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วันที่ 22 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561
เรียน ท่านผูถ้ ือหุ้น บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่งจ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจัดขึ้น
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561 ขึ้น ในวันที่ 23 เมษายน
2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปาริชาติ (ชั้น 3) โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 ทีจ่ ดั ขึน้ เมือ่ วันที่ 29 กันยายน 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล		
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่
29 กันยายน 2560 ซึ่งบริษัทได้จัดท�ำรายงานการประชุม ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่ก�ำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ
บริษัทแล้ว โดยมีส�ำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ความเห็นของคณะกรรมการ		
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าว
วาระที่ 2. พิจารณารับรองผลการด�ำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพื่อพิจารณารับรองผลการด�ำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจ�ำปี 2560
ภายใต้หัวข้อเรื่อง ฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงาน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
ฉบับนี้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองผลการด�ำเนินงานในรอบปี 2560
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วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ�ำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 56.
ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 5 คณะกรรมการจึงได้จดั ให้มกี ารจัดท�ำงบแสดงฐานะการเงิน และงบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ�ำปี 2560 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “งบการเงิน”
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ�ำปี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดทีแ่ สดงไว้ในรายงานประจ�ำปี ซึง่ ได้ผา่ น
การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนส�ำรองตามกฎหมาย จากผลการด�ำเนินงาน 2560 และพิจารณาการจ่าย
เงินปันผล
4.1 พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนส�ำรองตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพือ่ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน จ�ำกัด มาตรา 116 ทีก่ ำ� หนดให้บริษทั จัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
ส่วนหนึง่ ไว้เป็นทุนส�ำรองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าทุนส�ำรองจะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ความเห็นของคณะกรรมการ
ผลการด�ำเนินงานเฉพาะกิจการปี 2560 บริษัทมีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 124,170,702.30 บาท (ซึ่งเสียภาษี
นิตบิ คุ คลในอัตราร้อยละ 20) คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทปี่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
จัดสรรทุนส�ำรองตามกฎหมาย จ�ำนวน 6,382,253.96 บาท
4.2 พิจารณาจ่ายเงินปันผล
วัตถุประสงค์และเหตุผล
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิ หลังหักภาษีนิติบุคคลและส�ำรองตาม
กฎหมาย ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั ความจ�ำเป็น และความเหมาะสมอืน่ ๆ ในอนาคต และการจ่ายปันผลต้องได้รบั อนุมตั ิ
จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการจึงได้มมี ติให้นำ� เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ โดยข้อมูล
การจ่ายเงินปันผลของปีก่อนๆ สรุปดังนี้
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บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)

www.ecl.co.th
สรุปรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทปีก่อนๆ
ปีบญ
ั ชี

ปี 2558
50,885,703.26
2,544,285.16
594,776,000

ปี 2559
26,320,565.53
1,393,709.36
798,358,500

ก�ำไรสุทธิ
ตั้งสำ�รองตามกฎหมาย (บาท)
จำ�นวนหุ้น (หุ้น)
จากผลการดำ�เนินงาน /
ม.ค.-มิ.ย. 58 ก.ค.- ธ.ค. 58 ม.ค.-มิ.ย. 59
จากกำ�ไรสะสม
เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท : หุน้ )
วันที่จ่าย
รวมเงินปันผลจ่าย (บาท)
อัตราการจ่ายปันผล
เมื่อเทียบกับกำ�ไรสุทธิ (ร้อยละ)

ปี 2560 (ปีที่เสนอ)
124,170,702.30
6,382,853.96
*1,108,857,244

กำ�ไรสะสม

ม.ค.-ธ.ค. 2560

0.05
9 พ.ค. 60
39,917,925
-

* เป็นจ�ำนวนรวมจากหุ้นเดิม 923,619,591 หุ้น และหุ้นที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิ ECL-W2 ครั้งสุดท้าย
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 จ�ำนวน 185,237,653 หุ้น
ความเห็นของคณะกรรมการ
ภายหลังจากจัดสรรทุนส�ำรองตามกฎหมาย บริษทั คงเหลือก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 117,787,848.34 บาท และเพือ่
เป็นการรักษาระดับผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการเห็นสมควรจ่ายเงินปันผล
ประจ�ำปี 2560 จากก�ำไรสุทธิ ซึ่งเป็นผลจากการด�ำเนินงานของเดือนมกราคม - ธันวาคม 2560 (ซึ่งได้เสีย
ภาษีในอัตราร้อยละ 20) ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวม 1,108,857,244* หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท (สี่สตางค์) เป็น
จ�ำนวนเงิน 44,354,289.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.66 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2560 ซึ่งเป็นจ�ำนวนที่ต�่ำกว่า
นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่ก�ำหนดไว้ในอัตราร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
และส�ำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อเก็บเงินไว้หมุนเวียนในการด�ำเนินงานขยายสินเชื่อต่อไป และให้น�ำเสนอ
เรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการก�ำหนดวันก�ำหนดรายชือ่ ให้สทิ ธิรบั เงินปันผลเป็นวันเดียวกันกับวันทีใ่ ห้สทิ ธิ เพือ่ เข้าร่วม
ประชุมผูถ้ อื หุน้ (Record Date) คือ วันที่ 21 มีนาคม 2561 และก�ำหนดจ่ายเงินปันผล วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
และให้น�ำเสนอเรื่องการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
หมายเหตุ - การจ่ายเงินปันผลและการให้สิทธิดังกล่าวของบริษัท ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจาก
ต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบก�ำหนดออกตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน จ�ำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 18. ก�ำหนดให้ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระจ�ำนวนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการ
ที่อยู่นานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการผู้ออกจากต�ำแหน่งไปนั้น อาจได้รับเลือกเข้ารับต�ำแหน่งอีกก็ได้ ในปีนี้
กรรมการที่ครบก�ำหนดออกจากต�ำแหน่งตามวาระ 3 ท่านได้แก่
(1) นายดนุชา วีระพงษ์ 		
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
(2) นายโยอิจิ ชิบาตะ		
กรรมการ
(3) นายพิพัฒน์ พรสุวรรณ
กรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีสิทธิได้รับเลือกให้เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการได้อีก แต่นายพิพัฒน์ พรสุวรรณ ได้
แจ้งความประสงค์ขอไม่รับการเสนอแต่งตั้งให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัท เมื่อครบก�ำหนด
ตามวาระดังกล่าว และเนื่องจาก นายพิพัฒน์ พรสุวรรณ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ จึงขอลาออกจาก
ต�ำแหน่งดังกล่าวด้วย
ประกอบกับจากการทีบ่ ริษทั ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสว่ นร่วมในการประชุม โดยเสนอวาระและรายชือ่ บุคคล
ที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ ที่ได้เปิดเผยไว้ใน
เว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อ
กรรมการ หรือ วาระเข้ามายังบริษัท
ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พจิ ารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติและเพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการ
บริษัทแทนกรรมการที่ครบก�ำหนดออกตามวาระ ดังนี้
(1) นายดนุชา วีระพงษ์ 		
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
					
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
(2) นายโยอิจิ ชิบาตะ		
กรรมการ
					
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
(3) นางประภาศรี เพิ่มทรัพย์ กรรมการเข้าใหม่
					
ด�ำรงต�ำแหน่ง เป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
					
แทนที่กรรมการที่ครบก�ำหนดออกตามวาระ
โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักกฎหมายมหาชน และ
ข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้อง และมีคณ
ุ วุฒิ ความรู้ และประสบการณ์ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั
มีความตัง้ ใจจะปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของบริษทั สามารถ
อุทิศเวลา ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ล�ำดับที่ 3 มีคุณสมบัติตามนิยาม
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท สามารถให้
ความเห็นอย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีความรู้ทางด้านบัญชีโดยตรง และ
มีประสบการณ์เพียงพอที่สามารถท�ำหน้าที่กรรมการตรวจสอบในต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
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ทัง้ นี้ บริษทั ได้แจ้งประวัติ และข้อมูลโดยสรุปของบุคคลทัง้ 3 ท่าน น�ำเสนอมาพร้อมในหนังสือนี้ เพือ่ ประกอบ
การพิจารณา ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4
รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ดังนี้ คือ แต่งตัง้ กรรมการทีค่ รบก�ำหนดออกจากต�ำแหน่งตามวาระทัง้ 2 ท่าน คือ 1) นายดนุชา วีระพงษ์ และ
2) นายโยอิจิ ชิบาตะ กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และให้ด�ำรงต�ำแหน่งเดิมต่อไป และเห็นสมควร
พิจารณาแต่งตัง้ นางประภาศรี เพิม่ ทรัพย์ เป็นกรรมการบริษทั ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
แทนที่ นายพิพัฒน์ พรสุวรรณ
วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2561 และก�ำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพือ่ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 59. ทีก่ ำ� หนดให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
และก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี
ส�ำหรับปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ให้เสนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่
สามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ บริษทั สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั
ประจ�ำปี 2561 บริษทั สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด เสนอรายชือ่ ผูส้ อบบัญชี และราคาสอบบัญชี
ดังนี้
1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ 2. นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 หรือ 3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125
โดยเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ�ำปี 2561 เป็นจ�ำนวนเงิน 1,400,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อน 245,000 บาท ด้วยเหตุผลว่า ปริมาณงานเพิ่มขึ้นมาก จึงเพิ่มผู้ช่วยสอบบัญชี
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาดังนี้
1) บริษทั สอบบัญชี ดีไอเอฯ มีผสู้ อบบัญชี มีความรู้ เชีย่ วชาญ สามารถปฏิบตั งิ านสอบบัญชีให้มปี ระสิทธิภาพ
และให้บริการที่ดีกับบริษัท รวมทั้งให้ค�ำปรึกษา ชี้แจงความรู้ใหม่ทางมาตรฐานการบัญชี
2) ปฏิบตั งิ านตรวจสอบกับบริษทั ด้วยดีตลอดมา จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เหมาะสม ส่งรายงานทางการเงิน
ได้ตามก�ำหนด
3) บริษทั สอบบัญชีฯ และผูส้ อบบัญชีตามรายชือ่ ทีเ่ สนอดังกล่าว ไม่มคี วามสัมพันธ์ และไม่มสี ว่ นได้เสียใดๆ
กับบริษทั ผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่แต่อย่างใด โดยมีประวัตกิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และค่าสอบบัญชี
ในปีที่ผ่านมาดังนี้

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561
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ปีที่สอบบัญชี
ชื่อสำ�นักงานสอบบัญชี
ชื่อผู้สอบบัญชี

จำ�นวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
สาเหตุที่เปลี่ยนผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี ( Audit Fee )
เบี้ยเลี้ยงค่าใช้จ่ายกรณีเดินทาง
ไปตรวจสอบที่สาขาต่างจังหวัด
ค่าบริการอื่นๆ (Non audit fee)

ปี 2559
ดีไอเอ
นางสุวิมล ฯ
หรือ นางวิไลรัตน์ ฯ
หรือ นางสาวสุภาภรณ์ ฯ
ปีที่ 5
ครบ 5 ปีต่อเนื่อง
930,000
ไม่มี

ปี 2560
ดีไอเอ
นางสาวสมจินตนา ฯ
หรือ นายนพฤกษ์ ฯ
หรือ นางสาวสุภาภรณ์ ฯ
ปีที่ 1
1,155,000
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ปี 2561 (ปีที่เสนอ)
ดีไอเอ
นางสาวสมจินตนา ฯ
หรือ นายนพฤกษ์ ฯ
หรือ นางสาวสุภาภรณ์ ฯ
จะเป็นปีที่ 2
1,400,000
อาจมี

ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว ดังนี้
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด โดย นางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 หรือ
นางสาวสุภาภรณ์ มัง่ จิตร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8125 เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ปี 2561 ซึง่ หากได้รบั
แต่งตัง้ ครัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวจะเป็นผูท้ ปี่ ฏิบตั กิ ารตรวจสอบกับบริษทั เป็นปีที่ 2 และก�ำหนดค่าตอบแทน
การสอบบัญชีประจ�ำปี 2561 เป็นจ�ำนวนเงิน 1,400,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 245,000 บาท
วาระที่ 7. พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจ�ำปี 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 34. บ�ำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สดุ แล้วแต่ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะก�ำหนด
กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั ในรูปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บ�ำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจก�ำหนดเป็นจ�ำนวน
แน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก�ำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมี
การเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
การก�ำหนดค่าตอบแทนได้ผา่ นการพิจารณาอย่างรอบคอบ จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปรียบเทียบ
จากบริษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และผลการด�ำเนินงานของบริษทั และน�ำเสนอขอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
เป็นประจ�ำทุกปี และให้อยูใ่ นดุลยพินจิ ของคณะกรรมการบริษทั เป็นผูพ้ จิ ารณาจัดสรรให้เหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั อืน่ ทีอ่ ยูใ่ นระดับเดียวกัน
(รายละเอียดการจัดสรรของปี 2560 ได้แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปี เรื่อง 6. การจัดการ ข้อ 6.4 ค่าตอบแทน
กรรมการและผูบ้ ริหาร) ส�ำหรับปี 2561จะขออนุมตั เิ พิม่ อีก 1.5 ล้านบาท จากทีไ่ ด้รบั อนุมตั ไิ ว้ 7.0 ล้านบาท ตัง้ แต่
ปี 2560 รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 8.5 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า มีความเหมาะสม
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ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ�ำปี
2561 เป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน 8.5 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.5 ล้านบาท โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการ เป็นผู้พิจารณาด�ำเนินการจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป
วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
บริษัทตระหนักดีถึงความส�ำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน ในการเข้าประชุม
โดยพร้อมเพรียงกัน บริษัทได้แนบข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5
หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรืออาจพิจารณามอบฉันทะให้
กรรมการอิสระ คือ นายไทยลักษณ์ ลีถ้ าวร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และ นายสรภัส สุตเธียรกุล
กรรมการอิสระ ดังมีรายละเอียดข้อมูล ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน บริษทั ได้มคี ำ� ชีแ้ จง วิธกี ารมอบฉันทะการลงทะเบียน และการแสดง
เอกสารก่อนเข้าประชุม และที่อยู่ของกรรมการอิสระ เพื่อรับมอบฉันทะ ปรากฎตามสิ่งที่แนบมาด้วย 7
โดยโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และ
เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือ
ผู้รับมอบฉันทะโปรดน�ำเอกสาร “แบบฟอร์มลงทะเบียน” และ “หนังสือมอบฉันทะ” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8
และ 9 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่ กรรมการอิสระ
ของบริษทั ฯ ขอความร่วมมือส่งหลักฐานตามรายละเอียดในสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 8 และ 9 ส่งให้แก่เลขานุการบริษทั
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 1 วัน
หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทแนบมาพร้อมนี้ เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข. ส�ำหรับผู้ถือหุ้นทั่วไป
ส่วนหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึง่ ใช้เฉพาะกรณีผถู้ อื หุน้ เป็นผูล้ งทุนชาวต่างประเทศ และแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน
ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากดูแลหุ้น ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.ecl.co.th
บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ส�ำเนารายงานการ
ประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 และรายงานประจ�ำปี 2560 ทางเว็บไซต์ของบริษทั (www.ecl.co.th) ด้วย
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น
ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้จัดท�ำ CD-ROM ส่งให้ผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หากผู้ถือหุ้นท่านใด
มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ�ำปีในรูปแบบหนังสือ สามารถติดต่อขอรับได้ที่ โทรศัพท์ 0-2641-5252
โทรสาร 0-2641-5995 e-mail; apitsara@ecl.co.th
บริษทั ก�ำหนดวันก�ำหนดรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561 และมีสทิ ธิรบั เงินปันผล
(Record Date) ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561 ใน วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องปาริชาติ (ชั้น 3) โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ซึ่งมีรายละเอียดที่ตั้งโรงแรมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10. และเพื่อความสะดวกรวดเร็ว โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ
(พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) มามอบไว้กับ นางสาวอภิสรา ศรีอมร ผู้ซึ่งประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้
ท�ำหน้าที่รวบรวมหนังสือมอบฉันทะในวันประชุม ตั้งแต่เวลา 12.30 -14.00 น. ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

		
		

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)

		
		
		

(นายดนุชา วีระพงษ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โดยมติของคณะกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย
ล�ำดับที่ 1. ส�ำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
ล�ำดับที่ 2. CD–ROM รายงานประจ�ำปี 2560 และงบการเงินสิ้นสุด 2560 (เอกสารประกอบวาระที่ 2-3)
ล�ำดับที่ 3. ประวัตขิ องกรรมการทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ ให้พจิ ารณาแต่งตัง้ กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึง่
		 (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
ล�ำดับที่ 4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ล�ำดับที่ 5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ล�ำดับที่ 6. รายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ล�ำดับที่ 7. ค�ำชี้แจง วิธีการมอบฉันทะการลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม
ล�ำดับที่ 8. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องน�ำมาในวันประชุม)
ล�ำดับที่ 9. หนังสือมอบฉันทะ (ต้องน�ำมาในวันประชุม)
ล�ำดับที่ 10. แผนที่สถานที่จัดการประชุม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ (เรดิสันเดิม)
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www.ecl.co.th
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
ของ
บริษท
ั ตะวันออกพาณิชย์ลส
ี ซิง่ จ�ำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ : ประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 14.00 – 16.00 นาฬิกา ณ ห้องวาสนา (ชั้น 3)
		
โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
นายปรีชา วีระพงษ์ ประธานกรรมการ ท�ำหน้าที่ประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะน�ำกรรมการบริษัท และ
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมดังนี้
กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จ�ำนวน 9 คน จากกรรมการทั้งสิ้น 9 คน
1. นายปรีชา
วีระพงษ์
ประธานกรรมการ
2. นายดนุชา
วีระพงษ์
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นายประภากร วีระพงษ์
กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร
4. นางดวงรัตน์
แจ้งมงคล
กรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท
5. นายโยอิจิ
ชิบาตะ
กรรมการ
6. นายสรภัส
สุตเธียรกุล
กรรมการอิสระ
7. นายพิพัฒน์
พรสุวรรณ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายไทยลักษณ์ ลี้ถาวร
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. ดร.ปกรณ์
อาภาพันธุ์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ผู้บริหารที่จะร่วมตอบค�ำถามในการประชุมครั้งนี้
1. คุณวลัยพร
ปัญญาธัญญะ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสินเชื่อ
2. คุณจรัสแสง
อยู่อ�ำไพ
รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี
เริม่ การประชุม: นายปรีชา วีระพงษ์ ได้มอบให้ นายดนุชา วีระพงษ์ รองประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการ
บริหาร ท�ำหน้าที่เป็นผู้ด�ำเนินการประชุม
นายดนุชา วีระพงษ์ รองประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า มีผถู้ อื หุน้ มาประชุม 30 คน และผูร้ บั มอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้นมาประชุม 151 คน รวมจ�ำนวน 181 คน นับจ�ำนวนหุ้นได้ 540,568,688 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 67.71
ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ ที่มีสิทธิเข้าประชุม ทั้งหมด 798,358,500 หุ้น ถือว่ามีผู้มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และ
มีจำ� นวนหุน้ นับรวมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสามของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้ทงั้ หมด (266,119,500 หุน้ ) ครบเป็นองค์ประชุม
ตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ก�ำหนดในหนังสือนัดประชุม
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 1

นายดนุชา วีระพงษ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน
เสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระของการประชุม ดังนี้
- ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ จ�ำนวนหุ้น
ที่ตนถืออยู่ และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ เพียงทางหนึ่งทางใดเท่านั้น
จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้ โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับเมื่อลงทะเบียน
- เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ในแต่ละวาระเท่านั้น แล้วน�ำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
และบัตรเสีย ดังกล่าว หักออกจากจ�ำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่
ลงคะแนน เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
ทั้งนี้ บัตรเสีย คือ บัตรที่มีการท�ำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนไม่ชัดเจน หรือ มีการแก้ไขเครื่องหมาย แล้ว
ไม่ลงลายมือชื่อก�ำกับการแก้ไข จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ซึ่งจะต้องน�ำมาหักออกจากเสียงทั้งหมด
ดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนน และบันทึก
การลงคะแนน เพือ่ สรุปผลให้ทราบต่อไป และเพือ่ ให้การนับจ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องในแต่ละวาระ
ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะออกจากที่ประชุมในระหว่างการประชุม โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
ด้านหน้าทราบด้วย ทั้งนี้ จ�ำนวนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนแต่ละวาระ อาจไม่เท่ากับจ�ำนวนคะแนนเมื่อเปิดประชุม
หากมีผู้ออกจากที่ประชุม หรือเข้ามาร่วมประชุมหลังจากที่เริ่มประชุม
- และขอประชาสัมพันธ์กฎเกณฑ์ใหม่จากสมาคมผู้ลงทุน คือ ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะขอเก็บ
ใบลงคะแนนเสียงจากผูถ้ อื หุน้ คืนทุกราย ( ทัง้ กรณีผถู้ อื หุน้ ที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง) โดยขอให้ผถู้ อื หุน้
หรือ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ใส่กล่องคืนบัตรที่เตรียมไว้ที่ประตูทางออก
- การนับคะแนนเสียงในการประชุมครัง้ นี้ วาระที่ 1 เป็นวาระปกติ การนับคะแนนเสียงทีจ่ ะถือว่าเป็นมติของ ทีป่ ระชุม
ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ส่วน วาระที่ 2 - 4 เป็นวาระที่เกี่ยวกับการ
อนุมัติเพิ่มทุน การอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการอนุมัติออกหุ้นกู้ การนับคะแนนเสียง จะถือมติของที่
ประชุม ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
ต่อจากนั้น นายดนุชา วีระพงษ์ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเป็นอาสาสมัคร 1 ท่าน เพื่อท�ำหน้าที่เป็นพยาน
ในการนับคะแนนในแต่ละวาระ อาสาสมัครที่เป็นพยานนับคะแนนในครั้งนี้ แนะน�ำตัว คือ คุณวันชาติ รุ่งเรืองโรจน์
และ นายดนุชา วีระพงษ์ ขอให้อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในฐานะผู้ด�ำเนินโครงการ
“การประเมินคุณภาพ การจัดประชุมผู้ถือหุ้น” ที่ปฏิบัติงานภาคสนาม ในปี 2560 แนะน�ำตัว
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อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ได้แนะน�ำตัว คือ คุณสุรเชษฐ์ วินิยกูล
นายดนุชา วีระพงษ์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2560 ประชุมเมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2560
นายดนุชา วีระพงษ์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2560
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 25560 โดยส�ำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ส่งให้ ผู้ถือหุ้นทราบ
ล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม
มติ:
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้
เห็นด้วย
540,700,570 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100.00 %
ไม่เห็นด้วย
3,101 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00 %			
งดออกเสียง
- เสียง
คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย
19 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00 %
ของจ�ำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
หมายเหตุ: มีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จ�ำนวน 184 ราย นับ
จ�ำนวนหุ้นได้ 540,703,690 หุ้น
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน เพือ่ รองรับการใช้สทิ ธิตามใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิ
คุณดนุชา วีระพงษ์ กล่าวว่า บริษัทได้มีการออก Warrant (ECL-W2) จ�ำนวน 297,388,000 หน่วย
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 โดย ECL-W2 มีอายุ 3 ปี
ต่อมาบริษัทได้เพิ่มทุนและขายหุ้นให้แก่ บริษัท Premium Financial Services Co., Ltd. (PFS) ในราคา
หุ้นละ 1.54 บาท ตามมติที่ขออนุมัติผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นการขออนุมัติขายหุ้นใน
ราคาต�่ำ ในระหว่างที่มีการออก Warrant
บริษัทจึงได้ปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิของ Warrant เพื่อให้ผู้ถือ Warrant ได้รับประโยชน์
ไม่ด้อยไปกว่าเดิม ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 เป็นดังนี้ คือ
จากอัตราเดิม 1 หน่วย W ต่อ 1 หุ้น
s ราคาหุ้นละ 1.60 บาท
ปรับเปลี่ยนเป็น 1 หน่วย W ต่อ 1.05 หุ้น s ราคาหุ้นละ 1.525 บาท
ผลการจากการปรับสิทธิ ท�ำให้ผู้ถือหุ้นที่แปลง W. ได้รับหุ้นเพิ่มขึ้น ในราคาที่ต�่ำลง และท�ำให้บริษัท
ต้องเตรียมหุ้นเพิ่มขึ้น ให้เพียงพอเพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไป โดยเฉพาะครั้งสุดท้าย
ที่ก�ำหนดไว้ที่จะมีขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยบริษัทจ�ำเป็นต้องเตรียมหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นอีก
จ�ำนวน 14,869,345 หุ้น
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คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทฯ
อีกจ�ำนวน 14,869,345 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,095,745,395 บาท เป็นทุน จดทะเบียนใหม่
จ�ำนวน 1,110,614,740 บาท โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่ จ�ำนวน 14,869,345 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1 บาท และจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนดังกล่าว เพือ่ รองรับการใช้สทิ ธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ECL-W2 (ดังรายละเอียด
ในแบบรายงานการเพิ่มทุน ปรากฎตามเอกสาร สิ่งที่ส่ง มาด้วย 2)
หลังจากการชี้แจง นายดนุชา วีระพงษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม
ผู้ถือหุ้น (คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) สอบถามว่า
ในวาระนี้ เหตุเกิดขึ้นตั้งแต่ วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 แต่เพิ่งมาขออนุมัติเพิ่มทุน วันที่ 29 กันยายน 2560
แล้วสิทธิที่แปลง จาก 1.60 มาเป็น 1.525 เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบหรือไม่
นายดนุชา วีระพงษ์ ขอให้ คุณดวงรัตน์ แจ้งมงคล เลขานุการบริษัท เป็นผู้ตอบค�ำถาม
คุณดวงรัตน์ แจ้งมงคล ชี้แจงว่า
ส�ำหรับกรณีนี้ ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ของบริษัทที่มีการขายหุ้นในราคาต�่ำ ท�ำให้ต้องปรับสิทธิ และ
เพิ่มหุ้นในระหว่างที่มีการออก Warrant เราเพิ่งมารู้ตัวเมื่อประมาณเดือนเมษายน 2560 เราก็รักษาสิทธิ
ผู้ถือหุ้น โดยไม่เพิ่มวาระจรในการประชุมสามัญประจ�ำปี 2560 ที่ผ่านมา
ผู้ถือหุ้น (คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) สอบถามว่า
ท�ำไมตอนขอปรับสิทธิใหม่ถึงไม่ขอเพิ่มทุนไปด้วยพร้อมกัน
คุณดวงรัตน์ แจ้งมงคล ชี้แจงอีกว่า
เรามีการประกาศการปรับสิทธิใหม่เป็นระยะ และมีการแจ้งปรับสิทธิในการใช้สทิ ธิครัง้ ที่ 3 ถึง ครัง้ ที่ 5 ตามทีแ่ จ้ง
ในเวป Set แล้ว ในการประชุมครั้งนี้จึงเป็นเพียงการขอเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ส�ำหรับครั้งที่ 6 ซึ่งจะเป็น ครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้ถือหุ้น (คุณสถาพร ผังนิรันดร์) สอบถามว่า
สืบเนื่องจากข้อสอบถามของท่านผู้ถือหุ้นก่อนหน้านี้ จึงอยากทราบว่า ในวาระนี้ จะเป็นการขออนุมัติ หรือ
ให้สตั ยาบัน เพราะสองนัยยะนีต้ า่ งกัน เพราะผลของการกระท�ำเกิดขึน้ แล้ว จึงอยากทราบว่าทีป่ รึกษากฎหมาย
จะตอบอย่างไร
คุณดวงรัตน์ แจ้งมงคล ชี้แจงอีกว่า
ในการขออนุมัติตามวาระนี้ได้ปรึกษากับทาง ก.ล.ต. แล้ว ได้ความว่าสามารถกระท�ำได้
นายดนุชา วีระพงษ์ ชี้แจงเพิ่มว่า อย่างไรก็ตามส�ำหรับทางบริษัทเองครั้งนี้เป็นประสบการณ์ครั้งแรก
ของเรา และเราได้ปรึกษากับทางตลาดหลักทรัพย์โดยตลอด เพื่อขอความเห็นและค�ำแนะน�ำ และในโอกาส
ต่อไปเราจะปรับปรุงให้ดีขึ้น และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่แนะน�ำ
นายดนุชา วีระพงษ์ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีประเด็นอื่นๆ ที่จะสอบถาม หรือ เสนอแนะหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม
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มติ:

www.ecl.co.th

นายดนุชา วีระพงษ์ ขอเสนอให้ทปี่ ระชุมลงมติอนุมตั เิ พิม่ ทุนเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำ� นวน 1,110,614,740 บาท
โดยการออกหุน้ สามัญใหม่ จ�ำนวน 14,869,345 หุน้ เพือ่ รองรับการใช้สทิ ธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ECL-W2
วาระนี้คะแนนเสียงที่จะถือว่าอนุมัติ จะต้องไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนเสียงที่มาประชุม
ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ใิ ห้เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ อีกจ�ำนวน 14,869,345 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 1,095,745,395 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ�ำนวน 1,110,614,740 บาท โดยการออกหุ้น
เพิ่มทุนใหม่จ�ำนวน 14,869,345 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิ (ECL-W2) โดยมีผู้ออกเสียงดังนี้
เห็นด้วย
540,719,270 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100.00 %
ไม่เห็นด้วย
3,120 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00 %			
งดออกเสียง
- เสียง
คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย
- เสียง
คิดเป็นร้อยละ
ของจ�ำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จ�ำนวน 190 ราย
นับจ�ำนวนหุ้นได้ 540,722,390 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
นายดนุชา วีระพงษ์ กล่าวว่า สืบเนือ่ งจากการอนุมตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียนเป็น 1,110,614,740 บาท ตามวาระที่ 2
ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียน เป็นดังนี้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน
1,110,614,740 บาท
		
แบ่งออกเป็น
1,110,614,740 หุ้น
		
มูลค่าหุ้นละ
1 บาท
		
โดยแยกเป็นหุ้นสามัญ
1,110,614,740 หุ้น
โดยคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทปี่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด
พ.ศ. 2535
นายดนุชา วีระพงษ์ กล่าวเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม
นายดนุชา วีระพงษ์ กล่าวชี้แจงการลงคะแนนเสียงอนุมัติ โดยขอให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
ยกมือขึน้ เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีร่ บั บัตรลงคะแนน และบันทึกการลงคะแนน เพือ่ สรุปผลให้ทราบต่อไป โดยวาระนี้
ใช้คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�ำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม และมีสทิ ธิออกเสียง
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มติ:

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ใิ ห้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
ของบริษัท โดยมีผู้ออกเสียงดังนี้
เห็นด้วย
540,719,389 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100.00 %
ไม่เห็นด้วย
3,001 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00 %			
งดออกเสียง
- เสียง
คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย
- เสียง
คิดเป็นร้อยละ
ของจ�ำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จ�ำนวน 190 ราย
นับจ�ำนวนหุ้นได้ 540,722,390 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออก และเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 1,200 ล้านบาท
คุณดนุชา วีระพงษ์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 1,200 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นตามที่ได้เสนอในหนังสือเชิญประชุมแล้ว
และขอให้ที่ประชุมอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ
บุคคลทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย มีอำ� นาจในการก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไข และรายละเอียดอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว ตามที่เห็นสมควร
โดยคณะกรรมการจะให้ความระมัดระวังในการออกหุน้ กูท้ ี่ จะมีผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกคน และไม่พจิ ารณา
ออก Convertible bond และ Warrant bond
หลังจากการชี้แจง นายดนุชา วีระพงษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม
ผู้ถือหุ้น (คุณอนุ ว่องสารกิจ) สอบถามว่า
ก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับบริษัทที่มีผลประกอบการดีขึ้นมาก เนื่องจากวัตถุประสงค์ของ การขอออก
หุ้นกู้นี้ก็เพื่อน�ำไปขยายงานของบริษัท แต่ว่าเราจะเป็นหนี้มากขึ้น จึงอยากทราบว่าเงินจ�ำนวน 1,200 ล้าน
บาทนี้ จะน�ำไปขยายงานอย่างไรบ้าง ขณะนี้สินเชื่อเป็นอย่างไร และเมื่อได้เงินมาจะปล่อยสินเชื่ออย่างไร
และท่านบอกว่าการออกหุ้นกู้เป็นการจ่ายดอกเบี้ยคงที่ อยากทราบว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และจะท�ำให้ก�ำไรเพิ่มขึ้นเท่าไร อีกข้อคือ ในการออกหุ้นกู้นี้ ได้มีการท�ำเครดิตเรทติ้งหรือไม่
นายดนุชา วีระพงษ์ ชี้แจงว่า ส�ำหรับการจัดเรทติ้งเครดิตนั้น ทางบริษัทได้ให้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด
เข้ามาท�ำการจัดเรทติ้งแล้ว และหลังจากนี้อีกประมาณ 1 เดือน คาดว่าผลการจัดอันดับน่าจะเรียบร้อย
ส่วนการจัดสินเชือ่ ทีผ่ า่ นมาบริษทั มีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ จากตัวเลขทีเ่ ห็น ณ ปัจจุบนั เมือ่ เทียบกับ
ปีทแี่ ล้ว จะเห็นว่ามีอตั ราการเติบโตมากกว่า 150% ซึง่ การเติบโตค่อนข้างจะเป็นแบบก้าวกระโดด และบริษทั
จะยังคงอัตราการเติบโตนี้ต่อ
ถ้าดูแผนการเติบโตของบริษัทในปีหน้า ทางด้านการเงินเรามีความพร้อม ปัจจุบันสัดส่วนของหนี้สินต่อทุน
ของบริษัทไม่ถึง 2 เท่า ถือว่าต�่ำที่สุดในธุรกิจประเภทเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์ และเรายังมีวงเงินจาก
ธนาคารคอยสนับสนุน การใช้วงเงินกับธนาคารเป็นเรือ่ งปกติในการประกอบธุรกิจของเรา ซึง่ สามารถรองรับ
การเติบโตในปีหน้าได้อย่างเพียงพอ โดยไม่ต้องพึ่งหุ้นกู้หรือตั๋ว B/E
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อย่างไรก็ตาม การออกหุ้นกู้เป็นการเพิ่มอ�ำนาจการต่อรองให้กับบริษัทกับสถาบันการเงิน ในขณะเดียวกัน
เราก็ต้องมีศักยภาพที่จะยืนได้ด้วยตนเองด้วย การท�ำเรทติ้ง เป็นการตรวจสอบศักยภาพตัวบริษัท ซึ่งการ
ออกหุน้ กูบ้ ริษทั ส่วนใหญ่มกั มีการจัดเรทติง้ บริษทั ของเราก็คง หลีกเลีย่ งไม่ได้ ทัง้ นีก้ อ็ ยากให้ความเชือ่ มัน่ ว่า
ถ้าเราจะต้องมีการออกหุ้นกู้ในปีหน้า จะต้องเกิดประโยชน์อย่างแน่นอน และยังท�ำให้เราแสดงให้กับเจ้าหนี้
ทีเ่ ป็นธนาคารเห็นว่าเราก็สามารถยืนได้ดว้ ยตัวเองได้ ซึง่ ตรงนีก้ ย็ งั อยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขของธนาคาร คือ สัดส่วน
ของหนี้สินต่อทุนต�่ำกว่า 3 เท่า ก็คงไม่ได้สร้างความเสี่ยงมากมายให้กับผู้ถือหุ้นและกับบริษัท
ผู้ถือหุ้น (คุณอนุ ว่องสารกิจ) สอบถามอีกว่า
ถ้า ในที่นี้ หมายถึงว่า อาจจะออกหุ้นกู้หรือไม่ก็ได้ หรืออย่างไร
นายดนุชา วีระพงษ์ ชี้แจงว่า การขอออกหุ้นกู้ 1,200 ล้านบาท นั้น เราจะมีการพิจารณาอีกครั้งว่าจะ
ออกอย่างไร ซึ่งอาจจะออกทีเดียว 1,200 ล้าน หรือ แบ่งออกเป็นคราวๆละ 600 ล้าน 500 ล้าน ขึ้นอยู่กับ
การใช้เงินของเรา เพราะเราต้องรอผลการจัดเรทติ้งด้วย ถ้าเรทติ้งออกมาดี ดอกเบี้ยต�่ำ ก�ำไรก็ขึ้น ซึ่งก็
เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว และในการพิจารณานี้ คณะกรรมการและทีมผู้บริหารก็ได้พิจารณาแล้วว่าจะต้องท�ำ
เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทมากที่สุด
ผู้ถือหุ้น (คุณสถาพร ผังนิรันดร์) สอบถามว่า
ตามวาระนี้ค่อนข้างเห็นด้วย และมีค�ำถามว่า
1) ตามหนังสือเชิญประชุม ในหัวข้อที่ว่า ประเภทหุ้นกู้นั้น บริษัทระบุว่า หุ้นกู้ทุกประเภท แต่ในการชี้แจง
ขออนุมตั ิ ได้แจ้งว่า ยกเว้น Convertible bond และ Warrant bond จึงอยากจะขอให้ระบุขอ้ ยกเว้นให้ชดั เจน
ว่าจะไม่มีการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ เนื่องจากหุ้นกู้แปลงสภาพแบบนี้กระทบกับผู้ถือหุ้นแน่นอน
2) ตัวเลข D/E Ratio 2 ต่อ 1 กับ 3 ต่อ 1 อยากทราบตัวเลขที่ชัดเจน
3) ระยะเวลาของหุ้นกู้ 5 ปี น้อยไปไหม จะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นไหม และถ้าเป็น 7 ปี หรือ 10 ปี ดอกเบี้ย
จะถูกกว่าหรือไม่ อยากให้เปิดในลักษณะที่ให้ความยืดหยุ่นให้กับฝ่ายจัดการ
นายดนุชา วีระพงษ์ ชี้แจงว่า ในการขอระยะเวลา 5 ปีนี้ ตามที่ได้ปรึกษาและขอสินเชื่อกับธนาคารนั้น
จะอยู่ที่ระยะเวลาประมาณ 3 - 4 ปี แต่ทั้งนี้ ทางบริษัทก็ต้องรอผลการวัดระดับเรทติ้งด้วย ว่าจะสามารถ
ออกได้ในลักษณะใด ในค�ำถามข้อแรกนั้นเราได้แจ้งอย่างชัดเจนแล้ว
ส่วนค�ำถามที่ 2 เป็นเรื่องของ D/E Ratio บริษัทมีหนี้สินต่อทุน ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 2 เท่า บางธนาคาร
แนะน�ำว่าไม่ควรเกิน 3 เท่า หมายถึง ถ้าเรามีทุน 1,000 บาท เขาจะให้เงินเรา 3,000 บาท เป็นเรื่องที่เมื่อเรา
มีการเติบโตจริงๆ เราต้องไปคุยกับธนาคารใหม่ อาจขอเพิ่มเป็น 4 เท่า ซึ่งถือว่าเรามีสัดส่วนการก่อหนี้ที่ต�่ำ
มาก จึงอยากให้ทราบว่าเรายังมีทุนส�ำรองให้ใช้อีกมาก

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561
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ผู้ถือหุ้น (คุณชินพงศ์ กระสินธุ์) สอบถามว่า
ปัจจุบนั ตลาดหุน้ กูไ้ ม่คอ่ ยดี จึงไม่มนั่ ใจว่า เงิน 1,200 ล้านบาท ทีท่ างบริษทั ตัง้ ใจไว้นนั้ มีการส�ำรวจทางการตลาด
ไว้บ้างหรือเปล่า
นายดนุชา วีระพงษ์ ชี้แจงว่า เรื่องหุ้นกู้นั้นก็ต้องดูภาวะตลาดด้วย ตลาดหุ้นกู้ดีหรือไม่ดี ก็ต้องดูที่ธุรกิจ
ทีอ่ อกหุน้ กูน้ นั้ ว่า เป็นใคร บางบริษทั ทีอ่ อกหุน้ กูอ้ าจถูกมองว่าเป็นการก่อหนีท้ มี่ ากเกินไป อย่างไรก็ตามส�ำหรับ
บริษทั เราจะต้องดูกอ่ นว่าเรทติง้ ทีเ่ ราได้นนั้ อยูร่ ะดับใด เมือ่ เปรียบเทียบกับการขอกูก้ บั ธนาคารแล้ว ดอกเบีย้
เราถูกกว่าหรือไม่ และเชือ่ ว่าในวงเงิน 1,200 ล้านบาทนัน้ ส�ำหรับธุรกิจแบบเราไม่ได้เป็นตัวเลขทีม่ ากเกินไป
ผู้ถือหุ้น (คุณชินพงศ์ กระสินธุ์) สอบถามเพิ่ม ในส่วนการจัดการหนี้เสียของบริษัท
นายดนุชา วีระพงษ์ ชี้แจงว่า เดิม NPL เราอยู่ที่ 4 แต่ปัจจุบันเราลดลงมาที่ประมาณ 3 กว่าแล้ว ซึ่งไม่ใช่
เพียงเพราะเราปล่อยสินเชือ่ ใหม่มากขึน้ แต่เป็นเพราะบริษทั มีประวัตแิ ละพืน้ ฐานการจัดการทีด่ ดี ว้ ย คุณภาพ
ของพอร์ตลูกหนี้ของเรา จึงค่อนข้างแข็งแรงและเติบโต
นอกจากนี้ นายดนุชา วีระพงษ์ ได้น�ำเสนออู่ซ่อมรถยนต์ที่ทางบริษัทเพิ่งเปิดตัวไป เมื่อวันที่ 28 กันยายน
2560 เป็นมาตรฐานญี่ปุ่น และวางแผนจะเปิดสาขาที่กาญจนาภิเษก ต่อด้วยสาขา ศรีนครินทร์ โดยธุรกิจนี้
เป็นบริษัทที่เราร่วมทุนกับทาง PFS ซึ่งมีความช�ำนาญหลักด้านรถญี่ปุ่น เนื่องจากมีผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น
มาประจ�ำการที่เมืองไทย แต่เชื่อว่าด้วยความสามารถของเขา จะสามารถซ่อมรถได้ทุกสัญชาติ
ผู้ถือหุ้น (คุณชินพงศ์ กระสินธุ์) ขอสอบถาม คุณดนุชา วีระพงษ์ และ คุณโยอิจิ ชิบาตะ ว่า
อยากทราบแผนในอนาคตของ ECL อีก 5 ถึง 10 ปี ว่าได้มีการวางแผนอย่างไร บริษัทจะมีการเติบโตต่อไป
อย่างไร
นายดนุชา วีระพงษ์ ขอให้ คุณโยอิจิ ชิบาตะ เป็นผู้ตอบในค�ำถามนี้
นายโยอิจิ ชิบาตะ กล่าวว่า
ทาง PFS ได้ร่วมทุนกับ ECL ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว ก�ำไรที่ได้ขณะนี้ขึ้นมา 150% ในส่วนของธุรกิจสินเชื่อรถยนต์
มือสองก็จะด�ำเนินไปเรือ่ ยๆ และเรือ่ งอูซ่ อ่ มรถยนต์ อีกไม่กเี่ ดือนเราจะมีเพิม่ อีก 2 สาขา เรือ่ งเต็นท์และลูกค้า
เราก็จะเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ดิลเลอร์ก็จะเพิ่มขึ้นด้วย และธุรกิจ warranty จะเพิ่มขึ้น ส�ำหรับ ECL แล้ว
market share ในประเทศไทยยังไม่ถึง 1% ในขณะที่ PFS ที่ญี่ปุ่นมี market share 15% แล้ว บริษัทของเรา
ที่ญี่ปุ่นเปิดมา 10 ปีแล้ว ตอนที่เพิ่งเปิดเราก็ไม่มี market share เราจึงคิดว่าอีก 10 ปี ECL น่าจะเติบโตขึ้น
ได้อีก 10% ที่ญี่ปุ่นการขายรถยนต์มือสองจะเป็น 3 เท่าของเมืองไทย แต่ที่เมืองไทยถ้าซื้อรถยนต์มือสองจะ
ใช้ Auto loan เป็น 3 เท่าของญี่ปุ่น เพราะฉะนั้นทางเราจึงคิดว่า Volume น่าจะเท่ากันกับที่ญี่ปุ่น และ ECL
น่าจะเติบโตได้อีกในอนาคต และเราก็จะให้ความร่วมมือให้ ECL เติบโตมากยิ่งขึ้นในอนาคต
นายดนุชา วีระพงษ์ กล่าวเสริมว่า ปัจจุบนั รัฐบาลพยายามส่งเสริมการค้าไทยกับญีป่ นุ่ และมีหลายโปรเจกท์
ที่ได้มีการเชื้อเชิญนักลงทุนชาวญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนมากขึ้น และเทคโนโลยีด้านรถยนต์เปลี่ยนแปลงไปมาก
และการที่เราร่วมมือกับญี่ปุ่นก็ส่งผลให้หูตาเรากว้างไกลมากขึ้น
นายดนุชา วีระพงษ์ กล่าวชีแ้ จงการลงคะแนนเสียงอนุมตั ิ โดยขอให้ผทู้ ไี่ ม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ยกมือขึน้
เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีร่ บั บัตรลงคะแนน และบันทึกการลงคะแนน เพือ่ สรุปผลให้ทราบต่อไป ซึง่ ขณะนีค้ ะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินรวมไม่เกิน1,200 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เสริมสภาพคล่อง และ/หรือ ใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท
หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ประเภท

หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือ ไม่ระบุชื่อ ประเภทด้อยสิทธิ หรือ ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ หรือ
ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีหลักประกัน หรือ ไม่มีหลักประกัน ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
ในแต่ละครั้งตามความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จำ�นวน (วงเงิน)

วงเงิน ไม่เกิน 1,200 ล้านบาท

ลักษณะของวงเงิน

บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทใดๆ เพิ่มเติมเพื่อแทนที่หุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนหรือ ซื้อคืนมา
ภายในวงเงินของโครงการที่ระบุไว้ดังกล่าวข้างต้น โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกและจำ�หน่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน
ไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำ�นวนไม่เกินวงเงินตามที่ระบุไว้ข้างต้น (Revolving Basis)

สกุลเงิน

สกุลบาท

อายุ

ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ย

ขึ้นอยู่กับตลาดตราสารหนี้ ณ เวลาที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้

วิธีการเสนอขาย

เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ
ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือบุคคลใดๆ โดยอาจเสนอขายหุ้นกู้ทั้งจำ�นวน หรือ
บางส่วนในคราวเดียวกัน หรือ หลายครั้ง และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) ก็ได้ ตามประกาศ
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน และ/หรือ กฎระเบียบ
อื่นๆ และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น

การชำ�ระคืนเงินต้น

ทยอยชำ�ระคืนเงินต้น หรือ ชำ�ระงวดเดียวเมื่อครบกำ�หนด

ไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบ ผู้ถือหุ้นกู้อาจมี หรือ ไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำ�หนดและหรือ บริษัทอาจมีหรือ ไม่มีสิทธิในการ
กำ�หนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำ�หนด รวมถึงการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้
ที่ได้ออกในคราวนั้นๆ
อำ�นาจในการกำ�หนด
เงื่อนไข

มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย มีอำ�นาจในการกำ�หนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ตามที่เห็นสมควร ที่ต้องกำ�หนดตามกฎหมาย เช่น ชื่อ ประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย
การแต่งตั้งผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ จำ�นวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีการชำ�ระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรร
ประเภทหลักประกัน รายละเอียดการเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอน ก่อนกำ�หนด เป็นต้น รวมถึง
การนำ�หุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือ
สมาคมตราสารหนี้ และ/หรือ ตลาดรองอื่นๆ ตลอดจนให้อำ�นาจดำ�เนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและดำ�เนินการ
อื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษา หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การเข้า
ทำ�การตกลง การลงนาม และ/หรือ การแก้ไขเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำ�นาจ ในการดำ�เนินการใดๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามจำ�เป็นและสมควร
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ข้อก�ำหนดเพิ่มเติม
โดยคณะกรรมการจะให้ ค วามระมั ด ระวั ง ในการออกหุ ้ น กู ้ ที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น และ
ไม่พิจารณาออก Convertible bond และ Warrant bond
โดยมีผู้ออกเสียงดังนี้
เห็นด้วย
540,719,489 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100.00 %
ไม่เห็นด้วย
1 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00 %			
งดออกเสียง
3,000 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00 %
บัตรเสีย
- เสียง
คิดเป็นร้อยละ
ของจ�ำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
หมายเหตุ : มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จ�ำนวน 191 ราย
นับจ�ำนวนหุ้นได้ 540,722,490 หุ้น
วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
นายดนุชา วีระพงษ์ กล่าวเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมได้ในวาระนี้
ผู้ถือหุ้น (คุณวุธพันธ์ เนตรเพชราชัย) กล่าวว่า
ในปี 2559 ได้ดูหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ และเห็นหุ้นตัวนี้พอร์ตอยู่ที่ 2,500 และมีการให้ข่าวว่าญี่ปุ่นจะเข้ามา
joins ใช้เวลา 2 ปี และก็เป็นไปตามนั้น และข่าวที่ได้แจ้งมาว่าปี 60-62 นั้น พอร์ตจะเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นล้าน
เท่ากับจะเพิม่ ขึน้ ปีละ 100% อย่างไรก็ตามทัง้ หมดนีเ้ ป็นสิง่ ทีน่ กั ลงทุนต้องการเห็น และขอให้คง massage นี้
และมีสิ่งที่อยากขอ คือ 1) ขอความกรุณาอย่าเพิ่มทุน 2) อย่าทิ้งบริษัทนี้ไปไหน และ 3) อย่าออกจากตลาด
และสุดท้ายขอให้ท่าน CEO ท�ำงานให้หนัก จากการที่ท่านขยันออกข่าวนั้น เห็นด้วย แต่ขอให้ลุยขึ้นทุกปี
นายดนุชา วีระพงษ์ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และกล่าวว่า ส�ำหรับบริษัทแล้วที่ผ่านมาเราไม่ค่อย
ได้ออกข่าว แต่ก็ขอให้มั่นใจว่าเราตั้งใจท�ำงานและจะเติบโตไปด้วยกัน เพื่อให้ผลตอบแทนกลับคืนท่าน
ผู้ถือหุ้นแน่นอน
ผู้ถือหุ้น (คุณธารา ชลปราณี) ขอถามเรื่องอู่ว่า อู่ที่สร้างสามารถท�ำอะไรได้บ้าง
นายดนุชา วีระพงษ์ กล่าวว่า อูร่ ถยนต์ของเราซ่อมเครือ่ ง ไม่ซอ่ มบอดี้ ไม่ซอ่ มสี ซึง่ ถ้ารถของท่านเกิดดับขึน้ มา
แอร์ไม่เย็น ก็สามารถเรียกใช้บริการได้ ส่วนวัตถุประสงค์หลักที่เราเปิดอู่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะเราต้องการ
ค้าขายกับเต็นท์รถยนต์มากขึ้น โดยเมื่อเต็นท์ซื้อรถจากบุคคลแล้วมาซ่อมกับเรา เราก็จะการันตีให้ และ
เมื่อท่านซื้อรถจากเต็นท์ไปแล้ว ท่านก็ยังสามารถมาซ่อมกับเราได้ต่อ ซึ่งเราก็การันตีให้ ในขณะที่ที่อื่นไม่มี
ผู้ถือหุ้น (คุณธารา ชลปราณี) ถามเพิ่มว่า ได้ซ่อมช่วงล่างด้วยหรือไม่
นายดนุชา วีระพงษ์ กล่าวว่า ถ้าเป็นช่วงล่างจะเป็นลักษณะของการดูแลรักษารถยนต์ การเปลี่ยนยาง
เปลี่ยนถ่ายน�้ำมันเครื่อง เหล่านี้ไม่รวมอยู่กับการซ่อมรถยนต์ แต่อย่างไรก็ตามในขณะที่มีการซ่อมรถยนต์
หากช่วงล่างเสียด้วย หรือ ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนถ่ายน�้ำมันเครื่อง เป็นต้น เราก็จะบริการให้ครบถ้วน โดยที่
ท่านไม่ต้องไปใช้บริการที่อื่นต่ออีก
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ผู้ถือหุ้น (คุณโชคชัย กาญจนกูล) สอบถามว่า
1) ขยายความเกี่ยวกับการ Warranty
2) PFS ระดมเงินทุนมาจากไหน
3) ล่าสุด PFS ถือหุ้นอยู่ 30.49% แล้ว อยากให้อธิบายภาพให้ชัดเจน
นายดนุชา วีระพงษ์ ชี้แจงว่า ขอตอบค�ำถาม ข้อ 3 ก่อน ตามที่ทราบว่าบริษัทมีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็น PES
ซึ่ง PES ก็ต้องการรักษาสิทธิด้วย คือ 25.5% แต่เนื่องจากเขามีการใช้สิทธิ W2 ไปแล้ว โดยไม่ได้รอจนถึง
ครั้งสุดท้าย ปัจจุบัน PFS จึงถืออยู่ 30.49% แต่ถ้าผลการใช้สิทธิ W2 ครั้งสุดท้าย ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ 100%
สัดส่วนของ PFS ก็จะถือหุ้นเท่าเดิม คือ 25.5%
นายโยอิจิ ชิบาตะ ชี้แจงเพิ่มว่า ส�ำหรับธุรกิจ Warranty นั้น ถือว่าเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ของ PFS
เพราะฉะนั้นเราจะไม่มีการลงทุนใหญ่หลังจากนี้แล้ว แต่ทางเราจะช่วย เรื่อง Know How ต่างๆ ส่วน
เรื่องการกู้เงิน ปัจจุบันทาง ECL ยังไม่ได้กู้เงินจาก PFS ซึ่งถ้าในอนาคต ECL จะกู้เงินจาก PFS ก็สามารถ
ท�ำได้ ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของปัญหาทางกฎหมายเท่านั้น และตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดเรื่องการลงทุนเพิ่ม
อยากร่วมงานกับทาง ECL ในระยะยาว
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามแล้ว
เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดต้องพิจารณา นายปรีชา วีระพงษ์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณ
ผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมวันนี้ และอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ด้วยดี
และกล่าวปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 16.00 นาฬิกา

			
			
		
		

(นายปรีชา วีระพงษ์)
ประธานที่ประชุม

(นางดวงรัตน์ แจ้งมงคล)
เลขานุการบริษัท

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561

19

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 3

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5
ประวัตก
ิ รรมการทีไ่ ด้รบ
ั การเสนอให้ทป
ี่ ระชุม พิจารณาแต่งตัง้ เป็นกรรมการอีกวาระหนึง่

1. นายดนุชา วีระพงษ์

อายุ 48 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ตำ�แหน่งงานในบริษัท
คุณวุฒิการศึกษา
		

• ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
University of Hartford Connecticut, U.S.A.

		
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Economic / Finance, Bentley College,
			 Massachusetts, U.S.A.
การอบรม
		

• ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์		 2545 - 2546
				

ผู้อำ�นวยการสายงานการขาย และบริการ
ธนาคารเอเชีย จำ�กัด (มหาชน)

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น • ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
			 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
				
บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำ�กัด
			 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำ�กัด
			 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คูลโซลูชั่น จำ�กัด
			 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฮเทคแลนด์ ชลบุรี (2002) จำ�กัด
วันที่ได้รับแต่งตั้ง		 11 พฤศจิกายน 2546		
จำ�นวนปีที่เป็นกรรมการ

• 14 ปี 5 เดือน

การเข้าประชุม

• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2560 จำ�นวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2560 จำ�นวน 16 ครัง้ จากทัง้ หมด 17 ครัง้

		
สัดส่วนการถือหุ้น

• 0.22%

การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแข่งขันกับบริษัท
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• ไม่มี
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นายดนุชา วีระพงษ์ (ต่อ)
ลักษณะความสัมพันธ์
• เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา
			 ที่ได้รับเงินเดือนประจำ� ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
		

• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น ผู้ให้เช่าที่ดิน)

		

• เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

ผลการดำ�เนินงานในปี 2560

• เป็นประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

		
•
			
			
		
•
			

เป็นผู้ร่วมกำ�หนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์
ในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท และแผนธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ในระยะยาว
เป็นผู้ร่วมกำ�หนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของแต่ละแผนก
และร่วมกำ�หนดให้มีตัวชี้วัดความสำ�เร็จ

		
• เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ติดตามผลการดำ�เนินงานให้เป็นไปตาม
			 เป้าหมาย
		
• เป็นผู้มีบทบาทสำ�คัญ ในการทำ�หน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์
			 และการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561
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2. นายโยอิจิ ชิบาตะ		 อายุ 58 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง • กรรมการ
ตำ�แหน่งงานในบริษัท

• กรรมการที่เป็นตัวแทนของนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขาวรรณคดีอังกฤษ
			 มหาวิทยาลัย MEIJI GAKUIN ประเทศญี่ปุ่น
การอบรม
• ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
		 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 135/2560
ประสบการณ์		 2550 - 2553

ผู้บริหารระดับสูง บริษัท จีวัน เครดิต เซอร์วิส จำ�กัด

			2550 - 2552

ผู้บริหารระดับสูง บจ. จีวัน อินชูแลนซ์ เซอร์วิส

			 2550

กรรมการผู้จัดการ บจ.กัลลิเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		 2559 - ปัจจุบัน ผู้บริหารระดับสูง บจ.พรีเมี่ยม กรุ๊ป (ประเทศญี่ปุ่น)
ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน		 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี เอฟ เอส (ประเทศไทย) จำ�กัด
			 2560 - ปัจจุบัน ผู้บริหารระดับสูง บจ.พรีเมี่ยม ลีส
			 2555 - ปัจจุบัน ผูบ้ ริหารระดับสูง บริษทั พรีเมีย่ ม ไฟแนนเชียล เซอร์วสิ จำ�กัด
วันที่ได้รับแต่งตั้ง		 12 พฤษภาคม 2559
จำ�นวนปีที่เป็นกรรมการ

• 1 ปี 11 เดือน

การเข้าประชุม

• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2560 จำ�นวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น

• ไม่มี

การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแข่งขันกับบริษัท
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นายโยอิจิ ชิบาตะ (ต่อ)
ลักษณะความสัมพันธ์
• เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
			 หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ� ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
		
• มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น เป็นผู้บริหารระดับสูงของนิติบุคคล
			 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่)
ผลการดำ�เนินงานในปี 2560

• เป็นกรรมการเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการบริษัท

		
• เป็นผู้ร่วมกำ�หนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์
			 ในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท และแผนธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
			 ในระยะยาว
		
• เป็นผู้ร่วมกำ�หนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของแต่ละแผนก
			 และร่วมกำ�หนดให้มีตัวชี้วัดความสำ�เร็จ
		
• เป็นผู้ร่วมติดตามผลการดำ�เนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย
			 พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบงาน

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561
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3. นางประภาศรี เพิ่มทรัพย์ 		 อายุ 69 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ตำ�แหน่งงานในบริษัท

• เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่		

วุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท MBA (Public Accounting) St.John’s University,
			 New York, U.S.A.
		
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม)
			 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์		 2560 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงสาธารณสุข
			 2550 - 2558

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานตรวจสอบ สภากาชาดไทย

			 2523 - 2550

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการตรวจสอบ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย

				

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทซิเมนต์ไทยการบัญชี

				

ผู้อำ�นวยการบัญชีการเงิน บริษัทในเครือปูนซิเมนต์ไทย

			 2520 - 2522

Assistant Comptroller บจก. ไอ ทีที (ไทยแลนด์)

			 2516 - 2519
				

ผู้ตรวจสอบอาวุโส บริษัทตรวจสอบบัญชี
Coopers & Lybrand

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• ไม่มี

ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน • ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง		 เสนอแต่งตั้งใหม่
จำ�นวนปีที่เป็นกรรมการ		 ยังไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่)
การเข้าประชุม		 ยังไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่)
สัดส่วนการถือหุ้น

• ไม่มี

การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแข่งขันกับบริษัท • ไม่มี
ลักษณะความสัมพันธ์
•
			
			
			
			

ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา
ทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจำ� ไม่เป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ ไม่มคี วามสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจใดๆ อันอาจมีผลทำ�ให้ไม่สามารถทำ�หน้าที่ได้อย่างอิสระ ในช่วง 2 ปี
ทีผ่ า่ นมา ไม่เคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ไม่เป็นตัวแทนของกรรมการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

		
• ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่
			 ของบริษัท
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทได้ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระประกอบด้วย คุณสมบัติตามที่กฎหมายมหาชนก�ำหนด และ
คุณสมบัติเทียบเท่ากับตามที่ส�ำนักงาน ก.ล.ต.ก�ำหนด ดังต่อไปนี้คือ
คุณสมบัติของกรรมการตามกฎหมายมหาชน
1. ต้องเป็นบุคคลธรรมดา
2. บรรลุนิติภาวะ
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
4. ไม่เคยรับโทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระท�ำโดยทุจริต และ
5. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
คุณสมบัติของกรรมการอิสระตามที่ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ก�ำหนด
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม หรือ นิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เี่ กีย่ วข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
		 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการท�ำรายการทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ
การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์
อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ
สามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้
การค�ำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�ำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัท
จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้
ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ
ของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ที่ อ าจมีค วามขัด แย้ง สัง กัด อยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่า วมาแล้วไม่น้อยกว่า สองปี
ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
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ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะทีเ่ กี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 36.

ให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้ การประชุมเช่นว่านีใ้ ห้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ
ดังกล่าว จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือน ภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจ�ำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า
(25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกัน
ท�ำหนังสือในฉบับเดียวกัน ร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ ก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนัน้ จะต้อง
ระบุว่า ให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วัน
ที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 37.

ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดท�ำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ
ในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ�ำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาค�ำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
ก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 38.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจ�ำนวนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อย
กว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก�ำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้
ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น
ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ใน
การประชุมครั้งหลังนี้ไม่จ�ำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 41.

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มรี องประธานกรรมการ
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
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ข้อ 40.

การประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามล�ำดับระเบียบวาระที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะ
มีมติให้เปลี่ยนล�ำดับระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องอื่น นอกจากที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้น
เสนอเพิม่ เติมไม่เสร็จ และจ�ำเป็นต้องเลือ่ นการพิจารณา ให้ทปี่ ระชุมก�ำหนดสถานที่ วัน และเวลาทีจ่ ะประชุม
ครัง้ ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยัง
ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค�ำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมฯ และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 39.

ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ จะมอบฉันทะให้ผอู้ นื่ เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบ
ฉันทะจะต้องท�ำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และท�ำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ�ำกัด
ก�ำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก�ำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อน
ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
ก. จ�ำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 42.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ มีสว่ นได้เสียเป็นพิเศษในเรือ่ งใด ผูถ้ อื หุน้ จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ นอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

28

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 5

ข้อ 43.

www.ecl.co.th

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับความเห็นชอบด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่กำ� หนดไว้เป็นอย่างอืน่
ในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะก�ำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส�ำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- การท�ำ แก้ไ ข หรือ เลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เ ช่า กิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่ว นที่ส�ำ คั ญ
การมอบหมายให้บคุ คลอืน่ เข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอืน่ โดยมีวตั ถุประสงค์
จะแบ่งก�ำไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- การเพิ่มทุน และการลดทุน
- การออกหุ้นกู้
- การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากต�ำแหน่งตามวาระ
ข้อ 15.

บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการ
เลือกตั้งกรรมการด้วยกัน เป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และต�ำแหน่งอื่น
ตามทีเ่ ห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด ต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ น
ราชอาณาจักร

ข้อ 16.

ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จ�ำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อ 17.

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจ�ำนวนหุ้นที่ตนถือ
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจ�ำนวน
กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธาน
เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
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ข้อ 18.

ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต�ำแหน่งอย่างน้อยจ�ำนวนหนึ่งในสาม (1/3)
โดยอัตรา ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้เคียงทีส่ ดุ กับส่วนหนึง่
ในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใด
จะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง
กรรมการผู้ออกจากต�ำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับต�ำแหน่งอีกก็ได้

ค่าตอบแทนกรรมการ
ข้อ 34.

บ�ำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะก�ำหนด
กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั ในรูปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บ�ำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจก�ำหนดเป็นจ�ำนวน
แน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะก�ำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคก่อน ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษทั ซึง่ ได้รบั เลือกตัง้ เป็นกรรมการ
ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายเงินปันผล
ข้อ 48.

ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ
กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
การจ่ายเงินปันผล ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค�ำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทาง
หนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มกี ารจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึง่ (1) เดือน
นับแต่วันที่มีมติเช่นว่านั้น

ข้อ 49.
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ข้อ 50.

เงินปันผลนั้น ให้แบ่งตามจ�ำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ ส�ำหรับ
หุ้นบุริมสิทธิ

ข้อ 51.

บริษทั ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีสว่ นหนึง่ ไว้เป็นทุนส�ำรองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้า (5) ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10)
ของทุนจดทะเบียน

สมุดบัญชี และการสอบบัญชี
ข้อ 56.

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท�ำงบดุล และบัญชีก�ำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจ�ำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 59.

ผู้สอบบัญชี ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจเลือกผู้สอบบัญชี
ผู้ซึ่งออกไปนั้น กลับเข้ารับต�ำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 60.

ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก�ำหนด
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รายละเอียดเกีย
่ วกับกรรมการอิสระ เพือ่ การรับมอบฉันทะ
1. นายไทยลักษณ์ ลี้ถาวร
• อายุ 69 ปี
ตำ�แหน่งงานในบริษัท
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (สถิติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		
• ปริญญาโท MA (Economics) Sul Ross State University, Texas, U.S.A.
การอบรม
• ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
		 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2005
		 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 64/2005
		 หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1
			 หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 4 (สถาบันวิทยาการตลาดทุน)
ประสบการณ์		 2556 - 2559 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
				
บริษัท พรพรหม เม็ททอล จำ�กัด (มหาชน)
			 2555 - 2556 กรรมการอิสระ บริษัท พรพรหม เม็ททอล จำ�กัด (มหาชน)
			 2549 - 2552 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
				
บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
			 2536 - 2548 ประธานกรรมการ
				
บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำ�กัด
วันที่ได้รับแต่งตั้ง		 15 สิงหาคม 2560
จำ�นวนปีที่เป็นกรรมการ		 7 เดือน
การเข้าประชุม
• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2560 จำ�นวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
			 โดยเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการแทน พลตำ�รวจโท อัมพร จารุจินดา ซึ่ง
			 เข้าประชุมแล้ว 3 ครั้ง
		
• เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2560 จำ�นวน 1 ครัง้ จากทัง้ หมด 4 ครัง้
			 โดยเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการแทน พลตำ�รวจโท อัมพร จารุจินดา ซึ่ง
			 เข้าประชุมแล้ว 3 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุน้
• ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแข่งขันกับบริษัท
• ไม่มี
ลักษณะความสัมพันธ์
• ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา
			 ทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจำ� ไม่เป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ ไม่มคี วามสัมพันธ์ทาง
			 ธุรกิจใดๆ อันอาจมีผลทำ�ให้ไม่สามารถทำ�หน้าที่ได้อย่างอิสระ ในช่วง 2 ปี
			 ที่ผ่านมา
		
• ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ • ไม่มี
32
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2. นายสรภัส สุตเธียรกุล

อายุ 49 ปี

ตำ�แหน่งงานในบริษัท

• กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา
		
		

• ปริญญาโท MBA University of Hartford, Connecticut U.S.A.
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วุฒบิ ตั รการจัดการด้านการเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
• ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
		 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 184/2557
		
		

• ผ่านการอบรมของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (EDP) รุ่น 6/2553

		
• ผ่านการอบรมของสถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย
			 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ (TIIP) รุ่น 9
ประสบการณ์		 2556 - 2560
				

หัวหน้ากองผู้แทนพิเศษ
สำ�นักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

			 2555 - 2560
				
				

กรรมการที่ปรึกษา
มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ

			 2556 - 2559

เลขานุการบริษัท ดอยคำ�ผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด

			 2548 - 2557

ที่ปรึกษา บริษัท เบนซ์พันทวี ออโต้มาสเตอร์ จำ�กัด

			 2537 - 2540
				

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์
บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น • ไม่มี
ตำ�แหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
			 2560 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
				
บริษัท ดอยคำ�ผลิตภัณฑ์อาหาร จำ�กัด
			 2551 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มูลนิธิพระบาทสมเด็จ
				
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561
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นายสรภัส สุตเธียรกุล (ต่อ)
วันที่ได้รับแต่งตั้ง		 26 กุมภาพันธ์ 2558
จำ�นวนปีที่เป็นกรรมการ		 3 ปี
การเข้าประชุม

• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2559 จำ�นวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น

• ไม่มี

การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแข่งขันกับบริษัท
ลักษณะความสัมพันธ์
•
			
			
			
		

ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา
ทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจำ� ไม่เป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ ไม่มคี วามสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจใดๆ อันอาจมีผลทำ�ให้ไม่สามารถทำ�หน้าที่ได้อย่างอิสระ ในช่วง 2 ปี
ที่ผ่านมา

• ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ • ไม่มี
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ค�ำชี้แจง วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม
การมอบฉันทะ
ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอท่านโปรดมอบฉันทะ
ให้บุคคลอื่น หรือ พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไปเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
แทนท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้จ�ำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ
หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งให้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) เป็นหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก. และ แบบ ข. ส�ำหรับผูล้ งทุนทัว่ ไป ซึง่ แบบ ก. เป็นแบบทีเ่ ข้าใจง่าย และ แบบ ข. เป็นแบบทีก่ ำ� หนดรายการต่างๆ
ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียด
ส่วนหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ตัวแทน
รักษาทรัพย์ (คัสโตเดียน) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท
ที่ www.ecl.co.th
การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ
- ผูถ้ อื หุน้ สามารถระบุชอื่ ผูร้ บั มอบฉันทะให้เข้าประชุมได้มากกว่า 1 ราย เพือ่ ความคล่องตัว กรณีผรู้ บั มอบฉันทะ
รายใดติดภารกิจ ผูร้ บั มอบฉันทะรายอืน่ ก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิเข้าประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เพียงรายเดียวเท่านั้น และผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ�ำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ
หลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้ถือหุ้นโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงรายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
ให้ถูกต้องครบถ้วน และโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ให้แก่ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 1 วัน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าประชุม
การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท
ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ
ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน กรุณากรอกรายละเอียดของ
กรรมการอิสระ ดังนี้
(1) นายไทยลักษณ์ ลีถ้ าวร อายุ 69 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 35/1 สุขมุ วิท 46 (ซอยภูมจิ ติ ร) แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
(2) นายสรภัส สุตเธียรกุล อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 131/5 ถนนราชปรารภ 14 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561
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•

ในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ฯ โปรดระบุชอื่ และรายละเอียดของกรรมการอิสระทัง้ 2 ท่าน
เนือ่ งจากในกรณีทก่ี รรมการท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ กรรมการทีเ่ ข้าประชุมได้จะเป็นผูร้ บั มอบฉันทะ
เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านต่อไป

•

ขอความกรุณา โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และโปรด
ส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ให้แก่ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 1 วัน
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าประชุม

การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม
บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้เข้าประชุมโปรดแสดง
เอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม
1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคล
		 1.1 กรณีที่มาประชุมด้วยตนเอง
			

(ก) แสดงบัตรประจ�ำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น

			

(ข) หรือ แสดงบัตรประจ�ำตัวอืน่ ทีร่ าชการออกให้ เช่น บัตรข้าราชการ บัตรรัฐวิสาหกิจ หรือ หนังสือเดินทาง
ในกรณีที่เป็นชาวต่างประเทศ

		 1.2 กรณีมอบฉันทะ
			

(ก) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. ที่บริษัทได้ส่งมาให้พร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอก
ข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

			

(ข) ส�ำเนาบัตรประชาชน ฉบับรับรองส�ำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น

			

(ค) ส�ำเนาบัตรประชาชน ฉบับรับรองส�ำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

			

(ง) หรือ อาจใช้ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวอื่นๆ ตามข้อ 1.1 (ข) ฉบับรับรองส�ำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น และ
ของผู้รับมอบฉันทะ
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2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
		 2.1 กรณีผู้มีอ�ำนาจกระท�ำการแทนนิติบุคคล มาประชุมด้วยตนเอง
			

(ก) ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (ออกให้ไม่เกิน 90 วัน) ซึ่งลงนามรับรอง
ส�ำเนาถูกต้อง โดยผูม้ อี ำ� นาจกระท�ำการแทนนิตบิ คุ คล และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่า ผูท้ มี่ าเข้าร่วม
ประชุมเป็น ผู้มีอ�ำนาจกระท�ำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

			

(ข) ส�ำเนาบัตรประชาชน ฉบับรับรองส�ำเนาถูกต้องของผู้ที่มีอ�ำนาจกระท�ำการแทนนิติบุคคล

			

(ค) หรือ อาจใช้ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวอื่นๆ ตามข้อ 1.1 (ข) ฉบับรับรองส�ำเนาถูกต้องของผู้มีอ�ำนาจ
กระท�ำการแทนนิติบุคคล

		 2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย มอบฉันทะ
			

(ก) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. ที่บริษัทได้ส่งมาให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอก
ข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

			

(ข) ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (ออกให้ไม่เกิน 90 วัน) ซึ่งลงนามรับรอง
ส�ำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ�ำนาจกระท�ำการแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ลงนาม
มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ เป็นผู้มีอ�ำนาจกระท�ำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

			

(ค) ส�ำเนาบัตรประชาชน ฉบับรับรองส�ำเนาถูกต้องของผู้มีอ�ำนาจกระท�ำการแทนนิติบุคคล

			

(ง) ส�ำเนาบัตรประชาชน ฉบับรับรองส�ำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
			

(ก) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. ที่บริษัทได้ส่งมาให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอก
ข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

			

(ข) ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้น
ตัง้ อยู่ ซึง่ รับรองส�ำเนาถูกต้อง โดยผูม้ อี ำ� นาจกระท�ำการแทนนิตบิ คุ คล และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่า
ผู้ที่ลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ เป็นผู้มีอ�ำนาจกระท�ำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

			

(ค) เอกสารทีไ่ ม่ได้มตี น้ ฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท�ำค�ำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และ
ให้ผู้มีอ�ำนาจกระท�ำการแทนนิติบุคคลนั้น ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของค�ำแปล
				 หากเป็นเอกสารที่จัดท�ำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อ โดย โนตารีพับลิค
			

(ง) ส�ำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับรับรองส�ำเนาถูกต้องของผูม้ อี ำ� นาจกระท�ำการ
แทนนิติบุคคล

			

(จ) ส�ำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือ ส�ำเนาบัตรประชาชน ฉบับรับรองส�ำเนา
ถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ
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4. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน รับฝากและดูแลหุ้น
			

(ก) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ ข. หรือ ค. (แบบ ค. ดาวน์โหลดได้จาก www.ecl.co.th) ซึ่งได้กรอก
และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

			

(ข) ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่บุคคลนั้น
ตัง้ อยู่ ซึง่ รับรองส�ำเนาถูกต้อง โดยผูม้ อี ำ� นาจกระท�ำการแทนนิตบิ คุ คล และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่า
ผู้ที่ลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ เป็นผู้มีอ�ำนาจกระท�ำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

			

(ค) เอกสารที่ไม่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท�ำค�ำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาด้วย
และให้ ผู้มีอ�ำนาจกระท�ำการแทนนิติบุคคลนั้น ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของค�ำแปล
หากเป็นเอกสารที่จัดท�ำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิค

			

(ง) ส�ำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับรับรองส�ำเนาถูกต้องของผูม้ อี ำ� นาจกระท�ำการ
แทนนิติบุคคล

			

(จ) ส�ำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือ ส�ำเนาบัตรประชาชน ฉบับรับรองส�ำเนา
ถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

			

(ฉ) หนังสือมอบอ�ำนาจจากผู้ถือหุ้น ให้คัสโตเดียนเป็นผู้ด�ำเนินการลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ
แทน

			

(ช) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการแสดงเอกสาร หรือ หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือ
ผู้รับมอบอ�ำนาจที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายได้ตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นความเหมาะสม
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

													

เขียนที่

											

วันที่

เดือน

สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่

1. ข้าพเจ้า
ต�ำบล/แขวง

อ�ำเภอ/เขต

อากร
แสตมป์
20 บาท

พ.ศ.
ถนน

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจ�ำนวนทั้งสิ้นรวม

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

3. ขอมอบฉันทะให้
		 (1)
ต�ำบล/แขวง

อายุ
อ�ำเภอ/เขต

		 (2)							
ต�ำบล/แขวง

อายุ

อ�ำเภอ/เขต

		 (3)							
ต�ำบล/แขวง			

อายุ

อ�ำเภอ/เขต			

ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน

จังหวัด		

รหัสไปรษณีย์

หรือ

หรือ

		 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 ในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องปาริชาติ (ชั้น 3) โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน
กรุงเทพ ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
		 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท�ำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�ำเองทุกประการ
									

ลงชื่อ

							
									

ผู้มอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

										

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ
										

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

									
ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)			

																

(มีหมายเหตุดา้ นหลัง)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 9

หนังสือมอบฉันทะของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561
หมายเหตุ
1. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
		 จ�ำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ�ำนวนหุ้นที่ถือ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ�ำนวนที่ถือไว้ได้
3. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
		 ก. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาให้แนบส�ำเนาบัตรประชาชนฉบับรับรองส�ำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น และส�ำเนา
				 บัตรประชาชนฉบับรับรองส�ำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ
		 ข.
				
				
				

กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลให้แนบ (1) ส�ำเนาหนังสือรับรองบริษัทมีอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมทั้งรับรองส�ำเนา
ถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอ�ำนาจและประทับตราส�ำคัญของบริษัท (ถ้ามี) (2) ส�ำเนาบัตรประชาชนฉบับรับรองส�ำเนาถูกต้อง
ของกรรมการผูม้ อี ำ� นาจของบริษทั ทีล่ งนามในหนังสือมอบฉันทะนี้ (3) ส�ำเนาบัตรประชาชนรับรองส�ำเนาถูกต้องของผูร้ บั มอบ
ฉันทะ

4. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสีย ในวาระที่เสนอในการประชุม
		 สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ในการออกเสียงลงคะแนน กรุณากรอกรายละเอียดของกรรมการดังนี้
		 นายไทยลักษณ์ ลี้ถาวร อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 35/1 สุขุมวิท 46 (ซอยภูมิจิตร)
		 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
		 หรือ นายสรภัส สุตเธียรกุล อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 131/5 ถนนราชปรารภ 14 แขวงมักกะสัน
		 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
		 หมายเหตุ
		 บริษัทไม่มีการก�ำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอ�ำนาจ หรือ ไม่ก�ำหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสาร หรือ
		 หนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง
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บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 9

						

อากร
แสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

													

เขียนที่

											

เดือน

1. ข้าพเจ้า

วันที่
สัญชาติ

ต�ำบล/แขวง

อ�ำเภอ/เขต

พ.ศ.

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจ�ำนวนทั้งสิ้นรวม

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

3. ขอมอบฉันทะให้
		 (1)

อายุ

ต�ำบล/แขวง

อ�ำเภอ/เขต

		 (2)							
ต�ำบล/แขวง

อายุ

อ�ำเภอ/เขต

		 (3)							
ต�ำบล/แขวง			

อายุ

อ�ำเภอ/เขต			

ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน

จังหวัด		

รหัสไปรษณีย์

หรือ

หรือ

		
		 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 ในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องปาริชาติ (ชั้น 3) โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน
กรุงเทพ ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
		 4. ข้าพเจ้า ขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
		 วาระที่ 1

เรื่อง

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2560

						 (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
						 (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
							

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

																

(มีหมายเหตุดา้ นหลัง)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 9
		

หนังสือมอบฉันทะของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561

		 วาระที่

2

เรื่อง พิจารณารับรองผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจ�ำปี 2560

						 (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
						 (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
							
		 วาระที่

เห็นด้วย
3

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบก�ำไรขาดทุนประจ�ำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

						 (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
						 (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
							
		 วาระที่

เห็นด้วย
4

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

เรื่อง พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก�ำไร และเงินปันผลประจ�ำปี 2560

						 (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
						 (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
							
		 วาระที่

เห็นด้วย
5

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ครบก�ำหนดออกตามวาระ

						 (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
						 (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
						
							

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด							
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

						

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล						

						

1. ชื่อกรรมการ

							
						
							

เห็นด้วย
2. ชื่อกรรมการ

ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

นางประภาศรี เพิ่มทรัพย์

เห็นด้วย
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งดออกเสียง

นายโยอิจิ ชิบาตะ

เห็นด้วย
3. ชื่อกรรมการ

							

นายดนุชา วีระพงษ์

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง
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		 วาระที่

หนังสือมอบฉันทะของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561
6

เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2561

						 (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
						 (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
							
		 วาระที่

เห็นด้วย
7

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจ�ำปี 2561

						 (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
						 (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
							
		 วาระที่

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

เรื่อง

						 (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
						 (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
							

เห็นด้วย		

ไม่เห็นด้วย			

งดออกเสียง

				 5. ในกรณีที่ ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็น
สมควร
				 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท�ำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�ำเองทุกประการ

									

ลงชื่อ

							
									

ผู้มอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

									

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ
									
									
									

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)

															

(มีหมายเหตุด้านหลัง)
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หนังสือมอบฉันทะของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561
หมายเหตุ
1. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
		 จ�ำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ�ำนวนหุ้นที่ถือ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ�ำนวนที่ถือไว้ได้
3. ในกรณีทมี่ วี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจ�ำต่อแนบ
		 หนังสือมอบฉันทะตามแนบ
4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
		 ก. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาให้แนบส�ำเนาบัตรประชาชนฉบับรับรองส�ำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น และส�ำเนา
				 บัตรประชาชนฉบับรับรองส�ำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ
		 ข.
				
				
				

กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลให้แนบ (1) ส�ำเนาหนังสือรับรองบริษัทมีอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมทั้งรับรองส�ำเนา
ถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอ�ำนาจและประทับตราส�ำคัญของบริษัท (ถ้ามี) (2) ส�ำเนาบัตรประชาชนฉบับรับรองส�ำเนาถูกต้อง
ของกรรมการผูม้ อี ำ� นาจของบริษทั ทีล่ งนามในหนังสือมอบฉันทะนี้ (3) ส�ำเนาบัตรประชาชนรับรองส�ำเนาถูกต้องของผูร้ บั มอบ
ฉันทะ

5. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสีย ในวาระที่เสนอในการประชุม AGM
		 ครั้งนี้ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ในการออกเสียงลงคะแนน กรุณากรอกรายละเอียดของกรรมการอิสระ ดังนี้
		 นายไทยลักษณ์ ลี้ถาวร อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 35/1 สุขุมวิท 46 (ซอยภูมิจิตร)
		 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
		 หรือ นายสรภัส สุตเธียรกุล อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 131/5 ถนนราชปรารภ 14 แขวงมักกะสัน
		 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
		 หมายเหตุ
		 บริษัทไม่มีการก�ำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอ�ำนาจ หรือ ไม่ก�ำหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสาร หรือ
		 หนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง
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บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 9
					

ใบประจ�ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561

		 วาระที่

เรื่อง

						 (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
						 (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
							
		 วาระที่

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

เรื่อง

						 (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
						 (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
							
		 วาระที่

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

เรื่อง

						 (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
						 (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
							

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

			 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจ�ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์ และเป็นความจริงทุกประการ

							
							

ลงชื่อ

							

ผู้มอบฉันทะ
(

										
						
									
										
										

)
วันที่

/

/				

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(

)
วันที่

/

/
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