 

วาระที…่…………………………เร่ือง…………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
Agenda No. Re: 
 

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

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

 เหน็ด้วย……………………เสียง   ไม่เหน็ด้วย……………….…เสียง   งดออกเสียง………………….เสียง  
 Approve votes  Disapprove  votes Abstain   votes 

 
วาระที…่…………………………เร่ือง…………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
Agenda No. Re: 
 

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

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

 เหน็ด้วย……………………เสียง   ไม่เหน็ด้วย……………….…เสียง   งดออกเสียง………………….เสียง  
 Approve votes  Disapprove  votes Abstain   votes 
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วาระที…่…………………………เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ (ต่อ)  
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 

 เหน็ด้วย……………………เสียง   ไม่เหน็ด้วย……………….…เสียง   งดออกเสียง………………….เสียง  
 Approve votes  Disapprove  votes Abstain   votes 

 

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

 เหน็ด้วย……………………เสียง   ไม่เหน็ด้วย……………….…เสียง   งดออกเสียง………………….เสียง  
 Approve votes  Disapprove  votes Abstain   votes 

 

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

 เหน็ด้วย……………………เสียง   ไม่เหน็ด้วย……………….…เสียง   งดออกเสียง………………….เสียง  
Approve votes  Disapprove   votes Abstain   votes 

 

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

 เหน็ด้วย……………………เสียง   ไม่เหน็ด้วย……………….…เสียง   งดออกเสียง………………….เสียง  
 Approve votes  Disapprove   votes Abstain   votes 
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ค ำชีแ้จงวิธีกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียนและกำรแสดงเอกสำรก่อนเข้ำประชุม 
กำรออกเสียงลงคะแนนและกำรนับผลกำรลงคะแนนเสียง 

ในกำรประชุมผู้ถอืหุ้นสำมัญประจ ำปี 2563 
บริษัท ภัทรลิสซิง่ จ ำกัด (มหำชน) 

วันศุกรท์ี ่3 กรกฎำคม 2563 
 

ก. กำรมอบฉันทะ 
 

บริษัทส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพ่ือใหผู้้ถือหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองสามารถพิจารณาไดว้่าจะ  
มอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นหรือจะมอบฉันทะใหก้รรมการบริษัท (ตามรายช่ือกรรมการท่ีบรษิัทก าหนด) ใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะเพ่ือเขา้ประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถื้อหุน้แทน 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใชห้นังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได ้หรือ ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้เป็น  
ผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้ัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดูแลหุน้ สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ 
แบบ ค. ได ้ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้จะตอ้งเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหนึ่งเพยีงแบบเดยีวเท่ำน้ัน 

1. การมอบฉนัทะใหบ้คุคลอ่ืนเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
 ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ร ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

โดยไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 ผูม้อบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะ และลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะใหถ้กูตอ้ง

ครบถว้น 
 ผู้ร ับมอบฉันทะตอ้งน าหนังสือมอบฉันทะไปย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ณ สถานท่ีประชุมก่อนผู้ร ับมอบฉันทะ  

จะเขา้ประชมุ 
2. การมอบฉนัทะใหก้รรมการบรษิัทเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

 ผูม้อบฉนัทะโปรดระบช่ืุอและรายละเอียดของกรรมการบรษิัทเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ตามรายละเอียดดงันี ้
1. นายสืบตระกลู  สนุทรธรรม    ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ77 ปี ท่ีอยู่เลขท่ี 102 ถนน ณ ระนอง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                         
 ผูม้อบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะและลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ ใส่ซองบริการธุรกิจตอบรบั

และปิดผนึกส่งทางไปรษณียโ์ดยไม่ตอ้งผนึกตราไปรษณียากร ส่งใหเ้ลขานุการบริษัทก่อนวนัประชุม  ทัง้นี ้บริษัท 
ใครข่อความรว่มมือในการจดัส่งเอกสาร โดยขอใหส้่งถงึบรษิัทภายในวนัท่ี 26 มิถนุายน 2563  

 
ข. กำรลงทะเบียนและกำรแสดงเอกสำรก่อนเข้ำประชุม 
 

บริษัทจะเร่ิมตรวจควำมสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ และเปิดรับลงทะเบียน ต้ังแต่เวลำ 13.00 น. เป็นต้นไป  
ณ อำคำรหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต ช้ัน 2 เลขที่ 250 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 
10320 ตำมแผนทีท่ีแ่นบ 
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1. ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 
 กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง : 

- บตัรประจ าตวัประชาชน  หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ หรือเอกสาร
ท่ีส่วนราชการออกใหซ้ึง่ปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุน้และท่ียงัไม่หมดอาย ุ

 กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ :  
- หนังสือมอบฉันทะท่ีบริษัทได้จัดส่งพรอ้มกรอกข้อความให้ครบถ้วน  และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและ 

ผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณี 

เป็นชาวตา่งชาต)ิ หรือส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหซ้ึง่ปรากฏรูปถ่ายของผูม้อบฉนัทะและท่ียงัไม่หมดอาย ุ
และรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

- บตัรประจ าตวัประชาชน  หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ หรือเอกสาร
ท่ีส่วนราชการออกใหซ้ึง่ปรากฏรูปถ่ายของผูร้บัมอบฉนัทะและท่ียงัไม่หมดอายุ 

 
2. ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิตบิคุคล 

 กรณีผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิตบิคุคลมาประชมุดว้ยตนเอง : 
- บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) หรือเอกสาร

ท่ีส่วนราชการออกใหซ้ึง่ปรากฏรูปถ่ายของผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิตบิคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้และท่ียงัไม่หมดอาย ุ 
- ส าเนาหนงัสือรบัรองของกระทรวงพาณิชยท่ี์รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบุคคล  ซึ่งมีอายุ

ไม่เกิน 1 เดือน และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าประชุมมีอ านาจ
กระท าการแทนนิตบิคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

 กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ : 
- หนังสือมอบฉันทะท่ีบริษัทไดจ้ัดส่งพรอ้มกรอกขอ้ความใหค้รบถ้วน และลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและผู้รบั 

มอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
- ส าเนาหนงัสือรบัรองของกระทรวงพาณิชยท่ี์รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งมีอายุ

ไม่เกิน 1 เดือน และมีข้อความแสดงใหเ้ห็นว่าผู้มีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะมีอ านาจ
กระท าการแทนนิตบิคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างชาติ) หรือส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหซ้ึ่งปรากฏรูปถ่ายของผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่ง
เป็นผูม้อบฉนัทะและท่ียงัไม่หมดอาย ุและรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยบคุคลดงักล่าว 

- บตัรประจ าตวัประชาชน  หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ หรือเอกสาร
ท่ีส่วนราชการออกใหซ้ึง่ปรากฏรูปถ่ายของผูร้บัมอบฉนัทะและท่ียงัไม่หมดอายุ 

 
3. ผูถื้อหุน้ซึง่มิไดมี้สญัชาติไทยหรือเป็นนิตบิุคคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

ใหน้ าความในขอ้ 1. และขอ้ 2. มาใชบ้งัคบัโดยอนโุลมกบัผูถื้อหุน้หรือผูเ้ขา้ประชมุซึง่มิไดมี้สญัชาตไิทยหรือซึง่เป็นนิติบคุคล
ท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ แลว้แตก่รณี ทัง้นี ้ภายใตบ้งัคบัดงัตอ่ไปนี ้

- หนงัสือรบัรองการเป็นนิติบุคคลนัน้ ซึง่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ทัง้นี ้อาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยส่วนราชการของ
ประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าท่ีของนิติบุคคลนั้นก็ได้ โดยจะตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกับช่ือ 
นิติบุคคล ผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล และเง่ือนไขหรือขอ้จ ากัดอ านาจในการลงลายมือช่ือ ท่ีตัง้
ส  านกังานใหญ่ เป็นตน้ 
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- เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค  าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้้มีอ  านาจ
ลงลายมือช่ือผกูพนันิตบิคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 

 
ค. กำรออกเสียงลงคะแนนและกำรนับผลกำรลงคะแนนเสียง 

 
ประธานท่ีประชุม (“ประธำน”) จะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงใหท่ี้ประชุมทราบก่อน  

เขา้สู่วาระการประชมุ 
1. การออกเสียงลงคะแนน 

- ใหน้บัหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสียง 
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

โปรดยกมือขึน้ 
 หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดยกมือไม่เหน็ดว้ย หรืองดออกเสียง ใหผู้ถื้อหุน้บนัทกึการลงมติไม่เหน็ดว้ยหรืองดออกเสียง

ในบัตรลงคะแนนท่ีเจ้าหน้าท่ีไดแ้จกใหก้่อนเข้าประชุม และประธานจะให้เจ้าหน้าท่ีน าบัตรลงคะแนนของ 
ผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงไปตรวจนบัคะแนนเสียง หากผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีไม่ไดย้กมือไม่เหน็ดว้ย หรือ
งดออกเสียงในท่ีประชุมและไม่ไดน้  าส่งบัตรลงคะแนนของตนเพ่ือไปตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น  
ถือวา่ผูถื้อหุน้ทา่นนัน้มีมตใิหอ้นมุตัติามท่ีประธานเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาลงมติ 

 หากไม่มีผู้ถือหุน้ท่านใดยกมือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ถือว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันทใ์หอ้นุมัติตามท่ี
ประธานเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมต ิเวน้แตก่รณีท่ีผูถื้อหุน้ไดท้  าเครื่องหมายในหนงัสือมอบฉันทะไวแ้ลว้ว่า 
ประสงคจ์ะลงมติไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงประการใด ซึ่งบริษัทไดบ้นัทกึคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองด
ออกเสียงดงักล่าวนัน้ในการลงมตใินแตล่ะวาระไวด้ว้ยแลว้ 

- ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้ประชุมแทนและใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์
ของผูถื้อหุน้ตามท่ีผูถื้อหุน้ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ บรษิัทจะน าการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูถื้อหุน้ระบไุวใ้น
หนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวไปบนัทกึรวบรวมไวล้่วงหนา้ในขณะท่ีผูร้บัมอบฉันทะลงทะเบียนเขา้ประชุมเรียบรอ้ยแลว้
เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะ โดยผูร้บัมอบฉันทะไม่ตอ้งไปกรอกบตัรลงคะแนนเสียงในท่ี
ประชมุอีก 

 
2. การนบัผลการลงคะแนนเสียง 

- การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ บรษิัทจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในท่ีประชมุ และของผูถื้อหุน้ท่ีมอบ
ฉนัทะใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะที่บรษิัทบนัทกึไวล้่วงหนา้ในขณะที่ผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบียนเขา้ประชมุท่ีออกเสียงไม่เห็น
ดว้ย และงดออกเสียง มาหกัออกจากจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูท่ี้มาประชุมและออกเสียง และ/หรือ มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน (แลว้แตก่รณี) ในแตล่ะวาระ 

- ประธานจะประกาศใหท่ี้ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลงัจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
วาระสิน้สุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ก่ีเสียง และคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ
เท่าใด ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ท่ีส่งบตัรลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ภายหลังจากท่ีประธานไดป้ระกาศใหท่ี้
ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิน้สุดลงแลว้ บริษัทจะไม่น าคะแนนเสียงดงักล่าวมารวมค านวณ
เป็นคะแนนเสียงอีก 

-  การนบัผลการลงคะแนนเสียงจะแบง่ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  
 วาระท่ีตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน :

บรษิัทจะไม่นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียงเป็นฐานในการค านวณ 
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 วาระท่ีตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุน้ซึ่งมา 
ประชุม : บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ทัง้ท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง เป็นฐานในการ
ค านวณ 

 วาระท่ีตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน : บรษิัทจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ทัง้ที่เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และ
งดออกเสียง เป็นฐานในการค านวณ 
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แนวทางปฏิบัตตินในการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นสามัญประจ าปี 2563 
เพือ่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

เน่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม บริษัทจึงก าหนดมาตรการป้องกันการติดต่อของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ส าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2563 ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้แนะน าของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ดงันี ้ 

 
1. บริษัทจะจัดใหมี้ระบบคดักรองผูท่ี้มีอาการไขสู้งร่วมกับอาการทางเดินทางหายใจ  โดยผ่านการตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายก่อนเขา้ร่วม

ประชมุ 
1.1 ในกรณีผูเ้ขา้รว่มประชุมมีอณุหภมูิรา่งกาย ≥37.5ºC  องศาเซลเซียส หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มีไขสู้ง ไอ เจ็บคอ จาม มี

น า้มกู บรษิัทขอสงวนสิทธิไม่ใหท้่านเขา้ร่วมการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในครัง้นี ้ โดยบรษิัทขออนญุาตใหท้่านมอบฉันทะแก่
กรรมการอิสระของบรษิัทแทน โดยเจา้หนา้ท่ีท่ีจดุลงทะเบียนจะอ านวยความสะดวกเรื่องเอกสารและอากรแสตมป์ใหแ้ก่ทา่น 

1.2 ในกรณีผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่พบอาการตามขอ้ 1.1 บริษัทจะติดสติ๊กเกอรส์ัญลักษณ์ประจ าตวัไวบ้นเสือ้ของท่านใหเ้ห็นสามารถ
มองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจนก่อนเขา้รว่มประชมุ 
 

2. บรษิัทจดัเตรียมจดุลา้งมือโดยเจลแอลกอฮอลอ์ย่างเพียงพอ โดยเฉพาะบรเิวณที่มีการใชง้านรว่มกนัจ านวนมาก เช่น จดุลงทะเบียน หอ้ง
ประชมุ จดุบรกิารตา่งๆ เป็นตน้ 
 

3. บรษิัทงดบรกิารอาหารและเครื่องดื่มใดๆ ในระหวา่งที่มีการจดัประชมุ  
 
4. บรษิัทจะเนน้ย า้การท าความสะอาดอปุกรณแ์ละสถานท่ีประชมุอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้บรเิวณที่มีผูส้มัผสัเป็นจ านวนมากดว้ยผงซกัฟอก 

น า้ยาท าความสะอาด หรือแอลกอฮอล ์70% เช่น ลิฟตโ์ดยสาร ราวบนัได และลกูบดิประตหูอ้งน า้ เป็นตน้  
 
5. บริษัทจะจดัสถานท่ีประชุมใหก้วา้งขวางเพียงพอ รวมทัง้กระจายมมุใหบ้ริการต่างๆ เพ่ือไม่ใหเ้กิดความแออดัจนเกินไป ทัง้นี ้เพ่ือความ

ปลอดภยัและปอ้งกนัการติดต่อของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ของผูเ้ขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทกุท่าน บริษัทจึงเรียนมา
เพ่ือขอความรว่มมือทกุทา่นใหป้ฏิบตัติามขอ้ก าหนดท่ีระบดุงัตอ่ไปนีอ้ย่างเครง่ครดั 
5.1 ควรงดเขา้รว่มประชมุ หากพบวา่ตนเองมีอาการตามขอ้ 1.1  
5.2 หากท่านสงัเกตเห็นผูร้่วมประชุมท่านอ่ืนมีอาการตามขอ้ 1.1 ใหท้่านแจง้เจา้หนา้ท่ีของบริษัท ณ จุดคดักรองหรือจุดลงทะเบียน

โดยทนัที 
5.3 ผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่นควรเตรียมหนา้กากอนามยัมาเอง และควรสวมใส่ตลอดเวลาท่ีเขา้รว่มการประชมุ เพ่ือความปลอดภยัของ

ทา่นและบคุคลขา้งเคียง 
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แบบคัดกรองโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) 
ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 วันศุกรท์ี่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น 
ณ อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวติ ช้ัน 2 เลขที ่250 ถนนรัชดาภเิษก แขวงห้วยขวาง 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 
COVID-19 Screening Form 

Before attending the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2020 on Friday, 3 July 2020 at 2.00 p.m 

At Muang Thai Life Assurance Auditorium, 2nd Floor, No. 250 Rachadapisek Road, Huaykwang, Bangkok 10320 

 

ขอความรว่มมือท่านใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้งเป็นความจรงิ เพ่ือประโยชนใ์นการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโควิด 19 
we ask for your cooperation in providing the most accurate and truthful medical statements for effective 

prevention of the spreading of the Coronavirus Disease 2019. 
 

ช่ือ-สกลุ (Full name)________________________________ หมายเลขโทรศพัท ์(Mobile Phone Number)_________________________ 
1. ทา่นมีไข ้≥37.5ºC หรือไม่? Do you have a fever with ≥37.5ºC? ใช่ (Yes)  ไม่ใช ่(No)  

2. ทา่นมีอาการดงัตอ่ไปนี ้หรือไม่? Do you have any of these symptoms? 

ไอ Cough   ใช่ (Yes)  ไม่ใช ่(No)  
เจ็บคอ Sore throat  ใช่ (Yes)  ไม่ใช ่(No)  
น า้มกูไหล Runny nose  ใช่ (Yes)  ไม่ใช ่(No)  
เหน่ือยหอบ Shortness of breath  ใช่ (Yes)  ไม่ใช ่(No)  
 

3. ท่านมีประวตัิการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพืน้ท่ีท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ใน 14 วนั ท่ีผ่านมา

หรือไม่? Have you traveled/transited from abroad or from areas with COVID-19 outbreak within the past 14 days? 

 ใช่ (Yes)  มาจากประเทศ/พืน้ท่ี (I have traveled/transited from) : ____________________________________________ 
 ไม่ใช ่(No) 

 

4. ทา่นมีประวตัสิมัผสัใกลช้ิดกบัผูป่้วยท่ีตอ้งสงสยัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรือไม่?  
Have you been in physical contact with suspected COVID-19 patients? 

 ใช่ (Yes)  
 ไม่ใช ่(No) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

หมายเหต ุ: หากพบว่าคณุมีไข้ ≥37.5ºC  หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีระบุไวข้า้งตน้ หรือมีประวตัิเดินทางมาจากต่างประเทศหรือ
พืน้ท่ีท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรือมีประวตัิสมัผสัใกลช้ิดกบัผูป่้วยท่ีตอ้งสงสยัในการติดเชือ้ของโรค
ติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 บริษัทขอใหท้่านมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบรษิัทดว้ยการกรอกและส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ
ใดแบบหนึ่ง ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีบริษัทแทนการเขา้ร่วมประชุม และเดินทางกลบั พรอ้มปฏิบตัิตามค าแนะน าของกรมควบคมุโรค 
กระทรวงสาธารณสขุ 

Remark    :   If you have a fever with the temperature of ≥37.5ºC , or have any of the symptoms indicated above, or have transited from abroad or from 
the COVID-19 outbreak areas within the past 14 days, or have been in physical contact with suspected COVID-19 patients, the Company 

would like to ask for your kind cooperation to grant proxy to an independent director to attend the Meeting on your behalf, by filling any 

of the Proxy Forms and submit it to our staff. Then, you may return safely to your residence and follow the guideline of the Department of 

Disease Control, the Ministry of Public Health. 
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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะทีเ่กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น  
 

หมวดที ่5 การประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

ขอ้ 30. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในส่ีเดือนนบัแตว่นัสิน้สดุของ
รอบปีบญัชีของบรษิัท 
 

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกวา่การประชมุวสิามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้
ถือหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ย
ละสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามัญ
เม่ือใดก็ได ้แตต่อ้งระบเุรื่องและเหตผุลในการท่ีขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การ
ประชมุผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ช่ือ

กันหรือผู้ถือหุน้คนอ่ืน ๆ รวมกันไดจ้  านวนหุน้ตามท่ีบังคับไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้วันนับแต่วันครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะตอ้งรบัผิดชอบ
คา่ใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 
ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามครัง้ใด จ านวนผูถื้อหุน้

ซึง่มารว่มประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 32. ของขอ้บงัคบัฉบบันี ้ผูถื้อหุน้ตามวรรคสามตอ้งร่วมกนัรบัผิดชอบ
ชดใชค้า่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จากการจดัใหมี้การประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 
 
 ขอ้ 31. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ือ
อนมุตัิ หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าวและจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และนายทะเบียน
ทราบไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพต์ิดต่อกัน 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ย
กวา่ 3 วนั 
 

ใหค้ณะกรรมการหรือกรรมการท่ีไดร้ับมอบหมายเป็นผู้ก  าหนด วันเวลา และสถานท่ี ท่ีประชุ มผู้ถือหุน้ ซึ่ง
สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมผูถื้อหุน้นัน้ตอ้งอยู่ในทอ้งที่อนัเป็นท่ีตัง้ของส านกังานใหญ่ หรือส านกังานสาขา หรือจงัหวดัใกลเ้คีย งกบั
ท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ และส านกังานสาขา หรือจงัหวดัอ่ืนตามที่คณะกรรมการเหน็วา่เหมาะสม 
 
 ขอ้ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้ร ับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 
ย่ีสิบหา้คน หรือไม่นอ้ยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมดและตอ้งมีผูถื้อหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหุน้ ท่ี
จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ 
 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถงึหนึ่งชั่วโมงจ านวนผูถื้อหุน้ซึง่มาเขา้ร่วม
ประชมุไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้
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การประชมุผูถื้อหุน้นัน้ มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหม่ และใหส้่งหนงัสือเชิญประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่
นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบเป็นองคป์ระชมุ 
 
 ขอ้ 33. มตขิองที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
 

(1)  ในกรณีปกต ิใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง
เทา่กนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงขา้งมาก 

(2)  ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 
(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอ่ืนหรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 
(ค)  การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การ

มอบหมายใหบ้คุคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบรษิัท หรือ การรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงค์
จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

 
 ขอ้ 34. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
 

(1)   พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงว่าในรอบปีท่ีผ่านมากิจการของบริษัทได้
จดัการไป 

(2)   พิจารณาและอนมุตังิบดลุ 
(3)   พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
(4)   เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5)   แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี 
(6)   กิจการอ่ืน ๆ 

 



กรณีเดนิทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดนิ (By MRT)

- สถานีสุทธิสาร ทางออกหมายเลข 3
- Sutthisan Station, Exit 3

กรณีเดนิทางด้วยรถโดยสารประจ าทาง (By Bus)

- สาย 73ก, 136, 137, 179, 185, 206, 514, 517, 172, 528, 529
- Bus line 73ก, 136, 137, 179, 185, 206, 514, 517, 172, 528, 529

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิ สามารถตดิต่อได้ทีคุ่ณศศธิร หรือคุณพจนา
โทร. 0-2290-7575, 0-2693-2288 ต่อ 113,114, หรือมือถอื 085-920-6228, 081-900-7594
For more information, please contact Khun Sasitron or Khun Potjana

Tel 0-2290-7575, 0-2693-2288 ext. 113, 114, or Mobile 085-920-6228, 081-900-7594

แผนทีอ่าคารหอประชุมเมืองไทยประกันชวีติ ชัน้ 2
Muang Thai Life Assurance Auditorium Map, 2nd Floor, 

เลขที่ 250 ถนนรัชดาภเิษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
250 Rachadapisek Road, Huaykwang, Bangkok 10320

สิ่งทีแ่นบมาด้วยหมายเลข 10
Enclosure No. 10




