
ครั ้งที ่ 1/2565

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู ถือหุ น  

โดยเปนการจัดประชุมผูถือหุนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-EGM) เทานั้น
บริษัทไมมีการจัดประชุมแบบเขาหองประชุมในวันดังกลาว

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565  เวลา 14.00 น.

ถายทอดสดจากหองประชุมสำนักงานสาขา  

เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ ชั้นที่ 12A หอง 12A05  

ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร



 

       บริษัท   ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
                 EASTERN COMMERCIAL LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED 
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       วันที่  30 พฤษภาคม  2565 
 
เรื่อง       ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

 
คณะกรรมการของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) มีมติขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 

ครั้งที่ 1/2565  โดยเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)  ตามพระราชก าหนดว่าด้วย
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563  ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น.  ถ่ายทอดสดจากห้อง
ประชุมส านักงานสาขา  เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ ชั้นที่ 12A ห้อง 12A05  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2565 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัทได้จัดท ารายงานการประชุม ส่งให้แก่ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่ก าหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ใน

เว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีส าเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการ

ประชุมสามัญประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว   จึงเห็นสมควรเสนอ    

ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ  ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 
(warrant) คร้ังที่ 4 (ECL-W4) จ านวนไม่เกิน 369,619,667 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทและเป็นการเพิ่มทุนหมุนเวียนใน
การขยายกิจการในอนาคต ซึ่งจะมีผลลดต้นทุนทางการเงิน ให้บริษัทมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น และ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันระยะยาว จึงขออนุมัติออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท warrant ครั้งที่ 4 (ECL-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้
สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นการเพิ่มทุนในระยะเวลา 2 ปี โดยจะออกจ านวนไม่เกิน 
369,619,667 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญ ได้รับ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีมีเศษจากการหารไม่ลงตัวให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า และ



 

      บริษัท ต ตะวนัออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
      EASTERN COMMERCIAL LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED 

   2 
 

ก าหนดอัตราและราคาการใช้สิทธิ คือ ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ใน
ราคาหุ้นละ 2.00 บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง กรณีที่ต้องมีการปรับสิทธิ) ผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิสามารถเปลี่ยนสิทธิเป็นหุ้นได้ ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลา 2 ปี (ข้อมูลเบื้องต้นของใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะเสนอขายดังกล่าว ปรากฎตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในวันก าหนดรายชื่อ  ณ วันที่ 
12 กรกฎาคม 2565  ซึ่งจะเป็นภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2565 ใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
ความเห็นของคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น                    

เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 

(ECL-W4) จ านวนไม่เกิน 369,619,667 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดย   

ไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ  

ในการนี้ ก าหนดให้วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิ

ได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ และมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่

บริหารเป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดรายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ และด าเนินการใดๆ  ที่จ าเป็น

เกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ได้ทุกประการ 

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ    

ผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียน 1,108,859,002 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียน1,478,478,669 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ เพิ่มทุนจ านวน 
369,619,667 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

วัตถุประสงค์และเหตุผล : สืบเนื่องจากได้พิจารณาอนุมัติ การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดง

สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 จ านวนไม่เกิน 369,619,667 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ

บริษัท โดยมีวัตถุประสงค์จะเพิ่มทุนให้บริษัท จึงจ าเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทไว้  รองรับ

การใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ดังกล่าว 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุน

จดทะเบียนของบริษัท จาก 1,108,859,002 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,478,478,669 บาท โดยการ

ออกหุ้นสามัญใหม่ จ านวน 369,619,667 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (รายละเอียดแบบรายงาน

การเพิ่มทุน (F 53-4) ปรากฎตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ    

ผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เนื่องจากบริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน ให้เป็น 1,478,478,669 บาท 

จึงต้องด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการ

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ แก้ไข

เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็น

ดังนี้ 

      ข้อ 4   ทุนจดทะเบียน : 1,478,478,669   บาท  

  

  แบ่งออกเป็น :    1,478,478,669  หุ้น  

 

    มูลค่าหุ้นละ :          1                 บาท 

    โดยแบ่งออกเป็น 

    หุ้นสามัญ :       1,478,478,669    หุ้น 

 

    หุ้นบุริมสทิธิ :            ไม่มี            หุ้น 

(หนึ่งพันสีร่้อยเจ็ดสิบแปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่น

แปดพันหกร้อยหกสิบเก้าบาท) 

(หนึ่งพันสีร่้อยเจ็ดสิบแปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่น

แปดพันหกร้อยหกสิบเก้าหุ้น) 

 (หนึ่งบาท) 

 

(หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่น

แปดพันหกร้อยหกสิบเก้าบาท) 

 (-หุ้น) 

 

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่บริษัทมอบหมายในการจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตาม

ค าสั่งของนายทะเบียน 

การลงคะแนนเสียงอนุมัติ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ     

ผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 
คร้ังที่ 4 (ECL-W4) แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล : สืบเนื่องจากได้มีการอนุมัติให้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ  ในการซื้อหุ้น

สามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 369,619,667 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และได้ก าหนดอัตราการใช้สิทธิ 

คือ ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น จึงต้องจัดสรรหุ้นสามัญที่ได้จด

ทะเบียนเพิ่มทุน จ านวน 369,619,667 หุ้น ไว้เป็นหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 

(ECL-W4) ดังกล่าว 
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 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรร

หุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน จ านวน 369,619,667 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นเพื่อ

รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4  โดยใบส าคัญแสดงสิทธิ 

1 หน่วย สามารถใช้สิทธิ ซื้อหุ้นได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.00  บาท (สองบาท) (อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ได้ในกรณีที่ต้องมีการปรับสิทธิ) 

 การลงคะแนนเสียงอนุมัติ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ      

ผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

วาระนี้ก าหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยและ/หรือเพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถาม หรือข้อ

สงสัยต่างๆ (ถ้ามี)  ดังนั้น จะไม่มีการน าเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลง

มติใดๆ ในวาระนี้ 

บริษัทตระหนักดีถึงความส าคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวัน และเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน  หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

ด้วยตนเองได้  ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้  1. นางประภาศรี  เพิ่มทรัพย์ 

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และ 2.นายไทยลักษณ์  ลี้ถาวร กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ ดังมีรายละเอียดข้อมูล ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อ

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน  

หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทแนบมาพร้อมนี้  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6  เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 

และ ข. ส าหรับผู้ถือหุ้นทั่วไป  ส่วนหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. เป็นแบบใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็น      

ผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ และแต่งต้ังให้  คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากดูแลหุ้น ท่านสามารถ

ดาวน์โหลดได้จาก www.ecl.co.th 

ในการนี้  บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วม

ประชุมแทน ศึกษาเอกสาร หรือหลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุม  การส่งเอกสารและการ

ลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น และวิธีการมอบฉันทะ  ขั้นตอนการเข้าประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์  ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และการถามค าถามระหว่าง

การประชุม  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7  และ 8  ทั้งนี้  ขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ  

(บริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้ให้ ) มายังบริษัทมามอบไว้กับ นางสาวอภิสรา ศรีอมร ผู้ซึ่ง

ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ท าหน้าที่รวบรวมหนังสือมอบฉันทะในวันประชุม ภายในวันศุกร์

ที่ 24 มิถุนายน 2565  จักขอบพระคุณยิ่ง  

 



 

      บริษัท ต ตะวนัออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
      EASTERN COMMERCIAL LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED 
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บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ส าเนารายงาน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.ecl.co.th) ด้วย เพื่ออ านวย

ความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น 

บริษัทก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565  ในวันจันทร์ที่ 

30 พฤษภาคม 2565  

ขอแสดงความนับถือ 
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิง่จ ากัด (มหาชน) 

 
 

 นายดนุชา  วีระพงษ์  
ประธานกรรมการบริหาร 
โดยมติของคณะกรรมการ 

 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 

ล าดับที่ 
ล าดับที่ 
 
ล าดับที่ 
ล าดับที่ 
ล าดับที่ 
ล าดับที่ 
ล าดับที่ 
 
ล าดับที่ 
 
ล าดับที่ 
 
 
 
 

1.  ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 (เอกสารประกอบวาระที่ 1) 
2.   ข้อมูลเบื้องต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (ECL-W4)  ที่จะ 
      จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท  (เอกสารประกอบวาระที่ 2) 
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 35-4) (เอกสารประกอบวาระที่ 3) 
4. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น  
5. รายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก  แบบ ข  และใบประจ าต่อ 
7. เอกสารหรือหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)    

ลงทะเบียนยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้นและวิธีการมอบฉันทะ  การส่งเอกสารผ่านช่องทางของบริษัท 
8. ขั้นตอนการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting  การ

ส่งค าแนะน าหรือค าถาม 
9. แบบฟอร์มลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)  (โปรดส่งพร้อมเอกสาร

หลักฐานไปยังบริษัทก่อน วันที่ 24 มิถุนายน 2565) 

 



ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
ของ 

บริษัท  ตะวันออกพาณิชย์ลสีซ่ิง  จ ากัด (มหาชน) 
 

เวลาและสถานที่ :  ประชุมเม่ือวันที่  25 เมษายน  2565  เวลา 14.00 – 15.00  นาฬิกา โดยเป็นการจัดประชุม     
ผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ ห้องมณฑาทิพย์ (ชั้น 3) โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป          
ซอฟเฟอริน กรุงเทพ ถนนพระราม 9  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 

นายปรีชา  วีระพงษ์  ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม  ประธานฯ ได้กล่าวแนะน ากรรมการ
บริษัท และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมดังนี้ 
 

 กรรมการบริษัท ท่ีเข้ารว่มประชุม จ านวน 9 คน จากกรรมการท้ังสิ้น 9 คน สัดสว่นเข้าร่วม
ประชุม 100 เปอรเ์ซ็นต ์
 

 1. นายปรีชา    วีระพงษ ์ ประธานกรรมการ 
2. นายดนุชา    วีระพงษ ์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และ    
                                                                  ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
3. นายประภากร    วีระพงษ ์ กรรมการ รองประธานกรรมการบรหิาร                           
                                                                  และกรรมการผูจ้ัดการ 

 4. นางดวงรัตน ์    แจ้งมงคล กรรมการ  กรรมการบริหาร เลขานุการบรษิัท  
      กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 5. นายมาซายูกิ     โนซาวะ กรรมการ กรรมการบรหิาร รองกรรมการผู้จัดการ 

6.          นายสรภสั               สุตเธียรกุล กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

7. นางประภาศรี      เพิ่มทรัพย์ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ   
                                                                  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 8. นายไทยลักษณ์    ลี้ถาวร  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 
9.          นายวิชัย     ไหมทอง กรรมการอสิระ 
 

ผู้สอบบัญชี ปี 2564 
 คุณสมจินตนา พลหิรัญรัตน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  5599   

 
ผู้บริหารท่ีร่วมตอบค าถามในการประชุมครั้งน้ี 
1. คุณจรัสแสง อยู่อ าไพ  รองกรรมการผูจ้ัดการ  ฝ่ายการเงินและบัญช ี
2. คุณวลัยพร ปัญญาธัญญะ รองกรรมการผูจ้ัดการ  ฝ่ายสินเชื่อ 
3. คุณถิรธีร ์ ปฏิภาณโวหาร รองกรรมการผูจ้ัดการ  ฝ่ายการตลาด 
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เริ่มการประชุม:  นายปรีชา  วีระพงษ์  ได้มอบให้ นายดนุชา  วีระพงษ์  รองประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่
เป็นผู้ด าเนินการประชุม  
  

นายดนุชา  วีระพงษ์  รองประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและมี
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมท้ังหมดจ านวน 27 คน นับจ านวนหุ้นได้  611,206,410  หุ้น หรือเท่ากับ
ร้อยละ 55.12 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด 1,108,859,002 หุ้น ถือว่ามีผู้มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 
และมีจ านวนหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด 369,619,667 หุ้น          
(สามร้อยหกสิบเก้าล้านหกแสนหนึ่งหม่ืนเก้าพันหกร้อยหกสิบเจ็ดหุ้น ) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ
บริษัท  จึงขอเปิดประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ก าหนดในหนังสือนัดประชุม 
 

  นายดนุชา  วีระพงษ์  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับ
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระของการประชุม ดังนี้ 
 

-  ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้   ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูการ
ถ่ายทอดสดตลอดการประชุม  รวมทั้งผลคะแนนในแต่ละวาระ  ซึ่งบริษัทได้เปิดวีดีโอสาธิตวิธีการใช้ระบบ          
E-Meeting และคู่มือการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนน ในตอนเริ่มต้นของการประชุมนี้  เพื่อการออกเสียง
ลงคะแนน และการถามค าถามของผู้ถือหุ้น  ซึ่งหากท่านใดมีข้อขัดข้องทางเทคนิคในการใช้ระบบ ท่านผู้ถือหุ้น
ส ามารถ ติด ต่อขอความช่ วย เหลื อจาก OJ Call Center  ที่ หม าย เลข  02 -079 -1811   หรือที่ อี เมล                           
e-agm@ojconsultinggroup.com  ได้ตลอดเวลาระหว่างการประชุม 
-  การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง  ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีจ านวนเสียงตามจ านวนที่
ท่านถืออยู่ หรือรับมอบฉันทะมา  โดยสามารถออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่าง
หนึ่งเท่านั้น 
-  ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในระบบ โดยการคลิ๊กไปที่ ลิ้งค์ agm vote แล้วจากนั้นกดเลือกปุ่ม E-Voting 
เพื่อลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ที่มีการเปิดให้ลงคะแนนได้  ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ            
ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงในวาระใด  จะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น 
-  ในการนับคะแนนเสียง  บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ  โดยจะน าคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง หรือบัตรเสีย           
หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด  และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย 
-  ส าหรับกรณีที่ถือว่าเป็นบัตรเสยี ซึ่งจะไม่นับเป็นคะแนนเสยีงในวาระนั้น คือ  การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่มี
การท าเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในช่องลงคะแนน  โดยไม่ลงชื่อก ากับบริเวณท่ีขีดฆ่า  
หรือกรณีที่มีการแยกเสียงการลงคะแนนเสียง  ยกเว้นกรณีการลงคะแนนเสียงผ่านคัสโตเดียน 
-  เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา
เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น  ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงคะแนน
เลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล  



 

 

8 

-  บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามเก่ียวกับวาระการประชุมสามัญผุ้ถือหุ้นให้บริษัทล่วงหน้าที่ฝ่ายส านัก
กรรมการและเลขานุการบริษัท  และก่อนลงมติในแต่ละวาระ  บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่
เก่ียวข้องกับวาระนั้น ตามความเหมาะสม  โดยขอความกรุณาพิมพ์ค าถามเข้ามาที่เมนู  Chat และกดปุ่มค าว่า 
ECL Q&A เพื่อพิมพ์ข้อความ โดยบริษัทจะน าค าถามของท่านไปตอบในวาระที่เก่ียวข้องของแต่ละวาระ  หรือ
ต้องการสอบถามโดยตรงในการประชุม ให้กดปุ่ม  Raise hand  จากนั้นเม่ือถามค าถามเสร็จให้กดปุ่ม Lower 
hand 
-  ส าหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่า เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียงในใบมอบฉนัทะในวาระใดๆ  บริษัทจะนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉนัทะนั้น  แต่ส าหรับผู้รับมอบฉันทะที่
ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ  ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน
ในแต่ละวาระ เหมือนกับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
-  จะท าการแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบเมื่อเจ้าหน้าที่นับคะแนนเสร็จเรียบร้อย  โดยในแต่ละวาระจะ
ใช้จ านวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ และการแสดงผลการนับคะแนนจะแสดงผลเป็นจุดทศนิยม 
สี่ต าแหน่ง  และเม่ือประกาศผลการลงคะแนนเสยีงในวาระใดแลว้  ถือว่าผลการออกเสยีงลงมติในวาระนั้นเป็นอัน
สิ้นสุด 
-  เนื่องจากการออกเสียงลงมติ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในวาระที่ 1- 6 ของการประชุมครั้งนี้ จะต้องได้รับ   
ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จะมีเพียงวาระที่ 7  
เก่ียวกับค่าตอบแทนกรรมการ ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ ไม่น้อยกว่า 67% 

 

 ต่อจากนั้น  นายดนุชา  วีระพงษ์  แนะน า คุณรังษิยา  บูรณภวังค์ เป็นหนึ่งในทีมผู้ตรวจสอบภายใน จาก
บริษัท อิมโปรวิส จ ากัด โดยจะท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนในแต่ละวาระ 
 

นายดนุชา  วีระพงษ์  ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือ หุ้น ประจ าปี  2564 เมื่อวันท่ี               

28 เมษายน  2564  
 

นายดนุชา  วีระพงษ์  เสนอว่า บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564        
ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่ก าหนด รวมท้ังได้เผยแพร่ไว้ใน
เว็บไซต์ของบริษัทแล้ว  โดยมีส าเนารายงานการประชุมปรากฎตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
รายงานการประชุมนี้  คณะกรรมการ เห็นว่า ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว  จึงขอเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 

  ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม 
 

  เม่ือได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
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มติ: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
ดังนี้ 

 

  เห็นด้วย 611,206,910 เสียง    เท่ากับร้อยละ    100 
  ไม่เห็นด้วย           - เสียง    เท่ากับร้อยละ      - 
  งดออกเสียง               2 เสียง    เท่ากับร้อยละ      - 
  บัตรเสีย           -   เสียง  เท่ากับร้อยละ     - 
  ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระน้ี เพิ่มข้ึนอีกจ านวน 
502 หุ้น นับจ านวนหุ้นได้ 611,206,912 หุ้น 

 
วาระท่ี 2 พิจารณารับรองผลการด าเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 

นายดนุชา  วีระพงษ์  เสนอว่า ในปี 2021 บริษัทมีผลก าไรสุทธิ ทั้งสิ้น 194 ล้านบาท คิดเป็นผล
ประกอบการเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 200% โดย 2 ปีที่ผ่านมา ช่วง COVID Period การ
ปล่อยสินเชื่อรถยนต์ท าได้ครึ่งหนึ่ง จากความสามารถของบริษัท เนื่องจากเกิดสถานการณ์ 
COVID-19 รวมถึงการล็อกดาวน์ โดยเฉพาะในปี 2020 ที่มีการล็อกดาวน์อย่างเฉียบพลัน      
ท าให้บริษัทไม่สามารถจัดสนิเชื่อได้เหมือนในภาวะปกติ ซึ่งจากเดิมบริษัทปล่อยสินเชื่อเดือนละ
ประมาณ 200-300 ล้านบาท แต่เม่ือเกิดสถานการณ์ดังกล่าว ท าให้บริษัทปล่อยสินเชื่อได้  
เดือนละประมาณ 100-150 ล้านบาท แต่อย่างไรกต็ามในปี 2021 การปล่อยสินเชื่อของบริษัท
เริ่มกลับมาคงท่ี 
  

ด้านพอร์ตสินเชื่อของบริษทัที่เคยสูงถึงประมาณ 7,000 – 8,000 พันล้านบาท ในปี 2020 ลดลง
เหลือ 6,700 ล้านบาท และในปี 2021 บริษัทมีพอร์ตสินเชื่อ 5,300 ล้านบาท ซึ่งทางผู้บริหาร
มองว่าเลยจุดที่เป็น Bottom Out ไปแล้ว 
 

จากผลก าไร 194 ล้านบาท เป็นตัวเลขผลการด าเนินงานของบริษัทที่เกิดจากการจัดเก็บหนี้ 
และการลดลงของการส ารองหนี้เสีย รวมถึงการขายรถยึด ที่บริษัทมีอัตราการขายขาดทุนลดลง
เป็นจ านวนมาก เม่ือเทียบกับ 2 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ท าให้บริษัทมีผลประกอบการคิดเป็นก าไรต่อ
หุ้นประมาณ 17 สตางค์ 
 

แผนงานของบริษัทในปี 2022 มีความต้ังใจที่จะปล่อยสินเชื่อ Hire Purchase ประมาณ 2,400 
ล้านบาท เฉลี่ยเดือนละ 200 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2021 ประมาณ 50% และหากใน
อนาคตสถานการณ์ดีขึ้น คาดว่าจะกลับมาปล่อยสินเชื่อประมาณ 3,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 
2022 บริษัทมีความต้ังใจที่จะเติบโต โดยการเพิ่มเติมธุรกิจ Car for Cash ซึ่งไม่ได้จัดต้ังขึ้นเพื่อ
แข่งกับบริษัทอื่น แต่เนื่องจากบริษัทมีฐานลูกค้าของบริษัท ประมาณ 20,000 – 30,000 ราย 
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และที่ผ่านมาบริษัทไม่มีบริการสินเชื่อจ าน าทะเบียนรถ จึงเห็นว่าเป็นช่องทางที่บริษัทจะเติบโต 
โดยจะเริ่มด าเนินธุรกิจในไตรมาส 3 คาดว่าในปีแรกบริษัทจะมีพอร์ตสินเชื่อจ าน าทะเบียนรถ
ประมาณ 60- 100 ล้านบาท และในปีต่อๆ ไป คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 200 – 300 ล้านบาท  และ
แผนการด าเนินงานของบริษัทในปี 2022 ยังมีการร่วมมือเพื่อปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มธุรกิจ
รถยนต์ รถจักยานยนต์ และรถเชิงพาณิชย์ ที่เป็นประเภท EV มากย่ิงขึ้น 
 

ด้านความแข็งแกร่งของบริษัท ก่อนเกิดสถานการณ์ COVID-19 บริษัทมีตัวเลข NPL เฉลี่ยอยู่ท่ี 
4% มาโดยตลอด จนกระทั่งเกิดสถานการณ์ COVID-19 ตัวเลข NPL ของบริษัท เพิ่มสูงขึ้นถึง
ประมาณ 9% แต่ก็เป็นตัวเลขที่สามารถอธิบายได้ และ ณ สิ้นปี 2021 บริษัทสามารถจัดการ
ตัวเลข NPL ให้ลดลงเหลือ 7% โดยในปี 2022 คาดว่าจะจัดการให้ตัวเลข NPL  ลดลงเหลือ     
4-5% ซึ่งตัวเลขดังกล่าว มีความส าคัญกับบริษัทเป็นอย่างมาก เนื่องจากสถาบันการเงินต่างๆ 
ที่สนับสนุนบริษัท ค านึงถึงความแข็งแกร่งควบคู่ไปกับการเติบโตของบริษัท และในช่วงก่อนมี
สถานการณ์ COVID-19  บริษัทมีรถยึดใน Stock เพื่อท าการขายเฉลี่ยประมาณ 100 คัน เม่ือ
เกิดสถานการณ์  COVID-19 รถยึดใน Stock เพิ่มสูงขึ้นถึงประมาณ 500 คัน แต่ในช่วง
ระยะเวลาประมาณ 2 ปี บริษัทสามารถจัดการและแก้ไขปัญหาท าใหร้ถยึดใน Stock ของบริษัท
เหลือต่ ากว่า 100 คัน ท าให้เชื่อว่าการขายขาดทุนรถยึดที่เป็นตัวฉุดรั้งก าไรของบริษัทใน 2 ปีที่
ผ่านมา น่าจะปรับลดลงด้วย 
 

ดังนั้นในปี 2022 คณะกรรมการมองว่าสถานการณ์ COVID-19 หรือการลดลงของสินเชื่อได้
ผ่าน Bottom Out ไปแล้ว จะพยายามท าให้ตัวเลขที่เป็นผลดีกลับขึ้นมา และเชื่อว่าแผนการ
ด าเนินงานของบริษัทในปีนี้ จะท าให้บริษัทสามารถ Maintain ผลก าไรให้ย่ังยืนและเพิ่มมากขึ้น
ในปีต่อๆ ไป 
 
นายมาซายูกิ  โนซาวะ  กล่าวว่า ในธุรกิจ Car for Cash ปัจจุบันบริษัทได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจแล้ว โดยบริษัทมี Plan ที่จะเริ่มธุรกิจในไตรมาส 3 ซึ่งในปีนี้บริษัทจะเริ่ ม
ด าเนินการจากฐานลูกค้า Hire Purchase เดิม โดยให้ลูกค้าสมัครผ่านออนไลน์ และใช้ระบบ 
AI เช่น Scoring system รวมถึงด้าน Call center และหลังจากปี 2023 เป็นต้นไป จะเริ่มเปิด
บริการให้กับลูกค้าใหม่ โดยในปีนี้บริษัทต้ังเป้าหมายจะปล่อยสินเชื่อประมาณ 100 ล้านบาท 
และในปี 2023 คาดว่าจะเพิ่มเป็น 500 ล้านบาท ซึ่งตอนนี้ธุรกิจ Car for Cash ของบริษัท จะ
ด าเนินในรูปแบบ Digital Car for Cash ดังนั้น วิธีการที่จะขยายกิจการ จะไม่ใช่การเปิดสาขา 
แต่จะมุ่งไปที่รูปแบบออนไลน์ 
 

ในด้าน Portfolio ของบริษัท ในเรื่อง NPL ตามที่คุณดนุชาได้แจ้ง  ณ สิ้นปี 2021 ตัวเลข NPL 
ของบริษัทลดลงเหลือ 7% และเป้าหมายสิ้นปี 2022 จะอยู่ที่ 4.5% ซึ่งปัจจัยที่จะท าให้ NPL 
ลดลงอย่างมาก เกิดจาก 3 ปัจจัย ดังนี้ 
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1. การพิจารณาหรือตรวจสอบสินเชื่อ บริษัทท าให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
2. การเปลี่ยนแปลงด้าน Collection จัดเก็บหนี้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
3. การขายหนี้สูญ หรือหนี้ที่ไม่มีประสิทธิภาพ 
 

ในปี 2021 ด้าน Normal Payment Ratio ต้นปีมีอัตราอยู่ที่ 70.2% แต่เม่ือถึงสิ้นปีมีจ านวนเพิ่ม
ขึ้นมาเป็น 77.0% ส่วน NPL Ratio ต้นปีมีอัตราอยู่ที่ 9.8% และเม่ือถึงสิ้นปี มีอัตราลดลงเหลือ 
7% ท าให้ภาพรวมของ Portfolio ของบริษัทดีขึ้น ส่วนในด้าน Stock รถยึดของบริษัท ในปี 
2021 บริษัทมี Stock รถยึดสูงสุดถึง 499 คัน แต่ปัจจุบันบริษัทมีรถยึดใน Stock อยู่ที่ 120 คัน 
ซึ่งลดลงไป 370 คัน ท าให้คุณภาพของหนี้ดีมากขึ้น และหนี้สูญในปี 2020 มี 356 ล้านบาท แต่
ในปี 2021 ลดลงเหลือ 275 ล้านบาท และในปีต่อๆ ไป คาดว่าจะลดลงเรื่อยๆ ดังนั้น จึงเป็น
ปัจจัยที่จะท าให้บริษัทมีก าไรเพิ่มมากขึ้น 
 
นายดนุชา กล่าวถึงเรื่อง การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2564  ดังนี้ 
1. บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้าน
ทุจริต” เม่ือ ตุลาคม 2558  โดยปี 2565 บริษัทจะด าเนินการต่ออายุการเป็นสมาชิกโครงการนี้
ต่อไป 
2. จัดท านโยบายการต่อต้านทุจริตฯ ฉบับปรับปรุง ประจ าปี 2565  ประกาศไว้ในจรรยาบรรณ
ธุรกิจอย่างชัดเจน และให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
3. จัดท านโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และป้องกันและปราบปราม การ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ฉบับปรับปรุง ประจ าปี 2564 
4. ปรับปรุงระเบียบการปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชี และการเงิน และฝ่ายที่เก่ียวข้อง ให้มีการรับ - 
จ่ายเงินและรายงานสถานะการเงินที่ถูกต้อง โปร่งใส 
 

  หลังจากการชี้แจง  นายดนุชา  วีระพงษ์  ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม 
 

ผู้ถือหุ้น สุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ  สอบถามว่า 
 

ปัจจุบันแนวโน้มดอกเบี้ยจะสูงขึ้น บริษัทมีการเตรียมพร้อมอย่างไร 
 
 

คุณดนุชา  ช้ีแจงว่า 
  

หากกล่าวถึงสถานการณ์ดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินหรือ Non – Bank ต่าง
ได้รับผลในทางบวกมากกว่า เพราะจะท าให้ลูกค้าเห็น Trend ดอกเบี้ย อีกทั้ง ในอดีตบริษัท
แข่งขันกับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ ามาตลอด เพื่อจูงใจให้ลูกค้ามาขอสินเชื่อ หากดอกเบี้ยจะสูงขึ้น 
มองว่าผู้ที่สนใจกู้เงินจะต้องกระตือรือร้น และรีบร้อนมากขึ้น ทั้งนี้ ส่วนต่างของดอกเบี้ย ยังจะ
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ส่งผลให้ก าไรของบริษทัสูงขึ้น แต่ไม่ว่าอัตราดอกเบีย้จะสงูขึน้หรือต่ าลง เชื่อว่าในการบริหารเงิน
สดหรือ Trend ของดอกเบี้ย บริษัทจะบริหารด้วยความช านาญ 
 

ผู้ถือหุ้น ปิยะพงษ์ ประสาททอง สอบถามว่า 
 

บริษัทให้ความช่วยเหลือกับลูกค้า (ลูกหนี้) ของบริษัท ที่ประสบปัญหาเก่ียวกับการผ่อนส่ง
รถยนต์ที่ได้รับผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยไม่ให้ถูกฟ้อง หรือถูกยึดรถ
อย่างไรบ้าง 
 

คุณดนุชา  ช้ีแจงว่า  
 

ขณะที่เกิดสถานการณ์ COVID-19 บริษัทได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารออมสิน ที่ให้วงเงิน
กู้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ ามาก บริษัทจึงน าเงินจากการกู้ดังกล่าว ไปช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับ
ผลกระทบ  แต่เนื่องจากบริษัทมีฐานลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางและภาคตะวันออก บริษัท
จึงมีลูกค้าที่เป็นกลุ่มท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบรนุแรงจากสถานการณ์ดังกลา่วเป็นจ านวนน้อย 
ท าให้ลูกหนี้ของบริษัทกลับมาเป็นลูกหนี้ที่มีสถานะปกติค่อนข้างเร็ว  
 

ผู้ถือหุ้น สุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ  สอบถามว่า 
 

เงินสดหรือตัวเงินที่พร้อมในการขยายงาน พร้อมด้วยต้นทุน บริษัทต้องใช้เป็นจ านวนเงนิเทา่ไหร ่
 
 

คุณดนุชา  ช้ีแจงว่า 
 

บริษัทมีเงินทุนมากพอที่จะขยายพอร์ตสินเชื่อให้กลับไปเหมือนในช่วงก่อนเกิดสถานการณ์ 
COVID-19 เนื่องจากบริษัทมีธนาคารที่พร้อมสนับสนุนประมาณ 7-8 ธนาคาร พร้อมทั้งมีการ
แข่งขันกันระหว่างธนาคาร เพื่อให้บริษัทได้รับอัตราดอกเบี้ยต่ ามากที่สุด  

 

ผู้ถือหุ้น สุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ  สอบถามว่า 
 

ราคารถมือ 2 ในป ี2565 น้ี จะดีขึ้นอีกหรือไม่ ฝ่ายบริหารคาดว่าจะเพิ่มเท่าไร 
 
 

คุณดนุชา  ช้ีแจงว่า 
 

ถ้าหากติดตามข่าวสารในต่างประเทศ จะเห็นว่าราคารถยนต์มือสองปรับตัวขึ้น จึงมองว่าใน
ประเทศไทยก็เช่นกัน เนื่องจากใน 2 ปีที่ผ่านมา อัตราการขายรถยนต์ป้ายแดงไม่ได้สูง แต่
รถยนต์มือสองราคาค่อนขา้งคงที่ เพราะมีการเปลี่ยนเจ้าของรถกันเอง ในปัจจุบันผู้คนก็ลังเลใน
การซื้อรถท่ีขับเคลื่อนด้วยน้ ามัน เนื่องจากเกิดกระแสรถไฟฟ้า (EV) ท าให้ระหว่างนี้ผู้คนยังใช้รถ
มือสองสับเปลี่ยนกันไปมา อีกทั้งในประเทศไทยมีช่างซ่อมรถยนต์มือสองเป็นจ านวนมาก จึงไม่
น่ามีปัญหาในเรื่องของราคารถยนต์มือสอง  
 

เม่ือได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
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มติ: ท่ีประชุมมีมติรับรองผลการด าเนินงานของบริษัท และรายงานประจ าปี 2564 ด้วย
คะแนนเสียงข้างมาก ดังน้ี 

 

  เห็นด้วย 611,206,910 เสียง    เท่ากับร้อยละ    100 
  ไม่เห็นด้วย           - เสียง    เท่ากับร้อยละ      - 
  งดออกเสียง               2 เสียง    เท่ากับร้อยละ      - 
  บัตรเสีย           -   เสียง  เท่ากับร้อยละ     - 
  ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2564  
 

นายดนุชา  วีระพงษ์  เสนอว่า โดยรวมทรัพย์สินของบริษัทในปี 2564 อยู่ที่ 4,849.39  ล้านบาท 
ลดลงจากปี 2563 ที่ มีอยู่ 5,966.25 ล้านบาท รายได้ของบริษัทปี 2564 จ านวน 684.16       
ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จ านวน 206.66 ล้านบาท หรือประมาณ 23%  ค่าใช้จ่ายในการ
ขาย บริหารและส ารองหนี้สูญอยู่ที่ 311.76 ล้านบาท  ลดลงจากปีก่อน 296.38 ล้านบาท  
ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงิน ภาษีและอื่นๆ อยู่ที่ 179.02 ล้านบาท  ลดลงจากปีก่อน 41.98 ล้าน
บาท  ก าไรสุทธิ 194.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 132.33 ล้านบาท  จึงขอเสนอ ให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2564  ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังปรากฏในรายงาน
ประจ าปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ก่อนวันประชุมแล้ว 
 

  ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม  
 

เม่ือได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 

มติ: ท่ีประชุมได้ลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน สิ้นสุดวันท่ี         
31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังน้ี 

 

  เห็นด้วย 611,206,910 เสียง    เท่ากับร้อยละ    100 
  ไม่เห็นด้วย           - เสียง    เท่ากับร้อยละ      - 
  งดออกเสียง               2 เสียง    เท่ากับร้อยละ      - 
  บัตรเสีย           -   เสียง  เท่ากับร้อยละ     - 
  ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย และพิจารณาจ่ายปันผลจากก าไรสุทธิ 
ประจ าปี 2564 

 

นายดนุชา วีระพงษ์ เสนอว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย และ
จ่ายปันผลจากก าไรสุทธิ ตามที่คณะกรรมการเสนอ กล่าวคือ 
4.1 ผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการปี 2564 บริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 183,798,838.53 บาท 

(ซึ่งเสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20) คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 ของก าไร
สุทธิ จ านวน  9,189,941.93   บาท   

4.2 ภายหลังจากจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายแล้ว คงเหลือก าไรสุทธิประจ าปี ที่สามารถ
ปันผลได้ 174,608,896.60  บาท และก าไรสะสมที่ ยังไม่ได้จัดส รร เพิ่มขึ้นเป็น  
309,206,391.94  บาท  จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่าย
ปันผล จากก าไรสุทธิ ประจ าปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จ านวน 1,108,859,002  หุ้น  ใน
อัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นจ านวนเงินปันผล 88,708,720.16  บาท  เป็นสัดส่วน ร้อยละ 
50.80  ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีและส ารองฯ  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของ
บริษัทที่ก าหนดไว้ประมาณร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีและส ารองฯ ประจ าปี 

ทั้งนี้ คณะกรรมการขอเสนอให้ผู้มีสิทธิรับเงินปันผล คือ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันนี้ 
ตามที่ได้ก าหนดรายชื่อไว้เม่ือวันที่ 15 มีนาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่          
13 พฤษภาคม 2565  
 

ก่อนสรุปมติในวาระนี้   นายดนุชา  วีระพงษ์ ได้สอบถามผู้ ถือหุ้น ว่า มีประเด็นอื่นๆ ที่จะ
สอบถาม หรือ เสนอแนะหรือไม่ 
 

เม่ือไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย 
และอนุมัติจ่ายปันผลจากก าไรสุทธิ ประจ าปี 2564  
 

มติ: ท่ีประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 จ านวน 9,189,941.93 
บาท และอนุมัติจ่ายปันผลจากก าไรสุทธิประจ าปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็น
เงิน จ านวน  88,708,720.16  บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังน้ี 

 

เห็นด้วย 611,206,910 เสียง    เท่ากับร้อยละ    100 
  ไม่เห็นด้วย           - เสียง    เท่ากับร้อยละ      - 
  งดออกเสียง               2 เสียง    เท่ากับร้อยละ      - 
  บัตรเสีย           -   เสียง  เท่ากับร้อยละ     - 
  ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
 

ก่อนเข้าสู่ว่าระนี้ เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ออกตามวาระ 
และได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ นายปรีชา  วีระพงษ์          
นางดวงรัตน์  แจ้งมงคล  และนายสรภัส  สุตเธียรกุล ได้ขอออกจากห้องประชุม 
 

คุณดนุชา วีระพงษ์  เสนอว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบก าหนดออกตาม
วาระในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด จ านวน 3 ท่านคือ 
 1. นายปรีชา  วีระพงษ์          กรรมการ , ประธานกรรมการบริษัท 

  2. นางดวงรัตน์  แจ้งมงคล     กรรมการ , กรรมการบริหาร   และเลขานุการบริษัท 
  3. นายสรภัส  สุตเธียรกุล       กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ   
                                                                      และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีสิทธิได้รับเลือกให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการได้อีก แต่เนื่องจาก           
คุณปรีชา  วีระพงษ์ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการแต่งต้ังอีก เนื่องจากอายุที่มากขึ้น อยาก
พักผ่อนเพือ่ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ประกอบกับจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมี
ส่วนร่วมในการประชุม โดยเสนอวาระและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับ
การพิจารณาเลือกต้ัง เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ปรากฎว่าไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการ หรือ 
วาระเข้ามายังบริษัท 
ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม เป็นกรรมการเข้าใหม่ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการแทนที่คุณปรีชา        
วีระพงษ์   โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า            
คุณพิพัฒน์  พรสุวรรณ เคยเป็นกรรมการของบริษัท ต้ังแต่ปี 2546 และลาออกเม่ือปี 2561 ซึ่ง
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านธุรกิจของบริษัท อีกทั้งไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามแต่งต้ังตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน  และยังมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามนิยาม และ
กฎบัตรของกรรมการ ทั้งนี้ การแต่งต้ังคุณพิพัฒน์ฯ  เป็นกรรมการประเภทไม่อิสระและไม่บริหาร  
จะสามารถถ่วงดุลและตรวจสอบคณะกรรมการบริหารได้ อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
ของบริษัท  
 ส าหรับคุณดวงรัตน์  และคุณสรภัส มีคุณวุฒิ ความรู้ และประสบการณ์ และมีความต้ังใจ
ปฏิบัติหน้าที่  โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมมาตลอด 
ดังนั้น กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษัทต่อไปทดแทน และตามเดิม คือ 
1. นายพิพัฒน์  พรสุวรรณ      เป็นกรรมการ แทนที่นายปรีชา  วีระพงษ์   
        และด ารงต าแหน่งเป็น ประธานกรรมการ 
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2. นางดวงรัตน์  แจ้งมงคล     กรรมการ , กรรมการบริหาร   และเลขานุการบริษัท 
 3. นายสรภัส  สุตเธียรกุล      กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ   
                                           และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

 

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลทั้งสาม และคุณสมบัติของกรรมการ ได้น าเสนอให้ผู้ถือหุน้ทราบล่วงหนา้
ไว้แล้ว ในหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจ าปี 
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม 
 

ทั้งนี้ นายดนุชา  วีระพงษ์  ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกต้ังเป็นรายบุคคล 
 

เม่ือได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 

มติ: ท่ีประชุมอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังน้ี 
 
 

 5.1 มีมติเลือก นายพิพัฒน์  พรสุวรรณ เข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการ แทนท่ีนายปรีชา        
      วีระพงษ์  และด ารงต าแหน่งเป็น ประธานกรรมการ 
       เห็นด้วย           611,206,910    เสียง            เท่ากับร้อยละ     100      

     ไม่เห็นด้วย                     2     เสียง            เท่ากับร้อยละ        -         
     งดออกเสียง               -           เสียง            เท่ากับร้อยละ        -         
     บัตรเสีย                    -           เสียง            เท่ากับร้อยละ        -      
      ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกสียง 

 

 5.2 มีมติเลือก นางดวงรัตน์  แจ้งมงคล กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ อีกวาระหน่ึง  
       เห็นด้วย           611,206,910    เสียง            เท่ากับร้อยละ     100      

     ไม่เห็นด้วย                     2     เสียง            เท่ากับร้อยละ        -         
     งดออกเสียง               -           เสียง            เท่ากับร้อยละ        -         
     บัตรเสีย                    -           เสียง            เท่ากับร้อยละ        -      
     ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกสียง 

 5.3 มีมติเลือก นายสรภัส  สุตเธียรกุล เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  
เห็นด้วย           611,206,910    เสียง    เท่ากับร้อยละ  100 
ไม่เห็นด้วย            2      เสียง    เท่ากับร้อยละ    - 

 งดออกเสียง            -        เสียง    เท่ากับร้อยละ    - 
 บัตรเสีย                       -        เสียง  เท่ากับร้อยละ   - 

  ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

  กรรมการท่ีได้รับการเลือกตั้ง ได้กลับเข้าห้องประชุม  
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วาระท่ี 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
 

นายดนุชา  วีระพงษ์   เสนอว่า โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ แล ะ
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ัง 
 

 1. นางสาวสมจินตนา   พลหิรัญรัตน์      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599   
 2. หรือ นายวิโรจน์       สัจจธรรมนุกุล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128  
 3. หรือ นายจุมพฎ        ไพรรัตนากร      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 
 4. หรือ นายนพฤกษ์      พิษณุวงษ์         ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 

 

แห่งบริษัทสอบบัญชี ดี.ไอ.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 
2565 ด้วยเห็นว่าส านักงานได้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริการอย่างดี และผู้สอบ
บัญชีเป็นผู้ไม่มีความสัมพันธ์ หรือไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท โดยก าหนดค่าตอบแทนการ
สอบบัญชีประจ าปี 2565 เป็นจ านวน 1,855,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 75,000 บาท ด้วย
เหตุผลว่า มาตรฐานการบัญชีมีการเปลี่ยนแปลง ท าให้มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นมาก  ซึ่งหากได้รับ
การแต่งต้ังในครั้งนี้ คุณสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีล าดับที่ 1 จะเป็นผู้ที่ปฏิบัติการ
ตรวจสอบกับบริษัทเป็นปีที่ 6 ผู้สอบบัญชีรายชื่อล าดับที่ 2 ถึง 4 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
  

นายดนุชา  วีระพงษ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม 
 

ไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถาม  ได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 

มติ: ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้ง นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ หรือนายวิโรจน์  สัจจธรรม     
นุกุล  หรือนายจุมพฎ  ไพรรัตนากร หรือนายนพฤกษ์  พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีในนาม 
บริษัท ดี.ไอ.เอ. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 ก าหนดค่าสอบบัญชี 
1,855,000 บาท (หน่ึงล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 75,000 
บาท  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังน้ี 

  เห็นด้วย           611,206,910    เสียง    เท่ากับร้อยละ  100 
ไม่เห็นด้วย                2    เสียง    เท่ากับร้อยละ    - 

  งดออกเสียง            -         เสียง    เท่ากับร้อยละ    - 
  บัตรเสีย                     -   เสียง  เท่ากับร้อยละ   - 
  ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระท่ี 7 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนประจ าปี 2565 
 

นายดนุชา  วีระพงษ์  เสนอว่า ในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้
พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้นแล้วน าข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
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พิจารณาก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีความเห็นว่า ค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ านวน 8.5 
ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน มีความเหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็น
ผู้พิจารณาด าเนินการจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป (ซึ่งการจัดสรรค่าตอบแทนปีก่อนๆ ได้
แสดงรายละเอียดไว้ในเล่มรายงานประจ าปี One Report  เรื่อง 8.  รายงานผลการด าเนินงาน
ส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ  8.1.2.การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล   

 

  ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม 
 

นายดนุชา  วีระพงษ์  เสนอว่า เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ อนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประจ าปี 2565 
 คะแนนเสียงที่ถือว่าอนุมัติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) 
หรือ 67% 
 

เม่ือได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
 

มติ: ท่ีประชุม มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 
สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 8.5 ล้านบาท 
ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2/3 (คือ 403,257,045 เสียง) ดังน้ี 

  เห็นด้วย           611,206,910    เสียง    เท่ากับร้อยละ  100 
ไม่เห็นด้วย                2    เสียง    เท่ากับร้อยละ    - 

  งดออกเสียง            -         เสียง    เท่ากับร้อยละ    - 
  บัตรเสีย                     -   เสียง  เท่ากับร้อยละ   - 
  ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
วาระท่ี  8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ 
 

นายดนุชา  วีระพงษ์  ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

ผู้ถือหุ้น สุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ  สอบถามว่า 
 

กลยุทธ์ในการลดหนี้เสีย  บรษิัทมีกลยุทธ์อย่างไรบ้าง 
 

คุณดนุชา  ช้ีแจงว่า 
 

ตอนที่เกิดสถานการณ์ COVID-19 บริษัทมีได้การเสริมทัพในเรื่องของทีม Collection  มีการ
ยืดหยุ่นในการให้ความช่วยลูกหนี้ เพื่อให้มีความสมดุลกับสิ่งที่ลูกหนี้ประสบปัญหา นอกจากนี้
บริษัทยังมีการจ้าง Outsource เข้ามาช่วยในการติดตามทวงถามหนี้ อีกทั้งยังมีการขายหนี้เสีย
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ออกไป ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมด ท าให้บริษัทลด NPL ลงจาก 9% เหลือ 7% และในปีนี้
คาดว่าจะจัดการให้เหลือ 4-5% 
 

คุณดนุชา กล่าวต่อที่ประชุมว่า เม่ือไม่มีเรื่องอื่นใดต้องพิจารณา ผมขอปิดการประชุม ขอบคุณ      
ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆของ
บริษัทฯ ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 
ปิดประชุมเวลา 15.00  นาฬิกา 
 . 

ลงชือ่                      
(นายปรีชา  วีระพงษ์) 

ประธานที่ประชุม 
 

ลงชือ่    
           (นางดวงรัตน์  แจ้งมงคล) 

    เลขานุการบรษิัท 
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ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกบัใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญ (ECL-W4) 

ของบริษัท ตะวันออกพำณิชย์ลสีซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) 

 

ผู้เสนอขำยหลกัทรัพย ์ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ECL”) 

ประเภท ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จ ากัด 
(มหาชน) ครั้งที่ 4 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4” หรือ “ ECL-W4”) 

ชนิด ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยน
มือได้ 

อำยุของใบส ำคัญ 

แสดงสิทธิ 

2 ปี นับต้ังแต่วันที่ออกและเสนอขาย 

จ ำนวนใบส ำคัญแสดง 

สิทธิท่ีออกและเสนอขำย 

ไม่เกิน 369,619,667 หน่วย 

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย หน่วยละ 0 (ศูนย์) บาท  (ไม่คิดมูลค่า) 

วิธีกำรเสนอขำย เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วย
ใบส าคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง) ที่ มีรายชื่อปรากฎอยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ซึ่งจะ
เป็นภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่       
30 มิถุนายน 2565 ให้บริษัทออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“ใบส าคัญ
แสดงสิทธิครั้งที่ 4” หรือ “ ECL-W4”) 

จ ำนวนหุ้นเพื่อส ำรอง 
เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ 
ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

369,619,667 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จ านวน 1,108,859,002 หุ้น       
(มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1.00 บาท) 

อัตรำกำรใช้สิทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) 

รำคำกำรใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 2.00 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตรา
ไว้เท่ากับ 1.00 บาท) (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) 
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วันท่ีออกและเสนอขำย 
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนด
วันออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้  หลังจากได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 

ระยะเวลำและก ำหนด 
กำรใช้สิทธิ 

ก าหนดการใช้สิทธิในวันท าการของเดือนที่ครบทุก 1 ปี (ตลอดอายุ 2 ปี) หลังจาก
วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง15.00 น. ตลอดอายุของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ  ในกรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันท าการก่อนหน้า
การใช้สิทธิ ซึ่งวันใช้สิทธิวันสุดท้าย จะตรงกับวันที่ใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ
ก าหนด (2 ปี)   (วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) 
ทั้งนี้  คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  มีสิทธิก าหนด                
วันก าหนดการใช้สิทธิครั้งแรก วันก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และวัน
ก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายได้ตามที่เห็นสมควรภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว 

ระยะเวลำแสดงควำม 
จ ำนงในกำรใช้สิทธิ 
ครั้งสุดท้ำย 

ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 

ตลำดรองของใบส ำคัญ 
แสดงสิทธิ 

บริษัทจะน าใบส าคัญแสดงสิทธไิปจดทะเบียนเปน็หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตลำดรองของหุ้นสำมัญ 
ท่ีเกิดจำกกำรใช้สิทธิ 

บริษัทจะน าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกและ
เสนอขายในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

นำยทะเบียนใบส ำคัญ 
แสดงสิทธิ 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

กำรปรับสิทธิใบส ำคัญ 
แสดงสิทธิ 

บริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เม่ือเกิดเหตุการณ์
ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้  ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทน
ของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม 

1. เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการ 
รวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้นที่ได้ออกแล้วของบริษัท 

2. เม่ือบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคา
หุ้นท่ีค านวณได้ตามวิธกีารท่ีใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นน้ัน หรือราคา
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ตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการค านวณตามที่ได้ระบุไว้
ในข้อก าหนดสิทธิ 

3. เม่ือบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดย
ก าหนดราคาหรือค านวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
หรือใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นค านวณตาม
วิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นแปลงสภาพหรือใบส าคัญแสดงสิทธิ
หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบส าคัญแสดง
สิทธินั้น และเป็นวิธีการค านวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิ 

4. เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้น 
5. เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิ 
6. เม่ือมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง ข้อ 5 ที่ท าให้ผลประโยชน์ตอบ

แทนใดๆ ที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะได้รับเม่ือมีการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม 

 ทั้ งนี้  มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ ไ ด้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก าหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการปรับ หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ 

 

เงื่อนไขอ่ืนๆ  ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มี
อ านาจในการก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบส าคัญแสดง
สิทธิ  โดยรวมถึงการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ  การก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
ได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ  การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญา
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็นและสมควรอันเก่ียวเนื่องกับการ
ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้  ซึ่งรวมถึงการน าใบส าคัญแสดงสิทธิ 
และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเปน็
หลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 

ผลกระทบต่อผูถ้ือหุ้น 1. หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมี
สิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้     
ทุกประการ 

2. นอกจากหุ้นสามัญจ านวน 369,619,667 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 
บาท) ที่ได้จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่        
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ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทอาจจะต้องเพิ่มทุนขึ้นอีกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในการใช้สิทธิเม่ือเกิดเหตุการณ์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด
ทุนที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดง
สิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 

 
 1. ด้ำนกำรลดลงของสดัส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution) 
 สูตรการค านวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น = 1- [Qo / (Qo+Qw)] 
 โดยที ่   
 Qo = จ านวนหุ้นช าระแล้วที่ มีอ ยู่เ ดิม เท่ากับ  1,108.86 ล้านหุ้น 

(มูลค่าที่ตราไว้ซึ่งเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น) 
 Qw = จ านวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ 

เท่ากับ 369.62 ล้านหุ้น 
  

 ดังนั้น   
 Control Dilution = 1- [Qo / (Qo+Qw)] 
  = 1 - [1,108.86 / (1,108.86+ 369.62)] 
  = 25.00% 

 

ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมีการใช้สิทธิ      
ทั้งจ านวนผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เนื่องจากเป็น
การออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจ านวนจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับร้อยละ 25.00 
 

 2. ด้ำนกำรลดลงของส่วนแบ่งก ำไร (Earnings Dilution) 
 สูตรการค านวณการลดลงของสว่นแบ่งก าไร = (EPSo - EPSnew) / EPSo 

 โดยที ่   
 EPSo = ก าไรสุทธิ / Qo 
 EPSnew = ก าไรสุทธิ / (Qo + Qw) 
 ในการค านวณได้แทนที่ก าไรสุทธิในสูตรด้วยก าไรสุทธิของบริษัทในปี 2564 ที่เท่ากับ 194.01 

ล้านบาท 
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 ดังนั้น 
 EPSo = ก าไรสุทธิ / Qo 
  = 194.01 / 1,108.86 
  = 0.17 
 EPSnew = ก าไรสุทธิ / (Qo + Qw) 
  = 194.01/ (1,108.86 + 369.62) 
  = 0.13 
 Earning Dilutions = (EPSo - EPSnew) / EPSo 
  = (0.17 – 0.13) / 0.17 
  = 23.53% 
  
ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมีการใช้สิทธิ      
ทั้งจ านวนผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งก าไร (Earnings Dilution) เนื่องจากเป็นการ
ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจ านวนจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับร้อยละ 23.53 
 
 3. ด้ำนกำรลดลงของรำคำ (Price Dilution) 
 Fomula Dilution = [(Po - Pn) x Qw] / [(Qo + Qw) x Po] 
 โดยที ่   
 Po = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 7 วันท าการก่อนวันประชุมคณะกรรมการ

บริษัทเม่ือวันที่ 12 พฤษภาคม  2565 (วันที่  29 เมษายน 2565 –              
11 พฤษภาคม 2565)  ซึ่งเท่ากับ  2.42  บาทต่อหุ้น) 

 Pn = ราคาใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่            
ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งเท่ากับ 2.00 บาทต่อหุ้น  

 ดังนั้น 
 Price Dilution = [(Po - Pn) x Qw] / [(Qo + Qw) x Po] 
  = [(2.42 – 2.00) x  369.62]  

[(1,108.86 + 369.62) x  2.42] 
  = 4.31 % 
 



  ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 

 

25 
 

เนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสทิธิทีอ่อกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมเท่ากับ 2.00 บาทต่อหุ้น มีราคา
ต่ ากว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 7 วันท าการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนั้น ผู้ถือหุ้นเดิมจึงไม่ได้รับ
ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบส าคัญแสดงสิทธิ
โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจ านวนจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับร้อยละ 4.31 

       
รำยละเอียดกำรค ำนวณจ ำนวนหุ้นรองรบั 

 
วิธีการค านวณสัดส่วนจ านวนหุ้นรองรับ = ((จ านวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้) + (จ านวน

หุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น ซึ่งไม่รวมหุ้นที่จัดไว้
รองรับ ESOP-warrant)) / (จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัท) 

โดยที่   
จ านวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายใน
ครั้งนี้ 

= 369,619,667 หุ้น 

จ านวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายใน
ครั้ ง อื่ น  ซึ่ ง ไ ม่ ร วมหุ้นที่ จั ดไว้ รองรับ   
ESOP-warrant 

= ไม่มี 

จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัท 

= 1,108,859,002 หุ้น 

ดังนั้น   
สัดส่วนจ านวนหุ้นรองรับ = (369,619,667 หุ้น + 0 หุ้น) / 1,108,859,002 หุ้น 
 = 369,619,667 / 1,108,859,002 
 = 33.33% 

 
 
                   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 (F 53-4)  

แบบรายงานการเพิม่ทุน 

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลสีซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 

วันท่ี 12 พฤษภาคม 2565 

 ข้าพเจ้า บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งที่ 2/2565 เม่ือวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 12.00 น. เก่ียวกับการเพิ่มทุนและ

จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้ 

1. การเพิ่มทุน 

 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ให้เพิ่มทุนจดทะเบียน

ของบริษัทจากทุนจดทะเบียน 1,108,859,002 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,478,478,669 บาท แบ่ง

ออกเป็น 1,478,478,669 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 369,619,667 หุ้น        

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้ 

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(ล้านบาท) 

 X  แบบก าหนดวัตถุประสงค์
ในการใช้เงินทุน 

หุ้นสามัญ 
หุ้นบุริมสิทธิ 

369,619,667 
- 

1  
- 

369,619,667 
- 

      แบบมอบอ านาจทั่วไป  
(General Mandate) 

หุ้นสามัญ 
หุ้นบุริมสิทธิ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 369,619,667 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 1 บาท รวม 369,619,667 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน 

จัดสรรให้แก ่
 

จ านวนหุ้น 
 

อัตราสว่น 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขายต่อ
หุ้น 

วันเวลาจองซ้ือ
และช าระเงินค่า

หุ้น 

หมายเหต ุ

จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
เพื่อรองรับการใช้
สิทธิของใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อ

ไม่เกิน 
369,619,667 

- - - 
 

บริษัทจัดสรรใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ (ECL-W4) 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น  คือ     
3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 
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หุ้ น ส า มั ญ ข อ ง
บริษัท (ECL-W4) 

หน่วย ใบส าคัญแสดง
สิทธิ (ECL-W4) (กรณีมี
เศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิด
มูลค่า อัตราการใช้สิทธิ 
คือ 1 หน่วย ซื้อได้ 1 หุ้น 
ราคาใช้สิทธิ หุ้นละ 2.00 
บาท 

 

 2.2 การด าเนินการของบริษัท กรณีมีเศษของหุ้น  

 หากในการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม มีเศษหน่วย

เกิดขึ้น ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง นอกจากนี้ ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ        

เม่ือเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และผลของการปรับสิทธิดังกล่าวท าให้เกิดเศษของจ านวนหุ้น

ที่จะได้รับตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นสามัญทิ้ง 

 2.3 จ านวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร 

 -  ไม่มี – 

3. ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 ก าหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565  โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์         

(E-EGM) เวลา 14.00 น.ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมส านักงานสาขา เลขที่ 89  อาคารเอไอเอ ชั้นที่ 12A ห้อง 12A05 

ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  

              X   ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 30 พฤษภาคม 

2565 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต 

 4.1 การอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565  

 4.2 การด าเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ 

 4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการน าใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่

ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิของ           

ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพิ่ม 

 5.1 เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 

 5.2 เพื่อน าเงินที่ได้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือ เพื่อใช้ในการขยายกิจการในอนาคต และ/

หรือ เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของบริษัท 

6. ประโยชน์ท่ีบริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 การขยายฐานเงินทุนของบริษัท และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายกิจการในอนาคต และ/หรือ การลดอัตราส่วน

หนี้สินต่อทุนของบริษัทให้ลดลง 

7. ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

      7.1  นโยบายเงินปันผล 

            บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ หลังจากหักภาษี และส ารองตามกฎหมาย

โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นส าคัญ 

    7.2  ผู้ถือ ECL-W4 จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเม่ือผูถื้อ ECL-W4 ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ ECL-W4 เป็นหุ้นสามัญของ

บริษัท และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 

8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน 

 - ไม่มี –  

9. ตารางเวลาการด าเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ข้ันตอนการด าเนินการ วัน เดือน ป ี
1 วันประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2565 อนุมัติการเพิ่มทุน 

และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 

2 วันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่ มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 

3 วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
4 น ามติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นไปจดทะเบีนเพิ่มทุนต่อกรม

พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2565 

5 วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการ
จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ECL-W4 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 
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 บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

 

    .............................................กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท     

              ( นายดนุชา  วีระพงษ์ )  

             ประธานกรรมการบริหาร  

   

    .............................................กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท     

            ( นางดวงรัตน์  แจ้งมงคล)  

          กรรมการและเลขานุการบรษิัท    
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ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะท่ีเกี่ยวกบัการประชุมผูถ้ือหุ้น 
 
การประชุมผูถ้ือหุ้น 
 

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วัน

สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท  

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียก

ประชุม  ผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้

ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้  

แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ 

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่ง

เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สบิห้า 

(45) วัน นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่

คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม

และอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจ านวนผู้ถือหุ้น 

ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบ

ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท 

 

ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่  วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการใน
เรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7)  
วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวัน
ประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน 

 
ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจ านวนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อย

กว่าย่ีสิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 
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  ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา
เข้าร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะ           
ผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น
ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7 ) วันก่อนวันประชุม       
ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จ าเป็นต้องครบองค์ประชุม 

 

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี รองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธาน       
ในที่ประชุม 

 

ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมี
มติให้เปลี่ยนล าดับระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม 

  เม่ือที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว   ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องอื่น นอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้ 

  ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ
เพิ่มเติมไม่เสร็จ และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุม    
ครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไป
ยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์      
ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน 

 

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมฯ และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 
 

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผูอ้ื่นเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบ
ฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด
ก าหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อน
ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ 
ก. จ านวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ 
ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 
ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
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ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น 
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ 
 

ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับความเห็นชอบด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะก าหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียง       
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
- การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส าคัญ          

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 
- การเพิ่มทุน และการลดทุน 
- การออกหุ้นกู้ 
- การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท 
 

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 

ข้อ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกต้ัง
กรรมการด้วยกัน เป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และต าแหน่งอื่นตามที่เห็น
เหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถ่ินที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร 

 

ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จ าเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 
 

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นที่ตนถือ 
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มีอยู่เลอืกต้ังบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณี

ที่เลือกต้ังบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการ เท่าจ านวนกรรมการ

ที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ัง 
ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น       
ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 
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ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) 
โดยอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับ       
ส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 

  กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใด
จะออก ส่วนปีหลัง ๆ  ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากต าแหน่งกรรมการผู้ออก
จากต าแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ข้อ 34. บ าเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะก าหนด 
  กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์

ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวน
แน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากน้ัน ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

  ความในวรรคก่อน ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการ 
ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท 

 

การจ่ายเงินปันผล 
 

ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ 
กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

  การจ่ายเงินปันผล ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทาง
หนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปนัผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน 
นับแต่วันที่มีมติเช่นว่านั้น 

 

ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เม่ือปรากฏแก่กรรมการว่า บรษิทั
มีก าไรพอสมควรที่จะกระท าเช่นนั้นได้ และเม่ือได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบใน
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 

 

ข้อ 50. เงินปันผลนั้น ให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ ส าหรับ
หุ้นบุริมสิทธิ 

 

ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ 
(10) ของทุนจดทะเบียน 
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สมุดบัญชี และการสอบบัญชี 
 

ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท     
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ 
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ข้อ 59. ผู้สอบบัญชี ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งต้ังทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจเลือกผู้สอบบัญชี         
ผู้ซึ่งออกไปนั้น กลับเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

 

ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนด 
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รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการอิสระ เพื่อการรับมอบฉันทะ 
 

1. นางประภาศรี  เพิม่ทรัพย์      อายุ 72 ปี 
 

ต าแหนง่งานในบริษัท                     -  กรรมการบริษัท กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

 

วุฒิการศึกษา -  ปริญญาโท MBA (Public Accounting)  St.John’s University, 
   New York, USA 
 -  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

การอบรม  - ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)  
   หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 258/2561 
   หลักสูตร Advance  Audit Committee Program (AACP) รุน่ที ่29/2561 

หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 6/2562 
 

ประสบการณ ์   2560 – 2564       กรรมการตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงสาธารณสุข 

2550-2558 ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบ สภากาชาดไทย  

2523-2550 ผู้ช่วยผู้อ านวยการตรวจสอบ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย  

                 รองกรรมการผูจ้ัดการ  บริษัท ซิเมนต์ไทยการบัญช ี

                 ผู้อ านวยการบัญชีการเงิน บริษทัในเครือปูนซีเมนต์ไทย 

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

2516 - 2519 ผู้ตรวจสอบอาวุโส บริษัทตรวจสอบบัญชี Coopers &   

                           Lybrand 
 

ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี 
ต าแหนง่ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   

2563 – ปัจจุบัน   กรรมการ มูลนธิธิรรมิกชน เพือ่คนตาบอดในประเทศไทย ใน 
                           พระบรมราชูปถัมภ ์

วันที่ได้รับแต่งต้ัง   -  23 เมษายน 2561 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  -  3 ปี 8 เดือน 
การเขา้ประชุม                               -  เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2564 จ านวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง  
                                                    -   เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2564 จ านวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง  
                                                    -   เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ปี 2564 จ านวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง  
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สัดสว่นการถอืหุ้น   -  ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแขง่ขันกับบริษัท - ไม่มี 
ลักษณะความสัมพันธ์  -  ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน  ไม่เป็นลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่  

ได้รับเงินเดือนประจ า ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ อันอาจมีผลท าให้ไม่
สามารถท าหน้าที่ได้อย่างอิสระ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไม่เคยเป็นผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพใดๆ  ไม่เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของกรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

-  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริษัท 

- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
 

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้    -ไม่มี 
 
2. นายไทยลักษณ์  ลีถ้าวร      อายุ 73 ปี 
 

ต าแหนง่งานในบริษัท                     -  กรรมการบริษัท กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  
 

วุฒิการศึกษา  -  ปริญญาโท MA (Economics) Sul Ross State University, Texas, USA.  
   -  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (สถิติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

การอบรม  -  ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
        หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2548 
        หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 64/2548 
    หลักสูตร Advance  Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29/2561 
        หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1 
     หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 4 (สถาบนัวิทยาการตลาดทุน) 
ประสบการณ ์   2556 – 2559 กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ   

บริษัท พรพรหม เม็ททอล จ ากัด (มหาชน) 
2555 – 2556 กรรมการอสิระ บริษัท พรพรหม เม็ททอล จ ากัด (มหาชน) 
2549 - 2552 กรรมการ และประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร 

      บริษัท ยูนิมิต เอนจเินียริ่ง จ ากัด (มหาชน) 
2536 - 2548 ประธานกรรมการ 

      บริษัท ยูนิมิต เอนจเินียริ่ง จ ากัด  
 

ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น  2559 – ปัจจุบัน กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ   
บริษัท พรพรหม เม็ททอล จ ากัด (มหาชน) 

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง่ จ ากัด (มหาชน) 
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ต าแหนง่ในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   -  ไม่มี 
วันที่ได้รับแต่งต้ัง   -  15 สิงหาคม 2560 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  -  4 ปี 4 เดือน 
 

การเขา้ประชุม                               -  เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2564 จ านวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง  
                                                    -   เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2564 จ านวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง  
 

สัดสว่นการถอืหุ้น   -  ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่นทีอ่าจท าใหเ้กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแขง่ขันกับบริษัท - ไม่มี 
 

ลักษณะความสัมพันธ์  -  ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน  ไม่เป็นลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่  
ได้รับเงินเดือนประจ า ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ อันอาจมีผลท าให้ไม่
สามารถท าหน้าที่ได้อย่างอิสระ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไม่เคยเป็นผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพใดๆ  ไม่เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของกรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

-  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริษัท 

- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
 

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้    -ไม่มี 
 



        1/2 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
 

 

 เขียนท่ี   
  
 วันท่ี เดือน พ.ศ.  
  
 1.  ข้าพเจ้า                                                                       สัญชาต ิ        อยู่บ้านเลขท่ี ถนน  
 
ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  

 
2.  เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จ ากัด (มหาชน)    
    

โดยถือหุ้นจ านวนท้ังสิ้นรวม                                                   หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                                 เสยีง 
     
 3.  ขอมอบฉันทะให้ 
               ชื่อ อายุ ปี  อยู่บ้านเลขท่ี                        ถนน  
 
               ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์                    
 
               อีเมล (Email) *                                                                         โทรศัพท์มือถือ *                                                             หรือ 
 

               นางประภาศรี  เพิ่มทรัพย์ (กรรมการอิสระ)  อายุ 72 ปี  อยู่บ้านเลขท่ี  55/73-74 หมู่บ้านเมืองเอกโครงการ 6 ต าบลหลักหก    
                อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000       หรือ 
      นายไทยลักษณ์  ลี้ถาวร (กรรมการอิสระ)  อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 64/2 ซอยเอกมัย 10 แยก 4 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตัน 
                เหนือ    เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110                                
 
   คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้น คร้ังที่1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพฤหัสบดีท่ี 30 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมส านักงาน
สาขา  เลขท่ี 89 อาคารเอไอเอ ชั้น 12A ห้อง 12A05ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ี
อ่ืนด้วย 
 ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง  จ ากัด (มหาชน) ยินยอมให้ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จ ากัด 
(มหาชน) จัดส่ง Link การประชุม ไปยังผู้รับมอบฉันทะตามชื่อและอีเมล (Email) ท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะฉบับน้ี 
หมายเหตุ  กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะ Email (*)  และเบอร์โทรศัพท์มือถือ (*)  มิฉะน้ัน  บริษัทจะไม่สามารถ
จัดส่ง Link การประชุม ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log –in) เข้าสู่ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้  
 

 
 กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมน้ัน  ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 

ลงชื่อ                                                                  ผู้มอบฉันทะ 
         
                                                    (                                                                    ) 
 
                                                       ลงชื่อ                                                                 ผู้รับมอบฉันทะ 

 
                                                             (                                                                    ) 
 
                                                       ลงชื่อ                                                                 กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ 

 
                                                             (                                                                    )  
 
  

 (มีหมายเหตุด้านหลัง) 

อากรแสตมป์ 20 บาท 
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   สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 6 
 

หนังสือมอบฉันทะของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565  (แบบ ก.) 
 

 

     หมายเหต ุ  
 
1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน              

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 

2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีถือ  โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนท่ีถือไว้ได้ 
 

3. เอกสารและหลักฐานท่ีผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องน าส่งให้บริษัทก่อนเข้าร่วมประชุม 
ก.    แบบฟอร์มลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
ข. กรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาให้แนบส าเนาบัตรประชาชนฉบับรับรองส าเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น และ

ส าเนาบัตรประชาชนฉบับรับรองส าเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ 
ค. กรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะเป็นนิติบุคคลให้แนบ (1) ส าเนาหนังสือรับรองบริษัทมีอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมท้ังรับรอง

ส าเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอ านาจและประทับตราส าคัญของบริษัท (ถ้ามี) (2) ส าเนาบัตรประชาชนฉบับรับรอง
ส าเนาถูกต้องของกรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทท่ีลงนามในหนังสือมอบฉันทะน้ี (3) ส าเนาบัตรประชาชนรับรอง
ส าเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ 

 
 

     หมายเหต ุ
  บริษัทไม่มีการก าหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอ านาจ หรือ ไม่ก าหนดในสิ่งท่ีนอกเหนือไปจากเอกสาร หรือ

หนังสือเวียนของทางการท่ีเกี่ยวข้อง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 
 

 เขียนท่ี      
  
 วันท่ี เดือน พ.ศ.     
  
 1.  ข้าพเจ้า                                                               สัญชาต ิ   อยู่บ้านเลขท่ี         ถนน                                        
 
ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์       

 
 2.  เป็นผู้ถือหุ้นของ  บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จ ากัด (มหาชน)   

    
โดยถือหุ้นจ านวนท้ังสิ้นรวม                                                   หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                                 เสยีง 
     
   3.  ขอมอบฉันทะให้ 
               ชื่อ อายุ ปี  อยู่บ้านเลขท่ี                        ถนน  
 
               ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์                    
 
               อีเมล (Email) *                                                                         โทรศัพท์มือถือ *                                                              หรือ 
 
               นางประภาศรี  เพิ่มทรัพย์ (กรรมการอิสระ)  อายุ 72 ปี  อยู่บ้านเลขท่ี  55/73-74 หมู่บ้านเมืองเอกโครงการ 6 ต าบลหลักหก    
                อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000      หรือ 
      นายไทยลักษณ์  ลี้ถาวร (กรรมการอิสระ)  อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 64/2 ซอยเอกมัย 10 แยก 4 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตัน 
                เหนือ    เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110                                   
                 
   คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพฤหัสบดีท่ี 30 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมส านักงาน
สาขา เลขท่ี 89 อาคารเอไอเอ ชั้น 12A ห้อง 12A05  ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ี
อ่ืนด้วย 
 ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) ยินยอมให้ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จ ากัด 
(มหาชน) จัดส่ง Link การประชุม ไปยังผู้รับมอบฉันทะตามชื่อและอีเมล (Email) ท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะฉบับน้ี  
หมายเหตุ  กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะ Email (*)  และเบอร์โทรศัพท์มือถือ (*)  มิฉะน้ัน  บริษัทจะไม่สามารถ
จัดส่ง Link การประชุม ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log –in) เข้าสู่ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้  
 
 4.  ข้าพเจ้า ขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้  ดังนี้ 
                   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                                 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 
          วาระท่ี    1         เร่ือง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

 
    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 
 

อากรแสตมป์ 20 บาท 
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                                                                                                                                           ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 
 

หนังสือมอบฉันทะของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565  (แบบ ข.) 
 
          วาระท่ี     2       เร่ือง   พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (warrant) คร้ังที่ 4  
                                            (ECL-W4) จ านวนไม่เกิน 369,619,667 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการ 
                                            ถือหุ้นโดยไม่คิดมูลคา่         
 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

    
     เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
          วาระท่ี     3       เร่ือง    พิจารณอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียน 1,108,859,002 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 
                                          1,478,478,669 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ เพิ่มทุนจ านวน 369,619,667 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท         
  

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

    
     เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
          วาระท่ี     4       เร่ือง      พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด 
                                               ทะเบียนของบริษัท                  
 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

    
     เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 

          วาระท่ี     5         เร่ือง  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ คร้ังที่ 4  
                                             (ECL-W4) แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ                                     
 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

   
     เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
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หนังสือมอบฉันทะของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565  (แบบ ข.) 

 
 5.     การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนน

เสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
                   
                   6.    ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ี

ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 
 

 
      กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ  ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 
 

ลงชื่อ                                                                  ผู้มอบฉันทะ 
         
                                                    (                                                                    ) 
 
                                                       ลงชื่อ                                                                 ผู้รับมอบฉันทะ 

 
                                                             (                                                                    ) 
 
                                                       ลงชื่อ                                                                 กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ 

 
                                                             (                                                                    )  
 
 
 

(มีหมายเหตุด้านหลัง) 
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หนังสือมอบฉันทะของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (แบบ ข.) 

 
 หมายเหตุ 

1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน              
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีถือ  โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนท่ีถือไว้ได้ 
 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ า

ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ 
 

4. เอกสารและหลักฐานท่ีผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องน าส่งให้บริษัทก่อนเข้าร่วมประชุม 
ก. แบบฟอร์มลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
ข. กรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาให้แนบส าเนาบัตรประชาชนฉบับรับรองส าเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น และ

ส าเนาบัตรประชาชนฉบับรับรองส าเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ 
ค. กรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะเป็นนิติบุคคลให้แนบ (1) ส าเนาหนังสือรับรองบริษัทมีอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมท้ังรับรอง

ส าเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอ านาจและประทับตราส าคัญของบริษัท (ถ้ามี) (2) ส าเนาบัตรประชาชนฉบับรับรอง
ส าเนาถูกต้องของกรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทท่ีลงนามในหนังสือมอบฉันทะน้ี (3) ส าเนาบัตรประชาชนรับรอง
ส าเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ 

   
 

       หมายเหต ุ
  บริษัทไม่มีการก าหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอ านาจ หรือ ไม่ก าหนดในสิ่งท่ีนอกเหนือไปจากเอกสาร หรือ

หนังสือเวียนของทางการท่ีเกี่ยวข้อง 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (ส ำหรับใช้กับแบบข. และแบบค.) 
 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้น ของบริษัท ตะวันออกพำณิชย์ลีสซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) 
ในกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2565 

 
       ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์              
(E-AGM) หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 

          วาระท่ี               เร่ือง                                                                                                                                                                  
 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

 
     เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
          วาระท่ี               เร่ือง                                                                                                                                                                   
 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

    
     เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
          วาระท่ี               เร่ือง                                                                                                                                                                    
 

(ค) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 
(ง) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

    
     เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  รายการในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์ และเป็นความจริงทุกประการ 

 
 

ลงชื่อ                                                                  ผู้มอบฉันทะ 
 

                                                             (                                                                    ) 
 
                                                       ลงชื่อ                                                                 ผู้รับมอบฉันทะ 

 
                                                             (                                                                    ) 
 

         ลงชื่อ                                                                 กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ 
 

                                                             (                                                                    ) 
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เอกสารหรือหลักฐานของผูถ้ือหุ้นท่ีต้องแสดงตนเพื่อเข้าประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส)์ 
การส่งเอกสาร  ลงทะเบียนยืนยันตวัตนผู้ถือหุ้นและวิธีการมอบฉันทะ 

 
 ด้วยบริษัทได้ก าหนดจัดการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว  
ในวันพฤหัสบดีท่ี 30 มิถุนายน 2565  ซ่ึงบริษัทไม่มีการจัดสถานท่ีประชุม หรือการลงทะเบียนใดๆ ท่ีหน้า
งาน  บริษัทจึงขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นเข้าลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 โดยการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Meeting Service)  บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท โอเจ  อินเตอร์  
เนชั่นแนล จ ากัด (OJ) เป็นผู้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์สามารถด าเนินการได้ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)  
1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์ 
โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E – EGM)  ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 9  โดยขอให้

ท่านกรอกข้อมูลรายละเอียด โดยระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน ส าหรับใช้ในการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  

2. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคล 
2.1 กรณีท่ีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

(ก) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ  
(ข) หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวอืน่ ที่ราชการออกให้ เช่น บัตรข้าราชการ บัตรรัฐวิสาหกิจ หรือ หนังสือเดินทาง 

ในกรณีที่เป็นชาวต่างประเทศ 
2.2   กรณผีู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน  

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

(ข) ส าเนาบัตรประชาชน ฉบับรับรองส าเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น 
(ค) ส าเนาบัตรประชาชน ฉบับรับรองส าเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ  
(ง) หรือ อาจใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวอื่นๆ ตามข้อ 2.1 (ข)  พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องของ        

ผู้ถือหุ้น และของผู้รับมอบฉันทะ 
3. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 
3.1  กรณผีู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

(ก) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (ออกให้ไม่เกิน 90 วัน) ซึ่งลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่มาเข้าร่วม
ประชุมเป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

(ข) ส าเนาบัตรประชาชน ฉบับรับรองส าเนาถูกต้องของผู้ที่มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 
(ค) หรือ อาจใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวอื่นๆ ตามข้อ 2.1 (ข)  พร้อมลงลามมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องของ        

ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 
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3.2 กรณีผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย มอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วม          
ประชุมแทน 
(ก) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. ที่บริษัทได้ส่งมาให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอก

ข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 
(ข) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (ออกให้ไม่เกิน 90 วัน) ซึ่งลงนามรับรอง

ส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ลงนามมอบ
ฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ เป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

(ค) ส าเนาบัตรประชาชน ฉบับรับรองส าเนาถูกต้องของผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 
(ง) ส าเนาบัตรประชาชน ฉบับรับรองส าเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ 

 

4. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ 
(ก) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. ที่บริษัทได้ส่งมาให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอก

ข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 
(ข) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นต้ังอยู่ 

ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ลง
นามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ เป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

(ค) เอกสารที่ไม่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาด้วยและให้ผู้มี
อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลนั้น ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของค าแปล   หากเป็นเอกสารที่
จัดท าขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิค 

(ง) ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับรับรองส าเนาถูกต้องของผู้มีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบุคคล 

(จ) ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือ ส าเนาบัตรประชาชน ฉบับรับรองส าเนาถูกต้อง
ของผู้รับมอบฉันทะ 

 

5. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนักลงทุนชาวต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน รับฝากและดูแลหุ้น 
(ก) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ ข. หรือ ค. ซึ่งได้กรอกและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
(ข) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่บุคคลนั้นต้ังอยู่ ซึ่ง

รับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ลงนาม
มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ เป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น  

(ค) เอกสารที่ไม่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาด้วยและให้ผู้มี
อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลนั้น ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของค าแปล   หากเป็นเอกสารที่
จัดท าขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิค 

(ง) ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับรับรองส าเนาถูกต้องของผู้มีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบุคคล 
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(จ) ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือ ส าเนาบัตรประชาชน ฉบับรับรองส าเนาถูกต้อง
ของผู้รับมอบฉันทะ 

(ฉ) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้น ให้คัสโตเดียนเป็นผู้ด าเนินการลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน 
(ช) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการแสดงเอกสาร หรือ หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบ
อ านาจที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายได้ตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นความเหมาะสม 

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

 

การลงทะเบียนยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้นและวิธีการมอบฉันทะส าหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1. ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

- ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้  โดยกรอก เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น  และ เลขที่บัตร
ประจ าตัวประชาชน หรือเอกสารอื่น (ที่ส่วนราชการออกให้) เป็นเอกสารยืนยันตัวตน 

2. ผู้ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน (ไม่ใช่กรรมการอิสระ) 
- ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเข้าร่วม

ประชุมแทน  ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกรอกข้อมูล  ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคล
ที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะในหนังสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกจิ
การค้าก าหนดไว้  ซึ่งบริษัทจัดเตรียมแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม 

- กรุณาส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูล และลงนามผู้มอบ
ฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
ที่ส่วนราชการออกให้ ผ่านทางช่องทางของบริษัท (ตามข้อ 4) 

3. ผู้ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 
- ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง  ผู้ถือหุ้นสามารถ

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่ง   คือ คุณประภาศรี  เพิ่มทรัพย์ หรือ                    
คุณไทยลักษณ์  ลี้ถาวร  เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โดยกาเครื่องหมายหน้าช่องกรรมการ
อิสระ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม  โดยบริษัทได้
จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 6  ส าหรับ       
รายชื่อและประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระที่บริษัทก าหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฎตามสิ่งท่ีส่ง
มาด้วย 5 

- กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามเรียบร้อยแล้วพร้อมเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะที่ส่วน
ราชการออกให้ผ่านทางช่องทางของบริษัท (ตามข้อ 4)  
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4. การส่งเอกสารผ่านช่องทางของบริษัท 
  ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ1) ปรากฏในแบบฟอร์มลงทะเบียน   
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 9 และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ  (ข้อ2) โดยจัดส่งมาให้บริษัทผ่านช่องทาง  
ดังนี้ 

ไปรษณีย์  :   ส านักกรรมการและเลขานุการบริษัท 
  บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 
  เลขที่ 976/1  ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนริมคลองสามเสน 
  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310 
อีเมล     : apitsara@ecl.co.th 
ภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 24 มิถุนายน 2565  (วันที่บริษัทได้รับเอกสาร)  โดยท่านควรส่งไปรษณีย์       
ไม่ช้ากว่าวันที่ 20 มิถุนายน 2565  
- กรณีมีปัญหาเก่ียวกับการลงทะเบียน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัท ที่หมายเลข 02-641-5252 ต่อ 

9413 และ 9419  ช่วงเวลาท าการ 08.30 - 16.30 น.  ต้ังแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป (ยกเว้น
วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

หมายเหตุ   ในการลงทะเบียนเข้าประชุมในระบบ E –Meeting Service  หากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ถือหุ้น และรับ
มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายอื่นด้วย  หรือ ผู้เข้าประชุมที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย  สามารถใช้ 1 E-mail 
Address  (Address เดียวกัน) ในการลงทะเบียนต่อผู้ถือหุ้นทุกรายได้ โดยไม่จ ากัดจ านวนการรับมอบ  
  
       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ข้ันตอนการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting 
การส่งค าแนะน าหรือค าถาม 

 
การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) 

1. เม่ือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว    

ท่านจะได้รับอีเมลจาก E – Meeting Service  ซึ่งจะจัดส่งโดย บริษัท  โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด            

(e-agm@ojconsultinggroup.com)  ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจัดประชุมฯ  โดยในอีเมลจะจัดส่ง Link ส าหรับการ

เข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน  โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบการ

ประชุม E-EGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ  E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2565  ให้ติดต่อ

บริษัทโดยทันท ี

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์  / โน๊ตบุ๊ค 

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

ความเร็ว 4G หรืออินเตอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน  

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดต้ังโปรแกรม Zoom 
Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้ 

 
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 
 

 

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม  อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่ม

เม่ือถึงเวลาประชุมเท่านั้น  

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


สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 8 

43 
 

4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเอง หรือ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้ข้อมูลเลข

ทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง ของผู้ถือหุ้นเท่านั้น 

5. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E - AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท    

โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  เบอร์ 02-079-1811 หรือเบอร์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งาน

ระบบไปให้ท่าน 

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

การออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting 
1. ประธานที่ประชุมขอให้ผุ้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 

2. ผู้เข้าร่วมประชุมจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ส าหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้ 

3. กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับ

คะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย) 

4. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถท าได้ด้วยการกดเลือกลงคะแนนใหม่อีกครั้ง 

5. ในแต่ละวาระ ที่ประชุมต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้ คือ  

5.1 คะแนนเสียงที่ถือว่าอนุมัติในวาระที่ 1 คือ คะแนนเสียงที่เห็นด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ที่จัดขึ้นเม่ือวันที่ 25 

เมษายน 2565  

5.2 คะแนนเสียงที่ถือว่าอนุมัติในวาระที่ 2 – 5 คือ คะแนนเสียงที่เห็นด้วยไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 

(warrant) ครั้งที่ 4 (ECL-W4) จ านวนไม่เกิน 369,619,667 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ

บริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วย warrant 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียน 1,108,859,002 บาท 

เป็นทุนจดทะเบียน1,478,478,669 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ เพิ่มทุนจ านวน 369,619,667 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสทิธิ 

ครั้งที่ 4 (ECL-W4) แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ 

              ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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การส่งค าแนะน าหรือค าถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกบั
วาระใดๆ ซ่ึงจะพิจารณาในการประชุม E-EGM  
 กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งค าแนะน าหรือค าถามต่าง ๆ สามารถกระท าได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้ 

1. ส่งค าแนะน าหรือค าถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 

ไปรษณีย์  :   ส านักกรรมการและเลขานุการบริษัท 

  บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

  เลขที่ 976/1  ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนริมคลองสามเสน 

แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310 

อีเมล :  apitsara@ecl.co.th 

โทรศัพท์ : 02-641-5252  ต่อ 9413 และ 9419 

2. ส่งค าแนะน าหรือค าถามระหว่างการประชุม ส าหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-EGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้อง

ระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉนัทะ ก่อนที่จะมีการสง่

ค าแนะน าหรือค าถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งค าแนะน าและค าถามระหว่างประชุม ดังนี้ 

 ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)  

 ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์

ของตนเอง หลังจากที่ เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งค าเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิด

ไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วม

ประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมล์ของผู้เข้าร่วมประชุม) 

     

------------------------------------------------------------------------ 
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วันท่ี......................เดือน......................พ.ศ.......................  

                                                                                                                   Date                    Month                    Year 

(1) ข้าพเจ้า.............................................................หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง................................................. 

I/We,                                                                 Identification Card /Passport number 

สัญชาติ........................บ้านเลขท่ี........................ถนน.............................................ต าบล/แขวง...................................... 

Nationality                  Residing at No.               Road                                             Sub district 

อ าเภอ/เขต..................................................จังหวดั................................................รหัสไปรษณีย์...................................... 

District                                                       Province                                              Postal Code 

(2) เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.............................................................. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ ลีสซิ่ง จ ากัด  (มหาชน)                                 

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

company limited        โดยถือหุ้นรวมท้ังสิ้น ........................................................................................ หุ้น 

                                   Holding the total amount of                                                                            share 

ลงชื่อ/Signed.........................................................ผู้ถือหุ้น/Shareholder  

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

     แบบฟอร์มลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) 
      Registration form for attending the E-EGM of Eastern Commercial Leasing Public Company Limited 

 
 

                            d          y 

                                ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2565 
                               I would like to participate the E-EGM for the Extra - ordinary General  Meeting 2022 
 

                                  เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 
                                  Self-Attending 
                                  มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………....................... ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น 
                                  Proxy to                                                                                                                 attend the meeting. 
                 (3)  ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม 
                        Please send the Link to join the meeting by below email  
           
                                         อีเมล *………………………………………………………………………....…(โปรดระบุ) 
 E-Mail  *       Please fil in the blank. 
                                        โทรศัพท์มือถือ *………………………………………………………………....(โปรดระบุ) 
 Mobile Number *      Please fil in the blank. 
                 (4)  จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตวัตน ตามเอกสารแนบ 7 วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 
                        Please submit the required document per an attachment 7  by 24 June 2022 
                 (5)  เม่ือได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทจะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ               
                        Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email  
                 (6)  ในวันประชุม  ผู้เข้าประชุมจะต้องเตรียม เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนของผู้เข้าร่วมประชุม 
                        Please prepare Shareholder Registration 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


