
ประจำป 2565

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู ถือหุ น  

วันจันทรที่ 25 เมษายน 2565  เวลา 14.00 น.

ถายทอดสดจากโรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ  

ถนนพระราม 9 เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โดยเปนการจัดประชุมผูถือหุนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) เทานั้น
บริษัทไมมีการจัดประชุมแบบเขาฟงในวันดังกลาว
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วนัท่ี  23   มนีาคม 2565 
 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ บริษัท ตะวนัออกพาณิชยล์ีสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
 

ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ตะวันออกพาณิชยล์ีสซิ่งจ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ท่ี 1/2565      
ซึ่งจัดขึน้เมื่อวันท่ี  24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565                   
โดยเป็นการจัดประชุมผู้ถอืหุน้ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM)  ตามพระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชมุผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563  ในวันที ่25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.  ถ่ายทอดจากหอ้งมณฑาทิพย ์ โรงแรม
โกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ  ถนนพระราม 9 เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร  เพ่ือพิจารณาเรื่องตา่ง ๆ โดย
มีระเบียบวาระการประชมุดงันี ้
 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่                 
28 เมษายน 2564 

 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล   
เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้พิจารณารบัรอง รายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ท่ีจัดขึน้เมื่อวันท่ี                   
28 เมษายน 2564  ซึ่งบริษัทไดจ้ัดท ารายงานการประชุม ส่งใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) และกระทรวงพาณิชย ์ภายในเวลาท่ีก าหนด รวมทัง้ไดเ้ผยแพร่ไวใ้นเว็บไซต์
ของบริษัทแลว้ โดยมีส  าเนารายงานการประชมุปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 1 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ   
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ไดม้ีการบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564     
ท่ีจดัขึน้เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2564 ไวอ้ย่างถูกตอ้งแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้รบัรองรายงาน
การประชมุดงักลา่ว   
 

การลงคะแนนเสียงอนุมัต ิ   
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้  ซึง่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  

วาระที ่2 พจิารณารับรองผลการด าเนินงานของบริษัท สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
เพ่ือพิจารณารบัรองผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564 ตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 2  สามารถดู
ขอ้มูลจาก QR Code ในหัวขอ้ รายงานประจ าปี  2564 (แบบ 56-1 One Report) ภายใตห้ัวขอ้เรื่อง 
“การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ” ซึ่งไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกับหนังสือนัดประชุม    
ฉบบันีแ้ลว้  
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ รบัรองผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 
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การลงคะแนนเสียงอนุมัต ิ   
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้  ซึง่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 
 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 56. 
ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 5 คณะกรรมการจึงไดจ้ดัใหม้ีการจดัท างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสรจ็ ณ วนัสิน้สดุรอบบญัชีของบริษัทเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในการประชมุใหญ่สามญั
ประจ าปี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 2  สามารถดูขอ้มูลจาก      
QR Code ในหวัขอ้  ในรายงานประจ าปี 2564 ภายใตห้วัขอ้เรื่อง “งบการเงิน”  
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน       
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดท่ีแสดงไวใ้น      
รายงานประจ าปี ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้ 
 

การลงคะแนนเสียงอนุมัต ิ   
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้  ซึง่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย  และพิจารณาจ่ายปันผลจากก าไรสุทธิของ    
ปี 2564 

 

4.1  พจิารณาอนุมัตจัิดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย ประจ าปี 2564 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จ ากดั มาตรา 116 ท่ีก าหนดใหบ้ริษัทจดัสรรก าไรสทุธิ
ประจ าปี ส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุส ารองจะมีจ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
ผลการด าเนินงานจากงบเฉพาะกิจการปี 2564 บริษัทมีก าไรสทุธิจ านวน 183,798,838.53  บาท (ซึ่ง
เสียภาษีนิติบุคคลในอตัรารอ้ยละ 20) คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้
พิจารณาอนมุตัิจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย รอ้ยละ 5 ของก าไรสิทธิ จ านวน  9,189,941.93  บาท  
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4.2  พจิารณาจ่ายปันผลจากก าไรสุทธิของปี 2564 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณรอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิ หลงัหักภาษีนิติบุคคลและส ารอง
ตามกฎหมาย ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต และการจ่ายปันผล
ต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจึง ได้มีมติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น                  
เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ  โดยขอ้มลูการจ่ายเงินปันผลของปีก่อนๆ สรุปดงันี ้
 

สรุปรายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทปีก่อนๆ 
ปีบัญช ี ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (ปีทีเ่สนอ) 

ก าไรสทุธิ (หลงัหกัภาษีนิติบคุคล) 110,321,781.98 51,305,371.80 183,798,838.53   
ส ารองตามกฎหมาย (บาท) 5,516,089.10 2,565,268.59 9,189,941.93   
ก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและส ารองฯ 104,805,692.88 48,740,103.21 174,608,896.60 
จ านวนหุน้ (หุน้) 1,108,857,244 1,108,859,002 1,108,859,002 
ปันผลจากผลการด าเนินงาน งดจ่าย - ม.ค. – ธ.ค. 2564 
ปันผลจากก าไรสะสม 

 

 

 
 

งดจ่าย โดยจากก าไรสทุธิของปี 
ปี 2557 (0.015 บาท) 
ปี 2558 (0.020 บาท) 
ปี 2559 (0.020 บาท) 
ปี 2560 (0.045 บาท) 

 
 

เงินปันผลจ่ายตอ่หุน้ (บาท : หุน้) -       รวม 0.10 บาท: หุน้  0.08 บาท: หุน้ 

เงินปันผลจ่าย (บาท) - 110,885,900.20 88,708,720.16 
วนัท่ีจ่าย - 14 พฤษภาคม 2564 13 พฤษภาคม 2565 
อตัราการจ่ายปันผลเทียบกบัก าไร
หลงัหกัภาษีและส ารอง , (รอ้ยละ) 
 
 
 

- โดยจากก าไรสทุธิของปี 
ปี 2557  รอ้ยละ 96.90 
ปี 2558  รอ้ยละ 95.42 
ปี 2559  รอ้ยละ 88.97 
ปี 2560  รอ้ยละ 80.01  

โดยจากก าไรสทุธิของปี 
2564 คิดเป็นอตัราจ่าย
ปันผลรอ้ยละ 50.80 
ของก าไรสทุธิ หลงัหกั
ภาษีและส ารองฯ 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
ผลการด าเนินงานปี 2564  บริษัทมีก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 183,798,838.53   
บาท  บริษัทจึงได้มีจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี จ านวน 
9,189,941.93  บาท  คงเหลือก าไรสทุธิประจ าปี ท่ีสามารถปันผลได ้174,608,896.60  บาท และก าไร
สะสมท่ียงัไมไ่ดจ้ดัสรร เพ่ิมขึน้เป็น  309,206,391.94  บาท 
จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาอนุมตัิจ่ายปันผล จากก าไรสทุธิ ประจ าปี 2564 
ให้แก่ผู ้ถือหุ้น จ านวน 1,108,859,002  หุ้น  ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นจ าวนเงินปันผล 
88,708,720.16  บาท  เป็นสดัส่วน รอ้ยละ 50.80  ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและส ารองฯ  ซึ่งเป็นไป
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ตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทท่ีก าหนดไวป้ระมาณรอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและ
ส ารองฯ ประจ าปี 
 

ทัง้นี ้ การจ่ายเงินปันผล และการใหส้ิทธิดงักล่าว ยงัมีความไม่แน่นอน  เน่ืองจาก ตอ้งรอการอนุมัติ
จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้  และหากผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนุมัติใหปั้นผลดังกล่าว  วันก าหนดรายช่ือใหส้ิทธิ        
รับเงินปันผล  จะเป็นวันเดียวกันกับวันใหส้ิทธิเพ่ือเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ (Record Date) คือวนัท่ี      
15 มีนาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลวนัท่ี  13 พฤษภาคม 2565  จึงเห็นสมควรน าเสนอต่อท่ี
ประชมุผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการปันผลดงักลา่ว 

 

การลงคะแนนเสียงอนุมัต ิ   
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้  ซึง่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการ แทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 
 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคบัของบริษัท ขอ้ 18. ก าหนดใหใ้นการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวนหนึ่งในสาม 
โดยใหก้รรมการท่ีอยู่นานท่ีสุดเป็นผูอ้อก  กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนัน้ อาจไดร้บัเลือกเขา้รบั
ต าแหน่งอีกก็ได ้ ในปีนี ้กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ไดแ้ก ่
 

ล าดับ ชือ่กรรมการ ต าแหน่ง ด ารงต าแหน่ง 
 (ปี) 

จ านวนคร้ังเข้า
ร่วมประชุม        
ปี 2564 

1 นายปรีชา  วีระพงษ ์ กรรมการ , ประธานกรรมการ
บริษัท 

18 ปี 3 เดือน 5/5 

2 นางดวงรตัน ์ แจง้มงคล กรรมการ , กรรมการบริหาร 
และเลขานกุารบริษัท 

18  ปี 3 เดือน 5/5 

3 นายสรภสั  สตุเธียรกลุ กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน 

6 ปี 10 เดือน 5/5 

 

 

กรรมการทัง้ 3 ท่าน มีสิทธิไดร้บัเลือกใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการไดอ้ีก  
 

แต่โดยท่ีคุณปรีชา  วีระพงษ์ ไดแ้จง้ความประสงคไ์ม่ขอรับการแต่งตั้งอีก เน่ืองจากอายุท่ีมากขึน้    
อยากพกัผ่อนเพ่ือใหม้ีสขุภาพรา่งกายแข็งแรง  ประกอบกบัจากการที่บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มี
ส่วนร่วมในการประชุม โดยเสนอวาระและรายช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือรับการ
พิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ ์ท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัทระหว่างวันท่ี          
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1 ตุลาคม 2564 ถึง วนัท่ี 30 ธันวาคม 2564 ปรากฎว่าไม่มีผูใ้ดเสนอรายช่ือกรรมการ หรือ วาระเขา้
มายงับริษัท 
  

ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงไดพิ้จารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสม เป็นกรรมการเขา้ใหม่ ด  ารงต าแหน่งประธานกรรมการแทนท่ีคุณปรีชา  วีระพงษ์  โดย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่า คุณพิพัฒน ์ พรสุวรรณ เคย
เป็นกรรมการของบริษัท ตัง้แตปี่ 2546 และลาออกเม่ือปี 2561 ซึง่เป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ และมี
ประสบการณด์า้นธุรกิจของบริษัท อีกทัง้ไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มแตง่ตัง้ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน  และ
ยังมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามนิยาม และกฎบัตรของกรรมการ ทัง้นี ้การแต่งตัง้คุณพิพัฒนฯ์    
เป็นกรรมการประเภทไมอ่ิสระและไมบ่ริหาร  จะสามารถถ่วงดลุและตรวจสอบคณะกรรมการบริหารได ้
อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท   ในการนี ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรอง โดยรอบคอบแลว้ เห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท          
เพ่ือพิจารณาอนมุตัิและเพ่ือน าเสนอตอ่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาเลือกตัง้ นายพิพฒัน ์ พรสวุรรณ 
เป็นกรรมการเขา้ใหม่ แทนท่ีนายปรีชา  วีระพงษ์ ท่ีขอลาออก   และเลือกตัง้ นางดวงรตัน ์ แจง้มงคล 
และนายสรภัส  สุตเธียรกุล กรรมการทัง้ 2 ท่าน ท่ีครบก าหนดออกตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง   
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทไดร้ว่มกนัพิจารณากลั่นกรอง ดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงัถงึคณุสมบตัิในดา้น
ต่างๆ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงท่ีผ่านมา ซึ่งไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่า 
กรรมการทัง้ 3 ท่าน ดงักล่าว มีคณุสมบตัิ คณุวฒิุ ความรู ้และประสบการณ ์ซึ่งเป็นประโยชนต์่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท และมีความตัง้ใจปฏิบัติหนา้ท่ีกรรมการดว้ยความระมัดระวัง โดยค านึงถึง
ผลประโยชนข์องบริษัท และผูถื้อหุน้โดยรวมมาตลอด  และทัง้สามท่านไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มแต่งตัง้
ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน และยงัมีคณุสมบตัิเหมาะสมเป็นไปตามค านิยาม และกฎบตัรของ
กรรมการและกรรมการอิสระ โดยเฉพาะกรรมการล าดับท่ี 3 ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้
ความเห็นไดอ้ย่างอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  จึงเห็นสมควรเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญั
ผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาเลือกตัง้กรรมการ    ทัง้ 3 ท่าน ดงันี ้
1) นายพิพฒัน ์ พรสวุรรณ    เป็นกรรมการ แทนท่ีนายปรีชา  วีระพงษ ์ และด ารงต าแหน่งเป็น 

                                           ประธานกรรมการ 
2) นางดวงรตัน ์ แจง้มงคล    กรรมการ, กรรมการบริหาร และเลขานกุารบริษัท 
3) นายสรภสั  สตุเธียรกลุ    กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ 

                                           พิจารณาคา่ตอบแทน 
 กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และให้ด  ารงต าแหน่งเดิม ท่ีมีอยู่ต่อไป ตามท่ี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนน าเสนอ   
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ทัง้นี ้บริษัทไดแ้จง้ประวตัิ และขอ้มลูโดยสรุปของบุคคลทัง้ 3 ท่าน น าเสนอมาพรอ้มในหนงัสือนี ้ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา ปรากฎตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 3  และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ปรากฎตาม   
สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 4  
 

การลงคะแนนเสียงอนุมัต ิ   
ลงคะแนนพิจารณาเป็นรายบคุคล ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชมุ และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่6 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญช ีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญช ีประจ าปี 2565 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับของบริษัทขอ้ 59. ท่ีก าหนดใหท่ี้ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี แต่งตัง้
ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี  
ส าหรบัปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ใหเ้สนอต่อ      
ท่ีประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาแตง่ตัง้ บริษัทสอบบญัชี ดี.ไอ.เอ. อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั เป็น
ผูส้อบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2565   บริษัทสอบบัญชี ดี.ไอ.เอ. อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด เสนอ
รายช่ือผูส้อบบญัชี และราคาสอบบญัชีดงันี ้
 

1. นางสาวสมจินตนา  พลหิรญัรตัน ์       ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5599            และ/หรือ 
2. นายวิโรจน ์   สจัจธรรมนกุลุ            ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5128            และ/หรือ 
3. นายจมุพฎ  ไพรรตันากร             ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 7645            และ/หรือ 
4. นายนพฤกษ ์  พิษณวุงษ ์                   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 7764                         

โดยเสนอค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 1,855,000 บาท ซึ่งเพ่ิมขึน้จากปีก่อน        
75,000 บาท ดว้ยเหตุผลว่า มาตรฐานการบัญชีมีการเปลี่ยนแปลง ท าใหม้ีปริมาณงานเพ่ิมขึน้มาก  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาดงันี ้ 
1) บริษัทสอบบัญชี ดี.ไอ.เอ.อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด มีผูส้อบบัญชี มีความรู ้เช่ียวชาญ สามารถ

ปฏิบัติงานสอบบัญชีใหม้ีประสิทธิภาพ และใหบ้ริการท่ีดีกับบริษัท รวมทั้งใหค้  าปรึกษา ชีแ้จง
ความรูใ้หมท่างมาตรฐานการบญัชี 

2) ปฏิบัติงานตรวจสอบกับบริษัทดว้ยดีตลอดมา จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เหมาะสม ส่งรายงาน
ทางการเงินไดต้ามก าหนด  

3) ผู ้สอบบัญชีบริษัท และผู้สอบบัญชีบริษัทร่วมทุน จะเป็นผู้สอบบัญชีจากส านักงานเดียวกัน              
ซึง่คณะกรรมการจะดแูลใหส้ามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดเวลา 

4) บริษัทสอบบัญชีฯ และผูส้อบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วน       
ไดเ้สียใดๆ กบับริษัท ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่แตอ่ย่างใด โดยมีประวตัิการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี 
และคา่สอบบญัชีในปีท่ีผ่านมาดงันี ้
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ปีที่สอบบัญช ี
 

ปี 2563 
 

ปี 2564 
ปี 2565 

(ปีทีเ่สนอ) 

ช่ือส านกังานสอบบญัชี ดี.ไอ.เอ. ดี.ไอ.เอ. ดี.ไอ.เอ. 

ช่ือผูส้อบบญัชี 
 
 
 
 

นางสาวสมจินตนาฯ  
หรอื นายนพฤกษ์ฯ  

หรอื นางสาวสภุาภรณฯ์ 

นางสาวสมจินตนาฯ  
หรอืนายวิโรจนฯ์  
หรอืนายจมุพฏฯ 
หรอื นายนพฤกษ์ฯ  

หรอื นางสาวสภุาภรณฯ์ 

นางสาวสมจินตนาฯ  
หรอืนายวิโรจนฯ์  
หรอืนายจมุพฏฯ 
หรอื นายนพฤกษ์ฯ  

 

จ านวนปีที่สอบบญัชีใหบ้รษัิท ปีที่ 4 ปีที่ 5 จะเป็นปีที่ 6 

สาเหตทุี่เปลีย่นผูส้อบบญัชี - - - 

คา่สอบบญัชี ( Audit Fee ) 1,611,000 1,780,000 1,855,000 

เบีย้เลีย้งคา่ใชจ้า่ยกรณีเดินทาง
ไปตรวจสอบท่ีสาขาตา่งจงัหวดั 

ไมม่ี ไมม่ี อาจม ี

คา่บรกิารอื่น ๆ (Non audit fee) ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมตัิตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ 
ดังนี ้แต่งตั้งผู ้สอบบัญชีของบริษัทสอบบัญชี ดี.ไอ.เอ.อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด โดย  1.นางสาว              
สมจินตนา พลหิรญัรตัน ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5599 หรือ 2. นายวิโรจน ์ สจัจธรรมนกุุล ผูส้อบ
บัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5128 หรือ 3.นายจุมพฎ  ไพรรัตนากร  ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7645         
4.นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7764   เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทปี 2565       
ซึ่งหากไดร้ับแต่งตัง้ครัง้นี ้  คุณสมจินตนา พลหิรัญรัตน ์ ผูส้อบบัญชีดังกล่าวจะเป็นผูท่ี้ปฏิบัติการ
ตรวจสอบกบับริษัทเป็นปีท่ี 6  ผูส้อบบญัชีรายช่ือท่ี 2 ถึง 4  ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือ และก าหนด
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 1,855,000 บาท ซึ่งเพ่ิมขึน้จากปีก่อน 
75,000 บาท 
 

การลงคะแนนเสียงอนุมัต ิ   
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้  ซึง่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่7 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ   
                พจิารณาค่าตอบแทนประจ าปี 2565 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  
 

ตามขอ้บังคับของบริษัทขอ้ 34. บ าเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนใหสุ้ดแลว้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้      
จะก าหนด กรรมการมีสิทธิไดร้บัคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั 
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุน้จะพิจารณา         
ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะให ้ 
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มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ้และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการตา่ง ๆ 
ตามระเบียบของบริษัท 

 

การก าหนดค่าตอบแทนไดผ้่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โดย
เปรียบเทียบจากบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และผลการด าเนินงานของบริษัท และน าเสนอ           
ขออนุมตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นประจ าทุกปี และใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท เป็น      
ผูพิ้จารณาจดัสรรใหเ้หมาะสมกบัหนา้ท่ีความรบัผิดชอบปริมาณงาน และใหส้อดคลอ้งกบัคา่ตอบแทน
กรรมการของบริษัทอื่นท่ีอยู่ในระดับเดียวกัน (รายละเอียดการจัดสรรของปี 2564 ไดแ้สดงไวใ้น
รายงานประจ าปี One report  เรื่อง 8.  รายงานผลการด าเนินงานส าคญัดา้นการก ากับดูแลกิจการ  
8.1.2.การจ่ายคา่ตอบแทนคณะกรรมการรายบคุคล  )    
 

ส าหรบัปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดพิ้จารณาค่าตอบแทนในเบือ้งตน้
แลว้น าข้อมูลท่ีไดเ้สนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุม           
ผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการ   กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน จ านวนเงินไม่เกิน 8.5 ลา้นบาท มีความเหมาะสม (ซึ่ง
รูปแบบของค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบีย้ประชุม และไดร้ับ
ผลตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอ์ื่นๆ คือ วงเงินประกนัคุม้ครองชีวิตและอบุตัิเหต ุและคุม้ครองสขุภาพ 
เฉพาะกรรมการท่ีมีถ่ินพ านักในประเทศไทย และอายุนอ้ยกว่า 70 ปี และไม่มีโรคประจ าตัว ตาม
หลกัเกณฑข์องบริษัทประกนัภยั)  
ทัง้นี ้ คณะกรรมการบริหาร ไมไ่ดร้บัคา่เบีย้ประชมุ เน่ืองจากเป็นผูบ้ริหารของบริษัท 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  
เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ  กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการสรรหาและพิจารณษคา่ตอบแทน ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 8.5 ลา้นบาท เท่ากบั
ปีก่อน โดยใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการ เป็นผูพิ้จารณาด าเนินการจดัสรรตามความเหมาะสม
ตอ่ไป 
 

การลงคะแนนเสียงอนุมัต ิ   
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 

วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 
 

วาระนีก้  าหนดไวเ้พ่ือใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามขอ้สงสยัและ/หรือเพ่ือใหก้รรมการไดชี้แ้จงขอ้ซกัถาม หรือขอ้
สงสยัตา่งๆ (ถา้มี)  ดงันัน้ จะไมม่ีการน าเสนอเรื่องอื่นใดใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตัิ และไมม่ีการลงมติ
ใดๆ ในวาระนี ้
บริษัทตระหนกัดีถึงความส าคญัของสิทธิของผูถื้อหุ้น จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกสต์ามวนั และเวลาดงักล่าวโดยพรอ้มเพรียงกัน  หากท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม
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ดว้ยตนเองได ้ ท่านสามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่น หรือมอบฉันทะให้  1. นางประภาศรี  เพ่ิมทรพัย ์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และ 2.นายไทยลกัษณ ์ ลีถ้าวร กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ ดงัมีรายละเอียดขอ้มลู ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 6 ใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะ เพ่ือ
เขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน  
ในการนี ้ บริษัทขอความรว่มมือท่านผูถื้อหุน้ท่ีจะเขา้ร่วมประชมุ หรือมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชุม
แทน ศึกษาเอกสาร หรือหลักฐานท่ีตอ้งแสดงเพ่ือเข้าประชุม  การส่งเอกสารและการลงทะเบียน
ลว่งหนา้ เพ่ือยืนยนัตวัตนผูถื้อหุน้ และวิธีการมอบฉนัทะ  ขัน้ตอนการเขา้ประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 
ขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนบัคะแนนเสียง และการถามค าถามระหว่างการประชมุ  ตาม
สิ่งทีส่่งมาด้วย 8  และ 9  ทัง้นี ้ ขอความรว่มมือท่านโปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะ  (บริษัทไดจ้ดัเตรียม
อากรแสตมป์ไวใ้ห้) มายังบริษัทมามอบไวก้ับ นางสาวอภิสรา ศรีอมร ผู้ซึ่งประธานกรรมการ ได้
มอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีรวบรวมหนังสือมอบฉันทะในวนัประชุม ภายในวันอังคารที่ 19 เมษายน 
2565  จกัขอบพระคณุย่ิง 
 

หนงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษัทแนบมาพรอ้มนี ้ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 7  เป็นหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. และ 
ข. ส  าหรบัผูถื้อหุน้ทั่วไป  ส่วนหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. เป็นแบบใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุน
ชาวตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให ้ คสัโตเดียนในประเทศไทย เป็นผูร้บัฝากดแูลหุน้  
 

บริษัทไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ฉบบันี ้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุม ส  าเนารายงาน
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 และรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  ทาง
เว็บไซตข์องบริษัท (www.ecl.co.th) ดว้ย เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการเขา้ถึงขอ้มูลได้
รวดเรว็ขึน้ 
 

ในการประชมุครัง้นี ้บริษัทไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี ในรูปแบบ QR code สง่ใหผู้ถื้อหุน้ ตามสิ่งท่ีสง่มา
ดว้ย 2  ดงันัน้ หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีความประสงคจ์ะขอรบัหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2565  หรือรายงานประจ าปี 2564 One Report ในรูปแบบหนงัสือ สามารถติดต่อขอรบัไดท่ี้โทรศพัท ์          
02-641-5252 ตอ่ 9419  โทรสาร 02-641-5995 e-mail; apitsara@ecl.co.th 
 

บริษัทก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูม้ีสิทธิเขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 และมีสิทธิรบัเงิน
ปันผล (Record Date) ในวนัองัคารท่ี 15 มีนาคม 2565 ทัง้นี ้ การจ่ายเงินปันผลขึน้อยู่กบัมติท่ีประชุม   
ผูถื้อหุน้ 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท ตะวนัออกพาณิชยล์ีสซิ่งจ ากดั (มหาชน) 

      
 

( นายดนชุา  วีระพงษ ์) 
ประธานกรรมการบริหาร 
โดยมติของคณะกรรมการ 

mailto:apitsara@ecl.co.th
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สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 
ล าดบัท่ี 
ล าดบัท่ี 
 
 
 
 
 
ล าดบัท่ี 
 
ล าดบัท่ี 
ล าดบัท่ี 
ล าดบัท่ี 
ล าดบัท่ี 
ล าดบัท่ี 
 
ล าดบัท่ี 
 
ล าดบัท่ี 
 
 

1.  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 (เอกสารประกอบวาระท่ี 1) 
2. รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  และงบการเงินสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ในรูปแบบ QR code  (เอกสารประกอบวาระท่ี 2-3) 
 
 
 
 
3. ประวัติของกรรมการท่ีไดร้ับการเสนอช่ือใหพิ้จารณาแต่งตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ        

อีกวาระหนึ่ง  (เอกสารประกอบวาระท่ี 5) 
4. คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ 
5. ขอ้บงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้  
6. รายละเอียดของกรรมการอิสระเพ่ือการรบัมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
7. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก  แบบ ข  และแบบ ค และใบประจ าตอ่ 
8. เอกสารหรือหลกัฐานของผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งแสดงเพ่ือเขา้ประชมุ (ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส)์    ลงทะเบียน

ยืนยนัตวัตนผูถื้อหุน้และวิธีการมอบฉนัทะ  การสง่เอกสารผ่านช่องทางของบริษัท 
9. ขัน้ตอนการเขา้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์การออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting  การ

สง่ค าแนะน าหรือค าถาม 
10. แบบฟอรม์ลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ (E-AGM)  (โปรดส่งพรอ้มเอกสาร

หลกัฐานไปยงับริษัทก่อน วนัท่ี 19 เมษายน 2565)  
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2564 
ของ 

บริษัท  ตะวันออกพาณิชยล์ีสซิ่ง  จ ากัด (มหาชน) 
 

เวลาและสถานท่ี :  ประชมุเม่ือวนัท่ี  28 เมษายน  2564  เวลา 14.00 – 14.50  นาฬิกา  ณ หอ้งประชมุส านกังาน
สาขา เลขท่ี 89 อาคาร เอ ไอ เอ ชั้นท่ี  12A ห้องเลขท่ี 12A05 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 
 

นายปรีชา  วีระพงษ์  ประธานกรรมการบริษัท ท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม  ประธานฯ ไดก้ล่าวแนะน ากรรมการ
บริษัท และผูส้อบบญัชีท่ีเขา้รว่มประชมุดงันี ้
 

 กรรมการบริษัท ทีเ่ข้าร่วมประชุม จ านวน 9 คน จากกรรมการทัง้สิน้ 9 คน สัดส่วนเข้าร่วม
ประชุม 100 เปอรเ์ซ็นต ์
 

 1. นายปรีชา    วีระพงษ ์ ประธานกรรมการ 
2. นายดนชุา    วีระพงษ ์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ    
                                                                  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
3. นายประภากร    วีระพงษ ์ กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร                           
                                                                  และกรรมการผูจ้ดัการ 

 4. นางดวงรตัน ์    แจง้มงคล กรรมการ  กรรมการบริหาร เลขานกุารบริษัท  
      กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 5. นายมาซายกิู     โนซาวะ กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผูจ้ดัการ 

6.          นายสรภสั               สตุเธียรกลุ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

7. นางประภาศรี      เพ่ิมทรพัย ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ   
                                                                  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 8. นายไทยลกัษณ ์    ลีถ้าวร  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
9.          นายวิชยั     ไหมทอง กรรมการอิสระ 
 

ผู้สอบบัญช ีปี 2563 
 คณุสมจินตนา พลหิรญัรตัน ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่  5599   

 

ผู้บริหารทีร่่วมตอบค าถามในการประชุมคร้ังนี ้
1. คณุจรสัแสง อยู่อ  าไพ  รองกรรมการผูจ้ดัการ  ฝ่ายการเงินและบญัชี 
2. คณุถิรธีร ์ ปฏิภาณโวหาร รองกรรมการผูจ้ดัการ  ฝ่ายการตลาด 
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เร่ิมการประชุม:  นายปรีชา  วีระพงษ์  ไดม้อบให้ นายดนุชา  วีระพงษ์  รองประธานกรรมการบริษัท ท าหนา้ท่ี
เป็นผูด้  าเนินการประชมุ  
  

นายดนุชา  วีระพงษ์  รองประธานกรรมการ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองและมี
ผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมรวมทัง้หมดจ านวน 29 คน นบัจ านวนหุน้ได ้604,835,416 หุน้ หรือเท่ากับ
รอ้ยละ 54.55 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 1,108,859,002 หุน้ ถือว่ามีผูม้าประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน 
และมีจ านวนหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด  369,619,667 หุ้น          
(สามรอ้ยหกสิบเกา้ลา้นหกแสนหนึ่งหมื่นเกา้พันหกรอ้ยหกสิบเจ็ดหุน้) ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บังคับของ
บริษัท  จงึขอเปิดประชมุ เพ่ือพิจารณาเรื่องตา่งๆ ตามระเบียบวาระท่ีก าหนดในหนงัสือนดัประชมุ 
 

  นายดนุชา  วีระพงษ์  ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับ
คะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในแตล่ะวาระของการประชมุ ดงันี ้
 

 -     ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 42 การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ  ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวน
หุน้ท่ีตนถืออยู่  และหุน้ท่ีไดร้บัมอบฉนัทะ โดยถือวา่หนึ่งหุน้เท่ากบัหนึ่งเสียง 

 ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ  เพียงทางหนึ่งทางใด
เท่านัน้  จะแบ่งหุน้เพ่ือลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไมไ่ด ้ โดยใชใ้บลงคะแนนท่ีไดร้บัเมื่อลงทะเบียน   

- เน่ืองจากการออกเสียงลงมติ หรือการอนุมตัิกิจการใดๆ ในทุกวาระของการประชุมครัง้นี ้จะตอ้งไดร้บัความ
เห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

-  โดย วาระท่ี 1 และวาระท่ี 2 เก่ียวกบัการลดทุนและเปลี่ยนแปลงหนงัสือบริคณหส์นธิ ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียง
เห็นชอบ ไมน่อ้ยกวา่สามในสี่ (3/4) หรือ 75%  

-  วาระท่ี 9  เก่ียวกับค่าตอบแทนกรรมการ ตอ้งไดร้ับคะแนนเสียงเห็นชอบ ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3)       
หรือ 67%  

- สว่นวาระอื่นๆ ก็ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก   
 

ดงันั้น เพ่ือความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ี
ลงคะแนนเสียง  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง และบตัรเสีย ในแตล่ะวาระเท่านัน้  แลว้น าคะแนนเสียงไมเ่ห็นดว้ย  
งดออกเสียง  และบตัรเสีย ดงักล่าว  หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดท่ีเขา้ร่วมประชุม  ส่วนท่ีเหลือจะถือว่า
เป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ  ทั้งนี ้บัตรเสีย คือ บัตรท่ีมีการท าเครื่องหมายในบัตร
ลงคะแนนไม่ชดัเจน หรือ มีการแกไ้ขเครื่องหมาย แลว้ไม่ลงลายมือช่ือก ากบัการแกไ้ข จะถือว่าเป็นบตัรเสีย 
ซึ่งจะตอ้งน ามาหักออกจากเสียงทัง้หมดดว้ย  โดยขอใหผู้ท่ี้ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  ยกมือขึน้  เพ่ือให้
เจา้หนา้ท่ีรบับัตรลงคะแนน  และบันทึกการลงคะแนนเพ่ือสรุปผลให้ทราบต่อไป และเพ่ือใหก้ารนบัจ านวน
ผูเ้ขา้รว่มประชมุเป็นไป  อย่างถกูตอ้ง  ในแตล่ะวาระขอใหท้่านผูถื้อหุน้ท่ีมีความประสงคจ์ะออกจากท่ีประชุม
ในระหวา่งการประชมุ  โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีรบัลงทะเบียนดา้นหนา้ทราบดว้ย 
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(หมายเหต ุ: จ านวนคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนแต่ละวาระ  อาจไม่เท่ากบัจ านวนคะแนนเม่ือเปิดประชมุ หากมี
ผูอ้อกจากท่ีประชมุ หรือเขา้มารว่มประชมุหลงัจากท่ีเริ่มประชมุ) 

- ภายหลงัจากเสรจ็สิน้การประชมุ บริษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้คืนทุกราย โดยเฉพาะวาระท่ี 
7 เก่ียวกบัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ (ทัง้กรณีท่านผูถื้อหุน้ท่ี เห็นดว้ย 
ไมเ่ห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง) จงึขอใหท้่านคืนบตัรโดยใสก่ลอ่งท่ีเตรียมไวท่ี้ประตทูางออกดว้ย 
 

 ต่อจากนัน้  นายดนุชา  วีระพงษ์  แนะน า คุณธวัชภัส   ก้อนเพ็ชร ์ จะท าหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบการนับ
คะแนนในครัง้นี ้และนายดนชุา  วีระพงษ์ ขอใหผู้ส้งัเกตการณจ์ากสมาคมสง่เสริมผูล้งทนุไทย ซึง่เป็นอาสาพิทกัษ์
สิทธิผูถื้อหุน้ท่ีปฏิบตัิงานภาคสนาม แนะน าตวั   ผู้สังเกตการณไ์ด้แนะน าตัว คอื คุณจติต ์ สาวิตตกุ์ล 
 

นายดนชุา  วีระพงษ ์ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาตามระเบียบวาระ  ดงันี ้
 

วาระที ่1 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 554,426,864 บาท จากทุน        
จดทะเบียนเดิม  จ านวน 1,663,285,866 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 
1,108,859,002 บาท ซึ่ งจะเท่ากับทุนช าระแล้วของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญ         
จดทะเบยีนทีย่ังมิได้ออกจ าหน่าย จ านวน 554,426,864 หุน้ ซึ่งเป็นหุน้ทีอ่อกเพือ่รองรับ
ใบส าคัญสิทธิคร้ังที ่3 ทีห่มดอายุลง มูลค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท 

  

 นายดนุชา  วีระพงษ์  เสนอว่า เน่ืองดว้ย Warrant (ECL-W3) ของบริษัท ท่ีมีก าหนดใชส้ิทธิครัง้
สุดท้าย ในวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น มีผู ้ถือหุ้นมาใช้สิทธิ Warrant จ านวน 1,758 หน่วย     
ซือ้หุน้เพ่ิมทนุ จ านวน 1,758 หุน้ คิดเป็นจ านวนเงินเพ่ิมทนุช าระแลว้ จ านวน 1,758 บาท บริษัท
ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้จากเดิม จ านวน 1,108,857,244 บาท เป็นทุนช าระแลว้ใหม ่
จ านวน 1,108,859,002 บาท เรียบรอ้ยแลว้เมื่อวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ ์2564 และ ดงันัน้ Warrant 
ท่ีไม่ไดใ้ชส้ิทธิ จ านวน 554,426,717 หน่วย ไดห้มดสิทธิแปลงสภาพและพน้สภาพจากการเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนไปตัง้แตว่นัท่ี 6 กมุภาพนัธ ์2564 

 ส าหรบัในเรื่องทุนจดทะเบียน จากการท่ีบริษัทไดร้บัอนุมตัิจากท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ เมื่อ
วนัท่ี 8 มกราคม 2562 ใหอ้อก Warrant 3 และเพ่ิมทนุ บริษัทไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทนุ โดยการออก
หุน้สามัญใหม่ เพ่ือรองรบั Warrant 3 ไว ้จ านวน 554,428,622 หุน้ ซึ่งเมื่อวนัท่ี                  5 
กมุภาพนัธ ์2564 มีผูม้าใชส้ิทธิ Warrant ซือ้หุน้สามญั จ านวน 1,758 หุน้ จงึคงเหลือหุน้สามญัท่ี
รองรบัการใชส้ิทธิ จ านวน 554,426,864 หุน้ และเมื่อใบ Warrant ท่ีไม่ไดใ้ชส้ิทธิ ไดพ้น้สภาพ
จากการเป็นหลักทรัพย์ จึงถือว่าหุ้นสามัญท่ีจดทะเบียนไวร้องรับ เป็นหุ้นสามัญท่ียังไม่ได้
ออกจ าหน่าย และมิไดม้ีไวเ้พ่ือรองรบั Warrant อีกตอ่ไป 

 ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 จึงสมควรลดทุน           
จดทะเบียนของบริษัทลง โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนท่ียังมิได้ออกจ าหน่าย จ านวน 
554 ,426,864 หุ ้น  ซึ่งเป็นหุ้น ท่ีออกเพ่ือรองรับ Warrant 3 ท่ีหมดอายุลง มูลค่าท่ีตราไว ้          
หุน้ละ 1 บาท 
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 เพ่ือปฏิบัติตามท่ีกฎหมายก าหนด คณะกรรมพิจารณาแลว้ เห็นสมควรน าเสนอต่อท่ีประชุม      
ผู ้ถือหุ้น  เพ่ือพิจารณาอนุมัติลดทุนจดเบียนบริษัท จ านวน 554,426,864 บาท จากทุน            
จดทะเบียนเดิม จ านวน 1,663 ,285 ,866 บาท ให้คงเหลือเป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 
1,108,859,002 บาท (ซึ่งจะเท่ากบัทนุช าระแลว้) โดยการตดัหุน้คงเหลือท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่าย  
และมิได้มีไวเ้พ่ือรองรับ Warrant อีกต่อไป จ านวน 554,426,864 หุ ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้ ้นละ         
1 บาท 

 

  ไมม่ีผูถื้อหุน้สอบถาม 
 

นายดนุชา  วีระพงษ์  เสนอวา่ เม่ือไมม่ีผูถื้อหุน้ซกัถามอย่างใด ขอเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติ อนมุตัิ
ลดทนุจดทะเบียนของบริษัท ดงักลา่ว 

 คะแนนเสียงท่ีถือว่าอนมุตัิในวาระนี ้คือ คะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ไมน่อ้ยกว่า สามในสี่ (3/4) หรือ 
75% 

 

เม่ือไดม้ีการเสนอและรบัรองโดยชอบแลว้ท่ีประชมุมีมติ ดงันี ้
 

มต:ิ  ที่ประชุมมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน จ านวน 
1,663,285,866 บาท ให้คงเหลือเท่ากับทุนช าระแล้ว จ านวน 1,108,859,002 บาท ด้วย
คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3/4 (คอื 453,626,562 เสียง) ดังนี ้

 

  เหน็ด้วย  604,835,416 เสียง    เทา่กับร้อยละ    100 
  ไม่เหน็ด้วย           - เสียง    เทา่กับร้อยละ      - 
  งดออกเสียง           - เสียง    เทา่กับร้อยละ      - 
  บัตรเสีย           -   เสียง  เทา่กับร้อยละ     - 
  ของจ านวนเสียงของผู้ถอืหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้อง

กับการลดทุนจดทะเบยีนของบริษัท 
 

 นายดนุชา  วีระพงษ์   เสนอว่า สืบเน่ืองจาก บริษัทมีการลดทุนจดทะเบียนให้คงเหลือ 
1,108,859,002 บาท ดงันัน้ บริษัทจึงตอ้งด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงขอเสนอเพ่ือ
พิจารณาอนมุตัิจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
ขอ้ 4. 
ทุนจดทะเบียน : 1,108,859,002   บาท          (หนึ่งพันหนึ่งรอ้ยแปดลา้น  แปดแสนหา้หมื่น  

เกา้พนัสองบาท)  
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แบ่งออกเป็น    : 1,108,859,002   หุน้            (หนึ่งพันหนึ่งรอ้ยแปดลา้น  แปดแสนหา้หมื่น  
เกา้พนัสองหุน้) 

มลูคา่หุน้ละ     :            1              บาท     (หนึ่งบาท) 
โดยแบ่งออกเป็น 
หุน้สามัญ        : 1,108,859,002   หุน้            (หนึ่งพันหนึ่งรอ้ยแปดลา้น  แปดแสนหา้หมื่น  

เกา้พนัสองหุน้) 
หุน้บรุิมสิทธิ     :           ไมม่ี           หุน้     (-หุน้)” 
 

  ไมม่ีผูถื้อหุน้สอบถาม 
 

นายดนุชา  วีระพงษ์  เสนอวา่ เม่ือไมม่ีผูถื้อหุน้ซกัถามอย่างใด ขอเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติ อนมุตัิ
แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4 

 คะแนนเสียงท่ีถือว่าอนมุตัิในวาระนี ้คือ คะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ไมน่อ้ยกว่า สามในสี่ (3/4) หรือ 
75% 

 

เม่ือไดม้ีการเสนอและรบัรองโดยชอบแลว้ท่ีประชมุมีมติ ดงันี ้
 

มต:ิ  ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3/4      
(คอื 453,626,562 เสียง) ดังนี ้

 

  เหน็ด้วย  604,835,416 เสียง    เทา่กับร้อยละ    100 
  ไม่เหน็ด้วย           - เสียง    เทา่กับร้อยละ      - 
  งดออกเสียง           - เสียง    เทา่กับร้อยละ      - 
  บัตรเสีย           -   เสียง  เทา่กับร้อยละ     - 
  ของจ านวนเสียงของผู้ถอืหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที ่3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้น  ประจ าปี  2563 เมื่ อ วันที ่              

17 กรกฎาคม 2563  
 

นายดนุชา  วีระพงษ์  เสนอว่า บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563        
สง่ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และกระทรวงพาณิชย ์ภายในเวลาท่ีก าหนด รวมทัง้ไดเ้ผยแพรไ่วใ้น
เวบ็ไซตข์องบริษัทแลว้  โดยมีส  าเนารายงาน  การประชมุปรากฎตามเอกสาร สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 1 
รายงานการประชมุนี ้ คณะกรรมการ เห็นวา่ ไดม้ีการบนัทกึไวอ้ย่างถกูตอ้งแลว้  จงึขอเสนอใหท่ี้
ประชมุผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
 

  ไมม่ีผูถื้อหุน้สอบถาม หรือขอแกไ้ขรายงานการประชมุ 
 

  เม่ือไดม้ีการเสนอและรบัรองโดยชอบแลว้ท่ีประชมุมีมติ ดงันี ้
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มต:ิ ท่ีประชมุมีมติรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก 
ดงันี ้

 

  เหน็ด้วย  604,885,416 เสียง    เทา่กับร้อยละ    100 
  ไม่เหน็ด้วย           - เสียง    เทา่กับร้อยละ      - 
  งดออกเสียง           - เสียง    เทา่กับร้อยละ      - 
  บัตรเสีย           -   เสียง  เทา่กับร้อยละ     - 
  ของจ านวนเสียงของผู้ถอืหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี ้จ านวน 
30 คน นับจ านวนหุน้ได้ 604,885,416 หุน้ 

 
วาระที ่4 พจิารณารับรองผลการด าเนินงานของบริษัท สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
 

นายดนุชา  วีระพงษ์  เสนอว่า ผลการด าเนินงานในปี 2563 ท่ีผ่านมา บริษัทมีก าไรสทุธิ 61.68 
ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 51.71% ผลงานแต่ละไตรมาส ไตรมาสท่ี1 และ 2 บริษัท
ไดร้บัผลกระทบจากไวรสัโควิด-19 ท าใหใ้น 6 เดือนแรกของปี 2563 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2562 
แลว้มีผลประกอบการท่ีค่อนขา้งลดลง ส่วนในไตรมาสท่ี 3 และ 4 เริ่มฟ้ืนตวัขึน้มา ตามภาวะ     
โควิด-19 ท่ีเริ่มควบคมุได ้และในเรื่องการปลอ่ยสินเช่ือบริษัทท าไดล้ดลง 55.67% 
 

ในเรื่องค่าใชจ้่ายหลกัๆจะเป็นเรื่องของรถยึด โดยในช่วงไตรมาส 1 และ 2 บริษัทตอ้งเร่งขายรถ
ออกไป เพ่ือลดความเสี่ยงในการถือครองหลักทรัพย์ ท าให้เกิดการขาดทุนค่อนข้างมาก          
ในไตรมาส 3 และ 4 ก็เริ่มมีการจดัการและวางแผนในการขายรถยนต ์เพ่ือไม่ใหเ้กิดผลกระทบท่ี
รุนแรงจนเกินไป ทัง้นี ้ท าใหบ้ริษัทมีผลการด าเนินงานปี 2563 ก าไรสทุธิลดลงประมาณครึง่หนึ่ง
ของปี 2562 
 

ขออธิบายแผนเพ่ิมเติม ในปี 2564 บริษัทไดท้ าประมาณการในไตรมาสท่ี 1 เพ่ือประเมินว่าปีนี ้
บริษัทจะเพ่ิมธุรกิจประมาณ 30% จากทัง้ปี 2563 ท่ีบริษัทปลอ่ยสินเช่ือ 1,500 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้
เป็น 2,000 ลา้นบาท เป็นการเพ่ิมขึน้ของยอดสินเช่ือประมาณ 30% จริงแลว้ศักยภาพของ
บริษัทสามารถท าเพ่ิมเติมไดม้ากกว่า 2,000 ลา้นบาท อย่างไรก็ตามการท า Projection ในแต่
ละไตรมาส ท าได้เพียงในระยะสั้น เพราะสถานการ์การระบาดของโควิด -19 ยังมีความ            
ไมแ่น่นอน หากสถานการณด์ีขึน้ทางผูบ้ริหารเองก็จะมีการปรบัการประมาณการ เพราะบริษัทมี
สภาพคลอ่ง มีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะด าเนินธุรกิจเพ่ิมขึน้ จาก 2,000 ลา้นบาท เป็นมากกวา่นีไ้ด้
เหมือนในอดีต  
 

ในเรื่องธุรกิจ Warranty บริษัทก็มีการขยาย และสามารถขายผลิตภัณฑ ์Warranty ไดเ้พ่ิมขึน้
ตอ่เน่ืองมาโดยเฉลี่ย 300 - 400 บญัชี / เดือน ท าใหป้ระมาณการว่าสิน้ปีนีบ้ริษัทจะมีลกูคา้ท่ีท า 
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Warranty กับบริษัทประมาณ 5,000 ราย ซึ่ง Warranty เป็นเรื่องท่ีบริษัทได้พูดมาหลายปี
พอสมควรกว่าจะเริ่ม และปัจจุบันมีลูกคา้ท่ีดี และสม ่าเสมอมากขึน้ อย่างไรก็ตามการเติบโต
จ าเป็นตอ้งดูเดือนเมษายนและพฤษภาคม ในเรื่องของสถานการณ์ล็อกดาวนจ์ะมีผลกระทบ
อย่างไร ส่วนการขายทางด้านอื่นๆ เช่น Road Side Assistant ก็มีเป้าหมายท่ีจะขยายเพ่ือ
สนบัสนุนการคา้ขายใหก้บักลุม่ลกูคา้ท่ีท า Finance กบับริษัทเพ่ิมขึน้ ทางบริษัทเองก็ยงั Focus 
ในกลุ่มลูกคา้รถยนตม์ือสอง รถยนตญ่ี์ปุ่ น กลุ่มลูกคา้ท่ีบริษัทเช่ือว่าจะท าการคา้ขาย ขยาย
ธุรกิจเพ่ิมเติมไดใ้นหลายๆดา้น ท่ีผ่านมาถึงแมบ้ริษัทจะมีตัวเลข NPL เพ่ิมขึน้ เน่ืองจากการ
เปลี่ยนนโยบายทางบัญชี และปัญหาท่ีเกิดขึน้จากโควิด-19 ซึ่งทางผูบ้ริหารก็ไดต้ระหนักถึง
คุณภาพของลูกหนี้เป็นส าคัญ บริษัทก็ยังได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือจากบริษัท         
ทริสเรทติง้ จ ากดั ซึง่ทางบริษัททริสเรทติง้ฯ ก็ยงัคง Rating ของบริษัทไวท่ี้เท่าเดิม คือ BBB- 
 

ปัจจุบันบริษัทไม่มีหุน้กู ้Outstanding และอยู่ในช่วงการพิจารณาว่าจะตอ้งออกหุน้กูห้รือไม ่
เพราะฉะนั้นบริษัทค่อนขา้งจะไม่มีปัญหาในเรื่องกูยื้มเงินจากสถาบันการเงิน และบริษัทมี
สดัสว่น DIE (Debt to Equity Ratio) อยู่ประมาณ 2.4 เท่า ถา้เปรียบเทียบวา่บริษัทจะขยายได้
ถงึ 4 เท่า ก็ยงัมีโอกาสใชเ้งินไดอ้ีกจ านวนมาก เมื่อสถานการณก์ลบัมาดีขึน้ 
 

แผนของบริษัทในเรื่องของการแกไ้ขหนี ้บริษัทก็ใหค้วามส าคญัของการติดตามทวงหนี ้และลด
เรื่อง NPL ต่างๆ คาดว่าจะเลือกคุณภาพท่ีแข็งแรงไวก้่อน ส่วนเรื่องของการเติบโตต้องดู
สถานการณป์ระกอบเป็นไตรมาสๆไป  
 

  หลงัจากการชีแ้จง  นายดนชุา  วีระพงษ ์ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม 
 

ผู้ถอืหุน้ (คุณจติต ์ สาวิตตกุ์ล) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า 
 

ในสถานการณโ์ควิด-19 ระลอก 3 ครัง้นีอ้ยากทราบวา่นโยบายการบริหารงานของบริษัท ในการ
กระตุน้ผลประกอบการปี 2564 อย่างไรบา้ง 

 
 

คุณดนุชา  ชีแ้จงว่า  
ในปี 2564 จากการประมาณการบริษัทมีความมั่นใจจะขยายธุรกิจเพ่ิมเติมจากปีท่ีแลว้ แตฐ่าน
ของปี 2563 เป็นฐานท่ีต ่า ถา้หากฐานท่ีต ่าจะเพ่ิมกลับมาเป็น 100% ก็ท าไดย้าก จึงไม่อยาก
เขียนความคาดหวังท่ีไม่แน่นอนจากสถานการณ์เรื่องโรคระบาด จึงมองว่า 30-40% เป็นตัว
เลขท่ีมีความเป็นไปได ้ในเรื่องผลประกอบการของบริษัท ทางผูบ้ริหารก็มีความมั่นใจว่าปี 2564 
จะเป็นปีท่ีดีกวา่ปี 2563 และเช่ือวา่จะท าผลประกอบการกลบัมาดีขึน้  
 

เม่ือไดม้ีการเสนอและรบัรองโดยชอบแลว้ท่ีประชมุมีมติ ดงันี ้
มต:ิ ที่ประชุมมีมติรับรองผลการด าเนินงานของบริษัท และรายงานประจ าปี 2563 ด้วย

คะแนนเสียงข้างมาก ดังนี ้
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  เหน็ด้วย  604,885,416 เสียง    เทา่กับร้อยละ    100 
  ไม่เหน็ด้วย           - เสียง    เทา่กับร้อยละ      - 
  งดออกเสียง           - เสียง    เทา่กับร้อยละ      - 
  บัตรเสีย           -   เสียง  เทา่กับร้อยละ     - 
  ของจ านวนเสียงของผู้ถอืหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2563 
 

นายดนุชา  วีระพงษ์  เสนอว่า โดยรวมทรพัยส์ินของบริษัทในปี 2563 อยู่ท่ี 5,966.25 ลา้นบาท 
ลดลงจากปี 2562 ท่ีมีอยู่  7,419.10 ล้านบาท รายได้ของบริษัทปี  2563 จ านวน 890.82       
ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 24.03 ล้านบาท หรือประมาณ 2-3%  จะมีเรื่องของ
รายจ่ายรวมท่ีเพ่ิมขึน้ จาก 762.22 ลา้นบาท เป็น 824.50 ลา้นบาท เป็นรายจ่ายท่ีเกิดจากการ
ขาดทุนขายรถยึดจ านวน 100 กวา่ลา้นบาท ปัจจบุนัในสว่นของผูถื้อหุน้ไม่ไดม้ีการเปลี่ยนแปลง
อะไรมากก็อยู่จ  านวน 1,108.86 ลา้นบาท  จึงขอเสนอ ใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดง
ฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ของบริษัท สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ไดร้บัการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังปรากฏในรายงานประจ าปี ท่ีไดจ้ัดส่งให้ผู ้ถือหุ้น
พิจารณา ก่อนวนัประชมุแลว้ 
 

  ไมม่ีผูถื้อหุน้สอบถาม  
 

เม่ือไดม้ีการเสนอและรบัรองโดยชอบแลว้ท่ีประชมุมีมติ ดงันี ้
 

มต:ิ ที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน สิ้นสุดวันที ่        
31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี ้

 

  เหน็ด้วย  604,885,416 เสียง    เทา่กับร้อยละ    100 
  ไม่เหน็ด้วย           - เสียง    เทา่กับร้อยละ      - 
  งดออกเสียง           - เสียง    เทา่กับร้อยละ      - 
  บัตรเสีย           -   เสียง  เทา่กับร้อยละ     - 
  ของจ านวนเสียงของผู้ถอืหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที ่6 พิจารณาอนุมัตจัิดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย ประจ าปี 2563 และพิจารณาจ่ายปันผล

จากก าไรสะสม 
 

นายดนุชา วีระพงษ์ เสนอวา่ ขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตัิจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย และ
จ่ายปันผลจากก าไรสะสม ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ กลา่วคือ 
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6.1 ผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการปี 2563 บริษัทมีก าไรสทุธิจ านวน 51,305,371.80 บาท 
(ซึ่งเสียภาษีนิติบุคคลในอตัรารอ้ยละ 20) คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุม
ใหญ่สามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย รอ้ยละ 5 ของก าไร
สทุธิ จ านวน  2,565,268.59 บาท  

6.2 ภายหลงัจากจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายแลว้ คงเหลือก าไรสุทธิประจ าปี  ท่ีสามารถ
ปันผลได้ 48,740 ,103.21 บาท  และก าไรสะสม ท่ียังไม่ ได้จัดสรร เพ่ิ มขึ ้น เป็น  
246,067,042.34 บาท 

 

เน่ืองจาก บริษัทไดง้ดจ่ายปันผลมาเป็นระยะเวลา 2 ปีแลว้ ดว้ยเหตุผลว่าเพ่ือเตรียมก าไรสะสม
รองรบัการปรบัปรุงมาตรฐานบญัชีใหม ่และสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัในช่วงโควิด-19  
 

ในปีนี ้ คณะกรรมการเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล เพ่ือเป็นการรักษาระดับ
ผลตอบแทนท่ีจ่ายใหผู้ถื้อหุน้อย่างต่อเน่ือง จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนมุตัิ  จ่ายปันผลจาก
ก าไรสะสมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม จ านวน 1,108,857,244 หุน้และใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีออกใหมจ่ากการ    ใช้
สิทธิ ECL-W3 ครัง้สดุทา้ย เมื่อวนัท่ี 5 กุมภาพันธ ์2564 จ านวน 1,758 หุน้ รวมเป็นหุน้ท่ีไดร้บัปัน
ผล จ านวน 1,108,859,002 หุ ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท  (สิบสตางค)์ เป็นจ านวนเงินปันผล 
110,885,900.20 บาท โดยจ่ายจากก าไรสทุธิของปี 2557, 2558, 2559 และ 2560 
 

ทัง้นี ้คณะกรรมการขอเสนอใหผู้ม้ีสิทธิรบัเงินปันผล คือ ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมในวนันี ้
ตามท่ีได้ก าหนดรายช่ือไว้เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผล ในวันท่ี          
14 พฤษภาคม 2564  
 

ก่อนสรุปมติในวาระนี ้ นายดนชุา  วีระพงษ ์ไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่ มีประเดน็อื่นๆ ท่ีจะสอบถาม 
หรือ เสนอแนะหรือไม ่
 

ผู้ถอืหุน้ (คุณจติต ์ สาวิตตกุ์ล) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า 
ยินดีอย่างย่ิงท่ีบริษัท เสนอใหม้ีการจ่ายเงินปันผลใหก้ับผูถื้อหุน้ แต่อยากจะสอบถามว่า การ
จ่ายเงินปันผล มีผลกระทบตอ่กระแสเงินสดหรือไม ่อย่างไร 

 

คุณดนุชา ชีแ้จงว่า 
ไม่มีครบั เน่ืองจากว่าบริษัทจ่ายออกจากส่วนท่ีเป็นก าไรสะสม ซึ่งท่ีผ่านมาบริษัทมีก าไรสะสม
เพ่ิมขึน้ทุกปีมาโดยตลอด เพียงแตว่่าในบางภาวะบริษัทมองเห็นโอกาสท่ีจะขยายธุรกิจ จึงไมไ่ด้
จ่ายเงินปันผล โดยเฉพาะปี 2563 ตอ้งยอมรบัเลยว่าแต่ละธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจการเงินบาง
แห่งถูกแนะน าไม่ให้จ่ายเงินปันผล แต่เวลาผ่านไปหลายๆธุรกิจท่ีท าธุรกิจเหมือนกับบริษัท 
รวมถึงธนาคารต่างๆ ก็มีการจ่ายเงินปันผล เพ่ือเป็นการเยียวยาจ่ายเงินคืนผูถื้อหุน้ เพ่ือรกัษา
ผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ ท าใหไ้ม่มีผลกระทบหรือท าใหก้ระแสเงินสดของบริษัทเป็นลบแต่   
อย่างใด และยงัมีก าไรสะสมในบริษัทอีกพอสมควร 

 



สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 

 
 

20 

เม่ือไม่มีการซกัถามอย่างใดอีก ขอเสนอใหท่ี้ประชมุลงมติอนุมตัิจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 
และอนุมัติจ่ายปันผลจากก าไรสะสม โดยจ่ายจากก าไรสุทธิของปี 2557, 2558, 2559 และ 
2560 
 

มต:ิ ทีป่ระชุมลงมติอนุมัติจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 
จ านวน 2,565,268.59 บาท และอนุมัติจ่ายปันผลจากก าไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.10
บาท เป็นเงนิ จ านวน 110,885,900.20 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี ้

 

เหน็ด้วย  604,885,567 เสียง    เทา่กับร้อยละ    100 
  ไม่เหน็ด้วย           - เสียง    เทา่กับร้อยละ      - 
  งดออกเสียง           - เสียง    เทา่กับร้อยละ      - 
  บัตรเสีย           -   เสียง  เทา่กับร้อยละ     - 
  ของจ านวนเสียงของผู้ถอืหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี ้จ านวน 
32 คน นับจ านวนหุน้ได้ 604,885,567 หุน้ 
 

วาระที ่7 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการ แทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 
 

คุณดนุชา วีระพงษ์  เสนอว่า เน่ืองจากในปีนีผ้มเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการท่ีครบก าหนดออก
ตามวาระ ส าหรบัวาระนี ้จึงขอใหคุ้ณประภากร  วีระพงษ์ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูด้  าเนินการ
แทน ในวาระนี ้
เพ่ือปฏิบตัิตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการที่ดี กรรมการท่ีออกตามวาระ  และไดร้ับการเสนอ
ช่ือใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ นายดนุชา  วีระพงษ์   นายมาซายูกิ  โนซาวะ  
และ นางประภาศรี  เพ่ิมทรพัย ์ไดข้อออกจากหอ้งประชมุ 

 

นายประภากร  วีระพงษ์ ไดชี้แ้จงรายละเอียดต่างๆ ใหผู้ถื้อหุน้ทราบว่า  ในการประชุมผูถื้อหุน้
ครัง้นี ้ มีกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ ในอตัราหนึ่งในสามของกรรมการทัง้หมด 3 ท่าน 
คือ 
 

 1.  นายดนชุา  วีระพงษ ์ กรรมการ, กรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร                                                                                  
2.  นายมาซายกิู   โนซาวะ กรรมการ, กรรมการบริหาร  และรองกรรมการผูจ้ดัการ 
3.  นางประภาศรี   เพ่ิมทรพัย ์         กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ  และกรรมการ   

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
ซึ่งกรรมการทัง้ 3 ท่าน มีสิทธิไดร้บัเลือกใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการไดอ้ีก  ประกอบกับจาก
การที่บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการประชุม โดยเสนอวาระและรายช่ือบุคคลท่ี
เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ ์       
ผ่านช่องทางเผยแพรข่องตลาดหลกัทรพัยแ์ละท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัท ระหว่างวนัท่ี 
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1 ตลุาคม 2563 ถงึ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 ปรากฎวา่ไมม่ีผูใ้ดเสนอรายช่ือกรรมการ หรือ วาระ
เขา้มายงับริษัท 
 

เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพันธ ์2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณา กลั่นกรอง ดว้ยความ
รอบคอบถึงคุณสมบตัิในดา้นต่างๆ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงท่ี
ผ่านมา ตามค าเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนแลว้ ซึง่เห็นวา่กรรมการ
ทัง้ 3 ท่าน มีคณุสมบัติ คณุวุฒิ ความรู ้และประสบการณ ์ซึ่งเป็นประโยชนต์่อธุรกิจของบริษัท 
และมีความตัง้ใจปฏิบตัิหนา้ท่ีกรรมการดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ โดยค านงึถงึผลประโยชน์
ของบริษัท และผูถื้อหุน้โดยรวมตลอดมา จึงมีมติเป็นเอกฉันทเ์ห็นสมควรเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 
ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง และใหด้  ารงต าแหน่งเดิมตอ่ไป คือ  

 

 1.  นายดนชุา  วีระพงษ ์ กรรมการ, กรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร                                                                                  
2.  นายมาซายกิู   โนซาวะ กรรมการ, กรรมการบริหาร  และรองกรรมการผูจ้ดัการ 
3.  นางประภาศรี   เพ่ิมทรพัย ์         กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ  และกรรมการ   

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 

ทัง้นี ้ประวตัิของบุคคลทัง้สาม และคณุสมบตัิของกรรมการ ไดน้  าเสนอใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้
ไวแ้ลว้ ในหนงัสือเชิญประชมุและรายงานประจ าปี 

 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถาม 
 

ทัง้นี ้นายประภากร  วีระพงษ ์ ไดเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเลือกตัง้เป็นรายบคุคล 
 

เม่ือไดม้ีการเสนอและรบัรองโดยชอบแลว้ท่ีประชมุมีมติ ดงันี ้
 

มต:ิ ทีป่ระชุมอนุมัตด้ิวยเสียงข้างมาก ดังนี ้
 
 

 7.1 มีมตเิลือก นายดนุชา  วีระพงษ ์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ อกีวาระหน่ึง   
เหน็ด้วย   604,885,567 เสียง    เทา่กับร้อยละ  100 
ไม่เหน็ด้วย         -  เสียง    เทา่กับร้อยละ    - 

 งดออกเสียง            -     เสียง    เทา่กับร้อยละ    - 
 บัตรเสีย                      -    เสียง  เทา่กับร้อยละ   - 

  ของจ านวนเสียงของผู้ถอืหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

 7.2 มีมตเิลือก นายมาซายูก ิ โนซาวะ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ อกีวาระหน่ึง  
เหน็ด้วย   604,885,567 เสียง    เทา่กับร้อยละ  100 
ไม่เหน็ด้วย          -  เสียง    เทา่กับร้อยละ    - 

 งดออกเสียง             -            เสียง    เทา่กับร้อยละ    -  
 บัตรเสีย                       -    เสียง  เทา่กับร้อยละ   - 

  ของจ านวนเสียงของผู้ถอืหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 



สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 

 
 

22 

 

 7.3 มีมตเิลือก นางประภาศรี  เพิม่ทรัพย ์เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  
เหน็ด้วย   604,885,567 เสียง    เทา่กับร้อยละ  100 
ไม่เหน็ด้วย          -  เสียง    เทา่กับร้อยละ    - 

 งดออกเสียง             -         เสียง    เทา่กับร้อยละ    - 
 บัตรเสีย                       -    เสียง  เทา่กับร้อยละ   - 

  ของจ านวนเสียงของผู้ถอืหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

  กรรมการทีไ่ด้รับการเลือกตัง้ ได้กลับเข้าหอ้งประชุม  
    
วาระที ่8 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชปีระจ าปี 2564 และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญช ี
 

นายดนุชา  วีระพงษ์   เสนอว่า โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาแตง่ตัง้ 
 

 1. นางสาวสมจินตนา   พลหิรญัรตัน ์     ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5599   
 2. หรือ นายวิโรจน ์      สจัจธรรมนกุลุ   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5128  
 3. หรือ นายจมุพฎ        ไพรรตันากร      ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 7645 
 4. หรือ นายนพฤกษ ์     พิษณวุงษ ์        ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 7764  
 5. หรือ นางสาวสภุาภรณ ์ มั่งจิตร         ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 8125 

 

แห่งบริษัทสอบบัญชี ดี.ไอ.เอ. อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 
2564 ดว้ยเห็นว่าส  านักงานไดท้ างานอย่างมีประสิทธิภาพ และใหบ้ริการอย่างดี และผูส้อบ
บัญชีเป็นผูไ้ม่มีความสมัพันธ ์หรือไม่มีส่วนไดเ้สียใดๆ กับบริษัท โดยก าหนดค่าตอบแทนการ
สอบบญัชีประจ าปี 2564 เป็นจ านวน 1,780,000 บาท ซึง่เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 169,000 บาท ดว้ย
เหตผุลว่า มาตรฐานการบญัชีมีการเปลี่ยนแปลง ท าใหม้ีปริมาณงานเพ่ิมขึน้มาก  ซึ่งหากไดร้บั
การแต่งตัง้ในครัง้นี ้คุณสมจินตนา  พลหิรญัรตัน ์ผูส้อบบัญชีล าดบัท่ี 1 จะเป็นผูท่ี้ปฏิบัติการ
ตรวจสอบกับบริษัทเป็นปีท่ี 5 ผูส้อบบัญชีรายช่ือล าดบัท่ี 2 ถึง 5 ยังไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือ
  

นายดนชุา  วีระพงษ ์เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม 
 

ผู้ถอืหุน้ (คุณจติต ์ สาวิตตกุ์ล) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า 
บริษัทไดว้่าจา้งผูส้อบบัญชีรายเดิมตลอด 4 ปีท่ีผ่านมา โดยมีค่าสอบบัญชีในปี 2561, 2562, 
2563 ท่ีปรับเพ่ิมขึน้เฉลี่ยมากกว่า 10% ด้วยเหตุผลจากการปรับมาตรฐานทางบัญชี เป็น 
IFRS9 ซึ่งมีการใชม้าตรฐานนีต้ัง้แต่ปี 2563 แลว้ จึงขอทราบเหตุผล และเป็นไปไดห้รือไม่ ท่ีจะ
คงคา่สอบบญัชีในอตัราเดิม  

 

คุณดนุชา ชีแ้จงว่า 
ท่ีผ่านมา บริษัทก็พยายามท่ีจะต่อรองและขอใหท้างผูส้อบบญัชีเห็นถึงเหตผุลท่ีบริษัทอยากจะ
คงค่าใชจ้่ายไว ้แต่ก็ดว้ยเหตุผลหลายๆอย่างของทางผูส้อบบญัชี และในปี 2564 หลายๆอย่าง
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ตอ้งมีการ Bargain ทางบริษัทก็พยายามเต็มท่ีเพ่ือจะไม่เพ่ิมค่าใชจ้่ายหรือพยายามท่ีจะต่อรอง
กบัผูส้อบบญัชี ทัง้นีจ้ะรบัไวพิ้จารณาและน าไปตอ่รองกบัผูส้อบบญัชีอีกครัง้   
 

เม่ือไดม้ีการเสนอและรบัรองโดยชอบแลว้ท่ีประชมุมีมติ ดงันี ้
 

มต:ิ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ หรือนายวิโรจน์  สัจจธรรม     
นุกุล  หรือนายจุมพฎ  ไพรรัตนากร หรือนายนพฤกษ์  พิษณุวงศ์ หรือนางสาว        
สุภาภรณ์  ม่ังจิต  ผู้สอบบัญชีในนาม บริษัท ดี.ไอ.เอ. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2564 ก าหนดค่าสอบบัญชี 1,780,000 บาท (หน่ึงล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาท
ถ้วน)  เพิม่ขึน้จากปีก่อน 169,000 บาท  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี ้
 

เหน็ด้วย  604,885,567 เสียง    เทา่กับร้อยละ    100 
  ไม่เหน็ด้วย           - เสียง    เทา่กับร้อยละ      - 
  งดออกเสียง           - เสียง    เทา่กับร้อยละ      - 
  บัตรเสีย           -   เสียง  เทา่กับร้อยละ     - 
  ของจ านวนเสียงของผู้ถอืหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที ่9 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2564 
 

นายดนุชา  วีระพงษ์  เสนอว่า ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้
พิจารณาค่าตอบแทนในเบือ้งตน้แลว้น าขอ้มูลท่ีไดเ้สนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือ
พิจารณาก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาอนุมตัิ โดยมีความเห็นว่า ค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ านวน 8.5 
ลา้นบาท ซึง่เท่ากบัปีก่อน มีความเหมาะสมแลว้ ทัง้นี ้ใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการเป็นผู้
พิจารณาด าเนินการจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป (ซึ่งการจัดสรรค่าตอบแทนปีก่อนๆ ได้
แสดงรายละเอียดไวใ้นเล่มรายงานประจ าปี 2563 เรื่อง 6. การจัดการ ขอ้ 6.4 ค่าตอบแทน
กรรมการและผูบ้ริหาร)  

 

  ไมม่ีผูถื้อหุน้สอบถาม 
 

นายดนุชา  วีระพงษ์  เสนอวา่ เม่ือไมม่ีผูถื้อหุน้ซกัถามอย่างใด ขอเสนอใหท่ี้ประชุมลงมติ อนมุตัิ
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
ประจ าปี 2564 
 คะแนนเสียงท่ีถือว่าอนุมตัิในวาระนี ้คือ คะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ไม่นอ้ยกว่า สองในสาม (2/3) 
หรือ 67% 
 

เม่ือไดม้ีการเสนอและรบัรองโดยชอบแลว้ท่ีประชมุมีมติ ดงันี ้
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มต:ิ ทีป่ระชุม มีมติอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ สรร
หา และพิจารณาค่าตอบแทน ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 8.5 ล้านบาท ด้วย
คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2/3 (คอื 403,257,045 เสียง) ดังนี ้
 

เหน็ด้วย  604,885,567 เสียง    เทา่กับร้อยละ    100 
  ไม่เหน็ด้วย           - เสียง    เทา่กับร้อยละ      - 
  งดออกเสียง           - เสียง    เทา่กับร้อยละ      - 
  บัตรเสีย           -   เสียง  เทา่กับร้อยละ     - 
  ของจ านวนเสียงของผู้ถอืหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
วาระที ่ 10 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ 
 

นายดนชุา  วีระพงษ ์ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม หรือเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

ผู้ถอืหุน้ (คุณจติต ์ สาวิตตกุ์ล) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า 
เคยทราบเรื่องกลุ่มของ BIG BIKE จึงขอความคืบหนา้ในส่วนงานนีใ้นปี 2564 จะเป็นอย่างไร
บา้ง 
คุณดนุชา ชีแ้จงว่า 
ในสว่นของ BIG BIKE บริษัทยงั Maintain สดัสว่นของ Portfolio ของบริษัทประมาณ 35% ดว้ย
สถานการณโ์ควิด-19 การปล่อยสินเช่ือของ BIG BIKE ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ไม่ไดเ้พ่ิมสดัส่วน
มากขึน้หรือบุกตลาดมากขึน้ แต่บริษัทยังคง Maintain Position ของบริษัทในตลาดนีไ้ว ้เช่ือว่า
บริษัทยงัเป็นเบอร ์1 หรือ 2 ของตลาด BIG BIKE มือสองอย่างตอ่เน่ือง 
 

ผู้ถอืหุน้ (คุณจติต ์ สาวิตตกุ์ล) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวเพิม่เตมิว่า 
ขอ้เสนอแนะส าหรับการประชุม AGM / EMG ครัง้ต่อไป ในระหว่างรอเพ่ือเริ่มประชุม ขอให้
บริษัทเปิด VTR ใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัชมไปพลางๆก่อนเริ่มการประชมุ 
 

ผู้ถอืหุน้สอบถาม (คุณปัทมาพร  กจิจารักษ)์ ตัวแทน สอบถามว่า 
ปี 2562 และ 2563 มีรายไดไ้ม่ต่างกนัมาก ขอช่ืนชมท่ีท ายอดขายไดด้ี แต่ท าไมก าไรถึงต่างกัน
ครึง่หนึ่ง อยากใหท้่านผูบ้ริหารช่วยอธิบาย 
คุณดนุชา ชีแ้จงว่า 
ในปี 2563 ท่ีผ่านมารายไดไ้ม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงมาก แต่อย่างท่ีเรียนให้ทราบในเบื ้องตน้เรื่อง
รายจ่าย ในช่วงตน้ปีท่ีเกิดการแพรร่ะบาดโควิด-19 จนลอ็กดาวน ์บริษัทมีการทยอยขายรถยนต์
ท่ีลกูคา้น ามาคืนหรือไมม่ีความสามารถท่ีจะช าระได ้เพ่ือลดความเสี่ยงในการถือครองทรพัยส์ิน
ของบริษัทและลกูคา้ จึงตอ้งเร่งขายรถออกไป ในช่วงนัน้หลายๆสถาบนัก็ท าเช่นเดียวกนั ท าให้
การขายครัง้นัน้เกิดการขาดทนุค่อนขา้งมาก ซึง่การขาดทนุครัง้นัน้ยงัอยู่ในช่วงของการเรียกรอ้ง
ความรบัผิดชอบจากผูท่ี้รบัสินเช่ือจากบริษัทไป ทัง้นีใ้นปี 2563 บริษัทขาดทนุค่อนขา้งมากจาก
การขายรถยึด จึงถูกมาระบุอยู่ในรายจ่าย ท าใหเ้กิดรายจ่ายท่ีเพ่ิมขึน้ประมาณ 100 กว่าลา้น
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บาท ขึน้มา ท าให้ตอ้งน ามาหักลบกับรายรบัของบริษัท ท าใหง้บการเงินของบริษัทมีผลการ
ด าเนินงานหายไปประมาณครึง่หนึ่ง 
 

ผู้ถอืหุน้สอบถาม (คุณปัทมาพร  กจิจารักษ)์ ตัวแทน สอบถามเพิม่เตมิว่า 
Premium Financial Services ยังคงสนับสนุนบริษัทอยู่ใช่หรือไม่ เน่ืองจากโควิด -19 สรา้ง
ผลกระทบมาก ทางบริษัท Premium Financial Services ยงัแข็งแกรง่อยู่ใช่หรือไม่ 
 

คุณดนุชา ชีแ้จงว่า 
บริษัทผูถื้อหุน้ของบริษัท ในเรื่องความแข็งแกร่งไม่น่าเป็นห่วง เพราะเป็นบริษัทมหาชนท่ีอยู่ใน
ตลาดหลักทรพัยข์องญ่ีปุ่ น และผลการด าเนินงานของบริษัท แต่ละพันธมิตรของบริษัทก็ได้
สนับสนุนซึ่งกันและกันในหลายๆเรื่อง ทาง Premium Financial Services ก็ตอบรับท่ีจะ
สนบัสนุนบริษัทต่อไป ทัง้นีก้็ตอ้งดโูอกาสดว้ยหากสถานการณก์ลบัมาดีขึน้มากนอ้ยเพียงใด มี
หลายอย่างท่ีอยากจะขยายรว่มกนั แตด่ว้ยเหตผุลที่สถานการณท่ี์เกิดขึน้ ท าใหท้กุอย่างคอ่นขา้ง
จะ Delay ออกไป เช่น ในเรื่องของ Warranty ท่ีบริษัทท าร่วมกันกับ Premium Financial 
Services ถือหุน้ในบริษัท Fixman ก็มีการขยายตัวของ Warranty ใหก้ับลูกคา้อย่างเป็นท่ีน่า
พอใจ ก็ถือเป็นหนึ่งในสินคา้และธุรกิจใหมท่ี่รว่มกนัพฒันาและเติบโตขึน้ 
 

ทัง้นีเ้จา้หนีธ้นาคารทั้งหลายของบริษัทรวมถึงธนาคารขนาดใหญ่ ธนาคารญ่ีปุ่ น ธนาคารจีน
ต่างๆ ก็ยังคงใหค้วามสนับสนุนกิจการของบริษัทอย่างต่อเน่ือง ไม่ไดม้ีสัญญาณอันใด หรือ
เจา้หนีท้่านใดมีความกังวลกับความแข็งแกร่งของบริษัท และยังคงเช่ือถือบริษัทในฐานะท่ีท า
ธุรกิจมายาวนาน 
 

คณุปรีชา กล่าวต่อท่ีประชุมว่า เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดตอ้งพิจารณา ผมขอปิดการประชุม ขอบคุณ      
ผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชุมในครัง้นี ้และใหก้ารสนบัสนุนในกิจกรรมต่างๆของ
บริษัทฯ ใหส้  าเรจ็ลลุว่งไปไดด้ว้ยดี 

 
ปิดประชุมเวลา 14.50 นาฬิกา 
  

ลงช่ือ                  
 

(นายปรีชา  วีระพงษ)์ 
ประธานท่ีประชมุ 

 

ลงช่ือ       
           (นางดวงรตัน ์ แจง้มงคล) 

    เลขานกุารบริษัท 
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เอกสารประกอบการพจิารณา วาระที ่5 
ประวัตกิรรมการทีไ่ด้รับการเสนอใหท้ีป่ระชุม  พจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง 

 

1. นายพพิัฒน ์ พรสุวรรณ      อาย ุ 74  ปี 
 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้ - กรรมการ ประเภทไมอ่ิสระ และไมบ่รหิาร  
 

ต าแหน่งงานในบริษัท  - ประธานกรรมการบริษัท 
 

คุณวุฒกิารศึกษา                          - ปริญญาโท บรหิารธุรกิจ Texas A & I University    
  - ปริญญาตรี พาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัชี สาขาสถิติ  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
    -  วปรอ 4010  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 

การอบรม   - ผ่านการอบรมของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
    หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
    หลกัสตูร Director Certificate Program (DCP) 
    หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) 
พ.ศ.2533  -  หลกัสตูรโครงการสมัมนาผูบ้ริหารธนาคารและสถาบนัการเงินรุน่ท่ี 1 
   สถาบนัการศกึษาการธนาคารและการเงินไทย  
พ.ศ.2528  -  หลกัสตูร Pacific Rim Bankers Program, University of Washington  
   ประเทศสหรฐัอเมริกา  
พ.ศ.2521  -  หลกัสตูร Advanced Bank Management, Asian Institute of Management, 
   ประเทศฟิลปิปินส ์   
 

ประสบการณ ์   
2552 – 2564   กรรมการและท่ีปรกึษา บจ. วายแอลจี บลูเลียน แอนด ์ฟิวเจอรส์ 
2546 – 2561   กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ตะวนัออกพาณิชยล์ีสซิ่ง   
2517 - 2545   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ธนาคารเอเชีย 
    ประธานชมรม ผูบ้รหิารสาขา สมาคมธนาคารไทย   
    เลขาธิการ ชมรมสินเช่ือ สมาคมธนาคารไทย  

กรรมการ บจ. BSP Leasing  
    กรรมการ บจ. เงินทนุเอเชีย ธนกิจ 
 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอืน่ -  ไมม่ี 
 

ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน 
2555 - ปัจจบุนั   กรรมการ  บจ. เอดดเูทนเมน้ท ์กรุ๊ป 
ปัจจบุนั กรรมการ มลูนิธิธรรมิกชนเพ่ือคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์

(สาขากรุงเทพมหานคร) 
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หลักเกณฑ/์วิธีการสรรหา พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
    และคณะกรรมการบริษัท 
 

วันเร่ิมต้นต าแหน่งกรรมการอสิระ      15  กนัยายน 2546 
 

วันลาออกจากต าแหน่งกรรมการ  24 เมษายน 2561 
อสิระ 
 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  14 ปี 7 เดือน 
 

วันทีไ่ด้รับแต่งตัง้คร้ังนี ้  25 เมษายน 2565  
 

สัดส่วนการถอืหุน้  988,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.09 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขัดแย้งทางผลประโยชน ์หรือแข่งขันกับบริษัท - ไมม่ี – 
 

ประวัตกิารกระท าผิดกฎหมายในระยะวเลา 10 ปีทีผ่่านมา                   - ไมม่ี – 
 

การมีส่วนได้เสียในวาระทีเ่สนอในการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2565   - ไมม่ี -                   
 

ลักษณะความสัมพันธ ์  - ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบริหารงาน   
    -  ไมเ่ป็นลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาท่ี ไดร้บัเงินเดือนประจ า   
    -  ไมเ่ป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ  ไมม่ีความสมัพนัธท์างธุรกิจใด ๆ อนัอาจมีผลท า 
        ใหไ้มส่ามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ย่างอิสระ ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
    -  ไมเ่ป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร  หรือผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัท 
 

ผลการด าเนินงานทีผ่่านมา -  เป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
-  เป็นกรรมการตรวจสอบ ร่วมสอบทานระบบการควบคุมภายใน รายงานทาง  
การเงิน ผูส้อบบญัชี ระบบบริหารความเสี่ยงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

    -  รว่มก าหนดนโยบาย วิสยัทศัน ์พนัธกิจ และแผนกลยทุธ ์ในการด าเนินธุรกิจ 
       ของบริษัท  
    -  รว่มติดตามผลการด าเนินงานของบริษัท ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย พรอ้มให ้
                   ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชนใ์นการพฒันาธุรกิจ เพ่ือสรา้งมลูคา่เพ่ิมในระยะยาว 

-  สง่เสริมการด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของธรรมาภิบาล   สง่เสริมการรกัษา 
   สิ่งแวดลอ้มและความรบัผิดชอบตอ่สงัคม ธุรกิจของบริษัท 
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2. นางดวงรัตน ์ แจ้งมงคล   อาย ุ74 ปี 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้ - กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร  
 

ต าแหน่งงานในบริษัท              -  กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
       และเลขานกุารบริษัท 
 

คุณวุฒกิารศึกษา    -  ปริญญาตร ีบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
     -  ปริญญาตร ีนิติศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
           -  Mini Master of Management สถาบนับณัฑิตพฒันศาสตร ์(NIDA) 
 

การอบรม    -  ผ่านการอบรมของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
       หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 8/2547 
     หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 91/2550 
       หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุน่ท่ี 28/2551 
       หลกัสตูร Effective Minute Taking (EMT) รุน่ท่ี 12/2551 
     หลกัสตูร Board Nomination & Compensation Program (BNCP)  
     รุน่ท่ี 7/2562 
ประสบการณ ์      
2527 - 2546    กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.ตะวนัออกพาณิชยล์สีซิ่ง  (ก่อนการเขา้ตลาดหลกัทรพัยฯ์)  
 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -  ไมม่ี 
 

ต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   
2562 – ปัจจบุนั   กรรมการ บจ. ไมตี ้โบรกเกอร ์

 

วันทีไ่ด้รับแต่งตัง้  15 กนัยายน  2546    

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  18 ปี 3 เดือน  

การเข้าประชุม -  เขา้ประชมุคณะกรรมการบรษัิทปี 2564 จ านวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้  
 -  เขา้ประชมุกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ปี 2564 จ าวน 2 ครัง้ จาก 
                                                        ทัง้หมด 2 ครัง้ 
    -  เขา้ประชมุคณะกรรมการบรหิาร ปี 2564 จ านวน 11 ครัง้ จากทัง้หมด 11 ครัง้ 
 

สัดส่วนการถอืหุน้  2,960,000  หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ  0.27  
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขัดแย้งทางผลประโยชน ์หรือแข่งขันกับบริษัท - ไมม่ี – 
 

ประวัตกิารกระท าผิดกฎหมายในระยะวเลา 10 ปีทีผ่่านมา                   - ไมม่ี – 
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การมีส่วนได้เสียในวาระทีเ่สนอในการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2565 
                                                มีสว่นไดเ้สียใน วาระท่ี 5 เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการ ซึง่พน้จากต าแหน่ง 
                                                ตามวาระ   
 

ลักษณะความสัมพันธ ์            -   เป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาท่ีไดร้บั
เงินเดือนประจ า  

                                                -   ไมเ่ป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ 
                                    -   เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัท 
 

ผลการด าเนินงานในปี 2564   -  เป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และเลขานกุารบริษัท 
                                                -  เป็นผูร้ว่มก าหนดนโยบาย วิสยัทศัน ์พนัธกิจ และแผนกลยทุธใ์นการด าเนิน  
                                                    ธุรกิจของบริษัท 

- เป็นผู้ร่วมติดตามผลการรด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย พรอ้มให้ข้อเสนอ 
แนะน าท่ีเป็นประโยชนใ์นการพฒันาธุรกิจ เพ่ือสรา้งมลูคา่เพ่ิมในระยะยาว 

- เป็นผูร้่วมบริหารการป้องกนัความเสี่ยง การควบคมุภายใน ก ากบัดแูลและสง่เสริม
ใหบ้ริษัทมีจรรยาบรรณธุรกิจ มีหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี, มีความรบัผิดชอบ
ตอ่สงัคมธุรกิจ, และเผยแพรห่ลกัปฏิบตัิดงักล่าวสูก่รรมการและพนกังาน 

                                                -  เป็นผูร้บัผิดชอบดแูลงานดา้นเลขานกุารบริษัท 
 

3. นายสรภัส  สุตเธียรกุล   อาย ุ 52  ปี 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้ - กรรมการอิสระ 
 

ต าแหน่งงานในบริษัท -  กรรมการบริษัท  กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา    
                                                     คา่ตอบแทน 
 

คุณวุฒกิารศึกษา - ปริญญาโท MBA University of Hartford, Connecticut USA  
                                                  - ปริญญาตรี รฐัศาสตรบ์ณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 -   วฒุิบตัรการจดัการดา้นการเงิน คณะเศรษฐศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 

การอบรม -  ผ่านการอบรมของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
   หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 184/2557 
     หลกัสตูร Advance Audit Committee Program (AACP) รุน่ท่ี 29/2561 
     หลกัสตูร Board Nomination & Compensation Program (BNCP)                 
                รุน่ท่ี  6/2562    
       - ผ่านการอบรมของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) 
  หลกัสตูรพฒันาผูบ้ริหารระดบัสงู (EDP) รุน่ 6/2553 
 -  ผ่านการอบรมของสถาบนัวิทยาการผูล้งทนุไทย  
  สมาคมสง่เสริมผูล้งทนุไทย  หลกัสตูรนกัลงทนุผูท้รงคณุวฒิุ (TIIP) รุน่ 9 
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 -  ผ่านการอบรมของสถาบนัวิทยาการธุรกิจและอตุสาหกรรม (วธอ.)  
    หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงูดา้นการพฒันาธุรกิจอตุสาหกรรมและการลงทนุ รุน่ 5 
   

ประสบการณ ์   
2561 – 2563 กรรมการบรหิาร บรษัิท มีเดยี แอดดิกท ์จ ากดั           
2559 - 2561 รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร    บรษัิท ดอยค าผลติภณัฑอ์าหาร จ ากดั 
2559 - 2560 กรรมการสรรหา และก าหนดคา่ตอบแทน    บรษัิท ดอยค าผลติภณัฑอ์าหาร จ ากดั 
2556 – 2560 หวัหนา้กองผูแ้ทนพิเศษ   ส านกังานทรพัยส์นิสว่นพระมหากษัตรยิ ์
2555 – 2560 กรรมการท่ีปรกึษา มลูนิธิอนรุกัษพ์ระราชวงัพญาไท ในพระอปุภมัภส์มเด็จพระเจา้ภคินเีธอ 
2556 – 2559 เลขานกุารบรษัิท ดอยค าผลติภณัฑอ์าหาร จ ากดั  
2551 – 2560 กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ มลูนิธิพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้นภาลยั ในพระบรมราชปูถมัภ ์
 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -  ไมม่ี 
 

ต าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน                
2562 – ปัจจบุนั             ประธานกรรมการบรหิาร บรษัิท เกมคราฟต ์จ ากดั 
2561 – ปัจจบุนั             ที่ปรกึษา บรษัิท ดอยค าผลติภณัฑอ์าหาร จ ากดั 
2561 - ปัจจบุนั             กรรมการบรหิาร บรษัิท กรุงสยามเครือ่งดื่ม จ ากดั 
2555 – ปัจจบุนั              กรรรมการบรษัิท สงิหเทพพฒันา จ ากดั 
 

วันทีไ่ด้รับแต่งตัง้           26 กมุภาพนัธ ์2558   

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ           6 ปี 10 เดือน 

การเข้าประชุม            -  เขา้ประชมุคณะกรรมการบริษัทปี 2564 จ านวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้ 
             -  เขา้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบปี 2564 จ านวน 4 ครัง้ จากทัง้หมด 4 ครัง้ 
             -  เขา้ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ปี 2564 จ านวน  
    2 ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้ 
 

สัดส่วนการถอืหุน้           -  ไมม่ี 
 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอืน่ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขัดแย้งทางผลประโยชน ์หรือแข่งขันกับบริษัท - ไมม่ี – 
 

ประวัตกิารกระท าผิดกฎหมายในระยะวเลา 10 ปีทีผ่่านมา                   - ไมม่ี – 
 

การมีส่วนได้เสียในวาระทีเ่สนอในการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2565 
                                                 มีสว่นไดเ้สียใน วาระท่ี 5 เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการ ซึง่พน้จากต าแหน่ง 
                                                ตามวาระ  และวาระท่ี 7 ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
 

ลักษณะความสัมพันธ ์             - ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบริหารงาน  ไมเ่ป็นลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาท่ีไดร้บั 
                                                   เงินเดือนประจ า   

           - ไมเ่ป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ  ไมม่ีความสมัพนัธท์างธุรกิจใด ๆ อนัอาจ มีผลท าให ้
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                                      ไมส่ามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ย่างอิสระ ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
            - ไมเ่ป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร  หรือผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัท 
 

ผลการด าเนินงานในปี 2564 
-  เป็นกรรมการตรวจสอบ ร่วมสอบทานระบบการควบคุมภายใน รายงานทาง  
การเงิน ผูส้อบบญัชี ระบบบริหารความเสี่ยงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

    -  รว่มก าหนดนโยบาย วิสยัทศัน ์พนัธกิจ และแผนกลยทุธ ์ในการด าเนินธุรกิจ 
        ของบริษัท  
    -  รว่มติดตามผลการด าเนินงานของบริษัท ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย พรอ้มให ้
                                                        ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชนใ์นการพฒันาธุรกิจ เพ่ือสรา้งมลูคา่เพ่ิมในระยะยาว 

-  สง่เสริมการด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของธรรมาภิบาล   สง่เสริมการรกัษา 
    สิ่งแวดลอ้มและความรบัผิดชอบตอ่สงัคม ธุรกิจของบริษัท 
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คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 
 

   บริษัทไดก้ าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระประกอบดว้ย คณุสมบตัิตามท่ีกฎหมายมหาชนก าหนด และ
คณุสมบตัิเทียบเท่ากบัตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต.ก าหนด ดงัตอ่ไปนีค้ือ 
 

คุณสมบัตขิองกรรมการตามกฎหมายมหาชน 
 

1. ตอ้งเป็นบคุคลธรรมดา 
2. บรรลนิุติภาวะ 
3. ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ 
4. ไมเ่คยรบัโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถงึท่ีสดุใหจ้  าคกุ ในความผิดเก่ียวกบัทรพัยท่ี์ไดก้ระท าโดยทจุริต และ 
5. ไมเ่คยถกูลงโทษไลอ่อก หรือปลดออกจากราชการ หรือองคก์าร หรือหน่วยงานของรฐั ฐานทจุริตตอ่หนา้ท่ี 

 

คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 
 

1. ถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย     
บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ ทัง้นี ้ใหน้ับรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการ
อิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อย ล าดบัเดียวกนั หรอืนิติบคุคลท่ีอาจ
มีความขดัแยง้ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้ 

3. ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา
มารดา คูส่มรส พ่ีนอ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือ
บคุคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็น หรือเคย
เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ หรอืผูบ้ริหาร ของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบั
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้ 
 

 ความสมัพันธท์างธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติ เพ่ือประกอบกิจการ 
การเช่า หรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัย ์หรือบริการ หรือการให ้หรือรบัความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ดว้ยการรบั หรือใหกู้ยื้ม ค า้ประกนั การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถงึพฤติการณอ์ื่น
ท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ รอ้ยละสาม
ของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แตย่ี่สิบลา้นบาทขึน้ไป แลว้แตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่  ทัง้นี ้การ
ค านวณภาระหนีด้ังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามประกาศ
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คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยการเปิดเผยขอ้มูล และการปฏิบัติการของบริษัท      
จดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท่ี้
เกิดขึน้ในระหวา่งหนึ่งปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ัดการของ
ส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแยง้สงักัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการ
แตง่ตัง้ 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้ริการเป็นท่ีปรกึษากฎหมาย หรือท่ีปรกึษา
ทางการเงิน ซึง่ไดร้บัคา่บริการเกินกวา่สองลา้นบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือ
นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทัง้นีใ้นกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ใหร้วมถงึการเป็นผูถื้อหุน้
รายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้สว่นผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย 
เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนไดร้บัการแตง่ตัง้ 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้
ซึง่เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดท่ีท าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
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ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะทีเ่กีย่วกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 
การประชุมผู้ถือหุน้ 
 

ขอ้ 36. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั

สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท  

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียก

ประชมุ  ผูถื้อหุน้ เป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได้

ทัง้หมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้  

แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ัดเจนในหนังสือดังกล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้

คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุ ผูถื้อหุน้ภายในสี่สิบหา้ (45) วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่ง

เขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้  านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ัน้  จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในสี่สิบหา้ 

(45) วัน นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ท่ี

คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชุม

และอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่ครัง้ใดจ านวนผูถื้อหุน้  

ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 38 ผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่ตอ้งร่วมกนัรบัผิดชอบ

ชดใชค้า่ใชจ้่ายท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บริษัท 

 

ขอ้ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้นัน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนงัสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี  วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชดัเจนว่า เป็นเรื่องท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมตัิ หรือเพ่ือพิจารณา พรอ้มทัง้ความเห็นของคณะกรรมการใน
เรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ และนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7)  
วนัก่อนวนัประชุม และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ ์ไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั ก่อนวนั
ประชมุดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดตอ่กนั 

 
ขอ้ 38. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีจ านวนผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ย

กว่าย่ีสิบหา้ (25) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กวา่หนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ 
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  ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแลว้ถงึหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึง่มา
เขา้ร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้นั้นไดเ้รียกนัดเพราะ            
ผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้
รอ้งขอ ใหน้ัดประชุมใหม่ และใหส้่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม       
ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มจ่  าเป็นตอ้งครบองคป์ระชมุ 

 

ขอ้ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าท่ีได ้ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้ คนหนึ่งเป็นประธาน       
ในท่ีประชมุ 

 

ขอ้ 40. การประชุมผูถื้อหุน้ ใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมี
มติใหเ้ปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุ 

  เม่ือท่ีประชมุพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุครบถว้นแลว้   ผูถื้อหุน้ ซึง่มีหุน้
นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด อาจขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา
เรื่องอื่น นอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุได ้

  ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม หรือเรื่องท่ีผูถื้อหุน้เสนอ
เพ่ิมเติมไม่เสร็จ และจ าเป็นตอ้งเลื่อนการพิจารณา ใหท่ี้ประชุมก าหนดสถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะประชุม     
ครัง้ต่อไป และใหค้ณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไป
ยังผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนการประชุม ทัง้นีใ้หโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์     
ไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดตอ่กนั 

 

การมอบฉันทะเพือ่เข้าประชุมฯ และสิทธิของผู้ถอืหุน้ในการออกเสียงลงคะแนน 
 

ขอ้ 39. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้การมอบ
ฉันทะจะตอ้งท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ และท าตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดั
ก าหนด โดยใหม้อบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว ้ณ สถานท่ีประชุมก่อน
ผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ และอย่างนอ้ยใหม้ีรายการดงัตอ่ไปนี ้
ก. จ านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 
ข. ช่ือผูร้บัมอบฉนัทะ 
ค. ครัง้ท่ีของการประชมุท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 
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ขอ้ 42. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอ่หนึ่งหุน้ 
ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 
 

ขอ้ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ จะตอ้งไดร้ับความเห็นชอบดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซึง่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แตก่ าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น
ในขอ้บังคบันี ้หรือกรณีอื่นตามท่ีกฎหมายจะก าหนดไว ้หรือในกรณีดังต่อไปนี ้จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียง       
ไมน่อ้ยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางสว่นท่ีส  าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
- การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
- การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส  าคัญ          

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

- การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษัท 
- การเพ่ิมทนุ และการลดทนุ 
- การออกหุน้กู ้
- การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท 
 

คุณสมบัตขิองกรรมการ วิธีการเลือกตัง้กรรมการ และกรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 

ขอ้ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ยหา้ (5) คน และใหค้ณะกรรมการเลือกตัง้
กรรมการดว้ยกัน เป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และต าแหน่งอื่นตามท่ีเห็น
เหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถ่ินท่ีอยู่ใน
ราชอาณาจกัร 

 

ขอ้ 16. ผูเ้ป็นกรรมการของบริษัท ไมจ่  าเป็นจะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท 
 

ขอ้ 17. ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้
1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 
2) ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตัง้บคุคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณี

ท่ีเลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้
3) บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจ านวนกรรมการ

ท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ไดร้บัการเลือกตัง้ 
ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้       
ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 
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ขอ้ 18. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) 
โดยอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกับ        
สว่นหนึ่งในสาม (1/3) 

  กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ด
จะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุ เป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการผูอ้อก
จากต าแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกเขา้รบัต าแหน่งอีกก็ได ้

 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ขอ้ 34. บ าเหน็จกรรมการ และคา่ตอบแทนใหส้ดุแลว้แตท่ี่ประชมุผูถื้อหุน้จะก าหนด 
  กรรมการมีสิทธิไดร้บัคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์

ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บังคบั หรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวน
แน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑแ์ละจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงก็ได ้และนอกจากนัน้ ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท 

  ความในวรรคก่อน ไมก่ระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานและลกูจา้งของบริษัท ซึง่ไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
ในอนัท่ีจะไดร้บัคา่ตอบแทน และผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังาน หรือลกูจา้งของบริษัท 

 

การจ่ายเงนิปันผล 
 

ขอ้ 48. หา้มมิใหป้ระกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือมติของคณะกรรมการ 
กรณีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

  การจ่ายเงินปันผล ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยังผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ทาง
หนงัสือพิมพเ์ป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดตอ่กนั และจดัใหม้ีการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วภายในหนึ่ง (1) เดือน 
นบัแตว่นัท่ีมีมติเช่นวา่นัน้ 

 

ขอ้ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นครัง้คราวได ้เม่ือปรากฏแก่กรรมการวา่ บริษัท
มีก าไรพอสมควรที่จะกระท าเช่นนัน้ได ้และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ ใหร้ายงานใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบใน
การประชมุผูถื้อหุน้คราวตอ่ไป 

 

ขอ้ 50. เงินปันผลนัน้ ใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กัน เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในขอ้บงัคบันี ้ส  าหรบั
หุน้บรุิมสิทธิ 

 

ขอ้ 51. บริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละห้า (5) ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ 
(10) ของทนุจดทะเบียน 
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สมุดบัญช ีและการสอบบัญช ี
 

ขอ้ 56. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการท างบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของบริษัท     
เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุน้ ในการประชุมสามญัประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนุมตัิ โดยคณะกรรมการตอ้งจัดให ้
ผูส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สรจ็ก่อนน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

 

ขอ้ 59. ผูส้อบบัญชี ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจ าปีแต่งตัง้ทุกปี โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ อาจเลือกผูส้อบบัญชี         
ผูซ้ึง่ออกไปนัน้ กลบัเขา้รบัต าแหน่งอีกก็ได ้

 

ขอ้ 60. ผูส้อบบญัชีควรไดร้บัคา่ตอบแทนเท่าใด ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ก าหนด 
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รายละเอยีดเกีย่วกับกรรมการอสิระ เพือ่การรับมอบฉันทะ 
 

1. นางประภาศรี  เพิม่ทรัพย ์     อาย ุ72 ปี 
 

ต าแหน่งงานในบริษัท                     -  กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
   กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

 

วฒิุการศกึษา -  ปริญญาโท MBA (Public Accounting)  St.John’s University, 
   New York, USA 
 -  ปริญญาตร ี บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยม) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 

การอบรม  - ผ่านการอบรมของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
   หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 258/2561 
   หลกัสตูร Advance  Audit Committee Program (AACP) รุน่ท่ี 29/2561 

หลกัสตูร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุน่ท่ี 6/2562 
 

ประสบการณ ์   2560 – 2564       กรรมการตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงสาธารณสขุ 

2550-2558 ผูอ้  านวยการส านกังานตรวจสอบ สภากาชาดไทย  

2523-2550 ผูช้่วยผูอ้  านวยการตรวจสอบ บมจ.ปนูซิเมนตไ์ทย  

                 รองกรรมการผูจ้ดัการ  บริษัท ซิเมนตไ์ทยการบญัชี 

                 ผูอ้  านวยการบญัชีการเงิน บรษัิทในเครือปนูซีเมนตไ์ทย 

2520 - 2522 Assistant Comptroller บจก. ไอ ทีที (ไทยแลนด)์  

2516 - 2519 ผูต้รวจสอบอาวโุส บริษัทตรวจสอบบญัชี Coopers &   

                           Lybrand 
 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไมมี่ 
ต าแหน่งในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน   

2563 – ปัจจบุนั   กรรมการ มลูนิธิธรรมิกชน เพ่ือคนตาบอดในประเทศไทย ใน 
                           พระบรมราชปูถมัภ ์

วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้   -  23 เมษายน 2561 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ  -  3 ปี 8 เดือน 
การเขา้ประชมุ                               -  เขา้ประชมุคณะกรรมการบริษัท ปี 2564 จ านวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้  
                                                    -   เขา้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบปี 2564 จ านวน 4 ครัง้ จากทัง้หมด 4 ครัง้  
                                                    -   เขา้ประชมุคณะกรรมการสรรหาฯ ปี 2564 จ านวน 2 ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้  
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สดัสว่นการถือหุน้   -  ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือแข่งขนักบับริษัท - ไมม่ ี
ลกัษณะความสมัพนัธ ์  -  ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบริหารงาน  ไมเ่ป็นลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาท่ี  

ไดร้บัเงินเดือนประจ า ไม่มีความสมัพันธท์างธุรกิจใดๆ อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่
สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ย่างอิสระ ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา ไม่เคยเป็นผูใ้หบ้ริการ
ทางวิชาชีพใดๆ  ไมเ่ป็นกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของกรรมการผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

-  ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพันธท์างสายโลหิตของผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้ใหญ่
ของบริษัท 

- ไมเ่ป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท 
 

การมีสว่นไดเ้สียพิเศษท่ีแตกตา่งจากกรรมการคนอื่นๆ ในวาระท่ีเสนอในการประชมุครัง้นี ้   -ไมม่ ี
 
2. นายไทยลักษณ ์ ลีถ้าวร      อาย ุ73 ปี 
 

ต าแหน่งงานในบริษัท                     -  กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 

วฒิุการศกึษา  -  ปริญญาโท MA (Economics) Sul Ross State University, Texas, USA.  
   -  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร ์(สถิติ) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

การอบรม  -  ผ่านการอบรมของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
        หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 37/2548 
        หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 64/2548 
    หลกัสตูร Advance  Audit Committee Program (AACP) รุน่ท่ี 29/2561 
        หลกัสตูร Executive Development Program (EDP) รุน่ท่ี 1 
     หลกัสตูร วตท. รุน่ท่ี 4 (สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ) 
ประสบการณ ์   2556 – 2559 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   

บริษัท พรพรหม เมท็ทอล จ ากดั (มหาชน) 
2555 – 2556 กรรมการอิสระ บริษัท พรพรหม เมท็ทอล จ ากดั (มหาชน) 
2549 - 2552 กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

      บริษัท ยนิูมิต เอนจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน) 
2536 - 2548 ประธานกรรมการ 

      บริษัท ยนิูมิต เอนจิเนียริ่ง จ ากดั  
 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ   
บริษัท พรพรหม เมท็ทอล จ ากดั (มหาชน) 

2552 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ยนิูมิต เอนจิเนียริ่ง จ ากดั (มหาชน) 
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ต าแหน่งในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน   -  ไมม่ ี
วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้   -  15 สิงหาคม 2560 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ  -  4 ปี 4 เดือน 
 

การเขา้ประชมุ                               -  เขา้ประชมุคณะกรรมการบริษัท ปี 2564 จ านวน 5 ครัง้ จากทัง้หมด 5 ครัง้  
                                                    -   เขา้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบปี 2564 จ านวน 4 ครัง้ จากทัง้หมด 4 ครัง้  
 

สดัสว่นการถือหุน้   -  ไมม่ี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือแข่งขนักบับริษัท - ไมม่ ี
 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์  -  ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบริหารงาน  ไมเ่ป็นลกูจา้ง หรือท่ีปรกึษาท่ี  
ไดร้บัเงินเดือนประจ า ไม่มีความสมัพันธท์างธุรกิจใดๆ อนัอาจมีผลท าใหไ้ม่
สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ย่างอิสระ ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา ไม่เคยเป็นผูใ้หบ้ริการ
ทางวิชาชีพใดๆ  ไมเ่ป็นกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของกรรมการผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

-  ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพันธท์างสายโลหิตของผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้ใหญ่
ของบริษัท 

- ไมเ่ป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท 
 

การมีสว่นไดเ้สียพิเศษท่ีแตกตา่งจากกรรมการคนอื่นๆ ในวาระท่ีเสนอในการประชมุครัง้นี ้   -ไมม่ ี
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
 

 

 เขียนท่ี   
  
 วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
  
 1.  ขา้พเจา้                                                                       สญัชาต ิ        อยู่บา้นเลขท่ี ถนน  
 
ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  

 
2.  เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ตะวันออกพาณิชยล์ีสซิง่ จ ากัด (มหาชน)    
    

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม                                                   หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                 เสียง 
     
 3.  ขอมอบฉนัทะให ้
               ช่ือ อายุ ปี  อยู่บา้นเลขท่ี                        ถนน  
 
               ต  าบล/แขวง    อ  าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์                   
 
               อีเมล (Email) *                                                                         โทรศพัทมื์อถือ *                                                             หรือ 
 

               นางประภาศรี  เพิ่มทรพัย ์(กรรมการอิสระ)  อาย ุ72 ปี  อยู่บา้นเลขท่ี  55/73-74 หมู่บา้นเมืองเอกโครงการ 6 ต  าบลหลกัหก    
                อ  าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000       หรือ 
      นายไทยลกัษณ ์ ลีถ้าวร (กรรมการอิสระ)  อาย ุ72 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 64/2 ซอยเอกมยั 10 แยก 4 ถนนสุขมุวิท 63 แขวงคลองตนั 
                เหนือ    เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110                                
 
   คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุสามญั 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวนัจันทรท่ี์ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป   
ซอฟเฟอรนิ กรุงเทพฯ ถนนพระราม 9 เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 ขา้พเจา้ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ตะวนัออกพาณิชยลี์สซิ่ง  จ ากดั (มหาชน) ยินยอมให ้บริษัท ตะวนัออกพาณิชยลี์สซิ่ง จ ากัด 
(มหาชน) จดัส่ง Link การประชมุ ไปยงัผูร้บัมอบฉนัทะตามช่ือและอีเมล (Email) ท่ีขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะฉบบันี ้
หมายเหตุ  กรุณากรอกขอ้มลูทัง้หมดใหถู้กตอ้ง ครบถว้น โดยเฉพาะ Email (*)  และเบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ (*)  มิฉะนัน้  บรษิัทจะไม่สามารถ
จดัส่ง Link การประชมุ ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะเพ่ือใชใ้นการล็อกอิน (Log –in) เขา้สู่ระบบการประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้  
 

 
 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้  ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 
ลงช่ือ                                                                  ผูม้อบฉนัทะ 

         
                                                    (                                                                    ) 
 
                                                       ลงช่ือ                                                                 ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 
                                                             (                                                                    ) 
 
                                                       ลงช่ือ                                                                 กรรมการอิสระผูร้บัมอบฉนัทะ 

 
                                                             (                                                                    )  
 
  
 

(มีหมายเหตดุา้นหลงั) 

อากรแสตมป์ 20 บาท 
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หนังสือมอบฉันทะของการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2565  (แบบ ก.) 
 

 

     หมายเหต ุ  
 
1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ร ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน              

ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 

2. ผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีถือ  โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกว่าจ านวนท่ีถือไวไ้ด้ 
 

3. เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งน าส่งใหบ้รษิัทก่อนเขา้ร่วมประชมุ 
ก.    แบบฟอรม์ลงทะเบียนการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
ข. กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดาใหแ้นบส าเนาบตัรประชาชนฉบบัรบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูถื้อหุน้ และ

ส าเนาบตัรประชาชนฉบบัรบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูร้บัมอบฉนัทะ 
ค. กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะเป็นนิตบิุคคลใหแ้นบ (1) ส  าเนาหนงัสือรบัรองบรษิัทมีอายไุม่เกิน 3 เดือน พรอ้มทัง้รบัรอง

ส าเนาถูกตอ้ง โดยกรรมการผูมี้อ  านาจและประทบัตราส าคญัของบรษิัท (ถา้มี) (2) ส  าเนาบตัรประชาชนฉบบัรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้งของกรรมการผูมี้อ  านาจของบริษัทท่ีลงนามในหนังสือมอบฉันทะนี ้(3) ส  าเนาบตัรประชาชนรับรอง
ส าเนาถกูตอ้งของผูร้บัมอบฉนัทะ 

 
 

     หมายเหต ุ
  บรษิัทไม่มีการก าหนดใหต้อ้งใชบ้ตัรประชาชนตวัจรงิของผูม้อบอ านาจ หรือ ไม่ก  าหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสาร หรือ

หนงัสือเวียนของทางการท่ีเก่ียวขอ้ง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 
 

 เขียนท่ี      
  
 วนัท่ี เดือน พ.ศ.     
  
 1.  ขา้พเจา้                                                               สญัชาต ิ   อยู่บา้นเลขท่ี         ถนน                                        
 
ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์       

 
 2.  เป็นผูถื้อหุน้ของ  บริษัท ตะวันออกพาณิชยล์ีสซิง่ จ ากัด (มหาชน)   

    
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม                                                   หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                 เสียง 
     
   3.  ขอมอบฉนัทะให ้
               ช่ือ อายุ ปี  อยู่บา้นเลขท่ี                        ถนน  
 
               ต  าบล/แขวง    อ  าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์                   
 
               อีเมล (Email) *                                                                         โทรศพัทมื์อถือ *                                                              หรือ 
 
               นางประภาศรี  เพิ่มทรพัย ์(กรรมการอิสระ)  อาย ุ72 ปี  อยู่บา้นเลขท่ี  55/73-74 หมู่บา้นเมืองเอกโครงการ 6 ต  าบลหลกัหก    
                อ  าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000      หรือ 
      นายไทยลกัษณ ์ ลีถ้าวร (กรรมการอิสระ)  อาย ุ72 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 64/2 ซอยเอกมยั 10 แยก 4 ถนนสุขมุวทิ 63 แขวงคลองตนั 
                เหนือ    เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110                                   
                 
   คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุสามญั 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ในวนัจันทรท่ี์ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป   
ซอฟเฟอรนิ กรุงเทพฯ ถนนพระราม 9 เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 ขา้พเจา้ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ตะวนัออกพาณิชยลี์สซิ่ง จ ากดั (มหาชน) ยินยอมให ้บริษัท ตะวนัออกพาณิชยลี์สซิ่ง จ ากัด 
(มหาชน) จดัส่ง Link การประชมุ ไปยงัผูร้บัมอบฉนัทะตามช่ือและอีเมล (Email) ท่ีขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะฉบบันี ้ 
หมายเหตุ  กรุณากรอกขอ้มลูทัง้หมดใหถู้กตอ้ง ครบถว้น โดยเฉพาะ Email (*)  และเบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ (*)  มิฉะนัน้  บรษิัทจะไม่สามารถ
จดัส่ง Link การประชมุ ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะเพ่ือใชใ้นการล็อกอิน (Log –in) เขา้สู่ระบบการประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้  
 
 4.  ขา้พเจา้ ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ ดงันี ้ 
                   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                                 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

 
          วาระที่    1         เรื่อง  พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้  

 
    เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 

 
 
 

อากรแสตมป์ 20 บาท 
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หนังสือมอบฉันทะของการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2565  (แบบ ข.) 
 
          วาระที่     2       เรื่อง    พิจารณารบัรองผลการด าเนินงานของบรษิัท สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564         
 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้  

    
     เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 
          วาระที่     3       เรื่อง    พิจารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564         
  

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้  

    
     เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 
          วาระที่     4       เรื่อง      พิจารณาอนมุตัจิดัสรรส ารองตามกฎหมาย ประจ าปี 2564  และพิจารณาการจ่ายปันผล                  
 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้  

    
     เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 

          วาระที่     5         เรื่อง  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนท่ีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ                                                           
 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้  

   
 
    การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
     
   1.  ช่ือกรรมการ     นายพิพฒัน ์ พรสวุรรณ                                                                                                                              
 
     เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 
   2.  ช่ือกรรมการ    นางดวงรตัน ์  แจง้มงคล                                                                                                                            
 
     เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 
   3.  ช่ือกรรมการ     นายสรภสั  สตุเธียรกลุ                                                                                                                               
 
     เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
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หนังสือมอบฉันทะของการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2565  (แบบ ข.) 

 
                  วาระที่    6         เรื่อง  พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2565           

 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้  

 
     เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 
                   วาระที่    7     เรื่อง    พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน        
                                                    ประจ าปี 2565  
 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้  

    
     เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 
 5.     การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อว่าการลงคะแนน

เสียงนัน้ไม่ถกูตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
                   
                   6.    ในกรณีท่ีขา้พเจ้าไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ี

ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง หรือ
เพิ่มเตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 

 
 

 
      กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือ
มอบฉนัทะ  ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 
 

ลงช่ือ                                                                  ผูม้อบฉนัทะ 
         
                                                    (                                                                    ) 
 
                                                       ลงช่ือ                                                                 ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 
                                                             (                                                                    ) 
 
                                                       ลงช่ือ                                                                 กรรมการอิสระผูร้บัมอบฉนัทะ 

 
                                                             (                                                                    )  
 
 
 

(มีหมายเหตดุา้นหลงั) 
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หนังสือมอบฉันทะของการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2565 (แบบ ข.) 

 
 หมายเหต ุ

1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ร ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน              
ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 
2. ผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีถือ  โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกว่าจ านวนท่ีถือไวไ้ด้ 
 
3. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิไดใ้นใบประจ า

ตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะตามแนบ 
 

4. เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งน าส่งใหบ้รษิัทก่อนเขา้ร่วมประชมุ 
ก. แบบฟอรม์ลงทะเบียนการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
ข. กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดาใหแ้นบส าเนาบตัรประชาชนฉบบัรบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูถื้อหุน้ และ

ส าเนาบตัรประชาชนฉบบัรบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูร้บัมอบฉนัทะ 
ค. กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะเป็นนิตบิุคคลใหแ้นบ (1) ส  าเนาหนงัสือรบัรองบรษิัทมีอายไุม่เกิน 3 เดือน พรอ้มทัง้รบัรอง

ส าเนาถูกตอ้ง โดยกรรมการผูมี้อ  านาจและประทบัตราส าคญัของบรษิัท (ถา้มี) (2) ส  าเนาบตัรประชาชนฉบบัรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้งของกรรมการผูมี้อ  านาจของบริษัทท่ีลงนามในหนังสือมอบฉันทะนี ้(3) ส  าเนาบตัรประชาชนรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้งของผูร้บัมอบฉนัทะ 

   
 

       หมายเหต ุ
  บรษิัทไม่มีการก าหนดใหต้อ้งใชบ้ตัรประชาชนตวัจรงิของผูม้อบอ านาจ หรือ ไม่ก  าหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสาร หรือ

หนงัสือเวียนของทางการท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ (ส ำหรับใชก้ับแบบข. และแบบค.) 
 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถอืหุ้น ของบริษัท ตะวันออกพำณิชยล์ีสซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) 
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุน้ประจ ำปี 2565 

 
       ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันจันทรท์ี่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์              
(E-AGM) หรอืที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 

          วาระที่               เรื่อง                                                                                                                                                                  
 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้  

 
     เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 
          วาระที่               เรื่อง                                                                                                                                                                   
 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้  

    
     เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 
          วาระที่               เรื่อง                                                                                                                                                                    
 

(ค) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
 
(ง) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้  

    
     เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 
ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่  รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบรบิรูณ ์และเป็นความจรงิทกุประการ 

 
 

ลงช่ือ                                                                  ผูม้อบฉนัทะ 
 

                                                             (                                                                    ) 
 
                                                       ลงช่ือ                                                                 ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 
                                                             (                                                                    ) 
 

         ลงช่ือ                                                                 กรรมการอิสระผูร้บัมอบฉนัทะ 
 

                                                             (                                                                    ) 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ส ำหรับคัสโตเดยีน) 
 
 

 เขียนท่ี      
  
 วนัท่ี เดือน พ.ศ.     
  
 1.  ขา้พเจา้                                                               สญัชาต ิ   ส  านกังานตัง้อยู่เลขท่ี         ถนน                                        
 
ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์       

 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั......................................................................................................  
เป็นผูถื้อหุน้ของ  บริษัท ตะวันออกพำณิชยล์ีสซิง่ จ ำกัด (มหำชน)   
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม                                                   หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                 เสียง 
     
   2.  ขอมอบฉนัทะให ้
               ช่ือ อายุ ปี  อยู่บา้นเลขท่ี                        ถนน  
 
               ต  าบล/แขวง    อ  าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์                   
 
               อีเมล (Email) *                                                                         โทรศพัทมื์อถือ *                                                               หรือ  
 
               นางประภาศรี  เพิ่มทรพัย ์(กรรมการอิสระ)  อาย ุ72 ปี  อยู่บา้นเลขท่ี  55/73-74 หมู่บา้นเมืองเอกโครงการ 6 ต  าบลหลกัหก    
                อ  าเภอเมืองปทมุธานี จงัหวดัปทมุธานี 12000        หรือ 
     นายไทยลกัษณ ์ ลีถ้าวร (กรรมการอิสระ)  อาย ุ72 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 64/2 ซอยเอกมยั 10 แยก 4 ถนนสุขมุวทิ 63 แขวงคลอง 
                 ตนัเหนือ    เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110                                    
                 
   คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุสามญั 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ในวนัจันทรท่ี์ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป   
ซอฟเฟอรนิ กรุงเทพฯ ถนนพระราม 9 เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 ข้าพเจ้าในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รบัฝากและดูแลหุน้ (Custodian)  ยินยอมให ้บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จ  ากัด 
(มหาชน) จดัส่ง Link การประชมุ ไปยงัผูร้บัมอบฉนัทะตามช่ือและอีเมล (Email) ท่ีขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะฉบบันี ้ 
หมำยเหตุ  กรุณากรอกขอ้มลูทัง้หมดใหถู้กตอ้ง ครบถว้น โดยเฉพาะ Email (*) และเบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ (*)  มิฉะนัน้  บริษัทจะไม่สามารถ
จดัส่ง Link การประชมุ ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะเพ่ือใชใ้นการล็อกอิน (Log –in) เขา้สู่ระบบการประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้  
 
 3.  ขา้พเจา้ ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ ดงันี ้ 
                   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา และลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
                                 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

 
          วาระที่    1         เรื่อง  พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้  

 
    เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 

 

อากรแสตมป์ 20 บาท 
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หนังสือมอบฉันทะของการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2565 (แบบ ค.) 
 
          วาระที่     2       เรื่อง    พิจารณารบัรองผลการด าเนินงานของบรษิัท สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564         
 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้  

    
     เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 
          วาระที่     3       เรื่อง    พิจารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564         
 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้  

    
     เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 
          วาระที่     4       เรื่อง      พิจารณาอนมุตัจิดัสรรส ารองตามกฎหมาย ประจ าปี 2564  และพิจารณาการจ่ายปันผล                  
 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้  

    
     เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 

          วาระที่     5         เรื่อง  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนท่ีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ                                                           
 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้  

 
    การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
     
   1.  ช่ือกรรมการ     นายพิพฒัน ์ พรสวุรรณ                                                                                                                              
 
     เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 
   2.  ช่ือกรรมการ    นางดวงรตัน ์  แจง้มงคล                                                                                                                            
 
     เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 
   3.  ช่ือกรรมการ     นายสรภสั  สตุเธียรกลุ                                                                                                                               
 
     เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
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หนังสือมอบฉันทะของการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2565  (แบบ ค.) 

 
                  วาระที่    6         เรื่อง  พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2565           

 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้  

 
     เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 
                   วาระที่    7     เรื่อง    พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน        
                                                    ประจ าปี 2565  
 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้  

    
     เหน็ดว้ย   ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 
 4. การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียง

นัน้ไม่ถกูตอ้ง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 
                   
                   5. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมี

การพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติม
ขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 

 
 
 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ  เวน้แตก่รณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบ
ฉนัทะ  ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 
 

ลงช่ือ                                                                  ผูม้อบฉนัทะ 
         
                                                    (                                                                    ) 
 
                                                       ลงช่ือ                                                                 ผูร้บัมอบฉนัทะ 

 
                                                             (                                                                    ) 
 
                                                       ลงช่ือ                                                                 กรรมการอิสระผูร้บัมอบฉนัทะ 

 
                                                             (                                                                    )  
 
 
 

(มีหมายเหตดุา้นหลงั) 
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หนังสือมอบฉันทะของการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2565 (แบบ ค.) 

 
 หมายเหตุ 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ให ้        
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 
 

2. เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งน าส่งใหบ้รษิัทก่อนเขา้รว่มประชมุ  
ก. แบบฟอรม์ลงทะเบียนการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
ข. หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
ค. หนงัสือยืนยนัวา่ ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian)  
ง. ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีบุคคลนัน้ตัง้อยู่ ซึ่งรบัรองส าเนา 

ถูกตอ้ง โดยผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่า ผูท่ี้ลงนามมอบฉันทะในหนงัสือมอบ  
ฉนัทะ เป็นผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้  

จ. เอกสารท่ีไม่ไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาอังกฤษ จะตอ้งจัดท าค  าแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาดว้ย และใหผู้มี้อ  านาจ 
กระท าการแทนนิตบิุคคลนัน้ ลงลายมือช่ือรบัรองความถกูตอ้งของค าแปล หากเป็นเอกสารท่ีจดัท าขึน้ในตา่งประเทศ 
ควรมีการรบัรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบัลิค  

ฉ. ส าเนาหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ฉบบัรบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิตบิุคคล  
ช. ส าเนาหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือ ส  าเนาบตัรประชาชน ฉบบัรบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูร้บัมอบ 

ฉนัทะ  
 

3. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ร ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน             
ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคน เพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 
4. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้้างตน้  ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ

ประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะตามแนบ          
 
 หมายเหต ุ
  บรษิัทไม่มีการก าหนดใหต้อ้งใชบ้ตัรประชาชนตวัจรงิของผูม้อบอ านาจ หรือ ไม่ก  าหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสาร หรือ

หนงัสือเวียนของทางการท่ีเก่ียวขอ้ง 
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เอกสารหรือหลักฐานของผู้ถอืหุน้ทีต้่องแสดงตนเพือ่เข้าประชุม (ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส)์ 
การส่งเอกสาร  ลงทะเบยีนยนืยันตัวตนผู้ถอืหุ้นและวิธีการมอบฉันทะ 

 
 ดว้ยบริษัทไดก้ าหนดจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พียงรูปแบบเดียว  ในวนั
จนัทรท่ี์ 25 เมษายน 2565  ซึง่บริษัทไมม่ีการจดัสถานท่ีประชมุ หรือการลงทะเบียนใดๆ ท่ีหนา้งาน  บริษัทจงึขอความ
กรุณาท่านผูถื้อหุน้เขา้ลงทะเบียนลว่งหนา้ เพ่ือรว่มประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์
 โดยการประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E – Meeting Service)  บริษัทไดว้่าจา้ง บริษัท โอเจ  อินเตอร ์ 
เนชั่นแนล จ ากัด (OJ) เป็นผูจ้ัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ โดยท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้ประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกสส์ามารถด าเนินการไดต้ามขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้
 

เอกสารหรือหลักฐานทีต้่องแสดงเพือ่ลงทะเบยีนเข้าประชุม (ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส)์  
1. แจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ ด้วยวิธีส่งขอ้มูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย ์

โปรดกรอกเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E - AGM)  ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 10    
โดยขอใหท้่านกรอกขอ้มลูรายละเอียด โดยระบอุีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศพัทม์ือถือของท่าน ใหช้ดัเจน ส าหรบัใชใ้น
การลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ  

2. ผู้ถอืหุน้ทีเ่ป็นบุคคล 
2.1 กรณีทีผู้่ถอืหุน้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

(ก) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูถื้อหุน้ท่ียงัไมห่มดอาย ุ 
(ข) หรือ ส  าเนาบตัรประจ าตวัอื่น ท่ีราชการออกให ้เช่น บตัรขา้ราชการ บตัรรฐัวิสาหกิจ หรือ หนงัสือเดินทาง 

ในกรณีท่ีเป็นชาวตา่งประเทศ 
2.2   กรณีผู้ถอืหุน้มอบฉันทะใหบุ้คคลอืน่เข้าร่วมประชุมแทน  

(ก) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. ท่ีบริษัทไดส้่งมาใหพ้รอ้มกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งไดก้รอก
ขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

(ข) ส าเนาบตัรประชาชน ฉบบัรบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูถื้อหุน้ 
(ค) ส าเนาบตัรประชาชน ฉบบัรบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูร้บัมอบฉนัทะ  
(ง) หรือ อาจใชส้  าเนาบัตรประจ าตัวอื่นๆ ตามขอ้ 2.1 (ข)  พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้งของ        

ผูถื้อหุน้ และของผูร้บัมอบฉนัทะ 
3. ผู้ถอืหุน้ทีเ่ป็นนิตบุิคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 
3.1  กรณีผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิตบุิคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

(ก) ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ (ออกใหไ้ม่เกิน 90 วัน) ซึ่งลงนามรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง โดยผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่า ผู้ท่ีมาเขา้ร่วม
ประชมุเป็นผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

(ข) ส าเนาบตัรประชาชน ฉบบัรบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูท่ี้มีอ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคล 
(ค) หรือ อาจใชส้  าเนาบัตรประจ าตวัอื่นๆ ตามขอ้ 2.1 (ข)  พรอ้มลงลามมือช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้งของ        

ผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคล 
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3.2 กรณีผู้ถอืหุน้ทีเ่ป็นนิตบุิคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย มอบฉันทะใหบุ้คคลอืน่เข้าร่วม          
ประชุมแทน 
(ก) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. ท่ีบริษัทไดส้่งมาให้พรอ้มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดก้รอก

ขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 
(ข) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ (ออกใหไ้ม่เกิน 90 วัน) ซึ่งลงนามรับรอง

ส าเนาถูกตอ้ง โดยผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่า ผูท่ี้ลงนามมอบ
ฉนัทะในหนงัสือมอบฉนัทะ เป็นผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

(ค) ส าเนาบตัรประชาชน ฉบบัรบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคล 
(ง) ส าเนาบตัรประชาชน ฉบบัรบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูร้บัมอบฉนัทะ 

 

4. ผู้ถอืหุน้ทีเ่ป็นนิตบุิคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 
(ก) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. ท่ีบริษัทไดส้่งมาให้พรอ้มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดก้รอก

ขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 
(ข) ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่ 

ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่า ผูท่ี้ลง
นามมอบฉนัทะในหนงัสือมอบฉนัทะ เป็นผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

(ค) เอกสารท่ีไม่ไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาดว้ยและใหผู้ม้ี
อ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคลนัน้ ลงลายมือช่ือรบัรองความถูกตอ้งของค าแปล   หากเป็นเอกสารท่ี
จดัท าขึน้ในตา่งประเทศ ควรมีการรบัรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบัลิค 

(ง) ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบบัรบัรองส าเนาถูกตอ้งของผูม้ีอ  านาจกระท าการ
แทนนิติบคุคล 

(จ) ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือ ส  าเนาบตัรประชาชน ฉบบัรบัรองส าเนาถูกตอ้ง
ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

 

5. ผู้ถอืหุน้ทีเ่ป็นนักลงทุนชาวต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหคั้สโตเดยีน รับฝากและดูแลหุน้ 
(ก) หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. หรือ ข. หรือ ค. ซึง่ไดก้รอกและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
(ข) ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีบุคคลนัน้ตัง้อยู่ ซึ่ง

รบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่า ผูท่ี้ลงนาม
มอบฉนัทะในหนงัสือมอบฉนัทะ เป็นผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้  

(ค) เอกสารท่ีไม่ไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาดว้ยและใหผู้ม้ี
อ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคลนัน้ ลงลายมือช่ือรบัรองความถูกตอ้งของค าแปล   หากเป็นเอกสารท่ี
จดัท าขึน้ในตา่งประเทศ ควรมีการรบัรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบัลิค 

(ง) ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบบัรบัรองส าเนาถูกตอ้งของผูม้ีอ  านาจกระท าการ
แทนนิติบคุคล 
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(จ) ส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือ ส  าเนาบตัรประชาชน ฉบบัรบัรองส าเนาถูกตอ้ง
ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

(ฉ) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ ใหค้สัโตเดียนเป็นผูด้  าเนินการลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(ช) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

หมายเหต ุบริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผนัการแสดงเอกสาร หรือ หลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือ ผูร้บัมอบ
อ านาจท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุแตล่ะรายไดต้ามท่ีบริษัทจะพิจารณาเห็นความเหมาะสม 

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

 

การลงทะเบยีนยนืยันตัวตนผู้ถอืหุน้และวิธีการมอบฉันทะส าหรับการประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์
1. ผู้ถอืหุน้ประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

- ผูถื้อหุน้บุคคลธรรมดาเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้  โดยกรอก เลขท่ีบัญชีผูถื้อหุน้  และ เลขท่ีบัตร
ประจ าตวัประชาชน หรือเอกสารอื่น (ท่ีสว่นราชการออกให)้ เป็นเอกสารยืนยนัตวัตน 

2. ผู้ถอืหุน้ประสงคม์อบฉันทะใหบุ้คคลอืน่ (ไม่ใช่กรรมการอสิระ) 
- ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีประสงคม์อบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้เข้าร่วม

ประชมุแทน  ผูถื้อหุน้และ/หรือผูร้บัมอบฉนัทะสามารถกรอกขอ้มลู  ระบช่ืุอพรอ้มรายละเอียดของบุคคล
ท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ก าหนดไว ้ ซึง่บริษัทจดัเตรียมแนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ 

- กรุณาส่งเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุม หนงัสือมอบฉันทะท่ีกรอกขอ้มลู และลงนามผูม้อบ
ฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะเรียบรอ้ยแลว้ พรอ้มเอกสารแสดงตวัตนของผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ
ท่ีสว่นราชการออกให ้ผ่านทางช่องทางของบริษัท (ตามขอ้ 4) 

3. ผู้ถอืหุน้ประสงคม์อบฉันทะใหก้รรมการอสิระ 
- ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีไม่ประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสด์ว้ยตนเอง  ผูถื้อหุน้สามารถ

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่ง  คือ คุณประภาศรี   เ พ่ิมทรัพย์ หรือ                    
คณุไทยลกัษณ ์ ลีถ้าวร  เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โดยกาเครื่องหมายหนา้ช่องกรรมการ
อิสระ ตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม  โดยบริษัทได้
จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7  ส  าหรับ       
รายช่ือและประวตัิโดยย่อของกรรมการอิสระท่ีบริษัทก าหนดใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะ ปรากฎตามสิ่งทีส่่ง
มาด้วย 6 

- กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะท่ีลงนามเรียบรอ้ยแลว้พรอ้มเอกสารแสดงตัวตนของผูม้อบฉันทะท่ีส่วน
ราชการออกใหผ้่านทางช่องทางของบริษัท (ตามขอ้ 4)  
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4. การส่งเอกสารผ่านช่องทางของบริษัท 
  ส่งเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(ขอ้1) ปรากฏในแบบฟอรม์ลงทะเบียน   
สิ่งทีส่่งมาด้วย 10 และหลกัฐานแสดงตวัตน พรอ้มเอกสารประกอบต่าง ๆ (ขอ้2) โดยจดัสง่มาใหบ้ริษัทผ่านช่องทาง  
ดงันี ้

ไปรษณีย ์ :   ส านกักรรมการและเลขานกุารบริษัท 
  บริษัท ตะวนัออกพาณิชยล์ีสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
  เลขท่ี 976/1  ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนริมคลองสามเสน 
  แขวงบางกะปิ  เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพฯ 10310 
อเีมล     : apitsara@ecl.co.th 
ภายในเวลา 16.30 น. ของวนัท่ี 19 เมษายน 2565  (วนัท่ีบริษัทไดร้บั เอกสาร)  โดยท่านควรส่งไปรษณีย ์      
ไมช่า้กวา่วนัท่ี 8 เมษายน 2565 (เน่ืองจากติดวนัหยดุยาวของราชการ) 
- กรณีมีปัญหาเก่ียวกบัการลงทะเบียน ท่านสามารถติดตอ่เจา้หนา้ท่ีบริษัท ท่ีหมายเลข 02-641-5252 ตอ่ 

9413 และ 9419  ช่วงเวลาท าการ 08.30 - 16.30 น.  ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2565 เป็นตน้ไป (ยกเวน้วนั
เสาร ์- อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 

หมายเหตุ   ในการลงทะเบียนเขา้ประชุมในระบบ E –Meeting Service  หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นผูถื้อหุน้ และรบั
มอบฉันทะจากผูถื้อหุน้รายอื่นดว้ย  หรือ ผูเ้ขา้ประชุมท่ีรบัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้หลายราย  สามารถใช้  1 E-mail 
Address  (Address เดียวกนั) ในการลงทะเบียนตอ่ผูถื้อหุน้ทกุรายได ้โดยไมจ่ ากดัจ านวนการรบัมอบ  
  
       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ขัน้ตอนการเข้าประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์การออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting 
การส่งค าแนะน าหรือค าถาม 

 
การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

1. เมื่อผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมและไดร้บัการตรวจสอบครบถว้นแลว้    

ท่านจะไดร้ับอีเมลจาก E – Meeting Service  ซึ่งจะจัดส่งโดย บริษัท  โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด            

(e-agm@ojconsultinggroup.com)  ซึ่งเป็นผูใ้หบ้ริการจดัประชมุฯ  โดยในอีเมลจะจดัสง่ Link ส าหรบัการ

เขา้ร่วมประชุม และคู่มือการเขา้ใชง้านระบบ ก่อนวนัประชุม 2 วนั  โปรดศกึษาคู่มือวิธีการใชง้านระบการ

ประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีท่ียงัไม่ไดร้บั  E-Mail ดงักล่าวภายในวนัท่ี 22 เมษายน 2565  ใหต้ิดต่อ

บริษัทโดยทนัที 

2. การเขา้ร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ์สามารถใชไ้ดก้ับคอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค 

(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเตอร์เน็ต

ความเรว็ 4G หรืออินเตอรเ์น็ตบา้นพืน้ฐาน  

หมายเหตุ : กรณีเขา้ร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศพัทม์ือถือ จะตอ้งติดตัง้โปรแกรม Zoom 
Cloud Meeting ก่อนเขา้รว่มประชมุ ซึง่สามารถ download ไดด้งันี ้

 
ระบบ iOS 

 
ระบบ Android 

  
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-
meetings/id546505307 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.
zoom.videomeetings 
 

 

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
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3. ระบบจะเปิดใหเ้ขา้รว่มประชมุลว่งหนา้ 60 นาที ก่อนเริ่มการประชมุ  อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่ม

เม่ือถงึเวลาประชมุเท่านัน้  

4. การเขา้สู่ระบบผูเ้ขา้ร่วมประชุม ทัง้ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมเอง หรือ ผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งใชข้อ้มูลเลข

ทะเบียนผูถื้อหุน้ และเลขท่ีบตัรประชาชน / เลขท่ีหนงัสือเดินทาง ของผูถื้อหุน้เท่านัน้ 

5. กรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีเหตขุดัขอ้งหรือติดปัญหาในการใชง้านระบบ E - AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท    

โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท่ี์ระบไุวใ้น E-Mail ท่ีจดัสง่คูม่ือการใชง้านระบบไปใหท้่าน 

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

การออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting 
1. ประธานท่ีประชมุขอใหผุ้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

2. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะสามารถลงคะแนนแตล่ะวาระ โดยการลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ ส  าหรบัวาระแจง้เพ่ือทราบ ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะไมส่ามารถลงคะแนนเสียงได  ้

3. กรณีท่ีไม่ไดล้งคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นดว้ยโดยทนัที (ใชวิ้ธีการนับ

คะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นดว้ย) 

4. กรณีท่ีผูเ้ขา้รว่มประชมุ ตอ้งการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถท าไดด้ว้ยการกดเลือกลงคะแนนใหมอ่ีกครัง้ 

5. ในแตล่ะวาระ ท่ีประชมุตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียง ดงัตอ่ไปนี ้

5.1 วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ท่ีจัดขึน้เมื่อวันท่ี 28 

เมษายน 2564  

วาระท่ี 2 พิจารณารบัรองผลการด าเนินงานของบริษัท สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

วาระท่ี 3  พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564   

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรส ารองตามกฎหมาย และพิจารณาจ่ายปันผลจากก าไรสุทธิขอ ง         

ปี 2564    

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการ แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ ตอ้งขอใหล้งคะแนน

เสียงเลือกตัง้กรรมการ เป็นรายบคุคล ( 3 ครัง้)    

วาระท่ี 6 พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2565   

ทัง้นี ้โดยวาระท่ี 1- 6 ตอ้งผ่านมติท่ีประชมุดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออก

เสียงลงคะแนน 

5.2 วาระท่ี 7  พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2565 ตอ้งผ่านมติ

ท่ีประชุมดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

              ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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การส่งค าแนะน าหรือค าถามเกีย่วข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกีย่วข้องกับ
วาระใดๆ ซึ่งจะพจิารณาในการประชุม E-AGM  
 กรณีท่านผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะสง่ค าแนะน าหรือค าถามตา่ง ๆ สามารถกระท าได ้2 วิธี ดงัตอ่ไปนี ้

1. สง่ค าแนะน าหรือค าถามล่วงหน้าใหบ้ริษัทก่อนวนัประชมุ ผ่านช่องทางดงัตอ่ไปนี ้

ไปรษณีย ์ :   ส านกักรรมการและเลขานกุารบริษัท 

  บริษัท ตะวนัออกพาณิชยล์ีสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 

  เลขท่ี 976/1  ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนริมคลองสามเสน 

แขวงบางกะปิ  เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพฯ 10310 

อเีมล :  apitsara@ecl.co.th 

โทรศัพท ์: 02-641-5252  ตอ่ 9413 และ 9419 

2. สง่ค าแนะน าหรือค าถามระหว่างการประชุม ส าหรบัผูท่ี้เขา้รว่มประชมุ E-AGM โดยผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้ง

ระบช่ืุอและนามสกลุ พรอ้มแจง้วา่เป็นผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเอง หรือเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ก่อนท่ีจะมีการส่ง

ค าแนะน าหรือค าถามทกุครัง้ บริษัทเปิดช่องทางในการสง่ค าแนะน าและค าถามระหวา่งประชมุ ดงันี  ้

 ช่องทางการสนทนาระบบพิมพข์อ้ความ (Chat)  

 ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผูเ้ขา้รว่มประชุมจะกดปุ่ มยกมือ และเปิดไมคโ์ครโฟนท่ีอปุกรณ์

ของตนเอง หลังจากท่ีเจ้าหน้าท่ีควบคุมระบบส่งค าเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิด

ไมคโ์ครโฟนหลงัจากท่ีสนทนาเสรจ็ทกุครัง้ (สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้ากคู่มือการเขา้ร่วม

ประชมุท่ีถกูจดัสง่ไปยงัอีเมลข์องผูเ้ขา้รว่มประชมุ) 

     
              ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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วนัท่ี......................เดอืน......................พ.ศ.......................  

                                                                                                                   Date                    Month                    Year 

(1) ขา้พเจา้.............................................................หมายเลขบตัรประชาชน/หนงัสือเดนิทาง................................................. 

I/We,                                                                 Identification Card /Passport number 

สญัชาต.ิ.......................บา้นเลขท่ี........................ถนน.............................................ต  าบล/แขวง...................................... 

Nationality                  Residing at No.               Road                                             Sub district 

อ าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย.์..................................... 

District                                                       Province                                              Postal Code 

(2) เลขทะเบียนผูถื้อหุน้.............................................................. เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท ตะวนัออกพาณิชย ์ลีสซิ่ง จ  ากดั  (มหาชน)                                 

Shareholder registration number…………………………….Being a shareholder of Eastern Commercial Leasing public 

company limited        โดยถือหุน้รวมทัง้สิน้ ........................................................................................ หุน้ 

                                   Holding the total amount of                                                                            share 

ลงช่ือ/Signed.........................................................ผูถื้อหุน้/Shareholder  

         (..........................................................) 

     แบบฟอรม์ลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์บริษัท ตะวนัออกพาณิชยล์สีซ่ิง จ ากดั (มหาชน) 
      Registration form for attending the E-AGM of Eastern Commercial Leasing Public Company Limited 

 
 

                            d          y 

                                ประสงคจ์ะรว่มประชมุและลงคะแนนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสส์  าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
                               I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2022 
 

                                  เขา้รว่มประชมุดว้ยตวัเอง 
                                  Self-Attending 
                                  มอบฉนัทะให ้(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………....................... ไดเ้ขา้รว่มประชมุดงักล่าวขา้งตน้ 
                                  Proxy to                                                                                                                 attend the meeting. 
                 (3)  ขอ้มลูในการจดัส่งวธีิการเขา้รว่มประชมุ 
                        Please send the Link to join the meeting by below email 
           
                                         อีเมล *………………………………………………………………………....…(โปรดระบ)ุ 
 E-Mail  *       Please fil in the blank. 
                                        โทรศพัทมื์อถือ *………………………………………………………………....(โปรดระบ)ุ 
 Mobile Number *      Please fil in the blank. 
                 (4)  จดัส่งเอกสารเพ่ือยืนยนัตวัตน ตามเอกสารแนบ 8 วธีิการเขา้รว่มประชมุ ภายในวันที ่19 เมษายน 2565 
                        Please submit the required document per an attachment 8  by 19 April 2022 
                 (5)  เม่ือไดร้บัการยืนยนัตวัตน บริษัทจะจดัส่งลิงคก์ารเขา้รว่มประชมุและวธีิการเขา้รว่มประชุมไปยงัอีเมลท่ีท่านไดร้ะบุ               
                        Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email 
                 (6)  ในวนัประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งเตรียม เลขบญัชีผูถื้อหุน้ และเลขบตัรประชาชนไว ้ส  าหรบัการเขา้รว่มประชมุ  
                        Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.  

 
 

 



บริษัท ตะวันออกพาณิชยลีสซิ ่ง จำกัด
976/1 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนริมคลองสามเสน
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท 0-2641-5252 โทรสาร 0-2641-5994-5

WWW.ECL.CO.TH


