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หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2560 
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน)  

วันศุกรท์ี่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องเลอโลตัส 1 ชั้น 2  

โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ  
เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 

 
 
 
 

งดแจกของท่ีระลึก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานก ากับดูแลบริษัทจดทะเบียนได้รณรงค์
ให้เลิกแจกของช าร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังคงจัดอาหารว่างไว้รับรองผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม  
(1 ท่านต่อ 1 ชุด) 

 
 
 
 
 
 

เปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. 
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพบ์าร์โค้ดมาแสดงตอ่เจ้าหน้าที่

ลงทะเบียนในวันประชุม  
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ท่ี   150/2560 
 
วันท่ี 4 เมษายน 2560 
 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน)  
 

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2560 
 
สิ่งท่ีแนบมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2559 

2. รายงานประจ าปี 2559 
3. รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการท่ีได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการท่ี

ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
4. นิยามกรรมการอิสระ 
5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการท่ีเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
6. หนังสือมอบฉันทะ  
7. ค าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม การออกเสียง

ลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2560 
8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น  
9. แผนท่ีสถานท่ีจัดประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ด้วยคณะกรรมการบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2560 ในวันศุกร์ท่ี 28 

เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเลอโลตัส 1 ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขท่ี 204 ถนนรัชดาภิเษก 
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2559 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2559 

เพื่อให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง โดยรายงานการประชุมเป็นไปตามส าเนาท่ีได้จัดส่งให้กับผู้
ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม 
ผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2559 
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2559 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และข้อมูลส าคัญอื่นๆ ตามท่ีปรากฏ

อยู่ในรายงานประจ าปีท่ีได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี  
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้รายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2559 และข้อมูลส าคัญ

อื่นๆ ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ  
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2559 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  บริษัทได้จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรอบระยะเวลา

บัญชีประจ าปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 แล้วเสร็จ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้
ตรวจสอบแล้ว นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป จึงขอน าเสนอต่อ
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ตามท่ีปรากฏอยู่ใน
รายงานประจ าปีท่ีได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจ าปี 
2559 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว  

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 และการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุน

ส ารองตามกฎหมาย 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลประมาณอัตราร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ จากผลการ

ด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ในปีน้ี บริษัทมีก าไรและไม่มียอดขาดทุนสะสม 
ประกอบกับบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทสมควรท่ีจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.19 
(ศูนย์จุดหน่ึงเก้า) บาท จากก าไรสุทธิและผลการด าเนินงานปี 2559 และจัดสรรก าไรสุทธิ
จากผลการด าเนินงานปี 2559 จ านวน 11,008,566 (สิบเอ็ดล้านแปดพันห้าร้อยหกสิบหก)  
บาท เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันท่ี 25 
พฤษภาคม 2560 ซึ่งมีข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมาดังนี้ 

 
ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 
ปี 2555 

(1 ม.ค. 55– 
31 ธ.ค. 55) 

ปี 2556 
(1 ม.ค. 56– 
31 ธ.ค. 56) 

ปี 2557 
(1 ม.ค. 57– 
31 ธ.ค. 57) 

ปี 2558 
(1 ม.ค. 58– 
31 ธ.ค. 58) 

ปี 2559 
(1 ม.ค. 59– 
31 ธ.ค. 59) 

1.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล  ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ 
2.  ก าไรสุทธิ  240,529,963 205,086,100 140,123,623 170,998.988 220,171,327 
3.  จ านวนหุ้น  447,369,569 447,369,569 447,369,569 596,492,753 596,492,753 
4.  อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น) 0.40 0.28 0.17 0.17 0.19 
5.  รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 178,947,828 125,263,479 76,052,826.73 101,403,768.01  113,333,623.07  
6.  คิดเป็นร้อยละของก าไรสุทธิ  74.40 61.08 54.28 59.30 51.48 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่

ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท จากก าไรสุทธิและผลการด าเนินงานปี 2559 และจัดสรร
ก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานปี 2559 จ านวน 11,008,566 (สิบเอ็ดล้านแปดพันห้าร้อย
หกสิบหก) บาท เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย ท้ังนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่
ผู้ถือหุ้นท่ีมีรายชื่อปรากฏ ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวันท่ี 11 
พฤษภาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2560 และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2560 
อน่ึง หากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามท่ีเสนอข้างต้น บริษัทจะท าการ
ปรับสิทธิตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท ครั้งท่ี 1 (PL-W1) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ”) เน่ืองจากเป็นการจ่ายเงิน
ปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทหลังหัก
ภาษีเงินได้ และหากการปรับสิทธิดังกล่าวเป็นเหตุให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกเพื่อรองรับ
การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ตามท่ีได้รับอนุมัติโดยมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญ
ประจ าปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2558 ไม่เพียงพอ บริษัทอาจพิจารณาเพิ่ม
ทุนโดยออกหุ้นสามัญเพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิทธิดังกล่าวโดยจะเสนอให้ท่ีประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้

กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้องออกจาก
ต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก 
ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดน้ันเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
ส าหรับในปีน้ี บริษัทมีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ จ านวน 4 ท่าน คือ 
1. นางนวลพรรณ ล่ าซ า กรรมการ 
2. นางจันทรา    บูรณฤกษ์ กรรมการอิสระ  
3. นายอาภัสสร  บุนนาค กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

 กรรมการพิจารณาตอบแทนและสรรหา 
4. นายอนุพล  ลิขิตพฤกษ์ไพศาล กรรมการอิสระ /  

 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ท้ังน้ี บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาแล้ว และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บุคคล
ดังกล่าวล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของ
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บริษัทและท่ีผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการของบริษัทได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 2535 (ตามท่ีได้แก้ไข
เพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามท่ีได้แก้ไข
เพิ่มเติม) ซึ่งประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 4 ท่าน ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมในครั้งน้ี  
โดยกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทเป็นไปตามเดิม คือ “กรรมการผู้มีอ านาจ
ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ได้แก่ นายโพธิพงษ์ ล่ าซ า, นายภูมิชาย ล่ าซ า, นายสาระ ล่ าซ า, 
นางนวลพรรณ ล่ าซ า, นายสุธี โมกขะเวส, นายพิภพ กุนาศล โดยก าหนดเงื่อนไข กรรมการ 
2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท”  
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการท่ี
ออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง และด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุด
ย่อยเช่นเดิม โดยกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ ได้แก่ 
1. นางนวลพรรณ ล่ าซ า กรรมการ 
2. นางจันทรา    บูรณฤกษ์ กรรมการอิสระ  
3. นายอาภัสสร  บุนนาค กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
  กรรมการพิจารณาตอบแทนและสรรหา 
4. นายอนุพล  ลิขิตพฤกษ์ไพศาล กรรมการอิสระ /  
  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ท้ังน้ี โดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทเป็นไปตามเดิม 
คือ “กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ได้แก่ นายโพธิพงษ์ ล่ าซ า, นายภูมิชาย 
ล่ าซ า, นายสาระ ล่ าซ า, นางนวลพรรณ ล่ าซ า, นายสุธี โมกขะเวส, นายพิภพ กุนาศล โดย
ก าหนดเงื่อนไข กรรมการ 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท”  

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและบ าเหน็จกรรมการ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณา

ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ จากผลงานของบริษัทใน
ภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น โดยให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ จึงขอน าเสนอ
ต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 และบ าเหน็จ
กรรมการประจ าปี 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
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1. ค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ 
1.1  คณะกรรมการบริษัท  
องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2560 (ปีที่เสนอ) ป ี2559 

1.  ค่าตอบแทนรายเดือน 
     -  กรรมการ 

(คงเดิม) 
20,000 บาท/คน/เดือน 

 
20,000 บาท/คน/เดือน 

2.  ค่าเบี้ยประชุม 
     -  กรรมการ 

 
-ไม่มี- 

 
-ไม่มี- 

โดยก าหนดสัดส่วนค่าตอบแทนกรรมการเป็น ดังนี้  
  ประธานกรรมการ                  2 เท่า  
  รองประธานกรรมการ   1.5 เท่า 
  กรรมการ                 1  เท่า 

 
1.2 คณะกรรมการชุดย่อย  

ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย  :  ก าหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะ
ครั้งท่ีมีการจัดประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยท่ีได้รับ
ค่าตอบแทน ประกอบด้วย  
 คณะกรรมการตรวจสอบ  
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2560 (ปีที่เสนอ) ป ี2559 
ค่าเบี้ยประชุม 
  -  กรรมการ 

(คงเดิม) 
20,000 บาท/คน/ครั้ง 

 
20,000 บาท/คน/ครั้ง 

โดยก าหนดสัดส่วนการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามอัตราการจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท 

ท้ังนี้ ส าหรับกรรมการชุดย่อยท่ีเป็นตัวแทนจากผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม     
 

2. บ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2559  
เสนอให้จ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2559 ตามหลักเกณฑ์ท่ีได้รับการอนุมัติ 
ประจ าปี 2549 คือ จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 จากเงินปันผลรวมท่ีจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ดังน้ัน 
เสนอจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 4,530,000 (สี่ล้านห้าแสนสาม
หมื่น) บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์และ
ด าเนินการจัดสรร 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2560 และบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2559 ดังนี้  
1. ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ในอัตราเดียวกับปี 2559 
2. บ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2559 เห็นสมควรให้เสนอจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการตาม

หลักเกณฑ์ท่ีได้รับการอนุมัติ ประจ าปี 2549 คือ จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 จากเงินปัน
ผลรวมที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ดังนั้น เสนอจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 
4,530,000 (สี่ล้านห้าแสนสามหมื่น) บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้
ก าหนดหลักเกณฑ์และด าเนินการจัดสรร   

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชี 2560 และเสนอ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (KPMG) ให้เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทในป ี2560 โดยมีรายช่ือดังต่อไปน้ี 

1. นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธ ารงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4208 หรือ 
2. นายชาญชัย  สกุลเกิดสิน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6827 หรือ 
3. นายบุญญฤทธิ์  ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7900 
ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษัท  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จ ากัด (KPMG) จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นมาปฏิบัติหน้าท่ีแทน อน่ึง 
ผู้สอบบัญชีท้ัง 3 ท่านข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/
ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็น
อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท  โดยก าหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 เป็นเงินจ านวน 1,450,000 (หน่ึงล้านสี่แสนห้า
หมื่น) บาท 
 
ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา 

 ป ี2556 
(ม.ค. 56– 
ธ.ค. 56) 

ปี 2557  
(ม.ค. 57– 
ธ.ค. 57) 

ปี 2558  
(ม.ค. 58– 
ธ.ค. 58) 

ปี 2559  
(ม.ค. 59– 
ธ.ค. 59) 

ปี 2560  
(ม.ค. 60– 
ธ.ค. 60) 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) 
- ค่าสอบทาน 3 ไตรมาส 

 
570,000 

 
570,000 

 
570,000 

 
570,000 

 
600,000 

- ค่าสอบบัญชีประจ าปี 
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวม 

630,000 
- 

630,000 
- 

780,000 
- 

830,000 
- 

850,000 
- 

ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) - - - - - 
รวม 1,200,000 1,200,000 1,350,000 1,400,000 1,450,000 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญช ีจ ากัด (KPMG) ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 
2560 โดยมีรายช่ือดังต่อไปน้ี 
1. นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธ ารงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4208 หรือ 
2. นายชาญชัย  สกุลเกิดสิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6827 หรือ 
3. นายบุญญฤทธิ์  ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7900  
ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษัท  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จ ากัด (KPMG) จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นมาปฏิบัติหน้าท่ีแทน อน่ึง 
ผู้สอบบัญชีท้ัง 3 ท่านข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/
ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็น
อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท  โดยก าหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 เป็นเงินจ านวน 1,450,000 (หน่ึงล้านสี่แสนห้า
หมื่น) บาท 

 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล การออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นใน

จ านวนท่ีเทียบเท่า โดยเสนอขายไม่ว่าท้ังจ านวนหรือบางส่วน โดยเสนอขายคราวเดียวหรือ
หลายคราวก็ได้ ตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือ การจัดหาเงินทุนท่ี

เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการด าเนินงาน และ/หรือ ขยาย
ธุรกิจต่อไปในอนาคต และ/หรือ ช าระคืนเงินกู้ และ/หรือ ไถ่
ถอนหุ้นกู้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควร 

ชนิด : หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ
หรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มีหลักประกันหรือผู้ค้ าประกัน ชนิด
ทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน 
มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ท้ังน้ี 
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

สกุลเงิน : เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศในจ านวนเทียบเท่า 
มูลค่ารวมของ
หุ้นกู้ 

: มูลค่าเงินต้นรวมของหุ้นกู้ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในสกุล
เงินอื่นในจ านวนท่ีเทียบเท่า ท้ังน้ี บริษัทสามารถออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้เพิ่มเติมเพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมท่ีมีการไถ่ถอนไปแล้วได้
ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ท่ีบริษัทออกและเสนอขาย
แล้วแต่ยังไม่ได้มีการไถ่ถอนไม่ว่าขณะใดขณะหน่ึงจะต้องมี
จ านวนไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น (Revolving Basis) 
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การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ ผู้ลงทุน
โดยท่ัวไป และ/หรือ เสนอขายในกรณีจ ากัด และ/หรือ เสนอ
ขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ 
ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนท่ีมีลักษณะเฉพาะ 
และ/หรือ ผู้ลงทุนอื่นใดตามความหมายท่ีก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี
เกี่ยวข้อง ไม่ว่าท้ังจ านวนหรือแต่บางส่วน โดยเสนอขายคราว
เดียวหรือหลายคราวก็ได้ ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดใน
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือ
ตามประกาศหรือกฎระเบียบและกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องท่ีมี
ผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้น้ัน 

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้และ
ปัจจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังน้ี ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และ/หรือ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และ/หรือ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือตามประกาศหรือ
กฎระเบียบและกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีผลใช้บังคับใน
ขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้น้ัน 

อายุของหุ้นกู ้ : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้และ
ปัจจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด 

: ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนก าหนด 
และบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนก าหนด 
ท้ังน้ี เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละ
คราว 

ท้ังน้ี หากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2560 มีมติอนุมัติตามท่ีเสนอข้างต้น ให้ยกเลิก
วงเงินหุ้นกู้คงเหลือท้ังหมดตามมติที่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2558 
ซึ่งประชุมวันท่ี 28 เมษายน 2558 นอกจากน้ี ท่ีประชุมเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ าปี 2560 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจดังต่อไปน้ี  
1) การพิจารณา ก าหนด แก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงข้อก าหนด เงื่อนไข และ
รายละเอียดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง เช่น ชนิด ประเภท 
ชื่อ อายุ การไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ย ราคาเสนอขาย สกุลเงิน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
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การลงนามในข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจน
รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง ราคา วิธีการ และ
ระยะเวลาการเสนอขายและการจัดสรร  
2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจ าหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ บุคคล
อื่นใดในกรณีท่ีจะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามท่ีเห็น
ควร  
3) การติดต่อ เจรจา ต่อรอง เข้าท า ลงนาม และ/หรือ แก้ไข สัญญา Underwriting 
Agreement และ/หรือ เอกสารต่างๆ หรือสัญญาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง รวมตลอดจนมีอ านาจใน
การติดต่อ เจรจา ต่อรอง  ตกลง และ/หรือ แก้ไข อัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของ
สัญญาต่างๆ ข้างต้น การจัดท าและยื่นค าขอและเอกสารต่างๆ ต่อส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดท่ี
เกี่ยวข้อง รวมตลอดจนการรับรองการด าเนินงานต่างๆ ท่ีผ่านมาเกี่ยวกับการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ และการด าเนินการใดๆ อันจ าเป็นและเกี่ยวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
น้ันๆ ให้ส าเร็จลุล่วงและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
 

ความเห็นกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขาย
หุ้นกูแ้ละการมอบอ านาจตามที่เสนอ 

 
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
ความเห็นกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้จัดวาระการประชุมน้ีไว้กรณีมีผู้ต้องการเสนอเรื่องใดเข้า

พิจารณา 
 
จึงเรียนท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น อน่ึง หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้า

ร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน  กรุณากรอกข้อความและลง
ลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึงท่ีแนบมากับหนังสือเชิญประชุมครั้งน้ี พร้อมท้ังแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
หรือส าเนาหนังสือเดินทางและรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว ส าหรับท่านผู้ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะท่ีเข้า
ร่วมประชุม ขอให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ท้ังน้ี เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน 
กรุณาศึกษาค าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนนและการนับผล
การลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2560 รวมท้ังข้อบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
ตามรายละเอียดในสิ่งท่ีแนบมาด้วยหมายเลข 9 และ 10  

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
นายพิภพ กุนาศล 
กรรมการผู้จัดการ 
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รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการ 
ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งต้ังแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 
นางนวลพรรณ ล่ าซ า 
Mrs. Nualphan Lamsam 
 
วัน / เดือน / ปี เกิด 21 มีนาคม 2509 
อายุ 51 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ที่อยู่ 252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
  
วุฒิการศึกษาสูงสุด - ปริญญาโท สาขาการจัดการการศึกษา  

บอสตันยูนิเวอร์ซิตี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา  
- ปริญญาตรี สาขาการตลาด คณะพาณิชย์ศาสตรแ์ละการบัญชี  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  รุน่ที่ 67/2548 

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 9 ปี 

(ตั้งแต่ 23 ม.ค. 50 - 11 ก.พ. 52 และตั้งแต่ 25 ก.พ. 53 - ปัจจุบัน) 
  
ประสบการณ์การท างาน   
(ในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา) 

- พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน - กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐลิทัวเนีย ณ กรุงเทพมหานคร 
- 27 ก.พ.2557 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ

คณะอ านวยการบริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) 

 - พ.ศ. 2551- 26 ก.พ.2557 - กรรมการผู้จัดการบริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
 - พ.ศ. 2557 - 2559 - ที่ปรึกษาประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 - พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน - กรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ 
 - พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย์ 
 - พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน - กรรมการ  หอการค้าไทย 
 - พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน และ 

พ.ศ.2550 - พ.ศ. 2552 
- กรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

 - พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษากรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท  จ ากัด 
(มหาชน) 

 - พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษากรรมการ  บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด 
 - พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) 
 - พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน - ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท ซังออนอเร่ (กรุงเทพ) จ ากัด 
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ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  - 27 ก.พ.2557 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ
คณะอ านวยการบริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) 

 - พ.ศ. 2551- 26 ก.พ.2557 - กรรมการผู้จัดการบริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
 - พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) 
   
ต าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน - กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐลิทัวเนีย ณ กรุงเทพมหานคร 
- พ.ศ. 2557 - 2559 - ที่ปรึกษาประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 - พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน - กรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ 
 - พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย์ 
 - พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน - กรรมการ  หอการค้าไทย 
 - พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษากรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท  จ ากัด 

(มหาชน) 
 - พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษากรรมการ  บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด 
 - พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน - ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท ซังออนอเร่ (กรุงเทพ) จ ากัด 
   
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

-ไม่มี-  

   
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการ

บริษัทแล้ว 
  
การถือหุ้นในบริษัท 
- ตนเอง 
สัดสว่นการถือหุ้นในบรษิัท (%) 

 
- 1,800,000 หุ้น 
- 0.302 

  
การเข้าประชุม (ในรอบปี 2559) คณะกรรมการบริษัท 8/10 ครั้ง 
  
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาแล้วเห็นว่า  

นางนวลพรรณ ล ่าซ่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้
แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) 
และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท สามารถที่จะ
ช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 
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ลักษณะต้องห้าม 
  

(1)    เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่ใช่ 
(2)    เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ไม่ใช่ 

(3)    อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย ในความผิดเกี่ยวกับการกระท า
อันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการ
หลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต 

ไม่ใช่ 

(4)    อยู่ระหว่างระยะเวลาที่ก าหนดตามค าสั่งขององค์กรท่ีมีอ านาจตามกฎหมายต่างประเทศ ห้ามมิให้เป็นผู้บริหารของ
บริษัท  

ไม่ใช่ 

(5)    เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดตาม (3) หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเน่ืองจากการกระท าความผิดตาม 
(3)  

ไม่ใช่ 

  

29      
29      
29      

AW_Phatra2016_�����������������_THAI.indd   29 3/22/2560 BE   4:01 PM



สิ่งที่แนบมาดว้ยหมายเลข 3 
 

 
-1- 

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการ 
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งต้ังแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 
นางจันทรา บูรณฤกษ์  
Mrs.Chantra Purnariksha  
 
วัน / เดือน / ปี เกิด 10 พฤศจิกายน 2489  
อายุ 70 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ที่อยู ่ 58/2 ซอยสุขุมวิท 55 แยกซอยทองหล่อ 5 

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
  
วุฒิการศึกษาสูงสุด - ปริญญาโท ด้านความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศและเศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบ  

University of Kentucky U.S.A  
- ปริญญาตรี (BA) เกียรตินิยม ด้านเศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบ  

University of  California , Berkeley U.S.A 
  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ  5 ปี 
  
ประสบการณ์การท างาน  
(ในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา) 

- พ.ศ. 2556 - พ.ย.2559 - กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนา
อินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 

 - พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
 - พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท จัสมิน อินเตอร์

เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) 
 - พ.ศ. 2555 - 2556 - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ธนาคารกสิกรไทย 

จ ากัด (มหาชน) 
 - พ.ศ. 2550 - 2554 - เลขาธิการ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม

ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
 - พ.ศ. 2549 - 2550 - อธิบดีกรมการประกันภัย กรมการประกันภัย กระทรวง

พาณิชย ์
 - พ.ศ. 2518 - ปจัจุบัน - กรรมการ บริษัท เอส.พี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 
   
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  - พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน 

 
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท จัสมิน อินเตอร์

เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน)  
   
ต าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- พ.ศ. 2518 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอส.พี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 
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การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

-ไม่มี-  

   
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และ

คณะกรรมการบริษัทแล้ว 
  
การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- 
  
การเข้าประชุม (ในรอบปี 2559) คณะกรรมการบริษัท 9/10 ครั้ง 
  
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาแล้วเห็นว่า 

นางจันทรา บูรณฤกษ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้
แก้ไขเพิ่มเติม) และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
บริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 

 
ลักษณะต้องห้าม 
  

(1)    เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่ใช่ 
(2)    เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตาม

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ไม่ใช่ 

(3)   อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย ในความผิดเกี่ยวกับการ
กระท าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็น
การหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต 

ไม่ใช่ 

(4)    อยู่ระหว่างระยะเวลาที่ก าหนดตามค าสั่งขององค์กรที่มีอ านาจตามกฎหมายต่างประเทศ ห้ามมิให้เป็นผู้บริหารของ
บริษัท  

ไม่ใช่ 

(5)    เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดตาม (3) หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระท าความผิด
ตาม (3)  

ไม่ใช่ 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ  
 

(1)    ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง   

ไม่เกิน 

(2)    ไม่มีส่วนในการบริหาร/ พนักงาน/ ลูกจ้าง/ ที่ปรึกษาประจ า/ ผู้มีอ านาจควบคุม ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 
(3)    ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ, ผู้สอบบัญชี ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 
(4)    เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  ไม่เป็น 
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รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการ 
ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งต้ังแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 
นายอาภัสสร บุนนาค 
Mr. Arpatsorn Bunnag 
 
วัน / เดือน / ปี เกิด 17 กันยายน 2495 
อายุ 64 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ที่อยู่ 43 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองตัน  

กรุงเทพมหานคร  
  
วุฒิการศึกษาสูงสุด - ปริญญาตร ีสาขา Bachelor of Science Advertising Design 

University of Maryland at College Park 
  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 23 ปี  
  
ประสบการณ์การท างาน  
(ในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา) 

- พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน 
 

- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

- พ.ศ. 2552 - 2554 
 

- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาล  ปิยะเวท 
จ ากัด (มหาชน) 

   
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  -ไม่มี-  
   
ต าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

-ไม่มี-  

   
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

-ไม่มี-  

   
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งได้ผ่านการ

พิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
 
  

การถือหุ้นในบริษัท 
- ตนเอง 
สัดสว่นการถือหุ้นในบรษิัท (%) 

 
- 296,000 หุ้น 
- 0.05 
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การเข้าประชุม (ในรอบปี 2559) คณะกรรมการบริษัท 9/10 ครั้ง 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 3/3 ครั้ง  
คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง 

  
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาแล้วเห็นว่า  

นายอาภัสสร บุนนาค มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่
ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติม) และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท 
สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 

 
ลักษณะต้องห้าม 
  
(1)    เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่ใช ่
(2)    เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตาม

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ไม่ใช ่

(3)   อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย ในความผิดเกี่ยวกับการ
กระท าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็น
การหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต 

ไม่ใช ่

(4)    อยู่ระหว่างระยะเวลาที่ก าหนดตามค าสั่งขององค์กรที่มีอ านาจตามกฎหมายต่างประเทศ ห้ามมิให้เป็นผู้บริหารของ
บริษัท  

ไม่ใช ่

(5)    เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดตาม (3) หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระท าความผิด
ตาม (3)  

ไม่ใช ่

  
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ  
 

(1)    ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง   

ไม่เกิน 

(2)    ไม่มีส่วนในการบริหาร/ พนักงาน/ ลูกจา้ง/ ที่ปรึกษาประจ า/ ผู้มีอ านาจควบคมุ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 
(3)    ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ, ผู้สอบบัญชี ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 
(4)    เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  ไม่เป็น 
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รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการ 
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งต้ังแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 
นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล 
Mr. Anupon Likitpurkpaisan  
 
วัน / เดือน / ปี เกิด 5 ธันวาคม พ.ศ. 2508 
อายุ 51ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ที่อยู่ 99 ซอยวิภาวดีรังสิต 40 ถนนวิภาวดีรงัสิต  

แขวงลาดยาว เขตลาดยาว กรุงเทพฯ 10900 
  
วุฒิการศึกษาสูงสุด - ปริญญาโท Executive (MBA) : มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

- ปริญญาตรี โครงการผูบ้ริหารการธุรกจิ : สถาบันราชภัฎธนบุร ี
  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 2552 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
  
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ  8 ปี 
  
ประสบการณ์การท างาน  
(ในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา) 

- พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเคเค ออโตเฮาส์ กาญจนาภิเษก จ ากัด 
- พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ภัทรลิสซิ่ง  จ ากัด 

(มหาชน) 
 - พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง  จ ากัด (มหาชน) 
 - พ.ศ. 2531 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี จ ากัด 
 - พ.ศ. 2531 - ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีเคเค แกรนด์ เอสเตท จ ากัด 
 - พ.ศ. 2531 - ปัจจุบัน - ผู้อ านวยการบริหาร บริษัท เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป จ ากัด และ บริษัท 

สยามนิสสัน บีเคเค จ ากัด 
 - พ.ศ. 2531 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท บีเคเค ไครสเลอร์ จ ากัด 
   
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  -ไม่มี-  
   
ต าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเคเค ออโตเฮาส์ กาญจนาภิเษก จ ากัด 
- พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ภัทรลิสซิ่ง  จ ากัด 

(มหาชน) 
 - พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง  จ ากัด (มหาชน) 
 - พ.ศ. 2531 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี จ ากัด 
 - พ.ศ. 2531 - ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีเคเค แกรนด์ เอสเตท จ ากัด 
 - พ.ศ. 2531 - ปัจจุบัน - ผู้อ านวยการบริหาร บริษัท เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป จ ากัด และ บริษัท 

สยามนิสสนั บีเคเค จ ากัด 
 - พ.ศ. 2531 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท บีเคเค ไครสเลอร์ จ ากัด 
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การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
 กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

-ไม่มี-  

   
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาแล้ว 
  
การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- 
  
การเข้าประชุม (ในรอบปี 2559) คณะกรรมการบริษัท 9/10  ครั้ง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4  ครั้ง  
  
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาแล้วเห็นว่า 

นายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 

 
ลักษณะต้องห้าม 
  
(1)    เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่ใช ่
(2)    เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตาม

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ไม่ใช ่

(3)   อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย ในความผิดเกี่ยวกับการ
กระท าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะ
เป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต 

ไม่ใช ่

(4)    อยู่ระหว่างระยะเวลาที่ก าหนดตามค าสั่งขององค์กรที่มีอ านาจตามกฎหมายต่างประเทศ ห้ามมิให้เป็นผู้บริหารของ
บริษัท  

ไม่ใช ่

(5)    เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดตาม (3) หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระท าความผิด
ตาม (3)  

ไม่ใช ่

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ  
 
(1)    ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง   
ไม่เกิน 

(2)    ไม่มีส่วนในการบริหาร/ พนักงาน/ ลูกจ้าง/ ที่ปรึกษาประจ า/ ผู้มีอ านาจควบคุม ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 
(3)    ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ, ผู้สอบบัญชี ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไม่มี 
(4)    เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นที่เกีย่วข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  ไม่เป็น 
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นิยามกรรมการอิสระ  
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

 
กรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  และส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์  เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ นอกจากน้ัน ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระได้ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ท้ังนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ท้ังนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระ
เคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็นบิดา  มารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับ
การเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้
มีอ านาจควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม 
ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามี
ภาระหน้ีท่ีต้องช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป 
แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ท้ังน้ี การค านวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างหน่ึงปีก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
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8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมี
นัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อย
ละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมี
นัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 
 

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1. ถึงข้อ 9. แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 

 
ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษัทแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการ

ให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีก าหนดตามข้อ 4. หรือข้อ 6. บริษัทอาจได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ
การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว เมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทท่ีแสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา  89/7 
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมท้ังฉบับท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551)  แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว
ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ  และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระ
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย 

ก.  ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ  ท่ีท าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ข. เหตุผลและความจ าเป็นท่ียังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

เพ่ือประโยชน์ตามข้อ 5. และข้อ 6. ค าว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากส านักงานสอบบัญชี หรือผู้
ให้บริการทางวิชาชพี ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคล
น้ัน 
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ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 

นายสืบตระกูล  สุนทรธรรม  
Mr. Suebtrakul Soonthornthum 
 
วัน / เดือน / ปี เกิด 23 ตุลาคม  2485 
อายุ 74 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
ที่อยู่ 102 ถนน ณ ระนอง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 
  
วุฒิการศึกษาสูงสุด - MBIM, Hon.Dlitt. มหาวิทยาลัยเคอร์ตนิ – ประเทศออสเตรเลีย 

- PMD มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด – ประเทศสหรัฐอเมริกา    
- ปริญญาบตัร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2547 

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ  ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2559 และได้รบัการ

แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เม่ือวันที่ 18 ตุลาคม 2559  
  
ประสบการณ์การท างาน  
(ในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา) 

- พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน 
 

- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง 
จ ากัด (มหาชน) 

 - พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บลูสโคป บิลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 - พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน - กรรมการ ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน)                 
 - พ.ศ. 2551 - 2553 

 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ  ธนาคารยูโอบี 
จ ากัด (มหาชน) 

 - พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ  บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จ ากัด (มหาชน) 
 - พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บีพี - คาสตรอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
 - พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน  - กรรมการอิสระ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 - พ.ศ. 2545 - 2548 - รองประธานกรรมการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 - พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลอ็กซเล่ย์ จ ากัด (มหาชน) 
 - พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท โฟเซโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 - พ.ศ. 2530 - ปัจจุบัน 

 
- กรรมการ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ากัด                                                                   
กรรมการ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 - พ.ศ. 2523 - 2529  - กรรมการ  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด 
 - พ.ศ. 2530 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด 
 - พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน 

 
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต 
จ ากัด (มหาชน) 

 - พ.ศ. 2520 - ปัจจุบัน - กรรมการ  ในกลุ่มบริษัท ล็อกซเล่ย์ 
 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  - พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน - กรรมการ ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน)                 
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 - พ.ศ. 2551 - 2553 
 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ  ธนาคารยูโอบี 
จ ากัด (มหาชน) 

 - พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน  - กรรมการอิสระ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 - พ.ศ. 2545 - 2548 - รองประธานกรรมการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 - พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลอ็กซเล่ย์ จ ากัด (มหาชน) 
   
ต าแหน่งในกิจการอื่น 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บลูสโคป บิลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
- พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ  บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จ ากัด (มหาชน) 

 - พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บีพี - คาสตรอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
 - พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท โฟเซโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 - พ.ศ. 2530 - ปัจจุบัน 

 
- กรรมการ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ ากัด                                                                   

กรรมการ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 - พ.ศ. 2523 - 2529  - กรรมการ  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด 
 - พ.ศ. 2530 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด 
 - พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน 

 
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต 

จ ากัด (มหาชน) 
 - พ.ศ. 2520 - ปัจจุบัน - กรรมการ  ในกลุ่มบริษัท ล็อกซเล่ย์ 
   
การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ 
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

-ไม่มี-  

  
การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- 
  
การเข้าประชุม (ในรอบปี 2559) คณะกรรมการบริษัท 3/3 ครั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 1/1 ครั้ง 
  
การมีส่วนได้สว่นเสียในวาระที่พิจารณา
ในครั้งนี้ 

มีส่วนได้สว่นเสียในวาระพิจารณาอนมัุติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและบ าเหน็จกรรมการ 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

Proxy Form A. 
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 

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

 
เขียนที่  
Written at 
วันที่ เดือน พ.ศ  
Date Month Year 

 
(1)  ข้าพเจ้า  สัญชาติ   อยู่บ้านเลขที่   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หรือ  นายโพธิพงษ์  ล่ าซ า ต าแหน่ง ประธานกรรมการ    อายุ 83 ปี 
or Mr. Photipong  Lamsam Position Chairman     age 83 years 

   
ที่อยู่เลขที่ 12/2 ซอยพร้อมศรี 2 ถนนสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
Residing at 12/2 Soi Promsri 2, Sukhumvit 39 Road, Khwaeng Klongtan Nua, Khet Wattana, Bangkok 

หรือ  นายพิภพ กุนาศล ต าแหน่ง  กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อายุ 51 ปี 
or Mr. Pipop Kunasol Positions   Director and President age 51 years 

 
ที่อยู่เลขที่ 252/6 ช้ัน 29 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
Residing at 252/6 29th Floor, Muang thai Phatra Complex1, Rachadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok  

หรือ  นายสืบตระกูล  สุนทรธรรม   ต าแหน่ง   กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 74 ปี 
or Mr. Suebtrakul Soonthornthum  Positions  Independent Director/ Chairman of Audit Committee age 74 years     

 

(ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท) 

(Stamp Duty  
Baht 20) 
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ที่อยู่เลขที่ 102 ถนน ณ ระนอง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
Residing at 102 Na Ranong Road, Klong Toey, Bangkok  
 
ส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุม 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 
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ 
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 2560 ในวันศุกรท์ี่ 28 เมษายน 2560   เวลา 14.00 น. 
for the Year 2017 on Friday 28 April 2017   at 2.00 p.m. 
ณ ห้องเลอโลตัส 1 ช้ัน 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือที่จะ
พึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
at Le Lotus 1 Room, 2nd Floor, Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel, 204 Rachadapisek Road, Huaykwang, Bangkok 10320, or any adjournment at any 
date, time and place thereof.    
 

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

Proxy Form B. 
(แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตำยตัว) 

(Proxy Form containing specific details) 
 

เขียนที่  
Written at 
วันที่ เดือน พ.ศ  
Date Month Year 

 
(1)  ข้ำพเจ้ำ  สัญชำติ   อยู่บ้ำนเลขที่   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หรือ  นำยโพธิพงษ์  ล่ ำซ ำ ต ำแหน่ง ประธำนกรรมกำร    อำยุ 83 ปี 
or Mr. Photipong  Lamsam Position Chairman     age 83 years 

   
ที่อยู่เลขที่ 12/2 ซอยพร้อมศรี 2 ถนนสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 
Residing at 12/2 Soi Promsri 2, Sukhumvit 39 Road, Khwaeng Klongtan Nua, Khet Wattana, Bangkok 

หรือ  นำยพิภพ กุนำศล ต ำแหน่ง  กรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร อำยุ 51 ปี 
or Mr. Pipop Kunasol Positions   Director and President age 51 years 

 
ที่อยู่เลขที่ 252/6 ช้ัน 29 อำคำรเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ 1 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 
Residing at 252/6 29th Floor, Muang thai Phatra Complex1, Rachadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok  

  

(ปิดอากรแสตมป ์
20 บาท) 

(Stamp Duty 
Baht 20) 
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หรือ  นำยสืบตระกูล  สุนทรธรรม   ต ำแหน่ง   กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ อำยุ 74 ปี 
or Mr. Suebtrakul Soonthornthum  Positions  Independent Director/ Chairman of Audit Committee age 74 years     

 
ที่อยู่เลขที่ 102 ถนน ณ ระนอง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 
Residing at 102 Na Ranong Road, 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 

 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญ 
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 ำปี 2560 ในวันศุกรท์ี่ 28 เมษำยน 2560   เวลำ 14.00 น. 
for the Year 2017  on Friday 28 April 2017   at 2.00 p.m. 
ณ ห้องเลอโลตัส 1 ช้ัน 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดำภิเษก ห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10320 หรือท่ีจะ
พึงเล่ือนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อ่ืนด้วย 
at Le Lotus 1 Room, 2nd Floor, Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel, 204 Rachadapisek Road, Huaykwang, Bangkok 10320, or any adjournment at any 
date, time and place thereof.    

.    

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

วำระที่ 1    พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี 2559 
Agenda No. 1         To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2016 

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

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

      Approve Disapprove  Abstain 

วำระที่ 2    รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2559 
Agenda No. 2         To acknowledge the report on the operating results for the year 2016 

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

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

      Approve Disapprove  Abstain 

วำระที่ 3    พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินประจ ำปี 2559 
Agenda No. 3         To consider and approve the Financial Statements for the year 2016 

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

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

      Approve Disapprove  Abstain 

วำระที่ 4    พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2559 และกำรจัดสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
Agenda No. 4 To consider and approve the dividend payment for the year 2016 and the appropriation of the net profit as legal reserve 

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

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

      Approve Disapprove  Abstain 
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วำระที่ 5    พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
Agenda No. 5 To consider and approve the appointment of the directors in place of the directors who retired by rotation 

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

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

 กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด  
Appointing the whole nominated candidates 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

      Approve Disapprove  Abstain 

 กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล  
Appointing an individual nominated candidate  
5.1 นำงนวลพรรณ  ล่ ำซ ำ 

Mrs. Nualphan Lamsam  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove      Abstain 
5.2 นำงจันทรำ  บูรณฤกษ์ 

Mrs. Chantra Purnariksha 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

Approve  Disapprove      Abstain 
5.3 นำยอำภัสสร  บุนนำค 

Mr. Arpatsorn Bunnag  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

Approve  Disapprove       Abstain 
5.4 นำยอนุพล  ลิขิตพฤกษ์ไพศำล 
          Mr. Anupon Likitpurkpaisan  

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve  Disapprove       Abstain 

วำระที่ 6    พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและบ ำเหน็จกรรมกำร  
Agenda No. 6 To consider and approve the payment of the remuneration and bonus of the directors 

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

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

 Approve Disapprove  Abstain 

วำระที่ 7    พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี 
Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee 

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

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

 Approve Disapprove  Abstain 

วำระที่ 8    พิจำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ 
Agenda No. 8 To consider and approve the issuance and offering of debentures 

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

 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังน้ี 

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  

 Approve Disapprove  Abstain 
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วำระที่ 9   พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี) 
Agenda No. 9 To consider other matters (if any) 

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

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

 Approve Disapprove  Abstain 
 

(5) กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่ำกำรลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ถือหุ้น  

  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) ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกที่ระบุไว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีที่มีกำรแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำร
ใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

   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. 
 

กิจกำรใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท ำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ข้ำพเจ้ำระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระท 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. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 
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. วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
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 2560 ในวันศุกร์ท่ี 28 เมษำยน 2560 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องเลอโลตัส 1 ช้ัน 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล 
เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดำภิเษก ห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10320  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อ่ืนด้วย 
  In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2016, on Friday 28 April 2016 at 2.00 p.m. at Le Lotus 1 Room, 2nd 

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

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

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

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

 Approve  Disapprove   Abstain 
 
วำระที…่…………………………เรื่อง…………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
Agenda No. Re: 
 

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

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

 Approve  Disapprove   Abstain 
 

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

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

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

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

rotation (continued) 
 

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

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove  Abstain 
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ช่ือกรรมกำร  .......................................................................................................... 
Director’s name 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove  Abstain 

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

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove  Abstain 
 

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

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove  Abstain 
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 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  

Proxy Form C. 
 
 
 

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

 
เขียนที่  
Written at 
วันที่ เดือน พ.ศ  
Date Month Year 

 
(1)  ข้าพเจ้า    ส านักงานตั้งอยู่เลขที่   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หรือ  นายโพธิพงษ์  ล่ าซ า ต าแหน่ง ประธานกรรมการ    อายุ 83 ปี 
or Mr. Photipong  Lamsam Position Chairman     age 83 years 

   
ที่อยู่เลขที่ 12/2 ซอยพร้อมศรี 2 ถนนสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
Residing at 12/2 Soi Promsri 2, Sukhumvit 39 Road, Khwaeng Klongtan Nua, Khet Wattana, Bangkok 

หรือ  นายพิภพ กุนาศล ต าแหน่ง  กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อายุ 51 ปี 
or Mr. Pipop Kunasol Positions   Director and President age 51 years 

 
ที่อยู่เลขที่ 252/6 ช้ัน 29 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
Residing at 252/6 29th Floor, Muang thai Phatra Complex1, Rachadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok  

(ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท) 

(Stamp Duty  
Baht 20) 
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หรือ  นายสืบตระกูล  สุนทรธรรม   ต าแหน่ง   กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 74 ปี 
or Mr. Suebtrakul Soonthornthum  Positions  Independent Director/ Chairman of Audit Committee age 74 years     

 
ที่อยู่เลขที่ 102 ถนน ณ ระนอง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
Residing at 102 Na Ranong Road, 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 

 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ 
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 2560 ในวันศุกรท์ี่ 28 เมษายน 2560   เวลา 14.00 น. 
for the Year 2017  on Friday 28 April 2017   at 2.00 p.m. 
ณ ห้องเลอโลตัส 1 ช้ัน 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือท่ีจะ
พึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
at Le Lotus 1 Room, 2nd Floor, Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel, 204 Rachadapisek Road, Huaykwang, Bangkok 10320, or any adjournment at any 
date, time and place thereof.    
 

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

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

To grant the partial shares as follows: 
 หุ้นสามัญ  หุ้น    และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ      เสียง 
 ordinary share  shares, and having the right to vote equivalent to  votes, 
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น    และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ - เสียง 
 preference share  shares, and having the right to vote equivalent to  votes. 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ท้ังหมด                  เสียง 
Total amount of voting rights       votes. 

 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 

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

วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2559 
Agenda No. 1         To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2016 

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

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

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

วาระที่ 2    รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2559 
Agenda No. 2         To acknowledge the report on the operating results for the year 2016 

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

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

 Approve   votes   Disapprove          votes        Abstain                     votes 
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วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2559 
Agenda No. 3         To consider and approve the Financial Statements for the year 2016 

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

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

 Approve   votes   Disapprove           votes        Abstain                      votes 

วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 และการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
Agenda No. 4 To consider and approve the dividend payment for the year 2016 and the appropriation of the net profit as legal reserve 

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

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

 Approve   votes   Disapprove           votes         Abstain                      votes 

วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda No. 5 To consider and approve the appointment of the directors in place of the directors who retired by rotation 

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

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

 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  
Appointing the whole nominated candidates 
 เห็นด้วย……………………เสียง   ไม่เห็นด้วย……………….…เสียง   งดออกเสียง………………….เสียง  

 Approve   votes   Disapprove           votes         Abstain                      votes 

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Appointing an individual nominated candidate  
5.1 นางนวลพรรณ  ล่ าซ า 

Mrs. Nualphan Lamsam  
 เห็นด้วย……………………เสียง   ไม่เห็นด้วย……………….…เสียง   งดออกเสียง…………….เสียง  

        Approve         votes       Disapprove                 votes         Abstain        votes 
5.2 นางจันทรา  บูรณฤกษ์ 

Mrs. Chantra Purnariksha  
 เห็นด้วย……………………เสียง   ไม่เห็นด้วย……………….…เสียง   งดออกเสียง…………….เสียง  

        Approve         votes       Disapprove                 votes         Abstain        votes 
5.3 นายอาภัสสร  บุนนาค 

Mr. Arpatsorn Bunnag  
 เห็นด้วย……………………เสียง   ไม่เห็นด้วย……………….…เสียง   งดออกเสียง…………….เสียง  

        Approve         votes       Disapprove                 votes         Abstain        votes 
5.4 นายอนุพล  ลิขิตพฤกษ์ไพศาล 
          Mr. Anupon Likitpurkpaisan  

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

วาระที่ 6    พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและบ าเหน็จกรรมการ  
Agenda No. 6 To consider and approve the payment of the remuneration and bonus of the directors 

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

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

 Approve   votes   Disapprove           votes         Abstain                      votes 
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วาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee 

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

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

 Approve    votes   Disapprove          votes         Abstain                      votes 

วาระที่ 8    พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
Agenda No. 8 To consider and approve the issuance and offering of debentures 

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

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

 Approve   votes   Disapprove           votes         Abstain                      votes 

วาระที่ 9   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda No. 9 To consider other matters (if any) 

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

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

 Approve   votes   Disapprove           votes         Abstain                      votes 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกต้องและไมถ่ือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

  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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการ
ใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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
ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท 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. น้ี ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่าน้ัน 
Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 

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

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

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

3. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบ
ฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
For agenda of the election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominated candidate can be appointed. 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น 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. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2560 ในวันศุกร์ท่ี 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเลอโลตัส 1 ช้ัน 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล 
เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
  In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2017, on Friday 28 April 2017 at 2.00 p.m. at Le Lotus 1 Room, 2nd 

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

………………………………………………………………………………………………………… 
 
วาระที…่…………………………เรื่อง…………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
Agenda No. Re: 
 

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

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

Approve  votes   Disapprove    votes     Abstain     votes 
 
วาระที…่…………………………เรื่อง…………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
Agenda No. Re: 
 

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

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

Approve  votes   Disapprove     votes     Abstain     votes 
 

วาระที…่…………………………เรื่อง…………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
Agenda No. Re: 
 

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

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

 Approve votes   Disapprove     votes     Abstain     votes 
 
วาระที…่…………………………เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต 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 

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

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

 เห็นด้วย……………………เสียง   ไม่เห็นด้วย……………….…เสียง   งดออกเสียง………………….เสียง  
 Approve votes   Disapprove    votes     Abstain     votes 
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ช่ือกรรมการ  .......................................................................................................... 
Director’s name 

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

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

 เห็นด้วย……………………เสียง   ไม่เห็นด้วย……………….…เสียง   งดออกเสียง………………….เสียง  
 Approve votes   Disapprove    votes    Abstain     votes 
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สิ่งที่แนบมาดว้ยหมายเลข 7 
 

ค ำชี้แจงวิธีกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียนและกำรแสดงเอกสำรก่อนเข้ำประชุม 
กำรออกเสียงลงคะแนนและกำรนับผลกำรลงคะแนนเสียง 

ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี 2560 
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

วันศุกร์ที่ 28 เมษำยน 2560 
 

ก. กำรมอบฉันทะ 
 

บริษัทส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบ
ฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการท่ีบริษัทก าหนด) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออก
เสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแทน 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบท่ัวไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได้ หรือ ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นเป็นผู้
ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ  ค. 
ได้  

1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โดยไม่

สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้อง

ครบถ้วน 
 ผู้รับมอบฉันทะต้องน าหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท  ณ สถานท่ีประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้า

ประชุม 
2. การมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ ตามรายละเอียดดังน้ี 
1. นายโพธิพงษ์ ล่ าซ า ต าแหน่ง ประธานกรรมการ อาย ุ83 ปี 

ท่ีอยู่เลขท่ี 12/2 ซอยพร้อมศรี 2 ถนนสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
2. นายพิภพ กุนาศล ต าแหน่ง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ อาย ุ51 ปี 

ท่ีอยู่เลขท่ี 252/6 ชั้น 29 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร  

3.  นายสืบตระกูล  สุนทรธรรม ต าแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อาย ุ74 ปี 
ท่ีอยู่เลขท่ี 102 ถนน ณ ระนอง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  

 ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ  ใส่ซองบริการธุรกิจ 
ตอบรับและปิดผนึกส่งทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร ส่งให้เลขานุการบริษัทก่อนวันประชุม 

 
ข. กำรลงทะเบียนและกำรแสดงเอกสำรก่อนเข้ำประชุม 
 

บริษัทจะเริ่มตรวจควำมสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ และเปิดรับลงทะเบียน ต้ังแต่เวลำ 13.00 น. เป็นต้นไป ณ  
ห้องเลอโลตัส 1 ช้ัน 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดำภิเษก ห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 
10320 ตำมแผนทีท่ีแ่นบ 
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สิ่งที่แนบมาดว้ยหมายเลข 7 
 

1. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 
 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง : 

- บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) หรือเอกสาร
ท่ีส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและท่ียังไม่หมดอายุ 

 กรณีท่ีมีการมอบฉันทะ :  
- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบ

ฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างชาติ) หรือส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้มอบฉันทะและท่ียังไม่หมดอายุ 
และรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 

- บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) หรือเอกสาร
ท่ีส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและท่ียังไม่หมดอายุ 

 
2. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล 

 กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลมาประชุมด้วยตนเอง : 
- บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) หรือเอกสาร

ท่ีส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและท่ียังไม่หมดอายุ  
- ส าเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ท่ีรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล  ซึ่งมีอายุ

ไม่เกิน 1 เดือน และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าประชุมมีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

 กรณีท่ีมีการมอบฉันทะ : 
- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบ

ฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
- ส าเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ท่ีรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งมีอายุ

ไม่เกิน 1 เดือน และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะมีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างชาติ) หรือส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่ง
เป็นผู้มอบฉันทะและท่ียังไม่หมดอายุ และรับรองส าเนาถูกต้องโดยบุคคลดังกล่าว 

- บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) หรือเอกสาร
ท่ีส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและท่ียังไม่หมดอายุ 

 
3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

ให้น าความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคล
ท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ท้ังนี ้ภายใต้บังคับดังต่อไปน้ี 

- หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 เดือน ท้ังน้ี อาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยส่วนราชการของ
ประเทศท่ีนิติบุคคลน้ันตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าท่ีของนิติบุคคลน้ันก็ได้  โดยจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติ
บุคคล ผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดอ านาจในการลงลายมือชื่อ  ท่ีตั้ง
ส านักงานใหญ่ เป็นต้น 

- เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้มีอ านาจ
ลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลน้ันรับรองความถูกต้องของค าแปล 56      
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สิ่งที่แนบมาดว้ยหมายเลข 7 
 
 
ค. กำรออกเสียงลงคะแนนและกำรนับผลกำรลงคะแนนเสียง 

 
ประธานท่ีประชุม (“ประธำน”) จะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบก่อนเข้าสู่

วาระการประชุม 
1. การออกเสียงลงคะแนน 

- ให้นับหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียง 
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามท่ีประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

โปรดยกมือขึ้น 
 หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง

ในบัตรลงคะแนนท่ีเจ้าหน้าท่ีได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานจะให้เจ้าหน้าท่ีน าบัตรลงคะแนนของผู้ถือ
หุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดท่ีไม่ได้ยกมือไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียงในท่ีประชุมและไม่ได้น าส่งบัตรลงคะแนนของตนเพื่อไปตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระน้ัน ถือว่า
ผู้ถือหุ้นท่านน้ันมีมติให้อนุมัติตามท่ีประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ 

 หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามท่ี
ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ถือหุ้นได้ท าเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่า 
ประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงประการใด ซึ่งบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียงดังกล่าวน้ันในการลงมติในแต่ละวาระไว้ด้วยแล้ว 

- ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์
ของผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทจะน าการออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้ถือหุ้นระบุไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้าในขณะท่ีผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว
เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในท่ี
ประชุมอีก 

 
2. การนับผลการลงคะแนนเสียง 

- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในท่ีประชุม และของผู้ถือหุ้นท่ีมอบ
ฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทบันทึกไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุมท่ีออกเสียงไม่เห็น
ด้วย และงดออกเสียง มาหักออกจากจ านวนหุ้นท้ังหมดของผู้ท่ีมาประชุมและออกเสียง และ/หรือ มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวาระ 

- ประธานจะประกาศให้ท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
วาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง กี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
เท่าใด ท้ังน้ี ผู้ถือหุ้นท่ีส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ภายหลังจากท่ีประธานได้ประกาศให้ท่ี
ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลงแล้ว บริษัทจะไม่น าเอาคะแนนเสียงดังกล่าวมารวม
ค านวณเป็นคะแนนเสียงอีก 

57      
57      
57      

AW_Phatra2016_�����������������_THAI.indd   57 3/22/2560 BE   4:01 PM



สิ่งที่แนบมาดว้ยหมายเลข 8 

  

ข้อบังคับของบรษิัทเฉพาะที่เกีย่วข้องกับการประชุมผู้ถือหุน้  
 

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุน้ 
 

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุด
รอบปีบัญชีของบริษัท 
 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงใน
ห้าของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายท้ังหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่
ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายใน 1 เดือน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
 
 ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องท่ีเสนอเพื่อ
ทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน 
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 
 

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ก าหนด วันเวลา และสถานท่ี ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานท่ีท่ีจะ
ใช้เป็นท่ีประชุมผู้ถือหุ้นน้ันต้องอยู่ในท้องท่ีอันเป็นท่ีตั้งของส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับท่ีตั้ง
ส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามท่ีคณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม 

 
ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า

คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมดและต้องมีผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้ท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึงชั่วโมงจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอัน
ระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ัน มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือเชิญ
ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังน้ีไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ประชุม 
 
 ข้อ 33. มติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นน้ันให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
 

(1)    ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงข้างมาก 
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(2)    ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค)  การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ 

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

 
 ข้อ 34. กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังน้ี 
 

(1)    พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงว่าในรอบปีท่ีผ่านมากิจการของบริษัทได้
จัดการไป 

(2)    พิจารณาและอนุมัติงบดุล 
(3)    พิจารณาจัดสรรเงินก าไร 
(4)    เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5)    แต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
(6)    กิจการอื่น ๆ 
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