
 
   
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   

 
   บริษทั เอเซียเสริมกจิลสีซ่ิง จํากดั (มหาชน)  

 
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจําปีผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่31/2558 

วนัที ่10 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. 
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์  บางกอก คลบั ช้ัน 28 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์  

เลขที ่175  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
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ทะเบียนเลขท่ี บมจ. 0107546000393 

เลขท่ี 2558/06 

วนัท่ี 5 มีนาคม 2558 

เร่ือง เชิญประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 31/2558 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. สาํเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 30/2557 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2557 

2. รายงานประจําปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัท พร้อมสําเนางบดุล บัญชีกาํไรขาดทุนท่ี
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี รายงานผูส้อบบญัชีประจาํปี ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  

3. รายนามและประวติักรรมการโดยสังเขปท่ีครบกาํหนดออกตามวาระและไดรั้บการเสนอช่ือให้
กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง และประวติัของกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระท่ีไดรั้บ
การเสนอช่ือใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 

4. นิยามกรรมการอิสระ 
5. หลกัฐานสาํหรับการเขา้ร่วมประชุม 
6. ขอ้บงัคบัของบริษทั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
7. หนงัสือมอบฉนัทะ 
8. แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 31/2558 
9. แบบการลงทะเบียน 

 ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 25 
กุมภาพนัธ์ 2558 มีมติเห็นชอบท่ีจะจดัใหมี้การประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 31/2558 ในวนัท่ี 10 เมษายน 2558 
เวลา 15.00 น. ณ หอ้งแกรนดฮ์อลล ์ บางกอก คลบั ชั้น 28 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร์ เลขท่ี 175  ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปีผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 30/2557 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที ่
25 เมษายน 2557 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

 บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 30/2557 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 25 
เมษายน 2557 และบริษทัไดส่้งสําเนารายงานการประชุมคร้ังดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกาํหนดแลว้ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 30/2557 ดงักล่าว รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ย 1 (เอกสารแนบ 1)  
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ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นวา่ ไดมี้การบนัทึกรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 30/2557 
ในวนัท่ี 25 เมษายน 2557 ไวอ้ยา่งครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้น
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

 หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 วาระที ่2. พจิารณารับทราบรายงานประจําปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัท 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ไดก้าํหนดให้ท่ีประชุมสามญั
ประจาํปีผูถื้อหุน้พิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษทัท่ีแสดงผลการดาํเนินงานของรอบปีท่ีผา่น
มา เพ่ือสิทธิของผูถื้อหุ้นในการรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทั ซ่ึงรายงานของคณะกรรมการ
บริษทัปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี 2557 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 (เอกสารแนบ 2) ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจาํปี 2557 ของ
คณะกรรมการบริษทั 

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพือ่ทราบจึงไม่มกีารลงมตใินวาระนี ้

วาระที ่3. พจิารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจําปีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซ่ึงได้ผ่าน
การพจิารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ไดก้าํหนดให้บริษทัเสนองบ
การเงินฉบบัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทัท่ีผา่นการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตให้แก่ผูถื้อ
หุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัในทุกๆ ปี ซ่ึงรายละเอียดของงบการเงินประจาํปี ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2557 ท่ีผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตของบริษทัแลว้ ปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี 2557 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 (เอกสารแนบ 2) ท่ี
ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินและรายงานผูส้อบ
บัญชีประจําปี ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ท่ีผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัแลว้ 
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 หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกําไรของบริษัทและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2557 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 38 
ได้กาํหนดว่า หากบริษทัไม่มีผลขาดทุนสะสม บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นตาม
นโยบายเงินปันผลของบริษทัได้ในอตัราร้อยละ 40 ถึง 70 ของกาํไรสุทธิ โดยจัดสรรกาํไรสุทธิ
ประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี
หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน 
ความเห็นคณะกรรมการ 

 สาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2557 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธนัวาคม 
2557 มีกาํไรสุทธิรวม 670,996,511 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
อนุมติัการจดัสรรผลกาํไรประจาํปี 2557 ของบริษทั ดงัน้ี 
1. เ งินสํารองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ  5 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

(646,813,921 บาท) จาํนวน 32,340,696 บาท 
2. จ่ายเงินปันผลในรูปเงินสดในอตัรา 1.30 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 457,464,332 

บาท อตัราการจ่ายเงินปันผลคิดเป็น 68.18% โดยเงินปันผลดงักล่าวจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม
กฎหมายกาํหนด บริษทักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ตาม
มาตรา 89/26 ในวนัท่ี 11 มีนาคม 2558 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 12 มีนาคม 2558 
และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 30 เมษายน 2558 ทั้งน้ี ในปี 2557 บริษทัจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลในอตัราร้อยละ 20  

ตารางเปรียบเทยีบการจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2558 และ 2557 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2558 ปี 2557 
1 กาํไรสุทธิ 

(จากงบการเงินรวม) 
670,996,511 บาท  

(กาํไรสุทธิของรอบปี 2557) 
640,921,786 บาท  

(กาํไรสุทธิของรอบปี 2556) 
2 จาํนวนหุน้ 351,895,640 หุน้ 345,000,000 หุน้ 
3 เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุน้ 

3.1 เงินสด 
3.2 หุน้ปันผล 

1.30 บาท 
1.30 บาท 

- บาท 

1.10 บาท 
1.00 บาท 
0.10 บาท 

4 รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 457,464,332 บาท 379,500,000 บาท 
5 อตัราการจ่ายเงินปันผล 68.18% 59.21% 
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 หมายเหตุ การจ่ายเงินปันผลข้างต้นยังไม่อาจดําเนินการได้จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5. พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งใหม่และแต่งตั้ง
กรรมการใหม่ทดแทนกรรมการทีก่าํหนดออกตามวาระ 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

ตามมาตรา 71 แห่งตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ. ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 13 
กาํหนดวา่ในการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ ใหก้รรมการจาํนวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของ
จาํนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่ง
ออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม และกรรมการผูพ้น้
จากตาํแหน่งมีสิทธิไดรั้บเลือกตั้งใหม่อีกได ้   

กรรมการท่ีตอ้งท่ีครบกาํหนดและตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระไดแ้ก่ 
 1.    นายหลิว เจีย เจียง   กรรมการ 
 2. นายเล่ียว อิง จ้ือ   กรรมการ 
 3. นายประดิษฐ ศวสัตนานนท ์  กรรมการอิสระ 
 4. รศ. ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต ์ กรรมการ อิสระ 

 กรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระและถกูเสนอใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ไดแ้ก่ 

 1.    นายเล่ียว อิง จ้ือ   กรรมการ 
 2. นายประดิษฐ ศวสัตนานนท ์  กรรมการอิสระ 
 3. รศ. ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต ์ กรรมการ อิสระ 

 บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเขา้แต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการท่ีครบวาระ 
1. นายเฉิน เจ๋อ จ้ี   กรรมการ 

(ทดแทนนายหลิว เจีย เจียง) 
ประวติักรรมการและบุคคลท่ีบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเขา้แต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ไดเ้ผยแพร่ใน
เอกสารแนบ 3  

 หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ 
กระบวนการคดัเลือกผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัไม่ไดผ้่านคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจาก
ปัจจุบนับริษทัไม่มีคณะกรรมการสรรหา อยา่งไรกต็าม คณะกรรมการบริษทัไดร่้วมกนัพิจารณาเลือก
บุคคลมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ซ่ึงไดพิ้จารณาทั้งโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยคาํนึงถึงความ
หลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity policy) ไม่วา่จะเป็น เพศ เช้ือชาติ ทาํ
ให้บริษทัมีกรรมการทั้งท่ีเป็นคนไทย และต่างชาติ ทกัษะท่ีจาํเป็นและยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการ 
คุณสมบติัในฐานะกรรมการในดา้นต่างๆ โดยความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความ
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เช่ียวชาญ ผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผ่านมา รวมทั้ งจะตอ้งไม่มีลกัษณะ
ตอ้งห้ามตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ขา้เป็น
กรรมการของบริษทั 

 ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้ เห็นวา่กรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่านดงักล่าว ลว้น
แต่เป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทั และท่ีผ่านมาได้
ปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการของบริษทัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนเป็นผูท่ี้มีคุณสมบัติ
ครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั  พ. ศ. 2535  จึงเป็นผูท่ี้มีความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บ
เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง ดงันั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรท่ีจะเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระดงัรายนามขา้งตน้ ใหก้ลบัเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง  

คณะกรรมการบริษทัไดร่้วมกนัพิจารณาบุคคลเพื่อเขา้รับการเสนอช่ือเขา้แต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่
แทนกรรมการท่ีหมดวาระ และเห็นสมควรเสนอนายเฉิน เจ๋อ จ้ี ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้ง
เขา้เป็นกรรมการของบริษทั ซ่ึงคณะกรรมการไดพิ้จารณาทั้ งโครงสร้างของคณะกรรมการ โดย
คาํนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity policy) ไม่วา่จะเป็น เพศ 
เช้ือชาติ ทาํให้บริษทัมีกรรมการทั้ งท่ีเป็นคนไทย และต่างชาติ ทักษะท่ีจาํเป็นและยงัขาดอยู่ใน
คณะกรรมการ  คุณสมบัติในฐานะกรรมการในด้านต่างๆ  โดยมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญต่างท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทั  

ทั้งน้ี สาํหรับนายประดิษฐ ศวสัตนานนท ์กรรมการอิสระ ซ่ึงไดด้าํรงตาํแหน่งในฐานะกรรมการของ
บริษทัเป็นเวลา 10 ปีต่อเน่ืองกนั และดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยท่ีผ่านมานาย
ประดิษฐ ศวสัตนานนท ์เป็นผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์โดยตรงในธุรกิจ
ของบริษทั และไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระของบริษทัได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติั
แต่งตั้ง นายประดิษฐ ศวสัตนานนท ์ใหเ้ป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหน่ึง 

  หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่6. พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2558 

  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

 ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 31 
ไดก้าํหนดให ้กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทั โดยใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อ
หุ้นจะพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าว และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
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คณะกรรมการ บริษทัจึงควรพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการของบริษทั ซ่ึง
คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทัประจาํปี 2558 ดงัน้ี  

ตารางการเปรียบเทยีบค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 และปี 2557 
หน่วย : บาท 

ตําแหน่ง 

ปี 2558 ปี 2557 

ค่าตอบแทน
รายเดอืน 

ค่าเบีย้
ประชุม  

(ต่อคร้ัง) 

โบนัส            
(ผลประกอบการ

ปี 2557) 

ค่าตอบแทน
รายเดอืน 

ค่าเบีย้
ประชุม  

(ต่อคร้ัง) 

โบนัส            
(ผลประกอบการ

ปี 2557) 
1. ประธานกิตติมศกัด์ิ 40,000  -  - 40,000  -  - 
2. ประธานกรรมการ  40,000  -  - 40,000  -  - 
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการอิสระ 

40,000 6,000 260,000 40,000 6,000 284,000 

4. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ 
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

30,000  6,000  195,000  30,000  6,000  213,000  

5. กรรมการอ่ืน ๆ        20,000  - - 20,000  - - 

   บริษทัมีค่าตอบแทนกรรมการ3 ประเภท ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม และโบนสั ทั้งน้ี 
ในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ไดพิ้จารณาเปรียบเทียบอา้งอิงจากกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกนั ตลอดจนการเติบโตของผลกาํไรของบริษทัแลว้   

ความเห็นคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษทัประจาํปี 2558 ดงัน้ี 

หน่วย: บาท 

ตาํแหน่ง 
ปี 2558 

ค่าตอบแทน    
รายเดอืน 

ค่าเบีย้ประชุม 
(ต่อคร้ัง) 

โบนัส                   
(ผลประกอบการปี 2557) 

1. ประธานกิตติมศกัด์ิ 40,000  -  - 
2. ประธานกรรมการ 40,000 - - 
3. ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

40,000  6,000  260,000  

4. กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ/ 

    กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร 

30,000  6,000  195,000  

5. กรรมการอ่ืน ๆ        20,000  - - 
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 หมายเหตุ มติ ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 

วาระที ่7.  พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2558  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 31 
กาํหนดให้ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี
ประจาํปีของบริษทั ในการน้ี คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมติัเห็นชอบของคณะกรรมการ ได้
พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทั ตามหลกัเกณฑข์องพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั  พ . ศ. 
2535 และประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 39/2548  เร่ือง 
หลกัเกณฑ ์ เง่ือนไข  และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน
ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 20) แลว้ โดยขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้ง 

1) นางสาววสิสุตา จริยธนากร   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 หรือ 
2) นางสาวสุมาลี  รีวราบณัฑิต  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 หรือ 
3) นางพนูนารถ เผา่เจริญ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 

แห่ง บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด  ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน
ของบริษทั ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั 
บริษทัยอ่ย  ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็น
อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ี
เสนอมานั้นไม่เป็นผูส้อบบญัชีรายเดิมท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น
ต่องบการเงินของบริษทั มาแลว้หา้รอบปีบญัชีติดต่อกนั โดยนางสาววิสสุตา จริยธนากรปฏิบติัหนา้ท่ี
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัตั้งแต่ปี 2555 หรือติดต่อกนัมาแลว้ 3 ปี นอกจากน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือ
ท่ีเสนอมานั้น จะเป็นผูส้อบบญัชีรายเดียวกนักบัผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยดว้ย คือบริษทั กรุงเทพแก
รนด์แปซิฟิคลีส จํากัด (มหาชน) ทั้ งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมัติเห็นชอบของ
คณะกรรมการขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้กาํหนดค่าสอบบญัชี สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2558 ของบริษทัเป็นเงินจาํนวนไม่เกิน 1,120,000 บาท สาํหรับงบการเงินตามมาตรฐาน
การบญัชีท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และกาํหนดค่าสอบบญัชีจาํนวนไม่เกิน 
350,000 บาท สาํหรับงบการเงินตามมาตรฐาน International Financial Reporting Standards (IFRSs) 
โดยรายละเอียดค่าสอบบญัชีเม่ือเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีตามมาตรฐานบญัชีไทยประจาํปี 2558 และ 
2557 และเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีตามมาตรฐาน IFRSs ประจาํปี 2558 และ 2557 ดงัน้ี 
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ตารางการเปรียบเทยีบค่าสอบบัญชีประจําปี 2558 และ 2557 

 2558 2557 ส่วนต่าง % ของส่วนต่าง 
ค่าสอบบญัชีตาม
มาตรฐานบญัชีไทย  

 1,120,000 บาท  1,060,000 บาท 60,000 บาท 5.66% 

ค่าสอบบญัชี
มาตรฐาน IFRS  

350,000 บาท 350,000 บาท - บาท - 

รวม 1,470,000 บาท 1,410,000 บาท 60,000 บาท 4.26% 

ในรอบบญัชีท่ีผา่นมาบริษทัจ่ายค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบบญัชีเพ่ิมเติม จาํนวน 11,874 บาท 
สําหรับค่าบริการอ่ืน ในรอบบญัชีท่ีผ่านมา บริษทัไม่มีการรับบริการอ่ืนจากสํานักงานผูส้อบบญัชี 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี และสาํนกังานบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั 

ความเห็นคณะกรรมการ 

 โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีของบริษัทและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2558 ดัง
รายละเอียดขา้งตน้ 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารออกหุ้นกู้ 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

เน่ืองจากแหล่งเงินทุนของบริษทัสาํหรับการขยายธุรกิจในปัจจุบนัอาศยัเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 
เงินทุนและผลกาํไรจากการดาํเนินงานเป็นหลัก คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าบริษทัควรเพิ่ม
ช่องทางในการระดมทุนเพ่ือบริหารสภาพคล่องและตน้ทุนทางการเงินของบริษทั โดยการออกหุน้กู ้
ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี  

ประเภท : หุ้นกู ้และ/หรือหุ้นกูร้ะยะสั้น ชนิดระบุช่ือผูถื้อหรือไม่ระบุช่ือผูถื้อ 
ประเภทดอ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกนั และอาจมี
หรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

จาํนวนเงินรวม : ยอดคงคา้งของหุ้นกู ้และ/หรือหุ้นกูร้ะยะสั้นท่ีจะออกเพ่ิมเติมโดย
การอนุมติัของมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ีเม่ือรวมกบัหุน้กูท่ี้ไดรั้บ
การอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยท่ี์ให้ออกไดก่้อนหน้าน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระเงิน ไม่
เกิน 20,000 ลา้นบาท หรือเงินสกลุอ่ืนในวงเงินเทียบเท่า โดยเม่ือหุน้
กู ้และ/หรือหุ้นกูร้ะยะสั้ น จาํนวนใดครบกาํหนด ให้สามารถออก
และเสนอขายใหม่ไดโ้ดยท่ียอดคงคา้งของหุ้นกูแ้ละหุ้นกูร้ะยะสั้ น
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ไม่เกินท่ีไดรั้บอนุมติัในคร้ังน้ี 

อาย ุ : ไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกหุน้กู ้

วธีิการจดัสรร : ผูล้งทุนทั่วไป และ/หรือ ผูล้งทุนสถาบัน และ/หรือผูล้งทุนโดย
เฉพาะเจาะจง ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตามหลกัเกณฑท่ี์
กาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์โดยอาจจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุด 
และจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวกไ็ด ้

ทั้ งน้ี ให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการได้มอบหมายมีอาํนาจในการกาํหนด
รายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ละหุน้กูร้ะยะสั้น ดงัน้ี  

(1) กาํหนดชนิด ประเภท รายละเอียดของหุ้นกูแ้ละ/ หรือหุ้นกูร้ะยะสั้นท่ีออก อาทิเช่น 
กาํหนดช่ือ ประเภทของหุ้นกู ้หุ้นกูร้ะยะสั้ น ขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหน้าท่ีของผู ้
ออกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกู ้จาํนวนท่ีออกและเสนอขายในแต่ละคราว ระยะเวลาไถ่ถอน 
การไถ่ถอนก่อนกาํหนด อตัราดอกเบ้ีย วิธีการชาํระเงินตน้และดอกเบ้ีย ระยะเวลาการ
จองซ้ือ หลกัประกนัและการคํ้าประกนั วธีิการเสนอขายและการจดัสรร โดยใหร้วมถึง 
(แต่ไม่จํากัดเฉพาะ) การแต่งตั้ งผูจ้ ัดจําหน่ายหุ้นกู้ ผูจ้ัดการการจัดจําหน่ายและ
รับประกนัการจดัจาํหน่ายหุ้นกู ้นายทะเบียน และ/หรือ ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้(ถา้มี) หรือ
การแต่งตั้งท่ีปรึกษาหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ละ/ หรือหุน้
กูร้ะยะสั้ น รวมถึงการนาํหุ้นกูด้งักล่าวไปจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาด
รองแห่งใดๆ ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์ตลอดจนให้มีอาํนาจดาํเนินการขออนุญาตกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2) เจรจาต่อรอง จดัทาํ ตกลง ลงนาม และส่งมอบซ่ึงสัญญาและเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ละ/ หรือหุน้กูร้ะยะสั้นดงักล่าว และ 

(3) ดาํเนินการอ่ืนใดท่ีผูไ้ดรั้บมอบอาํนาจดงักล่าวขา้งตน้พิจารณาแลว้เห็นวา่มีความจาํเป็น
และเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ละ/ หรือหุน้กูร้ะยะสั้นดงักล่าว 

หมายเหตุ:  สาํหรับการออกตัว๋เงิน, ยอดคงเหลือ, หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขใหอ้ยูภ่ายใตอ้าํนาจของ
คณะกรรมการบริษทั  

ความเห็นคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการออกหุ้นกู ้ตามรายละเอียด
ขา้งตน้ 

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้น 
ซ่ึงมาประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่9 พจิารณาให้สัตยาบันการปรับปรุงการบันทึกบัญชีหุ้นปันผลให้ถูกต้องตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ที ่15/2557 เร่ือง แนวปฏิบัตทิางการบัญชีสําหรับการบันทกึบัญชีหุ้นปันผล (Stock Dividend) 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

 ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2557 เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2557และท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อ
หุน้ คร้ังท่ี 30/2557 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2557 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงาน
ประจาํปี 2556 รวม  448,500,000 บาท หรือเท่ากบั1.30 บาทต่อหุ้น  โดยจ่ายในรูปเงินสดปันผลหุ้น
ละ 1.00 บาท รวม 345,000,000 บาท และหุ้นสามญัปันผลหุ้นละ 0.30 บาทรวม 103,500,000 บาท 
โดยหุน้สามญัปันผลจ่ายในอตัราส่วน 50 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ รวมเป็นหุน้สามญัปันผล 
6,900,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 15 บาท (กาํหนดจากราคาตลาดท่ีมีส่วนลด)และบริษทัไดด้าํเนินการ
จ่ายปันผลไปแลว้เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2557  

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2557 ทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดน้าํส่ง “ประกาศสภา
วิชาชีพบญัชี ท่ี 15/2557 เร่ือง แนวปฏิบติัทางการบญัชีสําหรับการบนัทึกบญัชีหุ้นปันผล (“ประกาศ
ฯ”)” โดยประกาศฯกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัหุน้ปันผลดา้นผูจ่้ายหุน้ปันผลวา่เม่ือ
กิจการประกาศจ่ายปันผล ให้กิจการบนัทึกเพ่ิมบญัชีทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ดว้ยมูลค่าท่ีตราไว ้
(Par) ของหุ้นสามญัคูณจาํนวนหุ้นปันผลท่ีออกให้ และให้บนัทึกลดบญัชีกาํไรสะสมดว้ยจาํนวน
เดียวกนั   และใหถื้อปฏิบติักบัการใหหุ้น้ปันผลท่ีเกิดข้ึนในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป 
ประกาศสภาวชิาชีพบญัชี ฉบบัน้ีไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวนัท่ี 23 เมษายน 2557 

ดงันั้น เพ่ือให้การบนัทึกบญัชีของบริษทัสําหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2557 ถูกตอ้งตามประกาศฯท่ี
ออกมาใชบ้งัคบัในวนัท่ี 23 เมษายน 2557 ดงักล่าว  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2014 เม่ือ
วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2557 จึงมีมติอนุมติัใหบ้ริษทัแกไ้ขบนัทึกบญัชีเพ่ิมทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ 
ดว้ยมูลค่าท่ีตราไวเ้ท่ากบัหุ้นละ 5 บาท คูณจาํนวนหุ้นปันผลท่ีออกให้รวม 6,900,000 หุ้น คิดเป็น
มูลค่าหุ้นสามญัปันผลท่ีออกเท่ากบั 34,500,000 บาท เม่ือรวมกบัเงินสดปันผลจาํนวน  345,000,000 
บาท รวมเป็นจาํนวนท่ีบนัทึกลดบญัชีกาํไรสะสมเท่ากบั 379,500,000 บาท หรือคิดเป็นอตัราเงินปัน
ผลท่ี 1.10 บาทต่อหุน้ คิดเป็นเงินปันผลในรูปเงินสดจาํนวน 1.00 บาท ต่อหุน้และ หุน้ปันผลในอตัรา 
0.10 บาทต่อหุน้ (ในมูลค่าท่ีตราไว ้5 บาทต่อหุน้) ทั้งน้ีสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้นไม่ไดล้ดลงตาม
การบนัทึกบญัชีท่ีเปล่ียนวิธีคาํนวณหุ้นปันผลจาก ราคาตลาดพร้อมส่วนลด เป็นมูลค่าท่ีตราไว ้(Par 
value) โดยผูถื้อหุ้นยงัคงไดรั้บเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 1 บาท และหุ้นปันผลใน
อตัราส่วน 50 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ (50:1) 

ความเห็นคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาให้สัตยาบนัการปรับปรุงการบนัทึก
บญัชีหุ้นปันผลให้ถูกตอ้งตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ท่ี 15/2557 เร่ือง แนวปฏิบติัทางการบญัชี
สาํหรับการบนัทึกบญัชีหุน้ปันผล (Stock Dividend) ตามรายละเอียดขา้งตน้ 
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หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่10 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (หากม)ี 

จึงเรียนกาํหนดนดัมาเพ่ือไดโ้ปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั หากท่านไม่
สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุม
คร้ังน้ี โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 (เอกสารแนบ 7) พร้อมทั้งนาํแบบการ
ลงทะเบียนตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 (เอกสารแนบ 9) ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมมาประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ัง
น้ี จกัเป็นพระคุณยิง่ 

หมายเหตุ: เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ขอให้ท่านนําเอกสารตามที่
ระบุไว้ในส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้มาในวัน
ประชุมด้วย 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                       

 

                   (   นายโล จุน ลอง   )    

 ประธานกรรมการ 
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รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจําปีผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 30/2557 
ของ 

บริษัท เอเซียเสริมกจิลสีซ่ิง  จํากดั (มหาชน) 

เวลาและสถานที ่

ประชุมเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลบั ชั้น 28 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร์       
เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 
1. คุณโล จุน ลอง  ประธานกรรมการ 
2. คุณเทียนทวี  สระตนัต์ิ กรรมการ 
3. คุณเชน ยงิ ฮุย  กรรมการ 
4. คุณหลิว เจีย เจียง  กรรมการ 
5. คุณปฏิมา  ชวลิต  กรรมการอิสระ 
6. คุณประดิษฐ  ศวสัตนานนท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
7. คุณอนนัต ์ ศวสัตนานนท ์ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
8. รศ. ดร. สุปรียา  ควรเดชะคุปต ์ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
9. คุณเกษม  อาคเนยสุ์วรรณ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

ผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม 

1. คุณศรายทุธ์ ขาวละเอียด ผูจ้ดัการทัว่ไป 

2. คุณดนยั ลาภาวิวฒัน์ เลขานุการคณะกรรมการ/ หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีบญัชีและการเงิน 
3. คุณศรายทุธ์ ชยัสวสัด์ิ หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีสารสนเทศ/ รักษาการหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีธุรการ 

4. คุณชนมพิ์เชฐ  ตนัติกิตติภิญโญ ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส 

เลขานุการบริษทั 
1. คุณดนยั ลาภาวิวฒัน์ เลขานุการบริษทั 

ผูส้อบบญัชีท่ีเขา้ร่วมประชุม 
1. คุณวสิสุตา  จริยธนากร บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
2. คุณบุณฑริกา เพ่ิมพงศพ์นัธ์ บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระท่ีเขา้ร่วมประชุม 
1. คุณอนุรักษ ์ ปินตาเทพ บริษทั สาํนกักฎหมาย เซาธ์ เอเซีย จาํกดั 

2. คุณกนัย ์ วชัระกร บริษทั สาํนกักฎหมาย เซาธ์ เอเซีย จาํกดั 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน 

1. คุณรัชดา  เกลียวปฎินนท ์ บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จาํกดั (มหาชน) 

ผูแ้ทนในการนบัคะแนนอิสระ 
บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
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เร่ิมการประชุม 

นายโล จุน ลอง ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชุมและดาํเนินการประชุม ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ของบริษทั 
เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 152 คน ถือหุน้รวมกนัเป็นจาํนวน 282,264,597 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
81.82 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด ซ่ึงมากกวา่ 1 ใน 3 ตามท่ีกฎหมายกาํหนด ครบเป็นองคป์ระชุม  

นายกนัย ์ วชัระกร ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระไดก้ล่าวแนะนาํคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ 
และผูแ้ทนในการนบัคะแนนอิสระ ท่ีร่วมเขา้ประชุม โดยท่ีปรึกษากฎหมายอิสระไดป้ระกาศแจง้วิธีปฏิบติัในการลงคะแนน
ในแต่ละวาระโดยถา้มีผูถื้อหุน้ท่านใด ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ใหผู้ถื้อหุ้นรายนั้นกรอกบตัรลงคะแนนเสียงท่ีบริษทัจดั
ไวใ้ห้และมอบให้เจา้หนา้ท่ีของบริษทั ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่ดาํเนินการดงักล่าว ให้ถือวา่ผูถื้อหุ้นเห็นชอบหรือเห็นดว้ยตาม
มติท่ีนาํเสนอ  

สาํหรับวาระท่ี 8 ในเร่ืองการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ท่ีประชุมจะจดัให้ลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดย
บริษทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนเฉพาะวาระน้ีเม่ือจบการลงคะแนน และบริษทัจะจดัเกบ็บตัรลงคะแนนส่วนท่ีเหลือทั้งหมดจาก
ผูถื้อหุน้ทุกท่านเม่ือส้ินสุดการประชุม โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติใหค้รบทุกวาระตามการใชสิ้ทธิออกเสียงในแต่ละวาระ 

ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้นใหหุ้น้หน่ึงหุน้มีสิทธิออกเสียงไดห้น่ึงเสียง (one share/one vote) ทั้งน้ี ในการ
รวบรวมผลคะแนน บริษทัจะนาํคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และ/หรือท่ีงดออกเสียงหกัออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงในท่ีประชุม ส่วนผูถื้อหุ้นท่ีทาํหนังสือมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุม โดยออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงคข์องท่านผูถื้อหุ้นนั้น บริษทัไดท้าํการบนัทึกคะแนนเสียงในระบบเพ่ือลงมติในแต่ละวาระเรียบร้อยแลว้ โดยผูรั้บ
มอบฉนัทะไม่ตอ้งกรอกบตัรลงคะแนนใดๆ อีก  

หลงัจากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมเพ่ือพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปีผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 29/2556 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 10 
เมษายน 2556 

นายดนัย ลาภาวิวฒัน์ เลขานุการคณะกรรมการบริษทั ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการ
ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 29/2556 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2556 และบริษทัไดจ้ดัส่ง
สาํเนารายงานการประชุมคร้ังดงักล่าวใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์ภายใน
ระยะเวลาท่ีกาํหนดแลว้ นอกจากน้ี บริษทัยงัไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นพร้อม
เอกสารเชิญประชุมน้ีแลว้  

ทั้งน้ี คณะกรรมการเห็นวา่ รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 29/2556 ไดมี้การบนัทึกไว้
อยา่งถกูตอ้งแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อ
หุน้ดงักล่าว 

ประธานฯ  จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว  

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทใ์นวาระน้ีดงัต่อไปน้ี 

มต ิ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 29/2556 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2556 
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ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ดว้ยจาํนวนเสียง 
283,068,397 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจาํนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มี
คะแนนเสียงคดัคา้นหรืองดออกเสียง 

 

วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานประจําปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัท  

นายดนัย ลาภาวิวฒัน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ไดก้าํหนดให้ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นพิจารณารายงานของ
คณะกรรมการท่ีแสดงผลการดาํเนินงานของรอบปีท่ีผ่านมา เพ่ือสิทธิของผูถื้อหุ้นในการรับทราบผลการ
ดาํเนินงานของบริษทั ซ่ึงรายงานของคณะกรรมการปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี 2556 ตามเอกสารแนบทา้ย 
2 ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี 

นายโล จุน ลอง ในฐานะประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษทั ได้แถลงรายงานสรุปผลการดาํเนินงาน 
ประจาํปี 2556 ต่อท่ีประชุม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

สภาพเศรษฐกจิและภาวะอุตสาหกรรมปี 2556 

เศรษฐกิจไทยในปี 2556 GDP มีอตัราการขยายตวัร้อยละ 2.9 ชะลอลงค่อนขา้งมากจากร้อยละ 6.5 ของปี 
2555 เน่ืองจากการใชจ่้ายภาคครัวเรือนลดลงเป็นผลจากภาระหน้ีสินท่ีอยูใ่นระดบัสูง การส่งออกท่ียงัไม่ฟ้ืน
ตวั การลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนล่าชา้ออกไปเพราะไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมือง 

ธนาคารแห่งประเทศไทยไดป้รับลดอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงจากร้อยละ 2.75 ณ ส้ินปี 2555 เป็นร้อยละ 2.25 ในปี 
2556 เพ่ือช่วยลดความเส่ียงใหก้บัเศรษฐกิจ  

ยอดจาํหน่ายรถยนตใ์หม่ในปี 2556 มีจาํนวน 1,330,678 คนั ลดลงจากปี 2555 ท่ีมีจาํนวน 1,436,335 คนั หรือ
ลดลงร้อยละ 7.36 โดยธุรกิจส่วนใหญ่ชะลอแผนการขยายตวั ไม่ว่าจะเป็นความตอ้งการเคร่ืองจกัรและการ
ลงทุน 

ผลประกอบการปี 2556 

สาํหรับผลประกอบการของบริษทัและบริษทัยอ่ย สินทรัพยร์วมมีจาํนวน 23,381 ลา้นบาทในปี 2556 เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 22.53 จากจาํนวน 23,163 ลา้นบาทในปี 2555 เป็นผลมาจากการเติบโตของพอร์ตสินเช่ือจากการ
ขยายตวัของธุรกิจ โดยการให้สินเช่ือในปี 2556 มีจาํนวน 21,143 ลา้นบาท ขยายตวัจากปี 2555 ท่ีมีจาํนวน 
19,286 ลา้นบาท หรือคิดเป็นขยายตวัร้อยละ 9.63 สําหรับหน้ีสินรวมมีจาํนวน 24,584 ลา้นบาทในปี 2556 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25.02 จาก 19,664 ลา้นบาทในปี 2555 สาํหรับส่วนของผูถื้อหุน้มีจาํนวน 3,796 ลา้นบาทในปี 
2556 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.50 จากจาํนวน 3,499 ลา้นบาทในปี 2555 ซ่ึงเป็นผลมาจากกาํไรสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึน 

รายไดร้วมมีจาํนวน 2,460 ลา้นบาทในปี 2556 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.06 จากจาํนวน 2,032 ลา้นบาทในปี 2555 
เป็นผลมาจากการเติบโตของพอร์ตสินเช่ือ ค่าใชจ่้ายทางการเงินมีจาํนวน 849 ลา้นบาทในปี 2556 เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 15.85 จากจาํนวน 733 ลา้นบาทในปี 2555 แต่เม่ือคิดเป็นร้อยละของรายไดร้วมเท่ากบัร้อยละ 34.50 ในปี 
2556 ลดลงจากร้อยละ 36.06 ในปี 2555 อนัเป็นผลมาจากการลดลงของอตัราดอกเบ้ีย ทาํใหก้าํไรสุทธิรวมมี
จาํนวน 641 ลา้นบาทในปี 2556 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30.70 จากจาํนวน 495 ลา้นบาทในปี 2555 
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พอร์ตสินเช่ือมีจาํนวน 28,018 ลา้นบาทในปี 2556 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 22.96 จากจาํนวน 22,786 ลา้นบาทในปี 
2555  ในขณะท่ีสัดส่วนสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPLs) เท่ากบัร้อยละ 0.49 ของพอร์ตสินเช่ือรวม ณ ส้ิน
ปี 2556 ลดลงจากร้อยละ 0.50 ของ ณ ส้ินปี 2555 ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นคุณภาพของสินทรัพยข์องบริษทัและ
บริษทัยอ่ยท่ียงัอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี  

การกาํกบัดูแลกจิการและความรับผดิชอบต่อสังคม 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และความรับผิดชอบต่อสังคมโดย
ได้กําหนดนโยบายการกาํกับดูแลกิจการของบริษัท เพ่ือให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสร้างความเช่ือมั่นตลอดจน
ประโยชน์ในระยะยาวต่อผูถื้อหุน้  ผูล้งทุน  ผูมี้ส่วนไดเ้สีย สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  

ทั้งน้ี บริษทัไดก้าํหนดโครงการกิจกรรมการพฒันาสังคม โดยมีกิจกรรมช่วยเหลือสถานศึกษาโดยการมอบ
เงินสนบัสนุนและส่ิงอาํนวยความสะดวกใหก้บัโรงเรียน ตลอดจนทุนการศึกษาใหก้บัเดก็นกัเรียน   

ในปี 2556 บริษทัไดรั้บการประเมินคุณภาพการจดัประชุม AGM ในระดบั “ดีมาก” ซ่ึงจดัโดยสมาคมผูล้งทุน
ไทย ร่วมกบัสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์นอกจากน้ี ยงัไดรั้บการประเมิน
การกาํกบัดูแลกิจการในระดบั “ดีมาก” โดยการประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

แนวโน้มธุรกจิและกลยุทธ์ปี 2557 

ในปี 2557 เศรษฐกิจไทยคาดวา่จะขยายตวัเพียงร้อยละ 1.8 จากการลงทุนในโครงการบริหารจดัการนํ้ าและ
โครงสร้างพ้ืนฐานท่ียงัคงมีความไม่แน่นอน การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนยงัคงระมัดระวัง
เน่ืองมาจากผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมือง  

ธุรกิจเช่าซ้ือรถยนตใ์นปี 2557 คาดว่าจะชะลอตวัตามธุรกิจยานยนต ์โดยมีอตัราการชะลอตวัอยูท่ี่ประมาณ
ร้อยละ 10 - 20 จากปี 2556 ตามยอดการจาํหน่ายรถใหม่ซ่ึงคาดวา่จะลดลงเหลือเท่ากบั 1.10 - 1.20 ลา้นคนั 

ธุรกิจลีสซ่ิงและธุรกิจแฟคตอร่ิง ยงัชะลอตวั เพ่ือรอใหก้ารเมืองมีความชดัเจนข้ึน 

กลยุทธ์ของบริษทัและบริษทัย่อยประกอบดว้ย 2 มิติ มิติแรกเก่ียวขอ้งกบักลยุทธ์การเติบโต โดยเป็นการ
แสวงหาการเติบโตของกาํไรอยา่งต่อเน่ือง ทิศทางการเจริญเติบโตในอนาคตครอบคลุมไปถึงการขยายตลาด
เขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ส่งผลใหเ้ม่ือ AEC เปิดอยา่งเป็นทางการในปี 2559 บริษทัจะมีสาขา
รวมประมาณ 10 สาขา ตามจังหวดัชายแดนในภาคเหนือและภาคอีสาน เพ่ือเตรียมพร้อมรองรับการ
เจริญเติบโตของการคา้ชายแดน สาํหรับมิติท่ีสองท่ีเก่ียวกบักลยทุธ์การแข่งขนั บริษทัและบริษทัยอ่ยจะเนน้
การให้บริการท่ีแตกต่าง ท่ีมีคุณภาพ รวดเร็ว และยืดหยุ่น สําหรับกลุ่มลูกค้าในตลาดเฉพาะ (Niche 
Segments)  

อยา่งไรกดี็ ส่ิงท่ีบริษทัควรจะทาํ คือ การเตรียมตวัใหพ้ร้อมเพื่อรองรับกบัสถานการณ์ท่ีเลวร้ายท่ีสุดท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน โดยท่ียงัคงมีความหวงัว่าสถานการณ์จะออกมาในทางท่ีดี ซ่ึงวิธีการท่ีบริษทัตอ้งทาํนั้น ไม่ใช่เพียง
มาตรการระยะสั้ นเพ่ือมาจัดการกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนชั่วคร้ังชั่วคราว หากแต่บริษัทต้องหาแนวทางท่ีจะ
แกปั้ญหาไดใ้นระยะยาวใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
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สุดทา้ยน้ี คณะกรรมการบริษทัขอขอบคุณท่านผูถื้อหุ้น ลูกคา้ รวมถึงเจา้หน้ีและพนกังานทุกท่านท่ีร่วมกนั
สนบัสนุนและใหค้วามเช่ือมัน่บริษทัเสมอมา  

คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับทราบรายงานประจาํปี 2555
ดงักล่าว 

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและรับทราบเร่ืองดงักล่าว 

มต ิ รับทราบรายงานประจาํปี 2556 ของคณะกรรมการบริษทั  

ผลการออกเสียงลงคะแนน เน่ืองจากเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจําปีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซ่ึงได้ผ่านการ
พจิารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

นายดนัย ลาภาวิวฒัน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ไดก้าํหนดให้บริษทัเสนองบการเงินฉบบัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทัท่ีผา่น
การตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัในทุกๆ ปี ซ่ึงรายละเอียดของงบ
การเงินประจาํปี ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ท่ีผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของบริษทัแลว้ ปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 2556 ตาม
เอกสารแนบทา้ย 2 ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี  

คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินและรายงาน
ผูส้อบบญัชีประจาํปี ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ดงักล่าว 

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว  

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทใ์นวาระน้ีดงัต่อไปน้ี 

มต ิ อนุมติังบการเงินและรายงานผูส้อบบญัชีประจาํปี ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ซ่ึงไดผ้่านการ
พิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ดว้ยจาํนวนเสียง 
 283,304,257 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจาํนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มี
 คะแนนเสียง คดัคา้นหรืองดออกเสียง 

 

วาระที ่4   พจิารณาอนุมัติการจัดสรรผลกําไรของบริษัทและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 
2556 

นายดนยั ลาภาวิวฒัน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษทัไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 38 ไดก้าํหนดว่า หากบริษทัไม่มีผลขาดทุน
สะสม บริษทัสามารถจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามนโยบายเงินปันผลของบริษทัไดใ้นอตัราร้อยละ 40 ถึง 
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70 ของกาํไรสุทธิ โดยจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย จาํนวนไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

สาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2556 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธนัวาคม 2556 มี
กาํไรสุทธิรวม 640,921,786 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจดัสรรผล
กาํไรประจาํปี 2556 ของบริษทั ดงัน้ี 

1. เงินสาํรองตามกฎหมายในอตัราร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (614,570,594 
บาท) จาํนวน 30,728,529 บาท 

2. จ่ายเงินปันผลในรูปเงินสดและหุ้นสามญัปันผลในอตัรารวม 1.30 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผล
จ่ายทั้งส้ิน 448,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดงัน้ี  

2.1 จ่ายเงินปันผลในรูปเงินสดในอตัรา 1.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินจาํนวน 345,000,000 
(สามร้อยส่ีสิบหา้ลา้นบาท)  

2.2 จ่ายเงินปันผลในรูปหุ้นสามญัปันผลเป็นจาํนวนรวมไม่เกิน 6,900,000 หุ้น (หกลา้นเกา้
แสนหุ้น) ในอตัราส่วน 50 (ห้าสิบ) หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 (หน่ึง) หุ้นสามญัใหม่ (50:1) โดย
คาํนวณจากราคาตลาดพร้อมส่วนลด ในราคาหุน้ละ 15 บาท (สิบหา้บาท) คิดเป็นมูลค่าหุน้
สามญัปันผลจ่ายไม่เกิน 103,500,000 บาท (หน่ึงร้อยสามลา้นห้าแสนบาท) หรือเท่ากบั 
0.30 บาทต่อหุน้ โดยหากเกิดเศษจากการคาํนวณการจ่ายหุน้สามญัปันผล บริษทัจะจ่ายเศษ
ดงักล่าวเป็นเงินสดแทนในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท   

อตัราการจ่ายเงินปันผลคิดเป็น 69.98% โดยเงินปันผลดงักล่าวจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมายกาํหนด 
โดยบริษทัไดก้าํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ตามมาตรา 89/26 ในวนัท่ี 31 
มีนาคม 2557 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดย
ปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 1 เมษายน 2557 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 
2557 ทั้งน้ี ในปี 2556 บริษทัจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 

ประธานฯ จึงไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอก
ฉนัทใ์นวาระน้ีดงัต่อไปน้ี 

มต ิ อนุมติัใหมี้การจดัสรรผลกาํไรสุทธิประจาํปีของบริษทัและการจ่ายเงินปันผลตามท่ีประธานฯ เสนอ  

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ดว้ยจาํนวนเสียง 
 283,316,257 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจาํนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มี
 คะแนนเสียง คดัคา้นหรืองดออกเสียง         
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วาระที ่5 พจิารณาอนุมัติการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจํานวน 1,725,000,000 บาท (หน่ึงพนัเจ็ดร้อยยีสิ่บ
ห้าล้านบาท) เป็น 1,759,500,000 บาท (หน่ึงพันเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าล้านห้าแสนบาท) โดยการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนอีกจํานวน 34,500,000 บาท (สามสิบส่ีล้านห้าแสนบาท) ด้วยการออกหุ้นสามัญจํานวน 6,900,000 
หุ้น (หกล้านเก้าแสนหุ้น) มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) 

นายดนยั ลาภาวิวฒัน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือเป็นการรองรับการ
จ่ายหุน้ปันผลตามวาระท่ี 4 บริษทัจาํเป็นตอ้งดาํเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัให้สอดคลอ้งดว้ย โดย
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั กาํหนดให้การเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษทัจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาและอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการได้พิจารณาแลว้เห็นสมควรให้นําเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจากเดิมจํานวน  1,725,000,000 บาท  (หน่ึงพันเจ็ดร้อยยี่ สิบห้าล้านบาท) เป็น 
1,759,500,000 บาท (หน่ึงพนัเจ็ดร้อยห้าสิบเกา้ลา้นห้าแสนบาท) โดยการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจาํนวน 
34,500,000 บาท (สามสิบส่ีลา้นหา้แสนบาท) ดว้ยการออกหุน้สามญัจาํนวน 6,900,000 หุน้ (หกลา้นเกา้แสน
หุน้) มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 5 บาท (หา้บาท) 

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทใ์นวาระน้ีดงัต่อไปน้ี 

มต ิ อนุมติัใหมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามท่ีประธานฯ เสนอ 

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ดว้ยจาํนวนเสียง 
 283,316,257 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจาํนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มี
 คะแนนเสียง คดัคา้นหรืองดออกเสียง 

 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เร่ืองทุนจดทะเบียน เพือ่ให้สอดคล้อง
กบัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที ่5 

 นายดนยั ลาภาวิวฒัน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั
การเพ่ิมทุนจดทะเบียนตามวาระท่ี 5 และตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบั
ของบริษทัซ่ึงกาํหนดให้การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาและอนุมติัจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ 
คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรใหน้าํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษทัตามวาระท่ี 5 โดยแกไ้ขใหเ้ป็นดงัน้ี 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน จาํนวน 1,759,500,000 บาท  (หน่ึงพนัเจด็ร้อยหา้สิบเกา้ลา้นหา้แสนบาท) 
         แบ่งออกเป็น                      351,900,000 หุน้  (สามร้อยหา้สิบเอด็ลา้นเกา้แสนหุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ  5 บาท (หา้บาท) 
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 โดยแยกออกเป็น 
 หุน้สามญั     351,900,000  หุน้  (สามร้อยหา้สิบเอด็ลา้นเกา้แสนหุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ                  -         หุน้  (   -    )” 

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทใ์นวาระน้ีดงัต่อไปน้ี 

มต ิ อนุมติัใหมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทัตามท่ีประธานฯ เสนอ 

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ดว้ยจาํนวนเสียง 
283,316,257 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจาํนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มี
คะแนนเสียง คดัคา้นหรืองดออกเสียง 

 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัิการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัท จํานวน 6,900,000 หุ้น (หกล้านเก้าแสนหุ้น) 
จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในอัตราส่วน 50 
(ห้าสิบ) หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 (หน่ึง) หุ้นสามัญใหม่ (50:1) โดยคํานวณจากราคาตลาดพร้อมส่วนลด ในราคา
หุ้นละ 15 บาท (สิบห้าบาท)  

นายดนยั ลาภาวิวฒัน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั
วาระท่ี 4 และวาระท่ี 5 การออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนและการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปัน
ผลของบริษทัจึงตอ้งไดรั้บการพิจารณาและอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรให้นาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการออกและจดัสรร
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจาํนวน 6,900,000 หุ้น (หกลา้นเกา้แสนหุ้น) จากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษทัเพ่ือรองรับการจ่ายเงินปันผลดว้ยหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ในอตัราส่วน 50 (ห้าสิบ) หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 
(หน่ึง) หุน้สามญัใหม่ (50:1) โดยคาํนวณจากราคาตลาดพร้อมส่วนลด ในราคาหุน้ละ 15 บาท (สิบหา้บาท)  

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทใ์นวาระน้ีดงัต่อไปน้ี 

มต ิ อนุมติัใหมี้การออกและจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัตามท่ีประธานฯ เสนอ 

ผลการออกเสียงลงคะแนน  ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ดว้ยจาํนวนเสียง
283,316,257 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจาํนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มี
คะแนนเสียง คดัคา้นหรืองดออกเสียง 

 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตัเิร่ืองกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ 

นายดนัย ลาภาวิวฒัน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจาํกดั พ. ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 13 กาํหนดวา่ ในการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี
ผูถื้อหุ้น ให้กรรมการจาํนวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพน้จาก
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ตาํแหน่งตามวาระ ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุด
กบัส่วนหน่ึงในสาม และกรรมการผูพ้น้จากตาํแหน่งมีสิทธิไดรั้บเลือกตั้งใหม่อีกได ้   

 สาํหรับกรรมการท่ีตอ้งท่ีครบกาํหนดและตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ ไดแ้ก่ 

1. ดร. อาํนวย วรีวรรณ   ประธานกิตติมศกัด์ิ 
2. นายเทียนทว ีสระตนัต์ิ   กรรมการ 
3. นายเชน ฟง ลอง   กรรมการ 
4. นางปฏิมา ชวลิต   กรรมการ อิสระ 

ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระแจง้ว่าสําหรับวาระการประชุมน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดํารงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า คณะกรรมการจึง
เห็นสมควรให้กรรมการท่ีออกตามวาระดงักล่าวดาํรงตาํแหน่งไปอีกวาระหน่ึง ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกั      
ธรรมาภิบาล และโปร่งใส กรรมการท่านท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่และเป็นผูถื้อหุ้น
ของบริษทัจะงดออกเสียงในการพิจารณาตามวาระการประชุมน้ี  

นายดนัย ลาภาวิวฒัน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษทั แจ้งหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการของ
บริษทัวา่ กระบวนการคดัเลือกผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัไม่ไดผ้า่นคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจาก
ปัจจุบนับริษทัไม่มีคณะกรรมการสรรหา อยา่งไรกต็าม คณะกรรมการบริษทัไดร่้วมกนัพิจารณาเลือกบุคคล
มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาคุณสมบติัในดา้นต่างๆ รวมถึงคาํนึงถึงความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ ผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผา่นมา รวมทั้งจะตอ้ง
ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ขา้เป็น
กรรมการของบริษทั 

คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้ เห็นว่ากรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระทั้งส่ีท่านดงักล่าว ลว้นแต่เป็น
ผูท้รงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทั และท่ีผ่านมาไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีใน
ฐานะกรรมการของบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจาํกดั  พ. ศ. 2535  จึงเป็นผูท่ี้มีความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัอีก
วาระหน่ึง ดงันั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีครบ
กาํหนดออกตามวาระดงัรายนามขา้งตน้ ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง  

ทั้งน้ี สาํหรับ นางปฏิมา ชวลิต กรรมการอิสระ ซ่ึงไดด้าํรงตาํแหน่งในฐานะกรรมการของบริษทัเป็นเวลา 20 
ปี และไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 23 
มกราคม 2556 ซ่ึง นางปฏิมา ชวลิตเป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์โดยตรงใน
ธุรกิจของบริษทั และไดป้ฏิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการอิสระของบริษทัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดงันั้น 
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมัติแต่งตั้ ง นางปฏิมา ชวลิต ให้เป็น
กรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยประวติัของกรรมการดงักล่าวไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมเอกสาร
เชิญประชุมน้ีแลว้  

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติในวาระน้ีดงัต่อไปน้ี 
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มต ิ อนุมติัแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ ไดแ้ก่ ดร. อาํนวย วีรวรรณ  นายเทียน
ทว ีสระตนัต์ิ นายเชน ฟง ลอง และนางปฏิมา ชวลิต ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง  

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง ไดล้งมติดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่งกรรมการ 
เห็นด้วย /        

(%) 
ไม่เห็นด้วย/  

(%) 
งดออกเสียง/ 

(%) 
 1.ดร. อาํนวย วีรวรรณ ประธานกิตติมศกัด์ิ 258,129,757/ 

91.13% 
25,116,600/ 

8.87% 
69,900  

 
2. นายเทียนทวี สระตนัต์ิ กรรมการ 283,316,257/ 

100.00% 
0/ 

0.00% 
0 

3.นายเชน ฟง ลอง กรรมการ 257,750,957/ 
91.05% 

25,333,900/ 
8.95% 

231,400 

4,นางปฏิมา ชวลิต กรรมการอิสระ 283,154,857/ 
100.00% 

0/ 
0.00% 

161,400 

 

วาระที ่9 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2557 

นายดนัย ลาภาวิวฒัน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคบัของบริษัทข้อท่ี 31 ได้กาํหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนจากบริษัท โดยให้ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจําปีผูถื้อหุ้นจะพิจารณากาํหนดค่าตอบแทน
กรรมการดังกล่าว และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ บริษทัจึงควรพิจารณา
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการของบริษทั ซ่ึงคณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรเสนอ
ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัประจาํปี 2557   

บริษทัมีค่าตอบแทนกรรมการ 3 ประเภท ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม และโบนสั ทั้งน้ี ในการ
กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ได้พิจารณาเปรียบเทียบอา้งอิงจากกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน 
ตลอดจนการเติบโตของผลกาํไรของบริษทัแลว้ 

ทั้งน้ี กรรมการท่านท่ีเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัและเขา้ร่วมประชุม ซ่ึงถือวา่เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัการพิจารณา
ในวาระการประชุมน้ี ดงันั้นเพ่ือเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลและโปร่งใส กรรมการดงักล่าวไดข้องดออก
เสียงในวาระการประชุมน้ี 

 ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

 ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติในวาระดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 
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 มติ    อนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัประจาํปี 2557 ดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

ตาํแหน่ง 

ปี 2557 

ค่าตอบแทน     
รายเดอืน 

ค่าเบีย้ประชุม      
(ต่อคร้ัง) 

โบนัส                
(ผลประกอบการปี 

2556) 
1. ประธานกิตติมศกัด์ิ 40,000  -  - 
2. ประธานกรรมการ 40,000 - - 
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ 

40,000  6,000  284,000  

4. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ
อิสระ/ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

30,000  6,000  213,000  

5. กรรมการบริหาร 20,000  - - 

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเสียงขา้งมากดว้ยจาํนวนเสียง 
282,579,407 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจาํนวนเสียงทั้งหมด และมีผูถื้อ
หุน้งดออกเสียงจาํนวน 737,850 เสียง โดยไม่มีคะแนนเสียงคดัคา้น 

 

วาระที ่10 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2557 

นายดนยั ลาภาวิวฒัน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ พระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อท่ี 31 กาํหนดให้ท่ีประชุมสามัญประจาํปีผูถื้อหุ้น 
พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปีของบริษทั ในการน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ
โดยการอนุมัติเห็นชอบของคณะกรรมการ ได้คัดเลือกผู ้สอบบัญชีของบริษัท  ตามหลักเกณฑ์ของ
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั  พ . ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 39/2548  เร่ือง  หลกัเกณฑ์  เง่ือนไข  และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะ
การเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 20) และขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้แต่งตั้ง 

 1. นางสาววสิสุตา จริยธนากร    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 3853 และ/หรือ 
2. นางสาวสุมาลี  รีวราบณัฑิต   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 3970 และ/หรือ 
3.  นางสาวทิพวลัย ์นานานุวฒัน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 3459 

แห่ง บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษทั ทั้งน้ี 
ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัยอ่ย  ผูบ้ริหาร ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่เป็นผูส้อบบญัชีรายเดิมท่ี
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ปฏิบติัหนา้ท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั มาแลว้ห้ารอบปีบญัชี
ติดต่อกนั (โดยปฏิบติัหนา้ท่ีตั้งแต่ปี 2555 หรือติดต่อกนัมาแลว้ 2 ปี)  

นอกจากน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้น จะเป็นผูส้อบบญัชีรายเดียวกนักบัผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย
ดว้ย คือบริษทั กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จาํกดั (มหาชน) ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมติั
เห็นชอบของคณะกรรมการขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกาํหนดค่าสอบบญัชี สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ของบริษทัเป็นเงินจาํนวนไม่เกิน 1,060,000 บาท สาํหรับงบการเงินตามมาตรฐาน
การบัญชีท่ีกาํหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และกาํหนดค่าสอบบัญชีจาํนวนไม่เกิน 
350,000 บาท สาํหรับงบการเงินตามมาตรฐาน International Financial Reporting Standards (IFRSs) 

ในรอบบัญชีท่ีผ่านมาบริษทัจ่ายค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกับการสอบบัญชีเพ่ิมเติม จาํนวน 13,712 บาท 
สาํหรับค่าบริการอ่ืน ในรอบบญัชีท่ีผา่นมา บริษทัไม่มีการรับบริการอ่ืนจากสาํนกังานผูส้อบบญัชี บุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี และสาํนกังานบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั 

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทใ์นวาระน้ีดงัต่อไปน้ี 

มต ิ อนุมติัใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2556 ตามท่ีประธานฯ เสนอ 

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ดว้ยจาํนวนเสียง 
283,317,257 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจาํนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มี
คะแนนเสียง คดัคา้นหรืองดออกเสียง 

  

วาระที ่11 พจิารณาอนุมตัิการออกหุ้นกู้ 

นายดนยั ลาภาวิวฒัน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่  เน่ืองจากแหล่งเงินทุน
ของบริษทัสําหรับการขยายธุรกิจในปัจจุบนัอาศยัเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน เงินทุนและผลกาํไรจากการ
ดาํเนินงานเป็นหลกั คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นวา่บริษทัควรเพิ่มช่องทางในการระดมทุนเพ่ือบริหารสภาพ
คล่องและตน้ทุนทางการเงินของบริษทั โดยการออกหุน้กู ้มีรายละเอียดดงัน้ี 

 ประเภท : หุน้กู ้ และ/หรือหุน้กูร้ะยะสั้น ชนิดระบุช่ือผูถื้อหรือไม่ระบุช่ือผูถื้อ 
ประเภทดอ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกนั และอาจมี
หรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

 จํานวนเงนิรวม :  ยอดคงคา้งของหุ้นกู ้และ/หรือหุ้นกูร้ะยะสั้นท่ีจะออกเพ่ิมเติมโดยการ
อนุมติัของมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ีเม่ือรวมกบัหุ้นกูท่ี้ไดรั้บการ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพยท่ี์ให้ออกไดก่้อนหน้าน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระเงิน ไม่เกิน 
20,000 ลา้นบาท หรือเงินสกุลอ่ืนในวงเงินเทียบเท่า โดยเม่ือหุน้กู ้และ/
หรือหุ้นกูร้ะยะสั้ น จาํนวนใดครบกาํหนด ให้สามารถออกและเสนอ
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ขายใหม่ไดโ้ดยท่ียอดคงคา้งของหุ้นกูแ้ละหุ้นกูร้ะยะสั้นไม่เกินท่ีไดรั้บ
อนุมติัในคร้ังน้ี 

 อายุ    :  ไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกหุน้กู ้

 วธีิการจัดสรร   :  ผู ้ลงทุนทั่วไป  และ/หรือ  ผู ้ลงทุนสถาบัน  และ/หรือผู ้ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตามหลกัเกณฑ์ท่ี
กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย  ์โดยอาจจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุด 
และจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวกไ็ด ้

ทั้งน้ี ใหค้ณะกรรมการ และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการไดม้อบหมายมีอาํนาจในการกาํหนดรายละเอียดและ
เง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ละหุน้กูร้ะยะสั้น  

 ประธานฯจึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

 ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทใ์นวาระน้ี ดงัต่อไปน้ี 

มต ิ อนุมติัใหมี้การออกหุน้กู ้ตามท่ีประธานฯ เสนอ 

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ดว้ยจาํนวนเสียง
283,317,257 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจาํนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มี
คะแนนเสียง คดัคา้นหรืองดออกเสียง 

 นอกจากน้ีมีผูถื้อหุน้สอบถามบริษทัเพ่ิมเติม ถึงเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

นายจีระพนัธ์ บวับูชา                 
(ผูรั้บมอบฉนัทะ)                

ไดซ้กัถามต่อท่ีประชุมวา่ ดงัน้ี 

วิสัยทัศน์ของบริษัทท่ีระบุว่า บริษัทจะเป็นผูน้ําในตลาดเฉพาะท่ีเป็น
รถยนตเ์พ่ือการพาณิชยท่ี์ไม่ใช่รถ Pick Up ภายใน 3 ปี  จึงอยากทราบวา่ใน
ปี 2556 บริษทัอยู่ในลาํดบัใดของตลาด และมีความเป็นไปไดม้ากน้อย
เพียงใดท่ีจะสามารถเป็นผูน้าํในตลาดไดภ้ายใน 3 ปีขา้งหนา้ 

สินเช่ือลิสซ่ิง แบ่งเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เป็นสัดส่วนเท่าใด 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เร่ืองการบริหารความเส่ียง ในส่วน
ของการให้คาํแนะนาํและขอ้เสนอแนะเพ่ือนาํไปปรับปรุงให้ดียิ่งข้ึน และ
เร่ืองการตรวจสอบจากผู ้ถือหุ้นรายใหญ่  เ ร่ืองการรับทราบผลการ
ตรวจสอบของผูต้รวจสอบจากกลุ่มไชลีสซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ
บริษทั และติดตามการแกไ้ขปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะจากการตรวจสอบ
เป็นประจาํทุกไตรมาส ขอทราบตวัอยา่งคาํแนะนาํ การบริหารความเส่ียง
และการตรวจสอบจากผูถื้อหุน้ใหญ่ 

ลูกหน้ีค้างชําระของบริษัท มาจากกลุ่มเกษตรกร และรถคันแรกบ้าง
หรือไม่ อยา่งไร 
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จากหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 19 เร่ืองสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ระบุ
วา่บริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ต็มจาํนวนสําหรับลูกหน้ีดงักล่าว 
โดยไม่หักหลกัประกนั ส่วนบริษทัย่อยไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเต็ม
จาํนวนภายหลงัหักหลกัประกนัแลว้  เหตุใดจึงตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ดว้ยวิธีท่ีต่างกนั และวิธีใดมีความถูกตอ้งเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทั
มากกวา่กนั 

อยากทราบว่าจากงบการเงินของบริษทั ทาํไมบริษทัจึงมียอดเงินฝากและ
เงินเบิกเกินบญัชีในเวลาเดียวกนั 

นายโล จุน ลอง                      
ประธานกรรมการ 

ไดต้อบคาํถามวา่ ปัจจุบนั บริษทัยงัเป็นผูน้าํในตลาดรถบรรทุก รถตู ้และ
รถแท็กซ่ี ซ่ึงรวมเรียกว่ารถเพ่ือการพาณิชย ์คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อย
ละ 10 ของตลาดรถรวม โดยบริษทัมีสัดส่วนในตลาดน้ีประมาณร้อยละ 20 
ของตลาดรถเพ่ือการพาณิชย ์หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 ของตลาดรวม 

นอกจากน้ี บริษทัมีแผนจะขยายสาขาเพ่ิมข้ึน เพ่ือรอบรับการเขา้สู่ AEC 
โดยหาท่ีตั้งท่ีสามารถสร้างโอกาสใหก้บับริษทัเพ่ิมมากข้ึน  ทาํให้บริษทัมี
ความเป็นไปไดท่ี้จะเป็นผูน้าํในตลาดรถยนต์เพ่ือการพาณิชยท่ี์ไม่ใช่รถ 
Pick up ภายใน 3 ปี มีความเป็นไปได ้

สาํหรับลูกหน้ีคา้งชาํระท่ีมาจากกลุ่มเกษตรกร และรถคนัแรกของบริษทัมี
จาํนวนนอ้ยมาก เน่ืองจากไม่ใช่กลุ่มลกูคา้เป้าหมายหลกัของบริษทั 

นายดนยั ลาภาวิวฒัน์              
หวัหนา้เจา้หนา้ทีบญัชีและ
การเงิน 

ไดต้อบคาํถามวา่ การใหบ้ริการสินเช่ือลิสซ่ิง เป็นการใหบ้ริการของบริษทั
ยอ่ย โดยใหบ้ริการกลุ่มลกูคา้นิติบุคคลเป็นส่วนใหญ่ 

จากงบการเงินของบริษทั เงินฝากและเงินเบิกเกินบญัชี เป็นรายการ ณ ส้ิน
ปี ซ่ึงปกติแลว้เงินฝากของบริษทัจะหมุนเวียนอยูใ่นบญัชีเป็นระยะเวลาไม่
นาน   

คุณประดิษฐ  ศวสัตนานนท ์        
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ 

ไดต้อบคาํถามว่า เร่ืองการบริหารความเส่ียง บริษทัไดมี้คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงและมีการประชุมอยูเ่ป็นประจาํทุกเดือน โดยไดมี้รายงาน
การบริหารความเส่ียงของบริษทัให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ซ่ึง
บริษทัเนน้ความเส่ียงในเร่ืองสินเช่ือโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบจะคอย
สังเกต และใหค้าํแนะนาํ เพ่ือใหบ้ริษทัลดความเส่ียงต่างๆลดได ้

นายโล จุน ลอง                      
ประธานกรรมการ 

ไดช้ี้แจงเสริมวา่ กลุ่มไชลีสจะส่งทีมงานตรวจสอบ เขา้มาตรวจสอบบริษทั
เป็นระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์/ปี ในการตรวจสอบทุกระบบการ
ดาํเนินงานของบริษทั โดยใหค้าํเสนอแนะ เพ่ือใหบ้ริษทัมีการดาํเนินงานท่ี
ดีข้ึน 



เอกสารแนบ 1  
เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่1 

 

- 26 - 
 

นางสาวคุณวสิสุตา จริยธนากร
ผูส้อบบญัชี 

ได้ตอบคาํถามว่า เร่ืองการตั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอ่ืน สาํหรับบริษทัใหญ่หลกัประกนัส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต ์ซ่ึง
ทางบริษทัไม่ไดใ้ห้มูลค่าของหลกัประกนัประเภทน้ี เน่ืองจากหากยึดคืน 
หลกัประกนัอาจจะไม่สามารถเรียกคืนได ้จึงไม่ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
หลงัหกัหลกัประกนั 

สําหรับบริษัทย่อย หลักประกันจะเป็นท่ีดิน และเคร่ืองจักร ท่ีมีมูลค่า 
บริษทัสามารถยึดคืนได ้ในการพิจารณาตั้งสํารอง บริษทัจึงนาํมาหักจาก
มูลหน้ี ก่อนท่ีจะตั้งสาํรองค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

นายปวินท ์เรืองวรบูรณ์          
(ผูถื้อหุน้)                

ไดซ้ักถามต่อท่ีประชุมวา่ การจ่ายปันผลกาํหนดท่ี 1.30 บาทต่อหุ้น โดย
จ่ายเป็นหุ้นปันผลจาํนวน 0.3 บาทต่อหุ้น ซ่ึงคาํนวณจากราคาตลาดพร้อม
ส่วนลด แตกต่างจากการคาํนวณตามราคาพาร์อยา่งไรบา้ง  

นายดนยั ลาภาวิวฒัน์              
หวัหนา้เจา้หนา้ทีบญัชีและ
การเงิน 

ไดต้อบคาํถามว่า การจ่ายหุ้นปันผลตามวิธีราคาตลาดพร้อมส่วนลดใน
อตัราส่วน 50:1 น้ี จะส่งผลต่อ Dilution Effect เพียงประมาณร้อยละ 2 ซ่ึง
เป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัมากข้ึน โดยหากจาํนวนหุ้นออกมา
เยอะ จะส่งผลต่อราคาหุน้ดว้ย 

นายปวินท ์เรืองวรบูรณ์          
(ผูถื้อหุน้)                

ไดซ้กัถามต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมวา่ หากผูถื้อหุน้กลุ่มก่อนการจ่ายปันผลและ
หลงัการจ่ายปันผลเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกนั  ผูถื้อหุน้ทุกคนจะมี Dilution อยู่
ท่ีร้อยละ 2 แต่ไดหุ้้นเพ่ิมข้ึนแทน อยากทราบวา่การจ่ายหุ้นปันผลแบบน้ี
บริษทัตอ้งการจะกนัเงินไว ้เพ่ือใชด้าํเนินธุรกิจของบริษทัอ่ืนใดหรือไม่ 
นอกจากน้ี บริษทัมีแผนการจะไปร่วมงาน Opportunity Day กบัทางตลาด
หลกัทรัพยอี์กบา้งหรือไม่ ซ่ึงเห็นว่าการเขา้ร่วมงานจะเป็นประโยชน์ต่อ
บริษทัและราคาใหมี้ความเสถียรเพิ่มมากข้ึน 

นายดนยั ลาภาวิวฒัน์              
หวัหนา้เจา้หนา้ทีบญัชีและ
การเงิน 

ไดต้อบคาํถามวา่ มูลค่าเงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายยงัคงเท่าเดิม 

นายโล จุน ลอง                      
ประธานกรรมการ 

ไดต้อบคาํถามว่า บริษทัมีแผนจะพยายามเขา้ร่วมงาน Opportunity Day 
รวมทั้งจะพยายามหาแนวทางการเสนอขอ้มูลของบริษทั เพ่ือให้ผูล้งทุน
เขา้ใจขอ้มูลและการดาํเนินธุรกิจของบริษทัเพ่ิมมากข้ึน  

นางอรอาํไพ วิชากรกลุ           
(ผูถื้อหุน้)                

ไดซ้ักถามต่อท่ีประชุมว่า เหตุใดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัไม่แปร
ผนัตามราคาหุน้ของบริษทั ซ่ึงหากกรรมการทาํงานดี กจ็ะไดค้่าตอบแทนท่ี
ดีตามไปดว้ย  

นายโล จุน ลอง                      
ประธานกรรมการ 

ไดต้อบคาํถามวา่ ตอ้งใชเ้วลาศึกษาวา่มีความเหมาะสม และมีความเป็นไป
ไดห้รือไม่ 
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คุณประดิษฐ  ศวสัตนานนท์
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ 

ได้ช้ีแจงเสริมว่า หากบริษัทจ่ายค่าตอบแทนตามราคาหุ้น โดยเม่ือมี
เหตุการณ์ภายนอกมากระทบกอ็าจจะไม่สามารถสะทอ้นผลการดาํเนินงาน
ท่ีแทจ้ริงของบริษทัได ้ ซ่ึงหากแปรผนัตามผลการดาํเนินงานของบริษทัจะ
สามารถสะทอ้นไดม้ากกวา่ 

นายสมชาติ โสตธิมยั               
(ผูถื้อหุน้)                

ไดซ้ักถามต่อท่ีประชุมวา่ อยากทราบถึงแนวโนม้ NPL ของบริษทัปีน้ีเม่ือ
เทียบกบัปีท่ีผา่นมา เป็นอยา่งไรบา้ง 

นายโล จุน ลอง                      
ประธานกรรมการ 

ไดต้อบคาํถามว่า อตัราส่วน NPL ต่อสินเช่ือรวมของบริษทั ส่วนหน่ึง
ข้ึนอยูก่บัภาวะการเมืองและเศรษฐกิจจะเป็นไปในทิศทางใด แต่ทั้งน้ี คาด
วา่ยงัเป็นไปในทางท่ีดี ซ่ึงบริษทัก็ยงัคงพยายามควบคุมให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี
น้ีต่อไป 

นายณฐัชาต  คาํศิริตระกลู           
(ผูถื้อหุน้) 

ไดซ้ักถามต่อท่ีประชุมวา่ ท่ีผา่นมาบริษทัมีอตัราการขยายตวัท่ีดี แต่ในปีน้ี
มีปัญหาจากภายนอกดา้นต่างๆ บริษทัมีเป้าหมายการเติบโตแบบไปใน
ลกัษณะใด แบบ Conservative หรือ Aggressive ในอนาคตบริษทัมี
เป้าหมายอยา่งไรบา้ง  รวมทั้งคู่แข่งเขา้มาใน Segment ของบริษทัมากข้ึน 
มีผลกระทบต่อบริษทัอยา่งไรบา้ง มีวธีิป้องกนัหรือแข่งขนัอยา่งไรบา้ง 

ขอเสนอแนวทางการจ่ายปันผลเป็น 2 คร้ังต่อปี ซ่ึงคาดวา่จะมีผลใหร้าคา
หุน้ของบริษทัมีเสถียรภาพมากยิง่ข้ึน  

บริษทัทราบถึงแนวทางว่าเหตุใดผูถื้อหุ้นรายใหญ่จึงขายหุ้นออกมาบา้ง
หรือไม่ อยา่งไร 

นายโล จุน ลอง                      
ประธานกรรมการ 

ไดต้อบคาํถามวา่ บริษทัยงัคงมีเป้าหมายเติบโตประมาณร้อยละ 10  โดย
หากปัญหาการเมืองไม่ยดืเยื้อแลว้ บริษทัจะสามารถเติบโตไดม้ากกวา่ร้อย
ละ 10  รวมทั้งกลุ่มคู่แข่งท่ีเขา้มาใน Segment เดียวกบับริษทัมากข้ึน 
บริษทัจะเนน้เร่ืองการบริการลูกคา้ท่ีรวดเร็ว และจะขยายตลาดเพ่ือรองรับ
การเขา้สู่ AEC ซ่ึงจะส่งผลใหฐ้านลกูคา้ของบริษทัเพ่ิมมากข้ึน 

สาํหรับเร่ืองการจ่ายปันผล 2 คร้ังต่อปี บริษทัจะขอนาํเร่ืองน้ีไปศึกษาถึง
ผลกระทบต่างๆก่อน 

บริษทัในกลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่มีการขายหุ้นเพ่ือปรับโครงสร้างของกลุ่มผูถื้อ
หุ้นใหญ่  แต่อย่างไรก็ตาม บริษทัคาดว่าผูถื้อหุ้นใหญ่จะยงัคงสนับสนุน
ธุรกิจของบริษทัต่อไป 
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ไม่มีกิจการอ่ืนใดท่ีเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา และไม่มีคาํถามเพ่ิมเติมจากผูถื้อหุน้ ประธานฯ จึงกล่าวปิด
ประชุมเวลา 16:30 น. 

 

                                                                                                    

                                                

                                                       (   นายโล จุน ลอง    ) 

                                                                                 ประธานท่ีประชุม 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระที่ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

และกรรมการอสิระที่ครบกาํหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าดาํรงตําแหน่งใหม่ 

นายประดษิฐ  ศวสัตนานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
อายุ 66 ปี 
ที่อยู่ 353/5 ซอยสนัติภาพ 1 ถนนทรัพย ์ส่ีพระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  Central State University, Oklahoma U.S.A. 
ประสบการณ์ทํางาน ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จาํกดั 

(มหาชน) 
 ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยฟิลม์ อินดสัทรี จาํกดั 

(มหาชน)  
 ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ จาํกดั (มหาชน) 
  ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการการพฒันาเศรษฐกิจ  สภาผูแ้ทนราษฎร 
  กรรมการ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
  นกัวชิาการประจาํ คณะกรรมาธิการการเงิน การคลงั การธนาคารฯ สภา

ผูแ้ทนราษฎร 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการบริษทัไทย Director Certification Program 

รุ่นท่ี 3/2543 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 หลกัสูตร Audit Committee Program รุ่นท่ี 3/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย 
 หลกัสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นท่ี 1/2547 จาก

สมาคมนกับญัชี และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
 หลกัสูตร Improving the Quality of Financial Reporting รุ่นท่ี 4/2549 จาก

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 หลกัสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่นท่ี 5/2550 จาก

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 หลกัสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่นท่ี 5/2551 จากสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 หลกัสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 

รุ่นท่ี 2/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 หลกัสูตร Role of the Compensation Committee   รุ่นท่ี 6/2551 จากสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 หลกัสูตร Advance Audit Committee Program รุ่นท่ี 13/2556 จากสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 หลกัสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นท่ี 4/2556 จาก

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 หลกัสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นท่ี 

1/2557 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
จํานวนปีที่ดาํรงตําแหน่งกรรมการ 10 ปี  
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นายประดษิฐ  ศวสัตนานนท์ (ต่อ) ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 2 แห่ง 

1. กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยฟิลม์ อินดสัทรี จาํกดั (มหาชน)  
2. กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ จาํกดั (มหาชน) 

ตําแหน่งในบริษัทอืน่ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 
ตําแหน่งในกจิการท่ีแข่งขัน/ กจิการท่ีมีธุรกจิเกีย่วเน่ือง
กบัธุรกจิของบริษัทอย่างมีนัยสําคญั 

ไม่มี 

การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท/ บริษัทย่อยการมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะ
ต่อไปนีก้บับริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วม 
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 
ปีที่ผ่านมา 

 

- เป็นกรรมการท่ีมีส่วนในการบริหารงานพนกังาน 
ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บ เงินเดือนประจาํ 

ไม่มี 

- เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ ไม่มี 
- มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มี 
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัประจาํปี 2558 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการ 7 คร้ัง เขา้ประชุม 7 คร้ัง 
จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ 31ธันวาคม 2557 91,800 หุน้  คิดเป็น 0.03% ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าดาํรงตําแหน่งใหม่ 

นายเลีย่ว องิ จือ้ กรรมการ 
อายุ 51 ปี 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก  Ph.D. Candidate, Harvard University, U.S.A. 
ประสบการณ์ทํางาน ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน)  
 ปัจจุบนั Chief Strategy Officer, Chailease Holding Co., Ltd. 
  Chief Legal Officer, Chailease Holding Co., Ltd. 
  Senior Executive Vice President, Financial One Corp. 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ไม่มี 
จํานวนปีที่ดาํรงตําแหน่งกรรมการ 7 ปี 
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ ไม่มี 
ตําแหน่งในบริษัทอืน่ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง 

1. Chief Strategy Officer, Chailease Holding Co., Ltd. 
ตําแหน่งในกจิการท่ีแข่งขัน/ กจิการท่ีมีธุรกจิ
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทอย่างมีนัยสําคญั 

ไม่มี 

การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อยการมี
ความสัมพนัธ์ในลกัษณะต่อไปนีก้บับริษัท/ 
บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี
ที่ผ่านมา 

 

- เป็นกรรมการท่ีมีส่วนในการบริหารงาน
พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บ 
เงินเดือนประจาํ 

ไม่มี 

- เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ ไม่มี 
- มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการ 7 คร้ัง เขา้ประชุม 4 คร้ัง  
จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ 31 ธันวาคม 2557 ไม่มี 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการอสิระที่ครบกาํหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าดาํรงตําแหน่งใหม่ 

รศ. ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์ กรรมการอิสระ 
อายุ 61 ปี 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์  University of Hawaii, U.S.A. 
ประสบการณ์ทํางาน ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 
 ปัจจุบนั ผูท้รงคุณวฒิุพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 ปัจจุบนั รองศาสตราจารย ์ภาควชิาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
  ประธานคณะกรรมการดาํเนินงานโครงการหลกัสูตรนานาชาติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

การประกอบการ ภาคพิเศษ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
  ประธานสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
  กรรมการ คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล 
  ท่ีปรึกษาผูอ้าํนวยการสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ หลกัสูตร Director Accreditation Program รุ่นท่ี 56/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย 
 หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการบริษทัไทย Director Certification Program  

รุ่นท่ี 97/2550 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
หลกัสูตร Financial Statements for Directors รุ่นท่ี 10/2553 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร การกาํกบัดูแลกิจการสาํหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของรัฐวสิาหกิจ
และองคก์ารมหาชน รุ่นท่ี 7 จากสถาบนัพฒันากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงภาครัฐ 
สถาบนัพระปกเกลา้ 

 หลกัสูตร Audit Committee Effectiveness จากสมาคม ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย 2555 

 หลกัสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นท่ี 4/2556 
 ประกาศนียบตัรชั้นสูง หลกัสูตรนกับริหารการยติุธรรมทางปกครองระดบัสูง (บยป.) รุ่น

ท่ี 5 ปี 2557 ของวทิยาลยัการยติุธรรมทางปกครองสาํนกังานศาลปกครอง 
จํานวนปีที่ดาํรงตําแหน่งกรรมการ 7 ปี 
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ ไม่มี 
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รศ. ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์  (ต่อ) กรรมการอิสระ 
ตําแหน่งในกจิการท่ีแข่งขัน/ กจิการท่ีมีธุรกจิ
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทอย่างมีนัยสําคญั 

ไม่มี 

การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อยการมี
ความสัมพนัธ์ในลกัษณะต่อไปนีก้บับริษัท/ 
บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

- เป็นกรรมการท่ีมีส่วนในการบริหารงาน
พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บ 
เงินเดือนประจาํ 

ไม่มี 

- เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ ไม่มี 
- มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการ 7 คร้ัง เขา้ประชุม 5 คร้ัง  
จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ 31 ธันวาคม 2557 91,800 หุน้  คิดเป็น 0.03% ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง (ถือหลกัทรัพยโ์ดยผูท่ี้เก่ียวขอ้ง) 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเข้าแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ 

นายเฉิน เจ๋อ จี ้ บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเข้าแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ 
อายุ 62 ปี 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด Master of Business Administration (MBA), Pepperdine University, California 

USA 
ประสบการณ์ทํางาน ปัจจุบนั Chairman and CEO, Grand Pacific Holdings Corp 
 ปัจจุบนั Chairman and CEO, Grand Pacific Financing Corp 
 ปัจจุบนั Chairman, Grand Pacific Business Loan LLC 2005-1 (DE) 

 ปัจจุบนั Director, Driven BI, LLC 
 President, Grand Pacific Holdings Corp 
 President, Grand Pacific Financing Corp 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ไม่มี 
จํานวนปีที่ดาํรงตําแหน่งกรรมการ ไม่มี 
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ ไม่มี 
ตําแหน่งในบริษัทอืน่ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง 

1. Chairman and CEO, Grand Pacific Holdings Corp 
2. Chairman and CEO, Grand Pacific Financing Corp 
3. Chairman, Grand Pacific Business Loan LLC 2005-1 (DE) 

4. Director, Driven BI, LLC 
ตําแหน่งในกจิการท่ีแข่งขัน/ กจิการท่ีมีธุรกจิ
เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทอย่างมีนัยสําคญั 

ไม่มี 

การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท/ บริษัทย่อยการมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะ
ต่อไปนีก้บับริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัท
ร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

- เป็นกรรมการท่ีมีส่วนในการบริหารงานพนกังาน 
ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บ เงินเดือนประจาํ 

ไม่มี 

- เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ ไม่มี 
- มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มี 
จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ 31 ธันวาคม 2557 ไม่มี 
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นิยามกรรมการอสิระ 

บริษทัไดก้าํหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ซ่ึงมีขอ้กาํหนดมากกวา่หลกัเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัทุน ท่ี ทจ.  
28 /2551 ดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 (ศูนยจุ์ดห้า) ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการ
อิสระรายนั้น ๆ ดว้ย  

2. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่
สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ
บุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้
ถือหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อน
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ยบริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัยผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี ก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปี จากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี ก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

7. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน
ประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

8. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํ เนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
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หลกัฐานสําหรับการเข้าร่วมประชุม 
1. บุคคลธรรมดา 

 1.1 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 
  (ก) กรณีมาดว้ยตวัเอง บตัรประจาํตวัของผูถื้อหุน้ 
  (ข) กรณีมอบฉนัทะ หนังสือมอบฉันทะพร้อมกรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือทั้งผูม้อบฉันทะและผูรั้บ

มอบฉันทะครบถว้น สําเนาบตัรประจาํตวัของผูม้อบอาํนาจ และบตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวต่างชาติ) ของผูรั้บมอบอาํนาจ 

 1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 
  (ก) กรณีมาดว้ยตวัเอง หนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 
  (ข) กรณีมอบฉนัทะ หนังสือมอบฉันทะพร้อมกรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือทั้งผูม้อบฉันทะและผูรั้บ

มอบฉนัทะครบถว้น  สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูม้อบอาํนาจ และบตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวต่างชาติ)ของผูรั้บมอบอาํนาจ 

2. นิตบุิคคล 

 2.1 นิตบุิคคลสัญชาตไิทย 
(ก) กรณีมาดว้ยตวัเอง  

1. หนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไ้ม่เกิน 60 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
2. สาํเนาบตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจท่ีไดล้งนามใน

หนงัสือมอบอาํนาจ 
(ข) กรณีมอบฉนัทะ  

1. หนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไ้ม่เกิน 60 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
2. หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมกรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือทั้งผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ

ครบถว้น สาํเนาบตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจท่ีได้
ลงนามในหนงัสือมอบอาํนาจ พร้อมสาํเนาบตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 
ของผูรั้บมอบอาํนาจ 

 2.2 นิตบุิคคลสัญชาตต่ิางประเทศ 
(ก) กรณีมาดว้ยตวัเอง 

1. หนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไ้ม่เกิน 60 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
2. สาํเนาบตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจท่ีไดล้งนามใน

หนงัสือมอบอาํนาจ 
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(ข) กรณีมอบฉนัทะ  
1. หนงัสือรับรองนิติบุคคล 
2. หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมกรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือทั้งผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ

ครบถว้น สาํเนาบตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจท่ีได้
ลงนามในหนงัสือมอบอาํนาจพร้อมสาํเนาบตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 
ของผูรั้บมอบอาํนาจ 

ทั้งน้ี ในกรณีของสาํเนาเอกสารจะตอ้งมีการรับรองสาํเนาถกูตอ้ง และหากเป็นเอกสารท่ีจดัทาํข้ึนในต่างประเทศ ตอ้งมีการ
รับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบัลิค 
 
หมายเหตุ: 1) ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น.  ของวนัที่ 10 เมษายน 2558 
 2) ผู้รับมอบอาํนาจที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหลายท่านได้โปรดส่งหลกัฐานการเข้าร่วมประชุมมายงับริษัทก่อนวนัที่ 10 เมษายน 2558 
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ข้อบังคบั 
ของ 

บริษัท เอเซียเสริมกจิลสีซ่ิง จํากดั (มหาชน) 

ส่วนทีเ่กีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 13.  ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่ง
ออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 

 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหใ้ชว้ธีิจบั
ฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการ
ท่ีออกตามวาระนั้นอาจถกูเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่กไ็ด ้

ขอ้ 14. กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินเดือน เงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนสั 
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะอนุมติั ซ่ึงอาจกาํหนดเป็นจาํนวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงกไ็ด ้
และนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียง และสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั 

ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของพนกังานหรือลกูจา้งของบริษทัซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็น
กรรมการ ในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจา้งของบริษทั 

ขอ้ 25. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนั
ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 
  การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้รวมกนันบัจาํนวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 
ใน 5 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 25 คนซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 10 ของ
จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญั
เม่ือใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีน้ี ใหค้ณะกรรมการจดั
ประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 ขอ้ 26. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนัเวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอ
เพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทราบไม่
นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ย
กวา่ 3 วนั 
  ในการประชุมผูถื้อหุน้ สามารถจดัประชุมได ้ ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ของบริษทั หรือ
จงัหวดัอ่ืนทัว่ราชอาณาจกัร 
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 ขอ้ 27. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมกไ็ด ้
  หนงัสือมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ และจะตอ้งเป็นไปตามแบบท่ี
นายทะเบียนกาํหนด 
  โดยบุคคลท่ีไดรั้บมอบฉนัทะนั้น จะตอ้งมอบหนงัสือมอบฉนัทะใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้
ประธานกาํหนด ณ ท่ีประชุม ก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

 ขอ้ 28. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 
คน และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด หรือมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ
จากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของ
จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
  ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมา
เขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้นั้นไดเ้รียกนดัเพราะมีผูถื้อหุน้ร้องขอ ให้
การประชุมดงักล่าวเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะมีผูถื้อหุน้ร้องขอ ใหท้าํการนดั
ประชุมใหม่ และใหส่้งหนงัสือเชิญประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ี จะครบ
องคป์ระชุมหรือไม่กไ็ด ้
  ในการประชุมผูถื้อหุน้ ใหป้ระธานกรรมการนัง่เป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีประธานกรรมการ 
หรือประธานกรรมการมิไดม้าประชุม ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรอง
ประธาน หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ กใ็หท่ี้ประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนใดคนหน่ึงซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นประธานในท่ี
ประชุม 

 ขอ้ 29. ในการออกเสียงลงคะแนน ใหหุ้น้หน่ึงหุน้มีสิทธ์ิออกเสียงหน่ึงเสียง 
  การออกเสียงลงคะแนน ใหก้ระทาํโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 5 คนร้องขอและท่ีประชุมลง
มติใหล้งคะแนนลบักใ็หล้งคะแนนลบั ส่วนวธีิการออกเสียงลงคะแนนลบันั้นใหเ้ป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชุมกาํหนด 

 ขอ้ 30. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
  (1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้
มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
  (2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
   (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
   (ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
   (ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือ
บางส่วนท่ีสาํคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 
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   (ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
   (จ) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษทัหรือการออกหุน้กู ้
   (ฉ) การควบหรือเลิกบริษทั 
   (ช) เร่ืองอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

 ขอ้ 31. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงัน้ี 
  (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการดาํเนินการของบริษทั
ในรอบปีท่ีผา่นมา 
  (2) พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 
  (3) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสาํรอง 
  (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและกาํหนดค่าตอบแทน 
  (5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน 
  (6) กิจการอ่ืนๆ 
 ขอ้ 38. หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่
หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล 
  เวน้แต่เป็นกรณีของหุน้บุริมสิทธิท่ีขอ้บงัคบัระบุไวเ้ป็นการอ่ืน เงินปันผลใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละ
เท่า ๆ กนั 
  การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นวา่บริษทัมีผลกาํไร
สมควรพอท่ีจะทาํเช่นนั้น และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
  การจ่ายเงินปันผล ใหก้ระทาํภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผุถื้อหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติ
แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนงัสือพิมพด์ว้ย 
หา้มมิใหคิ้ดดอกเบ้ียแก่บริษทัหากการจ่ายเงินปันผลนั้น ไดก้ระทาํภายใตร้ะยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 เขียนท่ี   
 วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.   
 

(1) ขา้พเจา้  สัญชาติ  
อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน  ตาํบล/แขวง   

 อาํเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  

 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของ                   บริษัท เอเซียเสริมกจิลสีซ่ิง จํากดั (มหาชน)                                              ๆ 
โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั      เสียง  ดงัน้ี 
   หุน้สามญั   หุน้       ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
   หุน้บุริมสิทธิ   หุน้       ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้  
 (1)                                               อาย ุ   ปี 

 อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ตาํบล/แขวง   
 อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

 (2)                                              อาย ุ   ปี 
 อยูบ่า้นเลขท่ี   ถนน   ตาํบล/แขวง   
 อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

  (3)     นายประดษิฐ ศวสัตนานนท์   ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ    อาย ุ       66 ปี 
 อยูบ่า้นเลขท่ี        353/5  ถนน         ทรัพย์  ตาํบล/แขวง       ส่ีพระยา  
 อาํเภอ/เขต           บางรัก  จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์   10500                             0  

คนหน่ึงคนใดเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัคร้ังท่ี  
คร้ังท่ี 31/2558 ในวนัท่ี 10 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น.  ณ หอ้งประชุมแกรนดฮ์อลล ์ บางกอกคลบั น 28                         
อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร์ ชั้น 28  เลขท่ี 175    ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร                           
หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

  วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจําปีผู้ถือหุ้น คร้ังที ่30/2557 ซ่ึงประชุมเมือ่วันที ่25 
เมษายน 2557 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

      เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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    วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานประจําปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัท  

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระที ่3 พจิารณาอนุมตัิงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจําปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ซ่ึงได้ผ่าน
การพจิารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

   วาระที่ 4  พจิารณาอนุมตัิการจัดสรรผลกาํไรของบริษัทและพจิารณาการจ่ายเงนิปันผลจากผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2557 

     (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

      เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง   

   วาระที่ 5 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระให้กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่และแต่งตั้ง
กรรมการใหม่ทดแทนกรรมการทีก่าํหนดออกตามวาระ 

    กรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระและถูกเสนอใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ไดแ้ก่ 
    1. นายเล่ียว อิง จ้ือ  กรรมการ 
  2.     นายประดิษฐ ศวสัตนานนท ์  กรรมการอิสระ 
  3.     รศ. ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต ์  กรรมการ อิสระ 

   บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเขา้แต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการท่ีครบวาระ 
  1.      นายเฉิน เจ๋อ จ้ี   กรรมการ 
     (ก)ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด ดงัน้ี 

      เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
     การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดงัน้ี 

  ช่ือกรรมการ นายเล่ียว อิง จ้ือ     
      เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ นายประดิษฐ ศวสัตนานนท ์     
     เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ รศ. ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต ์                                                        
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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  ช่ือกรรมการ    นายเฉิน เจ๋อ จ้ี                                                              
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง   

    วาระที ่6  พจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2558  

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2558  

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

      เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

  วาระที ่8 พจิารณาอนุมตัิการออกหุ้นกู้  

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

      เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

  วาระที ่9 พจิารณาให้สัตยาบันรับรองการปรับปรุงการบันทกึบัญชีหุ้นปันผลให้ถูกต้องตามประกาศสภาวิชาชีพ
บัญชี ที่ 15/2557 เร่ือง แนวปฏิบัตทิางการบัญชีสําหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล (Stock Dividend) 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

      เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง  

   วาระที ่10 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (หากม)ี 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

      เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

  (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือใน
กรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือ
เพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
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กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุ
ในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 
    ลงช่ือ   ผูม้อบฉนัทะ 
      ( )  
 
    ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
      ( )  
 
    ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
      ( )  
 
    ลงช่ือ   ผูรั้บมอบฉนัทะ 
      ( )  
หมายเหตุ 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่

สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํ

ต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เอเซียเสริมกจิลสีซ่ิง จาํกดั (มหาชน)  
 

 ในการประชุมสามญั คร้ังท่ี    31/2558   ในวนัท่ี  10 เมษายน 2558  เวลา  15.00 น.   ณ   หอ้งประชุมแกรนดฮ์อลล ์ 
บางกอกคลบั ชั้น 28 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร์  เลขท่ี 175    ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร   หรือ
ท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

                
 

   วาระท่ี เร่ือง     
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง  

   

   วาระท่ี เร่ือง     
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง  

 

   วาระท่ี เร่ือง     
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง  

 

  วาระท่ี เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
ช่ือกรรมการ   
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ   
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ   
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ   
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ   
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ   
 เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง  
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สถานทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจาํปีผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่31/2558 
บริษัท เอเซียเสริมกจิลสีซ่ิง จํากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 10 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ หอ้งแกรนดฮ์อลล ์บางกอกคลบั  
ชั้น 28 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร์, เลขท่ี175 ถนนสาทรใต,้ แขวงทุ่งมหาเมฆ, เขตสาทร, กรุงเทพ 10120 

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

- จากถนนเพลนิจิต, ถนนพระราม 4, เข้าถนนสาทรใต้ วิง่ผ่านซอยสวนพลู, ผ่านสถานฑูตสิงคโปร์, ตึกที่ 2 เลีย้วซ้ายเข้าด้านหน้าอาคาร  
- จากถนนสาทรเหนือ ถึงส่ีแยกสาทรให้เลีย้วขวาเข้าถนนนราธิวาสฯ แล้วชิดซ้ายเข้าซอยแรก มุมตึก (นราธิวาส 5)  

-        จาก ถนนสุรวงศ์, ถนนสีลม เลีย้วเข้าถนนนราธิวาสฯ ผ่านส่ีแยกสาทรแล้วชิดซ้ายเข้าซอยแรก มุมตึก (นราธิวาส 5)  
- จากถนนพระราม 3 วิง่มาตามถนนนราธิวาสฯ ถึงส่ีแยกสาทรให้รอเลีย้วกลบัรถด้านหน้าป้อมตํารวจแล้วชิดซ้ายเข้าซอยแรก (นราธิวาส 5) 
- หรือใชร้ถไฟฟ้าบีทีเอส (สายสีลม) ลงท่ีสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี แลว้เดินข้ึนสะพานลอยขา้มมาทางดา้นถนนสาทรใต ้ตึกท่ี 2 ขวามือ 
- รถโดยสาร BRT สายสาทร – ราชพฤกษ ์ลงท่ีสถานีสาทรขา้มมาดา้นถนนสาทรใต ้ตึกท่ี 2 จากขวามือ  
หมายเหตุ ชั้นจอดรถใตดิ้น ลงไปอยูด่า้นขวามือ จากนั้นใหใ้ชลิ้ฟทจ์ากชั้นใตดิ้นมาท่ีชั้น 1 ดา้นธนาคารกรุงเทพ แลว้ต่อลิฟทข์องคลบัมาท่ีชั้น 28     
(ล๊อบบ้ี) โดยไม่ตอ้งแลกบตัรเขา้ตวัอาคาร  
ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านใช้ลฟิท์จากช้ัน 1 ที่มีป้ายบางกอกคลบั ด้านข้างธนาคารกรุงเทพ เพือ่ขึน้ไปยงั บางกอกคลบั โดยไม่จําเป็นต้องแลกบัตรเข้าอาคาร 
 

                                                                     สถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส  ศาลาแดง              
          ถนนสีลม                                                                    ถนนสีลม                                                BTS 

                                                                                                     

 

  สถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส  ช่องนนทรี                                                   C                                    ซิต้ีแบงค ์                

                                                                                                                       

             ถนนสาทรเหนือ                                                                                                                    ถนนสาทรใต ้           

             อาคารรัจนาการ                                                                                                                                   สถานฑูตสิงคโปร์ 

 อาคารเอม็ไพร์ ทาวเวอร์                                                                                                                             อาคารสาทรซิต้ี ทาวเวอร์                     

 A = อาคารบางกอกซิต้ี ทาวเวอร์                                      ซ. นราธิวาส ฯ  5                                              

 B = อาคารเอเชียเซ็นเตอร์                                                                 ชั้นใตดิ้น                                                    ชั้นท่ี 1 

 C = ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)                                                                               

                                                                             ลานจอดรถ                                                   คลบัลิฟท ์

  ถนนนราธิวาสราชนครินทร์                                                                                           

    ธนาคารกรุงเทพ 

A 

BTS 

BRT B 


