
 
   

                
 

 
 

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2549 
บริษัท เอเซียเสริมกจิลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

 
 
 

วันที่ 12 กันยายน 2549 
เวลา 15.00 น. 

 
ณ หองแกรนดฮอลล  บางกอกคลับ 

ชั้น 28 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร เลขท่ี 175  ถนนสาทรใต 
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร 
 กรุงเทพมหานคร 10120  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



ทะเบียนเลขที่ บมจ. 40854600040 
 
เลขที่  2549/25 

วันที่ 1 กันยายน 2549 
 
เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549 
 
เรียน ทานผูถือหุน 
 
สิ่งที่สงมาดวย 1. รายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 22/2549 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 

2549  
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) 
3. หลักฐานสําหรับการเขารวมประชุม 
4. ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ 
5. หนังสือมอบฉันทะ 
6. แผนที่สถานที่ประชุม 

 
 ดวยคณะกรรมการของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นสมควรที่จะจัดใหมีการประชุม
วิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 12 กันยายน 2549 เวลา 15.00 น. ณ หองแกรนดฮอลล  บางกอกคลับ ช้ัน 28 อาคาร
สาธรซิต้ีทาวเวอร เลขที่ 175  ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังตอไปนี้ 
 

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน คร้ังที่ 22/2549 ท่ีจัดขึ้นเม่ือวันที่ 
26 เมษายน 2549  

 ขอเท็จจริงและเหตุผล :  
 การประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 22/2549 ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 โดยมี

สําเนารายงานการประชุมตามที่แนบมานี้ (เอกสารแนบ 1) จําเปนตองใหผูถือหุนรับรองความถูก
ตองรวมกัน 

ความเห็นคณะกรรมการ 
เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนดัง
กลาว
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วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวน 115,000,000 หุน (หนึ่ง

รอยสิบหาลานหุน) และการจัดสรรหุนดังกลาวใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัทตามสัดสวนการถือ
หุน (Rights Issue) ในอัตราการจองซื้อ 1 (หนึ่ง) หุนสามัญเดิม ตอ 1 (หนึ่ง) หุนสามัญใหม (1:1) ใน
ราคาเสนอขายหุนละ 5.50 บาท (หาบาทหาสิบสตางค) 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล 
 เนื่องจากในชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2548) บริษัทมีอัตราการเติบโตของสิน

ทรัพยรวมเฉลี่ยรอยละ 26 ตอป โดยมีแหลงเงินทุนจากการกูยืมเงินเปนหลัก สงผลใหอัตราสวนหนี้
สินรวมตอสวนของผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 อยูที่ระดับ 8.73 เทา เพื่อรองรับ
การขยายตัวของธุรกิจในอนาคต รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดหาแหลงเงินกู ดวยตน
ทุนทางการเงินที่สามารถแขงขันได และลดภาระเงินกูยืมและดอกเบี้ยจายในชวงที่อัตราดอกเบี้ยอยู
ในระดับสูง จึงเห็นสมควรใหบริษัททําการเพิ่มทุนเพื่อเสริมสรางโครงสรางเงินทุนใหแข็งแกรง
เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจดังกลาว 

 นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัท ไดกําหนดให
บริษัทสามารถเพิ่มทุนจากจํานวนที่จดทะเบียนไวแลวไดโดยการออกหุนใหมเพิ่มขึ้น โดยตองได
รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

ความเห็นคณะกรรมการ 
เห็นสมควรใหนําเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2549 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและ
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวใหแกผูถือหุนสามัญ
ของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Rights Issue) โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 115,000,000 
หุน (หนึ่งรอยสิบหาลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท  (หาบาท) และใหสิทธิในการจองซื้อ 1 
หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนสามัญใหม (1:1) ในราคาเสนอขายตอหุน 5.50 บาท (หาบาทหาสิบสตางค) 

นอกจากนี้ ที่ประชุมไดอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว ใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัท 
ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
1) ใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดเสนอขายใหแกผูถือหุนสามัญเดิม ซึ่งมีช่ือปรากฏใน

สมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2549 ตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือหุนแตละ
รายถืออยู (Rights Issue) ในอัตรา 1 (หนึ่ง) หุนสามัญเดิม ตอ 1 (หนึ่ง) หุนสามัญใหม โดยผู
ถือหุนเดิมมีสิทธิจองซื้อหุนใหมเกินสิทธิของตนตามอัตราที่กําหนดไวนี้ได แตผูถือหุนเดิม
ที่จองซื้อหุนใหมเกินสิทธิจะไดรับการจัดสรรหุนใหสําหรับจํานวนที่มีการใชสิทธิเกินนี้เมื่อ
มีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมที่ไดจองซื้อตามสิทธิครบถวนทั้งหมด หรือสละ
สิทธินั้นแลวเทานั้น 

2) ใหคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจัดการซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการเปนผู
มีอํานาจในการพิจารณากําหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการออกหุน
สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึง ระยะเวลาจองซื้อ การชําระเงินคาหุน และกําหนดเงื่อน
ไขอื่น ตลอดจนมีอํานาจในการเขาเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาตางๆ ที่เกี่ยว
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ของ รวมทั้งดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย
หุนสามัญเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงการนําหุนสามัญเพิ่มทุนเขาจด
ทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนดําเนิน
การขออนุญาตตอหนวยงานที่เกี่ยวของ 

3) ในกรณีที่มีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผูถือหุนเดิมตามสิทธิ ใหคณะ
กรรมการบริหารหรือกรรมการผูจัดการมีอํานาจจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกลาวให
กับผูถือหุนเดิมที่ประสงคจะซื้อเกินสิทธิตามสัดสวนการถือหุนเดิม (Pro Rata Basis) ใน
ราคาเดียวกันกับหุนที่ไดรับการจัดสรรตามสิทธิ ดังนี้ 

 (1) ในกรณีที่มีหุนเหลือมากกวาหุนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิ จะจัดสรรใหแกผูที่จองซื้อ
เกินกวาสิทธิและชําระคาจองซื้อหุนดังกลาวทั้งหมดทุกรายตามจํานวนที่จองซื้อเกิน
กวาสิทธิ และหุนสวนที่เหลือจากการจัดสรรในสวนนี้ ใหจัดสรรเสนอขายแกผูถือ
หุนเดิมรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายในราคาเดียวกันกับที่เสนอขายตอผูถือหุนเดิม 
หรือตัดหุนสวนที่เหลือดังกลาวทิ้ง ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู
จัดการเห็นสมควร 

 (2) ในกรณีที่มีหุนเหลือนอยกวาหุนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิ จะจัดสรรใหแกผูที่จองซื้อ
เกินกวาสิทธิตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

  (ก) จัดสรรตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละราย โดย
นําสัดสวนการถือหุนเดิมของผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายคูณดวย
จํานวนหุนที่เหลือ จะไดเปนจํานวนหุนที่ผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายมี
สิทธิไดรับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุน ใหปดเศษของหุนนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ 
จํานวนหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรจะไมเกินจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละราย
จองซื้อและชําระคาจองซื้อแลว 

 (ข) ในกรณีที่ยังมีหุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามขอ (ก) อยูอีก ใหทําการจัด
สรรใหแกผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละราย ตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุน
แตละรายจองซื้อเกินกวาสิทธิและยังไมไดรับการจัดสรรเทียบกับจํานวนหุน
ที่มีการจองซื้อเกินกวาสิทธิและยังไมไดรับการจัดสรรทั้งหมดไปจนกระทั่ง
ไมมีหุนเหลือจากการจัดสรร  

 
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจํานวน 575,000,000 บาท (หารอยเจ็ดสิบ

หาลานบาท) มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท  (หาบาท) เปน 1,150,000,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งรอยหา
สิบลานบาท) มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท (หาบาท) โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 575,000,000 
บาท (หารอยเจ็ดสิบหาลานบาท) ดวยการออกหุนสามัญจํานวน 115,000,000 หุน (หนึ่งรอยสิบหา
ลานหุน) เพื่อเสนอขายแกผูถือหุนสามัญของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน  
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ขอเท็จจริงและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัท กําหนดใหการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนตองไดรับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนและเพื่อใหสอดคลองกับวาระที่ 2 
เรื่องการพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  

ความเห็นคณะกรรมการ 
 เห็นสมควรใหนําเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2549 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัทจากเดิมจํานวน 575,000,000 บาท (หารอยเจ็ดสิบหาลานบาท) ซึ่งประกอบดวย
หุนสามัญ จํานวน 115,000,000 หุน (หนึ่งรอยสิบหาลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท (หาบาท) 
เปน 1,150,000,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งรอยหาสิบลานบาท) ซึ่งประกอบดวยหุนสามัญ จํานวน 
230,000,000 หุน (สองรอยสามสิบลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท  (หาบาท)โดยเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจํานวน 575,000,000 บาท (หารอยเจ็ดสิบหาลานบาท) ดวยการออกหุนสามัญใหม จํานวน 
115,000,000 หุน (หนึ่งรอยสิบหาลานหุน) เพื่อเสนอขายแกผูถือหุนสามัญของบริษัทตามสัดสวน
การถือหุน 

 
วาระที่ 4 .  พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัท เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให

สอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัท กําหนดใหการแกไขเพิ่ม
เติมหนังสือบริคณหสนธิตองไดรับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนและเพื่อใหสอด
คลองกับวาระที่ 3 เรื่องการพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการ 
เห็นสมควรใหนําเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2549 เพื่อพิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน โดยแกไขใหเปนดังนี้ 

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

 
 
 
 
 



 

หนาที่ 5 /23 

 
 

วาระที่ 5. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี) 

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

   ประธานกรรมการ 
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนครั้งท่ี 22/2549 
ของ 

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง  จํากัด (มหาชน) 
 
 
เวลาและสถานที่ 
 
 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 เวลา 15.30 น. ณ บางกอกคลับ ช้ัน 28 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร เลขที่ 175  ถนน
สาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
 

กรรมการที่เขารวมประชุม 
1. ดร. อํานวย วีรวรรณ  ประธานกรรมการ  
2. นายโล จุน ลอง  กรรมการ/ กรรมการผูจัดการ 
3. นายเทียนทวี สระตันติ์  กรรมการ/ รองกรรมการผูจัดการ 
4. นายเชน ยิง ฮุย   กรรมการ 
5. นายฮวง เชง หมิง  กรรมการ 
6. นายฟง ลอง เชน  กรรมการ 
7. นางปฏิมา ชวลิต  กรรมการ 
8. นายประดิษฐ ศวัสตนานนท ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
9. พลตํารวจโท พิชิต ควรเดชะคุปต กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

 
เร่ิมการประชุม 
 
ที่ประชุมเลือก ดร. อํานวย วีรวรรณ เปนประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา มีผูถือหุนของบริษัทเขารวม
ประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 75 คน ถือหุนรวมกันเปนจํานวนทั้งสิ้น 97,486,610 หุน คิดเปนรอยละ 
84.77 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด (ผูถือหุนของบริษัททั้งหมดมี 588 คน ถือหุนรวม 115,000,000 หุน ครบเปน
องคประชุม ประธานฯ กลาวเปดการประชุมและเริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน คร้ังที่ 21/2548 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 27 

เมษายน 2548 
 

ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมฯ วา รายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 21/2548 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 และสําเนารายงานการประชุมดังกลาวไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอม
เอกสารเชิญประชุมแลว โดยคณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับรองราย
งานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนดังกลาว 
 
ประธานฯ  จึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกลาว  
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ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทในวาระนี้ดังตอไปนี้ 
 
มติ รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 21/2548 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 
 
ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียง ลงมติเปนเอกฉันทดวยจํานวนเสียง 

97,486,610 เสียง โดยไมมีคะแนนเสียงคัดคานหรืองดออกเสียง 
 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายชื่อกรรมการที่ลาออกจากตําแหนงและกรรมการใหมท่ีเขารับตําแหนงแทน และอนุมัติ

แตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระใหกลับเขาดํารงตําแหนงใหม ดังนี้ 
 

คุณดนัย ลาภาวิวัฒน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ไดแจงตอที่ประชุมฯ ดังนี้ 
 
กรรมการที่ลาออกจากตําแหนง 
1. นายถัง ไล หวัง 
 
กรรมการใหมแทนกรรมการที่ลาออกจากตําแหนง 
1. นายเชน ยิง ฮุย 
 
กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 
1. นายฮวง หมิง ฟู 
2. นายฮวง เชง หมิง 
3. นายประดิษฐ ศวัสตนานนท 
4. พลตํารวจโทพิชิต ควรเดชะคุปต 
 
โดยขอบังคับของบริษัทไดกําหนดวากรณีที่กรรมการวางลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 
ใหที่ประชุมคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการ
ได และไดกําหนดวาในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวน 1 ใน 3 ซึ่ง
ในปนี้มีกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระจํานวน 4 ทาน คือ นายฮวง หมิง ฟู นายฮวง เชง หมิง นายประ
ดิษฐ ศวัสตนานนท และพลตํารวจโทพิชิต ควรเดชะคุปต ซึ่งเปนผูที่ทําคุณประโยชนใหแกบริษัทมาโดย
ตลอด ซึ่งคณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบรายนามกรรมการที่ลา
ออกจากตําแหนงและกรรมการใหมที่เขารับตําแหนงแทน และอนุมัติแตงตั้งกรรมการทั้ง 4 ทานที่ครบ
กําหนดออกตามวาระดังรายนามขางตน ใหกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง 

 
ประธานฯ จึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกลาว 
 
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทในวาระนี้ดังตอไปนี้ 
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มติ รับทราบรายนามกรรมการที่ลาออกจากตําแหนงไดแก นายถัง ไล หวัง และกรรมการใหมที่เขารับ

ตําแหนงแทน ไดแก นายเชน ยิง ฮุย  และอนุมัติแตงตั้งกรรมการทั้ง 4 ทานที่ครบกําหนดออกตาม
วาระ ไดแก นายฮวง หมิง ฟู นายฮวง เชง หมิง นายประดิษฐ ศวัสตนานนท และ พลตํารวจโทพิชิต 
ควรเดชะคุปต ใหกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง   

 
ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียง ลงมติเปนเอกฉันทดวยจํานวนเสียง 

97,486,610 เสียง โดยไมมีคะแนนเสียงคัดคานหรืองดออกเสียง 
 
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป  2549 
 

คุณดนัย ลาภาวิวัฒน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ไดแจงตอที่ประชุมฯ ดังนี้ ตามพระราช
บัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัท ไดกําหนดให กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบ
แทนจากบริษัท โดยที่ประชุมสามัญประจําปจะพิจารณาคาตอบแทนกรรมการดังกลาว และเพื่อสงเสริมการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ บริษัทจึงควรพิจารณาจายคาตอบแทนที่เหมาะสมใหแกคณะกรรมการของ
บริษัท ซึ่งคณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทประจําป 2549 ดังนี้ 
 

 -  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ คาตอบแทนประจํา 30,000  บาทตอเดือน 
  กรรมการอิสระ 
 -  กรรมการตรวจสอบ/ คาตอบแทนประจํา 20,000 บาทตอเดือน 
  กรรมการอิสระ 
 -  ประธานกรรมการ/ คาตอบแทนประจํา 10,000 บาทตอเดือน 
  กรรมการบริหาร  

 -  กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร                        คาตอบแทนประจํา 10,000 บาทตอเดือน 
 
ประธานฯ จึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกลาว 
 
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทในวาระนี้ดังตอไปนี้ 
 
มติ อนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป  2549 ดังนี้  
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-  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ คาตอบแทนประจํา 30,000 บาทตอเดือน 
 กรรมการอิสระ   

- กรรมการตรวจสอบ และ คาตอบแทนประจํา 20,000 บาทตอเดือน 
 กรรมการอิสระ   

- ประธานกรรมการและ คาตอบแทนประจํา 10,000 บาทตอเดือน 
 กรรมการบริหาร   

 - กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร      คาตอบแทนประจํา 10,000 บาทตอเดือน 
 
ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียง ลงมติเปนเอกฉันทดวยจํานวนเสียง 

97,486,610 เสียง โดยไมมีคะแนนเสียงคัดคานหรืองดออกเสียง 
 
วาระที่ 4.        พิจารณารับทราบรายงานประจําป 2548 ของคณะกรรมการบริษัท 

 
นายโล จุน ลอง ในฐานะกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ ไดกลาวรายงานสรุปผลการดําเนินงาน ประจําป 
2548 ซึ่งคณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับทราบรายงานประ
จําป 2548 ดังกลาว 
 
ประธานฯ จึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและรับทราบเรื่องดังกลาว 
 
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทในวาระนี้ดังตอไปนี้ 

 
มติ รับทราบรายงานประจําป 2548 ของคณะกรรมการบริษัท  
 
ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียง ลงมติเปนเอกฉันทดวยจํานวนเสียง 

97,486,610 เสียง โดยไมมีคะแนนเสียงคัดคานหรืองดออกเสียง 
 
วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งไดผานการ

พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 
คุณดนัย ลาภาวิวัฒน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ไดแจงตอที่ประชุมฯ วา ตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ไดกําหนดใหบริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัทที่ผาน
การตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหแกผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินประ
จําป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ที่ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู
สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแลว ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2548 ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอม
หนังสือเชิญประชุมฯในครั้งนี้ กลาวโดยสรุปดังนี้ สินทรัพยรวม 7,875,668,802 บาท หนี้สินรวม 
7,003,105,463 บาท สวนของผูถือหุน 872,563,339 บาท รายไดรวม 741,555,854 บาท คาใชจายรวม 
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352,384,781 และกําไรสุทธิ 138,638,824 บาท ซึ่งคณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ดัง
กลาว 
 
ประธานฯ จึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกลาว 
 
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทในวาระนี้ดังตอไปนี้ 

 
มติ อนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งตรวจสอบโดยผู

สอบบัญชีรับอนุญาตและไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียง ลงมติเปนเอกฉันทดวยจํานวนเสียง 

97,486,610 เสียง โดยไมมีคะแนนเสียงคัดคานหรืองดออกเสียง 
 

วาระที่ 6. พิจารณารับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลของบริษัทในป 2548 และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกําไร
ของบริษัทและพิจารณาการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2548 

 
นายโล จุน ลอง ในฐานะกรรมการผูจัดการบริษัทฯ ไดแจงตอที่ประชุมฯ ดังนี้ เนื่องดวยที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2548 ไดมีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลจากกําไร
สะสมของบริษัท ใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัทจํานวนทั้งสิ้น 115,000,000 หุน ที่มีรายช่ือปรากฏในสมุด
ทะเบียนผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อกําหนดสิทธิผูถือหุนในการรับเงินปนผลในวันพุธ 
ที่ 12 ตุลาคม 2548 ณ เวลา 12.00 น. ในอัตรา 0.60 บาทตอหุน รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น 69,000,000 บาท 
หรือคิดเปนรอยละ 50.13 ของกําไรสุทธิประจําป 2547 ของบริษัท ซึ่งมีจํานวน 137,654,726 บาท และไดจาย
เงินปนผลเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2548 คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับ
ทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลดังกลาว 
 
สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2548 ต้ังแต 1 มกราคม 2548 ถึง 31 ธันวาคม 2548 มีกําไรสุทธิรวม 
138,638,824 บาท คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรผล
กําไรประจําป 2548 ของบริษัท ดังนี้ 
 1. เงินสํารองตามกฎหมายในอัตรารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ จํานวน 6,931,941.19 บาท 
        2. เงินปนผลจายในอัตรา 0.60 บาทตอหุน ใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัทซึ่งปรากฏรายชื่อในสมุด

ทะเบียนผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2549 ณ 
เวลา 12.00 น. เพื่อกําหนดสิทธิผูถือหุนในการรับเงินปนผลสําหรับหุนสามัญจํานวน 115,000,000 
หุน รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น 69,000,000 บาท และกําหนดจายเงินปนผลในวันอังคารที่ 23 
พฤษภาคม 2549 
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ประธานฯ จึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกลาว 
 
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทในวาระนี้ดังตอไปนี้ 

 
มติ รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลของบริษัทในป 2548 และอนุมัติการจัดสรรผลกําไรจากผล

การดําเนินงานประจําป 2548  ดังนี้ 
 

- รับทราบการจายปนผลระหวางกาลจากกําไรสะสมของบริษัทใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัท
จํานวนทั้งสิ้น 115,000,000 หุน ในอัตรา 0.60 บาทตอหุน รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น 
69,000,000 บาท ซึ่งไดจายเงินปนผลดังกลาวเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2548 

-     อนุมัติการจัดสรรผลกําไรจากผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2548 ต้ังแต 1 มกราคม 2548 ถึง 
31 ธันวาคม 2548 ซึ่งมีกําไรสุทธิรวม 138,638,824 บาท ดังนี้ 
1. เงินสํารองตามกฎหมายในอัตรารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ จํานวน 6,931,941.19 บาท 
2. เงินปนผลจายในอัตรา 0.60 บาทตอหุน ใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัทซึ่งปรากฏรายชื่อใน

สมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน ในวันพฤหัสบดีที่ 11 
พฤษภาคม 2549 ณ เวลา 12.00 น. เพื่อกําหนดสิทธิผูถือหุนในการรับเงินปนผลสําหรับหุน
สามัญจํานวน 115,000,000 หุน รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น 69,000,000 บาท และกําหนด
จายเงินปนผลในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2549 

 
ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียง ลงมติเปนเอกฉันทดวยจํานวนเสียง 

97,486,610 เสียง โดยไมมีคะแนนเสียงคัดคานหรืองดออกเสียง 
 
วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2549 ดังนี้ 
  
 คุณดนัย ลาภาวิวัฒน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ ไดแจงรายนามของผูสอบบัญชีของบริษัทที่คณะ

กรรมการบริษัทเห็นควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2549   
ดังนี้ 

1. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  3853  หรือ 
2. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  3182  หรือ 
3. นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  3970 
แหง บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูสอบบัญชี แสดงความ
เห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทประจําป 2549 และกําหนดคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงิน 
880,000 บาท  

ประธานฯ จึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกลาว 
 
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทในวาระนี้ดังตอไปนี้ 
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มติ อนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2549 ดังนี้  

1. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  3853  หรือ 
2. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  3182  หรือ 
3. นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  3970 
แหง บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูสอบบัญชี แสดงความเห็น 
และลงนามในงบการเงินของบริษัทประจําป 2549 และกําหนดคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงิน 880,000 
บาท 

 

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียง ลงมติเปนเอกฉันทดวยจํานวนเสียง 
97,486,610 เสียง โดยไมมีคะแนนเสียงคัดคานหรืองดออกเสียง 

 
วาระที่ 8. พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถามี) 
 

ไมมีกิจการอื่นใดที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา  ประธานฯ จึงกลาวปดประชุมเวลา 16.15 น. 
 
 
 
 
 
                                                                                  (            ดร. อํานวย วีรวรรณ                 ) 

                     ประธานที่ประชุม 
 
 
 

badin.da
Stamp
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(F 53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
วันท่ี 10 สิงหาคม 2549 

 
ขาพเจาบริษัท  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง  จํากัด  (มหาชน)  ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 7/2549 เมื่อ 10 สิงหาคม 

2549 ระหวางเวลา 14:00 ถึง 15:30  เกี่ยวกับการเพิ่มทุน / จัดสรรหุนเพิ่มทุนดังตอไปนี้ 

 1.  การเพิ่มทุน 
  ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก  575,000,000 บาท (หารอยเจ็ดสิบหาลาน
บาท) เปน 1,150,000,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งรอยหาสิบลานบาท) โดยออกหุนสามัญใหม จํานวน  115,000,000 หุน (หนึ่ง
รอยสิบหาลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท (หาบาท) รวม 575,000,000 บาท (หารอยเจ็ดสิบหาลานบาท) เพื่อเสนอขาย
แกผูถือหุนสามัญของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน 

 2. การจัดสรรหุนเพิ่มทุน 
  ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 115,000,000 หุน (หนึ่งรอยสิบหาลานหุน) 
มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท (หาบาท) รวม 575,000,000 บาท (หารอยเจ็ดสิบหาลานบาท) ใหผูถือหุนสามัญของบริษัทตาม
สัดสวนการถือหุน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  2.1   รายละเอียดการจัดสรร  
จัดสรรใหแก จํานวนหุน อัตราสวน 

(เดิม : ใหม) 
ราคาขาย 

ตอหุน (บาท) 
วัน เวลา จองซื้อ 

และชําระเงินคาหุน 
หมายเหตุ 

ผูถือหุนเดิมตามสัดสวน
การถือหุน จํานวน 
115,000,000 หุน ซึ่งมี
รายช่ือในสมุดทะเบียนผู
ถือหุนในวันปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุน
ในวันศุกรที่ 25 สิงหาคม 
2549 

 115,000,000  1:1  5.50  21-22, 25-27 
 กันยายน 2549 

 

      
 
2.2 การดําเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุน 
 2.2.1 กรณีที่มีเศษของหุน ใหตัดเศษของหุนทิ้ง  
 2.2.2  กรณีที่มีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผูถือหุนเดิมตามสิทธิ 
  ใหคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจัดการมีอํานาจจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกลาว

ใหกับผูถือหุนเดิมที่ประสงคจะซื้อเกินสิทธิตามสัดสวนการถือหุนเดิม (Pro Rata Basis) ในราคาเดียวกันกับหุนที่ไดรับการ
จัดสรรตามสิทธิ ดังนี้ 



เอกสารแนบ 2 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่  2, 3, 4 

หนาที่ 14/23 

  (1) ในกรณีที่มีหุนเหลือมากกวาหุนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิ จะจัดสรรใหแกผูที่จองซื้อเกินกวา
สิทธิและชําระคาจองซื้อหุนดังกลาวทั้งหมดทุกรายตามจํานวนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิ และหุนสวนที่เหลือจากการจัดสรรใน
สวนนี้ ใหจัดสรรเสนอขายแกผูถือหุนเดิมรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายในราคาเดียวกันกับที่เสนอขายตอผูถือหุนเดิม หรือ
ตัดหุนสวนที่เหลือดังกลาวทิ้ง ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจัดการเห็นสมควร 

  (2) ในกรณีที่มีหุนเหลือนอยกวาหุนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิ จะจัดสรรใหแกผูที่จองซื้อเกินกวา
สิทธิตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

    (ก) จัดสรรตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละราย โดยนําสัดสวน
การถือหุนเดิมของผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายคูณดวยจํานวนหุนที่เหลือ จะไดเปนจํานวนหุนที่ผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิ
แตละรายมีสิทธิไดรับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุน ใหปดเศษของหุนนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จํานวนหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรร
จะไมเกินจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายจองซื้อและชําระคาจองซื้อแลว 

    (ข) ในกรณีที่ยังมีหุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามขอ (ก) อยูอีก ใหทําการจัดสรรใหแก
ผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละราย ตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายจองซื้อเกินกวาสิทธิและยังไมไดรับการจัดสรร
เทียบกับจํานวนหุนที่มีการจองซื้อเกินกวาสิทธิและยังไมไดรับการจัดสรรทั้งหมดไปจนกระทั่งไมมีหุนเหลือจากการจัดสรร 

2.3 จํานวนหุนคงเหลือที่ยังมิไดจัดสรร จํานวน  -ไมมี- หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ  -ไมมี-  บาท รวม  -ไมมี-  
ลานบาท 

3.  กําหนดวันประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 
 กําหนดวันประชุมใหญวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549 ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2549  เวลา 15: 00 น. ณ หอง

แกรนดฮอล บางกอกคลับ ช้ัน 28 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร เลขที่ 175 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120 โดยกําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนของบริษัทเพื่อสิทธิในการเขา รวมประชุมผูถือหุน 
และสิทธิในการไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ต้ังแตวันที่  25 สิงหาคม 2549 เวลา 12.00 น. จนกวาการประชุมผูถือหุน
ดังกลาวจะแลวเสร็จ 

4.  การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน ตอหนวยงานราชการที่เก่ียวของ และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถามี)  
 4.1 บริษัทจะดําเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชย 
 4.2 บริษัทจะดําเนินการขออนุญาตตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพื่อรับหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว

เปนหลักทรัพยจดทะเบียน และเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

5.  วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพิ่ม 
 5.1 เพื่อใชเปนเงินทุนในการขยายสินเชื่อเชาซื้อรถยนตของบริษัททั้งจํานวนในระยะเวลา 1 ป  
 5.2 เพื่อลดอัตราสวนหนี้สินตอทุนของบริษัท 

6.  ประโยชนท่ีบริษัทจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 
 6.1 ลดภาระเงินกูยืมและดอกเบี้ยจากเงินกูยืมดังกลาว 
 6.2  เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
 6.3 เพื่อเสริมสรางโครงสรางทุนของบริษัท 
 

7.  ประโยชนท่ีผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 
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 7.1 การปรับโครงสรางทุนจากการเพิ่มทุน จะทําใหบริษัทลดภาระเงินกูยืมและดอกเบี้ยจายของเงินกูยืม  ทํา
ใหมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น  ซึ่งขยายศักยภาพในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยผูถือหุนที่ลงทุนในหุนของบริษัท จะได
รับประโยชน ดังนี้ 

- เงินปนผล โดยบริษัทจะดํารงไวซึ่งนโยบายการจายเงินปนผลในอัตรารอยละ 40 แตไมเกิน 70 ของ
กําไรสุทธิหลังภาษีและภาระผูกพันตางๆ หรือตามความเหมาะสมหากไมมีความจําเปนอื่นใด หรือการจายเงินปนผลนั้นไมมี
ผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 

- ความมั่นใจในสถานะการเงินที่แข็งแกรงของบริษัท 

 7.2 ผูจองซื้อหุนเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปนผลจากการดําเนินงานเริ่มตั้งแตงวด............... 
   ผูถือหุนใหมที่ไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะมีสิทธิไดรับเงินปนผลในงวดผลการ
ดําเนินงานตั้งแตป พ.ศ. 2549 เปนตนไป 

  7.3 อื่น ๆ   
   -ไมมี- 

8.  รายละเอียดอ่ืนใดที่จําเปนสําหรับผูถือหุนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/ 
จัดสรรหุนเพิ่มทุน  

 -ไมมี- 

9.  ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน ดังนี้ 
  รายการดําเนินการ วันที่ดําเนินการ 
 -  คณะกรรมการลงมติเรื่องการออก เสนอขาย และจัดสรรหุนเพิ่มทุน 10 สิงหาคม 2549 
 - แจงมติคณะกรรมการบริษัทตอตลาดหลักทรัพยฯ 10 สิงหาคม 2549 
 - ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการเขาประชุมผูถือหุน 25 สิงหาคม 2549 
 -  ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการไดรับจัดสรรหุนเพิ่มทุน 25 สิงหาคม 2549 
 - ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549  12 กันยายน 2549 
 -  แจงมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2549 ตอตลาดหลักทรัพยฯ 12 กันยายน 2549 
 - จดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา ภายใน 14 วันนับจาก 
  กระทรวงพาณิชย วันที่ไดรับอนุมัติจาก 
     ที่ประชุมผูถือหุน 
 - วันจองซื้อและชําระเงินคาหุนที่จองซื้อ 21-22 และ 25-27  
     กันยายน 2549   
 - จดทะเบียนการเพิ่มทุนชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา ภายใน 14 วันนับแต 
  กระทรวงพาณิชย วันชําระเงินวันสุดทาย 
 - แจงผลการขายหุนเพิ่มทุนตอสํานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 14 วันนับแต 
     วันสิ้นสุดการจองซื้อ 
     และชําระคาหุน 
 
 
 - ขออนุญาตตอตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อนําหุนเพิ่มทุนเขาเปนหลักทรัพย ภายใน 30 วันนับแต 
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  จดทะเบียน และเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ วันสิ้นสุดการจองซื้อ 
     และชําระคาหุน 
 
บริษัทขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ 
                   
                       ลายมือช่ือ.........................……............  
                                                 (  นายโล จุน ลอง  )  

                                                  กรรมการ  
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หลักฐานสําหรับการเขารวมประชุม 
 
1. บุคคลธรรมดา 

 1.1 ผูถือหุนสัญชาติไทย 
  (ก) บัตรประจําตัวของผูถือหุน 
  (ข) กรณีมอบฉันทะ สําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน

ชาวตางชาติ) ของผูรับมอบอํานาจ 

 1.2 ผูถือหุนชาวตางประเทศ 
  (ก) หนังสือเดินทางของผูถือหุน 
  (ข) กรณีมอบฉันทะ สําเนาหนังสือเดินทางของผูมอบอํานาจ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณี

เปนชาวตางชาติ)ของผูรับมอบอํานาจ 

2. นิติบุคคล 

 2.1 นิติบุคคลสัญชาติไทย 
  (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไมเกิน 90 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
  (ข) สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนามใน

หนังสือมอบอํานาจพรอมบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของผูรับมอบอํานาจ 

 2.2 นิติบุคคลสัญชาติตางประเทศ 
  (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล 
  (ข) สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนามใน

หนังสือมอบอํานาจพรอมบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของผูรับมอบอํานาจ 

*** ทั้งนี้ ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการรับรองสําเนาถูกตอง ***  
 
หมายเหตุ: 1) ผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมไดต้ังแตเวลา 14.00 น. ถึง 15.00 น.  

ของวันที่  12 กันยายน 2549 
   2) ผูรับมอบอํานาจที่ไดรับจากผูถือหุนหลายทาน ไดโปรดสงเอกสารหลักฐานการเขารวมประชุมมายัง

บริษัทกอนวันที่  12 กันยายน 2549 
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หนาที่ 18/23 

ขอกฎหมายที่เก่ียวของ 
พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

หมวด 7 
การประชุมผูถือหุน 

 มาตรา 102 ผูถือหุนมีสิทธิเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนแตจะมอบฉันทะใหบุคคล
อื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได  ในการนี้ใหนํามาตรา 33 วรรคสอง  วรรคสี่ และวรรคหา และมาตรา 34  
มาใชบังคับโดยอนุโลม  โดยในกรณีการมอบฉันทะใหยื่นหนังสือมอบฉันทะตอประธานกรรมการหรือผูที่ประธาน
กรรมการกําหนด 
 มาตรา 103 เวนแตพระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไวเปนอยางอื่น  ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับ
มอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหาคน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดและตอง
มีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 
 ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด  เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งช่ัวโมงจํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวม
ประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ
ตามมาตรา   100   การประชุมเปนอันระงับไป  ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอตาม
มาตรา   100 ใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม ในการประชุม
ครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

มาตรา 107 เวนแตพระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไวเปนอยางอื่น มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวย
คะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงคะแนนถามีคะแนนเสียงเทา
กันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังตอไปนี้  ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
(ค) การทํา  แกไข  หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ  การ

มอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท  หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุน 
(3) ในกรณีที่บริษัทมีขอบังคับกําหนดไววา  มติของที่ประชุมผูถือหุนในเรื่องใดตองประกอบดวยคะแนนเสียง

เกินจํานวนที่กําหนดไวใน (1) หรือ (2)  ก็ใหเปนไปตามนั้น 
 

หมวด 10 
การเพิ่มทุนและการลดทุน 

มาตรา  136 บริษัทจะเพิ่มทุนจากจํานวนที่จดทะเบียนไวแลวไดโดยการออกหุนใหมเพิ่มขึ้นการออกหุนเพิ่ม
ตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดเมื่อ 

(1) หุนทั้งหมดไดออกจําหนายและไดรับชําระเงินคาหุนครบถวนแลว หรือในกรณีหุนยังจําหนายไมครบ หุนที่
เหลือตองเปนหุนที่ออกเพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน 



เอกสารแนบ 4 

 

หนาที่ 19/23 

(2) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ 

(3) นํามตินั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนตอนายทะเบียนภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ที่ประชุมลง
มติดังกลาว 
 ทั้งนี้  ใหนําหมวด 3 และหมวด 5  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา 137 หุนที่เพิ่มขึ้นตามมาตรา  136  จะเสนอขายทั้งหมดหรือบางสวนก็ไดและจะเสนอขายใหแกผูถือหุน
ตามสวนจํานวนที่ผูถือหุนแตละคนมีอยูแลวกอน หรือจะเสนอขายตอประชาชนหรือบุคคลอื่นไมวาทั้งหมดหรือแตบางสวน
ก็ได ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมผูถือหุนและใหนํามาตรา 38  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา 138 เมื่อบริษัทจําหนายหุนที่เพิ่มไดบางสวนแลว บริษัทจะขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวตอ
นายทะเบียน โดยแบงออกเปนงวด งวดละไมนอยกวารอยละยี่สิบหาของจํานวนหุนที่เสนอขายก็ได แตตองกําหนดไวใน
หนังสือช้ีชวนหรือในเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุนตอประชาชนดวย 
 นอกจากกรณีที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่งแลว  ใหบริษัทขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวภายในสิบสี่วันนับ
แตวันที่ไดรับชําระคาหุนครบตามจํานวนที่เสนอขาย และกําหนดไวในหนังสือช้ีชวนหรือในเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขาย
หุนตอประชาชน 
 ในการขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวตามมาตรานี้  บริษัทตองสงบัญชีรายช่ือผูถือหุนของบริษัทเฉพาะผู
ถือหุนที่เพิ่ม  โดยระบุช่ือ  สัญชาติ  ที่อยู  จํานวนหุนที่ถือและเลขที่ใบหุนไปดวย 
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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. นายประดษิฐ ศวัสตนานนท ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ      อายุ   58 ป   ใ 
 อยูบานเลขที ่353/5 ถนนทรัพย ซอยสันติภาพ 1 แขวงสี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร                                                           ใ
 เปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2549 ในวันอังคารที่ 
12 กันยายน 2549 เวลา 15.00 น. ณ หองแกรนดฮอลล บางกอกคลบั ชัน้ 28 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร เลขที ่ 175 ถนนสาทรใต แขวงทุง
มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

(4) จํานวนคะแนนเสียงที่ขาพเจาไดรับมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดงันี้ 

 เทากับจํานวนหุนทั้งสิ้นที่ขาพเจาถอืและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดตามขอ (2) 

 บางสวน คือ  หุนสามัญ   หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ   เสียง 
      หุนบุริมสิทธิ    หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ   เสียง  

(5) ขาพเจาขอมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมุครั้งนี้ ดังนี ้

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 22/2549 ที่จัดขึ้นเม่ือวันที่ 26 เมษายน 2549 

   เห็นดวย    เสียง  ไมเห็นดวย   เสียง   งดออกเสียง  เสียง
  

 

 

แบบ ข. 
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  วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวน 115,000,000 หุน (หนึ่งรอยสิบหาลาน
หุน) และการจัดสรรหุนดังกลาวใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัทตามสดัสวนการถือหุน (Rights Issue) ในอัตราการ
จองซื้อ 1 (หนึ่ง) หุนสามัญเดิม ตอ 1 (หนึ่ง) หุนสามญัใหม (1:1) ในราคาเสนอขายหุนละ 5.50 บาท (หาบาทหาสิบ
สตางค) 

   เห็นดวย    เสียง  ไมเห็นดวย   เสียง   งดออกเสียง  เสียง 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบยีนของบริษัทจากเดิมจํานวน 575,000,000 บาท (หารอยเจ็ดสิบหาลานบาท) 
มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท  (หาบาท) เปน 1,150,000,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งรอยหาสิบลานบาท) มูลคาที่ตราไว
หุนละ 5 บาท (หาบาท) โดยการเพิม่ทุนจดทะเบียนจํานวน 575,000,000 บาท (หารอยเจ็ดสิบหาลานบาท) ดวยการ
ออกหุนสามัญจํานวน 115,000,000 หุน (หนึง่รอยสิบหาลานหุน) เพื่อเสนอขายแกผูถือหุนสามัญของบริษัทตามสดั
สวนการถือหุน  

   เห็นดวย    เสียง  ไมเห็นดวย   เสียง   งดออกเสียง  เสียง 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษทั เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อใหสอดคลองกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียน  

   เห็นดวย    เสียง  ไมเห็นดวย   เสียง   งดออกเสียง  เสียง 

  วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี) 

  เห็นดวย    เสียง  ไมเห็นดวย   เสียง   งดออกเสียง  เสียง 

(6) คําแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถาม)ี ของผูรับมอบฉนัทะ                    

(7) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบไุวไมชัดเจน หรือในกรณทีีท่ี่ประชุมมีการ
พิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเทจ็จริงประการ
ใด ใหผูรับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 
กิจการใดทีผู่รับมอบฉนัทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถอืเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 

ลงช่ือ   ผูมอบฉันทะ ลงช่ือ   ผูรับมอบฉันทะ 
 (  )   ( )  
 
หมายเหตุ 

1. ผูถือหุนที่มอบฉนัทะจะตองมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไมสามารถ
แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได 

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

3. ผูรับมอบฉันทะสามารถแยกลงคะแนนเสียงได ทั้งนี้หากขอความที่ระบุมีจํานวนเกนิกวาที่ระบุไวขางตนก็สามารถระบุเพิ่มเติม
ไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ 

4. กรณีหากมีขอกาํหนดหรือขอบังคับใดกําหนดใหผูรับมอบฉันทะตองแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอืน่ใด เชน กรณีผูรับมอบ
ฉันทะเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการเรื่องใดที่ไดเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลัก
ฐานโดยระบุไวในขอ (6)  
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ 
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บรษิัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  

 ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครัง้ที่ 1/2549 ในวันอังคารที ่ 12 กันยายน 2549 เวลา 15.00 น. ณ หองแกรนดฮอลล               
บางกอกคลับ ช้ัน 28 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร เลขที่ 175 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวนัเวลา และสถานทีอ่ื่น 

   วาระที ่  เรื่อง   

    เห็นดวย   เสียง   ไมเห็นดวย   เสียง    งดออกเสียง     เสียง 

  วาระที ่  เรื่อง   

    เห็นดวย   เสียง   ไมเห็นดวย   เสียง    งดออกเสียง     เสียง 

 ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุกประการ 
    
 
 
    ลงชื่อ    ผูมอบฉันทะ 
          ( ) 
      วันที่             /                         /               1 
 
    ลงชื่อ     ผูรับมอบฉนัทะ 
          ( ) 
    วันที่             /                         /               1 
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สถานที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549 
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

เวลา 15.00 น. ณ หองแกรนดฮอลล บางกอกคลับ  
ช้ัน 28 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร, เลขที่175 ถนนสาทรใต, แขวงท ุ งมหาเมฆ, เขตสาทร, กรุงเทพ 10120 

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

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

-        จาก ถนนสรุวงศ, ถนนสีลม เล้ียวเขาถนนนราธิวาสฯ ผานสี่แยกสาทรแลวชิดซายเขาซอยแรก มุมตึก (นราธิวาส 5)  
- จากถนนพระราม 3 ว่ิงมาตามถนนนราธิวาสฯ ถึงสี่แยกสาทรใหรอเล้ียวกลับรถดานหนาปอมตํารวจแลวชิดซายเขาซอยแรก (นราธิวาส 5) 
- หรือใชรถไฟฟาบทีีเอส (สายสีลม) ลงที่สถานีรถไฟฟาชองนนทรี แลวเดนิขึ้นสะพานลอยขามมาทางดานถนนสาทรใต ตึกที่ 2 ซายมือ 
หมายเหต ุชั้นจอดรถใตดิน ลงไปอยูดานขวามือ จากนั้นใหใชลิฟทจากชั้นใตดนิมาทีช่ัน้ 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 


