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หนังสือเชิญประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2563 

บริษัท ภัทรลสิซ่ิง จาํกัด (มหาชน)  

วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.  
ณ เลอโลตัส 1 ชั้น 2  

โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด กรุงเทพฯ  

เลขท่ี 204 ถนนรัชดาภิเษก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 

 

 

 

เน่ืองจากการจัดประชุม AGM จะเปนการรวมกันของคนหมูมาก ซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา (“COVID-19”)  

ดังน้ัน เพ่ือปองกันการแพรระบาดของ COVID-19  

ผูถือหุนทุกทานสามารถพิจารณามอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระของบริษัท  

แทนการเขารวมประชุม AGM ดวยตนเอง 

 
ทั้งนี้ บริษทังดแจกของที่ระลึก เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางที่หนวยงานกํากับดูแลบริษทัจดทะเบียนไดรณรงคให

เลิกแจกของที่ระลึกในการประชุมผูถือหุน 

อยางไรก็ตาม บริษทัยังคงจัดอาหารวางไวรับรองผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่มารวมประชุม  
(1 ทานตอ 1 ชุด) 

 

 

 

เปดรับลงทะเบียน ตั้งแตเวลา 13.00 น. 

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียนซึ่งพิมพบารโคดมาแสดง 

ตอเจาหนาที่ลงทะเบียนในวันประชุม 
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ท่ี   0146/2563 

วันท่ี 1 เมษายน 2563 

 

เรียน ทานผูถือหุน บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน)  

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2563 

 

สิ่งท่ีแนบมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2562 

2. รายงานประจําป 2562 

3. รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการท่ีไดรับการเสนอช่ือใหไดรับการแตงต้ังแทนกรรมการท่ีตอง

ออกจากตําแหนงตามวาระ 

4. นิยามกรรมการอิสระ 

5. ขอมูลเก่ียวกับกรรมการท่ีเปนผูรับมอบฉันทะ 

6. หนังสือมอบฉันทะ  

7. คําช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารกอนเขาประชุม การออกเสียงลงคะแนน

และการนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2563 

8. ขอบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 

9. สรุปสาระสําคัญของการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท 

10. แผนท่ีสถานท่ีจัดประชุมผูถือหุน 

 

ดวยคณะกรรมการบริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดมีมติใหจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2563 ในวันพุธท่ี 

29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอง เลอโลตัส 1 ช้ัน 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด กรุงเทพฯ เลขท่ี 204 ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 

 

วาระท่ี 1 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2562 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2562 และขอมูลสําคัญอื่นๆ ตามท่ีปรากฏอยูใน

รายงานประจําปท่ีไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรใหรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2562 และขอมูลสําคัญอื่นๆ 

ใหท่ีประชุมผูถือหุนรับทราบ  

จํานวนเสียงท่ีตองใชเพ่ือผานมติ  วาระน้ีเปนวาระเพื่อรับทราบ จึงไมมีการลงคะแนนเสียง 

 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2562 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  บริษัทไดจัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ประจําป 2562 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 แลวเสร็จ ซ่ึงผูสอบบัญชีของบริษัทไดตรวจสอบ

แลว นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวา

ถูกตองครบถวนและเพียงพอตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป จึงขอนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือ

หุนเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบ
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ระยะเวลาบัญชีประจําป 2562 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามท่ีปรากฏอยูในรายงาน

ประจําปท่ีไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติงบการเงินประจําป 2562 

สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงผูสอบบัญชีของบริษัทไดตรวจสอบแลว  

จํานวนเสียงท่ีตองใชเพ่ือผานมติ  คะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2562  

ขอเท็จจริงและเหตุผล  บริษัทมีนโยบายในการจายเงินปนผลประมาณอัตรารอยละ 50 ของกําไรสุทธิ จากผลการ

ดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ในปน้ี บริษัทมีกําไรและไมมียอดขาดทุนสะสม 

ประกอบกับบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจายเงินปนผลได คณะกรรมการบริษัทได

พิจารณาแลวเห็นวา บริษัทสมควรท่ีจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ในอัตราหุนละ 0.15 (ศูนย

จุดหน่ึงหา) บาท จากกําไรสุทธิและผลการดําเนินงานป 2562 สําหรับหุนจํานวนท้ังหมด 

596,509,825 (หารอยเกาสิบหกลานหาแสนเกาพันแปดรอยย่ีสิบหา) หุน รวมเปนเงินจํานวน  

89,476,473.75 บาท (แปดสิบเกาลานสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่รอยเจ็ดสิบสามบาทเจ็ดสิบหา

สตางค) โดยกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2563 ซ่ึงมีขอมูลการ

เปรียบเทียบการจายเงินปนผลในปท่ีผานมาดังน้ี 

ขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินปนผล 

รายละเอียดการจายเงินปนผล 

ป 2558 

(1 ม.ค. 58– 

31 ธ.ค. 58) 

ป 2559 

(1 ม.ค. 59– 

31 ธ.ค. 59) 

ป 2560 

(1 ม.ค. 60– 

31 ธ.ค. 60) 

ป 2561 

(1 ม.ค. 61– 

31 ธ.ค. 61) 

ป 2562 

(1 ม.ค. 62– 

31 ธ.ค. 62) 

1.  นโยบายการจายเงินปนผล  รอยละ 50 ของกําไรสุทธิ 

2.  กําไรสุทธิ (บาท) 170,998,988 220,171,327 221,889,418 224,066,829 170,311,239 

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

4.  อัตราการจายเงินปนผลตอหุน (บาท:หุน) 0.17 0.19 0.19 0.19 0.15 

5.  รวมเปนเงินปนผลจาย (บาท) 101,403,768.01 113,333,623.07  113,333,646.06 113,336,866.75 89,476,473.75 

6.  คิดเปนรอยละของกําไรสุทธิ (%) 59.30 51.48 51.08 50.58 52.54 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการจายเงินปนผลใหแกผูถือ

หุนในอัตราหุนละ 0.15 (ศูนยจุดหน่ึงหา) บาท จากกําไรสุทธิและผลการดําเนินงานป 2562

สําหรับหุนจํานวนท้ังหมด 596,509,825 (หารอยเกาสิบหกลานหาแสนเกาพันแปดรอยย่ีสิบ

หา) หุน รวมเปนเงินจํานวน 89,476,473.75 บาท (แปดสิบเกาลานสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่รอย

เจ็ดสิบสามบาทเจ็ดสิบหาสตางค) คิดเปนสัดสวนรอยละ 52.54 ของกําไรสุทธิ จากผลการ

ดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ซ่ึงเปนไปตามนโยบายจายเงินปนผลของบริษัท 

ท้ังน้ี การจายเงินปนผลดังกลาวจะจายใหแกผูถือหุนท่ีมีรายช่ือปรากฏ ณ วันกําหนดรายช่ือผู

ถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผลในวันท่ี 11 พฤษภาคม 2563 (Record Date) และกําหนดจายเงิน

ปนผลในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2563 

จํานวนเสียงท่ีตองใชเพ่ือผานมติ  คะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามวาระ 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 17 กําหนดวา ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการ

ออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได 

ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก และ

ปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไป ให

กรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง สําหรับในปน้ี บริษัทมี

กรรมการท่ีตองออกตามวาระ จํานวน 4 ทาน คือ 

1. นางนวลพรรณ ล่ําซํา  กรรมการ 

2. นางจันทรา บูรณฤกษ กรรมการอิสระ / กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและ 

สรรหา  

3. นายอาภัสสร บุนนาค กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณา

คาตอบแทนและสรรหา 

4. นายอนุพล ลิขิตพฤกษไพศาล กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง 

ท้ังน้ี บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอดังกลาวไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทนและสรรหาแลว และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา บุคคลดังกลาว

ลวนแตเปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรู ความสามารถและประสบการณในธุรกิจของบริษัทและท่ี

ผานมาไดปฏิบัติหนาท่ีในฐานะกรรมการของบริษัทไดเปนอยางดี และเปนผูท่ีมีคุณสมบัติ

ครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ตามท่ีไดแกไขเพิ่มเติม) และ

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ตามท่ีไดแกไขเพิ่มเติม) 

นอกจากน้ี นางจันทรา บูรณฤกษ นายอาภัสสร บุนนาค และ นายอนุพล ลิขิตพฤกษไพศาล มี

คุณสมบัติท่ีจะดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระ สามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระจากฝาย

บริหาร อีกท้ังไดนําความรู ประสบการณ และความเช่ียวชาญ มาใหขอเสนอแนะแกบริษัท อัน

เปนประโยชนในการกําหนดกลยุทธและนโยบายการดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนา

อยางย่ังยืน และเปนไปตามหลักเกณฑและกฎหมายท่ีเก่ียวของ โดยนายอาภัสสร บุนนาค ได

ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระของบริษัทมาแลวเปนเวลา 26 ป 1 เดือน และ นายอนุพล ลิขิต

พฤกษไพศาล ไดดํารงตําแหนงกรรมการอิสระของบริษัทมาแลวเปนเวลา 11 ป 5 เดือน ท้ังน้ี 

บริษัทมีความจําเปนท่ีจะตองแตงตั้งกรรมการท้ัง 2 ทาน กลับเขารับตําแหนงกรรมการอิสระอีก

ครั้งหน่ึง เน่ืองจากเปนผูท่ีมีความรู ความเขาใจในธุรกิจของบริษัท แตสามารถใหความเห็นได

อยางเปนอิสระจากฝายบริหาร อีกท้ังมีความพรอมท่ีจะเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ อันเปน

ประโยชนในการกําหนดกลยุทธและนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัทได  

ท้ังน้ี ประวัติโดยสังเขปของบุคคลท้ัง 4 ทาน ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญ

ประชุมในครั้งน้ี 

สําหรับกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทยังคงเปนไปตามเดิม คือ “กรรมการผูมี

อํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท ไดแก นายโพธิพงษ ล่ําซํา, นายภูมิชาย ล่ําซํา, นายสาระ ล่ํา

ซํา, นางนวลพรรณ ล่ําซํา, นายสุธี โมกขะเวส, นายพิภพ กุนาศล โดยกําหนดเงื่อนไข 

กรรมการ 2 คน ลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท”  
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อน่ึง บริษัทไดประกาศในเว็บไซตของบริษัท (www.pl.co.th) เพื่อใหสิทธิผูถือหุนเสนอช่ือ

บุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 

2563 แลว ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปน

กรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ประจําป 2563 มายังบริษัทแตอยางใด จึงถือวา

ผูถือหุนไมมีความประสงคท่ีจะใชสิทธิดังกลาว 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการแตงตั้งกรรมการท่ีออก

ตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง และดํารงตําแหนงในคณะกรรมการชุดยอย

เชนเดิม โดยกรรมการท่ีตองออกตามวาระ ไดแก 

1. นางนวลพรรณ ล่ําซํา  กรรมการ 

2. นางจันทรา บูรณฤกษ กรรมการอิสระ / กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและ 

สรรหา  

3. นายอาภัสสร บุนนาค กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณา

คาตอบแทนและสรรหา 

4. นายอนุพล ลิขิตพฤกษไพศาล กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ท้ังน้ี โดยมีเงื่อนไขเก่ียวกับกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทเปนไปตามเดิม คือ 

“กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท ไดแก นายโพธิพงษ ล่ําซํา, นายภูมิชาย ล่ําซํา, 

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

เงื่อนไข กรรมการ 2 คน ลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท”  

จํานวนเสียงท่ีตองใชเพ่ือผานมติ  คะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการจายคาตอบแทนกรรมการและบําเหน็จกรรมการ 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหาและคณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณากําหนด

คาตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดยอยตางๆ จากผลงานของบริษัทในภาพรวม การ

จายเงินปนผลใหกับผูถือหุน โดยใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับภาระหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดยอยตางๆ จึงขอนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน

เพ่ือกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2563 และบําเหน็จกรรมการประจําป 2562 โดยมี

รายละเอียด ดังน้ี 

1. คาตอบแทนกรรมการชุดตางๆ 

1.1  คณะกรรมการบริษัท  

องคประกอบคาตอบแทน ป 2563 (ปท่ีเสนอ) ป 2562 

1.  คาตอบแทนรายเดือน 

     -  กรรมการ 

(คงเดิม) 

20,000 บาท/คน/เดือน 

 

20,000 บาท/คน/เดือน 

2.  คาเบ้ียประชุม 

     -  กรรมการ 

 

-ไมมี- 

 

-ไมมี- 

โดยกําหนดสัดสวนคาตอบแทนกรรมการเปน ดังน้ี  

  ประธานกรรมการ                  2 เทา  

  รองประธานกรรมการ   1.5 เทา 

  กรรมการ                 1  เทา 
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1.2 คณะกรรมการชุดยอย  

คาตอบแทนของกรรมการชุดยอย : กําหนดจายคาเบ้ียประชุมเปนรายครั้งเฉพาะครั้งท่ีมี

การจัดประชุมคณะกรรมการชุดยอย ซ่ึงคณะกรรมการชุดยอยท่ีไดรับคาตอบแทน 

ประกอบดวย  

 คณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา  

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

องคประกอบคาตอบแทน ป 2563 (ปท่ีเสนอ) ป 2562 

คาเบ้ียประชุม 

  -  กรรมการ 

(คงเดิม) 

20,000 บาท/คน/ครั้ง 

 

20,000 บาท/คน/ครั้ง 

โดยกําหนดสัดสวนการจายคาเบ้ียประชุมใหเปนไปตามอัตราการจายคาตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท 

ท้ังน้ี สําหรับกรรมการชุดยอยท่ีเปนตัวแทนจากผูบริหารจะไมไดรับคาเบ้ียประชุม     

2. บําเหน็จกรรมการประจําป 2562  

เสนอใหจายเงินบําเหน็จกรรมการประจําป 2562 ตามหลักเกณฑท่ีไดรับการอนุมัติ 

ประจําป 2549 คือ จายไมเกินรอยละ 5 จากเงินปนผลรวมท่ีจายใหกับผูถือหุน ดังน้ัน 

เสนอจายเงินบําเหน็จกรรมการในวงเงินรวมไมเกิน 3,355,000 (สามลานสามแสนหา

หมื่นหาพัน) บาท โดยมอบหมายใหประธานกรรมการเปนผูกําหนดหลักเกณฑและ

ดําเนินการจัดสรร 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรใหท่ีประชุมผู ถือหุนอนุมัติการจายคาตอบแทน

กรรมการประจําป 2563 และบําเหน็จกรรมการประจําป 2562 ดังน้ี  

1. คาตอบแทนกรรมการประจําป 2563 ในอัตราเดียวกับป 2562 

2. บําเหน็จกรรมการประจําป 2562 เห็นสมควรใหเสนอจายเงินบําเหน็จกรรมการตาม

หลักเกณฑท่ีไดรับการอนุมัติ ประจําป 2549 คือ จายไมเกินรอยละ 5 จากเงินปนผลรวมท่ี

จายใหกับผูถือหุน ดังน้ัน เสนอจายเงินบําเหน็จกรรมการในวงเงินรวมไมเกิน 3,355,000 

(สามลานสามแสนหาหมื่นหาพัน) บาท โดยมอบหมายใหประธานกรรมการเปนผูกําหนด

หลักเกณฑและดําเนินการจัดสรร   

จํานวนเสียงท่ีตองใชเพ่ือผานมติ  คะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม 

 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีและการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญช ี

ขอเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบไดคัดเลือกผูสอบบัญชีสําหรับรอบปบัญชี 2563 และเสนอ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณานําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี

จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (KPMG) ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทในป 

2563 โดยมีรายช่ือดังตอไปน้ี 

1. นางสาวอรพินท สินถาวรกุล ทะเบียนเลขท่ี 9441 (เปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงิน

ของบริษัท ป 2561) หรือ 
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2. นายโชคชัย งามวุฒิกุล  ทะเบียนเลขท่ี 9728 (ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือใน

งบการเงินของบริษัท) หรือ 

3. นายชาญชัย สกุลเกิดสิน  ทะเบียนเลขท่ี 6827 (ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือใน

งบการเงินของบริษัท) หรือ 

4. นางสาวพรรณทิพย กุลสันติธํารงค ทะเบียนเลขท่ี 4208 (เปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงิน

ของบริษัท มาแลวเปนระยะเวลา 4 ป ตั้งแตป 2551 – 

ป 2554) 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผูสอบบัญชีดังกลาวไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ

บัญชี จํากัด (KPMG) จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นมาปฏิบัติหนาท่ีแทน อน่ึง ผูสอบ

บัญชีท้ัง 4 ทานขางตนไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือ

หุนรายใหญ หรือผู ท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท โดยกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี

ประจําป 2563 เปนเงินจํานวน 1,750,000 (หน่ึงลานเจ็ดแสนหาหมื่น) บาท 

ขอมูลเปรียบเทียบคาสอบบัญชีในปท่ีผานมา 

 ป 2559  

(ม.ค. 59– 

ธ.ค. 59) 

ป 2560  

(ม.ค. 60– 

ธ.ค. 60) 

ป 2561  

(ม.ค. 61– 

ธ.ค. 61) 

ป 2562 

(ม.ค. 62– 

ธ.ค. 62) 

ป 2563 

(ม.ค. 63– 

ธ.ค. 63) 

คาตอบแทนผูสอบบัญชี (Audit Fee) 

- คาสอบทาน 3 ไตรมาส (บาท) 

 

570,000 

 

600,000 

 

690,000 

 

690,000 

 

690,000 

- คาสอบบญัชีประจําป (บาท) 

- คาสอบบญัชีงบการเงินรวม 

830,000 

- 

850,000 

- 

1,010,000 

- 

1,010,000 

- 

1,060,000 

- 

คาบริการอ่ืนๆ (Non-Audit Fee) - - - - - 

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหนาท่ีของผูสอบบัญชีแตละ

ทาน ความตอเน่ือง และประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของคาตอบแทน

ผูสอบบัญชีสําหรับรอบปบัญชี 2563 แลวเห็นวา คาตอบแทนผูสอบบัญชีมีความสมเหตุสมผล 

เมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตของงาน นอกจากน้ี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

(KPMG) และผูสอบบัญชีท้ัง 4 ทาน ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/

ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว จึงมีความเปนอิสระในการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท อีกท้ัง ไมมีผูสอบบัญชีทานใดตาม

รายช่ือท่ีเสนอมาไดปฏิบัติหนาท่ีเกินกวาระยะเวลาตามหลักเกณฑของประกาศท่ีเก่ียวของ

กําหนด ดังน้ัน จึงเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันท่ี 24 

กุมภาพันธ 2563 เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบการแตงต้ังผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของ

บริษัท และเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี 

ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (KPMG) ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทในป 2563 ตามรายละเอียดท่ี

เสนอขางตน  
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีจาก 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (KPMG) ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทในป 2563 

โดยมีรายช่ือดังตอไปน้ี 

1. นางสาวอรพินท สินถาวรกุล ทะเบียนเลขท่ี 9441 (เปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงิน

ของบริษัท ป 2561) หรือ 

2. นายโชคชัย งามวุฒิกุล  ทะเบียนเลขท่ี 9728 (ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือใน

งบการเงินของบริษัท) หรือ 

3. นายชาญชัย สกุลเกิดสิน  ทะเบียนเลขท่ี 6827 (ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือใน

งบการเงินของบริษัท) หรือ 

4. นางสาวพรรณทิพย กุลสันติธํารงค ทะเบียนเลขท่ี 4208 (เปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงิน

ของบริษัท มาแลวเปนระยะเวลา 4 ป ตั้งแตป 2551 – 

ป 2554) 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผูสอบบัญชีดังกลาวไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ

บัญชี จํากัด (KPMG) จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นมาปฏิบัติหนาท่ีแทน อน่ึง ผูสอบ

บัญชีท้ัง 4 ทานขางตนไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือ

หุนรายใหญ หรือผู ท่ีเ ก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท โดยกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี

ประจําป 2563 เปนเงินจํานวน 1,750,000 (หน่ึงลานเจ็ดแสนหาหมื่น) บาท 

จํานวนเสียงท่ีตองใชเพ่ือผานมติ  คะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 7    พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัท ขอ 23 ขอ 24 และขอ 25 

ขอเท็จจริงและเหตุผล เพื่อใหเปนไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี 74/2557 เรื่อง การประชุม

อิเล็กทรอนิกส ฉบับลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2557 (“ประกาศคสช. ท่ี 74/2557”) ซ่ึงกําหนดวา 

การประชุมตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหตองมีการประชุม นอกจากจะดําเนินการตามวิธีการท่ี

บัญญัติไวในกฎหมายแตละฉบับแลว ผูทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุมจะกําหนดใหจัดการ

ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสก็ได และใหมีผลเชนเดียวกับการประชุมตามวิธีการท่ีบัญญัติไว

ในกฎหมาย ประกอบกับคําช้ีแจงกรมพัฒนาธุร กิจการคา เรื่อง การประชุมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกสของหางหุนสวนจดทะเบียน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด สมาคมการคา 

และหอการคา ตามประกาศคสช. ท่ี 74/2557 (“คําชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการคา”) ซ่ึง

กําหนดวา หากบริษัทมหาชนจํากัดประสงคจะประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส จะตองมีการ

กําหนดเรื่องการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสไวในขอบังคับของบริษัทมหาชนจํากัดน้ันดวย 

  ดังน้ันเพื่อใหเปนไปตามประกาศคสช. ท่ี 74/2557 และคําช้ีแจงของกรมพัฒนาธุรกิจการคา จึง

เห็นสมควรใหมีการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท ขอ 23 ขอ 24 และขอ 25  โดย

รายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งท่ีแนบมาดวยหมายเลข 9” ท้ังน้ี รายละเอียดของขอบังคับในสวน

ท่ีมิไดเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติม ใหคงไวตามเดิม 

  นอกจากน้ี เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการ และ/หรือ 

บุคคลท่ีกรรมการผูจัดการมอบหมาย เปนผูมีอํานาจในการดําเนินการจดทะเบียนแกไข

ขอบังคับของบริษัทขางตนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย และแกไขและ
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เพิ่มเติมถอยคําในขอบังคับฉบับแกไขเพิ่มเติมในกรณีท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดมี

คําสั่ง และ/หรือ คําแนะนําใหแกไขถอยคําบางประการในเอกสารดังกลาว 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติใหแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ

ของบริษัท ขอ 23 ขอ 24 และขอ 25 และการมอบอํานาจ ตามท่ีเสนอ 

จํานวนเสียงท่ีตองใชเพ่ือผานมติ คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 

ความเห็นกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรใหจัดวาระการประชุมน้ีไวกรณีมีผูถือหุนทานใดตองการเสนอ 

เรื่องใดเขาพิจารณา 

 

อน่ึง เน่ืองดวยสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดแพรอยางรวดเร็วและกวางขวาง 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพยรวมดวยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย กระทรวงดิจิตอลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม และตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย ไดรับทราบถึงขอจํากัดของบริษัทจดทะเบียนในการจัดประชุมผูถือหุนในชวง

ท่ีมีสถานการณการระบาดของโรคดังกลาว ในการน้ี บริษัทจึงใครขอความรวมมือทานผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการของบริษัทคนใดคน

หน่ึง โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งท่ีแนบมาดวยหมายเลข 5” เปนผูรับมอบฉันทะและลงมติแทนการเขารวมประชุมดวยตนเอง โดย

โปรดกรอกขอความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึงท่ีแนบมากับหนังสือเชิญประชุมครั้งน้ี ท้ังน้ี ทานผูถือหุนท่ี

มอบฉันทะจะตองสงหนังสือมอบฉันทะท่ีปดอากรแสตมปถูกตองเรียบรอย พรอมเอกสารหลักฐานการมอบฉันทะตามรายละเอียดใน “สิ่ง

ท่ีแนบมาดวยหมายเลข 7” ใสซองบริการธุรกิจตอบรับและปดผนึกสงทางไปรษณียโดยไมตองผนึกตราไปรษณียากร สงใหเลขานุการ

บริษัทกอนวันท่ี 24 เมษายน 2563 หรือ ณ สถานท่ีจัดประชุมผูถือหุนกอนเริ่มการประชุม 

อน่ึง หากผูถือหุนทานใดประสงคจะแตงต้ังบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงแทนกรรมการของบริษัท กรุณากรอก

ขอความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึงท่ีแนบมากับหนังสือเชิญประชุมครั้งน้ี พรอมเอกสารหลักฐานการมอบ

ฉันทะตามรายละเอียดใน “สิ่งท่ีแนบมาดวยหมายเลข 7” สําหรับทานผูถือหุนท่ีมาดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะท่ีเขารวมประชุม โปรด

แสดงเอกสารหลกัฐานตามรายละเอียดใน “สิ่งท่ีแนบมาดวยหมายเลข 7” กอนเขารวมประชุมดวย  

ท้ังน้ี เพื่อรักษาสิทธิประโยชนของทาน กรุณาศึกษาคําช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารกอนเขา

ประชุม การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2563 รวมท้ังขอบังคับของบริษัท

เฉพาะท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน ตามรายละเอียดในสิ่งท่ีแนบมาดวยหมายเลข 7 และ 8 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

นายพิภพ กุนาศล 

กรรมการผูจัดการ 
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วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 

 

ประธานไดสอบถามท่ีประชุม และไมมีผูใดเสนอเรื่องใดเขาพิจารณา พรอมกันน้ี ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและ

แสดงขอคิดเห็น  

 

ท้ังน้ี นายวุฒิศักด์ิ อุดมพรผดุง ผูถือหุน ไดสอบถามวามาตรฐาน TFRS 9, TFRS 15 และ TFRS 16 ท่ีจะมีการประกาศใช มี

ผลกระทบอยางไรกับบริษัท และบริษัทมีการดําเนินการไปแลวอยางไรบาง  

 

นายพิภพ กุนาศล กรรมการผูจัดการ ไดช้ีแจงวาบริษัทอยูในระหวางการจัดทําขอมูลรวมกับท่ีปรึกษา เพ่ือการจัดทําขอมูลให

เปนไปตามมาตรฐาน TFRS 9, TFRS 15 ซ่ึงคาดวาจะแลวเสร็จทันตามประกาศบังคับใช สําหรับมาตรฐาน TFRS 16 ในสาระสําคัญจะ

มีผลกระทบกับผูเชาเปนหลัก ซ่ึงบริษัทขนาดใหญท่ีเปนลูกคาของบริษัทจะเขาใจในมาตรฐานฉบับน้ีอยูแลว  

 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็น และเมื่อปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก ประธาน

จึงกลาวปดประชุมเวลา 15.45 น. 

 

 

 
(นายโพธิพงษ ล่ําซํา) 

ประธานกรรมการ 

ประธานท่ีประชุม 

 

 
(นายพิภพ กุนาศล) 

กรรมการผูจัดการ 

 

 
 (นางทิพยสุดา คืนคง) 

   เลขานุการบริษัท 

 ผูบันทึกการประชุม 
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รายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2562 

บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

วันท่ี 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. 

ณ หองซาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด กรุงเทพฯ  

เลขท่ี 204 ถนนรัชดาภิเษก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 

 

นายโพธิพงษ ล่ําซํา ประธานกรรมการ ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม ประธานกลาวเปดประชุมและไดเชิญใหเจาหนาท่ี

ของบริษัทแจงจํานวนผูถือหุนท่ีเขารวมประชุม แนะนํากรรมการของบริษัท และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ รวมถึงช้ีแจงวิธีการออกเสียง

ลงคะแนนในการประชุมครั้งน้ี 

 

เจาหนาท่ีบริษัทแจงใหท่ีประชุมทราบวา มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตนเองจํานวน 41 ราย ถือหุนรวมกันเทากับ 

17,697,062 หุน และมีผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุนจํานวน 42 ราย ถือหุนรวมกันเทากับ 291,536,859 หุน รวมผูถือหุนท่ีมาประชุมดวย

ตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวนท้ังสิ้น 83 ราย ถือหุนรวมกันท้ังสิ้นเทากับ 309,233,921 หุน คิดเปนรอยละ 51.8405 ของจํานวน

หุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดจํานวน 596,509,825 หุน ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท ซ่ึงกําหนดวาจะตองมีผูถือหุนมา

ประชุมไมนอยกวา 25 คน และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด  

 

ตอจากน้ันเจาหนาท่ีของบริษัทไดแนะนํากรรมการของบริษัทท่ีเขารวมประชุมในครั้งน้ี ดังน้ี 

1. นายโพธิพงษ ล่ําซํา ปจจุบันดํารงตําแหนง ประธานกรรมการ 

2. นายภูมิชาย ล่ําซํา ปจจุบันดํารงตําแหนง รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการพิจารณา

คาตอบแทนและสรรหา 

3. นายสาระ ล่ําซํา  ปจจุบันดํารงตําแหนง กรรมการ / ประธานคณะอํานวยการบริหาร / กรรมการพิจารณา

คาตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

4. นายพิภพ กุนาศล  ปจจุบันดํารงตําแหนง กรรมการ / กรรมการผูจัดการ / กรรมการอํานวยการบริหาร / 

ประธานกรรมการลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยง  

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

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

6. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม  ปจจุบันดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

7. นายอาภัสสร บุนนาค  ปจจุบันดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณา

คาตอบแทนและสรรหา 

8. นายพูลพิพัฒน อังยุรีกุล  ปจจุบันดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

9. นางจันทรา บูรณฤกษ  ปจจุบันดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ 

10. นายอนุพล ลิขิตพฤกษไพศาล ปจจุบันดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

11. นายวิเชฐ ตันติวานิช ปจจุบันดํารงตําแหนง กรรมการอสิระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  

ท้ังน้ี กรรมการท่ีไมไดเขารวมประชุม คือ นางนวลพรรณ ล่ําซํา เน่ืองจากติดภารกิจ จึงไมสามารถเขาประชุมผูถือหุนสามัญ

ประจําป 2562 ในครั้งน้ี 
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พรอมกันน้ีมีผูเขารวมประชุม ประกอบดวย  

1. นางทิพยสุดา คืนคง  ปจจุบันดํารงตําแหนง  รองกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานสนับสนุนองคกร และ

เลขานุการบริษัท  

2. นายขจรจักร ชโลธร  ปจจุบันดํารงตําแหนง  รองกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสายงานบริหารราคาและตนทุน  

3. นายดนุ สุขวัจน  ปจจุบันดํารงตําแหนง  ผูชวยกรรมการผู จัดการ และผูบริหารสายงานการเงินและ

ควบคุม  

4. ผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด  

 

และเพื่อเปนการปฏิบัติตามแนวทางท่ีดีในการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียน เก่ียวกับการนับคะแนนเสียงในการ

ประชุม บริษัทจึงไดเชิญท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และพารทเนอรส จํากัด มาเปนสักขีพยานในการนับคะแนนใน

ครั้งน้ี และตัวแทนทานผูถือหุนจํานวน 2 ทาน รวมเปนสักขีพยานในการนับคะแนนในครั้งน้ีดวย 

 

นอกจากน้ี เจาหนาท่ีบริษัทไดช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนใหท่ีประชุมทราบซ่ึงสรุปสาระสําคัญไดดังตอไปน้ี  

 

1. การออกเสียงลงคะแนน 

 

- ผูถือหุนจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนท้ังหมดท่ีผูถือหุนถืออยู โดยหน่ึงหุนถือเปนหน่ึงเสียง 

 

- ในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ ประธานจะสอบถามท่ีประชุมวา มีผูถือหุนทานใดประสงคท่ีจะไมเห็นดวย

หรืองดออกเสียงหรือไม โดยจะขอใหผูถือหุนดังกลาวยกมือขึ้น  

 

 หากมีผูถือหุนทานใดยกมือไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ใหผูถือหุนทานน้ันบันทึกการลงคะแนนเสียงท่ีไมเห็น

ดวยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนท่ีเจาหนาท่ีไดแจกใหกอนเขาประชุม โดยประธานจะใหเจาหนาท่ีเก็บบัตรลงคะแนนของ 

ผูถือหุนท่ีไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงเพื่อนําไปตรวจนับคะแนนเสียง และสําหรับผูถือหุนท่ีไมไดยกมือและไมไดสงบัตรลงคะแนนของตน 

บริษัทจะถือวาผูถือหุนทานน้ันมีมติอนุมัติตามท่ีประธานเสนอ 

 

 หากไมมีผูถือหุนทานใดยกมือใหถือวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติเปนเอกฉันทตามท่ีประธานเสนอ เวนแตกรณีท่ี 

ผูถือหุนไดทําเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไวแลววาประสงคจะลงมติไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงซ่ึงบริษัทไดบันทึกคะแนนเสียง

ดังกลาวน้ันไวแลว 

 

- ในกรณีท่ีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุมแทน และใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความ

ประสงคของผูถือหุนตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนไวลวงหนาตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบ

ฉันทะดังกลาวในขณะท่ีผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนเขาประชุม เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูรับมอบฉันทะ โดยท่ีผูรับมอบ

ฉันทะไมตองลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงอีก  
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2. การนับผลการลงคะแนนเสียง 

 

- สําหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผูถือหุนในท่ีประชุมและของผูถือ

หุนท่ีมอบฉันทะใหแกผูรับมอบฉันทะท่ีบริษัทไดบันทึกไวลวงหนาในขณะท่ีผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนเขาประชุมซ่ึงออกเสียงไมเห็นดวย

และงดออกเสียงมาหักออกจากจํานวนหุนท้ังหมดของผูท่ีมาประชุมและและออกเสียง และ/หรือ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (แลวแต

กรณี) ในแตละวาระ 

 

- ประธานจะมอบหมายใหเจาหนาท่ีของบริษัทเปนผูประกาศใหท่ีประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแตละ

วาระหลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง วาเปน

จํานวนก่ีเสียง และคิดเปนสัดสวนรอยละเทาใด ท้ังน้ี ผูถือหุนท่ีสงบัตรลงคะแนนเสียงไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ภายหลังจากท่ี

เจาหนาท่ีของบริษัทไดประกาศผลการลงคะแนนเสียงดังกลาวในแตละวาระสิ้นสุดลงแลว บริษัทจะไมเอาคะแนนเสียงดังกลาวมารวม

คํานวณเปนคะแนนเสียงอีก 

 

- สําหรับผูรับมอบฉันทะท่ีมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผูมอบฉันทะเน่ืองจากผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงค

ในการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉนัทะไว ผูรับมอบฉันทะควรตรวจสอบคําสั่งของผูมอบฉันทะและลงคะแนนเสียงใหถูกตองตรง

ตามท่ีผูมอบฉันทะไดกําหนดไว 

 

- การนับผลการลงคะแนนเสียงสําหรับการประชุมครั้งน้ีไดถูกแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก  

 

 วาระท่ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน : บริษัท

จะไมนับคะแนนเสียงของผูถือหุนท่ีงดออกเสียงเปนฐานในการคํานวณ 

 

 วาระท่ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมา 

ประชุม : บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผูถือหุนท้ังท่ีเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง เปนฐานในการคํานวณ 

 

 วาระท่ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน : บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผูถือหุนท้ังท่ีเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง เปนฐานในการ

คํานวณ 

 

พรอมกันน้ี เจาหนาท่ีไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญและสิทธิของผูถือหุน และเพื่อเปนการ

สงเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องท่ีเห็นวาสมควรบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และ

เสนอช่ือบุคคลเพือ่เขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ ซ่ึงปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปนวาระ หรือเสนอช่ือบุคคล

เขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการแตอยางใด  
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จากน้ัน ประธานไดกลาวตอนรับผูถือหุนเขาสูการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2562 ตามระเบียบวาระตางๆ ดังตอไปน้ี 

 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2561 

    

ประธานไดมอบหมายใหเจาหนาท่ีของบริษัทเปนผูเสนอรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2561 ตอท่ีประชุม เพื่อ

ขอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2561 

 

เจาหนาท่ีของบริษัทเสนอรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2561 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2561 ตอท่ีประชุม 

โดยรายงานการประชุมดังกลาวเปนไปตามสําเนาท่ีไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี จึงขอใหท่ีประชุม

พิจารณา  

 

พรอมกันน้ี เจาหนาท่ีของบริษัทไดแจงใหผูถือหุนทราบวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับของบริษัทไม

มีบทบัญญัติใดท่ีกําหนดใหท่ีประชุมผูถือหุนตองรับรองรายงานการประชุม ดังน้ัน เพื่อไมใหเปนการเสียเวลาของผูถือหุนในการพิจารณา

ในวาระอื่นๆ ของการประชุมผูถือหุน อีกท้ัง วาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถือหุนก็ไมไดเปนเรื่องท่ีมีความจําเปนท่ีจะตอง

เสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนแตอยางใด ดังน้ัน ในการประชุมผูถือหุนคราวถัดๆ ไป บริษัทจะไมเสนอรายงานการประชุมใหท่ีประชุมผูถือหุน

พิจารณารับรองหรือรับทราบ อยางไรก็ดี บริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนใหแลวเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และจะ

สงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม อีกท้ังจะทําการเผยแพรรายงานการประชุมในเว็บไซดของบริษัทอยางตอเน่ืองเพื่อเปด

โอกาสใหผูถือหุนแจงความประสงคมายังบริษัท 

 

หลังจากน้ัน ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็น และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือขอใหแกไข

รายงานการประชุมเปนอยางอื่น ประธานจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2561 ตามท่ีเสนอ 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหรับรองรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2561 ซ่ึงประชุม

เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2561 ตามท่ีประธานเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังตอไปน้ี 

เห็นดวย  จํานวน  309,343,721 เสียง  คิดเปนรอยละ  100.0000 

ไมเห็นดวย  จํานวน  - เสียง  คิดเปนรอยละ  - 

งดออกเสียง  จํานวน  - เสียง    

บัตรเสีย จํานวน  - เสียง    

 

สําหรับวาระน้ี มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่ม 5 ราย ถือหุนรวมกันเทากับ 109,800 หุน รวมมีผูถือหุนเขารวมประชุมในวาระน้ี

ท้ังสิ้น 88 ราย ถือหุนรวมกันท้ังสิ้นเทากับ 309,343,721 หุน 
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วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2561 

 

ประธานไดมอบหมายให นายพิภพ กุนาศล กรรมการผูจัดการ เปนผูเสนอรายงานประจําป และรายงานผลการดําเนินงานใน

รอบป 2561 ตอท่ีประชุมเพื่อรับทราบ 

 

นายพิภพ กุนาศล ไดรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2561 โดยสรุปใหท่ีประชุมทราบ ดังน้ี 

 

ในรอบป 2561 ท่ีผานมา สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการปรับตัวในทิศทางท่ีดีขึ้น โดยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ท่ีรอยละ 4.1 อัตราเงินเฟอท่ัวไปเฉลี่ยรอยละ 1.1 ปริมาณการสงออกรอยละ 4.2 ท้ังน้ี คาดการณวาเศรษฐกิจไทยในป 2562 จะมีอัตรา

การขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีรอยละ 3.5 - 4.5 โดยมีปจจัยสนับสนุนจากการลงทุนของทางภาครัฐท่ีเพ่ิมขึ้น ตลอดจนการขยายตัวอยาง

ตอเน่ืองในภาคเอกชน และการเพิ่มขึ้นของจํานวนนักทองเท่ียว แตท้ังน้ี ก็ยังมีปจจัยความเสี่ยงและขอจํากัดในบางเรื่อง อาทิ เรื่อง

สงครามการคา เสถียรภาพของเขตยูโรโซน ตลอดจนการแข็งคาของเงินเยน  

 

ในสวนของอุตสาหกรรมรถยนต ในป 2561 มียอดขายรถยนตภายในประเทศอยูท่ี 1.03 ลานคัน เพ่ิมขึ้นจากป 2560 ประมาณ

รอยละ 19 สูงกวาประมาณการท่ีคาดไวท่ี  0.98 ลานคัน สําหรับแนวโนมในป 2562 คาดการณวายอดขายรถยนตภายในประเทศจะ

เติบโตในอัตราใกลเคียงกับป 2561 จากปจจัยเชิงบวกทางเศรษฐกิจ และการเปดตัวรถยนตรุนใหมจากคายรถยนต  

 

 

ในสวนของสถานการณตลาดรถยนตมือสองภายในประเทศ ในป 2561 ตลาดรถยนตมือสองมีแนวโนมดีขึ้น จากแนวโนมการ

เติบโตของตลาดรถยนตมือหน่ึงและการสิ้นสุดการถือครองรถยนตคันแรก  อยางไรก็ตาม การมีรถยนตเขาสูตลาดรถยนตมือสองจํานวน

มากอาจมีผลกระทบตอราคาจําหนายได สําหรับแนวโนมในป 2562 สมาคมผูประกอบการรถยนตใชแลว คาดการณวาจะมีอัตราการ

เจริญเติบโตอยูท่ีรอยละ 7  

 

ผลประกอบการประจําป 2561 บริษัทมสีินทรัพยใหเชารวมจํานวน 12,337 ลานบาท โดยแยกเปนสินทรัพยใหเชาตามสัญญา

เชาดําเนินงาน 10,177 ลานบาท และลูกหน้ีตามสัญญาเชาการเงิน 2,160 ลานบาท ซ่ึงกลุมลูกคาหลักของบริษัทเติบโตตามการ

ขยายตัวของประเภทอุตสาหกรรม ในสวนของสินทรัพยรวม บริษัทมสีินทรัพยรวมเทากับ 14,066 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 855 ลานบาท 

เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นป 2560 ซ่ึงมีสินทรัพยรวมเทากับ 13,211 ลานบาท ในสวนของหน้ีสินรวม บริษัทมีหน้ีสินรวมจํานวน 11,085 ลาน

บาท เพิ่มขึ้นจํานวน 736 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นป 2560 ซ่ึงบริษัทมีหน้ีสินรวม 10,349 ลานบาท และมีสวนของผูถือหุน

เทากับ 2,981 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2560 จํานวน 119 ลานบาท ซ่ึงมีสวนของผูถือหุนเทากับ 2,862 ลานบาท 

 

ในสวนของรายไดจากการขายสินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน บริษัทมีรายไดจากการขายสินทรัพยใหเชาตาม

สัญญาเชาดําเนินงาน จํานวน 1,056 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 50 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นป 2560 ซ่ึงมีรายไดจากการขาย

สินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานท่ีจํานวน 1,006 ลานบาท โดยบริษัทใหความสําคัญตอการบริหารความเสี่ยงในเรื่องการ

จําหนายทรัพยสินหมดสัญญา โดยใหมีความสมดุลในทุกชองทางการจําหนาย ท้ังชองทางการประมูล, ชองทาง Wholesale และ

ชองทางการขายสูผูใชรถโดยตรง (Retail) ท้ังน้ี ในป 2561 บริษัทมีกําไรจากการขายสินทรัพยใหเชาตามสัญญาเชาดําเนินงานเทากับ 2 

ลานบาท สวนหน่ึงเปนผลมาจากการขยายสัดสวนขายรถยนตมือสองผานชองทางการขายสูผูใชรถโดยตรง (Retail) มากย่ิงขึ้น พรอมกัน
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น้ี บริษัทไดเพิ่มการนําสินทรัพยท่ีหมดสัญญาไปหารายไดใหมากย่ิงขึ้น โดยการใหเชารถระยะสั้น ท้ังในสวนของรถเชาระยะสั้นองคกร 

และบุคคล สําหรับป 2561 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 224 ลานบาท ใกลเคียงกันกับในป 2560 ท่ีมีกําไรสุทธิจํานวน 222 ลานบาท 

 

ท้ังน้ี แนวทางในการดําเนินธุรกิจในอนาคต บริษัทมุงเนนการหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อสามารถตอบสนองตอความตองการใน

การเชาทรัพยสินของกลุมลูกคาเดิมท่ีมีศักยภาพ รวมท้ังขยายการใหเชาสินทรัพยประเภทอื่นๆ ท่ีอยูในอุตสาหกรรมเปาหมาย ตลอดจน

การควบคุมคุณภาพสินเช่ืออยางรัดกุม เพิ่มความเขมงวดในการอนุมัติใหเชา เพื่อใหมีกําไรอยางย่ังยืน 

 

พรอมกันน้ี นายพิภพ กุนาศล ไดกลาวขอบคุณลูกคา ผูถือหุน ผูลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ ท่ีใหการสนับสนุนบริษัทดวยดีเสมอ

มา ตลอดจนไดกลาวขอบคุณคณะกรรมการ และพนักงานทุกทาน ท่ีไดทุมเทท้ังแรงกายและแรงใจในการทํางาน ทําใหบริษัทประสบ

ความสําเร็จราบรื่นดวยดีเสมอมา 

 

จากน้ัน ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม

หรือใหความเห็น ประธานจึงขอใหท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2561 ตามท่ีเสนอ 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2561 

 

ประธานไดมอบหมายให นายพิภพ กุนาศล กรรมการผูจัดการ เปนผูเสนอรายงานงบการเงินโดยสรุปตอท่ีประชุม เพื่อขอใหท่ี

ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2561  

 

 นายพิภพ กุนาศล ไดเสนอขอมูลเก่ียวกับงบการเงินของบริษัทโดยสรุป ดังน้ี 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพยรวมเทากับ 14,066 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 855 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ

สิ้นป 2560 ซ่ึงมีสินทรัพยรวมเทากับ 13,211 ลานบาท ในสวนของหน้ีสินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหน้ีสินรวมจํานวน 

11,085 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 736 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นป 2560 ซ่ึงบริษัทมีหน้ีสินรวม 10,349 ลานบาท และ ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2561 สวนของผูถือหุนเทากับ 2,981 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2560 จํานวน 119 ลานบาท ซ่ึงมีสวนของผูถือหุน

เทากับ 2,862 ลานบาท ท้ังน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนชําระแลว 596.51 ลานบาท เพิ่มขึ้นเน่ืองจากการใชสิทธิของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 1 (PL-W1) 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 รายไดรวมของบริษัทเทากับ 3,832 ลานบาท ใกลเคียงกับปกอนหนา ในสวนของคาใชจายรวม ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคาใชจายรวมเทากับ 3,688 ลานบาท ลดลง 3 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นป 2560 ซ่ึงมีคาใชจาย

รวมเทากับ 3,691 ลานบาท ท้ังน้ี ในป 2561 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 224 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2560 จํานวน 2 ลานบาท เมื่อ

เปรียบเทียบกับสิ้นป 2560 ซ่ึงกําไรสุทธิจํานวน 222 ลานบาท 
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จากน้ัน นายพิภพ กุนาศล ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และแสดงขอคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ี มีผูถือหุนได

สอบถามและแสดงความคิดเห็นซ่ึงสรุปไดดังตอไปน้ี 

 

นายเดชา สุนทรารชุน ผูถือหุน ไดสอบถาม ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นท่ีสําคัญไดดังน้ี 

1.  ทรัพยสินรอการขายท่ีบันทึกไวในงบการเงินคืออะไร  

2. หน้ีสินหมุนเวียนรวมท่ีเพิ่มขึ้นจากป 2560 มีสาเหตุมาจากอะไร  

3. งบแสดงฐานะการเงินมีรายการขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณ และสินทรัพยท่ีมีไวเพื่อขายคืออะไร  

4. ปจจุบัน ธุรกิจมีการแขงขันท่ีรุนแรง บริษัทจะสามารถรักษาลูกคาไวไดอยางไร  

 

สําหรับประเด็นท่ี 1 เรื่องทรัพยสินรอการขาย นายพิภพ กุนาศล ไดช้ีแจงวา ทรัพยสินรอการขายบันทึกไวในงบการเงิน 

หมายถึง ท่ีดิน และหองชุดท่ีบริษัทไดรับชําระหน้ีมาเปนระยะเวลานานแลว ซ่ึงประกอบไปดวย ท่ีดินจํานวน 3 แปลง และหองชุดจํานวน 

1หอง ซ่ึงปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการขายทรัพยสินดังกลาว  

 

สําหรับประเด็นท่ี 2 เรื่องหน้ีสินหมุนเวียนรวมท่ีเพิ่มขึ้นจากป 2560 นายพิภพ กุนาศล ไดช้ีแจงวา หน้ีสินหมุนเวียนรวมท่ี

เพิ่มขึ้นจากป 2560 มีสาเหตุมาจากรายการเจาหน้ีการคาท่ีเพิ่มขึ้น เน่ืองจากเปนการซ้ือทรัพยสินมาเพื่อใหเชาในชวงปลายป และรอการ

ชําระหน้ีตามระยะเวลาการจายเงิน อีกสวนหน่ึงเปนรายการหุนกูท่ีครบกําหนดไถถอนภายใน 1 ป ซ่ึงรายการดังกลาวในป 2560 จะอยู

ในหมวดหน้ีสินไมหมุนเวียน เน่ืองจากยังไมถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป สําหรับในป 2561 หุนกูในสวนท่ีครบกําหนดชําระภายใน 1 ป จะ

ยายมาอยูในหน้ีสินหมุนเวียน  

 

สําหรับประเด็นท่ี 3 เรื่องรายการขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณ และสินทรัพยท่ีมีไวเพ่ือขาย นายพิภพ กุนาศล ไดช้ีแจงวา 

รายการดังกลาวเปนรายการรับคืนทรัพยสินจากลูกหน้ีมาดําเนินการ และเมื่อเกิดการขายขาดทุนในทางบัญชีจะตองทําการบันทึก

รายการขาดทุนไวกอน ซ่ึงบริษัทจะดําเนินการเรียกรองสวนตางดังกลาวจากลูกหน้ีตอไป  

 

สําหรับประเด็นท่ี 4 เรื่องการแขงขันของธุรกิจ นายพิภพ กุนาศล ไดช้ีแจงวา ถึงแมธุรกิจจะมีการแขงขันท่ีรุนแรง แตบริษัท

ยังคงมีนโยบายในการรักษาลูกคาท่ีมีศักยภาพ มีประวัติการชําระท่ีดีไวอยางตอเน่ือง โดยมีนโยบายการดําเนินธุรกิจดวยความ

ระมัดระวังเพื่อการเติบโตอยางย่ังยืน 

 

หลังจากน้ัน ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใด

ซักถามหรือใหความเห็น ประธานจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2561 ตามท่ีเสนอ 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบการเงินประจําป 2561 ตามท่ีประธานเสนอทุกประการ ดวยคะแนน

เสียงเปนเอกฉันทของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังตอไปน้ี 

เห็นดวย  จํานวน  309,439,224 เสียง  คิดเปนรอยละ  100.0000 

ไมเห็นดวย  จํานวน  - เสียง  คิดเปนรอยละ  - 

งดออกเสียง  จํานวน  60,000 เสียง    

บัตรเสีย จํานวน  - เสียง    
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สําหรับวาระน้ี มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่ม 5 ราย ถือหุนรวมกันเทากับ 155,503 หุน รวมมีผูถือหุนเขารวมประชุมในวาระน้ี

ท้ังสิ้น 93 ราย ถือหุนรวมกันท้ังสิ้นเทากับ 309,499,224 หุน 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2561 และการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย 

 

ประธานไดมอบหมายให นายพิภพ กุนาศล กรรมการผูจัดการ เปนผูเสนอรายงานการจายเงินปนผลประจําป 2561 และการ

จัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย เพื่อขอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกลาว  

 

นายพิภพ กุนาศล ไดเสนอขอมูลเก่ียวกับการจายเงินปนผลประจําป 2561 และการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตาม

กฎหมาย สรุปไดดังน้ี 

 

สืบเน่ืองจากผลการดําเนินงานของบริษัทตามท่ีเสนอขางตน คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหท่ีประชุมผูถือหุน

พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ในอัตราหุนละ 0.19 บาท จากกําไรสุทธิและผลการดําเนินงานป 2561 สําหรับหุน

จํานวน ท้ังหมด 596,509,825 หุน รวมเปนเงินปนผลจํานวน 113,336,866.75 บาท และจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานป 2561 

จํานวน 60,000 บาท เพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย ท้ังน้ี การจายเงินปนผลดังกลาวจะจายใหแกผูถือหุนท่ีมีรายช่ือปรากฏ ณ วัน

กําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผลในวันท่ี 9 พฤษภาคม 2562 (Record Date) และกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันท่ี 

23 พฤษภาคม 2562  

 

หลังจากน้ัน ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใด

ซักถามหรือใหความเห็น ประธานจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2561 และการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุน

สํารองตามกฎหมาย ตามท่ีเสนอ 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2561 และการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุน

สํารองตามกฎหมาย ตามท่ีประธานเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน ดังตอไปน้ี  

เห็นดวย  จํานวน  309,439,424 เสียง  คิดเปนรอยละ  100.0000 

ไมเห็นดวย  จํานวน  - เสียง  คิดเปนรอยละ  - 

งดออกเสียง  จํานวน  60,000 เสียง    

บัตรเสีย จํานวน  - เสียง    

 

สําหรับวาระน้ี มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่ม 2 ราย ถือหุนรวมกันเทากับ 200 หุน รวมมีผูถือหุนเขารวมประชุมในวาระน้ีท้ังสิ้น 

95 ราย ถือหุนรวมกันท้ังสิ้นเทากับ 309,499,424 หุน 
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามวาระ 

 

ประธานไดมอบหมายให นายอาภัสสร บุนนาค กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา เปนผูเสนอเรื่องโดยสรุปตอท่ี

ประชุม และดําเนินการประชุมแทน 

 

นายอาภัสสร บุนนาค ไดรายงานตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท ในปน้ี กรรมการของบริษัทท่ีตองออก

ตามวาระ มีจํานวน 4 ทาน คือ  

 

1. นายภูมิชาย ล่ําซํา รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา 

2. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นายพูลพิพัฒน อังยุรีกุล  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

4. ดร. สุธี  โมกขะเวส กรรมการ / กรรมการอํานวยการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการลงทุน   

 

นอกจากน้ี เพื่อใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนไดอยางเปนอิสระ นายอาภัสสร บุนนาค 

ไดขอใหกรรมการท่ีตองออกตามวาระออกจากหองประชุมในระหวางการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 

 

จากน้ัน นายอาภัสสร บุนนาค ไดช้ีแจงตอท่ีประชุมวา บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอดังกลาวไดผานการพิจารณาของ

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทแลว โดยเห็นวาบุคคลดังกลาวลวนแตเปนผูทรงคุณวุฒิ มี

ความรู ความสามารถและประสบการณในธุรกิจของบริษัท และท่ีผานมาไดปฏิบัติหนาท่ีในฐานะกรรมการของบริษัทไดเปนอยางดี และ

เปนผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ตามท่ีไดแกไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ตามท่ีไดแกไขเพิ่มเติม)  

 

นอกจากน้ี นายสืบตระกูล สุนทรธรรม และนายพูลพิพัฒน อังยุรีกุล มีคุณสมบัติท่ีจะดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระ 

สามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระจากฝายบริหาร อีกท้ังไดนําความรู ประสบการณ และความเช่ียวชาญ มาใหขอเสนอแนะแกบริษัท 

อันเปนประโยชนในการกําหนดกลยุทธและนโยบายการดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอยางย่ังยืน และเปนไปตามหลักเกณฑและ

กฎหมายท่ีเก่ียวของ โดยนายสืบตระกูล สุนทรธรรม ไดดํารงตําแหนงกรรมการอิสระของบริษัทมาแลวเปนเวลา 2 ป 6 เดือน และนายพูล

พิพัฒน อังยุรีกุล ไดดํารงตําแหนงกรรมการอิสระของบริษัทมาแลวเปนเวลา 19 ป 9 เดือน ท้ังน้ี บริษัทมีความจําเปนท่ีจะตองแตงตั้งนาย

พูลพิพัฒน อังยุรีกุล กลับเขารับตําแหนงกรรมการอิสระอีกครั้งหน่ึง เน่ืองจากเปนผูมีความรู ความเขาใจในธุรกิจของบริษัท แตสามารถ

ใหความเห็นไดอยางเปนอิสระจากฝายบริหาร อีกท้ังมีความพรอมท่ีจะเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ อันเปนประโยชนในการกําหนดกลยุทธ

และนโยบายการดําเนินธรุกิจของบริษัทได 

 

ท้ังน้ี ประวัติโดยสังเขปของบุคคลท้ังสี่ทานเปนไปตามรายละเอียดท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุม สวนเงื่อนไขกรรมการผูมี

อํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทยังคงเปนไปตามเดิม คือ “กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท ไดแก นายโพธิพงษ ล่ําซํา, 
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นายภูมิชาย ล่ําซํา, นายสาระ ล่ําซํา, นางนวลพรรณ ล่ําซํา, นายสุธี โมกขะเวส, นายพิภพ กุนาศล โดยกําหนดเงื่อนไข กรรมการสองคน

ลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท”  

 

จากน้ัน นายอาภัสสร บุนนาค ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของและเมื่อไมมีผูถือหุน

ทานใดซักถามหรือใหความเห็น นายอาภัสสร บุนนาค จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการท่ีออกตามวาระท้ังสี่ทานกลับเขา

ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง โดยขอใหท่ีประชุมผูถือหุนลงมติเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหเลือกกรรมการท่ีออกตามวาระท้ังสี่ทานกลับเขาดํารงตําแหนง

กรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง โดยเงื่อนไขกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทเปนไปตามเดิม ดวยคะแนนเสียงเลือก

กรรมการแตละทานดังตอไปน้ี  
 

1. นายภูมิชาย ล่ําซํา ท่ีประชุมไดมีมติอนุมัติใหกลับเขาดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง 

ซ่ึงจะดํารงตําแหนงประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือ

หุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังตอไปน้ี 

เห็นดวย  จํานวน  309,439,624 เสียง  คิดเปนรอยละ  100.0000 

ไมเห็นดวย  จํานวน  - เสียง  คิดเปนรอยละ  - 

งดออกเสียง  จํานวน  60,0000 เสียง    

บัตรเสีย จํานวน  - เสียง    
      

สําหรับวาระน้ี มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่ม 2 ราย ถือหุนรวมกันเทากับ 200 หุน รวมมีผูถือหุนเขารวมประชุมในวาระน้ีท้ังสิ้น 

97 ราย ถือหุนรวมกันท้ังสิ้นเทากับ 309,499,624 หุน 
 

2. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม ท่ีประชุมไดมีมติอนุมัติใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง ซ่ึงจะ

ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังตอไปน้ี  

เห็นดวย  จํานวน  309,439,624 เสียง  คิดเปนรอยละ  100.0000 

ไมเห็นดวย  จํานวน  - เสียง  คิดเปนรอยละ  - 

งดออกเสียง  จํานวน  60,000 เสียง    

บัตรเสีย จํานวน  - เสียง    

 

3. นายพูลพิพัฒน อังยุรีกุล ท่ีประชุมไดมีมติอนุมัติใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง ซ่ึงจะ

ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน ดังตอไปน้ี  

เห็นดวย  จํานวน  309,438,624 เสียง  คิดเปนรอยละ  99.9997 

ไมเห็นดวย  จํานวน  1,000 เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0003 

งดออกเสียง  จํานวน  60,000 เสียง    

บัตรเสีย จํานวน  - เสียง    



20

 

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

 

 

11 

 

4. ดร. สุธี โมกขะเวส ท่ีประชุมไดมีมติอนุมัติใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง ซ่ึงจะดํารง

ตําแหนงกรรมการอํานวยการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการลงทุน ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังตอไปน้ี  

เห็นดวย  จํานวน  309,399,624 เสียง  คิดเปนรอยละ  99.9871 

ไมเห็นดวย  จํานวน  40,000 เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0129 

งดออกเสียง  จํานวน  60,000 เสียง    

บัตรเสีย จํานวน  - เสียง    

 

จากน้ัน นายอาภัสสร บุนนาค ไดเชิญกรรมการท้ังสี่ทานกลับเขาหองประชุม 

 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการจายคาตอบแทนกรรมการและบําเหน็จกรรมการ 

 

ประธานไดมอบหมายให นายภูมิชาย ล่ําซํา ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา เปนผูเสนอเรื่องโดยสรุปตอท่ี

ประชุม  

 

นายภูมิชาย ล่ําซํา ไดรายงานตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการบริษัทไดมีมติใหเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณาอนุมัติการ

กําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2562 ซ่ึงเปนอัตราเดิม และบําเหน็จกรรมการประจําป 2561 เปนจํานวนเงิน 4,530,000 บาท ซ่ึง

เปนไปตามหลักเกณฑเดิม ตามรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

1. คาตอบแทนกรรมการชุดตางๆ 

1.1   คณะกรรมการบริษัท  

องคประกอบคาตอบแทน ป 2562 (ปท่ีเสนอ) ป 2561 

1.  คาตอบแทนรายเดือน 

     -  กรรมการ 

(คงเดิม) 

20,000 บาท/คน/เดือน 

 

20,000 บาท/คน/เดือน 

2.  คาเบ้ียประชุม 

     -  กรรมการ 

 

-ไมมี- 

 

-ไมมี- 

โดยกําหนดสัดสวนคาตอบแทนกรรมการเปน ดังน้ี  

  ประธานกรรมการ                  2 เทา  

  รองประธานกรรมการ   1.5 เทา 

  กรรมการ                 1  เทา 

 

1.2 คณะกรรมการชุดยอย  

คาตอบแทนของกรรมการชุดยอย  :  กําหนดจายคาเบ้ียประชุมเปนรายครั้งเฉพาะครั้งท่ีมีการจัดประชุม

คณะกรรมการชุดยอย ซ่ึงคณะกรรมการชุดยอยท่ีไดรับคาตอบแทน ประกอบดวย  
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 คณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา  

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

องคประกอบคาตอบแทน ป 2562 (ปท่ีเสนอ) ป 2561 

คาเบ้ียประชุม 

  -  กรรมการ 

(คงเดิม) 

20,000 บาท/คน/ครั้ง 

 

20,000 บาท/คน/ครั้ง 

โดยกําหนดสัดสวนการจายคาเบ้ียประชุมใหเปนไปตามอัตราการจายคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

ท้ังน้ี สําหรับกรรมการชุดยอยท่ีเปนตัวแทนจากผูบริหารจะไมไดรับคาเบ้ียประชุม     

 

2. บําเหน็จกรรมการประจําป 2561  

คณะกรรมการบริษัทเสนอใหจายเงินบําเหน็จกรรมการประจําป 2561 ตามหลักเกณฑท่ีไดรับการอนุมัติประจําป 

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

มอบหมายใหประธานกรรมการเปนผูกําหนดหลักเกณฑและดําเนินการจัดสรร 

 

หลังจากน้ัน ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใด

ซักถามหรือใหความเห็น ประธานจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจายคาตอบแทนกรรมการและบําเหน็จกรรมการตามท่ีเสนอ  

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการจายคาตอบแทนกรรมการและบําเหน็จกรรมการตามท่ีประธาน

เสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม ดังตอไปน้ี  

เห็นดวย  จํานวน  309,439,924 เสียง  คิดเปนรอยละ  99.9806 

ไมเห็นดวย  จํานวน  - เสียง  คิดเปนรอยละ  - 

งดออกเสียง  จํานวน  60,000 เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0194 

บัตรเสีย จํานวน  - เสียง    

 

สําหรับวาระน้ี มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่ม 3 ราย ถือหุนรวมกันเทากับ 300 หุน รวมมีผูถือหุนเขารวมประชุมในวาระน้ีท้ังสิ้น 

100 ราย ถือหุนรวมกันท้ังสิ้นเทากับ 309,499,924 หุน 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีและการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญช ี

 

ประธานไดมอบหมายให นายสืบตระกูล สุนทรธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูเสนอเรื่องโดยสรุปตอท่ีประชุม 

 

นายสืบตระกูล สุนทรธรรม ไดรายงานตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการตรวจสอบไดคัดเลือกผูสอบบัญชีสําหรับรอบปบัญชี 2562 

และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ

บัญชี จํากัด (KPMG) ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทในป 2562 โดยมีรายช่ือดังตอไปน้ี 

 

- นางสาวอรพินท สินถาวรกุล ทะเบียนเลขท่ี 9441 (เปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ป 2561) หรือ 
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- นายโชคชัย งามวุฒิกุล  ทะเบียนเลขท่ี 9728 (ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) หรือ 

- นายชาญชัย สกุลเกิดสิน  ทะเบียนเลขท่ี 6827 (ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) หรือ 

- นางสาวพรรณทิพย กุลสันติธํารงค ทะเบียนเลขท่ี 4208 (เปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท มาแลวเปน

ระยะเวลา 4 ป ตั้งแตป 2551 – ป 2554) 

 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผูสอบบัญชีดังกลาวไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด จัดหาผูสอบบัญชี

รับอนุญาตรายอื่นมาปฏิบัติหนาท่ีแทน โดยกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2562 เปนเงินจํานวน 1,700,000 บาท 

 

นอกจากน้ี นายสืบตระกูล สุนทรธรรม ไดรายงานเพิ่มเติมวา คณะกรรมการตรวจสอบไดมีความเห็นเก่ียวกับคาตอบแทน

ผูสอบบัญชีสําหรับรอบปบัญชี 2562 โดยเห็นวามีความสมเหตุสมผล เมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตของงาน และก็ไมไดเพิ่มขึ้นจากปกอน

แตอยางใด นอกจากน้ี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (KPMG) และผูสอบบัญชีท้ังสี่ทานไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับ

บริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดง

ความเห็นตองบการเงินของบริษัท อีกท้ัง ไมมีผูสอบบัญชีทานใดตามรายช่ือท่ีเสนอมาไดปฏิบัติหนาท่ีเกินกวา 7 รอบปบัญชี ตามเกณฑ

การหมุนเวียนผูสอบบัญชีของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 

หลังจากน้ัน ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใด

ซักถามหรือใหความเห็น ประธานจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับ

รอบปบัญชี 2562 ตามท่ีเสนอ 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับรอบปบัญชี 

2562 ตามท่ีประธานเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดังตอไปน้ี  

เห็นดวย  จํานวน  309,439,924 เสียง  คิดเปนรอยละ  100.0000 

ไมเห็นดวย  จํานวน  - เสียง  คิดเปนรอยละ  - 

งดออกเสียง  จํานวน  60,000 เสียง    

บัตรเสีย จํานวน  - เสียง    

 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัท ขอ 30. 

 

ประธานไดมอบหมายให นายพิภพ กุนาศล กรรมการผูจัดการ เปนผูเสนอเรื่องโดยสรุปตอท่ีประชุม 

 

นายพิภพ กุนาศล ไดรายงานตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามคําสั่งหัวหนารักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 21/2560 เรื่อง การ

แกไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ฉบับลงวันท่ี 4 เมษายน 2560 ซ่ึงกําหนดใหมีการยกเลิกมาตรา 

100 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการบริษัทจึงไดเสนอตอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการแกไข

เพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท ขอ 30. โดยยกเลิกขอความเดิม และใหใชขอความใหมดังตอไปน้ี  
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“ขอ 30. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบ

ปบัญชีของบริษัท 

 

การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากท่ีกลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือ

หุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบ

ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด จะเขาช่ือกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได 

แตตองระบุเรื่องและเหตุผลในการท่ีขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน

ภายใน สี่สิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถือหุนท้ังหลายซ่ึงเขาช่ือกัน

หรือผูถือหุนคนอื่นๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามท่ีบังคับไวน้ันจะเรียกประชุมเองก็ไดภายในสี่สิบหาวันนับแตวันครบกําหนดระยะเวลาตาม

วรรคสอง ในกรณีเชนน้ี ใหถือวาเปนการประชุมผูถือหุนท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะตองรับผิดชอบคาใชจายอันจําเปนท่ี

เกิดจากการจัดใหมีการประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

 

ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนท่ีเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคสามครั้งใด จํานวนผูถือหุนซ่ึง

มารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไวในขอ 30. ของขอบังคับฉบับน้ี ผูถือหุนตามวรรคสามตองรวมกันรับผิดชอบชดใช

คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากการจัดใหมีการประชุมในครั้งน้ันใหแกบริษัท” 

 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทไดเสนอใหพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการ และ/หรือ บุคคลท่ีกรรมการ

ผูจัดการมอบหมาย เปนผูมีอํานาจในการดําเนินการแกไขและเพิ่มเติมถอยคําในขอบังคับฉบับแกไขเพิ่มเติมในกรณีท่ีนายทะเบียนบริษัท

มหาชนจํากัดมีคําสั่ง และ/หรือ คําแนะนําใหแกไขถอยคําบางประการในเอกสารดังกลาว 

 

หลังจากน้ัน ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใด

ซักถามหรือใหความเห็น ประธานจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัท ขอ 30. และการมอบอํานาจ 

ตามท่ีเสนอ 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท ขอ 30. และการมอบอํานาจ 

ตามท่ีประธานเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ดังตอไปน้ี  

เห็นดวย  จํานวน  309,503,924 เสียง  คิดเปนรอยละ  100.0000 

ไมเห็นดวย  จํานวน  - เสียง  คิดเปนรอยละ  - 

งดออกเสียง  จํานวน  - เสียง  คิดเปนรอยละ  - 

บัตรเสีย จํานวน  - เสียง    

 

สําหรับวาระน้ี มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพ่ิม 2 ราย ถือหุนรวมกันเทากับ 4,000 หุน รวมมีผูถือหุนเขารวมประชุมในวาระน้ี

ท้ังสิ้น 102 ราย ถือหุนรวมกันท้ังสิ้นเทากับ 309,503,924 หุน 
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วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 

 

ประธานไดสอบถามท่ีประชุม และไมมีผูใดเสนอเรื่องใดเขาพิจารณา พรอมกันน้ี ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและ

แสดงขอคิดเห็น  

 

ท้ังน้ี นายวุฒิศักด์ิ อุดมพรผดุง ผูถือหุน ไดสอบถามวามาตรฐาน TFRS 9, TFRS 15 และ TFRS 16 ท่ีจะมีการประกาศใช มี

ผลกระทบอยางไรกับบริษัท และบริษัทมีการดําเนินการไปแลวอยางไรบาง  

 

นายพิภพ กุนาศล กรรมการผูจัดการ ไดช้ีแจงวาบริษัทอยูในระหวางการจัดทําขอมูลรวมกับท่ีปรึกษา เพ่ือการจัดทําขอมูลให

เปนไปตามมาตรฐาน TFRS 9, TFRS 15 ซ่ึงคาดวาจะแลวเสร็จทันตามประกาศบังคับใช สําหรับมาตรฐาน TFRS 16 ในสาระสําคัญจะ

มีผลกระทบกับผูเชาเปนหลัก ซ่ึงบริษัทขนาดใหญท่ีเปนลูกคาของบริษัทจะเขาใจในมาตรฐานฉบับน้ีอยูแลว  

 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็น และเมื่อปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก ประธาน

จึงกลาวปดประชุมเวลา 15.45 น. 

 

 

 
(นายโพธิพงษ ล่ําซํา) 

ประธานกรรมการ 

ประธานท่ีประชุม 

 

 
(นายพิภพ กุนาศล) 

กรรมการผูจัดการ 

 

 
 (นางทิพยสุดา คืนคง) 

   เลขานุการบริษัท 

 ผูบันทึกการประชุม 
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รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการ 

ท่ีไดรับการเสนอช่ือใหไดรับการแตงตั้งแทนกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระ 

 

นางนวลพรรณ ล่ําซํา   

Mrs. Nualphan Lamsam 

 

วัน / เดือน / ป เกิด 21 มีนาคม 2509 

อายุ 54 ป 

สัญชาต ิ ไทย 

ที่อยู 252 ถนนรัชดาภเิษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา  

ปริญญาตรี สาขาการตลาด คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  รุนที่ 67/2548 

โดยสมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

จํานวนปทีด่าํรงตําแหนงเปนกรรมการ 12 ป 2 เดือน  

(ตั้งแต 23 ม.ค. 2550 – 11 ก.พ. 2552 และตั้งแต 25 ก.พ. 2553 – ปจจุบัน) 

ประสบการณการทํางาน   

(ในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา) 

ชวงระยะเวลา 

(ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

 พ.ศ. 2562 – ปจจุบัน กรรมการมูลนิธิวงดุริยางคซิมโฟนีกรุงเทพในพระอุปถัมภ 

สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา 

พ.ศ. 2562 – 2563 ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

พ.ศ. 2561 – 2563 กรรมการมูลนิธิรามาธิบดีในพระบรมราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

พ.ศ. 2561 – ปจจุบัน กรรมการมูลนิธิส งเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน

วิทยาศาสตรศึกษา 

พ.ศ. 2561 – 2563 กรรมการมูลนิธิรักษไทย 

พ.ศ. 2561 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท สุวรรณชาด จํากัด ในพระบรมราชูปถัมภ 

 พ.ศ. 2561 – ปจจุบัน กรรมการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 

 พ.ศ. 2560 – ปจจุบัน กรรมการรองเลขาธิการ หอการคาและสภาหอการคาไทยแหงประเทศ

ไทย 

 พ.ศ. 2560 – ปจจุบัน ที่ปรึกษาสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 

 พ.ศ. 2559 – ปจจุบัน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 พ.ศ. 2558 – ปจจุบัน กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐลิทัวเนีย ประจําประเทศไทย 

 27 ก.พ. 2557 – ปจจุบัน 

 

กรรมการผูจัดการ และ ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการคณะ

อํานวยการบริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

 พ.ศ. 2551 – 26 ก.พ. 2557 กรรมการผูจัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

 พ.ศ. 2557 – 2559 ที่ปรึกษาประธานสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ

 พ.ศ. 2557 – ปจจุบัน กรรมการเอกลักษณของชาติ คณะกรรมการเอกลักษณของชาต ิ

 พ.ศ. 2557 – ปจจุบัน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษย 

 พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน)  
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ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  ชวงระยะเวลา 

(ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

 27 ก.พ. 2557 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ และ ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการคณะ

อํานวยการบริหาร  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

 พ.ศ. 2551 – 26 ก.พ. 2557 กรรมการผูจัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนงในกิจการอ่ืน 

(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

ชวงระยะเวลา 

(ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

 พ.ศ. 2562 – ปจจุบัน กรรมการมูลนิธิวงดุริยางคซิมโฟนีกรุงเทพในพระอุปถัมภ 

สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา 

 พ.ศ. 2562 – 2563 ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 พ.ศ. 2561 – 2563 กรรมการมูลนิธิรามาธิบดีในพระบรมราชูปถัมภ  สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

 พ.ศ. 2561 – ปจจุบัน กรรมการมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน

วิทยาศาสตรศึกษา 

 พ.ศ. 2561 – 2563 กรรมการมูลนิธิรักษไทย 

 พ.ศ. 2561 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท สุวรรณชาด จํากดั ในพระบรมราชูปถัมภ 

 พ.ศ. 2561 – ปจจุบัน กรรมการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 

 พ.ศ. 2560 – ปจจุบัน กรรมการรองเลขาธิการ หอการคาและสภาหอการคาไทยแหงประเทศ

ไทย 

 พ.ศ. 2560 – ปจจุบัน ที่ปรึกษาสํานักงานทรัพยสนิสวนพระมหากษัตริย 

 พ.ศ. 2559 – ปจจุบัน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 พ.ศ. 2558 – ปจจุบัน กงสุลกิตติมศักดิส์าธารณรัฐลิทัวเนีย ประจําประเทศไทย 

 พ.ศ. 2557 – 2559 ที่ปรึกษาประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

 พ.ศ. 2557 – ปจจุบัน กรรมการเอกลักษณของชาติ คณะกรรมการเอกลักษณของชาต ิ

 พ.ศ. 2557 – ปจจุบัน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษย 

 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/ 

กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

 

-ไมมี- 

 

 

 

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง 

 

กรรมการ ซ่ึงไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการ

บริษัทแลว  

 

การถือหุนในบริษัท ตนเอง จํานวน 1,800,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.302  

 

การเขาประชุมในรอบป 2562 คณะกรรมการบริษัท 9 คร้ัง จาก 12 คร้ัง 

 

หลักเกณฑการสรรหากรรมการ บริษัทไดพิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหาแลวเห็นวา 

นางนวลพรรณ ล่ําซํา มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได

แกไขเพ่ิมเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ตามที่ไดแกไขเพ่ิมเติม) 

และมีความรูความสามารถ ประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท สามารถที่จะชวย

พัฒนาบริษัทได จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัท 
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รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการ 

ท่ีไดรับการเสนอช่ือใหไดรับการแตงตั้งแทนกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระ 

 

นางจนัทรา บูรณฤกษ 

Mrs. Chantra Purnariksha 

 

วัน / เดือน / ป เกิด 10 พฤศจิกายน 2489 

อายุ 73 ป 

สัญชาต ิ ไทย 

ที่อยู 58/2 ซอยสุขุมวิท 55 แยกซอยทองหลอ 5 

แขวงคลองตนัเหนอื เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ดานความสัมพันธระหวางประเทศและเศรษฐศาสตรเปรียบเทียบ  

University of Kentucky U.S.A  

ปริญญาตรี (BA) เกียรตินิยม ดานเศรษฐศาสตรเปรียบเทียบ  

University of California , Berkeley U.S.A 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  

โดยสมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

จํานวนปทีด่าํรงตําแหนงเปนกรรมการ 8 ป 5 เดือน (ไดรับการแตงตั้งเม่ือวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554) 

ประสบการณการทํางาน   

(ในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา) 

ชวงระยะเวลา 

(ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

พ.ศ. 2556 – พ.ย.2559 กรรมการ และกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด 

(มหาชน) 

พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน 

พ.ศ. 2562 – ปจจุบัน 

กรรมการอิสระ บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา  บริษัท ภัทรลสิซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

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

(มหาชน) 

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

พ.ศ. 2550 – 2554 เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมธุรกิจประกันภัย 

(คปภ.) 

พ.ศ. 2549 – 2550 อธิบดีกรมการประกันภัย กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย 

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

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  ชวงระยะเวลา 

(ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

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

(มหาชน) 

ตําแหนงในกิจการอ่ืน 

(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

ชวงระยะเวลา 

(ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

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

   

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/ 

กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

 

 

-ไมมี-  
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ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง กรรมการ ซ่ึงไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการ

บริษัทแลว 

 

การถือหุนในบริษัท -ไมมี- 

 

การเขาประชุมในรอบป 2562 คณะกรรมการบริษัท 11 คร้ัง จาก 12 คร้ัง 

 

หลักเกณฑการสรรหากรรมการ บริษัทไดพิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหาแลวเห็นวา นาง

จันทรา บูรณฤกษ มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ไดแกไข

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

ความรูความสามารถ ประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท สามารถที่จะชวย

พัฒนาบริษัทได จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัท 
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รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการ 

ท่ีไดรับการเสนอช่ือใหไดรับการแตงตั้งแทนกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระ 

 

นายอาภัสสร  บนุนาค 

Mr. Arpatsorn Bunnag 

 

วัน / เดือน / ป เกิด 17 กันยายน 2495 

อายุ 67 ป 

สัญชาต ิ ไทย 

ที่อยู 43 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองตนั  

กรุงเทพมหานคร 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขา Bachelor of Science Advertising Design 

University of Maryland at College Park 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

โดยสมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

จํานวนปทีด่าํรงตําแหนงเปนกรรมการ 26 ป 1 เดือน (ไดรับการแตงตั้งเม่ือวันที่ 11 มีนาคม 2537) 

   

ประสบการณการทํางาน   

(ในระยะเวลา 5 ปทีผ่านมา) 

ชวงระยะเวลา 

(ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

พ.ศ. 2536 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและ

สรรหา บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

 

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

 

-ไมมี-  

ตําแหนงในกิจการอ่ืน 

(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

 

-ไมมี-  

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/ 

กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

 

-ไมมี-  

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง กรรมการ ซ่ึงไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการ

บริษัทแลว 

 

การถือหุนในบริษัท 

 

จํานวน 296,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.050 

การเขาประชุมในรอบป 2562 คณะกรรมการบริษัท 12/12 คร้ัง 

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา 3/3 คร้ัง  

คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 คร้ัง 

 

หลักเกณฑการสรรหากรรมการ บริษัทไดพิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหาแลวเห็นวา       

นายอาภัสสร บุนนาค มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได

แกไขเพ่ิมเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ตามที่ไดแกไขเพ่ิมเติม) 

และมีความรูความสามารถ ประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท สามารถที่จะชวย

พัฒนาบริษัทได จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัท 
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รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการ 

ท่ีไดรับการเสนอช่ือใหไดรับการแตงตั้งแทนกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระ 
 

นายอนุพล ลขิิตพฤกษไพศาล 

Mr. Anupon Likitpurkpaisan 
 

วัน / เดือน / ป เกิด 5 ธันวาคม 2508 

อายุ 54 ป 

สัญชาต ิ ไทย 

ที่อยู 99 ซอยวิภาวดีรังสิต 40 ถนนวิภาวดีรังสิต  

แขวงลาดยาว เขตลาดยาว กรุงเทพมหานคร 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท Executive (MBA) : มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ปริญญาตรี โครงการผูบริหารการธุรกจิ : สถาบันราชภัฎธนบุรี 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 115/2552 

โดยสมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

จํานวนปที่ดาํรงตําแหนงเปนกรรมการ 11 ป 5 เดือน (ไดรับการแตงตั้งเม่ือวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551) 

   

ประสบการณการทํางาน   

(ในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา) 

ชวงระยะเวลา 

(ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

พ.ศ. 2561 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท เอ็มจี บีเคเค ยูไนเต็ด สระแกว จํากัด 

 พ.ศ. 2560 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท บีเคเค คอมเมอรเชียล วิฮิเคิล จํากัด 

 พ.ศ. 2557 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท บีเคเค ออโตเฮาส กาญจนาภิเษก จํากัด 

 พ.ศ. 2553 – ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

 พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

 พ.ศ. 2531 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท เบนซ บีเคเค วิภาวดี จํากัด 

 พ.ศ. 2531 – ปจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีเคเค แกรนด เอสเตท จํากัด 

 พ.ศ. 2531 – ปจจุบัน ผูอํานวยการบริหาร บริษัท เบนซ บีเคเค กรุป จํากัด และ บริษัท สยาม นิสสนั 

บีเคเค จํากัด 

 พ.ศ. 2531 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท บีเคเค ไครสเลอร จํากัด 

   

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  -ไมมี-  

   

ตําแหนงในกิจการอ่ืน 

(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

ชวงระยะเวลา 

(ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

 พ.ศ. 2561 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท เอ็มจี บีเคเค ยูไนเต็ด สระแกว จํากัด 

 พ.ศ. 2560 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท บีเคเค คอมเมอรเชียล วิฮิเคิล จํากัด 

 พ.ศ. 2557 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท บีเคเค ออโตเฮาส กาญจนาภิเษก จํากัด 

 พ.ศ. 2531 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท เบนซ บีเคเค วิภาวดี จํากัด 

 พ.ศ. 2531 – ปจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีเคเค แกรนด เอสเตท จํากัด 

 พ.ศ. 2531 – ปจจุบัน ผูอํานวยการบริหาร บริษัท เบนซ บีเคเค กรุป จํากัด และ บริษัท สยาม นิสสนั 

บีเคเค จํากัด 

 พ.ศ. 2531 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท บีเคเค ไครสเลอร จํากัด 
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-2- 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/ 

กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

 

-ไมมี-  

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง กรรมการ ซ่ึงไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการ

บริษัทแลว 

 

การถือหุนในบริษัท -ไมมี- 

 

การเขาประชุมในรอบป 2562 คณะกรรมการบริษัท 9/12 คร้ัง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 คร้ัง  

 

หลักเกณฑการสรรหากรรมการ บริษัทไดพิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหาแลวเห็นวา          

นายอนุพล ลิขิตพฤกษไพศาล มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

(ตามที่ไดแกไขเพ่ิมเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ตามที่ไดแกไข

เพ่ิมเติม) และมีความรูความสามารถ ประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท สามารถที่

จะชวยพัฒนาบริษัทได จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัท 
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นิยามกรรมการอิสระ  

บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

 

กรรมการอิสระเปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเปนอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และตองสามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายไดเทาเทียมกัน และไมใหเกิดความ

ขัดแยงทางผลประโยชน  เปนอิสระจากฝายจัดการ นอกจากน้ัน ยังตองสามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยใหความเห็นอยางเปน

อิสระได กรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 

 

1. ถือหุนไมเกินรอยละหน่ึงของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ท้ังน้ี ใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเก่ียวของของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของ

บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวน

แตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป ท้ังน้ี ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระ

เคยเปนขาราชการ หรือท่ีปรึกษา ของสวนราชการซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

3. ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเปนบิดา มารดา คูสมรส พี่

นอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับ

การเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ

บริษัท ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผู

มีอํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทํารายการทางการคาท่ีกระทําเปนปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเชาหรือให

เชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม 

คํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซ่ึงเปนผลใหบริษัทหรือคูสัญญามี

ภาระหน้ีท่ีตองชําระตออีกฝายหน่ึง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือต้ังแตย่ีสิบลานบาทขึ้นไป 

แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา ท้ังน้ี การคํานวณภาระหน้ีดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณา

ภาระหน้ีดังกลาว ใหนับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหวางหน่ึงปกอนวันท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ 

บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว

มาแลวไมนอยกวาสองป 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรับ

คาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ

บริษัท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะไดพนจากการมี

ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูท่ีเก่ียวของ

กับผูถือหุนรายใหญ 
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8. ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนท่ีมี

นัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอย

ละหน่ึงของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมี

นัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย  

9. ไมมีลักษณะอื่นใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 

 

ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเปนไปตามขอ 1. ถึงขอ 9. แลว กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (collective decision) ได 

 

ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษัทแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการ

ใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาท่ีกําหนดตามขอ 4. หรือขอ 6. บริษัทอาจไดรับการผอนผันขอหามการมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือ

การใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาดังกลาว เมื่อบริษัทไดจัดใหมีความเห็นคณะกรรมการบริษัทท่ีแสดงวาไดพิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 

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

ไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีและการใหความเห็นท่ีเปนอิสระ และจัดใหมีการเปดเผยขอมูลตอไปน้ีในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระ

พิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระดวย 

ก.  ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ ท่ีทําใหบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติไมเปนไปตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนด 

ข. เหตุผลและความจําเปนท่ียังคงหรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 

ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอใหมีการแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 

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

ใหบริการทางวิชาชีพ ใหเปนผูลงลายมือช่ือในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการใหบริการทางวิชาชีพ (แลวแตกรณี) ในนามของนิติบุคคล

น้ัน 
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 -1- 

ขอมูลเก่ียวกับกรรมการท่ีเปนผูรับมอบฉันทะ 

 

นายสืบตระกูล  สุนทรธรรม 

Mr. Suebtrakul Soonthornthum 

 

วัน / เดือน / ป เกิด 23 ตุลาคม 2485 

อาย ุ 77 ป 

สัญชาต ิ ไทย 

ที่อยู เลขที่ 102 ถนน ณ ระนอง คลองเตย กรุงเทพฯ  

วุฒิการศึกษาสูงสุด MBIM, Hon.Dlitt. มหาวิทยาลัยเคอรตนิ ประเทศออสเตรเลีย 

PMD มหาวิทยาลัยฮารวารด ประเทศสหรัฐอเมริกา   

วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

โดยสมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

จํานวนปที่เปนกรรมการ 3 ป 7 เดือน (ไดรับการแตงตั้งเม่ือวันที ่1 ตุลาคม 2559) 

   

ประสบการณการทํางาน   

(ในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา) 

ชวงระยะเวลา 

(ปที่เร่ิมรับตําแหนง –ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

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

(มหาชน) 

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

พ.ศ. 2547 – ปจจุบัน 

พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2553 

กรรมการ ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ ธนาคารยูโอบี จํากัด 

(มหาชน) 

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

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

พ.ศ. 2539 – ปจจุบัน 

พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2548 

กรรมการอิสระ บริษัท วนชัย กรุป จํากัด (มหาชน) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ  บริษัท วนชัย กรุป จํากัด 

(มหาชน) 

พ.ศ. 2563 –  ปจจุบัน 

พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2562 

พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2559 

รองประธาน บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) 

รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) 

กรรมการรองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) 

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

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

กรรมการ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท (ประเทศไทย) จํากัด 

 พ.ศ. 2544 – ปจจุบัน 

 

พ.ศ. 2530 – ปจจุบัน 

พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2529 

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เมืองไทยประกัน

ชีวิต จํากัด (มหาชน) 

กรรมการอิสระ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

กรรมการ  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด 

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

(ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

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

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

 พ.ศ. 2563 – ปจจุบัน 

พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2562 

รองประธาน บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) 

รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลอ็กซเลย จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนงในกิจการอ่ืน 

(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

ชวงระยะเวลา 

(ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

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

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

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

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

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

กรรมการ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท (ประเทศไทย) จํากัด 

 พ.ศ. 2544 – ปจจุบัน 

 

พ.ศ. 2530 – ปจจุบัน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เมืองไทยประกัน

ชีวิต จํากัด (มหาชน) 

กรรมการอิสระ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/ 

กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

 

 

-ไมมี- 

 

การถือหุนในบริษัท -ไมมี- 

 

การเขาประชุมในรอบป 2562 คณะกรรมการบริษัท 12 คร้ัง จาก 12 คร้ัง  

คณะกรรมการตรวจสอบ 4 คร้ัง จาก 4 คร้ัง 

 

การมีสวนไดสวนเสียในวาระที่พิจารณาใน

คร้ังนี้ 

มีสวนไดสวนเสียในวาระพิจารณาอนมัุติการจายคาตอบแทนกรรมการและบําเหน็จกรรมการ 
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ขอมูลเก่ียวกับกรรมการท่ีเปนผูรับมอบฉันทะ 

 

นายพูลพิพัฒน  อังยุรีกุล 

Mr. Poonpipat  Aungurigul 

 

 

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

อาย ุ 72 ป 

สัญชาต ิ ไทย 

ที่อยู 35/43 หมูบานลดาวัลย ซอย 5/4 ถนนศรีนครินทร ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  

วุฒิการศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง แผนกวิชาการบัญชี  

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

โดยสมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

จํานวนปที่เปนกรรมการ 20 ป 9 เดือน (ไดรับการแตงตั้งเม่ือวันที ่30 กรกฎาคม 2542) 

ประสบการณการทํางาน   

(ในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา) 

ชวงระยะเวลา 

(ปที่เร่ิมรับตําแหนง – ปจจุบัน) 
ตําแหนง / บริษัท 

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

(มหาชน) 

พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2559 

 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย บริติช  

ซีเคียวริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน) 

 

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

 

 

-ไมมี- 

 

ตําแหนงในกิจการอ่ืน 

(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

 

-ไมมี- 

 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/ 

กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 

 

-ไมมี-  

การถือหุนในบริษัท -ไมมี- 

 

การเขาประชุมในรอบป 2562 คณะกรรมการบริษัท 11 คร้ัง จาก 12 คร้ัง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 3 คร้ัง จาก 4 คร้ัง 

 

การมีสวนไดสวนเสียในวาระที่พิจารณา

ในคร้ังนี้ 

มีสวนไดสวนเสียในวาระพิจารณาอนมัุติการจายคาตอบแทนกรรมการและบําเหน็จกรรมการ 
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Enclosure No. 6 

 

หนา 1 ของจํานวน 2 หนา 
Page 1 of 2  

 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

(แบบท่ัวไปซึ่งเปนแบบท่ีงายไมซับซอน) 
(General Form) 

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

เขียนท่ี  
Written at 
วันท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 

(1)  ขาพเจา  สัญชาติ   อยูบานเลขท่ี   
I/We  Nationality  Residing at  

ถนน  ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

          

(2)  เปนผูถือหุนของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม   หุน  
being a shareholder of Phatra Leasing Public Company Limited, holding the total number of  shares, 

และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง ดังน้ี   
and having the right to vote equivalent to  votes as follows:  

หุนสามัญ  หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ        เสียง  
ordinary share of  shares, and having the right to vote equivalent to  votes, 
หุนบุริมสิทธ ิ - หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  - เสียง  
preference share of  shares, and having the right to vote equivalent to  votes. 
    

(3)  ขอมอบฉันทะให      
Hereby appoint:    

                      (1)      นาย/นาง/นางสาว  อาย ุ  ป  อยูบานเลขท่ี   
 Mr./Mrs./Miss  age  years, residing at  

ถนน   ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย  
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

 หรือ                (2)      นาย/นาง/นางสาว  อาย ุ  ป  อยูบานเลขท่ี   
  or   Mr./Mrs./Miss  age  years, residing at  

ถนน   ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

 หรือ                (3)      นาย/นาง/นางสาว  อาย ุ  ป  อยูบานเลขท่ี   
  or   Mr./Mrs./Miss  age  years, residing at  

ถนน   ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

หรือ  นายสืบตระกูล  สุนทรธรรม   ตําแหนง   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
or Mr. Suebtrakul Soonthornthum  Positions  Independent Director / Chairman of the Audit Committee 
 
อายุ  77 ป  ท่ีอยูเลขท่ี 102 ถนน ณ ระนอง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
age          77         years     Residing at 102 Na Ranong Road, Khet Klong Toey, Bangkok 

หรือ  นายพูลพิพัฒน อังยุรีกุล ตําแหนง      กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ      
or Mr. Poonpipat  Aungurigul Positions         Independent Director / Member of the Audit Committee   

   
อายุ   72 ป        ท่ีอยูเลขท่ี 35/43 หมูบานลดาวัลย ซอย 5/4 ถนนศรีนครินทร ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
age          72 years        Residing at 35/43 Ladawan Village Soi 5/4 Srinakarin Road, Tambol Bang Kaew, Amphoe Bang Phli, Samut Prakan Province 
 
สวนไดเสียในวาระท่ีเสนอในการประชุม AGM คร้ังน้ี : มีสวนไดสวนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการจายคาตอบแทนกรรมการและบําเหน็จ

กรรมการ 

 

(ปดอากรแสตมป 

20 บาท) 

(Stamp Duty  

Baht 20) 
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หนา้ 2 ของจ านวน 2 หนา้ 
Page 2 of 2  

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

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

ประจ าปี 2563 วันพุธที ่29 เมษายน 2563  เวลา 14.00 น. 
for the Year 2020 on Wednesday 29  April 2020  at 2.00 p.m. 
ณ ห้อง  เลอโลตัส  1 ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือที่
จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ื่นด้วย 
at Le Lotus 1, 2nd Floor, Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel, 204 Rachadapisek Road, Huaykwang, Bangkok 10320, or any adjournment at any date, time 
and place thereof.    
 

กิจการใดทีผู่้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมน้ัน ใหถ้ือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าการเองทุกประการ   
Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 
 

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
( ) 

 
 
ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

( ) 
 
หมายเหตุ  
Remark 
 
ผู้ถือหุน้ทีม่อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หุน้ใหผู้้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies 
for splitting votes. 
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หนา 1 ของจํานวน 5 หนา 
Page 1 of 5 

 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบท่ีกําหนดรายการตางๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) 
(Proxy Form containing specific details) 

 

เขียนท่ี  
Written at 
วันท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 

(1)  ขาพเจา  สัญชาติ   อยูบานเลขท่ี   
I/We  Nationality  Residing at  

ถนน  ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

          

(2)  เปนผูถือหุนของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม   หุน  
being a shareholder of Phatra Leasing Public Company Limited, holding the total number of  shares, 

และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง ดังน้ี   
and having the right to vote equivalent to  votes as follows:  

หุนสามัญ  หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ   เสียง  
ordinary share of  shares, and having the right to vote equivalent to  votes, 
หุนบุริมสิทธ ิ - หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  - เสียง  
preference share of  shares, and having the right to vote equivalent to  votes. 
    

(3)  ขอมอบฉันทะให      
Hereby appoint:    

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

ถนน   ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย  
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

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

ถนน   ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

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

ถนน   ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

หรือ  นายสืบตระกูล  สุนทรธรรม   ตําแหนง   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
or Mr. Suebtrakul Soonthornthum  Positions  Independent Director / Chairman of the Audit Committee 
 
อายุ  77     ป       ท่ีอยูเลขท่ี 102 ถนน ณ ระนอง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                        
age     77        years       Residing at 102 Na Ranong Road, Khet Klong Toey, Bangkok 

หรือ  นายพูลพิพัฒน อังยุรีกุล ตําแหนง      กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ      
or Mr. Poonpipat  Aungurigul Positions         Independent Director / Member of the Audit Committee   

   
อายุ     72 ป   ท่ีอยูเลขท่ี 35/43 หมูบานลดาวัลย ซอย 5/4 ถนนศรีนครินทร ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
age        72 years        Residing at 35/43 Ladawan Village Soi 5/4 Srinakarin Road, Tambol Bang Kaew, Amphoe Bang Phli, Samut Prakan Province 
 
 

(ปดอากร

แสตมป 20 

บาท) 

(Stamp Duty 
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สวนไดเสียในวาระท่ีเสนอในการประชุม AGM คร้ังน้ี : มีสวนไดสวนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการจายคาตอบแทนกรรมการและบําเหน็จ

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

remuneration and bonus of the directors 
 

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

ประจําป 2563 วันพุธท่ี 29 เมษายน 2563  เวลา 14.00 น. 
for the Year 2020 on Wednesday 29  April 2020  at 2.00 p.m. 
ณ หอง  เลอโลตัส  1 ช้ัน 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด กรุงเทพฯ เลขท่ี 204 ถนนรัชดาภิเษก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือท่ี

จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 
at Le Lotus 1, 2nd Floor, Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel, 204 Rachadapisek Road, Huaykwang, Bangkok 10320, or any adjournment at any date, 
time and place thereof.    
 

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

วาระท่ี 1    รับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2562 
Agenda No. 1         To acknowledge the report on the operating results for the year 2019 

 

วาระท่ี 2    พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2562 
Agenda No. 2         To consider and approve the Financial Statements for the year 2019 

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

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

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
      Approve Disapprove  Abstain 

วาระท่ี 3    พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2562  
Agenda No. 3 To consider and approve the dividend payment for the year 2019  

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

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

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
      Approve Disapprove  Abstain 

วาระท่ี 4    พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามวาระ 
Agenda No. 4 To consider and approve the appointment of the directors in place of the directors who retired by rotation 

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

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

 การแตงตั้งกรรมการท้ังชุด  
Appointing the whole nominated candidates 
 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

      Approve Disapprove  Abstain 

 การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล  
Appointing an individual nominated candidate  
4.1 นางนวลพรรณ  ลํ่าซํา   

Mrs.  Nualphan  Lamsam 
 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 Approve  Disapprove      Abstain 
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4.2 นางจันทรา  บูรณฤกษ 
Mrs. Chantra Purnariksha 
 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

Approve  Disapprove      Abstain 
4.3 นายอาภัสสร  บุนนาค 

Mr. Arpatsorn Bunnag 
 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

Approve  Disapprove       Abstain 
4.4 นายอนุพล  ลิขิตพฤกษไพศาล 
          Mr. Aunpon Likitpurkpaisan 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
Approve  Disapprove       Abstain 

วาระท่ี 5    พิจารณาอนุมัติการจายคาตอบแทนกรรมการและบําเหน็จกรรมการ  
Agenda No. 5 To consider and approve the payment of the remuneration and bonus of the directors 

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

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

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove  Abstain 

วาระท่ี 6    พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 
Agenda No. 6 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee 

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

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

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove  Abstain 

วาระท่ี 7    พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท ขอ 23 ขอ 24 และขอ 25 
Agenda No. 7 To consider and approve the amendment of Articles 23, 24 and 25 of the Company’s Articles of Association  

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

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

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove  Abstain 

วาระท่ี 8   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 
Agenda No. 8 To consider other matters (if any) 

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

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

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove  Abstain 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถือวาการลงคะแนน

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

(6) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ี

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการ

ใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
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   In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or 
passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the 
right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบ

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

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

ลงช่ือ/Signed ผูมอบฉันทะ/Grantor 

( ) 
 

 

ลงช่ือ/Signed ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

( ) 
หมายเหตุ 
Remarks 
 
1. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวน

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

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

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบ

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

 
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ ำกัด (มหำชน) 

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

ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี 2563 ในวันพุธที่ 29 เมษำยน 2563 เวลำ 14.00 น. ณ เลอโลตัส 1 ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ 
คองคอรด์ กรุงเทพฯ เลขที ่204 ถนนรัชดำภิเษก หว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10320 หรือทีจ่ะพึงเล่ือนไปในวัน เวลำ และสถำนทีอ่ื่นด้วย 

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2020, on Wednesday 29 April 2020 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…่…………………………เร่ือง…………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
Agenda No. Re: 
 

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

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

 Approve  Disapprove   Abstain 
 

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

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

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

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

(continued) 
 

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

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove  Abstain 

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

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove  Abstain 

 

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

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove  Abstain 
 

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

 เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove  Abstain 
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 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
Proxy Form C. 

 
 
 

(แบบท่ีใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน)  
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

 

เขียนท่ี  
Written at 
วันท่ี เดือน พ.ศ.  
Date Month Year 

 

(1)  ขาพเจา    สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี   
I/We  Residing at  

ถนน  ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

          

ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ  
as a Custodian for   
ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม  หุน 
being a shareholder of Phatra Leasing Public Company Limited, holding the total number of  shares, 
และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง ดังน้ี   
and having the right to vote equivalent to  votes as follows:  

หุนสามัญ  หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ        เสียง  
ordinary share of  shares, and having the right to vote equivalent to  votes, 
หุนบุริมสิทธ ิ - หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  - เสียง  
preference share of  shares, and having the right to vote equivalent to  votes. 
    

(2)  ขอมอบฉันทะให      
Hereby appoint:    

                      (1)      นาย/นาง/นางสาว  อาย ุ  ป  อยูบานเลขท่ี   
 Mr./Mrs./Miss  age  years, residing at  

ถนน   ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย  
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

 หรือ                (2)      นาย/นาง/นางสาว  อาย ุ  ป  อยูบานเลขท่ี   
  or   Mr./Mrs./Miss  age  years, residing at  

ถนน   ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

 หรือ                (3)      นาย/นาง/นางสาว  อาย ุ  ป  อยูบานเลขท่ี   
  or   Mr./Mrs./Miss  age  years, residing at  

ถนน   ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

หรือ  นายสืบตระกูล  สุนทรธรรม   ตําแหนง   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
or Mr. Suebtrakul Soonthornthum  Positions  Independent Director / Chairman of the Audit Committee 
 
อาย ุ  77    ป   ท่ีอยูเลขท่ี 102 ถนน ณ ระนอง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                        
age        77       years       Residing at 102 Na Ranong Road, Khet Klong Toey, Bangkok 

(ปดอากรแสตมป 

20 บาท) 

(Stamp Duty  

Baht 20) 
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หรือ  นายพูลพิพัฒน ์อังยุรีกุล ต าแหน่ง      กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ      
or Mr. Poonpipat  Aungurigul Positions         Independent Director / Member of the Audit Committee   

   
อายุ    72 ปี     ทีอ่ยู่เลขที่ 35/43 หมู่บ้านลดาวัลย ์ซอย 5/4 ถนนศรีนครินทร ์ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
age         72 years       Residing at 35/43 Ladawan Village Soi 5/4 Srinakarin Road, Tambol Bang Kaew, Amphoe Bang Phli, Samut Prakan Province 
 
 
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและบ าเหน็จ

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

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

ประจ าปี 2563 วันพุธที ่29 เมษายน 2563  เวลา 14.00 น. 
for the Year 2020 on Wednesday 29  April 2020  at 2.00 p.m. 
ณ ห้อง  เลอโลตัส  1 ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือที่
จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ื่นด้วย 
at Le Lotus 1, 2nd Floor, Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel, 204 Rachadapisek Road, Huaykwang, Bangkok 10320, or any adjournment at any date, time 
and place thereof.    
 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะใหผู้้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดังนี ้
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:  
 มอบฉันทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถ่ือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

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

To grant the partial shares as follows: 
 หุน้สามัญ  หุน้    และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ      เสียง 
 ordinary share  shares, and having the right to vote equivalent to  votes, 
 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้    และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ - เสียง 
 preference share  shares, and having the right to vote equivalent to  votes. 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด                  เสียง 
Total amount of voting rights       votes. 
   

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

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

 

วาระที ่2    พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2562 
Agenda No. 2         To consider and approve the Financial Statements for the year 2019 

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

 (ข)  ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ด้วย……………………เสียง   ไม่เหน็ด้วย……………….…เสียง   งดออกเสียง………………….เสียง  

 Approve   votes Disapprove        votes     Abstain                    votes 

วาระที ่3    พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562  
Agenda No. 3 To consider and approve the dividend payment for the year 2019  

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

 (ข)  ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ด้วย……………………เสียง   ไม่เหน็ด้วย……………….…เสียง   งดออกเสียง………………….เสียง  

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

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

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

 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด  
Appointing the whole nominated candidates 

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

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  
Appointing an individual nominated candidate  
4.1 นางนวลพรรณ  ล ่าซ า   

Mrs.  Nualphan  Lamsam 
 เหน็ด้วย…………………เสียง   ไม่เหน็ด้วย……………….เสียง   งดออกเสียง……………….เสียง  
  Approve         votes      Disapprove          votes        Abstain                   votes 

4.2 นางจันทรา  บูรณฤกษ ์
Mrs. Chantra Purnariksha 
 เหน็ด้วย…………………เสียง   ไม่เหน็ด้วย……………….เสียง   งดออกเสียง……………….เสียง  
  Approve         votes      Disapprove          votes        Abstain                   votes 

4.3 นายอาภัสสร  บุนนาค 
Mr. Arpatsorn Bunnag 
 เหน็ด้วย…………………เสียง   ไม่เหน็ด้วย……………….เสียง   งดออกเสียง……………….เสียง  
  Approve         votes      Disapprove          votes        Abstain                   votes 

4.4 นายอนุพล  ลิขิตพฤกษไ์พศาล 
          Mr. Aunpon Likitpurkpaisan 

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

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

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

 (ข)  ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ด้วย……………………เสียง   ไม่เหน็ด้วย……………….…เสียง   งดออกเสียง………………….เสียง  

 Approve   votes Disapprove        votes     Abstain                    votes 

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

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

 (ข)  ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ด้วย……………………เสียง   ไม่เหน็ด้วย……………….…เสียง   งดออกเสียง………………….เสียง  

 Approve   votes Disapprove        votes     Abstain                    votes 

วาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 ข้อ 24 และข้อ 25 
Agenda No. 7 To consider and approve the amendment of Articles 23, 24 and 25 of the Company’s Articles of Association  

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

 (ข)  ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ด้วย……………………เสียง   ไม่เหน็ด้วย……………….…เสียง   งดออกเสียง………………….เสียง  

 Approve   votes Disapprove        votes     Abstain                    votes 
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วาระที่ 8   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda No. 8 To consider other matters (if any) 

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

 (ข)  ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ด้วย……………………เสียง   ไม่เหน็ด้วย……………….…เสียง   งดออกเสียง………………….เสียง  

 Approve   votes Disapprove        votes     Abstain                    votes 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุน้ 

  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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเทจ็จริงประการ
ใด ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่หน็สมควร 

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes 
resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to 
consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะใหถ้ือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified 
in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
 

ลงช่ือ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
( ) 

 
 

ลงช่ือ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 

 
หมายเหตุ 
Remarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (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. หลักฐานทีต้่องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คอื 
Evidence to be attached with this Proxy Form are: 

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

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

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

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

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

 

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

 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ เลอโลตัส  1  ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ 
คองคอรด์ กรุงเทพฯ เลขที ่204 ถนนรัชดาภิเษก หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือทีจ่ะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ื่นด้วย 

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2020, on Wednesday 29 April 2020 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…่…………………………เร่ือง…………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
Agenda No. Re: 
 

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

 (ข)  ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ด้วย……………………เสียง   ไม่เหน็ด้วย……………….…เสียง   งดออกเสียง………………….เสียง  

Approve  votes  Disapprove  votes Abstain   votes 
 

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

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

 (ข)  ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ด้วย……………………เสียง   ไม่เหน็ด้วย……………….…เสียง   งดออกเสียง………………….เสียง  

Approve  votes  Disapprove  votes Abstain   votes 
 
 

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

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

 (ข)  ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ด้วย……………………เสียง   ไม่เหน็ด้วย……………….…เสียง   งดออกเสียง………………….เสียง  

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

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

 (ข)  ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เหน็ด้วย……………………เสียง   ไม่เหน็ด้วย……………….…เสียง   งดออกเสียง………………….เสียง  

 Approve votes  Disapprove  votes Abstain   votes 
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วาระที…่…………………………เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ (ต่อ)  
Agenda No.  Re:  To consider and approve the appointment of the directors in place of the directors who retired by rotation 

(continued) 
 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

ในกำรประชุมผู้ถอืหุ้นสำมัญประจ ำปี 2563 
บริษัท ภัทรลิสซิง่ จ ำกัด (มหำชน) 

วันพุธที ่29 เมษำยน 2563 
 

ก. กำรมอบฉันทะ 
 

บริษัทส่งแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองสามารถพิจารณาไดว้่าจะมอบ
ฉนัทะใหบุ้คคลอื่นหรือจะมอบฉันทะใหก้รรมการบรษิัท (ตามรายช่ือกรรมการท่ีบรษัิทก าหนด) ใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะเพ่ือเขา้ประชุมและออก
เสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถื้อหุน้แทน 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งการมอบฉนัทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ก. ได ้หรือ ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้เป็นผู้
ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ สามารถเลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ค. 
ได ้ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้จะตอ้งเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหนึ่งเพยีงแบบเดียวเท่ำน้ัน 

1. การมอบฉนัทะใหบ้คุคลอ่ืนเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
▪ ผูม้อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้้รบัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โดยไม่

สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
▪ ผูม้อบฉนัทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉนัทะ และลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะใหถ้กูตอ้ง

ครบถว้น 
▪ ผูร้บัมอบฉันทะตอ้งน าหนงัสือมอบฉนัทะไปย่ืนตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัท  ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูร้บัมอบฉันทะจะเขา้

ประชมุ 
2. การมอบฉนัทะใหก้รรมการบรษิัทเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

▪ ผูม้อบฉนัทะโปรดระบช่ืุอและรายละเอียดของกรรมการบรษิัทเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ตามรายละเอียดดงันี ้
1. นายสืบตระกลู  สนุทรธรรม    ต าแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ77 ปี ท่ีอยู่เลขท่ี 102 ถนน ณ ระนอง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                         
2. นายพลูพิพฒัน ์องัยรุีกลุ ต าแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ   

อาย ุ72 ปี ท่ีอยู่เลขท่ี 35/43 หมู่บา้นลดาวลัย ์ซอย 5/4 ถนนศรีนครนิทร ์แขวงบางแกว้ เขตบางพลี สมทุรปราการ 
▪ ผูม้อบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนงัสือมอบฉันทะและลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ ใส่ซองบริการธุรกิจตอบรบั

และปิดผนึกส่งทางไปรษณียโ์ดยไม่ตอ้งผนึกตราไปรษณียากร ส่งใหเ้ลขานกุารบริษัทก่อนวนัประชุม ทัง้นี ้บริษัทใคร่
ขอความรว่มมือในการจดัส่งเอกสาร โดยขอใหส้่งถงึบรษิัทภายในวนัศกุรท่ี์ 24 เมษายน 2563  

 
ข. กำรลงทะเบียนและกำรแสดงเอกสำรก่อนเข้ำประชุม 
 

บริษัทจะเร่ิมตรวจควำมสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ และเปิดรับลงทะเบียน ต้ังแต่เวลำ 13.00 น. เป็นต้นไป ณ  
ห้อง เลอโลตัส 1 ช้ัน 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดำภิเษก ห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 
10320 ตำมแผนทีท่ีแ่นบ 
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1. ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 
▪ กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง : 

- บตัรประจ าตวัประชาชน  หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ หรือเอกสาร
ท่ีส่วนราชการออกใหซ้ึง่ปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุน้และท่ียงัไม่หมดอาย ุ

▪ กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ :  
- หนงัสือมอบฉนัทะที่บริษัทไดจ้ดัส่งพรอ้มกรอกขอ้ความใหค้รบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบ

ฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างชาติ) หรือส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหซ้ึ่งปรากฏรูปถ่ายของผูม้อบฉันทะและท่ียังไม่หมดอายุ 
และรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 

- บตัรประจ าตวัประชาชน  หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ หรือเอกสาร
ท่ีส่วนราชการออกใหซ้ึง่ปรากฏรูปถ่ายของผูร้บัมอบฉนัทะและท่ียงัไม่หมดอายุ 

 
2. ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิตบิคุคล 

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

ท่ีส่วนราชการออกใหซ้ึง่ปรากฏรูปถ่ายของผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิตบิคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้และท่ียงัไม่หมดอาย ุ 
- ส าเนาหนงัสือรบัรองของกระทรวงพาณิชยท่ี์รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งมีอายุ

ไม่เกิน 1 เดือน และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าประชุมมีอ านาจ
กระท าการแทนนิตบิคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

▪ กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ : 
- หนงัสือมอบฉนัทะท่ีบรษิัทไดจ้ดัส่งพรอ้มกรอกขอ้ความใหค้รบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบ

ฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
- ส าเนาหนงัสือรบัรองของกระทรวงพาณิชยท่ี์รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งมีอายุ

ไม่เกิน 1 เดือน และมีข้อความแสดงใหเ้ห็นว่าผู้มีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะมีอ านาจ
กระท าการแทนนิตบิคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

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

- บตัรประจ าตวัประชาชน  หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ หรือเอกสาร
ท่ีส่วนราชการออกใหซ้ึง่ปรากฏรูปถ่ายของผูร้บัมอบฉนัทะและท่ียงัไม่หมดอายุ 

 
3. ผูถื้อหุน้ซึง่มิไดมี้สญัชาติไทยหรือเป็นนิตบิุคคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

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

- หนงัสือรบัรองการเป็นนิตบิุคคลนัน้ ซึง่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ทัง้นี ้อาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยส่วนราชการของ
ประเทศท่ีนิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่หรือโดยเจา้หนา้ท่ีของนิติบุคคลนัน้ก็ได้ โดยจะตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกับช่ือนิติ
บุคคล ผู้มีอ  านาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล และเง่ือนไขหรือข้อจ ากัดอ านาจในการลงลายมือช่ือ  ท่ีตั้ง
ส  านกังานใหญ่ เป็นตน้ 
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- เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค  าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้มี้อ  านาจ
ลงลายมือช่ือผกูพนันิตบิคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 

 
ค. กำรออกเสียงลงคะแนนและกำรนับผลกำรลงคะแนนเสียง 

 
ประธานท่ีประชุม (“ประธำน”) จะแจง้วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงใหท่ี้ประชุมทราบก่อนเขา้สู่

วาระการประชมุ 
1. การออกเสียงลงคะแนน 

- ใหน้บัหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสียง 
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

โปรดยกมือขึน้ 
❖ หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดยกมือไม่เหน็ดว้ย หรืองดออกเสียง ใหผู้ถื้อหุน้บนัทกึการลงมติไม่เหน็ดว้ยหรืองดออกเสียง

ในบตัรลงคะแนนท่ีเจา้หนา้ท่ีไดแ้จกใหก้่อนเขา้ประชุม  และประธานจะใหเ้จา้หนา้ท่ีน าบตัรลงคะแนนของผูถื้อ
หุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงไปตรวจนบัคะแนนเสียง หากผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีไม่ไดย้กมือไม่เห็นดว้ย หรืองด
ออกเสียงในท่ีประชุมและไม่ไดน้  าส่งบตัรลงคะแนนของตนเพ่ือไปตรวจนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระนัน้ ถือว่า
ผูถื้อหุน้ทา่นนัน้มีมตใิหอ้นมุตัติามท่ีประธานเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาลงมติ 

❖ หากไม่มีผู้ถือหุน้ท่านใดยกมือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ถือว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันทใ์หอ้นุมัติตามท่ี
ประธานเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ เวน้แตก่รณีท่ีผูถื้อหุน้ไดท้  าเครื่องหมายในหนงัสือมอบฉันทะไวแ้ลว้ว่า 
ประสงคจ์ะลงมติไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงประการใด ซึ่งบริษัทไดบ้นัทกึคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองด
ออกเสียงดงักล่าวนัน้ในการลงมตใินแตล่ะวาระไวด้ว้ยแลว้ 

- ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้ประชุมแทนและใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์
ของผูถื้อหุน้ตามท่ีผูถื้อหุน้ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ บรษิัทจะน าการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูถื้อหุน้ระบไุวใ้น
หนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวไปบนัทกึรวบรวมไวล้่วงหนา้ในขณะท่ีผูร้บัมอบฉันทะลงทะเบียนเขา้ประชุมเรียบรอ้ยแลว้
เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะ โดยผูร้บัมอบฉันทะไม่ตอ้งไปกรอกบตัรลงคะแนนเสียงในท่ี
ประชมุอีก 

 
2. การนบัผลการลงคะแนนเสียง 

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

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

-  การนบัผลการลงคะแนนเสียงจะแบง่ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  
❖ วาระท่ีตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  :

บรษิัทจะไม่นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียงเป็นฐานในการค านวณ 
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❖ วาระท่ีตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา 
ประชุม : บริษัทจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ทัง้ท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง เป็นฐานในการ
ค านวณ 

❖ วาระท่ีตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน : บรษิัทจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ทัง้ที่เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และ
งดออกเสียง เป็นฐานในการค านวณ 
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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะทีเ่กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น  
 

หมวดที ่5 การประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

ขอ้ 30. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในส่ีเดือนนบัแตว่นัสิน้สดุของ
รอบปีบญัชีของบรษิัท 
 

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

 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ช่ือ

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

 
ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามครัง้ใด จ านวนผูถื้อหุน้

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

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

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

(1)  ในกรณีปรกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน
เสียงเทา่กนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงขา้งมาก 

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

มอบหมายใหบ้คุคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบรษิัท หรือ การรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงค์
จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

 
 ขอ้ 34. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
 

(1)   พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงว่าในรอบปีท่ีผ่านมากิจการของบริษัทได้
จดัการไป 

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

 

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับส่วนทีเ่สนอให้มีการแก้ไขเพิม่เตมิ 

ขอ้ 23. การประชุมคณะกรรมการตามปกติใหจ้ัดขึน้อย่างน้อย 3 

เดือนต่อครัง้ ประธานกรรมการหรือกรรมการท่ีไดร้ับมอบหมายจาก

ประธานกรรมการเป็นผูเ้รียกประชุม ก าหนดวนั เวลา สถานท่ี ในการ

ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานท่ีท่ีประชุมนัน้อาจก าหนดไดเ้ป็นอย่าง

อ่ืนนอกเหนือไปจากทอ้งที่อนัเป็นท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ของบรษิัท 

 

ขอ้ 23. การประชุมคณะกรรมการตามปกติใหจ้ัดขึน้อย่างน้อย 3 
เดือนต่อครัง้ ประธานกรรมการหรือกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายจาก
ประธานกรรมการเป็นผูเ้รียกประชุม ก าหนดวนั เวลา สถานท่ี ในการ
ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานท่ีท่ีประชุมนัน้อาจก าหนดไดเ้ป็นอย่าง
อ่ืนนอกเหนือไปจากทอ้งที่อนัเป็นท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่ของบรษิัท 
 
ทัง้นี ้การประชุมคณะกรรมการของบริษัท สามารถกระท าผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกสไ์ด ้
 

ขอ้ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรือ
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม  โดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน หรือส่งมอบใหแ้ก่ผูร้บัหรือตวัแทนของผูร้บัโดยตรง โดย
ระบุวนั เวลา สถานท่ี และกิจการท่ีจะประชุมไปยังกรรมการไม่นอ้ย
กวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชมุ เวน้แตใ่นกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพ่ือรกัษาสิทธิ
หรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิ ธี อ่ืน และ
ก าหนดใหเ้รว็กวา่นัน้ก็ได ้

ขอ้ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรือ
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม  โดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน หรือส่งมอบใหแ้ก่ผูร้บัหรือตวัแทนของผูร้บัโดยตรง โดย
ระบุวนั เวลา สถานท่ี และกิจการท่ีจะประชุมไปยังกรรมการไม่นอ้ย
กวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชมุ เวน้แตใ่นกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพ่ือรกัษาสิทธิ
หรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิ ธี อ่ืน และ
ก าหนดใหเ้รว็กวา่นัน้ก็ได ้
 
ในการจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
บริษัทอาจส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
ดงักล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสแ์ทนก็ได ้  
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ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับส่วนทีเ่สนอให้มีการแก้ไขเพิม่เตมิ 

ขอ้ 25. ในการประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณี
ท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้
ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่
มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้
กรรมการซึง่มาประชมุเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 
 
การวินิจฉัยชีข้าดในท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหนึ่งมี
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใด 
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

ขอ้ 25. ในการประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณี
ท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้
ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่
มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้
กรรมการซึง่มาประชมุเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 
 
การวินิจฉัยชีข้าดในท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหนึ่งมี
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใด 
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 
 
ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในท่ีประชุมจะ
ก าหนดใหก้รรมการของบริษัทเขา้ร่วมประชุมและด าเนินการใด ๆ ใน
การประชุมดงักล่าวผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยท่ีกรรมการอย่าง
นอ้ยหนึ่งในสามขององคป์ระชุมตอ้งอยู่ในท่ีประชุมแห่งเดียวกัน และ
กรรมการทัง้หมดท่ีเขา้ร่วมประชุมตอ้งอยู่ในประเทศไทยในขณะท่ีมี
การประชมุ  
 
การประชุมกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสาม ต้องมี
กระบวนการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศโดยให้มีการ
บนัทกึเสียง หรือทัง้เสียงและภาพแลว้แต่กรณีของกรรมการทกุรายใน
ท่ีประชุมตลอดระยะเวลาท่ีมีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอรท่ี์เกิดขึน้จากการบนัทกึดงักล่าว และมีระบบควบคมุการ
ประชมุเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
กรรมการบรษิัทซึ่งเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ดว้ยวิธีการและเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ถือว่าเป็นการเขา้
ร่วมประชุมอันสามารถนับองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุม
คณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการ
ประชมุตามวธีิการท่ีบญัญตัไิวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัฉบบันี ้
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Phatra Leasing Public Company Limited  

252/6 29th Fl., Muang thai Phatra Complex1, Tel. 0-2290-7575, 0-2693-2288 

Rachadaphisek Rd., Huaykwang, Bangkok 10320 Fax. 0-2693-2298-99 

www.phatra-leasing.com 

 

 
 

หนังสือเชิญประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2563 

บริษัท ภัทรลสิซ่ิง จาํกัด (มหาชน)  

วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.  
ณ เลอโลตัส 1 ชั้น 2  

โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด กรุงเทพฯ  

เลขท่ี 204 ถนนรัชดาภิเษก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 

 

 

 

เน่ืองจากการจัดประชุม AGM จะเปนการรวมกันของคนหมูมาก ซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา (“COVID-19”)  

ดังน้ัน เพ่ือปองกันการแพรระบาดของ COVID-19  

ผูถือหุนทุกทานสามารถพิจารณามอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระของบริษัท  

แทนการเขารวมประชุม AGM ดวยตนเอง 

 
ทั้งนี้ บริษทังดแจกของที่ระลึก เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางที่หนวยงานกํากับดูแลบริษทัจดทะเบียนไดรณรงคให

เลิกแจกของที่ระลึกในการประชุมผูถือหุน 

อยางไรก็ตาม บริษทัยังคงจัดอาหารวางไวรับรองผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่มารวมประชุม  
(1 ทานตอ 1 ชุด) 

 

 

 

เปดรับลงทะเบียน ตั้งแตเวลา 13.00 น. 

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียนซึ่งพิมพบารโคดมาแสดง 

ตอเจาหนาที่ลงทะเบียนในวันประชุม 
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