
 
   
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   

 
   บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จํากัด (มหาชน)  

 
หนังสือเชญิประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน คร้ังท่ี 28/2555 

 
วันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 15.00 น. 

ณ หองแกรนดฮอลล  บางกอก คลับ ช้ัน 28 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร  
เลขที่ 175  ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
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ทะเบียนเลขท่ี บมจ. 0107546000393 
 
เลขท่ี 2555/07 

วันที่ 23 มีนาคม 2555 
 
เรื่อง เชิญประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 28/2555 
 
เรียน ทานผูถือหุน 
 
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 27/2554 ในวันที่ 26 เมษายน 2554 

2. รายงานประจําป 2554 ของคณะกรรมการบริษัท พรอมสําเนางบดุล บัญชีกําไรขาดทุนที่
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี รายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554  

3. รายนามและประวัติกรรมการและกรรมการตรวจสอบโดยสังเขปที่ครบกําหนดออกตามวาระ
และไดรับการเสนอช่ือใหกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง  

4. นิยามกรรมการอิสระ 
5. หลักฐานสําหรับการเขารวมประชุม 
6. ขอบังคับของบริษัท ที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 
7. หนังสือมอบฉันทะ 
8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 28/2555 
9. แบบการลงทะเบียน 

 
 ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 21 
มีนาคม 2555 มีมติเห็นชอบที่จะจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 28/2555 ในวันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 
15.00 น. ณ หองแกรนดฮอลล  บางกอก คลับ ช้ัน 28 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร เลขท่ี 175  ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปน้ี 
 

วาระท่ี 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน คร้ังท่ี 27/2554 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 
26 เมษายน 2554 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล  
 บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 27/2554 ในวันที่ 26 เมษายน 

2554 และไดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวง
พาณิชยภายในระยะเวลาที่กําหนดแลว จึงขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ
ประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 27/2554 ในวันที่ 26 เมษายน 2554 ตามเอกสารที่แนบมาน้ี (เอกสารแนบ 1)  
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ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเห็นวา ไดมีการบันทึกรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 27/2554 
ในวันที่ 26 เมษายน 2554 ไวอยางถูกตองแลว จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมน้ีรับรองรายงานการ
ประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนดังกลาว 

 หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 วาระท่ี 2. พิจารณารับทราบรายงานประจําป 2554 ของคณะกรรมการบริษัท 
ขอเท็จจริงและเหตุผล 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ไดกําหนดใหที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน
พิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงผลการดําเนินงานของรอบปที่ผานมา เพ่ือสิทธิของ
ผูถือหุนในการรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัทปรากฏอยู
ในรายงานประจําป 2554 ตามเอกสารแนบทาย 2 ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม
ในครั้งน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับทราบรายงานประจําป 2554 ของ
คณะกรรมการบริษัท 

หมายเหตุ เปนวาระแจงเพ่ือทราบจึงไมมีการลงมติในวาระน้ี 

วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําปสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งไดผาน
การพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ไดกําหนดใหบริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบป
บัญชีของบริษัทที่ผานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหแกผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติใน
ทุกๆ ป ซึ่งรายละเอียดของงบการเงินประจําป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผานการพิจารณาสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแลว ปรากฏอยู
ในรายงานประจําป 2554 ตามเอกสารแนบทาย 2 ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม
ในครั้งน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบ
บัญชีประจําป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผานการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแลว 

 หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกําไรของบริษัทและพิจารณาการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงาน
ประจําป 2554 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทขอที่ 38 ไดกําหนดวา หาก
บริษัทไมมีผลขาดทุนสะสม บริษัทสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนตามนโยบายเงินปนผลของ
บริษัทไดในอัตรารอยละ 40 ถึง 70 ของกําไรสุทธิ โดยจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุน
สํารองตามกฎหมาย จํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

ตารางเปรียบเทียบการจายเงินปนผลประจําป 2555 และ 2554 
 

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2555 ป 2554 
1 กําไรสุทธิ 

(จากงบการเงินรวม) 
331,536,873 บาท  

(กําไรสุทธิของรอบป 2554) 
290,018,991 บาท  

(กําไรสุทธิของรอบป 2553) 
2 จํานวนหุน 230,000,000 หุน 230,000,000 หุน 
3 เงินปนผลจายอัตราตอหุน 1.00 บาท 0.88 บาท 
4 รวมปนผลจายทั้งสิ้น 230,000,000 บาท 202,400,000 บาท 
5 สัดสวนการจายเงินปนผล 69.37% 69.79% 

หมายเหตุ : บริษัทเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 30 ในรอบปบัญชี 2554 

ความเห็นคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการเห็นวาสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยในป 2554 ต้ังแต 1 มกราคม 
2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554 มีกําไรสุทธิรวม 331,536,873 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให
ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรผลกําไรประจําป 2554 ของบริษัท ดังน้ี 

 

1. เงินสํารองตามกฎหมายในอัตรารอยละ 5 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 
15,451,582 บาท 

2. เงินปนผลจายในอัตรา 1.00 บาทตอหุน บริษัทกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล 
(Record Date) สําหรับหุนสามัญจํานวน 230,000,000 หุน รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น 
230,000,000 บาท  ในวันที่  5 เมษายน  2555 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา  225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 
10 เมษายน 2555 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 

 หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 5. พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการและกรรมการตรวจสอบที่ครบกําหนดออกตามวาระใหกลับเขาดํารง
ตําแหนงใหม 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ. ศ. 2535  และขอบังคับของบริษัทขอ 13 กําหนดวาในการ
ประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน ใหกรรมการจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดในคณะกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ  ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสาม
สวนไมได  ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหน่ึงในสาม  และกรรมการผูพนจากตําแหนงมีสิทธิ
ไดรับเลือกต้ังใหมอีกได    

สําหรับกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระ และไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนง
ใหมในที่ประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนป 2555 มีจํานวน 4 ทาน ไดแก 

 1. นายหลิว เจีย เจียง    กรรมการ   
 2. นายเล่ียว อิง จื้อ    กรรมการ 
 3.    นายประดิษฐ ศวัสตนานนท   กรรมการอิสระ 
 4. รศ.ดร.สุปรียา ควรเดชะคปุต   กรรมการอิสระ  
 กรรมการตรวจสอบที่ครบกําหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอช่ือใหกลับเขาดํารงตําแหนงใหม  
                  1.  นายประดิษฐ ศวัสตนานนท     ประธานกรรมการตรวจสอบ   
  วาระการดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ  วันที่  22 พฤษภาคม 2555-21 พฤษภาคม 2557 
 2.  นายอนันต ศวัสตนานนท          กรรมการตรวจสอบ         
  วาระการดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ  วันที่  22 พฤษภาคม 2555-21 พฤษภาคม 2557 
 3.  รศ. ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต    กรรมการตรวจสอบ       
  วาระการดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ  วันที่  22 พฤษภาคม 2555-21 พฤษภาคม 2557 
 4. นายเกษม อาคเนยสุวรรณ           กรรมการตรวจสอบ 
  วาระการดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ  วันที่  22 พฤษภาคม 2555-21 พฤษภาคม 2557 

 (โปรดพิจารณาประวัติของกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ 3 และนิยาม
กรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบ 4) 

หลักเกณฑการสรรหากรรมการ 

กระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทไมไดผานคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจาก
ปจจุบันบริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันพิจารณาเลือก
บุคคลมาดํารงตําแหนงกรรมการ โดยพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ รวมถึงคํานึงถึงความเหมาะสม
ดานคุณวุฒิ ประสบการณและความเช่ียวชาญ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่
ผานมา รวมท้ังจะตองไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการของบริษัท 
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ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นวากรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ ลวนแตเปนผูทรงคุณวุฒิ มี
ความรูความสามารถและประสบการณในธุรกิจของบริษัทและที่ผานมาไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะ
กรรมการของบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพ  และเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด  พ. ศ. 2535  ดังน้ัน จึงเปนผูที่มีความเหมาะสมท่ีจะไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการ
ของบริษัทอีกวาระหน่ึง จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมอนุมัติแตงต้ังกรรมการที่ครบกําหนดออก
ตามวาระดังรายนามขางตน ใหกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหน่ึง  

 หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 6. พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2555 
  ขอเท็จจริงและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทขอที่ 31 ไดกําหนดให 

กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัท โดยที่ประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนจะพิจารณา
กําหนดคาตอบแทนกรรมการดังกลาว และเพ่ือเปนการสงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ 
บริษัทจึงควรพิจารณาคาตอบแทนที่เหมาะสมใหแกคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการได
พิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ประจําป 2555 ดังน้ี  

ตารางการเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการประจําป 2555 และป 2554 
หนวย : บาท 

ตําแหนง ป 2555 ป 2554 

จํานวน คาตอบแทน
รายเดือน 

คาเบ้ีย
ประชุม  
(ตอคร้ัง) 

โบนัส            
(ผลประกอบการ

ป 2554) 

คาตอบแทน
รายเดือน 

คาเบ้ีย
ประชุม   
(ตอคร้ัง) 

โบนัส            
(ผลประกอบการ

ป 2553) 

1. ประธานกรรมการ/ ประธาน
กรรมการบริหาร 

1 40,000  -  - 40,000  -  - 

2. ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ 

1 40,000 6,000 220,000 40,000 6,000 135,000 

3. กรรมการตรวจสอบ/    
กรรมการอิสระ 

3 30,000  6,000  165,000  30,000  6,000  90,000  

4. กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 1 30,000  6,000  165,000  30,000  6,000  45,000  

5. กรรมการบริหาร             6 20,000  - - 20,000  - - 
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บริษัทมีคาตอบแทนกรรมการ 3 ประเภท คือ คาตอบแทนรายเดือน คาเบี้ยประชุม และโบนัส สําหรับ
การกําหนดคาตอบแทนกรรมการของบริษัทไมไดผานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เน่ืองจาก
ปจจุบันบริษัทยังไมมีคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน อยางไรก็ตาม การกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการไดผานการพิจารณาอยางรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณา
เปรียบเทียบอางอิงจากกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน และการเติบโตของผลกําไรของบริษัทแลว 
เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามอัตราที่เสนอ   

ความเห็นคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมน้ีพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ประจําป 2555 ดังน้ี 
          หนวย: บาท 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ ในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

วาระท่ี 7.  พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2555  

ขอเท็จจริงและเหตุผล 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทขอที่ 31 กําหนดใหที่ประชุม
สามัญประจําปผูถือหุน พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําปของบริษัท ใน
การน้ี คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมัติเห็นชอบของคณะกรรมการ ไดคัดเลือกผูสอบบัญชี
ของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ . ศ. 2535 และประกาศของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 39/2548  เรื่อง  หลักเกณฑ  เง่ือนไข  และ
วิธีการรายงานการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออก
หลักทรัพย (ฉบับที่ 20) และขอใหที่ประชุมผูถือหุนแตงต้ัง 

1) นางสาววิสสุตา จริยธนากร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3858 และ/หรือ 
2) นางสาวสุมาลี  รีวราบัณฑิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970  และ/หรือ 

ตําแหนง ป 2555 
จํานวน คาตอบแทน    

รายเดือน 
คาเบ้ียประชุม     

(ตอคร้ัง) 
โบนัส                  

(ผลประกอบการป 2554) 

1. ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร 1 40,000 - - 

2. ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 1 40,000  6,000  220,000  

3. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 3 30,000  6,000  165,000  

4. กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 1 30,000 6,000 165,000 

5. กรรมการบริหาร 6 20,000  - - 
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3) นางก่ิงกาญจน อัศวรังสฤษฎ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ 
4) นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ 
5) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 

แหง บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสิ้นสุด  ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2555 โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงเปนผูทําการตรวจสอบและ
รับรองงบการเงินของบริษัท ทั้งน้ี ผูสอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมาน้ันไมมีความสัมพันธ หรือสวน
ไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย  ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ  หรือผูเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด 
จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และผูสอบบัญชี
ตามรายช่ือที่เสนอมาน้ันไมเปนผูสอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหนาที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดง
ความคิดเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ มาแลวหารอบปบัญชีติดตอกัน   

นอกจากน้ี ผูสอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมาน้ัน จะเปนผูสอบบัญชีรายเดียวกันกับผูสอบบัญชีของ
บริษัทยอยดวย คือบริษัท กรุงเทพแกรนดแปซิฟคลีส จํากัด (มหาชน) ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ
โดยการอนุมัติเห็นชอบของคณะกรรมการขอใหที่ประชุมผูถือหุนกําหนดคาสอบบัญชี สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด  ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2555 ของบริษัทฯ เปนจํานวนไมเกิน 1,060,000 บาท 
สําหรับงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ
กําหนดคาสอบบัญชีจํานวนไมเกิน 470,000 บาท สําหรับงบการเงินตามมาตรฐาน International 
Financial Reporting Standards (IFRSs) โดยรายละเอียดคาสอบบัญชีเมื่อเปรียบเทียบคาสอบบัญชี
ตามมาตรฐานบัญชีไทยประจําป 2555 และ 2554 และเปรียบเทียบคาสอบบัญชีตามมาตรฐาน IFRSs 
ประจําป 2555 และ 2554 ดังน้ี 

ตารางการเปรียบเทียบคาสอบบัญชีประจําป 2555 และ 2554 

 2555 2554 สวนตาง % ของสวนตาง 

คาสอบบัญชีตาม
มาตรฐานบัญชีไทย  

 1,060,000 บาท 1,020,000 บาท 40,000 บาท 3.92% 

คาสอบบัญชี
มาตรฐาน IFRS  

470,000 บาท 470,000 บาท 0 บาท 0% 

รวม 1,530,000 บาท 1,490,000 บาท 40,000 บาท 2.68% 

 
ในรอบบัญชีที่ผานมาบริษัทจายคาใชจายอื่นที่เก่ียวของกับการสอบบัญชีเพ่ิมเติม จํานวน 6,699 บาท 
สําหรับคาบริการอ่ืน ในรอบบัญชีที่ผานมา บริษัทไมมีการรับบริการอ่ืนจากสํานักงานผูสอบบัญชี 
บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกับผูสอบบัญชี และสํานักงานบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด 
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ความเห็นคณะกรรมการ 
 โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือ

หุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2555 ดัง
รายละเอียดขางตน 
หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจํานวน 1,150,000,000 บาท (หน่ึงพันหน่ึง
รอยหาสิบลานบาท) เปน 1,725,000,000 บาท (หน่ึงพันเจ็ดรอยย่ีสิบหาลานบาท) โดยการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนจํานวน 575,000,000 บาท (หารอยเจ็ดสิบหาลานบาท) ดวยการออกหุนสามัญจํานวน 
115,000,000 หุน (หน่ึงรอยสิบหาลานหุน) มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท (หาบาท)  

 ขอเท็จจริงและเหตุผล 
 เน่ืองจากในชวงหลายปที่ผานมา บริษัทมีอัตราการเติบโตที่สูงทั้งจากสินทรัพยรวมและกําไรสุทธิ 

โดยมีแหลงเงินทุนจากการกูยืมเงินเปนหลัก สงผลใหอัตราสวนหน้ีสินรวมตอสวนของผูถือหุนของ
บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 อยูที่ระดับ 7.90 เทา เพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต 
รวมถึงการเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดหาแหลงเงินกู ดวยตนทุนทางการเงินที่สามารถแขงขันได 
และลดภาระเงินกูยืมและดอกเบี้ยจาย จึงเหน็สมควรใหบริษัททําการเพ่ิมทุนเพ่ือเสริมสรางโครงสราง
เงินทุนใหแข็งแกรงเพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจดังกลาว โดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัท กําหนดใหการเพ่ิมทุนจดทะเบียนตองไดรับการพิจารณาและ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน  

ความเห็นคณะกรรมการ 
 เห็นสมควรใหนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก

เดิมจํานวน 1,150,000,000 บาท (หน่ึงพันหน่ึงรอยหาสิบลานบาท) ซึ่งประกอบดวยหุนสามัญ จํานวน 
230,000,000 หุน (สองรอยสามสิบลานหุน) เปน 1,725,000,000 บาท (หน่ึงพันเจ็ดรอยยี่สิบหาลาน
บาท) ซึ่งประกอบดวยหุนสามัญ จํานวน 345,000,000 หุน (สามรอยสี่สิบหาลานหุน) โดยเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนจํานวน 575,000,000 บาท (หารอยเจ็ดสิบหาลานบาท) ดวยการออกหุนสามัญใหม จํานวน 
115,000,000 หุน (หน่ึงรอยสิบหาลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท  (หาบาท) 

 หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัท เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให
สอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัท กําหนดใหการแกไขเพ่ิมเติม
หนังสือบริคณหสนธิตองไดรับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนและเพ่ือใหสอดคลองกับ
วาระที่ 8 เรื่องการพิจารณาและอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการ 
เห็นสมควรใหนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณาอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 
ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน โดยแกไขใหเปนดังน้ี 

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน  1,725,000,000 บาท (หน่ึงพันเจ็ดรอยยี่สิบหาลานบาท) 
 แบงออกเปน      345,000,000 หุน   (สามรอยสี่สิบหาลานหุน) 
 มูลคาหุนละ          5 บาท (หาบาท) 
 โดยแยกออกเปน 
  หุนสามัญ     345,000,000 หุน  (สามรอยสี่สิบหาลานหุน)  
  หุนบุริมสิทธิ                          -        หุน  (   -    )” 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท จํานวน 115,000,000 หุน (หน่ึง
รอยสิบหาลานหุน) และการจัดสรรหุนดังกลาวใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน 
(Rights Issue) ในอัตราการจองซื้อ 2 (สอง) หุนสามัญเดิม ตอ 1 (หน่ึง) หุนสามัญใหม (2:1) ในราคา
เสนอขายหุนละ 10 บาท (สิบบาท) 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล 
เพ่ือใหสอดคลองกับวาระที่ 8 การออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทและการจัดสรรหุน
ดังกลาวตองไดรับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 
ความเห็นคณะกรรมการ 
เห็นสมควรใหนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน
ของบริษัท และจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัทตามสัดสวนการถือ
หุน (Rights Issue) โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 115,000,000 หุน (หน่ึงรอยสิบหาลานหุน) มูล
คาที่ตราไวหุนละ 5 บาท (หาบาท) และใหสิทธิในการจองซื้อ 2 หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนสามัญใหม 
(2:1) ในราคาเสนอขายตอหุน 10 บาท (สิบบาท) 

นอกจากนี้ ที่ประชุมไดอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว ใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัท 
ตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 
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1) ใหจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนทั้งหมดเสนอขายใหแกผูถือหุนสามัญเดิม (บริษัทกําหนดรายช่ือผู
ถือหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน (Record Date) ในวันที่ 5 เมษายน 2555 
และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดย
วิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 10 เมษายน 2555) ตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือ
หุนแตละรายถืออยู (Rights Issue) ในอัตรา 2 (สอง) หุนสามัญเดิม ตอ 1 (หน่ึง) หุนสามัญใหม 
โดยผูถือหุนเดิมมีสิทธิจองซื้อหุนใหมเกินสิทธิของตนตามอัตราที่กําหนดไวน้ีได แตผูถือหุน
เดิมที่จองซื้อหุนใหมเกินสิทธิจะไดรับการจัดสรรหุนใหสําหรับจํานวนที่มีการใชสิทธิเกินน้ี
เมื่อมีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมที่ไดจองซื้อตามสิทธิครบถวนทั้งหมด หรือ
สละสิทธิน้ันแลวเทาน้ัน 

2) ใหคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจัดการซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการเปนผูมี
อํานาจในการพิจารณากําหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการออกหุนสามัญ
เพ่ิมทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึง ระยะเวลาจองซื้อ การชําระเงินคาหุน และกําหนดเง่ือนไขอื่น 
ตลอดจนมีอํานาจในการเขาเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาตางๆ ที่เก่ียวของ 
รวมท้ังดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุน
สามัญเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงการนําหุนสามัญเพ่ิมทุนเขาจดทะเบียน
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนดําเนินการขอ
อนุญาตตอหนวยงานที่เก่ียวของ 

3) ในกรณีที่มีหุนสามัญเพ่ิมทุนเหลือจากการจองซื้อของผูถือหุนเดิมตามสิทธิ ใหคณะกรรมการ
บริหารหรือกรรมการผูจัดการมีอํานาจจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนที่เหลือดังกลาวใหกับผูถือหุน
เดิมที่ประสงคจะซื้อเกินสิทธิตามสัดสวนการถือหุนเดิม (Pro Rata Basis) ในราคาเดียวกันกับ
หุนที่ไดรับการจัดสรรตามสิทธิดังน้ี 

  (1) ในกรณีที่มีหุนเหลือมากกวาหุนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิ จะจัดสรรใหแกผูที่จองซื้อเกิน
กวาสิทธิและชําระคาจองซื้อหุนดังกลาวทั้งหมดทุกรายตามจํานวนที่จองซื้อเกินกวา
สิทธิ และหุนสวนที่เหลือจากการจัดสรรในสวนน้ี ใหจัดสรรเสนอขายแกผูถือหุนเดิม
รายใดรายหน่ึงหรือหลายรายในราคาเดียวกันกับที่เสนอขายตอผูถือหุนเดิม หรือตัด
หุนสวนที่เหลือดังกลาวทิ้ง ทั้งน้ี ตามท่ีคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจัดการ
เห็นสมควร 

 (2) ในกรณีที่มีหุนเหลือนอยกวาหุนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิ จะจัดสรรใหแกผูที่จองซื้อเกิน
กวาสิทธิตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 

  (ก) จัดสรรตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละราย โดยนํา
สัดสวนการถือหุนเดิมของผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายคูณดวยจํานวนหุน
ที่เหลือ จะไดเปนจํานวนหุนที่ผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายมีสิทธิไดรับ
จัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุน ใหปดเศษของหุนน้ันทิ้ง) ทั้งน้ี จํานวนหุนที่มี
สิทธิไดรับการจัดสรรจะไมเกินจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายจองซื้อและชําระ
คาจองซื้อแลว 
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 (ข) ในกรณีที่ยังมีหุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามขอ (ก) อยูอีก ใหทําการ
จัดสรรใหแกผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายและยังไดรับการจัดสรรไมครบ 
ตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายน้ัน โดยนํา
สัดสวนการถือหุนเดิมของผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายคูณดวยจํานวน
จํานวนหุนที่เหลือจะไดเปนจํานวนหุนที่ผูจองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายมีสิทธิ
จะไดรับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุน ใหปดเศษของหุนน้ันทิ้ง) โดยจํานวน
หุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรจะไมเกินจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายจองซื้อ
และชําระคาจองซื้อแลว ทั้งน้ีใหดําเนินการจัดสรรหุนใหแกผูที่จองซื้อเกินกวา
สิทธิตามวิธีการในขอ (ข) น้ี จนกระทั่งไมมีหุนเหลือจากการจัดสรร 

 หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมัติการออกตราสารหน้ี 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล 
เน่ืองจากปจจุบันแหลงเงินทุนของบริษัทในการขยายธุรกิจอาศัยเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน เงินทุน
และผลกําไรจากการดําเนินงานเปนหลัก คณะกรรมการจึงเห็นวาบริษัทควรเพ่ิมชองทางในการระดม
ทุนเพ่ือบริหารสภาพคลองและตนทุนทางการเงินของบริษัท โดยการออกตราสารหน้ี ดังมี
รายละเอียดดังน้ี 

 ประเภท : หุนกูและ/หรือต๋ัวเงิน ชนิดระบุช่ือผูถือหรือไมระบุช่ือผูถือ ประเภทดอย
สิทธิหรือไมดอยสิทธิ อาจมีหรือไมมีประกัน และอาจมีหรือไมมีผูแทนผู
ถือตราสารหน้ี 

 จํานวนเงินรวม :  ยอดคงคางของตราสารหน้ีที่จะออกเพิ่มเติมโดยการอนุมัติของมติที่
ประชุมผูถือหุนในครั้งน้ีเมื่อรวมกับตราสารหน้ีที่ไดรับการอนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ใหออก
ไดกอนหนาน้ีที่ยังไมถึงกําหนดชําระเงิน ไมเกิน 10,000 ลานบาท หรือ
เงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเทา โดยเมื่อตราสารหน้ีจํานวนใดครบกําหนด 
ใหสามารถออกและเสนอขายใหมไดโดยที่ยอดคงคางของตราสารหน้ีไม
เกินที่ไดรับอนุมัติในครั้งน้ี 

  อายุ   :  ไมเกิน 5 ป นับแตวันที่ออกตราสารหน้ี 
 วิธีการจัดสรร   :  ผูลงทุนทั่ วไป  และ /หรือ  ผูลงทุนสถาบัน  และ /หรือผูลงทุนโดย

เฉพาะเจาะจง ทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ ตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย โดยอาจจะออกและเสนอขายเปนชุดเดียวหรือหลายชุด และ
จะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได 
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ทั้งน้ี ใหคณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการไดมอบหมายมีอํานาจในการกําหนด
รายละเอียดและเง่ือนไขอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับการออกและเสนอขายตราสารหน้ี ดังน้ี  

(1) กําหนดชนิด ประเภท รายละเอียดของตราสารหน้ีที่ออก อาทิเชน กําหนดช่ือ ประเภท
ของตราสารหน้ี ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกตราสารหน้ีและผูถือตรา
สารหน้ี จํานวนที่ออกและเสนอขายในแตละคราว ระยะเวลาไถถอน การไถถอนกอน
กําหนด อัตราดอกเบ้ีย  วิธีการชําระเงินตนและดอกเบ้ีย ระยะเวลาการจองซื้อ 
หลักประกันและการคํ้าประกัน วิธีการเสนอขายและการจัดสรร โดยใหรวมถึง (แตไม
จํากัดเฉพาะ) การแตงต้ังผูจัดจําหนายตราสารหน้ี ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจัดจําหนายตราสารหนี้ นายทะเบียน และ/หรือ ผูแทนผูถือตราสารหน้ี 
(ถามี) หรือการแตงต้ังที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เก่ียวของกับการออกและเสนอขายตราสาร
หน้ี รวมถึงการนําตราสารหน้ีดังกลาวไปจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย หรือตลาด
รองแหงใดๆ ศูนยซื้อขายหลักทรัพย ตลอดจนใหมีอํานาจดําเนินการขออนุญาตกับ
หนวยงานที่เก่ียวของ 

(2) เจรจาตอรอง จัดทํา ตกลง ลงนาม และสงมอบซึ่งสัญญาและเอกสารใดๆ ที่เก่ียวของ
กับการออกและเสนอขายตราสารหน้ีดังกลาว และ 

(3) ดําเนินการอื่นใดที่ผูไดรับมอบอํานาจดังกลาวขางตนพิจารณาแลวเห็นวามีความจําเปน
และเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายตราสารหน้ีดังกลาว 

ความเห็นคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการออกตราสารหน้ี ตาม

รายละเอียดขางตน 
หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุน 
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 12 พิจารณาอนุมัติการแกไขตราประทับและขอบังคับของบริษัท 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 
คณะกรรมการนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือการเปล่ียนตราประทับของบริษัทดังน้ี 
1. เพ่ือปรับภาพลักษณของตราสัญลักษณใหสอดคลองเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของพนักงานและ

ลูกคาของบริษัท 
2. เพ่ือความถูกตองในการใชตราสัญลักษณของบริษัทซึ่งเปนสัญลักษณของบริษัท 
เครื่องหมายการคา (LOGO) ใหม ประกอบไปดวย ตัวอักษร “F” จํานวน 4 ตัว ที่นํามาประสานกัน 
เปนรูปเหรียญเงินโบราณของชาวจีน ซึ่งมีความหมายวา บริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจใหบริการทางดาน
การเงินที่มีคุณคา เปนธุรกิจที่มีความมั่นคงและมีการเติบโตตลอดเวลา 
เน่ืองจากตัวอยางตราประทับของบริษัทไดแสดงไวในขอบังคับขอ 40 ของบริษัท การเปล่ียนตรา
ประทับจําเปนตองแกไขขอบังคับของบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ
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ขอบังคับของบริษัทและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ดังน้ันจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติแกไขขอบังคับขอ 40 ของบริษัท เพ่ือแกไขตราประทับ 

 

ตราประทับใหมมีลักษณะดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

ความเห็นคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมตราประทับและ

ขอบังคับขอ 40 ของบริษัท ตามรายละเอียดขางตน 
หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 13 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (หากมี) 

จึงเรียนกําหนดนัดมาเพ่ือไดโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว โดยพรอมเพรียงกัน หากทานไม
สามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง และประสงคจะแตงต้ังบุคคลเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุม
ครั้งน้ี โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 7 พรอมทั้งนําแบบการลงทะเบียน (เอกสาร
แนบ 9) ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งน้ี จักเปนพระคุณยิ่ง 

 

หมายเหตุ: เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเขารวมประชุมฯ ขอใหทานนําเอกสารตามท่ีระบุไวใน
หลักฐานสําหรับการเขาประชุมตามเอกสารแนบ 5 ท่ีไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมท้ังหนังสือเชิญ
ประชุมในคร้ังน้ีมาในวันประชุมดวย 

 
 

ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                       
                 (   ดร. อํานวย วีรวรรณ   )    

  ประธานกรรมการ 
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนคร้ังท่ี 27/2554 
ของ 

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง  จํากัด (มหาชน) 
 

เวลาและสถานที่ 
 

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 15.00 น. ณ หองแกรนดฮอลล บางกอกคลับ ช้ัน 28 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร เลขท่ี 
175 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

กรรมการท่ีเขารวมประชุม 

1.   นายโล จุน ลอง   กรรมการ 
2.   นายเทียนทวี สระตันต์ิ  กรรมการ 
3.   นายเชน ยิง ฮุย   กรรมการ 
4.   นายเชน ฟง ลอง  กรรมการ 
5.   นายหลิว เจีย เจียง  กรรมการ 
6.   นางปฏิมา ชวลิต  กรรมการ 
7.   นายประดิษฐ ศวัสตนานนท ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
8.   นายอนันต ศวัสตนานนท  กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
9.   รศ. ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
10.   นายเกษม อาคเนยสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

กรรมการท่ีลาประชุม 

1.   ดร. อํานวย วีรวรรณ  ประธานกรรมการ 
2.   นาย ฮวง เชง หมิง  กรรมการ 

ผูบริหารท่ีเขารวมประชุม 

1.  นายโล จุน ลอง   กรรมการบริหาร/ กรรมการผูจัดการ 
2.  นายเทียนทวี สระตันต์ิ  กรรมการบริหาร 
3.  นายเชน ยิง ฮุย   กรรมการบริหาร 
4.  นายศรายุทธ ขาวละเอียด ผูจัดการทั่วไป 
5.  นายดนัย ลาภาวิวัฒน หัวหนาเจาหนาที่บัญชีและการเงิน/ เลขานุการคณะกรรมการ 
6.  นายศรายุทธ ชัยสวัสด์ิ  หัวหนาเจาหนาที่สารสนเทศ/ รักษาการหัวหนาเจาหนาที่ธุรการ 
7.  นายชนมพิเชฐ  ตันติกิตติภิญโญ ผูชวยผูจัดการทั่วไปอาวุโส 

เลขานุการบริษัท 

1.  นางสาวมณีพร  กอกิตติสุนทร เลขานุการบริษัท 

ผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม 

1.  นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท บริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด 
2.  นางพูนนารถ  เผาเจริญ   บริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด 
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ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เขารวมประชุม 

1. นายสถาพร จําสุข  บริษัท สํานักงานกฎหมาย เซาท เอเชีย จํากัด 

2. นายกันย วัชระกร  บริษัท สํานักงานกฎหมาย เซาท เอเชีย จํากัด 
 
เร่ิมการประชุม 
 

นายโล จุน ลอง กรรมการผูจัดการไดรับการแตงต้ังเปนประธานที่ประชุม โดยการเสนอช่ือจากผูถือหุนคือ นายวิบูลย เอี่ยม
จุฬา เน่ืองจากประธานกรรมการไมสามารถเขารวมประชุม ที่ปรึกษากฎหมายอิสระไดแจงตอที่ประชุมวา มีผูถือหุนของ
บริษัทฯ เขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 65 คน ถือหุนรวมกันเปนจํานวนทั้งสิ้น 166,578,597 หุน 
คิดเปนรอยละ 72.43 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด โดยภายหลังจากเริ่มประชุมมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพ่ิม รวมผู
ถือหุนทั้งสิ้น 68 คน ถือหุนรวมกันเปนจํานวนทั้งสิ้น 166,625,092 หุน คิดเปนรอยละ 72.45 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลว
ทั้งหมด (ผูถือหุนของบริษัทฯทั้งหมดมี 781 คน ถือหุนรวม 230,000,000 หุน) ครบเปนองคประชุม หลังจากนั้นไดแนะนํา
กรรมการผูบริหาร ที่ปรึกษากฎหมายอิสระและ ผูสอบบัญชี ที่เขาประชุม 
ที่ปรึกษากฎหมายอิสระไดประกาศแจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนในแตละวาระโดยถาไมมีผูถือหุนทานใด ไมเห็นดวย 
หรืองดออกเสียง ใหถือวาผูถือหุนเห็นชอบหรือเห็นดวยตามมติที่นําเสนอและหากมีผูถือหุนทานใดคัดคาน ไมเห็นดวย 
หรืองดออกเสียง ใหใชใบลงคะแนนที่บริษัทฯจัดให ในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระน้ันใหถือหน่ึงหุนเปนหน่ึง
เสียง (1 share: 1 vote) ทั้งน้ี ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯจะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงหักออก
จากคะแนนเสียงที่เห็นดวย สวนผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุม โดยออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงคของทานผูถือหุนน้ัน บริษัทฯไดนําคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ตามความประสงคของทานผูถือ
หุน บันทึกรวมไวในเครื่องคอมพิวเตอรในการลงมติในแตละวาระ  

สําหรับวาระท่ี 5 ในการแตงต้ังกรรมการ ที่ประชุมจะจัดใหลงคะแนนแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล โดยถาไมมีผูถือหุน
ทานใด ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหถือวาผูถือหุนเห็นชอบ ทําเชนน้ีจนกวาการเลือกต้ังกรรมการสิ้นสุด หลังจากน้ัน 
บริษัท ฯ จะเก็บรวบรวมใบลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการจากผูถือหุนและผูรบัมอบฉันทะทุกทานที่เขาประชุม 

หลังจากน้ัน ประธานฯ กลาวเปดการประชุมเพ่ือพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน คร้ังท่ี 26/2553 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 9 
เมษายน 2553 

นายดนัย ลาภาวิวัฒน เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ไดแจงตอที่ประชุมฯ วา สําเนารายงานการประชุม
ใหญสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 26/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 ไดจัดสงใหแกผูถือหุน
พรอมเอกสารเชิญประชุมแลว โดยคณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนดังกลาว 

ประธานฯ  จึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกลาว  

ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทในวาระน้ีดังตอไปน้ี 

มติ รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 26/2553 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 



เอกสารแนบ 1  
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1 

 

- 16 - 
 

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียง ลงมติเปนเอกฉันทดวยจํานวนเสียง 
166,578,597 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมด โดยไมมี
คะแนนเสียงคัดคานหรืองดออกเสียง 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานประจําป 2553 ของคณะกรรมการบริษัท  

นายดนัย  ลาภาวิวัฒน  ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ  ไดแจงตอที่ประชุมฯ  วา  ตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ไดกําหนดใหที่ประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนพิจารณา
รายงานของคณะกรรมการที่แสดงผลการดําเนินงานของรอบปที่ผานมา เพ่ือสิทธิของผูถือหุนในการ
รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งรายงานของคณะกรรมการปรากฏอยูในรายงานประจําป 2553 
ตามเอกสารแนบทาย 2 ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมฯในคร้ังน้ี 
นายโล จุน ลอง ในฐานะกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ ไดกลาวรายงานสรุปผลการดําเนินงาน ประจําป
2553 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ผลประกอบการป 2553 

ณ สิ้นป 2553 บริษัทมี total assets 15,395 ลานบาทคิดเปนอัตราการเพ่ิมขึ้น 22.5% อันเปนผลมาจากการ
เติบโตของพอรตสินเช่ือจากการเติบโตของธุรกิจ สวนของผูถือหุนเทากับ 1,952 ลานบาทคิดเปนอัตราการ
เพ่ิมขึ้น 8.7% ซึ่งเปนผลมาจากกําไรสุทธิที่เพ่ิมขึ้น หน้ีสินรวมเทากับ 13,443 ลานบาทคิดเปนอัตราการ
เพ่ิมขึ้น 24.8% รายไดรวมเทากับ 1,364 ลานบาทเพ่ิมขึ้น 14.2% คาใชจายในการขายและบริหารเทากับ 418 
ลานบาท เพ่ิมขึ้น 11.9% คาใชจายทางการเงิน เทากับ 459 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 9.6% อยางไรก็ตามท้ังคาใชจาย
ในการขายและบริหาร และคาใชจายทางการเงินมีสัดสวนลดลงเมื่อเทียบกับรายได โดยคาใชจายในการขาย
และบริหารมีสัดสวน 30.6% ของรายไดในป 2553 ลดลงจาก 31.3% ของรายไดในป 2552 และคาใชจาย
ทางการเงินมีสัดสวนเทากับ 33.7% ของรายไดในป 2553 ลดลงจาก 35.1% ของรายไดในป 2552 กําไรสุทธิ
รวมเทากับ 290 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้น 49.8% Net Profit Margin และ Return on Equity เพ่ิมขึ้น
เปน 21.3% และ 15.5% ตามลําดับ  

พอรตสินเช่ือเพ่ิมขึ้นจาก 12,267 ลานบาทในป 2552 เปน 15,153 ลานบาทในป 2553 ในขณะที่ NPL ลดลง
จาก 0.75% ณ สิ้นป 2552 เปน 0.58% ของพอรตสินเช่ือรวม ณ สิ้นป 2553 ซึ่งสะทอนใหเห็นคุณภาพของ
สินทรัพยของบริษัทและบริษัทยอยที่อยูในเกณฑที่ดี  

แนวโนมธุรกิจและกลยุทธป 2554 

กลยุทธของบริษัทและบริษัทยอยในป 2554 คือ การแสวงหาการเติบโตอยางมีกําไรโดยการใหบริการดาน
การเงินที่ครอบคลุมถึงธุรกิจเชาซื้อ ธุรกิจ leasing ธุรกิจ factoring สินเช่ือสวนบุคคล และสินเช่ือสําหรับผูจัด
จําหนายรถยนต ใหแกลูกคาทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลโดยเนนเจาของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่
มีคุณสมบัติสอดรับกับมาตรฐานการใหสินเช่ือของบริษัท  

สําหรับกลยุทธการแขงขัน เพ่ือใหสอดรับกับกลยุทธการเติบโต บริษัทและบริษัทยอยจะเนนในการบริการท่ี
มีคุณภาพ รวดเร็ว และยืดหยุน เพ่ือสรางความแตกตางสําหรับกลุมลูกคาใน Niche Market  

สุดทายน้ี คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณทานผูถือหุน ลูกคา รวมถึงเจาหน้ีและพนักงานทุกทานที่รวมกัน
สนับสนุนและใหความเช่ือมั่นบริษัทเสมอมา 
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คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับทราบรายงานประจําป 2553 
ดังกลาว 

ประธานฯ จึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและรับทราบเรื่องดังกลาว 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทในวาระน้ีดังตอไปน้ี 

มติ รับทราบรายงานประจําป 2553 ของคณะกรรมการบริษัทฯ  

ผลการออกเสียงลงคะแนน เน่ืองจากเปนวาระแจงเพ่ือทราบจึงไมมีการลงมติในวาระน้ี 
หมายเหตุ : มีผูถือหุนเขามาเพ่ิมเติมในวาระน้ี 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําปสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งไดผานการ
พิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

นายดนัย  ลาภาวิวัฒน  ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ  ไดแจงตอที่ประชุมฯ  วา  ตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ไดกําหนดใหบริษัทฯ เสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบป
บัญชีของบริษัทฯที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหแกผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ซึ่ง
รายละเอียดของงบการเงินประจําป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผานการพิจารณาสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯแลว ปรากฏอยูในรายงาน
ประจําป 2553 ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมฯ และรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
ประจําป 2553 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามวาระที่ 2  

คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงาน
ผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ดังกลาว 

ประธานฯ จึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกลาว 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทในวาระน้ีดังตอไปน้ี 

มติ อนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งไดผานการ
พิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียง ลงมติเปนเอกฉันทดวยจํานวนเสียง 
 166,608,597 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมด โดยไมมี
 คะแนนเสียงคัดคานหรืองดออกเสียง 

หมายเหตุ : มีผูถือหุนเขามาเพ่ิมเติมในวาระน้ี 

วาระท่ี 4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกําไรของบริษัทและพิจารณาการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 
2553 

นายดนัย ลาภาวิวัฒน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ไดแจงตอที่ประชุมฯ ดังน้ี พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอที่ 38 ไดกําหนดวา หากบริษัทฯไมมีผลขาดทุน
สะสม บริษัทฯสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนตามนโยบายเงินปนผลของบริษัทฯไดในอัตรารอยละ 40 
ถึง 70 ของกําไรสุทธิ โดยจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวนไมนอย
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กวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมี
จํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

นายดนัย ลาภาวิวัฒน ไดแจงตอที่ประชุมฯ วาสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยในป 2553 
ต้ังแต 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2553 มีกําไรสุทธิรวม 290,018,991  บาท คณะกรรมการไดพิจารณา
แลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรผลกําไรประจําป 2553 ของบริษัท ดังน้ี 

1. เงินสํารองตามกฎหมายในอัตรารอยละ 5 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 
13,901,403 บาท 

2.  เงินปนผลจายในอัตรา 0.88 บาทตอหุน บริษัทกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล 
(Record Date) สําหรับหุนสามัญจํานวน 230,000,000 หุน รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น 
202,400,000 บาท  ในวันที่  7  เมษายน  2554 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา  225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 8 
เมษายน 2554 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 

ตารางเปรียบเทียบการจายเงินปนผลประจําป 2554 และ 2553 
รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2554 ป 2553 

1 กําไรสุทธิ 
(จากงบการเงินรวม) 

290,018,991 บาท  
(กําไรสุทธิของรอบป 2553) 

193,631,475 บาท  
(กําไรสุทธิของรอบป 2552) 

2 จํานวนหุน 230,000,000 หุน 230,000,000 หุน 
3 เงินปนผลจายอัตราตอหุน 0.88 บาท 0.58 บาท 
4 รวมเงินปนผลจายทั้งสิ้น 202,400,000 บาท 133,400,000 บาท 
5 สัดสวนการจายเงินปนผล 69.79% 68.89% 

หมายเหตุ : บริษัทเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 25 ต้ังแตรอบปบัญชี 2549 จนถึงรอบปบัญชี 2553 

ประธานฯ จึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกลาว 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทในวาระน้ีดังตอไปน้ี 

มติ อนุมัติการจัดสรรผลกําไรสุทธิประจําปจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2553 ต้ังแต 1 
มกราคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งมีกําไรสุทธิรวมเปนจํานวน 290,018,991 บาท และอนุมัติการ
จายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2553 ดังน้ี 

1. เงินสํารองตามกฎหมายในอัตรารอยละ 5 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 
13,901,403 บาท 

2. เงินปนผลจายในอัตรา 0.88 บาทตอหุน บริษัทกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล (Record 

Date) สําหรับหุนสามัญจํานวน 230,000,000 หุน รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น 202,400,000 บาท ใน
วันที่ 7 เมษายน 2554 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 8 เมษายน 2554 และกําหนดจายเงินปน
ผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 
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ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียง ลงมติเปนเอกฉันทดวยจํานวนเสียง 
 166,608,597 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมด โดยไมมี
 คะแนนเสียงคัดคานหรืองดออกเสียง                        

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระใหกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 

นายดนัย  ลาภาวิวัฒน  ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ  ไดแจงตอที่ประชุมฯ  ดังน้ี  ตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ. ศ. 2535  และขอบังคับของบริษัทขอที่ 13 กําหนดวาในการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป ใหกรรมการจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมดใน
คณะกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ  ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได  ก็ให
ออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหน่ึงในสาม  และกรรมการผูพนจากตําแหนงมีสิทธิไดรับเลือกต้ังใหมอีก
ได 

กรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระในปน้ี ไดแก 

1.    ดร. อํานวย วีรวรรณ  ประธานกรรมการ 
2. นายเทียนทวี สระตันต์ิ  กรรมการ 
3. นายเชน ฟง ลอง   กรรมการ 
4. นางปฏิมา ชวลิต   กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ  พิจารณาแลว เห็นวากรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระดังกลาวขางตน ลวนแต
เปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรูความสามารถและประสบการณในธุรกิจของบริษัทและที่ผานมาไดปฏิบัติหนาที่
ในฐานะกรรมการของบริษัทไดเปนอยางดี  และเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด  พ. ศ. 2535  ดังน้ัน จึงเปนผูที่มีความเหมาะสมท่ีจะไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการของบริษัทอีก
วาระหน่ึง จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงต้ังกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระดัง
รายนามขางตน ใหกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหน่ึง โดยประวัติของกรรมการดังกลาวไดจัดสง
ใหแกผูถือหุนพรอมเอกสารเชิญประชุมแลว 

ประธานฯ จึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกลาว 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทในวาระน้ีดังตอไปน้ี 

มติ อนุมัติแตงต้ังกรรมการท้ัง  4 ทานที่ครบกําหนดออกตามวาระ ไดแก  ดร .  อํานวย  วีรวรรณ              
นายเทียนทวี สระตันต์ิ นายเชน ฟง ลอง และนางปฏิมา ชวลิต ใหกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีก
วาระหน่ึง  

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียง ลงมติเปนเอกฉันทดวยจํานวนเสียง 
166,608,597 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมด โดยไมมี
คะแนนเสียงคัดคานหรืองดออกเสียงดังน้ี 
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ชื่อ-สกุล ตําแหนงกรรมการ เห็นดวย (%) ไมเห็นดวย 
(%) 

งดออกเสียง 
(%) 

1. ดร. อํานวย วีรวรรณ ประธานกรรมการ 166,608,597 
100% 

0 
0.00% 

0 
0.00% 

2. นายเทียนทวี สระตันต์ิ กรรมการ 166,608,597  
100% 

0 
0.00% 

0 
0.00% 

3. นายเชน ฟง ลอง กรรมการ 166,608,597  
100% 

0 
0.00% 

0 
0.00% 

4. นางปฏิมา ชวลิต กรรมการ 166,608,597  
100% 

0 
0.00% 

0 
0.00% 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป  2554 

นายดนัย ลาภาวิวัฒน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ไดแจงตอที่ประชุมฯวา ตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอที่ 31 ไดกําหนดให กรรมการมีสิทธิไดรับ
คาตอบแทนจากบริษัทฯ โดยที่ประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนจะพิจารณาคาตอบแทนกรรมการดังกลาว 
เพ่ือสงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯประจําป 2554 ดังน้ี 

หนวย : บาท 

ตําแหนง ป 2554 ป 2553 

จํานวน คาตอบแทน
รายเดือน 

คาเบ้ีย
ประชุม  
(ตอคร้ัง) 

โบนัส            
(ผลประกอบการ

ป 2553) 

คาตอบแทน
รายเดือน 

คาเบ้ีย
ประชุม   
(ตอคร้ัง) 

โบนัส            
(ผลประกอบการ

ป 2552) 

1. ประธานกรรมการ/ ประธาน
กรรมการบริหาร 

1 40,000  -  - 10,000  - - 

2. ประธานกรรมการตรวจสอบ/      
กรรมการอิสระ 

1 40,000 6,000 135,000 30,000  6,000  120,000  

3. กรรมการตรวจสอบ/    
กรรมการอิสระ 

3 30,000  6,000  90,000  20,000  6,000  80,000  

4. กรรมการบุคคลภายนอก * 1 30,000  6,000  45,000  10,000  6,000  40,000  

5. กรรมการบริหาร/            
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

6 20,000  - - 10,000  - - 

หมายเหตุ :   *  กรรมการบุคคลภายนอกในท่ีนี้ หมายถึง นางปฏิมา ชวลิต  

 ประธานฯจึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกลาว 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติในวาระดังกลาว ดังตอไปน้ี 

 มติ    อนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯประจําป 2554 ดังน้ี 
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 หนวย : บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียง ลงมติเปนเสียงขางมากดวยจํานวนเสียง 
  165,736,347 เสียง คิดเปนรอยละ 99.48 ของจํานวนเสียงทั้งหมด และมีผูถือ
  หุนงดออกเสียงจํานวน 872,250 เสียง คิดเปนรอยละ 0.52 ของจํานวนเสียง
  ทั้งหมด โดยไมมีคะแนนเสียงคัดคาน 

หมายเหตุ:  กรรมการท่ีเปนผูถือหุนของบริษัทและเขารวมประชุม งดออกเสียงในวาระน้ี 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2554  

นายดนัย ลาภาวิวัฒน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา ภายใตพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอที่ 31 กําหนดใหที่ประชุมใหญสามัญประจําปผู
ถือหุน พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําปของบริษัทฯ ในการน้ี คณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยการอนุมัติเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ไดคัดเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 39/2548 เรื่อง 
หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริษัทที่ออกหลักทรัพย (ฉบับที่ 20) และคณะกรรมการตรวจสอบขอใหที่ประชุมแตงต้ังบุคคลดังตอไปน้ี 
เปนผูสอบบัญชีของบริษัท 

 1. นายโสภณ เพ่ิมศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 และ/หรือ 
2. นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 และ/หรือ 
3.  นางก่ิงกาญจน อัศวรังสฤษฎ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ 
4. นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ 
5. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 3972 

แหง บริษทั สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงเปนผูทําการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของ
บริษัท  ทั้งน้ี  ผูสอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมาน้ันไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย  
ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ  หรือผูเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และผูสอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมาน้ันไมเปน

ตําแหนง ป 2554 
จํานวน คาตอบแทน    

รายเดือน 
คาเบ้ียประชุม     

(ตอคร้ัง) 
โบนัส                  

(ผลประกอบการป 2553) 

1. ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร 1 40,000 - - 

2. ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 1 40,000  6,000  135,000  

3. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 3 30,000  6,000  90,000  

4. กรรมการบุคคลภายนอก 1 30,000 6,000 45,000 

5. กรรมการบริหาร/ กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 6 20,000  - - 
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ผูสอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหนาที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ 
มาแลวหารอบปบัญชีติดตอกัน   

นอกจากน้ี ผูสอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมาน้ัน จะเปนผูสอบบัญชีรายเดียวกันกับผูสอบบัญชีของบริษัทยอย
ดวย คือบริษัท กรุงเทพแกรนดแปซิฟคลีส จํากัด (มหาชน) ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมัติ
เห็นชอบของคณะกรรมการขอใหที่ประชุมผูถือหุนกําหนดคาสอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัทฯ เปนจํานวนไมเกิน 1,020,000 บาท สําหรับงบการเงินตามมาตรฐาน
การบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และกําหนดคาสอบบัญชีจํานวนไมเกิน 
470,000 บาท สําหรับงบการเงินตามมาตรฐาน International Financial Reporting Standards (IFRSs) โดย
รายละเอียดคาสอบบัญชีเมื่อเปรียบเทียบคาสอบบัญชีตามมาตรฐานบัญชีไทยประจําป 2554 และ 2553 และ
เปรียบเทียบคาสอบบัญชีตามมาตรฐาน IFRSs ประจําป 2554 และ 2553 ดังน้ี 

 

 2554 2553 สวนตาง % ของสวนตาง 

คาสอบบัญชีสําหรับงบการเงินที่
จัดทําตามมาตรฐานบัญชีไทย  

 1,020,000 บาท 1,020,000 บาท 0 บาท 0% 

คาสอบบัญชีสําหรับงบการเงินที่
จัดทําตามมาตรฐาน IFRS  

470,000 บาท 470,000 บาท 0 บาท 0% 

รวม 1,490,000 บาท 1,490,000 บาท 0 บาท 0% 
 

ประธานฯ จึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกลาว 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทในวาระน้ีดังตอไปน้ี 

มติ อนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2554 ดังน้ี  

1. นายโสภณ เพ่ิมศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 และ/หรือ 
2. นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 และ/หรือ 
3. นางก่ิงกาญจน อัศวรังสฤษฎ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 4496 และ/หรือ 
4. นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 4521 และ/หรือ 
5. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 3972 

 แหง บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงเปนผูสอบบัญชี 
แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯประจําป 2554 โดยกําหนดคาสอบบัญชีเปน
จํานวนเงิน 1,020,000 บาท สําหรับงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่จัดทําตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และกําหนดคาสอบบัญชีจํานวนเงิน 470,000 บาท สําหรับงบการเงินที่จัดทํา
ตามมาตรฐาน International Financial Reporting Standards (IFRSs) 

 

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียง ลงมติเปนเอกฉันทดวยจํานวนเสียง 
166,625,092 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมด โดยไมมี
คะแนนเสียงคัดคานหรืองดออกเสียง 
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หมายเหตุ : มีผูถือหุนเขามาเพ่ิมเติมในวาระนี้ 

วาระท่ี 8 พิจารณากิจการอ่ืน ๆ (ถามี) 
 มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซักถามและมีขอเสนอแนะตอที่ประชุมสรุปไดดังน้ี 

นางงามนิจ ธนาพันธรักษ มีขอซักถามดังน้ี  
ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ จากการที่ตลาดรถยนตใหมไมสามารถสงมอบรถยนตใหลูกคาได จะมี

ผลกระทบตอการขยายสินเช่ือของบริษัทอยางไร และมีแนวทางการ
แกปญหาอยางไร 

นายโล จุน ลอง ช้ีแจงตอที่ประชุมดังน้ี 
ประธานที่ประชุม ตลาดรถยนตอาจจะไดรับผลกระทบจากปจจัยดังกลาวประมาณ 3-6 เดือน 

แตจากการท่ีบริษัทมีความสัมพันธอันดีกับผูจัดจําหนายรถยนต (Dealer) จึง
คาดวาบริษัทจะไดรับผลกระทบจากปญหาดังกลาวไมมากนัก 

นายสุพจน เอื้อชัยเลิศกุล มีขอเสนอแนะและขอซักถามดังน้ี 
ผูถือหุน - เสนอแนะใหบริษัทจดบันทึกคําถามและคําตอบในการประชุมผูถือหุน

ลงในรายงานการประชุมดวย 
 - เสนอแนะใหบริษัทแจงขอมูลการเครดิตภาษีของเงินปนผลที่ผูถือหุน

จะไดรับ 
 - ซักถามเก่ียวกับกลยุทธหรือนโยบายในการแขงขันกับคูแขงที่เปน

ธนาคารพาณิชย และแนวโนมการเติบโตของบริษัทในปน้ี 
 - ซักถามเก่ียวกับการที่มีขาววารัฐบาลไดอนุมัติมาตรการสงเสริมบริษัท

จดทะเบียนที่มีกําไรไมเกิน 300 ลานบาท จะสามารถใชฐานภาษีที่ 
25% โดยบริษัทเขาขายกรณีดังกลาวหรือไม   

 - ซักถามเก่ียวกับสัดสวนของรายไดที่เกิดจากบริษัทยอย 
นายโล จุน ลอง 
ประธานที่ประชุม 

ช้ีแจงตอที่ประชุมดังน้ี 
บริษัทใชกลยุทธ Niche Market หรือ Differentiation Focus ซึ่งเปนการ
เลือกสวนแบงตลาด เน่ืองจากธนาคารพาณิชยจะเลือกสวนแบงตลาดที่มี
ขนาดใหญ อันไดแก ตลาดรถยนตใหม และรถกระบะใหม ในขณะท่ี
บริษัทเลือกตลาดที่มีขนาดเล็กกวา คือ ตลาดรถยนตเพ่ือการพาณิชย ซึ่งมี
ความยุงยากในการปฏิบัติงานมากกวา แตจะใหผลตอบแทนที่สูงกวา โดย
คาดการณวาบริษัทจะมีแนวโนมการเติบโตประมาณ 5% เมื่อเทียบกับป
กอนหนา 

นายดนัย ลาภาวิวัฒน 
หัวหนาเจาหนาที่บัญชีและ
การเงิน/ เลขานุการคณะ 
กรรมการ 

ไดช้ีแจงเพ่ิมเติมดังน้ี  
- บริษัทบันทึกประเด็นคําถามและคําตอบในการประชุมผูถือหุนลงใน

รายงานการประชุม แตเน่ืองจากการประชุมผูถือหุนป 2553 ที่ผานมา
ไมมีผูถือหุนมีขอเสนอแนะหรือมีการขอซักถามประการใด จึงไมมี
รายละเอียดดังกลาวในรายงานการประชุมผูถือหุนป 2553   

- บริษัทจายเงินปนผลจากฐานอัตราภาษีที่ 25% โดยไดช้ีแจงรายละเอียด
ดังกลาวในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนแลว 
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- ปจจุบันบริษัทยอยมีสวนชวยสนับสนุนรายไดในสัดสวนประมาณ 
20% 

- สําหรับประเด็นการสนับสนุนจากรัฐบาลในการใชฐานภาษีที่ 25% 
บริษัทขอพิจารณารายละเอียดจากประกาศท่ีเก่ียวของตอไป  

นายเทียนทวี สระตันต์ิ 
กรรมการบริหาร 

ไดช้ีแจงเพ่ิมเติมดังน้ี  
บริษัทเริ่มเสียภาษีในอัตรา 30% ต้ังแตป 2554 เปนตนไป สําหรับบริษัท
ยอยมีการประกอบธุรกิจลีสซิ่ง และธุรกิจแฟคตอริ่ง ซึ่งคาดวาจะไมไดรับ
ผลกระทบจากปญหาการไมสามารถสงมอบรถยนตที่กลาวมาขางตน และ
คาดวาบริษัทยอยจะชวยสนับสนุนการเติบโตของบริษัทไดเพ่ิมขึ้นมากกวา
ปกอน 

นายสันติ สิงหวังชา มีขอซักถามที่ประชุมดังน้ี 
ผูถือหุน - ซักถาม Vision และทิศทางของธุรกิจหลักของบริษัท อันไดแก ธุรกิจ

เชาซื้อ ธุรกิจลีสซิ่ง และธุรกิจแฟคตอริ่ง  
- ซักถามสวนตางอัตราดอกเบี้ย (Spread) ของธุรกิจแฟคตอริ่งมีความ

แตกตางกับธุรกิจหลักอื่น ๆ อยางไร และความเสี่ยงของธุรกิจน้ีเปน
อยางไร   

นายโล จุน ลอง 
ประธานที่ประชุม 

ช้ีแจงตอที่ประชุมดังน้ี 
- บริษัทคาดวารายไดหลักทุกประเภทของบริษัทจะเติบโตเพ่ิมขึ้น 

นอกจากรายไดหลักแลว บริษัทยังมีรายไดอื่น ๆ ซึ่งคาดวาจะชวย
สนับสนุนการเติบโตของบริษัทอีก เชน รายไดคาธรรมเนียมและ
บริการดานทะเบียน รายไดจากการแนะนําลูกคาเก่ียวกับประกันภัย 
เปนตน 

- ธุรกิจแฟคตอริ่งเปนธุรกิจการใหเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นใหแกลูกคา 
โดยสวนตางอัตราดอกเบี้ย (spread) จะสูงกวาการใหสินเช่ือระยะยาว
โดยทั่วไป โดยความเสี่ยงของธุรกิจน้ีจะเกิดมาจากตัวลูกคาเน่ืองจาก
ไมมีหลักประกัน จึงทําใหบริษัทจะตองพิจารณาทั้งตัวลูกคาและลูกคา
ของลูกคากอนใหสินเช่ือเพ่ือลดความเสี่ยงในประเภทน้ี 

นายวรพจน หิรัณยภิวงศ 
ผูถือหุน 

มีขอซักถามที่ประชุมถึงแนวทางหรือนโยบายการขยายธุรกิจของบริษัท
ยอย 

นายโล จุน ลอง 
ประธานที่ประชุม 

ช้ีแจงตอที่ประชุมดังน้ี 
เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทยอยจะขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจ สําหรับในปน้ี
คาดวาบริษัทยอยจะเติบโตประมาณ 15-20% 

นายโสภณ วิรเศรณี มีขอซักถามที่ประชุมดังน้ี 
ผูถือหุน แนวทางของบริษัทสําหรับอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนที่กําลัง

เพ่ิมสูงขึ้น   
นายดนัย ลาภาวิวัฒน 
หัวหนาเจาหนาที่บัญชีและ

ช้ีแจงตอที่ประชุมดังน้ี 
ปจจุบันอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนของบริษัทยังอยูในระดับที่ไม
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การเงิน/ เลขานุการคณะ 
กรรมการ 

เกินที่ธนาคารกําหนดไว คือในอัตราสวนไมเกิน 10 เทา จึงทําใหบริษัทยัง
สามารถเติบโตไดอีก 

 
ไมมีกิจการอื่นใดที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา และไมมีคําถามเพ่ิมเติมจากผูถือหุน ประธานฯ จึงกลาวปด
ประชุมเวลา 16:15 น. 

 
 
 
                                                                                                    
                                                                                                   (   นายโล จุน ลอง    ) 
                                                                                     ประธานที่ประชุม 
 
 



เอกสารแนบ 3 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5 

- 26 - 

ขอมูลเบื้องตนของกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอช่ือใหเปนผูรับมอบฉันทะและกรรมการตรวจสอบ 
 

 
 

นายประดิษฐ  ศวัสตนานนท ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
อายุ 63 ป 
ที่อยู 353/5 ซอยสันติภาพ 1 ถนนทรัพย ส่ีพระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  Central State University, Oklahoma U.S.A. 
ประสบการณทํางาน ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 
 ปจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยฟลม อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)  
 ปจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ จํากัด (มหาชน) 
  ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ  สภาผูแทนราษฎร 
  กรรมการ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
  นักวิชาการประจํา คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารฯ สภาผูแทนราษฎร 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program  

รุนที่ 3/2543 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting รุนที่ 4/2549  

จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting รุนที่ 5/2550  

จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุนที่ 5/2551  

จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management รุนที่ 2/2551 

จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุนที่ 1/2547  

จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 หลักสูตร Audit Committee Program รุนที่ 3/2547  

จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 7 ป  
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 2 แหง 

1. กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยฟลม อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)  
2. กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนงในบริษัทอ่ืน ไมมี 
ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขัน/ กิจการท่ีมีธุรกิจ
เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 

ไมมี 

การเขารวมประชุมในป 2554 มีการประชุมคณะกรรมการ 6 คร้ัง เขาประชุม 6 คร้ัง 
สวนไดเสียในวาระการประชุม วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2555 
จํานวนหุนท่ีถือ ณ 30 ธันวาคม 2554 60,000 หุน คิดเปน 0.03% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียง 
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ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอช่ือใหกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 

 

นายเล่ียว อิง จ้ือ กรรมการ (ไดรับการแตงต้ังเม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554) 
อายุ 48 ป 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก  Ph.D. Candidate, Harvard University, U.S.A. 
ประสบการณทํางาน ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จํากัด (มหาชน)  
 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนดแปซิฟคลีส จํากัด (มหาชน) 
 ปจจุบัน Chief Strategy Officer, Chailease Holding Co., Ltd. 
  Chief Legal Officer, Chailease Holding Co., Ltd. 
  Senior Executive Vice President, Financial One Corp. 
  กรรมการ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จํากัด (มหาชน)  
  กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนดแปซิฟคลีส จํากัด (มหาชน) 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไมมี 
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 1 ป  
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไมมี 
ตําแหนงในบริษัทอ่ืน 2 แหง 

1. กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนดแปซิฟคลีส จํากัด (มหาชน) 
2. Chief Strategy Officer, Chailease Holding Co., Ltd. 

ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขัน/ กิจการท่ีมีธุรกิจ
เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 

ไมมี 

การเขารวมประชุมในป 2554 มีการประชุมคณะกรรมการ 1 คร้ัง เขาประชุม 1 คร้ัง  
(ไดรับการแตงต้ังเม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554) 

จํานวนหุนท่ีถือ ณ 30 ธันวาคม 2554 ไมมี  
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ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอช่ือใหกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 

 
นายหลิว เจีย เจียง กรรมการ 
อายุ 59 ป 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท Master of Business Administration, Sloan School of MIT, U.S.A. 
ประสบการณทํางาน ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 
 ปจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนดแปซิฟคลีส จํากัด (มหาชน)  
 ปจจุบัน Chief Financial Officer, Chailease Holding Co., Ltd. 
 ปจจุบัน Chairman, Apex Credit Solutions Inc. 
 ปจจุบัน Director/ Senior Executive Vice President, Chailease Finance Co., Ltd. 
 ปจจุบัน Chairman and Director, Chailease International Leasing Co., Ltd.  
 ปจจุบัน กรรมการ, Grand Pacific Holdings Corp. 
 ปจจุบัน กรรมการ, Chailease International (Malaysia) Co., Ltd. 
  Chief Financial Officer/ Executive Director, Financial One Corp. 
  Supervisor, Chailease Auto Service Co., Ltd. 
  Supervisor, My Fleet Co., Ltd. 
  President, Grand Pacific Credit Co., Ltd.  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไมมี 
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 3 ป  
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไมมี 
ตําแหนงในบริษัทอ่ืน  7 แหง 

1. กรรมการ บริษัท กรุงเทพแกรนดแปซิฟคลีส จํากัด (มหาชน)  
2. Chief Financial Officer, Chailease Holding Co., Ltd. 
3. Chairman, Apex Credit Solutions Inc. 
4. Director/ Senior Executive Vice President, Chailease Finance Co., Ltd. 
5. Chairman and Director, Chailease International Leasing Co., Ltd.  
6. กรรมการ, Grand Pacific Holdings Corp. 
7. กรรมการ, Chailease International (Malaysia) Co., Ltd. 

ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขัน/ กิจการท่ีมีธุรกิจ
เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 

ไมมี 

การเขารวมประชุมในป 2554 มีการประชุมคณะกรรมการ 6 คร้ัง เขาประชุม 2 คร้ัง  
จํานวนหุนท่ีถือ ณ 30 ธันวาคม 2554 ไมมี  
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ขอมูลเบื้องตนของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่ครบกําหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอช่ือใหกลับเขาดํารง
ตําแหนงใหม 

รศ.  ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
อายุ 58 ป 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร  University of Hawaii, U.S.A. 
ประสบการณทํางาน ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 
 ปจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล 
 ปจจุบัน ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ปจจุบัน รองศาสตราจารย ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program รุนที่ 56/2549 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program  
 รุนที่ 97/2550 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 หลักสูตร Financial Statements for Directors รุนที่ 10/2553 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 
 หลักสูตร การกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ     

และองคการมหาชน รุนที่ 7 จากสถาบันพัฒนากรรมการและผูบริหารระดับสูงภาครัฐ 
สถาบันพระปกเกลา 

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 5 ป 
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไมมี 
ตําแหนงในบริษัทอ่ืน 2 แหง 

1. กรรมการ คณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล 
2. รองศาสตราจารย/ ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขัน/ กิจการท่ีมีธุรกิจ
เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 

ไมมี 

การเขารวมประชุมในป 2554 มีการประชุมคณะกรรมการ 6 คร้ัง เขาประชุม 6 คร้ัง  
จํานวนหุนท่ีถือ ณ 30 ธันวาคม 2554 60,000 หุน (ถือโดยผูเกี่ยวของ) คิดเปน 0.03 % ของหุนที่มีสิทธิออกเสียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 3 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5 

- 30 - 

ขอมูลเบื้องตนของกรรมการตรวจสอบที่ครบกําหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอช่ือใหกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 
 
นายอนันต ศวัสตนานนท กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
อายุ 60 ป 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด Commerce Course, The Institute of Foreign Languages Business Development & 

Management Course, U.S.A. 
ประสบการณทํางาน ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จํากัด (มหาชน)  
 ปจจุบัน Executive Vice Chairman, Shanghai Kinghill Co., Ltd. Pudong  P.R.O.C. 
 ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ, Star of Andaman Co., Ltd. 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program รุนที่ 38/2548 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 7 ป  
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไมมี 
ตําแหนงในบริษัทอ่ืน 2 แหง 

1. Executive Vice Chairman, Shanghai Kinghill Co., Ltd. Pudong  P.R.O.C. 
2. กรรมการผูจัดการ, Star of Andaman Co., Ltd. 

ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขัน/ กิจการท่ีมีธุรกิจ
เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 

ไมมี 

การเขารวมประชุมในป 2554 มีการประชุมคณะกรรมการ 6 คร้ัง เขาประชุม 3 คร้ัง  
จํานวนหุนท่ีถือ ณ 30 ธันวาคม 2554 50,000 หุน คิดเปน 0.02 % ของหุนที่มีสิทธิออกเสียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 3 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5 

- 31 - 

ขอมูลเบื้องตนของกรรมการตรวจสอบที่ครบกําหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอช่ือใหกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 
 
นายเกษม อาคเนยสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
อายุ 63 ป 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาบัญชี Roosevelt University, U.S.A. 
ประสบการณทํางาน ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 
 ปจจุบัน กรรมการ BNH Medical Center Co., Ltd. 
 ปจจุบัน Assistant Vice President- Finance บริษัท บางกอกแอรเวยส จํากัด 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program รุนที่ 79/2552 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุนที่ 

127/2553 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 3 ป  
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไมมี 
ตําแหนงในบริษัทอ่ืน 2 แหง 

1. กรรมการ BNH Medical Center Co., Ltd. 
2. Assistant Vice President- Finance บริษัท บางกอกแอรเวยส จํากัด 

ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขัน/ กิจการท่ีมีธุรกิจ
เก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 

ไมมี 

การเขารวมประชุมในป 2554 มีการประชุมคณะกรรมการ 6 คร้ัง เขาประชุม 6 คร้ัง  
จํานวนหุนท่ีถือ ณ 30 ธันวาคม 2554 ไมมี  
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นิยามกรรมการอิสระ 
บริษัทไดกําหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ซึ่งมีขอกําหนดมากกวาหลักเกณฑตามประกาศคณะกรรมการกํากับทุน ที่ ทจ.  
14 /2551 ดังน้ี 
1. ถือหุนไมเกินรอยละศูนยจุดหาของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

หรอืนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจ

ควบคุม ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแต
จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงต้ัง 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส 
พ่ีนอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอ
ใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ใน
ลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ 
กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหารของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่
ไดรับการแตงต้ัง 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไม
เปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงต้ัง 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 
ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจาก บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง  ทั้งน้ี ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใช
กรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงต้ัง 

7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่
เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

8. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 
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หลักฐานสําหรับการเขารวมประชุม 
1. บุคคลธรรมดา 

 1.1 ผูถือหุนสัญชาติไทย 
  (ก) กรณีมาดวยตัวเอง บัตรประจําตัวของผูถือหุน 
  (ข) กรณีมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะพรอมกรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือทั้งผูมอบฉันทะและผูรับ

มอบฉันทะครบถวน สําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณี
เปนชาวตางชาติ) ของผูรับมอบอํานาจ 

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

มอบฉันทะครบถวน  สําเนาหนังสือเดินทางของผูมอบอํานาจ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณี
เปนชาวตางชาติ)ของผูรับมอบอํานาจ 

2. นิติบุคคล 

 2.1 นิติบุคคลสัญชาติไทย 
(ก) กรณีมาดวยตัวเอง  

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

หนังสือมอบอํานาจ 
(ข) กรณีมอบฉันทะ  

1. หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไมเกิน 60 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
2. หนังสือมอบฉันทะพรอมกรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือทั้งผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ

ครบถวน สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ได
ลงนามในหนังสือมอบอํานาจ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) 
ของผูรับมอบอํานาจ 

 2.2 นิติบุคคลสัญชาติตางประเทศ 
(ก) กรณีมาดวยตัวเอง 

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

หนังสือมอบอํานาจ 
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(ข) กรณีมอบฉันทะ  
1. หนังสือรับรองนิติบุคคล 
2. หนังสือมอบฉันทะพรอมกรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือทั้งผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ

ครบถวน สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ได
ลงนามในหนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) 
ของผูรับมอบอํานาจ 

ทั้งน้ี ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการรับรองสําเนาถูกตอง และหากเปนเอกสารที่จัดทําขึ้นในตางประเทศ ตองมีการ
รับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพับลิค 
 
หมายเหตุ: 1) ผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมไดต้ังแตเวลา 14.00 น. ถึง 15.00 น.  ของวันที่ 27 เมษายน 2555 
 2) ผูรับมอบอํานาจที่ไดรับจากผูถือหุนหลายทานไดโปรดสงหลักฐานการเขารวมประชุมมายังบริษัทกอนวันที่ 27 เมษายน 2555 
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ขอบังคับ 
ของ 

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

สวนท่ีเก่ียวกับการประชุมผูถือหุน 

ขอ 13.  ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบง
ออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 

 กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหใชวิธีจับ
ฉลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการ
ที่ออกตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได 

ขอ 14. กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส 
หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น ตามขอบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติ ซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวน
แนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑ และจะกําหนดไวเปนคราว ๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได 
และนอกจากนั้นใหไดรับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการตาง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคหน่ึงไมกระทบกระเทือนตอสิทธิของพนักงานหรือลูกจางของบริษัทซึ่งไดรับเลือกต้ังเปน
กรรมการ ในอันที่จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท 

ขอ 25. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือนนับแตวัน
สิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท 
  การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวา 1 
ใน 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะเขาช่ือกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีน้ี ใหคณะกรรมการจัด
ประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

 ขอ 26. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวาเปนเรื่องที่จะเสนอ
เพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนทราบไม
นอยกวา 7 วันกอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วันกอนวันประชุมไมนอย
กวา 3 วัน 
  ในการประชุมผูถือหุน สามารถจัดประชุมได ณ ทองที่อันเปนที่ต้ังสํานักงานใหญของบริษัท หรือ
จังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร 
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 ขอ 27. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมก็ได 
  หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันที่และลายมือช่ือของผูถือหุนที่มอบฉันทะ และจะตองเปนไปตามแบบที่
นายทะเบียนกําหนด 
  โดยบุคคลที่ไดรับมอบฉันทะนั้น จะตองมอบหนังสือมอบฉันทะใหแกประธานกรรมการหรือผูที่
ประธานกําหนด ณ ที่ประชุม กอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 

 ขอ 28. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 
คน และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ
จากผูถือหุนมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
  ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ช่ัวโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมา
เขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนน้ันไดเรียกนัดเพราะมีผูถือหุนรองขอ ให
การประชุมดังกลาวเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนน้ันมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะมีผูถือหุนรองขอ ใหทําการนัด
ประชุมใหม และใหสงหนังสือเชิญประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ี จะครบ
องคประชุมหรือไมก็ได 
  ในการประชุมผูถือหุน ใหประธานกรรมการน่ังเปนประธานในที่ประชุม ถาไมมีประธานกรรมการ 
หรือประธานกรรมการมิไดมาประชุม ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรอง
ประธาน หรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหที่ประชุมเลือกผูถือหุนคนใดคนหน่ึงซึ่งไดเขารวมประชุมเปนประธานในที่
ประชุม 

 ขอ 29. ในการออกเสียงลงคะแนน ใหหุนหน่ึงหุนมีสิทธิ์ออกเสียงหน่ึงเสียง 
  การออกเสียงลงคะแนน ใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตผูถือหุนไมนอยกวา 5 คนรองขอและที่ประชุมลง
มติใหลงคะแนนลับก็ใหลงคะแนนลับ สวนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับน้ันใหเปนไปตามที่ประธานในที่ประชุมกําหนด 

 ขอ 30. มติของที่ประชุมผูถือหุนน้ันใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 
  (1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา
มีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 
  (2) ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
   (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 
   (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบรษิัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
   (ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ
บางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 
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   (ง) การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบงัคับ 
   (จ) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุนกู 
   (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 
   (ช) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด 

 ขอ 31. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังน้ี 
  (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอที่ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัท
ในรอบปที่ผานมา 
  (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของรอบปบัญชีที่ผานมา 
  (3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารอง 
  (4) เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและกําหนดคาตอบแทน 
  (5) แตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน 
  (6) กิจการอื่นๆ 
 ขอ 38. หามมิใหแบงเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู 
หามมิใหแบงเงินปนผล 
  เวนแตเปนกรณีของหุนบุริมสิทธิที่ขอบังคับระบุไวเปนการอื่น เงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุน หุนละ
เทา ๆ กัน 
  การจายเงินปนผลตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 
  คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหผูถือหุนไดเปนครั้งคราว เมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกําไร
สมควรพอที่จะทําเชนน้ัน และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 
  การจายเงินปนผล ใหกระทําภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ที่ประชุมผุถือหุน หรือคณะกรรมการลงมติ
แลวแตกรณี ทั้งน้ี ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน และใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลนั้นในหนังสือพิมพดวย 
หามมิใหคิดดอกเบี้ยแกบริษัทหากการจายเงินปนผลนั้น ไดกระทําภายใตระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 เขียนที่   
 วันที่   เดือน   พ.ศ.   
 

(1) ขาพเจา  สัญชาติ  
อยูบานเลขท่ี  ถนน  ตําบล/แขวง   

 อําเภอ/เขต จังหวัด  รหัสไปรษณีย  

 (2) เปนผูถือหุนของ                   บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน)                                              ๆ 
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม   หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ      เสียง  ดังน้ี 
   หุนสามัญ   หุน       ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ    เสียง 
   หุนบุริมสิทธิ   หุน       ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ     เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให  
 (1)                                               อายุ    ป 

 อยูบานเลขท่ี   ถนน   ตําบล/แขวง   
 อําเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย   

 (2)                                              อายุ    ป 
 อยูบานเลขท่ี   ถนน   ตําบล/แขวง   
 อําเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย   

  (3)     นายประดิษฐ ศวัสตนานนท   ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ    อายุ        63 ป 
 อยูบานเลขท่ี        353/5  ถนน         ทรัพย  ตําบล/แขวง       สี่พระยา  
 อําเภอ/เขต           บางรัก  จังหวัด      กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย    10500                             0  

คนหน่ึงคนใดเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมผูถือหุนสามัญครั้งที่  
28/2555  ในวันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 15.00 น.  ณ หองประชุมแกรนดฮอลล บางกอกคลับ ช้ัน 28 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร  
เลขท่ี 175    ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร                
หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 

  วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน คร้ังท่ี 27/2554 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 26 
เมษายน 2554 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

      เห็นดวย    ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
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   วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานประจําป 2554 ของคณะกรรมการบริษัท  

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

    เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําปสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งไดผาน
การพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

    เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

   วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการจดัสรรผลกําไรของบริษัทและพิจารณาการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงาน
ประจําป 2554 

     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

      เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

   วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระใหกลับเขาดํารงตําแหนงใหม ดังน้ี 
    กรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอช่ือใหกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 
    1. นายเล่ียว อิง จื้อ กรรมการ 
    2. นายหลิว เจีย เจียง กรรมการ  
    3.   นายประดิษฐ ศวัสตนานนท กรรมการอิสระ 
    4. รศ.ดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต กรรมการอิสระ 
    กรรมการตรวจสอบที่ครบกําหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอช่ือใหกลับเขาดํารงตําแหนงใหม  
                   1.  นายประดิษฐ ศวัสตนานนท    ประธานกรรมการตรวจสอบ   
     วาระการดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ  วันที่  22 พฤษภาคม 2555-21 พฤษภาคม 2557 
    2.  นายอนันต ศวัสตนานนท         กรรมการตรวจสอบ         
     วาระการดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ  วันที่  22 พฤษภาคม 2555-21 พฤษภาคม 2557 
    3.  รศ. ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต   กรรมการตรวจสอบ       
     วาระการดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ  วันที่  22 พฤษภาคม 2555-21 พฤษภาคม 2557 
    4. นายเกษม อาคเนยสุวรรณ         กรรมการตรวจสอบ 
     วาระการดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ  วันที่  22 พฤษภาคม 2555-21 พฤษภาคม 2557 
     (ก)ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  
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  การแตงต้ังกรรมการท้ังชุด ดังน้ี 
      เห็นดวย    ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
     การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล ดังน้ี 

  ช่ือกรรมการ นายเล่ียว อิง จื้อ     
      เห็นดวย    ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ นายหลิว เจีย เจียง     
     เห็นดวย    ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ นายประดิษฐ ศวัสตนานนท     
 เห็นดวย    ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

  ช่ือกรรมการ   รศ.ดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต   
 เห็นดวย    ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

  การแตงต้ังกรรมการตรวจสอบท้ังชุด ดังน้ี 
      เห็นดวย    ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
     การแตงต้ังกรรมการตรวจสอบเปนรายบุคคล ดังน้ี 

  ช่ือกรรมการตรวจสอบ   นายประดิษฐ ศวัสตนานนท    
      เห็นดวย    ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการตรวจสอบ   นายอนันต ศวัสตนานนท    
     เห็นดวย    ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการตรวจสอบ   รศ.ดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต     
 เห็นดวย    ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

  ช่ือกรรมการตรวจสอบ   นายเกษม อาคเนยสุวรรณ    
 เห็นดวย    ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

    วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป  2555  

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

    เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

  วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2555  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

      เห็นดวย   ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
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  วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจํานวน 1,150,000,000 บาท (หน่ึงพันหน่ึง
รอยหาสิบลานบาท) เปน 1,725,000,000 บาท (หน่ึงพันเจ็ดรอยย่ีสิบหาลานบาท) โดยการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนจํานวน 575,000,000 บาท (หารอยเจ็ดสิบหาลานบาท) ดวยการออกหุนสามัญจํานวน 
115,000,000 หุน (หน่ึงรอยสิบหาลานหุน) มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท (หาบาท)  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

      เห็นดวย   ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

  วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัท เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให
สอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

      เห็นดวย   ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

  วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท จํานวน 115,000,000 หุน (หน่ึง
รอยสบิหาลานหุน) และการจัดสรรหุนดังกลาวใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน 
(Rights Issue) ในอัตราการจองซื้อ 2 (สอง) หุนสามัญเดิม ตอ 1 (หน่ึง) หุนสามัญใหม (2:1) ในราคา
เสนอขายหุนละ 10 บาท (สิบบาท) 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

      เห็นดวย   ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

  วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมัติการออกตราสารหน้ี  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

      เห็นดวย   ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

  วาระท่ี 12 พิจารณาอนุมัติการแกไขตราประทับและขอบังคับของบริษัท 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

      เห็นดวย   ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
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   วาระท่ี 13 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (หากมี) 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

      เห็นดวย   ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

  (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวา
การลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือใน
กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตนรวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือ
เพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 
    ลงช่ือ   ผูมอบฉันทะ 
      ( )  
 
    ลงช่ือ   ผูรับมอบฉันทะ 
      ( )  
 
    ลงช่ือ   ผูรับมอบฉันทะ 
      ( )  
 
    ลงช่ือ   ผูรับมอบฉันทะ 
      ( )  
หมายเหตุ 
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม

สามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจํา

ตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  
 

 ในการประชุมสามัญ ครั้งที่    28/2555   ในวันที่  27 เมษายน 2555  เวลา  15.00 น.   ณ   หองประชุมแกรนดฮอลล  
บางกอกคลับ ช้ัน 28 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร  เลขที่ 175    ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร   หรือ
ที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

                 
 

   วาระที่ เรื่อง     
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
  เห็นดวย    ไมเห็นดวย งดออกเสียง  

   

   วาระที่ เรื่อง     
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
  เห็นดวย    ไมเห็นดวย งดออกเสียง  

 

   วาระที่ เรื่อง     
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
  เห็นดวย    ไมเห็นดวย งดออกเสียง  

 

  วาระที่ เรื่อง เลือกต้ังกรรมการ (ตอ) 
ช่ือกรรมการ   
 เห็นดวย    ไมเห็นดวย งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ   
 เห็นดวย    ไมเห็นดวย งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ   
 เห็นดวย    ไมเห็นดวย งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ   
 เห็นดวย    ไมเห็นดวย งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ   
 เห็นดวย    ไมเห็นดวย งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ   
 เห็นดวย    ไมเห็นดวย งดออกเสียง  
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สถานท่ีประชุมใหญสามญัประจําปผูถือหุน ครั้งท่ี 28/2555 วันท่ี 27 เมษายน 2555 
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

เวลา 15.00 น. ณ หองแกรนดฮอลล บางกอกคลับ  

ช้ัน 28 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร, เลขท่ี175 ถนนสาทรใต, แขวงท ุ งมหาเมฆ, เขตสาทร, กรุงเทพ 10120 
Tel. 02-679 5550 Fax. 02-285 1998 

 

- จากถนนเพลินจิต, ถนนพระราม 4, เขาถนนสาทรใต ว่ิงผานซอยสวนพลู, ผานสถานฑูตสิงคโปร, ตึกที่ 2 เล้ียวซายเขาดานหนาอาคาร  
- จากถนนสาทรเหนือ ถึงส่ีแยกสาทรใหเล้ียวขวาเขาถนนนราธิวาสฯ แลวชิดซายเขาซอยแรก มุมตึก (นราธิวาส 5)  

-        จาก ถนนสุรวงศ, ถนนสีลม เล้ียวเขาถนนนราธิวาสฯ ผานส่ีแยกสาทรแลวชิดซายเขาซอยแรก มุมตึก (นราธิวาส 5)  
- จากถนนพระราม 3 ว่ิงมาตามถนนนราธิวาสฯ ถึงส่ีแยกสาทรใหรอเล้ียวกลับรถดานหนาปอมตํารวจแลวชิดซายเขาซอยแรก (นราธิวาส 5) 
- หรือใชรถไฟฟาบทีีเอส (สายสีลม) ลงที่สถานีรถไฟฟาชองนนทรี แลวเดินข้ึนสะพานลอยขามมาทางดานถนนสาทรใต ตึกที่ 2 ขวามือ 
- รถโดยสาร BRT สายสาทร – ราชพฤกษ ลงที่สถานสีาทรขามมาดานถนนสาทรใต ตึกที่ 2 จากขวามือ  
หมายเหต ุชั้นจอดรถใตดิน ลงไปอยูดานขวามือ จากน้ันใหใชลิฟทจากชั้นใตดนิมาทีช่ัน้ 1 แลวตอลิฟทของคลับมาที่ชั้น 28 (ลอบบี)้ 

  

                                                                    สถานีรถไฟฟา บีทีเอส  ศาลาแดง              

          ถนนสีลม                                                                    ถนนสีลม                                                BTS 

                                                                                                     

 

  สถานีรถไฟฟา บีทีเอส  ชองนนทรี                                                   C                                    ซิต้ีแบงค                 

                                                                                                                       

             ถนนสาทรเหนือ                                                                                                                    ถนนสาทรใต            

             อาคารรัจนาการ                                                                                                                                   สถานฑูตสิงคโปร 

 อาคารเอ็มไพร ทาวเวอร                                                                                                                             อาคารสาทรซิต้ี ทาวเวอร                     

 A = อาคารบางกอกซิต้ี ทาวเวอร                                      ซ. นราธิวาส ฯ  5                                              

 B = อาคารเอเชียเซ็นเตอร                                                                 ช้ันใตดิน                                                    ช้ันที่ 1 

 C = ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย)                                                                               

                                                                             ลานจอดรถ                                                   คลับลิฟท 

  ถนนนราธิวาสราชนครินทร                                                                                           

    ธนาคารกรุงเทพ 

A 

BTS 

BRT B 
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