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ทะเบียนเลขท่ี บมจ. 40854600040 
 
เลขท่ี  2007/05 

วันที่ 23 มีนาคม 2550 
 
เรื่อง เชิญประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 23/2550 
 
เรียน ทานผูถือหุน 
 
สิ่งที่สงมาดวย 1. รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2549  

2. รายงานประจําป 2549 ของคณะกรรมการบริษัท พรอมสําเนางบดุล บัญชีกําไรขาดทุน ราย
งานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2549 

3. ประวัติกรรมการใหมที่ไดรับอนุมัติแตงต้ังแทนกรรมการท่ีลาออกจากตําแหนง และกรรมการ
ที่ครบกําหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอช่ือใหกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง 

4. หลักฐานสําหรับการเขารวมประชุม 
5. ขอบังคับของบริษัท ที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 
6. หนังสือมอบฉันทะ 
7. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม 

 
 ดวยคณะกรรมการของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นสมควรที่จะจัดใหมีการประชุม
ใหญสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 23/2550 ในวันที่ 25 เมษายน 2550 เวลา 15.30 น. ณ หองแกรนดฮอล  บางกอก คลับ ช้ัน 
28 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร เลขท่ี 175  ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ตามระเบียบวาระ
การประชุมดังตอไปน้ี 
 

วาระท่ี 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2549 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 12 กันยายน 
2549  

 ขอเท็จจริงและเหตุผล  
 การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549 ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2549 โดยมีสําเนารายงาน

การประชุมตามที่แนบมาน้ี (เอกสารแนบ 1) จําเปนตองใหผูถือหุนรับรองความถูกตองรวมกัน 

ความเห็นคณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนดังกลาว 
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วาระท่ี 2. พิจารณารับทราบรายชื่อกรรมการใหมท่ีเขารับตําแหนงแทนกรรมการที่ลาออกและอนุมัติแตงต้ัง
กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระใหกลับเขาดํารงตําแหนงใหม ดังน้ี 

 กรรมการใหมที่เขารับตําแหนงแทนกรรมการท่ีลาออกจากตําแหนง  

 1. นาย เฉิน ชิ ชิง  กรรมการ 

 กรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอช่ือใหกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 

 1.    นายโล จุน ลอง  กรรมการ 

              2.    นายอนันต ศวัสตนานนท กรรมการอิสระ 

              3.    นายหยาง เจีย หมิง  กรรมการ 

4.    นายเชน ยิง ฮุย  กรรมการ 

หลักเกณฑการสรรหากรรมการ 

กระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทไมไดผานคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจาก
ปจจุบันบริษัทยังไมมีการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทไดรวม
กันพิจารณาเลือก โดยพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ  โดยคํานึงถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ 
ประสบการณและความเช่ียวชาญ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่ผานมา 
รวมท้ังไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการของบริษัท 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล 
 ขอบังคับของบริษัทไดกําหนดวากรณีที่กรรมการวางลงเน่ืองจากเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตาม

วาระ ใหที่ประชุมคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย
เขาเปนใหกรรมการได และไดกําหนดวาในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออก
จากตําแหนงจํานวน 1 ใน 3 ในปน้ีมีกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระจํานวน 4 ทาน คือ     นาย
โล จุน ลอง  นายอนันต ศวัสตนานนท นายหยาง เจีย หมิง และนายเชน ยิง ฮุย ซึ่งเปนผูที่ทําคุณ
ประโยชนใหแกบริษัทมาโดยตลอด 

ความเห็นคณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบรายนามกรรมการใหมที่เขารับตําแหนงแทน
กรรมการท่ีลาออก และอนุมัติแตงต้ังกรรมการท้ัง 4 ทานที่ครบกําหนดออกตามวาระดังรายนามขาง
ตน ใหกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหน่ึง  

 
 
 
 
 
 
 



- 3 - 

วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป  2550  
ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัท ไดกําหนดให กรรมการมี
สิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัท โดยที่ประชุมสามัญประจําปจะพิจารณาคาตอบแทนกรรมการดัง
กลาว และเพ่ือสงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ  

  

โดยบริษัทมีคาตอบแทนกรรมการเพียงอยางเดียวคือคาตอบแทนรายเดือน สําหรับการกําหนดคา
ตอบแทนของบริษัทไมไดผานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เน่ืองจากปจจุบันบริษัทยังไมมี
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน อยางไรก็ตาม การกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการไดผาน
การพิจารณาอยางรอบคอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบอางอิงจาก
กลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเติบโตของผลกําไรของ
บริษัทแลว เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามอัตราที่เสนอ   
 

ความเห็นคณะกรรมการ 
 เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 

2550 ดังน้ี 
 -  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ คาตอบแทนรายเดือน  30,000  บาทตอเดือน 
  กรรมการอิสระ 
 -  กรรมการตรวจสอบ/ คาตอบแทนรายเดือน 20,000 บาทตอเดือน 
  กรรมการอิสระ 
 -  ประธานกรรมการ/ คาตอบแทนรายเดือน 10,000 บาทตอเดือน 
  กรรมการบริหาร  
 - กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร คาตอบแทนรายเดือน 10,000 บาทตอเดือน 
 
 
 

ลักษณะคาตอบแทน ป 2550 ป 2549
1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  / 30,000           30,000           
กรรมการอิสระ รายเดือน รายเดือน

2  กรรมการตรวจสอบ / 20,000           20,000           
กรรมการอิสระ รายเดือน รายเดือน

3  ประธานกรรมการ / 10,000           10,000           
 กรรมการบริหาร รายเดือน รายเดือน

4  กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 10,000           10,000           
รายเดือน รายเดือน

ตารางการเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการประจําป 2550

ตําแหนง

คาตอบแทนรายเดือน

คาตอบแทนรายเดือน

คาตอบแทนรายเดือน

คาตอบแทนรายเดือน
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วาระท่ี 4 .  พิจารณารับทราบรายงานประจําป 2549 ของคณะกรรมการบริษัท 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ไดกําหนดใหที่ประชุมสามัญประจําปพิจารณาราย
งานของคณะกรรมการท่ีแสดงผลการดําเนินงานของรอบปที่ผานมา เพ่ือสิทธิของผูถือหุนในการ
รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งรายงานของคณะกรรมการปรากฏอยูในรายงานประจํา 
2549 ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมฯในคร้ังน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับทราบรายงานประจําป 2549 ของคณะกรรมการ
บริษัท 

   
วาระท่ี 5. พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําปสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งได

ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ไดกําหนดใหบริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุด
รอบปบัญชีของบริษัทที่ผานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหแกผูถือหุนเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินประจําป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ที่ผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแลว ปรากฏอยูใน
รายงานประจําป 2549 ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมฯในคร้ังน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป 
สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ดังกลาว 

วาระท่ี 6. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกําไรของบริษัทและพิจารณาการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงาน
ประจําป 2549 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัท ไดกําหนดวา หากบริษัท
ไมมีผลขาดทุนสะสมสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนตามนโยบายเงินปนผลของบริษัทใน
อัตรารอยละ 40 ถึง 70 ของกําไรสุทธิ โดยจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองตาม
กฎหมาย จํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา 
(ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
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ความเห็นคณะกรรมการ 
 สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2549 ต้ังแต 1 มกราคม 2549 ถึง 31 ธันวาคม 2549 มีกําไร

สุทธิรวม 118,571,847 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัด
สรรผลกําไรประจําป 2549 ของบริษัท ดังน้ี 

 1. เงินสํารองตามกฎหมายในอัตรารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ จํานวน 5,928,592.32 บาท 
 2. เงินปนผลจายในอัตรา 0.35 บาทตอหุน ใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัทซึ่งปรากฏรายช่ือใน

สมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 
2550 ณ เวลา 12.00 น. เพ่ือกําหนดสิทธิผูถือหุนในการรับเงินปนผลสําหรับหุนสามัญจํานวน 
230,000,000 หุน รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น 80,500,000 บาท และกําหนดจายเงินปนผลใน
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2550 

  
วาระท่ี 7. พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2550 ดังน้ี 
 1. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผูสอบบัญชีรบัอนุญาต เลขทะเบียน 3853  หรือ 
 2. นายโสภณ เพ่ิมศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182  หรือ 
 3. นางสาวสุมาลี  รีวราบัณฑิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 
 แหงบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัดโดยใหคนใดคนหน่ึงเปนผูสอบบัญชี แสดงความเห็น 

และลงนามในงบการเงินของบริษัทประจําป 2550 และกําหนดคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงิน 
940,000 บาท   
 ขอเท็จจริงและเหตุผล 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัท กําหนดใหที่ประชุมสามัญ
ประจําป พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําปของบริษัท และเพ่ือใหบริษัท
ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในเรื่องการแตงต้ังผูสอบบัญชี บริษัทควรใชผูสอบบัญชีรายใดราย
หน่ึงเปนเวลาติดตอกันไมเกินกวา 5 ป ทั้งน้ีปจจุบันผูสอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาววิสสุตา 
จริยธนากร ผูสอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทต้ัง
แตป 2548 – 2549 รวม 2 ป และไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูสอบบัญชีไดอยางดีตลอดมา ทั้งน้ียังเปน
ผูสอบบัญชีของบริษัทยอยคือบริษัท กรุงเทพแกรนดแปซิฟคลีส จํากัด (มหาชน)ดวย สําหรับป 
2550 น้ี ขอเสนอแตงต้ังรายนามของผูสอบบัญชีเดิมดังที่ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมฯที่จัดสงให
แกผูถือหุน  

ป 2550 ป 2549 (ปรับปรุง)

1 กําไรสุทธิ 118,571,847               146,462,032              

2 จํานวนหุน 230,000,000               115,000,000              

3 เงินปนผลจายอัตราตอหุน 0.35                            0.60                           

4 รวมเงินปนผลจายท้ังสิ้น 80,500,000                 69,000,000                

5 สัดสวนการจายเงินปนผล 67.89% 47.11%

รายละเอียดการจายเงินปนผล

ตารางเปรียบเทียบการจายเงินปนผล
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สําหรับคาบริการอ่ืน ในรอบบัญชีที่ผานมา บริษัทและบริษัทยอยไมมีการรับบริการอ่ืนจากสํานัก
งานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่ผูเก่ียวของกับผูสอบบัญชี และสํานักงาน
บัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด 

 โดยผูสอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมาน้ันไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท/ บริษัทยอย/ 
ผูบริหาร/ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่มีสวนเก่ียวของแตอยางใด 
 

ความเห็นคณะกรรมการ 
 โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตง

ต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2550 ดังรายละเอียดขางตน 
 
วาระท่ี 8. พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (หากมี) 

 
 จึงเรียนกําหนดนัดมาเพ่ือไดโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว โดยพรอมเพรียงกัน  จักเปน
พระคุณยิ่ง 
 
 
 
 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     ( ดร. อํานวย วีรวรรณ        ) 

   ประธานกรรมการ 
 

คาสอบบัญชีป 2550 คาสอบบัญชีป 2549 สวนตาง % ของสวนตาง

บริษัท 940,000.00             880,000.00             60,000.00    6.8%

บริษัทยอย 790,000.00             730,000.00             60,000.00    8.2%

1,730,000.00         1,610,000.00         120,000.00  7.5%

บริษัทยอย: บริษัท กรุงเทพแกรนดแปซิฟคลีส จํากัด (มหาชน)

รวม

บริษัท

การเปรียบเทียบคาสอบบัญชีประจําป 2550
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รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2549 
ของ 

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง  จํากัด (มหาชน) 
 
 
เวลาและสถานที ่
 
ประชุมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2549 เวลา 15.20 น. ณ หองแกรนดฮอลล บางกอกคลับ ช้ัน 28 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร เลขที่ 
175  ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
 

กรรมการที่เขารวมประชุม 
1. ดร. อํานวย วีรวรรณ  ประธานกรรมการ  
2. คุณโล จุน ลอง  กรรมการ/ กรรมการผูจัดการ 
3. คุณเทียนทวี สระตันต์ิ  กรรมการ/ รองกรรมการผูจัดการ 
4. คุณเชน ยิง ฮุย   กรรมการ 
5. คุณประดิษฐ ศวัสตนานนท ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
6. รศ. ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

 
เร่ิมการประชุม 
 
ที่ประชุมเลือก ดร. อํานวย วีรวรรณ เปนประธานท่ีประชุม และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทไดแจงตอที่ประชุมใหทราบถึง
วิธีการลงคะแนนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและที่มีสิทธิออกเสียง โดยแถลงตอที่ประชุมวา มีผูถือหุนของบริษัทเขา
รวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 68 คน ถือหุนรวมกันเปนจํานวนทั้งสิ้น 95,563, 071 หุน คิดเปนรอยละ 
83.10 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด โดยแบงเปนผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเอง 36 คน ถือหุนรวมกันเปน
จํานวน 2,186,171 หุน คิดเปนรอยละ 1.90 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด และโดยการมอบฉันทะ 32 คน ถือหุนรวมกันเปน
จํานวน 93,376,900 หุน  คิดเปนรอยละ 81.20 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด (ผูถือหุนของบริษัททั้งหมดมี 722 คน ถือหุน
รวม 115,000,000 หุน) ครบเปนองคประชุม ประธานฯ กลาวเปดการประชุมและเริ่มการดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุมดังน้ี 
 
วาระท่ี 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน คร้ังท่ี 22/2549 ท่ีจัดขึ้นเม่ือวันท่ี 26 เมษายน 

2549 
 

คุณดนัย ลาภาวิวัฒน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ไดแจงตอที่ประชุมฯ วา รายงานการประชุม
ใหญสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 22/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 และสําเนารายงานการ
ประชุมดังกลาวไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมเอกสารเชิญประชุมแลว โดยคณะกรรมการฯ ไดพิจารณาแลว
เห็นสมควรนําเสนอใหที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประ
จําปผูถือหุนดังกลาว 
ประธานฯ  จึงไดเสนอใหที่ประชุมฯ พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกลาว  
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทในวาระน้ีดังตอไปน้ี 
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มติ รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 22/2549 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 

2549 
 
ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียง ลงมติเปนเอกฉันทดวยจํานวนเสียง 

95,563, 071 เสียง โดยไมมีคะแนนเสียงคัดคานหรืองดออกเสียง 
 
วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท จํานวน 115,000,000 หุน (หน่ึงรอยสิบหา

ลานหุน) และการจัดสรรหุนดังกลาวใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Rights Issue) ใน
อัตราการจองซื้อ 1 (หน่ึง) หุนสามัญเดิม ตอ 1 (หน่ึง) หุนสามัญใหม (1:1) ในราคาเสนอขายหุนละ 5.50 บาท 
(หาบาทหาสิบสตางค) 

 
คุณดนัย ลาภาวิวัฒน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ไดแจงตอที่ประชุมฯ ดังน้ี เน่ืองจากในชวง
ระยะเวลา 3 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2548) บริษัทมีอัตราการเติบโตของสินทรัพยรวมเฉล่ียรอยละ 26 
ตอป โดยมีแหลงเงินทุนจากการกูยืมเงินเปนหลัก สงผลใหอัตราสวนหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุนของ
บริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 อยูที่ระดับ 8.73 เทา เพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต รวมถึงการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการจัดหาแหลงเงินกู ดวยตนทุนทางการเงินที่สามารถแขงขันได และลดภาระเงิน
กูยืมและดอกเบี้ยจายในชวงที่อัตราดอกเบี้ยอยูในระดับสูง จึงเห็นสมควรใหบริษัททําการเพ่ิมทุนเพ่ือเสริม
สรางโครงสรางเงินทุนใหแข็งแกรงเพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจดังกลาว 
 
นอกจากน้ี พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัท ไดกําหนดใหบริษัท
สามารถเพิ่มทุนจากจํานวนที่จดทะเบียนไวแลวไดโดยการออกหุนใหมเพ่ิมขึ้น โดยตองไดรับการพิจารณา
และอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 
 
คณะกรรมการบริษัทฯไดพิจารณาแลวจึงเห็นสมควรใหนําเสนอท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549 เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามญัเพ่ิมทุนของบริษัท และจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว โดย
มีรายละเอียดตามมติของคณะกรรมการบริษัท ดังน้ี 
 
“อนุมัติใหออกและเสนอขายใหออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท และจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน
ดังกลาวใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Rights Issue) โดยการออกหุนสามัญใหม
จํานวน 115,000,000 หุน (หน่ึงรอยสิบหาลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท  (หาบาท) และใหสิทธิในการ
จองซื้อ 1 หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนสามัญใหม (1:1) ในราคาเสนอขายตอหุน 5.50 บาท (หาบาทหาสิบสตางค) 
นอกจากน้ี คณะกรรมการฯ ไดอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว ใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัท 
ตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี  
 



เอกสารแนบ 1 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1 

- 9 - 

1) ใหจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนทั้งหมดเสนอขายใหแกผูถือหุนสามัญเดิม ซึ่งมีช่ือปรากฏในสมุดทะเบียน
ผูถือหุน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2549 ตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Issue) 
ในอัตรา 1 (หน่ึง) หุนสามัญเดิม ตอ 1 (หน่ึง) หุนสามัญใหม โดยผูถือหุนเดิมมีสิทธิจองซื้อหุนใหม
เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กําหนดไวน้ีได แตผูถือหุนเดิมที่จองซื้อหุนใหมเกินสิทธิจะไดรับการจัด
สรรหุนใหสําหรับจํานวนที่มีการใชสิทธิเกินน้ีเมื่อมีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมที่ได
จองซื้อตามสิทธิครบถวนทั้งหมด หรือสละสิทธิน้ันแลวเทาน้ัน 

2)  ใหคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจัดการซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจ
ในการพิจารณากําหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนของ
บริษัท ซึ่งรวมถึง ระยะเวลาจองซื้อ การชําระเงินคาหุน และกําหนดเง่ือนไขอื่น ตลอดจนมีอํานาจใน
การเขาเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาตางๆ ที่เก่ียวของ รวมท้ังดําเนินการตางๆ อันจําเปน
และสมควรอันเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุนดังกลาว ซึ่ง
รวมถึงการนําหุนสามัญเพ่ิมทุนเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานที่เก่ียวของ 

3)  ในกรณีที่มีหุนสามัญเพ่ิมทุนเหลือจากการจองซื้อของผูถือหุนเดิมตามสิทธิ ใหคณะกรรมการบริหาร
หรือกรรมการผูจัดการมอีํานาจจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนที่เหลือดังกลาวใหกับผูถือหุนเดิมที่ประสงค
จะซื้อเกินสิทธิตามสัดสวนการถือหุนเดิม (Pro Rata Basis) ในราคาเดียวกันกับหุนที่ไดรับการจัดสรร
ตามสิทธิ ดังน้ี 

(1) ในกรณีที่มีหุนเหลือมากกวาหุนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิ จะจัดสรรใหแกผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิ
และชําระคาจองซื้อหุนดังกลาวทั้งหมดทุกรายตามจํานวนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิ และหุนสวน
ที่เหลือจากการจัดสรรในสวนน้ี ใหจัดสรรเสนอขายแกผูถือหุนเดิมรายใดรายหน่ึงหรือหลาย
รายในราคาเดียวกันกับที่เสนอขายตอผูถือหุนเดิม หรือตัดหุนสวนที่เหลือดังกลาวทิ้ง ทั้งน้ี 
ตามที่คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจัดการเห็นสมควร 

(2) ในกรณีที่มีหุนเหลือนอยกวาหุนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิ จะจัดสรรใหแกผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิ
ตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 
 (ก) จัดสรรตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละราย โดยนําสัดสวน

การถือหุนเดิมของผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายคูณดวยจํานวนหุนที่เหลือ จะได
เปนจํานวนหุนที่ผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายมีสิทธิไดรับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษ
ของหุน ใหปดเศษของหุนน้ันทิ้ง) ทั้งน้ี จํานวนหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรจะไมเกิน
จํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายจองซื้อและชําระคาจองซื้อแลว 

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามขอ (ก) อยูอีก ใหทําการจัดสรรใหแก
ผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละราย ตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายจองซื้อ
เกินกวาสิทธิและยังไมไดรับการจัดสรรเทียบกับจํานวนหุนที่มีการจองซื้อเกินกวาสิทธิ
และยังไมไดรับการจัดสรรทั้งหมดไปจนกระทั่งไมมีหุนเหลือจากการจัดสรร” 

 
ประธานฯ จึงไดเสนอใหที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกลาว 
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ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทในวาระน้ีดังตอไปน้ี 
 
มติ อนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท และจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวใหแก

ผูถือหุนสามัญของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Rights Issue) โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 
115,000,000 หุน (หน่ึงรอยสิบหาลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท  (หาบาท) และใหสิทธิในการ
จองซื้อ 1 หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนสามัญใหม (1:1) ในราคาเสนอขายตอหุน 5.50 บาท (หาบาทหาสิบ
สตางค) 

  
 นอกจากน้ี ที่ประชุมฯ ไดอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว ใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัท 

ตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี  
 

1) ใหจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนทั้งหมดเสนอขายใหแกผูถือหุนสามัญเดิม ซึ่งมีช่ือปรากฏในสมุด
ทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2549 ตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือหุนแตละรายถืออยู 
(Rights Issue) ในอัตรา 1 (หน่ึง) หุนสามัญเดิม ตอ 1 (หน่ึง) หุนสามัญใหม โดยผูถือหุนเดิมมี
สิทธิจองซื้อหุนใหมเกินสิทธิของตนตามอัตราที่กําหนดไวน้ีได แตผูถือหุนเดิมที่จองซื้อหุนใหม
เกินสิทธิจะไดรับการจัดสรรหุนใหสําหรับจํานวนที่มีการใชสิทธิเกินน้ีเมื่อมีหุนเหลือจากการจัด
สรรใหแกผูถือหุนเดิมที่ไดจองซื้อตามสิทธิครบถวนทั้งหมด หรือสละสิทธิน้ันแลวเทาน้ัน 

2) ใหคณะกรรมการบริหารหรอืกรรมการผูจัดการซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการเปนผูมี
อํานาจในการพิจารณากําหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการออกหุนสามัญเพ่ิม
ทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึง ระยะเวลาจองซื้อ การชําระเงินคาหุน และกําหนดเง่ือนไขอื่น ตลอดจน
มีอํานาจในการเขาเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาตางๆ ที่เก่ียวของ รวมท้ังดําเนินการ
ตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนและการจัด
สรรหุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงการนําหุนสามัญเพ่ิมทุนเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานที่เก่ียวของ 

3) ในกรณีที่มีหุนสามัญเพ่ิมทุนเหลือจากการจองซื้อของผูถือหุนเดิมตามสิทธิ ใหคณะกรรมการ
บริหารหรือกรรมการผูจัดการมีอํานาจจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนที่เหลือดังกลาวใหกับผูถือหุนเดิม
ที่ประสงคจะซื้อเกินสิทธิตามสัดสวนการถือหุนเดิม (Pro Rata Basis) ในราคาเดียวกันกับหุนที่
ไดรับการจัดสรรตามสิทธิ ดังน้ี 

(1) ในกรณีที่มีหุนเหลือมากกวาหุนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิ จะจัดสรรใหแกผูที่จองซื้อเกินกวา
สิทธิและชําระคาจองซื้อหุนดังกลาวทั้งหมดทุกรายตามจํานวนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิ 
และหุนสวนที่เหลือจากการจัดสรรในสวนน้ี ใหจัดสรรเสนอขายแกผูถือหุนเดิมรายใด
รายหน่ึงหรือหลายรายในราคาเดียวกันกับที่เสนอขายตอผูถือหุนเดิม หรือตัดหุนสวนที่
เหลือดังกลาวทิ้ง ทั้งน้ี ตามที่คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจัดการเห็นสมควร 
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(2) ในกรณีที่มีหุนเหลือนอยกวาหุนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิ จะจัดสรรใหแกผูที่จองซื้อเกินกวา
สิทธิตามข้ันตอนดังตอไปน้ี 
 (ก) จัดสรรตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละราย โดยนําสัด

สวนการถือหุนเดิมของผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายคูณดวยจํานวนหุนที่
เหลือ จะไดเปนจํานวนหุนที่ผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายมีสิทธิไดรับจัดสรร 
(ในกรณีที่มีเศษของหุน ใหปดเศษของหุนน้ันทิ้ง) ทั้งน้ี จํานวนหุนที่มีสิทธิไดรับ
การจัดสรรจะไมเกินจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายจองซื้อและชําระคาจองซื้อ
แลว 

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามขอ (ก) อยูอีก ใหทําการจัดสรร
ใหแกผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละราย ตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละ
รายจองซื้อเกินกวาสิทธิและยังไมไดรับการจัดสรรเทียบกับจํานวนหุนที่มีการจอง
ซื้อเกินกวาสิทธิและยังไมไดรับการจัดสรรทั้งหมดไปจนกระทั่งไมมีหุนเหลือจาก
การจัดสรร 

 
ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียง ลงมติเปนเอกฉันทดวยจํานวนเสียง 

95,563, 071 เสียง โดยไมมีคะแนนเสียงคัดคานหรืองดออกเสียง 
 
วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจํานวน 575,000,000 บาท (หารอยเจ็ดสิบหาลาน

บาท) มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท  (หาบาท) เปน 1,150,000,000 บาท (หน่ึงพันหน่ึงรอยหาสิบลานบาท) มูล
คาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท (หาบาท) โดยการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจํานวน 575,000,000 บาท (หารอยเจ็ดสิบหา
ลานบาท) ดวยการออกหุนสามัญจํานวน 115,000,000 หุน (หน่ึงรอยสิบหาลานหุน) เพ่ือเสนอขายแกผูถือหุน
สามัญของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน 

 
คุณดนัย ลาภาวิวัฒน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ไดแจงตอที่ประชุมฯ ดังน้ี ตามพระราช
บัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัท กําหนดใหการเพ่ิมทุนจดทะเบียนตองไดรับ
การพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนและเพ่ือใหสอดคลองกับวาระที่ 2 เรื่องการพิจารณาและอนุมัติ
การออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลวจึงเห็นสมควรใหนํา
เสนอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม
จํานวน 575,000,000 บาท (หารอยเจ็ดสิบหาลานบาท) มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท  (หาบาท) เปน 
1,150,000,000 บาท (หน่ึงพันหน่ึงรอยหาสิบลานบาท) มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท (หาบาท) โดยการเพ่ิมทุน
จดทะเบียนจํานวน 575,000,000 บาท (หารอยเจ็ดสิบหาลานบาท) ดวยการออกหุนสามัญจํานวน 
115,000,000 หุน (หน่ึงรอยสิบหาลานหุน) เพ่ือเสนอขายแกผูถือหุนสามัญของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน 
 
ประธานฯ จึงไดเสนอใหที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกลาว 
 
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทในวาระน้ีดังตอไปน้ี 
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มติ อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจํานวน 575,000,000 บาท (หารอยเจ็ดสิบหาลานบาท) 

ซึ่งประกอบดวยหุนสามัญ จํานวน 115,000,000 หุน (หน่ึงรอยสิบหาลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 
บาท (หาบาท) เปน 1,150,000,000 บาท (หน่ึงพันหน่ึงรอยหาสิบลานบาท) ซึ่งประกอบดวยหุนสามัญ 
จํานวน 230,000,000 หุน (สองรอยสามสิบลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท  (หาบาท)โดยเพ่ิมทุน
จดทะเบียนจํานวน 575,000,000 บาท (หารอยเจ็ดสิบหาลานบาท) ดวยการออกหุนสามัญใหม จํานวน 
115,000,000 หุน (หน่ึงรอยสิบหาลานหุน) เพ่ือเสนอขายแกผูถือหุนสามัญของบริษัทตามสัดสวนการ
ถือหุน  

 
ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียง ลงมติเปนเอกฉันทดวยจํานวนเสียง 

95,563, 071 เสียง โดยไมมีคะแนนเสียงคัดคานหรืองดออกเสียง 
 
วาระท่ี 4.        พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสอืบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัท เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือใหสอดคลอง

กับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

 
คุณดนัย ลาภาวิวัฒน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ไดแจงตอที่ประชุมฯ ดังน้ี ตามพระราช
บัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัท กําหนดใหการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห
สนธิตองไดรับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนและเพ่ือใหสอดคลองกับวาระที่ 3 เรื่องการ
พิจารณาและอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลวจึงเห็นสมควรให
นําเสนอท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ
ขอ 4 ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ดังน้ี 

 
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน  1,150,000,000 บาท (หน่ึงพันหน่ึงรอยหาสิบลานบาท) 
 แบงออกเปน      230,000,000 หุน   (สองรอยสามสิบลานหุน) 
 มูลคาหุนละ    5        บาท (หาบาท) 
 โดยแยกออกเปน 
  หุนสามัญ     230,000,000 หุน (สองรอยสามสิบลานหุน)  
  หุนบุริมสิทธิ                          -        หุน (   -    )” 

 
ประธานฯ จึงไดเสนอใหที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกลาว 
 
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทในวาระน้ีดังตอไปน้ี 

 
มติ อนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน เพ่ือใหสอดคลองกับ

การเพ่ิมทุนจดทะเบียน โดยแกไขใหเปนดังน้ี 
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“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน  1,150,000,000 บาท (หน่ึงพันหน่ึงรอยหาสิบลานบาท) 
 แบงออกเปน      230,000,000 หุน   (สองรอยสามสิบลานหุน) 
 มูลคาหุนละ    5        บาท (หาบาท) 
 โดยแยกออกเปน 
  หุนสามัญ     230,000,000 หุน (สองรอยสามสิบลานหุน)  
  หุนบุริมสิทธิ                          -        หุน (   -    )” 

 
ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียง ลงมติเปนเอกฉันทดวยจํานวนเสียง 

95,563, 071 เสียง โดยไมมีคะแนนเสียงคัดคานหรืองดออกเสียง 
 
วาระท่ี 5. พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (หากมี) 
 

ไมมีกิจการอื่นใดที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา  ประธานฯ จึงกลาวปดประชุมเวลา 15.45 น. 
 
 
 
 
                                                                                  (            ดร. อํานวย วีรวรรณ                 ) 
                                                                                                ประธานที่ประชุม 
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ขอมูลเบื้องตนของกรรมการใหมแทนกรรมการที่ลาออกจากตําแหนง 
 
นายเฉิน ชิชิง กรรมการ (เขารับตําแหนงวันที่ 22 มีนาคม 2550) 
อายุ 49 ป 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  Master of Science,  Sloan School of MIT 

ประสบการณทํางาน กรรมการ ของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการ ของบริษัท กรุงเทพแกรนดแปซิฟคลีส จํากัด (มหาชน) 
 Director ของ Grand Pacific Investment & Development Co., Ltd. 
 Chief Financial Officer ของ Chailease Finance Co., Ltd. 
 Chief Financial Officer ของ Chailease Group 
 Director ของ My-Funding Car Leasing Corporation 
 Executive Director ของ ABA Universal Corp 
 Senior Executive Vice President ของ My-Funding Corp 
 Director ของ Chailease Resources Trading Co., Ltd. 
 Chairman / CEO, Otto-Chailease Mailorder Co.,Ltd. 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไมมี 

จํานวนปที่เปนกรรมการ 0 ป (เขารับตําแหนงวันที่ 22 มีนาคม 2550) 
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมมี 

ตําแหนงในบริษัทอื่น 7 แหง 

 - กรรมการบริษัท กรุงเทพแกรนดแปซิฟคลีส จํากัด (มหาชน)  

 - Director ของ Grand Pacific Investment & Development Co., Ltd. 

 - Chief Financial Officer ของ Chailease Finance Co., Ltd. 

 - Chief Financial Officer ของ Chailease Group 

 - Director ของ My-Funding Car Leasing Corporation 

 - Executive Director ของ ABA Universal Corp 

 - Senior Executive Vice President ของ My-Funding Corp 

ตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/  ไมมี 

เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท  

การเขารวมประชุม ไมมี  (เขารับตําแหนงวันที่ 22 มีนาคม 2550) 
จํานวนหุนที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2549  ไมมี คิดเปน 0% ของหุนท่ีมีสิทธิออกเสียง 
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ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 
 

นายโล จุน ลอง กรรมการบริหาร/ กรรมการผูจัดการ 
อายุ 55 ป 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Santa Clara U.S.A. 
ประสบการณทํางาน กรรมการบริหาร บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการ / กรรมการผูจัดการ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการบริหาร / กรรมการผูจัดการ บริษัท กรุงเทพแกรนดแปซิฟคลีส  จํากัด (มหาชน) 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program รุนท่ี 22/2547 
 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุนท่ี 48/2547 
 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
จํานวนปที่เปนกรรมการ 8 ป  
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมมี 
ตําแหนงในบริษัทอื่น 1 แหง 
 - กรรมการบริหาร / กรรมการผูจัดการ บริษัท กรุงเทพแกรนดแปซิฟคลีส  จํากัด (มหาชน) 
ตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/  ไมมี 
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท  
การเขารวมประชุม มีการประชุมคณะกรรมการ 8 คร้ัง เขาประชุม 7 คร้ัง 
จํานวนหุนที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2549  180,050 หุน คิดเปน 0.08% ของหุนท่ีมีสิทธิออกเสียง 
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ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 
 
นายเชน ยิง ฮุย กรรมการบริหาร 
อายุ 41 ป 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  National Central University Taiwan R.O.C. 
ประสบการณทํางาน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
 กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพแกรนดแปซิฟคลีส จํากัด (มหาชน) 
 ผูชวยผูจัดการท่ัวไปอาวุโส บริษัท กรุงเทพแกรนดแปซิฟคลีส จํากัด (มหาชน) 
 Executive Vice President บริษัท ไชลีส ไฟแนนซ จํากัด 
 Executive Vice President, Chailease Consumer Finance Co., Ltd. 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program รุนท่ี 57/2549 
 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
จํานวนปที่เปนกรรมการ 1 ป  
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมมี 
ตําแหนงในบริษัทอื่น 2 แหง 
 - กรรมการ/ ผูชวยผูจัดการท่ัวไปอาวุโส บริษัท กรุงเทพแกรนดแปซิฟคลีส จํากัด (มหาชน)  
 - Executive Vice President บริษัท ไชลีส ไฟแนนซ จํากัด 
ตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/  ไมมี 
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท  
การเขารวมประชุม มีการประชุมคณะกรรมการ 8 คร้ัง เขาประชุม 6 คร้ัง (ไดรับแตงต้ังวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2549) 
จํานวนหุนที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2549  ไมมี คิดเปน 0% ของหุนท่ีมีสิทธิออกเสียง 
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ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 
 
นายอนันต ศวัสตนานนท กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
อายุ 55 ป 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด Commerce Course, The Institute of Foreign Languages Business Development & 
 Management Course 
ประสบการณทํางาน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  
 Executive Vice Chairman, Shanghai Kinghill Co., Ltd. Pudong  P.R.O.C. 
 กรรมการผูจัดการ, Star of Andaman Co. , Ltd. 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program รุนท่ี 38/2548 
 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
จํานวนปที่เปนกรรมการ 3 ป  
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมมี 
ตําแหนงในบริษัทอื่น 2 แหง 
 - Executive Vice Chairman, Shanghai Kinghill Co., Ltd. Pudong  P.R.O.C. 
 - กรรมการผูจัดการ, Star of Andaman Co., Ltd. 
ตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/  ไมมี 
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท  
การเขารวมประชุม มีการประชุมคณะกรรมการ 8 คร้ัง เขาประชุม 3 คร้ัง 
การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร/ ไมมี 
ผูถือหุนรายใหญของบริษัท/ บริษัทยอย  
การมีความสัมพันธในลักษณะตอไปนี้  
กับบริษัท/ บริษัทใหญ/ บริษัทยอย/  
บริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจมีความขัด
แยง 

 

ในปจจุบันหรือในชวง 2 ปที่ผานมา  

- เปนกรรมการที่มีสวนในการบริหารงาน ไมมี 

  พนักงาน ลูกจาง หรือท่ีปรึกษาที่ไดรับ  

  เงินเดือนประจํา  

- เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ ไมมี 

- มีความสัมพันธทางธุรกิจ ไมมี 
จํานวนหุนที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2549  50,000 หุน คิดเปน 0.02% ของหุนท่ีมีสิทธิออกเสียง 
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ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 
 
นายเจีย หมิง หยาง กรรมการ 
อายุ 42 ป 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  University of Missouri U.S.A. 
ประสบการณทํางาน รายละเอียดปรากฏในขอมูลกรรมการและผูบริหารในรายงานประจําป 2549 
 กรรมการ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  
 กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนดแปซิฟคลีส จํากัด (มหาชน) 
 Chief Financial Officer, Chailease International Finance Corporation  
 Vice President, Finance & Administrative Dept., My-Funding Corporation 
 Special Assistant to Chairman, Chailease Group 
 Manager, Finance & Administrative Dept., My Funding Corporation 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไมมี 
จํานวนปที่เปนกรรมการ 2 ป  
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมมี 
ตําแหนงในบริษัทอื่น 4 แหง 
 - กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนดแปซิฟคลีส จํากัด (มหาชน)  
 - Chief Financial Officer, Chailease International Finance Corporation 
 - Vice President, Finance & Administrative Dept., My-Funding Corporation 
 - Special Assistant to Chairman, Chailease Group 
ตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/  ไมมี 
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท  
การเขารวมประชุม มีการประชุมคณะกรรมการ 8 คร้ัง เขาประชุม 5 คร้ัง  
จํานวนหุนที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2549  ไมมี คิดเปน 0% ของหุนท่ีมีสิทธิออกเสียง 
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นิยามกรรมการอิสระ 

บริษัทไดกําหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ของบริษัท ซึ่งมีขอกําหนดเทากับหลักเกณฑตามประกาศคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ.  12 /2543 ดังนี้ 

1.  ถือหุนไมเกินรอยละหาของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

2.  ไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุม ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

3.  ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดา

มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือ

บุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ใน

ลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน และไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถ

ใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 
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หลกัฐานสําหรับการเขารวมประชุม 
1. บุคคลธรรมดา 

 1.1 ผูถือหุนสัญชาตไิทย 
  (ก) กรณีมาดวยตัวเอง บัตรประจําตัวของผูถือหุน 
  (ข) กรณีมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะพรอมกรอกลายละเอียดและลงลายเซ็นทั้งผูมอบฉันทะและผูรับมอบ

ฉันทะครบถวน สําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตาง
ชาติ) ของผูรับมอบอํานาจ 

 1.2 ผูถือหุนชาวตางประเทศ 
  (ก) กรณีมาดวยตัวเอง หนังสือเดินทางของผูถือหุน 
  (ข) กรณีมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะพรอมกรอกลายละเอียดและลงลายเซ็นทั้งผูมอบฉันทะและผูรับมอบ

ฉันทะครบถวน  สําเนาหนังสือเดินทางของผูมอบอํานาจ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว
ตางชาติ)ของผูรับมอบอํานาจ 

2. นิติบุคคล 

 2.1 นิติบุคคลสัญชาติไทย 
(ก) กรณีมาดวยตัวเอง  

1. หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไมเกิน 60 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
2. สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนามใน

หนังสือมอบอํานาจ 
(ข) กรณีมอบฉันทะ  

1. หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไมเกิน 60 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
 2. หนังสือมอบฉันทะพรอมกรอกลายละเอียดและลงลายเซ็นทั้งผูมอบฉันทะและผูรบัมอบฉันทะครบถวน

สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนามใน
หนังสือมอบอํานาจพรอมบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของผูรับมอบอํานาจ 

 2.2 นิติบุคคลสัญชาติตางประเทศ 
(ก) กรณีมาดวยตัวเอง 

1. หนังสือรับรองนิติบุคคล 
2. สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนามใน

หนังสือมอบอํานาจ 
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(ข) กรณีมอบฉันทะ  

1. หนังสือรับรองนิติบุคคล 
 2. หนังสือมอบฉันทะพรอมกรอกลายละเอียดและลงลายเซ็นทั้งผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะครบถวน

สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนามใน
หนังสือมอบอํานาจพรอมบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของผูรับมอบอํานาจ 

ทั้งน้ี ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการรับรองสําเนาถูกตอง และหากเปนเอกสารท่ีจัดทําข้ึนในตางประเทศ ตองมีการรับ
รองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิค 
 

หมายเหตุ: 1) ผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน ณ สถานท่ีประชุมไดตั้งแตเวลา 14.00 น. ถึง 15.30 น.  ของวันที่  25 เมษายน 2550 
  2) ผูรับมอบอํานาจท่ีไดรับจากผูถือหุนหลายทานไดโปรดสงหลักฐานการเขารวมประชุมมายังบริษัทกอนวันท่ี  25 เมษายน 2550 
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ขอบังคับ 
ของ 

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
 

หมวดท่ี 4  การประชุมผูถือหุน 
 

ขอ 25. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4  เดือนนับแตวัน
สิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท 
  การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวา 1 
ใน 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะเขาช่ือกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีน้ี ใหคณะกรรมการจัด
ประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 
 ขอ 26. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวาเปนเรื่องที่จะเสนอ
เพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจดัสงใหผูถือหุนทราบไม
นอยกวา 7 วันกอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วันกอนวันประชุมไมนอย
กวา 3 วัน 
  ในการประชุมผูถือหุน สามารถจัดประชุมได ณ ทองที่อันเปนที่ต้ังสํานักงานใหญของบริษัท หรือ
จังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร 
 
 ขอ 27. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมก็ได 
  หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันที่และลายมือช่ือของผูถือหุนที่มอบฉันทะ และจะตองเปนไปตามแบบที่
นายทะเบียนกําหนด 
  โดยบุคคลที่ไดรับมอบฉันทะนั้น จะตองมอบหนังสือมอบฉันทะใหแกประธานกรรมการหรือผูที่
ประธานกําหนด ณ ที่ประชุม กอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 
 
 ขอ 28. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 
คน และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ
จากผูถือหุนมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จงึจะเปนองคประชุม 
  ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ช่ัวโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมา
เขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนน้ันไดเรียกนัดเพราะมีผูถือหุนรองขอ ให
การประชุมดังกลาวเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนน้ันมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะมีผูถือหุนรองขอ ใหทําการนัด
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ประชุมใหม และใหสงหนังสือเชิญประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ี จะครบ
องคประชุมหรือไมก็ได 
  ในการประชุมผูถือหุน ใหประธานกรรมการน่ังเปนประธานในที่ประชุม ถาไมมีประธานกรรมการ 
หรือประธานกรรมการมิไดมาประชุม ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรอง
ประธาน หรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหที่ประชุมเลือกผูถือหุนคนใดคนหน่ึงซึ่งไดเขารวมประชุมเปนประธานในที่
ประชุม 
 ขอ 29. ในการออกเสียงลงคะแนน ใหหุนหน่ึงหุนมีสิทธิ์ออกเสียงหน่ึงเสียง 
  การออกเสียงลงคะแนน ใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตผูถือหุนไมนอยกวา 5 คนรองขอและที่ประชุมลง
มติใหลงคะแนนลับก็ใหลงคะแนนลับ สวนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับน้ันใหเปนไปตามที่ประธานในที่ประชุมกําหนด 
 
 ขอ 30. มติของที่ประชุมผูถือหุนน้ันใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 
  (1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา
มีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 
  (2) ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
   (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 
   (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบรษิัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
   (ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบาง
สวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคจะ
แบงกําไรขาดทุนกัน 
   (ง) การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิหรอืขอบงัคับ 
   (จ) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุนกู 
   (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 
   (ช) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด 
 
 ขอ 31. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังน้ี 
  (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอที่ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัท
ในรอบปที่ผานมา 
  (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของรอบปบัญชีที่ผานมา 
  (3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารอง 
  (4) เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและกําหนดคาตอบแทน 
  (5) แตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน 
  (6) กิจการอื่นๆ 
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หนังสือมอบฉนัทะ 
 เขียนที่   
 วันที่   เดือน   พ.ศ.   
 
(1) ขาพเจา      
 ที่อยู    สัญชาติ    
    ทะเบียนผูถือหุนเลขที่   
    
 
(2) เปนผูถอืหุนของบริษัท เอเซียเสรมิกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม   หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ   เสียง  ดังนี้ 
   หุนสามัญ   หุน       ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ   เสียง 
   หุนบุริมสิทธิ   หุน       ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ    เสียง 
 

(3) ขอมอบฉันทะให   1.    อายุ   ป 
 อยูบานเลขที่   ถนน   ตําบล/แขวง   
 อําเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย   

  หรือ   2. นายประดิษฐ ศวัสตนานนท ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ      อายุ   58 ป   ใ 
 อยูบานเลขที ่353/5 ถนนทรัพย ซอยสันติภาพ 1 แขวงส่ีพระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร                                                           ใ 

 เปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที ่23/2550 ใน
วันพุธที่ 25 เมษายน 2550 เวลา 15.30 น. ณ หองประชุมแกรนดฮอลล บางกอกคลับ ช้ัน 28 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร เลขที่ 175    ถนน
สาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

(4) จํานวนคะแนนเสียงที่ขาพเจาไดรับมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังนี้ ดงันี้ 

 เทากับจํานวนหุนท้ังส้ินท่ีขาพเจาถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดตามขอ (2) 

 บางสวน คือ   หุนสามัญ   หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ   เสียง 
     หุนบุริมสิทธิ    หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ   เสียง  

(5) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี ้

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2549 

   เห็นดวย    เสียง  ไมเห็นดวย   เสียง   งดออกเสียง  เสียง  

 

 

แบบ ข. 



เอกสารแนบ 6 

-25- 

  วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายช่ือกรรมการใหมที่เขารับตําแหนงแทนกรรมการที่ลาออกและอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทน
กรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระใหกลับเขาดํารงตําแหนงใหม ดังนี้  

 กรรมการใหมแทนกรรมการที่ลาออกจากตําแหนง  

 1. นาย เฉิน ชิ ชิง 

 กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 

 1.    นายโล จุน ลอง 

              2.    นายอนันต ศวัสตนานนท 

              3.    นายหยาง เจีย หมิง 

               4.    นายเชน ยิง ฮยุ  

 เห็นดวยกับการแตงต้ังกรรมการทั้งชุด                                    เสียง 

 เห็นดวยกับการแตงต้ังกรรมการบางราย ดังนี ้

  1.     นาย เฉิน ชิ ชิง 

   เห็นดวย    เสียง  ไมเห็นดวย   เสียง   งดออกเสียง  เสียง 

  2.     นายโล จุน ลอง   เห็นดวย    
เสียง  ไมเห็นดวย   เสียง   งดออกเสียง  เสียง 

  3.    นายอนันต ศวัสตนานนท 

   เห็นดวย    เสียง  ไมเห็นดวย   เสียง   งดออกเสียง  เสียง 

  4 .   นายหยาง เจีย หมิง 

   เห็นดวย    เสียง  ไมเห็นดวย   เสียง   งดออกเสียง  เสียง 

  5.   นายเชน ยิง ฮยุ 

   เห็นดวย    เสียง  ไมเห็นดวย   เสียง   งดออกเสียง  เสียง 

  วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป  2550  

   เห็นดวย    เสียง  ไมเห็นดวย   เสียง   งดออกเสียง  เสียง 

  วาระที่ 4 พิจารณารับทราบรายงานประจําป 2549 ของคณะกรรมการบริษัท  

   เห็นดวย    เสียง  ไมเห็นดวย   เสียง   งดออกเสียง  เสียง 

  วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําปส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งไดผานการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

   เห็นดวย    เสียง  ไมเห็นดวย   เสียง   งดออกเสียง  เสียง 
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  วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกาํไรของบริษัทและพิจารณาการจายเงินปนผลจากผลการดําเนนิงานประจําป 2549 

   เห็นดวย    เสียง  ไมเห็นดวย   เสียง   งดออกเสียง  เสียง 

  วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2550 ดังนี ้

  1. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผูสอบบัญชีรับอนญุาต เลขทะเบียน  3853  หรือ 

  2. นายโสภณ เพิ่มศริิวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนญุาต เลขทะเบียน  3182  หรือ 

  3. นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑติ ผูสอบบัญชีรับอนญุาต เลขทะเบียน  3970 

แหง บริษัท สํานกังาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูสอบบัญชี แสดงความเห็น และลงนาม
ในงบการเงินของบริษัทประจําป 2549 และกําหนดคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงิน 880,000 บาท  

   เห็นดวย    เสียง  ไมเห็นดวย   เสียง   งดออกเสียง  เสียง 

  วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (หากมี) 

  เห็นดวย    เสียง  ไมเห็นดวย   เสียง   งดออกเสียง  เสียง 

   

(6) คําแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถามี) ของผูรับมอบฉนัทะ                    

(7) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบไุวไมชัดเจน หรือในกรณทีีท่ี่ประชุมมีการ
พิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเทจ็จริงประการ
ใด ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 
กิจการใดทีผู่รับมอบฉนัทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถอืเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 

ลงชื่อ   ผูมอบฉันทะ ลงชื่อ   ผูรับมอบฉันทะ 
 (  )   ( )  
 
หมายเหตุ 

1. ผูถือหุนที่มอบฉนัทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถ
แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได 

2. ผูถือหุนจะมอบฉนัทะเทากับจํานวนหุนที่ระบุไวในขอ (2) หรือจะมอบฉนัทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ระบไุวในขอ (2) ก็
ได 

3. ผูรับมอบฉันทะสามารถแยกลงคะแนนเสียงได ทั้งนี้หากขอความที่ระบุมีจํานวนเกนิกวาที่ระบุไวขางตนก็สามารถระบุเพิ่มเติม
ไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ 

4. วาระเลอืกต้ังกรรมการสามารถเลอืกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลอืกต้ังกรรมการบางราย 
5. กรณีหากมีขอกาํหนดหรือขอบังคับใดกําหนดใหผูรับมอบฉันทะตองแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอืน่ใด เชน กรณีผูรับมอบ

ฉันทะเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการเร่ืองใดที่ไดเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลัก
ฐานโดยระบุไวในขอ (6)  
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ 
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บรษิัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  

 ในการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 23/2550 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2550 เวลา 15.30 น. ณ หองประชุม             
แกรนดฮอลล บางกอกคลับ ช้ัน 28 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร เลขที่ 175 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนัเวลา และสถานที่อืน่ 

   วาระที ่  เร่ือง   

    เห็นดวย   เสียง   ไมเห็นดวย   เสียง    งดออกเสียง     เสียง 

  วาระที ่  เร่ือง   

    เห็นดวย   เสียง   ไมเห็นดวย   เสียง    งดออกเสียง     เสียง 

 ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุกประการ 
    
 
 
    ลงชื่อ    ผูมอบฉันทะ 
          ( ) 
    วันที่             /                         /               1 
 
    ลงชื่อ     ผูรับมอบฉนัทะ 
          ( ) 
    วันที่             /                         /               1 
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สถานท่ีประชุมใหญสามญัประจําปผูถือหุน ครั้งท่ี 23/2550 
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

เวลา 15.30 น. ณ หองแกรนดฮอลล บางกอกคลับ  

ช้ัน 28 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร, เลขท่ี175 ถนนสาทรใต, แขวงท ุ งมหาเมฆ, เขตสาทร, กรุงเทพ 10120 

Tel. 02-679 5550   Fax. 02-285 1998 
 

- จากถนนเพลินจิต, ถนนพระราม 4, เขาถนนสาทรใต ว่ิงผานซอยสวนพลู, ผานสถานฑูตสิงคโปร, ตึกแรก เล้ียวซายเขาดานหนาอาคาร  
- จากถนนสาทรเหนือ ถึงส่ีแยกสาทรใหเล้ียวขวาเขาถนนนราธิวาสฯ แลวชิดซายเขาซอยแรก มุมตึก (นราธิวาส 5)  

-        จาก ถนนสุรวงศ, ถนนสีลม เล้ียวเขาถนนนราธิวาสฯ ผานส่ีแยกสาทรแลวชิดซายเขาซอยแรก มุมตึก (นราธิวาส 5)  
- จากถนนพระราม 3 ว่ิงมาตามถนนนราธิวาสฯ ถึงส่ีแยกสาทรใหรอเล้ียวกลับรถดานหนาปอมตํารวจแลวชิดซายเขาซอยแรก (นราธิวาส 5) 
- หรือใชรถไฟฟาบทีีเอส (สายสีลม) ลงที่สถานีรถไฟฟาชองนนทรี แลวเดนิข้ึนสะพานลอยขามมาทางดานถนนสาทรใต ตึกที่ 2 ซายมือ 
หมายเหต ุชั้นจอดรถใตดิน ลงไปอยูดานขวามือ จากน้ันใหใชลิฟทจากชั้นใตดนิมาทีช่ัน้ 1 แลวตอลิฟทของคลับมาที่ชัน้ 28 (ลอบบี)้ 

  

                                                                    สถานีรถไฟฟา บีทีเอส  ศาลาแดง              

          ถนนสีลม                                                                    ถนนสีลม                         BTS 

                                                                                                     

 

  สถานีรถไฟฟา บีทีเอส  ชองนนทรี                                     สแตนดารชารเตอร                    ซิต้ีแบงค                 

                                                                                                                       

             ถนนสาทรเหนือ                                                                 ถนนสาทรใต            

             อาคารรัจนาการ                                                                 สถานฑูตสิงคโปร 

 อาคารเอ็มไพร ทาวเวอร                                                                                                                             อาคารสาทรซิต้ี ทาวเวอร                     

 อาคารบางกอกซิต้ี ทาวเวอร  = A                            ซ. นราธิวาส ฯ  5                                              

                                                                                              ช้ันใตดิน                                                    ช้ันที่ 1 

                                                                                

                                                                             ลานจอดรถ                                                   คลับลิฟท 

  ถนนนราธิวาสราชนครินทร                                                                                           

    ธนาคารกรุงเทพ 

A 

BTS 


