
 
   
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   

 
   บริษทั เอเซียเสริมกจิลสีซ่ิง จํากดั (มหาชน)  

 
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจําปีผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่33/2560 

วนัที ่12 เมษายน 2560 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 2560/05 

วนัท่ี 7 มีนาคม 2560 

เร่ือง เชิญประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 33/2560 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. สาํเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 32/2559 ในวนัท่ี 8 เมษายน 2559 
2. รายงานประจําปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัท พร้อมสําเนางบดุล บัญชีกาํไรขาดทุนท่ี

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี รายงานผูส้อบบญัชีประจาํปี ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  
3. รายนามและประวติักรรมการโดยสังเขปท่ีครบกาํหนดออกตามวาระและไดรั้บการเสนอช่ือให้

กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง และประวติัของกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระท่ีไดรั้บ
การเสนอช่ือใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 

4. นิยามกรรมการอิสระ 
5. หลกัฐานสาํหรับการเขา้ร่วมประชุม 
6. ขอ้บงัคบัของบริษทั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
7. หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.) 
8. แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 33/2560 
9. แบบการลงทะเบียน 

 ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 24 
กุมภาพนัธ์ 2560 มีมติเห็นชอบท่ีจะจดัใหมี้การประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 33/2560 ในวนัท่ี 12 เมษายน 2560 
เวลา 15.00 น. ณ หอ้งแกรนดฮ์อลล ์ บางกอก คลบั ชั้น 28 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร์ เลขท่ี 175  ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปีผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 32/2559 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 8 
เมษายน 2559 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

 บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 32/2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี   8 
เมษายน 2559 และบริษทัไดส่้งสําเนารายงานการประชุมคร้ังดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกาํหนดแลว้ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 32/2559 ดงักล่าว รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ย 1 ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมน้ี  
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ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นวา่ ไดมี้การบนัทึกรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 32/2559 
ในวนัท่ี 8 เมษายน 2559 ไวอ้ยา่งครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

 หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 วาระที ่2. พจิารณารับทราบรายงานประจําปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัท 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ไดก้าํหนดให้ท่ีประชุมสามญั
ประจาํปีผูถื้อหุน้พิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษทัท่ีแสดงผลการดาํเนินงานของรอบปีท่ีผา่น
มา เพ่ือเสนอผูถื้อหุ้นในการรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทั ซ่ึงรายงานของคณะกรรมการ
บริษทัปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 2559 ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 ท่ีได้จัดส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อม
หนงัสือเชิญประชุมน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจาํปี 2559 ของ
คณะกรรมการบริษทั 

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพือ่ทราบจึงไม่มกีารลงมตใินวาระนี ้

วาระที ่3. พจิารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจําปีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซ่ึงได้ผ่าน
การพจิารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ไดก้าํหนดให้บริษทัเสนองบ
การเงินฉบบัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทัท่ีผา่นการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตให้แก่ผูถื้อ
หุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัในทุกๆ ปี ซ่ึงรายละเอียดของงบการเงินประจาํปี ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2559 ท่ีผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตของบริษทัแลว้ ปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี 2559 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินและรายงานผูส้อบ
บัญชีประจําปี ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ท่ีผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัแลว้ 
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 หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกําไรของบริษัทและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2559 

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 2559 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธนัวาคม 
2559 มีกาํไรสุทธิรวม 706,683,730 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
อนุมติัการจดัสรรผลกาํไรประจาํปี 2559 ของบริษทั ดงัน้ี 

1. เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัไดจ้ดัสรรกาํไรสุทธิจากผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมาของบริษทัเป็นทุน
สํารองในจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั หรือเท่ากบัจาํนวนเงิน
ทั้งส้ิน 176,000,000 บาท (รายละเอียดปรากฏตามสาํเนางบการเงินของบริษทั ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559) ซ่ึงครบตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดแลว้ ดงันั้น บริษทัจึงงด
การจัดสรรเงินกาํไรสําหรับผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2559 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย เน่ืองจากทุนสาํรองตามกฎหมายของบริษทัมีจาํนวน
ครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 

2. จ่ายเงินปันผลในรูปเงินสดในอตัรา 1.40 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 492,653,896   
บาท อตัราการจ่ายเงินปันผลคิดเป็น 69.71% โดยเงินปันผลดงักล่าวจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม
กฎหมายกาํหนด บริษทักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ตาม
มาตรา 89/26 ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 13 มีนาคม 2560 
และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 28 เมษายน 2560 ทั้งน้ี ในปี 2559 บริษทัจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลในอตัราร้อยละ 20  
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ตารางเปรียบเทยีบการจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2560 และ 2559 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2560 ปี 2559 
1 กาํไรสุทธิ 

(จากงบการเงินรวม) 
706,683,730 บาท  

(กาํไรสุทธิของรอบปี 2559) 
680,612,772 บาท  

(กาํไรสุทธิของรอบปี 2559) 
2 จาํนวนหุน้ 351,895,640 หุน้ 351,895,640 หุน้ 
3 เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุน้ 1.40 บาท 1.35 บาท 
4 รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 492,653,896 บาท 474,795,112 บาท 
5 อตัราการจ่ายเงินปันผล 69.71% 69.76 % 

 หมายเหตุ การจ่ายเงนิปันผลข้างต้นยงัมคีวามไม่แน่นอนและไม่อาจดาํเนินการได้จนกว่าจะได้รับ
การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5. พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระและให้กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

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

 กรรมการทั้ง 4 ท่านท่ีครบกาํหนดออกตามวาระและถกูเสนอใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ ไดแ้ก่ 

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

 ประวติักรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ไดเ้ผยแพร่ในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 ท่ีไดจ้ดัส่ง
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมน้ี 

 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 4 ท่านดงักล่าว ลว้น
แต่เป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทั และท่ีผ่านมาได้
ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการของบริษทัได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผูท่ี้มีคุณสมบัติ
ครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ. ศ. 2535 จึงเป็นผูท่ี้มีความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บ
เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง ดงันั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรท่ีจะเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระดงัรายนามขา้งตน้ ใหก้ลบัเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง  

คณะกรรมการได้พิจารณาทั้ งโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยคาํนึงถึงความหลากหลายใน
โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity policy) ไม่ว่าจะเป็น เพศ เช้ือชาติ ทาํให้บริษทัมี
กรรมการทั้งท่ีเป็นคนไทย และต่างชาติ ทกัษะท่ีจาํเป็นและยงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการ คุณสมบติัใน
ฐานะกรรมการในดา้นต่างๆ โดยมีความเหมาะสมดา้นคุณวฒิุ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญต่างท่ี
จะเป็นประโยชน์ต่อบริษทั  

ทั้งน้ี สาํหรับนางปฏิมา ชวลิต กรรมการอิสระ ซ่ึงไดด้าํรงตาํแหน่งในฐานะกรรมการอิสระของบริษทั
เป็นเวลา 23 ปีต่อเน่ืองกนั โดยท่ีผ่านมานางปฏิมา ชวลิต เป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ตรงท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั และไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในกรรมการอิสระของบริษทัได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้
อนุมติัแต่งตั้ง นางปฏิมา ชวลิต ใหเ้ป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหน่ึง 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่6. พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2560 

  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

 ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 31 
ไดก้าํหนดให ้กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทั โดยใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อ
หุ้นจะพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าว และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการ บริษทัจึงควรพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการของบริษทั ซ่ึง
คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทัประจาํปี 2560 ดงัน้ี  
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ตารางการเปรียบเทยีบค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 และปี 2559 

หน่วย : บาท 

ตําแหน่ง 

ปี 2560 ปี 2559 

ค่าตอบแทน
รายเดอืน 

ค่าเบีย้
ประชุม  

(ต่อคร้ัง) 

โบนัส            
(ผลประกอบการ

ปี 2559 

ค่าตอบแทน
รายเดอืน 

ค่าเบีย้
ประชุม  

(ต่อคร้ัง) 

โบนัส            
(ผลประกอบการ

ปี 2558) 
1. ประธานกิตติมศกัด์ิ 40,000  -  - 40,000  -  - 
2. ประธานกรรมการ  40,000  -  - 40,000  -  - 
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการอิสระ 

40,000 6,000 280,000 40,000 6,000 280,000 

4. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ 
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

30,000  6,000  210,000  30,000  6,000  210,000  

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

  บริษทัมีค่าตอบแทนกรรมการ 3 ประเภท ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม และโบนสั ทั้งน้ี 
ในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ไดพิ้จารณาเปรียบเทียบอา้งอิงจากกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกนั ตลอดจนการเติบโตของผลกาํไรของบริษทัแลว้   

ความเห็นคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษทัประจาํปี 2560 ดงัน้ี 

หน่วย: บาท 

ตาํแหน่ง 
ปี 2560 

ค่าตอบแทน    
รายเดอืน 

ค่าเบีย้ประชุม 
(ต่อคร้ัง) 

โบนัส                   
(ผลประกอบการปี 2559) 

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

40,000  6,000  280,000  

4. กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ/ 

    กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

30,000  6,000  210,000  

5. กรรมการอ่ืน ๆ        20,000  - - 

 หมายเหตุ มติ ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 
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วาระที ่7.  พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2560  

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) นางสาวสุมาลี   รีวราบณัฑิต    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 หรือ 
2) นางพนูนารถ เผา่เจริญ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 หรือ 
3) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313 

แห่ง บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด  ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน
ของบริษทั ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั 
บริษทัยอ่ย  ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็น
อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ี
เสนอมานั้นไม่เป็นผูส้อบบญัชีรายเดิมท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น
ต่องบการเงินของบริษทั มาแลว้หา้รอบปีบญัชีติดต่อกนั  

นอกจากน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้น จะเป็นผูส้อบบญัชีรายเดียวกนักบัผูส้อบบญัชีของ
บริษทัยอ่ยดว้ย คือบริษทั กรุงเทพแกรนดแ์ปซิฟิคลีส จาํกดั (มหาชน) ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ
โดยการอนุมติัเห็นชอบของคณะกรรมการขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกาํหนดค่าสอบบญัชี สาํหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ของบริษทัเป็นเงินจาํนวนไม่เกิน 1,575,000 บาท  

ตารางการเปรียบเทยีบค่าสอบบัญชีประจําปี 2560 และ 2559 
    หน่วย: บาท 

 2560 2559 ส่วนต่าง % ของส่วนต่าง 
ค่าสอบบญัชี   1,575,000   1,495,000 80,000  5.35% 

ในรอบบญัชีท่ีผา่นมาบริษทัจ่ายค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบบญัชีเพ่ิมเติม จาํนวน 15,135 บาท 
สําหรับค่าบริการอ่ืน ในรอบบญัชีท่ีผ่านมา บริษทัไม่มีการรับบริการอ่ืนจากสํานักงานผูส้อบบญัชี 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี และสาํนกังานบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั 
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ความเห็นคณะกรรมการ 

 โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีของบริษัทและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2560 ดัง
รายละเอียดขา้งตน้ 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารออกหุ้นกู้ 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

เน่ืองจากแหล่งเงินทุนของบริษทัสาํหรับการขยายธุรกิจในปัจจุบนัอาศยัเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 
เงินทุนและผลกาํไรจากการดาํเนินงานเป็นหลัก คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าบริษทัควรเพ่ิม
ช่องทางในการระดมทุนเพ่ือบริหารสภาพคล่องและตน้ทุนทางการเงินของบริษทั โดยการออกหุน้กู ้
ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี  

ประเภท : หุ้นกู ้และ/หรือหุ้นกูร้ะยะสั้ น ชนิดระบุช่ือผูถื้อหรือไม่ระบุช่ือผูถื้อ ประเภท
ดอ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกนั และอาจมีหรือไม่มีผูแ้ทนผู ้
ถือหุน้กู ้

จาํนวนเงินรวม : ยอดคงคา้งของหุ้นกู ้และ/หรือหุ้นกูร้ะยะสั้ นท่ีจะออกเพ่ิมเติมโดยการอนุมติั
ของมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ีเม่ือรวมกับหุ้นกู้ท่ีได้รับการอนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ให้ออกได้
ก่อนหนา้น้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระเงิน ไม่เกิน 30,000 ลา้นบาท หรือเงินสกลุอ่ืน
ในวงเงินเทียบเท่า โดยเม่ือหุน้กู ้และ/หรือหุน้กูร้ะยะสั้น จาํนวนใดครบกาํหนด 
ใหส้ามารถออกและเสนอขายใหม่ไดโ้ดยท่ียอดคงคา้งของหุ้นกูแ้ละหุ้นกูร้ะยะ
สั้นไม่เกินท่ีไดรั้บอนุมติัในคร้ังน้ี 

อาย ุ : ไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกหุน้กู ้

วธีิการจดัสรร : ผูล้งทุนทัว่ไป และ/หรือ ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง 
ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยอาจจะออกและเสนอ
ขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุด และจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลาย
คราวกไ็ด ้

ทั้ งน้ี ให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการได้มอบหมายมีอาํนาจในการกาํหนด
รายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ละหุน้กูร้ะยะสั้น ดงัน้ี  
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(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 

วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (หากม)ี 

จึงเรียนกาํหนดนดัมาเพ่ือไดโ้ปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั หากท่านไม่
สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุม
คร้ังน้ี โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 พร้อมทั้งนาํแบบการลงทะเบียนตามส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ย 9 ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมมาประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ี จกัเป็นพระคุณยิง่ 
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หมายเหตุ: เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ขอให้ท่านนําเอกสารตามที่
ระบุไว้ในส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้มาในวัน
ประชุมด้วย 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                       

 

                   (   นายโล จุน ลอง   )    

 ประธานกรรมการ 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1  
เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่1 

 

- 11 - 
 

รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจําปีผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 32/2559 
ของ 

บริษัท เอเซียเสริมกจิลสีซ่ิง จํากดั (มหาชน) 

เวลาและสถานที ่

ประชุมเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2559  เวลา  15.00 น.   ณ ห้องแกรนด์ฮอลล ์บางกอก คลบั ชั้น 28 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร์       
เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. คุณโล จุน ลอง  ประธานกรรมการ 
2. คุณเชน ยงิ ฮุย   กรรมการบริหาร 
3. คุณเฉิน เจ๋อ จ้ี  กรรมการ 
4. คุณเทียนทวี  สระตนัต์ิ  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 

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. คุณดนยั  ลาภาวิวฒัน์ เลขานุการคณะกรรมการ/ เลขานุการบริษทั/ ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 
2. คุณศรายทุธ์  ชยัสวสัด์ิ ประธานเจา้หนา้ท่ีสารสนเทศ/ รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีธุรการ 
3. คุณชนมพิ์เชฐ  ตนัติกิตติภิญโญ  ประธานสายงานสินเช่ือการตลาด 
4. คุณภทัรพล  กงัวาลสกลุ รองประธานสายงานควบคุมสินเช่ือ 

เลขานุการบริษัท 
1. คุณดนยั ลาภาวิวฒัน์ เลขานุการบริษทั 

ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. คุณวสิสุตา  จริยธนากร บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
2. คุณวจิิตร  บวัศรี บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

ทีป่รึกษากฎหมายอสิระทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. คุณชาตรี  ตระกลูมณีเนตร บริษทั สาํนกังานกฎหมาย แคปปิตอล จาํกดั 
2. คุณวรมนต ์ เก่งถนอมศกัด์ิ บริษทั สาํนกังานกฎหมาย แคปปิตอล จาํกดั 

ผู้แทนในการนับคะแนนอสิระ 
บริษทั อินเวนทเ์ทค ซิสเทม็ส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1  
เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่1 
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เร่ิมการประชุม 

นายโล จุน ลอง ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชุมและดาํเนินการประชุม ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ของบริษทั 
เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 232 คน ถือหุ้นรวมกนัเป็นจาํนวน 262,812,123 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
74.6847 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด ซ่ึงมีจาํนวนผูถื้อหุน้มากกวา่ 25 ราย และมีจาํนวนหุน้รวมกนัเกินกวา่ 1 ใน 3 
ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายทั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทั  

คุณวรมนต ์เก่งถนอมศกัด์ิ ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระไดก้ล่าวแนะนาํคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย
อิสระ และผูแ้ทนในการนบัคะแนนอิสระ ท่ีร่วมเขา้ประชุม โดยท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ ไดช้ี้แจงวา่ก่อนการประชุมสามญั
ประจาํปีผูถื้อหุน้คร้ังน้ี ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ การเสนอช่ือบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษทั และการส่งคาํถามเก่ียวกบัการประชุม ตั้งแต่วนัท่ี 16 ตุลาคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 นั้น ปรากฏวา่
ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระเพ่ิมเติม และเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหนา้ รวมทั้ง
ไม่มีการส่งคาํถามเก่ียวกบัการประชุมล่วงหนา้ และไดป้ระกาศแจง้วิธีการปฏิบติัในการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง
โดยถา้มีผูถื้อหุน้ท่านใด ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ใหผู้ถื้อหุน้รายนั้นกรอกบตัรลงคะแนนเสียงท่ีบริษทัจดัไวใ้หแ้ละมอบ
ใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทั ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่ดาํเนินการดงักล่าว ใหถื้อวา่ผูถื้อหุน้เห็นชอบหรือเห็นดว้ยตามมติท่ีนาํเสนอ 

สาํหรับวาระท่ี 5 ในเร่ืองการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ท่ีประชุมจะจดัให้ลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดย
บริษทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนเฉพาะวาระน้ีเม่ือจบการลงคะแนน และบริษทัจะจดัเกบ็บตัรลงคะแนนส่วนท่ีเหลือทั้งหมดจาก
ผูถื้อหุน้ทุกท่านเม่ือส้ินสุดการประชุม โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติใหค้รบทุกวาระตามการใชสิ้ทธิออกเสียงในแต่ละวาระ 

ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้นใหหุ้น้หน่ึงหุน้มีสิทธิออกเสียงไดห้น่ึงเสียง (one share/one vote) ทั้งน้ี ในการ
รวบรวมผลคะแนน บริษทัจะนาํคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และ/หรือท่ีงดออกเสียงหกัออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงในท่ีประชุม ส่วนผูถื้อหุ้นท่ีทาํหนังสือมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุม โดยออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงคข์องท่านผูถื้อหุ้นนั้น บริษทัไดท้าํการบนัทึกคะแนนเสียงในระบบเพ่ือลงมติในแต่ละวาระเรียบร้อยแลว้ โดยผูรั้บ
มอบฉันทะไม่ตอ้งกรอกบตัรลงคะแนนใดๆ อีก สาํหรับกรณีผูถื้อหุ้นท่ีทาํหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผูถื้อหุ้น
ต่างประเทศ ซ่ึงแต่งตั้งคสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียง คราวเดียวกนัในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงท่ีจะทาํการลงคะแนนเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ  

หลงัจากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมเพ่ือพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปีผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 31/2558 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที ่ 
10 เมษายน 2558 

นายดนัย ลาภาวิวฒัน์ เลขานุการคณะกรรมการบริษทั ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการ
ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 31/2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2558 และบริษทัไดส่้ง
สาํเนารายงานการประชุมคร้ังดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายใน
ระยะเวลาท่ีกาํหนดแลว้ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น 
คร้ังท่ี 31/2558 ซ่ึงไดจ้ดัส่งไปพร้อมกนัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 
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ทั้งน้ี คณะกรรมการเห็นว่า ไดมี้การบนัทึกรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 31/2558  
ในวนัท่ี 10 เมษายน 2558 ไวอ้ยา่งครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับรอง
รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

ประธานฯ  จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว  

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทใ์นวาระน้ีดงัต่อไปน้ี 

มต ิ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 31/2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 
2558 

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ดว้ยจาํนวนเสียง 
262,846,323 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนท่ีออกเสียงทั้งหมด โดยไม่มี
คะแนนเสียงคดัคา้นหรืองดออกเสียง 

วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานประจําปี 2558 ของคณะกรรมการบริษัท 

นายดนัย ลาภาวิวฒัน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 113  
แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ไดก้าํหนดให้ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นพิจารณา
รายงานของคณะกรรมการบริษทัท่ีแสดงผลการดาํเนินงานของรอบปีท่ีผา่นมา เพ่ือสิทธิของผูถื้อหุ้นในการ
รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทั ซ่ึงรายงานของคณะกรรมการบริษทัปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 
2558 ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมน้ี 

นายโล จุน ลอง ในฐานะประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษทั ได้แถลงรายงานสรุปผลการดาํเนินงาน 
ประจาํปี 2558 ต่อท่ีประชุม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

สภาพเศรษฐกจิและภาวะอุตสาหกรรมปี 2558 

เศรษฐกิจไทยในปี 2558 ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีอตัราการขยายตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.8 เม่ือ
เทียบกับปี 2557 ท่ีมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 0.7 เน่ืองจากได้รับแรงสนับสนุนจากการลงทุนภาครัฐ 
มาตรการกระตุน้การใชจ่้ายของรัฐบาลในช่วงปลายปี 2558 และการท่องเท่ียวท่ีเติบโต อยา่งไรก็ตามการฟ้ืน
ตวัท่ีชา้ของเศรษฐกิจโลกส่งผลให้การส่งออกลดลงร้อยละ 5.53 เม่ือเทียบกบัปี 2557  นอกจากน้ีการใชจ่้าย
ภายในประเทศไดล้ดลงจากการขาดความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภค เน่ืองจากหน้ีภาคครัวเรือนท่ีอยูใ่นระดบัสูง 
และราคาสินคา้การเกษตรท่ีตกตํ่า ในส่วนของนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยไดป้รับลดอตัรา
ดอกเบ้ียอา้งอิงลงจากร้อยละ 2.00 ณ ส้ินปี 2557 เป็นร้อยละ 1.50 ในช่วงไตรมาสท่ีสองของปี 2558 และคง
อตัราดงักล่าวตลอดปีเพ่ือช่วยกระตุน้เศรษฐกิจท่ีซบเซา  

สําหรับอุตสาหกรรมรถยนต ์ยอดจาํหน่ายรถยนตใ์หม่ในปี 2558 มีจาํนวน 799,632 คนั ลดลงร้อยละ 9.32 
จากปี 2557 ท่ีมีจาํนวน 881,832 คนั เน่ืองจากผลของนโยบายรถคนัแรก และสภาวะเศรษฐกิจท่ียงัชะลอตวั 
อยา่งไรก็ตามในเซ็กเม็นตข์องบริษทัท่ีเป็นรถเพ่ือการพาณิชยท่ี์ไม่ใช่รถกระบะ 1 ตนั ในปี 2558 ยงัคงมีการ
เติบโตเม่ือเทียบกบัปี 2557 
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สาํหรับธุรกิจลีสซ่ิงและแฟคตอร่ิง ในปี 2558 มีอตัราการเติบโตท่ีตํ่าเม่ือเทียบกบัปี 2557 เน่ืองจาก SMEs ได้
ชะลอการลงทุนในเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และความตอ้งการในเงินทุนหมุนเวียน สะทอ้นถึงความไม่มัน่ใจภาวะ
เศรษฐกิจในอนาคต 

ผลประกอบการปี 2558 

สาํหรับผลประกอบการของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีสินทรัพยร์วมจาํนวน 30,249 
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.66 จากจาํนวน 29,465 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2557 เป็นผลมาจากการเติบโตของพอร์ต
สินเช่ือจากการขยายตวัของธุรกิจ ขณะท่ียอดการใหสิ้นเช่ือในปี 2558 มีจาํนวน 20,395 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 10.50  จากจาํนวน 18,458 ลา้นบาทในปี 2557 ซ่ึงเป็นผลมาจากการขยายสินเช่ือไปยงับริเวณประตูการคา้
ชายแดน  

สําหรับหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีจาํนวน 25,902 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.21 จากจาํนวน 
25,343  ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2557 เพ่ือสนับสนุนการเติบโตของพอร์ตสินเช่ือ ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 มีจาํนวน 4,347 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.44 จากจาํนวน 4,123 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2557 ซ่ึง
เป็นผลมาจากกาํไรสุทธิท่ีเพ่ิมมากข้ึนของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยมีทุนชาํระแลว้จาํนวน 1,759 ลา้นบาท
และมีกาํไรสะสมเท่ากบั 1,868 ลา้นบาท 

รายไดร้วมในปี 2558 มีจาํนวน 2,722 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.38 จากจาํนวน 2,685 ลา้นบาท ในปี 2557 
ซ่ึงเป็นผลมาจากการเติบโตของพอร์ตสินเช่ือ ค่าใชจ่้ายทางการเงินในปี 2558 มีจาํนวน 904 ลา้นบาท ลดลง
ร้อยละ 2.41 จาก 926 ลา้นบาท ในปี 2557  เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียกูย้ืมลดลง ส่งผลให้กาํไรสาํหรับปี 2558 
เท่ากบั 681 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.43 จากจาํนวน 671 ลา้นบาท ในปี 2557  

 พอร์ตสินเช่ือในปี 2558 มีจาํนวน 30,079 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.09 จาก 29,177 ลา้นบาทในปี 2557 
สัดส่วนสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPLs) ณ ส้ินปี 2558 เท่ากบัร้อยละ 1.70 ของพอร์ตสินเช่ือรวม และมี
อตัราส่วนค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญต่อสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPLs) เท่ากบัร้อยละ 96.84 สะทอ้นใหเ้ห็น
ถึงคุณภาพของสินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ียงัอยูใ่นเกณฑท่ี์เหมาะสม  

การกาํกบัดูแลกจิการและความรับผดิชอบต่อสังคม 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และความรับผิดชอบต่อสังคมโดย
ไดก้าํหนดใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได ้และสร้าง
ความเช่ือมัน่ตลอดจนประโยชน์ในระยะยาวต่อผูถื้อหุน้  ผูล้งทุน  ผูมี้ส่วนไดเ้สีย สังคม และส่ิงแวดลอ้ม  

ทั้ งน้ี บริษทัเขา้ร่วมโครงการกิจกรรมพฒันาสังคม โดยมอบทุนการศึกษาให้กบัเด็กนักเรียน ในปี 2558 
บริษทัไดรั้บการผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุม AGM เท่ากบั 98.75 คะแนน ซ่ึงจดัโดยสมาคมผูล้งทุน
ไทย ร่วมกบัสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์นอกจากน้ี ยงัไดรั้บการประเมิน
การกาํกบัดูแลกิจการในระดบั “ดีมาก” ติดต่อกนัมา 4 ปี โดยการประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 
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แนวโน้มธุรกจิและกลยุทธ์ปี 2559 

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศไทยในปี 2559 คาดวา่จะขยายตวัเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยในอตัรา
ร้อยละ 3.5 จากปีก่อนหนา้ โดยมีปัจจยัสนบัสนุนท่ีจะขบัเคล่ือนเคร่ืองยนตท์างเศรษฐกิจจากโครงการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ของรัฐบาล และการท่องเท่ียวท่ีขยายตัวต่อเน่ือง อีกทั้ งราคาพลงังานท่ีมี
แนวโนม้อยูใ่นระดบัตํ่า ส่งผลใหต้น้ทุนของภาคธุรกิจลดลง ขณะท่ีการคา้ตามแนวชายแดนท่ีเพ่ิมข้ึนหลงัการ
เปิด AEC คาดวา่จะมีมูลค่าสูงข้ึนจาก 1.4 ลา้นลา้นบาทในปี 2558 เป็น 1.6 ลา้นลา้นบาทในปี 2559 ซ่ึงจะมี
ส่วนช่วยสนบัสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ  

สาํหรับยอดขายรถยนตใ์นประเทศในปี 2559 คาดวา่จะลดลงจากปีก่อนหนา้อยูท่ี่ 720,000 คนั อยา่งไรก็ตาม 
การท่ีรัฐบาลเร่งเบิกจ่ายในโครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่จะทาํให้ความตอ้งการสําหรับ
พาหนะ และอุปกรณ์ในการก่อสร้างมีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะส่งผลดีต่อธุรกิจเช่าซ้ือและลีสซ่ิง 

บริษทัไดมี้การเตรียมตวัเพ่ือรองรับโอกาสจาก AEC ท่ีไดเ้ร่ิมตน้เม่ือปลายปีท่ีผา่นมา โดยเราไดท้าํการขยาย
ตลาดผา่นการเปิดสาขาใหม่ไปยงัจงัหวดัท่ีเป็นประตูชายแดนตามเขตแนวประเทศเพ่ือนบา้นในกลุ่ม CLMV 
เพ่ือควา้โอกาสจากการเติบโตดา้นการขนส่งท่ีเช่ือมโยงการคา้ชายแดนและการคา้ผา่นแดน 

สุดทา้ยน้ี คณะกรรมการบริษทัขอขอบคุณท่านผูถื้อหุ้น ลูกคา้ รวมถึงเจา้หน้ีและพนกังานทุกท่านท่ีร่วมกนั
สนบัสนุนและใหค้วามเช่ือมัน่บริษทัเสมอมา  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับทราบรายงานประจาํปี 2558 ดงักล่าว 

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและรับทราบเร่ืองดงักล่าว 

มต ิ รับทราบรายงานประจาํปี 2558 ของคณะกรรมการบริษทั 

ผลการออกเสียงลงคะแนน เน่ืองจากเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจําปีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงได้ผ่านการ
พจิารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

นายดนยั ลาภาวิวฒัน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ไดก้าํหนดให้บริษทัเสนองบการเงินฉบบัส้ินสุดรอบปีบญัชี
ของบริษทัท่ีผ่านการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตให้แก่ผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัในทุกๆ ปี ซ่ึง
รายละเอียดของงบการเงินประจําปี ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ท่ีผ่านการพิจารณาสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัแลว้ ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจาํปี 2558 ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมน้ี  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผูส้อบบัญชี
ประจาํปี ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ท่ีผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัแลว้ 

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว  

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทใ์นวาระน้ีดงัต่อไปน้ี 
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มต ิ อนุมัติงบการเงินและรายงานผูส้อบบัญชีประจาํปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงได้ผ่านการ
พิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ดว้ยจาํนวนเสียง 
262,885,310 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจาํนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มี
คะแนนเสียงคดัคา้นหรืองดออกเสียง 

วาระที ่4   พจิารณาอนุมัติการจัดสรรผลกําไรของบริษัทและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 
2558 

นายดนัย ลาภาวิวฒัน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษทัไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 38 ไดก้าํหนดวา่ หากบริษทัไม่มี
ผลขาดทุนสะสม บริษทัสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นตามนโยบายเงินปันผลของบริษทัไดใ้นอตัรา
ร้อยละ 40 ถึง 70 ของกาํไรสุทธิ โดยจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 
จาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุน
สาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

สาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2558 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธนัวาคม 2558 มี
กาํไรสุทธิรวม 680,612,772 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจดัสรรผล
กาํไรประจาํปี 2558 ของบริษทั ดงัน้ี 

1. บริษทัมีเงินทุนสํารองตามกฎหมายจาํนวน 162,969,860 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.26 ของทุนจด
ทะเบียน (รายละเอียดปรากฏตามสําเนางบการเงินของบริษทั ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558) 
ดงันั้น บริษทัจึงมีความจาํเป็นตอ้งจัดสรรเงินกาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากผลประกอบการของบริษทั
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี 2558 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เป็นเงินทุนสาํรองตาม
กฎหมายเพ่ิมเติมอีกจาํนวน 13,030,140 บาท เพ่ือใหบ้ริษทัมีเงินทุนสาํรองครบร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนซ่ึงเป็นไปตามบทบญัญติัมาตรา 116 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) 

2. จ่ายเงินปันผลในรูปเงินสดในอตัรา 1.35 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 475,059,114  บาท 
อตัราการจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 69.80 โดยเงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม
กฎหมายกาํหนด บริษทักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ตามมาตรา 
89/26 ในวนัท่ี 9 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์โดยปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 และกาํหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 29 เมษายน 2559 ทั้งน้ี ในปี 2558 บริษทัจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อย
ละ 20 

ประธานฯ จึงไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอก
ฉนัทใ์นวาระน้ีดงัต่อไปน้ี 

มต ิ อนุมติัใหมี้การจดัสรรผลกาํไรสุทธิประจาํปีของบริษทัและการจ่ายเงินปันผลตามท่ีประธานฯ เสนอ  
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ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ดว้ยจาํนวนเสียง 
262,886,410 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจาํนวนท่ีออกเสียงทั้งหมด 
โดยไม่มีคะแนนเสียงคดัคา้นหรืองดออกเสียง 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระและให้กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 

นายดนยั ลาภาววิฒัน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ตามมาตรา 71 แห่งตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ. ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 13 กาํหนดวา่ในการประชุมใหญ่
สามัญประจําปีผูถื้อหุ้น ให้กรรมการจํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการทั้ งหมดใน
คณะกรรมการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้
ออกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม และกรรมการผูพ้น้จากตาํแหน่งมีสิทธิไดรั้บเลือกตั้งใหม่อีกได ้

กรรมการท่ีตอ้งท่ีครบกาํหนดและตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระไดแ้ก่ 

 1.   นายโล จุน ลอง กรรมการ 

 2. นายเชน ยงิ ฮุย กรรมการ 

 3. นายอนนัต ์ศวสัตนานนท ์ กรรมการอิสระ 

 4. นายเกษม อาคเนยสุ์วรรณ กรรมการอิสระ 

กรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระและถกูเสนอใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ ไดแ้ก่ 

 1.    นายโล จุน ลอง กรรมการ 

 2. นายเชน ยงิ ฮุย กรรมการ 

 3. นายอนนัต ์ศวสัตนานนท ์ กรรมการอิสระ 

 4. นายเกษม อาคเนยสุ์วรรณ กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้ เห็นวา่กรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านดงักล่าว ลว้นแต่เป็น
ผูท้รงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทั และท่ีผ่านมาไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีใน
ฐานะกรรมการของบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจาํกดั พ. ศ. 2535 จึงเป็นผูท่ี้มีความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัอีก
วาระหน่ึง ดงันั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีครบ
กาํหนดออกตามวาระดงัรายนามขา้งตน้ ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง  

คณะกรรมการไดพิ้จารณาทั้งโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยคาํนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของ
คณะกรรมการ (Board Diversity policy) ไม่วา่จะเป็น เพศ เช้ือชาติ ทาํใหบ้ริษทัมีกรรมการทั้งท่ีเป็นคนไทย 
และต่างชาติ ทกัษะท่ีจาํเป็นและยงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการ คุณสมบติัในฐานะกรรมการในดา้นต่างๆ โดยมี
ความเหมาะสมดา้นคุณวฒิุ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญต่างท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทั  

ทั้งน้ี สําหรับนายอนันต์ ศวสัตนานนท์ กรรมการอิสระ ซ่ึงไดด้าํรงตาํแหน่งในฐานะกรรมการอิสระของ
บริษทัเป็นเวลา 11 ปีต่อเน่ืองกนั และดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยท่ีผา่นมานายอนนัต ์ศวสัตนา
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นนท์ เป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ และไดป้ฏิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระของบริษทัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายและ
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควร
เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัแต่งตั้ง นายอนนัต ์ศวสัตนานนท ์ใหเ้ป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหน่ึง  

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติในวาระน้ีดงัต่อไปน้ี 

มต ิ อนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่  

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง ไดล้งมติดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

คะแนนเสียง ร้อยละ คะแนนเสียง ร้อยละ คะแนนเสียง ร้อยละ 

นายโล จุน ลอง กรรมการ 262,609,076 99.9505 130,003 0.0494 0 0 
นายเชน ยงิ ฮุย กรรมการ 262,922,230 100.0000 0 0 500 0 
นายอนนัต ์ศวสัตนานนท ์ กรรมการอิสระ 262,758,928 99.9667 87,302 0.0332 0 0 
นายเกษม อาคเนยสุ์วรรณ กรรมการอิสระ 262,482,730 100.0000 0 0 440,000 0 

หมายเหตุ: กรรมการท่ีเป็นผูถื้อหุน้ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียใชสิ้ทธิงดออกเสียงสาํหรับวาระน้ี 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2559 

นายดนัย ลาภาวิวฒัน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 31 ไดก้าํหนดให้ กรรมการมี
สิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท โดยให้ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจําปีผู ้ถือหุ้นจะพิจารณากําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าว และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ บริษทัจึงควร
พิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ซ่ึงคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัประจาํปี 2559   

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั
ประจาํปี 2559 ดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

ตาํแหน่ง 
ปี 2559 

ค่าตอบแทน    
รายเดอืน 

ค่าเบีย้ประชุม 
(ต่อคร้ัง) 

โบนัส                   
(ผลประกอบการปี 2557) 

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

40,000  6,000  280,000  
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ตาํแหน่ง 
ปี 2559 

ค่าตอบแทน    
รายเดอืน 

ค่าเบีย้ประชุม 
(ต่อคร้ัง) 

โบนัส                   
(ผลประกอบการปี 2557) 

4. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ
อิสระ/ กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร 

30,000  6,000  210,000  

5. กรรมการอ่ืน ๆ        20,000  - - 

ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระช้ีแจงว่า เน่ืองจากวาระการประชุมน้ีเป็นการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของ
กรรมการบริษทั ดงันั้น กรรมการท่านซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัและเขา้ร่วมในการประชุมจึงถือว่าเป็นผูมี้
ส่วนได้เสียกบัการพิจารณาในวาระการประชุมน้ี ดงันั้น เพ่ือเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลและโปร่งใส 
กรรมการท่านท่ีมีส่วนไดเ้สียดงักล่าว จึงขอแสดงความประสงค์ท่ีจะงดออกเสียงในการพิจารณาวาระการ
ประชุมน้ี 

 ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

 ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติในวาระดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

 มติ    อนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัประจาํปี 2559 

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเสียงขา้งมากดว้ยจาํนวนเสียง 
262,293,951 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9922 ของจาํนวนท่ีออกเสียงทั้งหมด และ
มีผูถื้อหุน้งดออกเสียงจาํนวน 20,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0077 ของจาํนวนท่ี
ออกเสียงทั้งหมด โดยไม่มีคะแนนเสียงคดัคา้น 

 หมายเหตุ: กรรมการท่ีเป็นผูถื้อหุน้ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียใชสิ้ทธิงดออกเสียงสาํหรับวาระน้ี 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2559 

นายดนยั ลาภาวิวฒัน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 31 กาํหนดให้ท่ีประชุมสามญั
ประจําปีผูถื้อหุ้น พิจารณาแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปีของบริษัท ในการน้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมติัเห็นชอบของคณะกรรมการ ไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของ
บริษทั ตามหลกัเกณฑ์ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ. ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์ท่ี กจ. 39/2548 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการ
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 20) แลว้ โดย
ขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้ง 

1) นางสาววสิสุตา จริยธนากร   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 หรือ 

2)  นางสาวสุมาลี  รีวราบณัฑิต    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 หรือ 

3) นางพนูนารถ เผา่เจริญ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 
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แห่ง บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษทั ทั้งน้ี 
ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัยอ่ย  ผูบ้ริหาร ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่เป็นผูส้อบบญัชีรายเดิมท่ี
ปฏิบติัหนา้ท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั มาแลว้ห้ารอบปีบญัชี
ติดต่อกนั โดยนางสาววสิสุตา จริยธนากรปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัตั้งแต่ปี 2555 หรือติดต่อกนั
มาแลว้ 4 ปี  

นอกจากน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้น จะเป็นผูส้อบบญัชีรายเดียวกนักบัผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย
ดว้ย คือบริษทั กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จาํกดั (มหาชน) ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมติั
เห็นชอบของคณะกรรมการขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกาํหนดค่าสอบบญัชี สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ของบริษทัเป็นเงินจาํนวนไม่เกิน 1,145,000 บาท สาํหรับงบการเงินตามมาตรฐาน
การบัญชีท่ีกาํหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และกาํหนดค่าสอบบัญชีจาํนวนไม่เกิน 
350,000 บาท สาํหรับงบการเงินตามมาตรฐาน International Financial Reporting Standards (IFRSs) 

ทั้งน้ี โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2559 ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติในวาระดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

มต ิ อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2559 

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเสียงขา้งมากดว้ยจาํนวนเสียง 
262,905,410 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9996 ของจาํนวนท่ีออกเสียงทั้งหมด  
ไม่เห็นดว้ย 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003 และงดออกเสียง 16,320 เสียง 

 นอกจากน้ีมีผูถื้อหุน้สอบถามบริษทัเพ่ิมเติม ถึงเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

นายเทพสิทธ์ิ พงศะบุตร             
(ผูถื้อหุน้)                

สอบถามเก่ียวกบัมุมมองของ NPLs ในปี 2559 และแนวทางการรับมือ
ในเร่ืองดงักล่าว รวมไปถึงนโยบายการตั้งสาํรองของบริษทั 

นายภทัรพล กงัวานสกลุ 
รองประธานสายงานควบคุม
สินเช่ือ 

ตอบคาํถามวา่ สาํหรับ NPLs ของบริษทั ในปี 2559 คาดวา่น่าจะทรงตวั
เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา โดยบริษทัจะเร่งดาํเนินการยึดรถในกรณีท่ีมีการ
ผิดนดัชาํระหน้ีท่ีมากพอสมควรและจะดาํเนินการฟ้องร้องในกรณีท่ีไม่
สามารถติดต่อลกูคา้ได ้ 

นายดนยั ลาภาวิวฒัน์              
ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน   

ตอบคาํถามว่า ในส่วนของการตั้งสํารองของบริษทัจะตั้งไปตามแต่ละ 
ผลิตภณัฑ์กล่าวคือจะพิจารณาจากอตัราความเสียหายในอดีตของแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ โดยจะตั้ งสํารองตามยอดลูกหน้ีคงค้างท่ีเกิดข้ึนในแต่ละ
ระดบัชั้นหน้ี 
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นายสากล สุขวาณิชวชิยั  
(ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคม
ส่งเสริมผูล้งทุนไทย) 

สอบถามว่า เน่ืองจากบริษทัได้ประกาศนโยบายเก่ียวกับการต่อต้าน
ทุจริตและคอร์รัปชัน่แลว้ ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการดาํเนินงานในขั้นตอนใด 
และสอบถามวา่กรณีท่ี คณะกรรมการนโยบายการเงิน (“กนง.”) จะมีการ
ลดอตัราดอกเบ้ีย MLR บริษทัมีแผนรับมือดงักล่าวแลว้หรือไม่ อยา่งไร 

นายดนยั ลาภาวิวฒัน์              
ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน          

ตอบคาํถามวา่ บริษทัไดป้ระกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการต่อตา้นการ
คอร์รัปชั่นเรียบร้อยแลว้ โดยได้ยื่นแบบประกาศต่อสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย  (“IOD”) ไปเรียบร้อยแล้ว ขณะน้ีอยู่
ระหวา่งขั้นตอนการทาํแบบประเมินตนเอง 

ส่วนในกรณีท่ี กนง. ปรับลดอตัราดอกเบ้ียจะเป็นผลในดา้นดีของบริษทั
อยา่งไรกดี็ ขณะน้ีอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงของ กนง. ยงัคงอยูท่ี่ร้อยละ 1.50 

นายฉตัรชยั มงคลพนัธ์ุ                   
(ผูถื้อหุน้)      

สอบถามวา่ ส่วนต่างของอตัราสินเช่ือ (Net interest margin) (“NIM”) วา่
บริษทัมีหุ้นกูร้ะยะยาวซ่ึงกาํลงัจะครบกาํหนดไถ่ถอนประมาณ 5,000 
ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัจะตอ้งทาํการ rollover หาก rollover แลว้ดอกเบ้ียท่ี
บริษทัจะตอ้งจ่ายจะลดลงเป็นจาํนวนเท่าใด และจะส่งผลให ้NIM ของ
บริษัทดีข้ึนหรือไม่ และจะทําให้รายรับจากอัตราดอกเบ้ีย (Interest 
Income Rate) ของบริษทัลดลงหรือไม่  

สอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบั Mismatching เน่ืองจากตอนน้ีดอกเบ้ียมีอตัรา
ลดลง Mismatching ของบริษทัจะเป็นไปในทางระยะสั้นมากกวา่ระยะ
ยาวหรือไม่ 

สอบถามเก่ียวกบัการขยายฐานลูกคา้ของบริษทั ซ่ึงบริษทัไดต้ั้งเป้าหมาย
วา่จะมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน 1 ใน 3 จากลูกคา้ในกลุ่ม AEC ในช่วง 3 - 5 ปี
ขา้งหน้า จึงขอสอบถามว่าบริษทัมีแนวทางในเร่ืองน้ีอย่างไรบา้ง และ
บริษทัจะสามารถบรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่ 

นายดนยั ลาภาวิวฒัน์              
ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน          

ตอบคาํถามวา่ ส่วนต่างระหวา่งดอกเบ้ียเงินฝาก (Interest Rate Spread) 
ซ่ึงอยูท่ี่ประมาณอตัราร้อยละ 4.5 - 4.6 โดยในปีน้ีจะมีหน้ีเงินกูร้ะยะยาว 
และหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระ ซ่ึงถา้บริษทัทาํการ roll over กจ็ะทาํใหอ้ตัรา
ดอกเบ้ียตํ่ าลง ซ่ึงต้นทุนเฉล่ียของหน้ีเงินกู้ระยะยาวและหุ้นกู้อยู่ท่ี
ประมาณร้อยละ 4.5 แต่ปัจจุบันบริษทัสามารถท่ีจะออกหุ้นกู้ท่ีอตัรา
ดอกเบ้ียประมาณร้อยละ 3 ซ่ึงจะทาํให้บริษทัลดตน้ทุนในส่วนน้ีได ้ใน
ภาพรวมตน้ทุนของอตัราดอกเบ้ีย (Interest Cost) ในปีน้ีน่าจะลดลงไป
ได ้20 - 30 basis points ในส่วนของรายรับจากอตัราดอกเบ้ีย (Interest 
Income Rate)  เน่ืองจากตอ้งมีการแข่งขนัสูง บริษทัอาจจะลดอตัรา
ดอกเบ้ียดงักล่าวลงตามแนวโน้มของตลาด ซ่ึงทาํให้ Interest Rate 
Spread อาจจะปรับตวัดีข้ึนไดเ้ลก็นอ้ย 
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ตอบคาํถามเร่ือง Mismatching วา่หากพิจารณาหน้ีระยะสั้นบางส่วนเป็น
ส่วนของหน้ีระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระในหน่ึงปีด้วย โดยสัดส่วน
โครงสร้างทางดา้นเงินกูเ้ป็นระยะยาวประมาณร้อยละ 70 และระยะสั้น
ประมาณร้อยละ 30 ซ่ึงบริษทัตอ้งพิจารณาทิศทางของอตัราดอกเบ้ียดว้ย 
หากอยู่ในช่วงท่ีดอกเบ้ียขาลงการใช้เงินกู้ระยะสั้ นท่ีเพ่ิมข้ึนจะให้
ประโยชน์กบับริษทัจากอตัราดอกเบ้ียขาลง 

นาย โล จุน ลอง 
ประธานกรรมการ 

ตอบคาํถามวา่ บริษทัไดเ้ปิดสาขาเพ่ิมเติมคิดเป็นสัดส่วนรายไดป้ระมาณ
ร้อยละ 20 แลว้ และบริษทักาํลงัจะขยายเพ่ิมเติมอีก เช่นทางภาคตะวนัตก
ของประเทศไทย หรือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยคาดวา่บริษทั
สามารถทาํไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้

นายสุพจน์ เอ้ือชยัเลิศกลุ              
(ผูถื้อหุน้)                

สอบถามต่อวา่ NPLs ของบริษทัท่ีเพ่ิมข้ึน บริษทัคาดว่าจะสามารถรับ
ชาํระหน้ีคืนจากหน้ี NPLs เป็นจาํนวนเท่าใด 

สอบถามเก่ียวกับเร่ืองอตัราดอกเบ้ียว่า บริษทัได้ทาํการหารือกับทาง
ธนาคารพาณิชยบ์า้งหรือไม่ เน่ืองจากมีบริษทัอ่ืนชาํระดอกเบ้ียในอตัรา
เพียงร้อยละ 2 ในระยะเวลา 4 ปี  

สอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัสาขาของบริษทัว่าอตัราการทาํกาํไรของสาขา
ของบริษทัเป็นอยา่งไรบา้ง 

นอกจากน้ี ไดส้อบถามเก่ียวกบัลูกคา้ของบริษทัว่า สินเช่ือรถยนต์เป็น
รถยนต์ใช้แลว้หรือรถยนต์ใหม่ และลูกคา้สินเช่ือเป็นลูกคา้ใหม่หรือ
ลกูคา้เดิม โดยคิดเป็นสัดส่วนเท่าใด 

นายภทัรพล กงัวานสกลุ 
รองประธานสายงานควบคุม
สินเช่ือ  

ตอบคาํถามวา่ จากท่ีผา่นมาบริษทัไดรั้บชาํระหน้ีคืนจาก NPLs ประมาณ
ร้อยละ 35 ของ NPLs ทั้งหมดในแต่ละปี แต่อาจเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย ข้ึนอยู่
กบัฐานะของลกูคา้ ณ เวลาท่ียืน่ฟ้อง 

นายดนยั ลาภาวิวฒัน์              
ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 

ตอบคาํถามเร่ืองอัตราดอกเบ้ียว่า อัตราดอกเบ้ียของหุ้นกู้ของบริษัท
ข้ึนอยูก่บั Credit rating สาํหรับบริษทัได ้ Credit rating ท่ี BBB+ ซ่ึงได้
สะทอ้นถึงอตัราดอกเบ้ียท่ีบริษทัไดรั้บแลว้ สาํหรับกรณีของบริษทัอ่ืนท่ี
ท่านผูถื้อหุ้นกล่าวนั้ น คาดว่าเน่ืองมาจากบริษัทนั้ นอาจจะได้ Credit 
rating ท่ีดีกวา่ ดอกเบ้ียจึงตํ่ากวา่ของบริษทั 

นายชนมพิ์เชฐ ตนัติกิตติภิญโญ 
ประธานสายงานสินเช่ือการตลาด 

 

ตอบคาํถามเร่ืองสาขาของบริษทัว่า กาํไรของสาขาสอดคลอ้งกบัของ
สาํนกังานใหญ่  

ตอบคาํถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการให้สินเช่ือของบริษทัว่าสัดส่วนสินเช่ือ
ของบริษทัเป็นรถใหม่ประมาณร้อยละ 78 รถใชแ้ลว้ประมาณร้อยละ 22 
โดยมีลกูคา้เก่าท่ีกลบัมาขอสินเช่ือกบับริษทัประมาณร้อยละ 25 
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นายเทพสิทธ์ิ พงศะบุตร              
(ผูถื้อหุน้) 

 

สอบถามวา่ นโยบายการหยดุรับรู้รายได ้เน่ืองจากงบการเงินของบริษทั
กาํหนดนโยบายการหยดุรับรู้รายไดท่ี้คา้งชาํระเกินกวา่ 6 งวดข้ึนไป แต่
ตามมาตรฐานทางบญัชีกาํหนดไวท่ี้ 3 งวด จึงขอสอบถามเหตุผลในการ
กาํหนดนโยบายดงักล่าว และจะมีการเปล่ียนเป็น 3 งวดหรือไม่  

สอบถามเพ่ิมเติมวา่ บริษทัไดน้าํสินทรัพยค์ ํ้าประกนัมาหกัดว้ยหรือไม่ 

นายดนยั ลาภาวิวฒัน์             
ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 

ตอบคาํถามว่า บริษทัพิจารณาการหยุดรับรู้รายได้ โดยลูกคา้ท่ีผิดนัด
ชาํระเกินกวา่ช่วง 3 งวด หรือในงวดท่ี 4 - 6 ยงัคงชาํระหน้ีอยูค่่อนขา้ง
เยอะ ดงันั้น บริษทัจึงกาํหนดไวท่ี้ 6 งวด 

นายดนยั ลาภาวิวฒัน์             
ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 

ตอบคาํถามวา่ บริษทัไม่มีการเอาหลกัประกนัมาหัก โดยบริษทัพิจารณา
จากอตัราความสูญเสียในอดีตในแต่ละชั้นหน้ี และในแต่ละผลิตภณัฑ ์

คุณศิริพร ขตัตพงษ ์
(ผูรั้บมอบฉนัทะ) 

 

สอบถามวา่ ในปี 2557 การปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหามีจาํนวน 65 ราย 
และในปี 2558 ลูกคา้ขอปรับโครงสร้างหน้ีเพ่ิมข้ึนเป็น 1,147 ราย ซ่ึง
เพ่ิมข้ึนมาก จึงขอสอบถามเหตุผลในเร่ืองดงักล่าว และแนวโน้มในปี 
2559 จะเป็นอยา่งไร 

นายภทัรพล กงัวานสกุล 
รองประธานสายงานควบคุม
สินเช่ือ 

ตอบคาํถามวา่ สาเหตุหลกัมาจากลูกคา้ซ่ึงเขา้มาปรึกษากบัทางบริษทัใน
การขอปรับโครงสร้างหน้ี ประกอบกบัสภาวะเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามท่ี
คาดการณ์ไว ้ซ่ึงคาดวา่เศรษฐกิจจะเติบโตในคร่ึงปีหลงั แต่ในความเป็น
จริงนั้นสวนทางกัน บริษัทจึงต้องปรับโครงสร้างหน้ีให้กับลูกคา้ใน
จาํนวนเพ่ิมข้ึน  

สําหรับในปี 2559 คาดว่าจะไม่เพ่ิมข้ึนจากเดิมมากนักเน่ืองจากบริษทั
เขม้งวดในการใหสิ้นเช่ือมากข้ึน 

  

ไม่มีกิจการอ่ืนใดท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา และไม่มีคาํถามเพิ่มเติมจากผูถื้อหุ้น ประธานฯ จึงกล่าวปิด
ประชุมเวลา 16.30 น. 

 

                                                                                                                       

                          

                                                                   (นายโล จุน ลอง) 

                                                                                            ประธานท่ีประชุม 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 
เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่5 

- 24 -   

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระที่ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

นายประดษิฐ  ศวสัตนานนท์  ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 
   ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 18 มิถุนายน 2547 
 ที่อยู่  353/5 ซอยสนัติภาพ 1 ถนนทรัพย ์แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

10500 
 อายุ  68 ปี 
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  Central State University, Oklahoma, 

U.S.A. 
 ประสบการณ์ทํางาน   
 2547 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง 

จาํกดั (มหาชน) 
 2558 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษทั ณุศาศิริ จาํกดั 

(มหาชน) 
 2547 - ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษทั ไทยฟิลม์ อินดสัทรี จาํกดั 

(มหาชน)  
 2543 - ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ จาํกดั 

(มหาชน) 
 การอบรมหลกัสูตรกรรมการ หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการบริษทัไทย Director Certification 

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

สถาบนักรรมการบริษทัไทย 
  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 
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 นายประดษิฐ  ศวสัตนานนท์ (ต่อ) ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 
  หลกัสูตร Advance Audit Committee Program รุ่นท่ี 13/2556 จากสมาคม

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

จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
  หลกัสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นท่ี 

1/2557 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 จํานวนปีที่ดาํรงตําแหน่งกรรมการ 12 ปี 
 ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 3 บริษทั 
  1. ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษทั ณุศาศิริ จาํกดั 

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

(มหาชน) 
3. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 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 
 ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/

ผู้บริหาร 
พี่ชายนายอนนัต ์ศวสัตนานนท ์

 ส่วนได้เสียในวาระการประชุม วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัประจาํปี 2560 
 การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการ 5 คร้ัง เขา้ประชุม 5 คร้ัง 
จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ 31 ธันวาคม 2559 เทียบกบัปี 2558 ไม่เปล่ียนแปลง (มีจาํนวนคงเหลือเท่ากบั 91,800 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 

0.03 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของบริษทั) 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าดาํรงตําแหน่งใหม่ 
 

ดร. อาํนวย วรีวรรณ  ประธานกติติมศักดิ์ 
   (กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม) 

ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี  3 พฤษภาคม 2542 
 อายุ  84 ปี 
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ University of Michigan, U.S.A. 
 ประสบการณ์ทํางาน   
 2556 - ปัจจุบัน  ประธานกิตติมศกัด์ิ บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน)  
 2556 - ปัจจุบัน  ประธานกิตติมศกัด์ิ บริษทั กรุงเทพแกรนดแ์ปซิฟิคลีส จาํกดั (มหาชน)  
 2547 - 2556  ประธานกรรมการบริหาร บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 
 2547 - 2556  ประธานกรรมการบริหาร บริษทั กรุงเทพแกรนดแ์ปซิฟิคลีส จาํกดั 

(มหาชน) 
 2542 - 2556  ประธานกรรมการ บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน)  
 2542 - 2556  ประธานกรรมการ บริษทั กรุงเทพแกรนดแ์ปซิฟิคลีส จาํกดั (มหาชน) 
 การอบรมหลกัสูตรกรรมการ หลกัสูตร Director Accreditation Program รุ่นท่ี 18/2547 จากสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 จํานวนปีที่ดาํรงตําแหน่งกรรมการ 17 ปี 
 ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ ไม่มี 
 ตําแหน่งในบริษัทอืน่ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 บริษทั 
  1. ประธานกิตติมศกัด์ิ บริษทั กรุงเทพแกรนดแ์ปซิฟิคลีส จาํกดั (มหาชน) 
 ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/

ผู้บริหาร 
ไม่มี 

 การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการ 5 คร้ัง เขา้ประชุม 0 คร้ัง 
จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ 31 ธันวาคม 2559 เทียบกบัปี 2558 ไม่เปล่ียนแปลง (มีจาํนวนคงเหลือเท่ากบั 2,079,168 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 

0.59 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของบริษทั) 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าดาํรงตําแหน่งใหม่ 
 

นายเทียนทว ีสระตันติ์  กรรมการ 
   ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 18 มิถุนายน 2530 
 อายุ  68 ปี 
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท สาขาการจดัการ Arthur D. Little Management Education 

Institute, U.S.A. 
 ประสบการณ์ทํางาน   
 2530 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 
 2542 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั กรุงเทพแกรนดแ์ปซิฟิคลีส จาํกดั (มหาชน) 
 2535 - 2558  กรรมการบริหาร บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 
 2542 - 2558  กรรมการบริหาร บริษทั กรุงเทพแกรนดแ์ปซิฟิคลีส จาํกดั (มหาชน) 
 การอบรมหลกัสูตรกรรมการ หลกัสูตร Director Accreditation Program รุ่นท่ี 22/2547 จากสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
  หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการบริษทัไทย Director Certification 

Program รุ่นท่ี 48/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 จํานวนปีที่ดาํรงตําแหน่งกรรมการ 29 ปี 
 ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ ไม่มี 
 ตําแหน่งในบริษัทอืน่ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 บริษทั 
  1. กรรมการ บริษทั กรุงเทพแกรนดแ์ปซิฟิคลีส จาํกดั (มหาชน) 
 ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/

ผู้บริหาร 
ไม่มี 

 การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการ 5คร้ัง เขา้ประชุม 5 คร้ัง 
จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ 31 ธันวาคม 2559 เทียบกบัปี 2558 ไม่มี 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการอสิระที่ครบกาํหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าดาํรงตําแหน่งใหม่ 
 

นายเชน ฟง ลอง  กรรมการ 
   (กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม) 

ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2542 
 อายุ  61 ปี 
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท สาขาการจดัการ Massachusetts Institute of Technology  

(MIT), U.S.A. 
 ประสบการณ์ทํางาน   
 2542 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 2542  ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั กรุงเทพแกรนดแ์ปซิฟิคลีส จาํกดั (มหาชน) 
 2559  ปัจจุบนั  Chairman, Innovation Energy Integration Co., Ltd. 
 2558  ปัจจุบนั  Director, Chailease International Company (UK) Limited. 
 2558  ปัจจุบนั  Director, CL Capital Management Company Limited. 
 2558  ปัจจุบนั  Director, CLJ Investment Partners Company Limited. 
 2558  ปัจจุบนั  Chairman, Chailease Energy Integration Co., Ltd.  
 2557  ปัจจุบนั  Chairman, Finance (B.V.I.) Co., Ltd. 
 2557  ปัจจุบนั  Director, My Leasing (B.V.I.) Corp. 
 2557  ปัจจุบนั  Director, Chailease International Financial Services Co., Ltd. 
 2556  ปัจจุบนั  Director, Chailease International (B.V.I.) Corp. 
 2556  ปัจจุบนั  Director, Golden Bridge (B.V.I.) Corp. 
 2556  ปัจจุบนั  Director, My Leasing (Mauritius) Corp. 
 2556  ปัจจุบนั  Chairman, Chailease Cloud Service Co., Ltd. 
 2555  ปัจจุบนั  Chairman, Jirong Real Estate Co., Ltd. 
 2555  ปัจจุบนั  Chairman, Chailease Finance International Corp. 
 2554  ปัจจุบนั  Chairman, Fina Finance and Trading Co., Ltd. 
 2554  ปัจจุบนั  Chairman, Chailease Specialty Finance Co., Ltd. 
 2554  ปัจจุบนั  Chairman and President, Chailease Holding Co., Ltd. 
 2551  ปัจจุบนั  Chairman, Chailease International Corp. 
 2550  ปัจจุบนั  Chairman, Chailease Finance Co., Ltd. 
 2550  ปัจจุบนั  Director, Grand Pacific Holdings Corp. 
 2550  ปัจจุบนั  Chairman, Chailease International Finance Co. Ltd.  
   2552  2557  Chairman and President, Chailease Consumer Finance Co., Ltd. 
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 นายเชน ฟง ลอง (ต่อ)    กรรมการ 

 2551  2557  Chairman, Chailease Auto Service Co., Ltd. 
 2543  2557  Director, Chailease Consumer Finance Co., Ltd. 
 2554 - 2556  Chairman, Chailease Insurance Brokers Co., Ltd. 
 2549 - 2556  Chairman of Control Committee, Chailease International Leasing Co., 

Ltd. (Vietnam) 
 การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ไม่มี 

 จํานวนปีที่ดาํรงตําแหน่งกรรมการ 17 ปี 
 ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ ไม่มี 
 ตําแหน่งในบริษัทอืน่ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 22 บริษทั 
  1. กรรมการ บริษทั กรุงเทพแกรนดแ์ปซิฟิคลีส จาํกดั (มหาชน) 
  2. Chairman, Innovation Energy Integration Co., Ltd. 
  3. Director, Chailease International Company (UK) Limited. 
  4. Director, CL Capital Management Company Limited. 
  5. Director, CLJ Investment Partners Company Limited. 
  6. Chairman, Chailease Energy Integration Co., Ltd.  
  7. Chairman, Finance (B.V.I.) Co., Ltd. 
  8. Director, My Leasing (B.V.I.) Corp. 
  9. Director, Chailease International Financial Services Co., Ltd. 
  10. Director, Chailease International (B.V.I.) Corp. 
  11. Director, Golden Bridge (B.V.I.) Corp. 
  12. Director, My Leasing (Mauritius) Corp. 
  13. Chairman, Chailease Cloud Service Co., Ltd. 
  14. Chairman, Jirong Real Estate Co., Ltd. 
  15. Chairman, Chailease Finance International Corp. 
  16. Chairman, Fina Finance and Trading Co., Ltd. 
  17. Chairman, Chailease Specialty Finance Co., Ltd. 
  18. Chairman and President, Chailease Holding Co., Ltd. 
  19. Chairman, Chailease International Corp. 
  20. Chairman, Chailease Finance Co., Ltd. 
  21. Director, Grand Pacific Holdings Corp. 
  22. Chairman, Chailease International Finance Co. Ltd.  
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 นายเชน ฟง ลอง (ต่อ) กรรมการ 
 ตําแหน่งในกจิการท่ีแข่งขัน/ กจิการท่ีมีธุรกจิเกีย่วเน่ือง

กบัธุรกจิของบริษัทอย่างมีนัยสําคญั 
ไม่มี 

 การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการ 5 คร้ัง เขา้ประชุม 5 คร้ัง 
 จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ 31 ธันวาคม 2559 เทียบกบัปี 2558 ไม่เปล่ียนแปลง (มีจาํนวนคงเหลือเท่ากบั 236,028 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 

0.07 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของบริษทั) 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการอสิระที่ครบกาํหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าดาํรงตําแหน่งใหม่ 
 

นางปฏิมา ชวลติ  กรรมการอสิระ 
   ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 29 กรกฎาคม 2536 
อายุ  57 ปี 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี สาขาทฤษฎีบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์ทํางาน 2556 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 
 2536 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 
 2542 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั กรุงเทพแกรนดแ์ปซิฟิคลีส จาํกดั (มหาชน)  
 2551 - ปัจจุบนั  Senior Vice President สายทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการบริษทัไทย Director Certification 

Program รุ่นท่ี 48/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
จํานวนปีที่ดาํรงตําแหน่งกรรมการ 23 ปี 
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 1. Senior Vice President สายทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 

(มหาชน) 
ตําแหน่งในบริษัทอืน่ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1. กรรมการ บริษทั กรุงเทพแกรนดแ์ปซิฟิคลีส จาํกดั (มหาชน) 
ตําแหน่งในกจิการท่ีแข่งขัน/ กจิการท่ีมีธุรกจิเกีย่วเน่ืองกบั
ธุรกจิของบริษัทอย่างมีนัยสําคญั 

ไม่มี 

การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ 
บริษัทย่อยการมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะต่อไปนีก้บับริษัท/ 
บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

- เป็นกรรมการท่ีมีส่วนในการบริหารงานพนกังาน ลูกจา้ง 
หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บ เงินเดือนประจาํ 

ไม่มี 

- เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ ไม่มี 
- มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการ 5 คร้ัง เขา้ประชุม 5 คร้ัง 
จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ 31 ธันวาคม 2559 เทียบกบัปี 2558 ไม่เปล่ียนแปลง (มีจาํนวนคงเหลือเท่ากบั 164,628 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 

0.05 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของบริษทั) 
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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
อิสระรายนั้นๆ 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 180 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
2. สาํเนาบตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจท่ีไดล้งนามใน

หนงัสือมอบอาํนาจ 
(ข) กรณีมอบฉนัทะ  

1. หนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไ้ม่เกิน 180 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
2. หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมกรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือทั้งผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ

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

 2.2 นิตบุิคคลสัญชาตต่ิางประเทศ 
(ก) กรณีมาดว้ยตวัเอง 

1. หนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไ้ม่เกิน 180 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 12 เมษายน 2560 
 2) ผู้รับมอบอาํนาจที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหลายท่านได้โปรดส่งหลกัฐานการเข้าร่วมประชุมมายงับริษัทก่อนวนัที่ 10 เมษายน 2560 
 3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ 

โดยบริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กําหนดไว้ ซ่ึงบริษัทได้จัดส่ง
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 7 สําหรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ค.  
ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เวบ็ไซต์ของบริษัท  
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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 ให้ใชว้ิธีจบั
ฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการ
ท่ีออกตามวาระนั้นอาจถกูเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่กไ็ด ้

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

ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทัซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็น
กรรมการ ในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจา้งของบริษทั 

ขอ้ 25. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนั
ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

  การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให้เรียกวา่การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้รวมกนันบัจาํนวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 
ใน 5 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่า 25 คนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 10 ของ
จาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั
เม่ือใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีน้ี ใหค้ณะกรรมการจดั
ประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 ขอ้ 26. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทาํเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วนัเวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอ
เพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทราบไม่
นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ย
กวา่ 3 วนั 

  ในการประชุมผูถื้อหุ้น สามารถจัดประชุมได  ้ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตั้ งสํานักงานใหญ่ของบริษทั หรือ
จงัหวดัอ่ืนทัว่ราชอาณาจกัร 
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 ขอ้ 27. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมกไ็ด ้

  หนงัสือมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ และจะตอ้งเป็นไปตามแบบท่ี
นายทะเบียนกาํหนด 

  โดยบุคคลท่ีได้รับมอบฉันทะนั้น จะตอ้งมอบหนังสือมอบฉันทะให้แก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้
ประธานกาํหนด ณ ท่ีประชุม ก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

 ขอ้ 28. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 
คน และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด หรือมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะ
จากผูถื้อหุ้นมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของ
จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

  ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมา
เขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้นั้นไดเ้รียกนดัเพราะมีผูถื้อหุน้ร้องขอ ให้
การประชุมดงักล่าวเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะมีผูถื้อหุน้ร้องขอ ใหท้าํการนดั
ประชุมใหม่ และใหส่้งหนงัสือเชิญประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ี จะครบ
องคป์ระชุมหรือไม่กไ็ด ้

  ในการประชุมผูถื้อหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีประธานกรรมการ 
หรือประธานกรรมการมิไดม้าประชุม ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรอง
ประธาน หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ก็ให้ท่ีประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนใดคนหน่ึงซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นประธานในท่ี
ประชุม 

 ขอ้ 29. ในการออกเสียงลงคะแนน ใหหุ้น้หน่ึงหุน้มีสิทธ์ิออกเสียงหน่ึงเสียง 

  การออกเสียงลงคะแนน ให้กระทาํโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ 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 แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้ งหมดหรือ
บางส่วนท่ีสําคัญ การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 
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   (ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 

   (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. หา้มมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่
หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล 

  เวน้แต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิท่ีขอ้บงัคบัระบุไวเ้ป็นการอ่ืน เงินปันผลใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละ
เท่า ๆ กนั 

  การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นว่าบริษทัมีผลกาํไร
สมควรพอท่ีจะทาํเช่นนั้น และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

  การจ่ายเงินปันผล ให้กระทาํภายใน 1 เดือนนับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผุถื้อหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ
แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ให้แจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุ้น และให้โฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนงัสือพิมพด์ว้ย 
หา้มมิใหคิ้ดดอกเบ้ียแก่บริษทัหากการจ่ายเงินปันผลนั้น ไดก้ระทาํภายใตร้ะยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบทีก่าํหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชัดเจนและตายตวั) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

 
 

 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ เขียนท่ี  
Shareholder registration number Written at 
 วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
 Date            Month                 Year 
 
(1) ขา้พเจา้ สญัชาติ  อยูเ่ลขท่ี    ซอย    
 I/We  nationality                  located at no.                  Soi 
 ถนน       ตาํบล/แขวง                           อาํเภอ/เขต   จงัหวดั    
 Road      Tambol/Kwaeng                    Amphur   Province 
 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code 

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เอเซียเสริมกจิลสีซ่ิง จํากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
 Being a shareholder of Asia Sermkij Leasing Public Company Limited (“the Company”) 
 โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม  หุน้และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียงดงัน้ี 

Holding the total number of                          shares    and have the rights to vote equal to                   votes as follows 
หุน้สามญั   หุน้และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 

ordinary share    shares    and have the rights to vote equal to  votes  
หุน้บุริมสิทธิ   หุน้และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 

preference share    shares    and have the rights to vote equal to     votes 
 
(3) ขอมอบฉนัทะให(้กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 
 

 1. ช่ือ                                                      อาย ุ                ปี อยูบ่า้นเลขท่ี    
Name                                              age               years located at no. 
ถนน                                   ตาํบล/แขวง อาํเภอ  
Road                                    Tambol/Kwaeng     Amphur 
จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์     
Province                               Postal Code 
หรือ/Or 
ช่ือ                                                      อาย ุ                ปี อยูบ่า้นเลขท่ี    
Name age                  years located at no. 
ถนน                                   ตาํบล/แขวง  อาํเภอ   
Road                                   Tambol/Kwaeng     Amphur 
จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์     
Province                               Postal Code 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2. มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทั คือ 
Appoint the following member of the Independent Directors of the Company 
 
นายประดษิฐ ศวสัตนานนท์ ตาํแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
Mr. Pradit  Sawattananond Position Chairman of the Audit Committee/ Independent Director 
 
(รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 ของหนงัสือเชิญประชุมใหญ่สามญั
ประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 33/2560) (Details of members of the Independent Directors of the Company 
are specified in Enclosure 3 of the Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders No. 
33/2017) 

กรณีเลือกขอ้ 1.กรุณาทาํเคร่ืองหมาย  
ท่ี   1.ระบุช่ือผูรั้บมอบอาํนาจ 
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark at  1. and 
give the details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาทาํเคร่ืองหมาย 
 ท่ี  2. และเลือกกรรมการอิสระ  
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark at  2.and 
choose the member of the 
Independent Directors. 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 
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เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 33/2560 ในวนัท่ี 12 
เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ หอ้งแกรนดฮ์อลล ์บางกอก คลบั ชั้น 28 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร์ เลขท่ี 175  ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at Annual General Meeting of Shareholders No. 33/2017 on April 12, 2017 at 
3:00 p.m., at Grand Hall, The Bangkok Club 28th Floor, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok, or such 
other date, time and place as the meeting may be held.  

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows: 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจําปีผู้ถือหุ้น คร้ังที ่32/2559 ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที ่8 เมษายน 2559 
Agenda 1 To consider certifying the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 32/2016 held on April 8, 2016. 
  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain  

วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานประจําปี 2559 ของคณะกรรมการบริษทั 
Agenda 2 To consider acknowledging the annual report of the Board of Directors for the year 2016. 

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระน้ี / No casting of votes in this agenda) 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตัิงบการเงนิและรายงานผู้สอบบญัชีประจาํปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 2559 ซ่ึงได้ผ่านการพจิารณาสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

Agenda 3 To consider approving the Company’s audited financial statements and the report of the Independent Auditor as at 
December 31, 2016, which have been reviewed by the Audit Committee and audited by the certified auditor. 

  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain  

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตัิการจัดสรรผลกาํไรของบริษทัและพจิารณาการจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานประจําปี 2559 
Agenda 4 To consider approving the appropriation of the annual net profit and dividend payment from operating performance 

of the year 2016. 
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain  
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วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระและให้กลบัเข้าดาํรงตําแหน่งใหม่ 
Agenda 5 To consider and approve the re-appointment of the directors who are going to vacate the office upon the expiration of 

their term. 
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

ก. เลอืกตั้งกรรมการทั้งชุด 
A. Election of entire nominated directors 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain  

ข. เลอืกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
B. Election ofeach nominated directors 
1.  ดร. อาํนวย วรีวรรณ 
 Dr. Amnuay Viravan 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove  Abstain  

2.  นายเทียนทว ีสระตนัต์ิ 
 Mr. Tientavee Saraton 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove  Abstain  

3.  นายเชน ฟง ลอง 
 Mr. Chen, Fong-Long 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove  Abstain  

4.  นางปฏิมา ชวลิต 
 Mrs. Patima Chavalit 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove  Abstain  

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัประจําปี 2560 
Agenda 6 To consider approving the remuneration of directors for the year 2017. 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove  Abstain  

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัิแต่งตั้งผู้สอบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2560 
Agenda 7 To consider approving the appointment of the certified auditors and the auditing fees for the year 2017. 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain  

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตัิการออกหุ้นกู้ 
Agenda 8 To consider approving the issuance of debentures. 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
Agenda 9 Other business (if any) 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is 
not made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใดใหผู้รั้บมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the 
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment 
or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 
respects. 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมเวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions 
as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

 
หมายเหตุ/Remarks 
1.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ให้

ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split 
his/her votes to different proxies to vote separately. 

2.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบข. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this ProxyForm B. 
provided. 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถอืหุ้นของบริษทั เอเซียเสริมกจิลสีซ่ิง จํากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
A proxy is granted by a shareholder of Asia Sermkij Leasing Public Company Limited (“the Company”) 

การประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 33/2560 ในวนัท่ี 12 เมษายน 2560  เวลา 15.00 น. ณ หอ้งแกรนดฮ์อลล ์บางกอก คลบั ชั้น 28 อาคารสา
ธรซิต้ีทาวเวอร์ เลขท่ี 175  ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
At the Annual General Meeting of Shareholders No. 33/2017 on April 12, 2017 at 3:00 p.m., at Grand Hall, The Bangkok Club 28th Floor, Sathorn 
City Tower, 175 South Sathorn Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held. 

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

 วาระที ่ เร่ือง  
Agenda no. Subject : 

ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที ่ เร่ือง  
Agenda no. Subject : 

ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที ่ เร่ือง  
Agenda no. Subject : 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที ่ เร่ือง พจิารณาอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ 
  Agenda no. Subject : To consider and approve the re-appointment of the directors  

ช่ือกรรมการ    
Name of the Director 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain  

ช่ือกรรมการ    
Name of the Director 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

ช่ือกรรมการ    
Name of the Director 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain  

ช่ือกรรมการ    
Name of the Director 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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สถานทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจาํปีผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่33/2559 
บริษัท เอเซียเสริมกจิลสีซ่ิง จํากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 12 เมษายน 2560 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 
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