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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 28/2555 
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง  จํากัด (มหาชน) 

 

เวลาและสถานที่ 
 

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 15.00 น. ณ หองแกรนดฮอลล บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร เลขที่ 
175 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

กรรมการที่เขารวมประชุม 

1. ดร. อํานวย  วีรวรรณ  ประธานกรรมการ 
2. คุณโล จุน ลอง   รองประธานกรรมการ 
3.   คุณเทียนทวี สระตันติ์  กรรมการ 
4.   คุณเชน ยิง ฮุย   กรรมการ 
5.   คุณเชน ฟง ลอง  กรรมการ 
6.   คุณเลี่ยว อิง จื้อ   กรรมการ 
7.   คุณปฏิมา ชวลิต  กรรมการ 
8.   คุณประดิษฐ ศวัสตนานนท ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
9.   คุณอนันต ศวัสตนานนท  กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
10. รศ. ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
11. คุณเกษม อาคเนยสุวรรณ  กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

กรรมการที่ลาประชุม 

1.   คุณหลิว เจีย เจียง  กรรมการ 

ผูบริหารที่เขารวมประชุม 

1.  คุณศรายุทธ ขาวละเอียด ผูจัดการทั่วไป 
2.  คุณดนัย ลาภาวิวัฒน หัวหนาเจาหนาที่บัญชีและการเงิน/ เลขานุการคณะกรรมการ 
3.  คุณศรายุทธ ชัยสวัสดิ์  หัวหนาเจาหนาที่สารสนเทศ/ รักษาการหัวหนาเจาหนาที่ธุรการ 
4.  คุณชนมพิเชฐ  ตันติกิตติภิญโญ ผูชวยผูจัดการทั่วไปอาวุโส 

เลขานุการบริษัท 

1.  คุณมณีพร  กอกิตติสุนทร เลขานุการบริษัท 

ผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม 

1.  คุณชยพล  ศุภเศรษฐนนท บริษัท สํานักงานเอนิสท แอนด ยัง จํากัด 
2.  คุณพูนนารถ  เผาเจริญ   บริษัท สํานักงานเอนิสท แอนด ยัง จํากัด 

ตัวแทนในการรับจองซื้อหุน 

1.  คุณยอดฤดี  สันตติกุล  บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) 

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เขารวมประชุม 

1. คุณสถาพร จาํสุข  บริษัท สํานักงานกฎหมาย เซาท เอเชีย จาํกัด 

2. คุณกันย วัชระกร  บริษัท สํานักงานกฎหมาย เซาท เอเชีย จาํกัด 
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เริ่มการประชุม 
 

ดร. อํานวย  วีรวรรณ ประธานกรรมการไดมอบหมายใหนายโล จุน ลอง รองประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุมและ
ดําเนินการประชุม โดยที่ปรึกษากฎหมายอิสระไดแจงตอที่ประชุมวา มีผูถือหุนของบริษัทฯ เขารวมประชุมดวยตนเองและ
โดยการมอบฉันทะ รวม 65 คน ถือหุนรวมกันเปนจํานวนทั้งสิ้น 182,710,213 หุน คิดเปนรอยละ 79.44 ของจํานวนหุนที่
จําหนายแลวทั้งหมด โดยภายหลังจากการเริ่มประชุมมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่ม รวมเปนผูถือหุนจํานวนทั้งสิ้น 75 คน 
ถือหุนรวมกันเปนจํานวนทั้งสิ้น 182,935,013 หุน คิดเปนรอยละ 79.54 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด (ผูถือหุนของ
บริษัทฯทั้งหมดมี 1,095 คน ถือหุนรวม 230,000,000 หุน) ครบเปนองคประชุม หลังจากนั้นไดแนะนํากรรมการ ผูบริหาร ที่
ปรึกษากฎหมายอิสระและ ผูสอบบัญชี ที่รวมเขาประชุม 
ที่ปรึกษากฎหมายอิสระไดประกาศแจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนในแตละวาระโดยถาไมมีผูถือหุนทานใด ไมเห็นดวย 
หรืองดออกเสียง ใหถือวาผูถือหุนเห็นชอบหรือเห็นดวยตามมติที่นําเสนอและหากมีผูถือหุนทานใดคัดคาน ไมเห็นดวย 
หรืองดออกเสียง ใหใชใบลงคะแนนที่บริษัทฯจัดให ในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระนั้นโดยใหถือหนึ่งหุนเปน
หนึ่งเสียง (1 share: 1 vote) ทั้งนี้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯจะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงหัก
ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม สวนผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุม 
โดยออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของทานผูถือหุนนั้น บริษัทฯไดนําคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง 
ตามความประสงคของทานผูถือหุน บันทึกรวมไวในเครื่องคอมพิวเตอรในการลงมติในแตละวาระแลว  

สําหรับวาระที่ 5 ในการแตงตั้งกรรมการ ที่ประชุมจะจัดใหลงคะแนนแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล โดยถาไมมีผูถือหุน
ทานใด ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหถือวาผูถือหุนเห็นชอบ และจะทําเชนนี้จนกวาการเลือกตั้งกรรมการทุกคนสิ้นสุด 
หลังจากนั้น บริษัท ฯ จะเก็บรวบรวมใบลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการจากผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทุกทานที่เขาประชุม
ในคราวเดียว 

หลังจากนั้น ประธานฯ กลาวเปดการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 27/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 

เมษายน 2554 

นายดนัย ลาภาวิวัฒน เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ไดแจงตอที่ประชุมฯ วา สําเนารายงานการประชุม

ใหญสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 27/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ไดจัดสงใหแกผูถือหุน

พรอมเอกสารเชิญประชุมนี้แลว โดยคณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน

รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 27/2554 ดังกลาว 

ประธานฯ  จึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกลาว  

ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทในวาระนี้ดังตอไปนี้ 

มติ รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 27/2554 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียง ลงมติเปนเอกฉันทดวยจํานวนเสียง 

182,759,703 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมด โดยไมมี

คะแนนเสียงคัดคานหรืองดออกเสียง 

หมายเหตุ : มีผูถือหุนเขามาเพิ่มเติมในวาระนี้อีกจํานวน 3 คน นับเปนจํานวนหุน 49,500 หุน 
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจําป 2554 ของคณะกรรมการบริษัท  

นายดนัย  ลาภาวิวัฒน  ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ไดแจงตอที่ประชุมฯ วา  ตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ไดกําหนดใหที่ประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนพิจารณา

รายงานของคณะกรรมการที่แสดงผลการดําเนินงานของรอบปที่ผานมา เพื่อสิทธิของผูถือหุนในการ

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งรายงานของคณะกรรมการปรากฏอยูในรายงานประจําป 2554 

ตามเอกสารแนบทาย 2 ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมฯในครั้งนี้ 

นายโล จุน ลอง ในฐานะกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ ไดแถลงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน ประจําป

2554 ตอที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สภาพเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมป 2554 

เศรษฐกิจไทยในป 2554 มีอัตราการขยายตัวเทากับ 0.1% ลดลงคอนขางมากจากการคาดการณกอนหนาที่ 

4.1% และลดลงจาก 7.8% ในป2553 ในชวงสามไตรมาสแรกของป 2554 สภาพเศรษฐกิจยังคงมีการ

เจริญเติบโตที่ดี โดยอัตราการเจริญเติบโตในชวงเกาเดือนแรกของปเทากับ 3.1% ซึ่งตอเนื่องมาจากการฟน

ตัวของเศรษฐกิจในป 2553 อยางไรก็ตาม ในชวงไตรมาสที่ 4 อัตราเจริญเติบโตลดลง 9% ซึ่งเปนผลมาจาก

น้ําทวมซึ่งรายแรงที่สุดในรอบ 69 ป กอใหเกิดความเสียหายถึง 1.4 พันลานบาทจากการที่มีน้ําทวมในเขต

อุตสาหกรรม 7 เขต ซึ่งเปนเขตที่มีโรงงานที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมรถยนตและอิเล็คทรอนิคตั้งอยู 

นอกจากนี้ ยังสงผลกระทบตอภาคเกษตรกรรมและที่อยูอาศัยของประชาชนดวย ดวยเหตุดังกลาวสงผลให 

ความตองการภายในประเทศ และตางประเทศชะงักในทันที อันเนือ่งมาจากปญหาการขาดแคลนชิ้นสวนใน

การผลิต และปญหาในการขนสง 

เพื่อเปนการกระตุนการฟนตัวของเศรษฐกิจจากน้ําทวม ธนาคารแหงประเทศไทยไดลดอัตราดอกเบี้ยอางอิง

เปนครั้งแรกในรอบ 2 ปเทากับ 0.25% จาก 3.5% เปน 3.25% ในเดอืนพฤศจิกายน 2554 

ยอดขายรถยนตใหมในป 2554 ลดลง 0.8% จากป 2553 จากยอดขายรวม 800,357 คันในป 2553 เปนยอดขาย

รวมทั้งปจํานวน 794,081 คันในป 2554  เนื่องจากผูผลิตไมสามารถดําเนินการผลิตได แตยังคงไวซึ่งความ

ตองการของสินคา นอกจากนี้ ความตองการในเครื่องจักรและเงินทุนหมุนเวียนที่ยังคงมีอยูมากซึ่งเปนปจจัย

สนับสนุนธุรกิจลีสซิ่งและแฟคตอริ่ง ก็ถูกชะลอออกไปเชนกัน  

ผลประกอบการป2554 

ณ สิ้นป 2554 บริษัทมี total assets เทากับ 18,215 ลานบาทคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้น 18.3% อันเปนผลมาจาก

การเติบโตของพอรตสินเชื่อจากการเติบโตของธุรกิจ สวนของผูถือหุนเทากับ 2,046 ลานบาท คิดเปนอัตรา

การเพิ่มขึ้น 4.8% ซึ่งเปนผลมาจากกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น หนี้สินรวมเทากับ 16,169 ลานบาท คิดเปนอัตราการ

เพิ่มขึ้น 20.3% รายไดรวมเทากับ 1,657 ลานบาทเพิ่มขึ้น 21.5% คาใชจายในการขายและบริหารเทากับ 487 

ลานบาท เพิ่มขึ้น 16.6% คาใชจายทางการเงิน เทากับ 624 ลานบาท เพิ่มขึ้น 35.9% โดยคาใชจายในการขาย

และบริหารมีสัดสวน 29.4% ของรายไดรวม และคาใชจายทางการเงินมีสัดสวน 37.7 ของรายไดรวม กําไร

สุทธิรวมเทากับ 332 ลานบาทคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้น 14.3% Net Profit Margin และReturn on Equity 2554 

เพิ่มขึ้นเปน 21.3% และ15.5% ตามลําดับ 
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พอรตสินเชื่อเพิ่มขึ้นจาก 15,153 ลานบาทในป 2553 เปน 17,686 ลานบาทในป 2554 ในขณะที่ NPL ลดลง

จาก 0.58% ณ สิ้นป 2553 เปน 0.42% ของพอรตสินเชื่อรวม ณ สิ้นป 2554 ซึ่งสะทอนใหเห็นคุณภาพของ

สินทรัพยของบริษัทและบริษัทยอยที่อยูในเกณฑที่ดี  

การกํากับดูแลกิจการ 

ในป 2554 บริษัทไดรับการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ในระดับ “ดีมาก” ซึ่งจัดโดยสมาคมผู

ลงทุนไทย รวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย นอกจากนี้ ยังไดรับการ

ประเมินการกํากับดูแลกิจการในระดับ “ดี” โดยการเผยแพรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

แนวโนมธุรกิจและกลยุทธป 2555 

ในป 2555 คาดวาเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ 4.5 - 5.5% ตอป  โดยมีปจจัยสนับสนุนจากการใชจายภาครัฐ

เพื่อฟนฟูเศรษฐกิจ และการใชจายของภาคเอกชนเพื่อดําเนินการผลิตตอ 

ธุรกิจเชาซื้อรถยนตคาดวานาจะขยายตัวไดตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนตที่คาดวาจะปรับตัว

เพิ่มขึ้นไดถึง 38% จากป 2554 ดวยยอดขายรถยนตประมาณ 1.1 ลานคัน ธุรกิจ leasing และ factoring คาดวา

จะไดรับผลบวกจากความตองการที่จะเพิ่มขึ้นหลังจากน้ําทวมเชนกัน โดยเปนความตองการในการซื้อ

เครื่องจักรเพื่อทดแทนเครื่องจักรเดิมที่เสียหาย รวมทั้งความตองการในเงินทุนหมุนเวียน 

กลยุทธของบริษัทและบริษัทยอยประกอบดวย 2 มิติ มิติแรกเกี่ยวของกับกลยุทธการเติบโต โดยเปนการ

แสวงหาการเติบโตอยางมีกําไรผานการใหบริการทางการเงินที่ครอบคลุมถึงธุรกิจเชาซื้อ ธุรกิจ leasing 

ธุรกิจ factoring personal loan และสินเชื่อสําหรับผูจัดจําหนายรถยนต ใหแกลูกคาทั้งบุคคลธรรมดาและนิติ

บุคคลโดยเนนเจาของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีคุณสมบัติสอดรับกับมาตรฐานการใหสินเชื่อของ

บริษัท มิติที่สองเกี่ยวกับกลยุทธการแขงขัน บริษัทและบริษัทยอยจะเนนกลยุทธการใหบริการที่แตกตาง 

โดยการใหบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และยืดหยุน เพื่อสรางความแตกตางสําหรับกลุมลูกคาใน Niche 

Market 

สุดทายนี้ คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณทานผูถือหุน ลูกคา รวมถึงเจาหนี้และพนักงานทุกทานที่รวมกัน

สนับสนุนและใหความเชื่อมั่นบริษัทเสมอมา 

คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับทราบรายงานประจําป 2554 

ดังกลาว 

ประธานฯ จึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและรับทราบเรื่องดังกลาว 

มต ิ รับทราบรายงานประจําป 2554 ของคณะกรรมการบริษัทฯ  

ผลการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเปนวาระแจงเพื่อทราบจึงไมมีการลงมติในวาระนี้ 

สําหรับวาระนี้มีผูถือหุนไดซักถามที่ประชุมดังนี้ 

นายจิรพันธ บัวบูชา                 

ผูรับมอบฉันทะ 

ไดซักถามตอที่ประชุมดังนี้ จากหนา 14 ในรายงานประจําป ในหัวขอ Vision ซึ่ง

ระบุวา บริษัทจะเปนผูนําในตลาดเฉพาะที่เปนรถยนตเพื่อการพาณิชยที่ไมใชรถ  

pickup ภายใน 5 ป ชวยกรุณาระบุสวนแบงตลาดของบริษัท 
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นายโล จุน ลอง  

กรรมการผูจัดการ 

ไดตอบคําถามจากผูถือหุนดังนี้  รถ Non 1 Ton Pick up Vehicle หรือ 

Commercial Vehicle มีสัดสวนประมาณ 10% ของตลาดรถยนตทั้งหมด โดย

รถยนตนั่งสวนบุคคล (Passenger Car) มีสัดสวนประมาณ 45% และรถกระบะ 

(1 Ton Pick Up) มีสัดสวนประมาณ 45%  โดยบริษัทมีสวนแบงประมาณ 20% 

ของ Commercial Vehicle 

นายจิรพันธ บัวบูชา                 

ผูรับมอบฉันทะ 

ไดซักถามตอที่ประชุมดังนี้  จากรายงานประจําป หนา 17 ปจจัยเสี่ยง เรื่อง

ความเสี่ยงดานสินเชื่อไมกอใหเกิดรายได บริษัทมีความเชื่อมั่นไดอยางไรวามี

การระบบการพิจารณาสินเชื่อ ไดรับการปฏิบัติตามอยางเครงครัด และบริษัท

สามารถเรียกเก็บหนี้สูญของป 2554 ไดคืนจํานวนเทาไร  

นายโล จุน ลอง  

กรรมการผูจัดการ 

เนื่องจากระบบที่ดีและการปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด จึงทําให NPL 

ของบริษัทอยูในระดับตํ่า ดังท่ีไดเห็นจากรายงาน โดยบริษัทจะเลือก Dealer ที่

ดีที่ชวยแนะนําลูกคาที่ดีใหกับบริษัท และ Marketing ของบริษัทก็เลือกลูกคาที่

มีคุณภาพดี มี Verification หรือตรวจสอบสินเชื่อที่เครงครัด และฝายบริการ

ลูกคาซึ่งบริษัทดําเนินการเอง จะคอยชวยเหลือลูกคาทําใหสภาพลูกคาไมแยลง   

นายดนัย ลาภาวิวัฒน 

หัวหนาเจาหนาทีบัญชี

และการเงิน 

ไดกลาวเสริมดังนี้ บริษัทมี Recover of Bad Debt ในป 2554 จํานวนประมาณ 

18.5 ลานบาท 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งไดผานการ

พิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

นายดนัย  ลาภาวิวัฒน  ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ไดแจงตอที่ประชุมฯ วา  ตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ไดกําหนดใหบริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบปบัญชี

ของบริษัทที่ผานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหแกผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งรายละเอียด

ของงบการเงินประจําป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผานการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแลว ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2554 ตาม

เอกสารแนบทาย 2 ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมฯในครั้งนี้  

คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงาน

ผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังกลาว 

ประธานฯ จึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกลาว 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทในวาระนี้ดังตอไปนี้ 

มต ิ อนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งไดผานการ

พิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
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 ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียง ลงมติเปนเอกฉันทดวยจํานวนเสียง 

 182,935,013 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมด โดยไมมี

 คะแนนเสียงคัดคานหรืองดออกเสียง 

หมายเหตุ : มีผูถือหุนเขามาเพิ่มเติมในวาระนี้อีกจํานวน 7 คน นับเปนจํานวนหุนรวม 175,300 หุน 

สําหรับวาระนี้มีผูถือหุนไดซักถามที่ประชุมดังนี้ 

นายจิรพันธ บัวบูชา                 

ผูรับมอบฉันทะ 

ไดซักถามตอที่ประชุมดังนี้ ในหนา 51 ในรายงานประจําป งบการเงินเบ็ดเสร็จ 

แสดงรายไดคาปรับลาชา สะทอนถึงสถานะในดานลบหรือดอยคุณภาพของ

ลูกหนี้อยางไดหรือไม  

นายดนัย ลาภาวิวัฒน 

หัวหนาเจาหนาทีบัญชี

และการเงิน 

ไดตอบคําถามตอผูถือหุนดังนี้ คาปรับลาชาจะเติบโตตามขนาดของ Portfolio 

ของบริษัทที่ขยายตัว โดยบริษัทก็ยังควบคุม NPL ไดอยางคงที่ 

ประดิษฐ ศวัสตนานนท 

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

ไดกลาวเสริมดังนี้ คาปรับลาชาเกิดขึ้นจากการคางชําระ 1-3 งวดบัญชี โดย

บริษัทจะพยายามควบคุมไมใหเกิดเปน NPL 

 

นายโล จุน ลอง  

กรรมการผูจัดการ 

ไดกลาวเสริมดังนี้ พฤติกรรมของลูกคาของบริษัทจะมีลักษณะเชนนี้ กลาวคือ

อาจจะการจายชาแตบริษัทพยายามควบคุมใหลูกคาไมคางชําระเกิน 3 งวด โดย

ฝายบริการลูกคาจะมีหนาที่คอยควบคุมและชวยเหลือลูกคา 

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกําไรของบริษัทและพิจารณาการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 

2554 

นายดนัย ลาภาวิวัฒน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ไดแจงตอที่ประชุมฯ ดังนี้ พระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทขอที่ 38 ไดกําหนดวา หากบริษัทไมมีผลขาดทุน

สะสม บริษัทสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนตามนโยบายเงินปนผลของบริษัทไดในอัตรารอยละ 40 ถึง 

70 ของกําไรสุทธิ โดยจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวนไมนอยกวา

รอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม

นอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

นายดนัย ลาภาวิวัฒน ไดแจงตอที่ประชุมฯ วาสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยในป 2554 

ตั้งแต 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554 มีกําไรสุทธิรวม 331,536,873 บาท คณะกรรมการจึง

เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรผลกําไรประจําป 2554 ของบริษัท ดังนี้ 

1. เงินสํารองตามกฎหมายในอัตรารอยละ 5 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 

15,451,582 บาท 

2.  เงินปนผลจายในอัตรา 1.00 บาทตอหุน บริษัทกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล 

(Record Date) สําหรับหุนสามัญจํานวน 230,000,000 หุน รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น 

230,000,000 บาท ในวันที่  5  เมษายน 2555 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
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พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 10 

เมษายน 2555 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 

ตารางเปรียบเทียบการจายเงินปนผลประจําป 2555 และ 2554 

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2555 ป 2554 

1 กําไรสุทธ ิ

(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 รวมเงินปนผลจายทั้งสิ้น 230,000,000 บาท 202,400,000 บาท 

5 สัดสวนการจายเงินปนผล 69.37% 69.79% 
หมายเหตุ : บริษัทเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 30 ในรอบปบัญชี 2554 

ประธานฯ จึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกลาว 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทในวาระนี้ดังตอไปนี้ 

มต ิ อนุมัติการจัดสรรผลกําไรสุทธิประจําปจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2554 ตั้งแต 1 

มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งมีกําไรสุทธิรวมเปนจํานวน 331,536,873 บาท และอนุมัติ

การจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2554 ดังนี้ 

1. เงินสํารองตามกฎหมายในอัตรารอยละ 5 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 

15,451,582 บาท 

2. เงินปนผลจายในอัตรา 1.00 บาทตอหุน บริษัทกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล (Record 

Date) สําหรับหุนสามัญจํานวน 230,000,000 หุน รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น 230,000,000 บาท ใน

วันที่ 5 เมษายน 2555 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 10 เมษายน 2555 และกําหนดจายเงินปน

ผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียง ลงมติเปนเอกฉันทดวยจํานวนเสียง 

 182,935,013 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมด โดยไมมี

 คะแนนเสียงคัดคานหรืองดออกเสียง                        

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการและกรรมการตรวจสอบที่ครบกําหนดออกตามวาระใหกลับเขาดํารง

ตําแหนงใหม 

นายดนัย ลาภาวิวัฒน  ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ไดแจงตอที่ประชุมฯ ดังนี้  ตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ. ศ. 2535  และขอบังคับของบริษัทขอที่ 13 กําหนดวาในการประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป ใหกรรมการจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดใน

คณะกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ  ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได  ก็ให

ออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม  และกรรมการผูพนจากตําแหนงมีสิทธิไดรับเลือกตั้งใหมอีก

ได 
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สําหรับกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ และไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนงใหมในที่

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 มีจํานวน 4 ทาน ไดแก 

1.    นายประดิษฐ ศวสัตนานนท  กรรมการอิสระ 

2. รศ.ดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต  กรรมการอิสระ 

3. นายเลี่ยว อิง จื้อ   กรรมการ 

4. นายหลิว เจีย เจียง   กรรมการ 

กรรมการตรวจสอบที่ครบกําหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนงใหม  

1.  นายประดิษฐ ศวสัตนานนท    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 

คณะกรรมการบริษัทฯ  พิจารณาแลว เห็นวากรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระดังกลาวขางตน ลวนแต

เปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรูความสามารถและประสบการณในธุรกิจของบริษัทและที่ผานมาไดปฏิบัติหนาที่

ในฐานะกรรมการของบริษัทไดเปนอยางดี  และเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากัด  พ. ศ. 2535  ดังนั้น จึงเปนผูที่มีความเหมาะสมที่จะไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัทอีก

วาระหนึ่ง จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระดัง

รายนามขางตน ใหกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการดังกลาวไดจัดสง

ใหแกผูถือหุนพรอมเอกสารเชิญประชุมนี้แลว 

ประธานฯ จึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกลาว 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทในวาระนี้ดังตอไปนี้ 

มติ อนุมัติแตงตั้งกรรมการทั้ง 4 ทานที่ครบกําหนดออกตามวาระ ไดแก นายประดิษฐ ศวัสตนานนท รศ.

ดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต นายเลี่ยว อิง จื้อ และนายหลิว เจีย เจียง กรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ทาน 

ไดแก นายประดิษฐ ศวัสตนานนท, นายอนันต ศวัสตนานนท, รศ. ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต และ

นายเกษม อาคเนยสุวรรณ ใหกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง  

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียง ลงมติดวยจํานวนเสียงนี้ 
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ชื่อ-สกุล ตําแหนงกรรมการ เห็นดวย (%) ไมเห็นดวย (%) งดออกเสียง (%) 

1.นายประดิษฐ ศวัสตนานนท กรรมการอิสระ 182,935,013 

100% 

0 

0.00% 

0 

0.00% 

2. รศ.ดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต กรรมการอิสระ 182,935,013 

100% 

0 

0.00% 

0 

0.00% 

3. นายเลี่ยว อิง จื้อ กรรมการ 182,935,013 

100% 

0 

0.00% 

0 

0.00% 

4. นายหลิว เจีย เจียง กรรมการ 182,935,013 

100% 

0 

0.00% 

0 

0.00% 

ชื่อ-สกุล ตําแหนงกรรมการ เห็นดวย (%) ไมเห็นดวย (%) งดออกเสียง (%) 

1.นายประดิษฐ ศวัสตนานนท กรรมการตรวจสอบ 182,935,013 

100% 

0 

0.00% 

0 

0.00% 

2. นายอนันต ศวัสตนานนท กรรมการตรวจสอบ 182,890,513 

99.98% 

0 

0.00% 

44,500 

0.02% 

3. รศ.ดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต กรรมการตรวจสอบ 182,935,013 

100% 

0 

0.00% 

0 

0.00% 

4. นายเกษม อาคเนยสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ 182,935,013 

100% 

0 

0.00% 

0 

0.00% 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป  2555 

นายดนัย ลาภาวิวัฒน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ไดแจงตอที่ประชุมฯวา ตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอที่ 31 ไดกําหนดให กรรมการมีสิทธิไดรับ

คาตอบแทนจากบริษัทฯ โดยที่ประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนจะพิจารณาคาตอบแทนกรรมการดังกลาว 

เพื่อสงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่

ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯประจําป 2555 ดังนี้ 
 

หนวย : บาท 

ตําแหนง ป 2555 ป 2554 

จํานวน คาตอบแทน

รายเดือน 

คาเบี้ย

ประชุม  

(ตอครั้ง) 

โบนัส               

(ผลประกอบการ

ป 2554) 

คาตอบแทน

รายเดือน 

คาเบี้ย

ประชุม   

(ตอครั้ง) 

โบนัส              

(ผลประกอบการ

ป 2553) 

1. ประธานกรรมการ/  

ประธานกรรมการบริหาร 

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  - - 

 หมายเหตุ: กรรมการที่เปนผูถือหุนของบริษัทและเขารวมประชุมไดเสนอที่จะงดออกเสียงในวาระนี ้
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 ประธานฯจึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกลาว 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติในวาระดังกลาว ดังตอไปนี้ 

 มติ    อนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯประจําป 2555 ดังนี้ 

 หนวย : บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียง ลงมติเปนเสียงขางมากดวยจํานวนเสียง 

  182,483,563 เสียง คิดเปนรอยละ 99.75 ของจํานวนเสียงทั้งหมด และมีผูถือ

  หุนงดออกเสียงจํานวน 451,450 เสียง คิดเปนรอยละ 0.25 ของจํานวนเสียง

  ทั้งหมด โดยไมมีคะแนนเสียงคัดคาน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2555  

นายดนัย ลาภาวิวัฒน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอที่ 31 กําหนดใหที่ประชุมใหญสามัญประจําปผู

ถือหุน พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําปของบริษัทฯ ในการนี้ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยการอนุมัติเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ไดคัดเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ตาม

หลักเกณฑที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 39/2548 เรื่อง 

หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ

บริษัทที่ออกหลักทรัพย (ฉบับที่ 20) และคณะกรรมการตรวจสอบขอใหที่ประชุมแตงตั้งบุคคลดังตอไปนี้ 

เปนผูสอบบัญชีของบริษัท 

 1. นางสาววิสสุตา จริยธนากร   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 3853 และ/หรือ 

2. นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 และ/หรือ 

3.  นางกิ่งกาญจน 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 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของ

บริษัท  ทั้งนี้  ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย  

ตําแหนง ป 2555 

จํานวน คาตอบแทน    

รายเดือน 

คาเบี้ยประชุม      

(ตอครั้ง) 

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  - - 



เอกสารแนบ 1  

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 
 

- 20 - 
 

ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ  หรือผู เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไมเปน

ผูสอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหนาที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ 

มาแลวหารอบปบัญชีติดตอกัน   

นอกจากนี้ ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น จะเปนผูสอบบัญชีรายเดียวกันกับผูสอบบัญชีของบริษัทยอย

ดวย คือบริษัท กรุงเทพแกรนดแปซิฟคลีส จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมัติ

เห็นชอบของคณะกรรมการขอใหที่ประชุมผูถือหุนกําหนดคาสอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัทฯ เปนจํานวนไมเกิน 1,060,000 บาท สําหรับงบการเงินตามมาตรฐาน

การบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และกําหนดคาสอบบัญชีจํานวนไมเกิน 

470,000 บาท สําหรับงบการเงินตามมาตรฐาน International Financial Reporting Standards (IFRSs) โดย

รายละเอียดคาสอบบัญชีเมื่อเปรียบเทียบคาสอบบัญชีตามมาตรฐานบัญชีไทยประจําป 2555 และ 2554 และ

เปรียบเทียบคาสอบบัญชีตามมาตรฐาน IFRSs ประจําป 2555 และ 2554 ดังนี้ 
 

 2555 2554 สวนตาง % ของสวนตาง 

คาสอบบัญชีสําหรับงบการเงินที่

จัดทําตามมาตรฐานบัญชีไทย  

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

คาสอบบัญชีสําหรับงบการเงินที่

จัดทําตามมาตรฐาน IFRS  

470,000 บาท 470,000 บาท 0 บาท 0% 

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

 

ในรอบบัญชีที่ผานมาบริษัทจายคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของกับการสอบบัญชีเพิ่มเติม จํานวน 6,699 บาท สําหรับ

คาบริการอื่น ในรอบบัญชีที่ผานมา บริษัทไมมีการรับบริการอื่นจากสํานักงานผูสอบบัญชี บุคคลหรือกิจการ

ที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชี และสํานักงานบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด 

ประธานฯ จึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกลาว 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทในวาระนี้ดังตอไปนี้ 

มต ิ อนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2555 ดังนี้  

1. นางสาววิสสุตา จริยธนากร   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 3853 และ/หรือ 

2. นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 และ/หรือ 

3. นางกิ่งกาญจน 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 โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเปนผูสอบบัญชี 

แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯประจําป 2555 โดยกําหนดคาสอบบัญชีเปน

จํานวนเงิน 1,060,000 บาท สําหรับงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่จัดทําตามพระราชบัญญัติ

วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และกําหนดคาสอบบัญชีจํานวนเงิน 470,000 บาท สําหรับงบการเงินที่จัดทํา

ตามมาตรฐาน International Financial Reporting Standards (IFRSs) 
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ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียง ลงมติเปนเอกฉันทดวยจํานวนเสียง 

182,935,013 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมด โดยไมมี

คะแนนเสียงคัดคานหรืองดออกเสียง 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจํานวน 1,150,000,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งรอยหา

สิบลานบาท) เปน 1,725,000,000 บาท (หนึ่งพันเจ็ดรอยยี่สิบหาลานบาท) โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 

575,000,000 บาท (หารอยเจ็ดสิบหาลานบาท) ดวยการออกหุนสามัญจํานวน 115,000,000 หุน (หนึ่งรอยสิบ

หาลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท (หาบาท) 

 นายดนัย ลาภาวิวัฒน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา เนื่องจากในชวงหลาย

ปที่ผานมา บริษัทมีอัตราการเติบโตที่สูงทั้งจากสินทรัพยรวมและกําไรสุทธิ โดยมีแหลงเงินทุนจากการกูยืม

เงินเปนหลัก สงผลใหอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 อยูที่

ระดับ 7.90 เทา เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดหา

แหลงเงินกู ดวยตนทุนทางการเงินที่สามารถแขงขันได และลดภาระเงินกูยืมและดอกเบี้ยจาย จึงเห็นสมควร

ใหบริษัททําการเพิ่มทุนเพื่อเสริมสรางโครงสรางเงินทุนใหแข็งแกรงเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

ดังกลาว โดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัท กําหนดใหการเพิ่มทุน

จดทะเบียนตองไดรับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

 ประธานฯจึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกลาว 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติในวาระดังกลาว ดังตอไปนี้ 

 มติ  อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจํานวน 1,150,000,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งรอยหา

สิบลานบาท) เปน 1,725,000,000 บาท (หนึ่งพันเจ็ดรอยยี่สิบหาลานบาท) โดยการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนจํานวน 575,000,000 บาท (หารอยเจ็ดสิบหาลานบาท) ดวยการออกหุนสามัญจํานวน 

115,000,000 หุน (หนึ่งรอยสิบหาลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท (หาบาท) 

 ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียง ลงมติเปนเอกฉันทดวยจํานวน

เสียง 182,935,013 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมด โดย

ไมมีคะแนนเสียงคัดคานหรืองดออกเสียง 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให

สอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 นายดนัย ลาภาวิวัฒน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัท กําหนดใหการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ

ตองไดรับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนและเพื่อใหสอดคลองกับวาระที่ 8 เรื่องการพิจารณา

และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 ประธานฯจึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกลาว 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติในวาระดังกลาว ดังตอไปนี้ 
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 มติ  อนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อใหสอดคลองกับ

การเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยแกไขใหเปนดังนี้ 

  “ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน 1,725,000,000  บาท  (หนึ่งพันเจ็ดรอยยี่สิบหาลานบาท) 

     แบงออกเปน                    345,000,000  หุน    (สามรอยสี่สิบหาลานหุน) 

     มูลคาหุนละ                             5  บาท   (หาบาท) 

     โดยแยกออกเปน 

     หุนสามัญ           345,000,000  หุน    (สามรอยสี่สิบหาลานหุน)  

     หุนบุริมสิทธิ                                   -     หุน    (   -    )” 

 ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียง ลงมติเปนเอกฉันทดวยจํานวน

เสียง 182,935,013 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมด โดย

ไมมีคะแนนเสียงคัดคานหรืองดออกเสียง 

วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวน 115,000,000 หุน (หนึ่งรอยสิบหา

ลานหุน) และการจัดสรรหุนดังกลาวใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Rights Issue) 

ในอัตราการจองซื้อ 2 (สอง) หุนสามัญเดิม ตอ 1 (หนึ่ง) หุนสามัญใหม (2:1) ในราคาเสนอขายหุนละ 10 

บาท (สิบบาท) 

 นายดนัย ลาภาวิวัฒน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหสอดคลองกับ

วาระที่ 8 การออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและการจัดสรรหุนดังกลาวตองไดรับการ

พิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

 ประธานฯจึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกลาว 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติในวาระดังกลาว ดังตอไปนี้ 

 มต ิ อนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว

ใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Rights Issue) โดยการออกหุนสามัญใหม

จํานวน 115,000,000 หุน (หนึ่งรอยสิบหาลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท (หาบาท) และให

สิทธิในการจองซื้อ 2 หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนสามัญใหม (2:1) ในราคาเสนอขายตอหุน 10 บาท (สิบ

บาท) 

  นอกจากนี้ ที่ประชุมไดอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว ใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัท 

ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

 1) ใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดเสนอขายใหแกผูถือหุนสามัญเดิม (บริษัทกําหนดรายชื่อ

ผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 5 เมษายน 2555 

และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 10 เมษายน 2555) ตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่ง

ผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Issue) ในอัตรา 2 (สอง) หุนสามัญเดิม ตอ 1 (หนึ่ง) หุน

สามัญใหม โดยผูถือหุนเดิมมีสิทธิจองซื้อหุนใหมเกินสิทธิของตนตามอัตราที่กําหนดไวนี้
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ได แตผูถือหุนเดิมที่จองซื้อหุนใหมเกินสิทธิจะไดรับการจัดสรรหุนใหสําหรับจํานวนที่มี

การใชสิทธิเกินนี้ เมื่อมีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมที่ไดจองซื้อตามสิทธิ

ครบถวนทั้งหมด หรือสละสิทธินั้นแลวเทานั้น 

 2) ใหคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจัดการซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการเปนผู

มีอํานาจในการพิจารณากําหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการออกหุน

สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึง ระยะเวลาจองซื้อ การชําระเงินคาหุน และกําหนด

เงื่อนไขอื่น ตลอดจนมีอํานาจในการเขาเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาตางๆ ที่

เกี่ยวของ รวมทั้งดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอ

ขายหุนสามัญเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงการนําหุนสามัญเพิ่มทุนเขาจด

ทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจน

ดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  3) ในกรณีที่ มีหุนสามัญเพิ่มทุน เหลือจา กการจ องซื้ อขอ งผู ถือหุน เดิมตามสิทธิ  ใ ห

คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจัดการมีอํานาจจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ

ดังกลาวใหกับผูถือหุนเดิมที่ประสงคจะซื้อเกินสิทธิตามสัดสวนการถือหุนเดิม (Pro Rata 

Basis) ในราคาเดียวกันกับหุนที่ไดรับการจัดสรรตามสิทธิ 

 ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียง ลงมติเปนเอกฉันทดวยจํานวน

เสียง 182,935,013 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมด โดย

ไมมีคะแนนเสียงคัดคานหรืองดออกเสียง  

วาระที่ 11  พิจารณาอนุมัติการออกตราสารหนี้ 

 นายดนัย ลาภาวิวัฒน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา เนื่องจากปจจุบัน

แหลงเงินทุนของบริษัทในการขยายธุรกิจอาศัยเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน เงินทุนและผลกําไรจากการ

ดําเนินงานเปนหลัก คณะกรรมการจึงเห็นวาบริษัทควรเพิ่มชองทางในการระดมทุนเพื่อบริหารสภาพคลอง

และตนทุนทางการเงินของบริษัท โดยการออกตราสารหนี้ใหม ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

ประเภท : หุนกูและ/หรือตั๋วเงิน ชนิดระบุชื่อผูถือหรือไมระบุชื่อผูถือ ประเภทดอยสิทธิ

หรือไมดอยสิทธิ อาจมีหรือไมมีประกัน และอาจมีหรือไมมีผูแทนผูถือตราสารหนี้ 

จํานวนเงินรวม : ยอดคงคางของตราสารหนี้ที่จะออกเพิ่มเติมโดยการอนุมัติของมติที่ประชุมผูถือหุน

ในครั้งนี้เมื่อรวมกับตราสารหนี้ที่ไดรับการอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ใหออกไดกอนหนานี้ที่ยังไมถึงกําหนด

ชําระเงิน ไมเกิน 10,000 ลานบาท หรือเงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเทา โดยเมื่อตรา

สารหนี้จํานวนใดครบกําหนด ใหสามารถออกและเสนอขายใหมไดโดยที่ยอดคง

คางของตราสารหนี้ไมเกินที่ไดรับอนุมัติในครั้งนี้ 

อายุ : ไมเกิน 5 ป นับแตวันที่ออกตราสารหนี ้

วิธีการจัดสรร : ผูลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผูลงทุนสถาบัน และ/หรือผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ทั้งใน

ประเ ทศแล ะ/หรื อตา งประ เทศ ตามหลักเ กณฑที่ กํ าห นดไว ในปร ะกา ศ
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คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยอาจจะออกและเสนอขาย

เปนชุดเดียวหรือหลายชุด และจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็

ได 

 ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการไดมอบหมายมีอํานาจในการกําหนดรายละเอียดและ

เงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ดังนี้  

(1) กําหนดชนิด ประเภท รายละเอียดของตราสารหนี้ที่ออก อาทิเชน กําหนดชื่อ ประเภทของตราสาร

หนี้ ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกตราสารหนี้และผูถือตราสารหนี้ จํานวนที่ออกและ

เสนอขายในแตละคราว ระยะเวลาไถถอน การไถถอนกอนกําหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชําระเงิน

ตนและดอกเบี้ย ระยะเวลาการจองซื้อ หลักประกันและการค้ําประกัน วิธีการเสนอขายและการ

จัดสรร โดยใหรวมถึง (แตไมจํากัดเฉพาะ) การแตงตั้งผูจัดจําหนายตราสารหนี้ ผูจัดการการจัด

จําหนายและรับประกันการจัดจําหนายตราสารหนี้ นายทะเบียน และ/หรือ ผูแทนผูถือตราสารหนี้ 

(ถามี) หรือการแตงตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ รวมถึง

การนําตราสารหนี้ดังกลาวไปจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย หรือตลาดรองแหงใดๆ ศูนยซื้อขาย

หลักทรัพย ตลอดจนใหมีอํานาจดําเนินการขออนุญาตกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 (2) เจรจาตอรอง จัดทํา ตกลง ลงนาม และสงมอบซึ่งสัญญาและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของกับการออกและ

เสนอขายตราสารหนี้ดังกลาว และ 

(3) ดําเนินการอื่นใดที่ผูไดรับมอบอํานาจดังกลาวขางตนพิจารณาแลวเห็นวามีความจําเปนและ

เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกลาว 

 ประธานฯจึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกลาว 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติในวาระดังกลาว ดังตอไปนี้ 

มติ อนุมัติการออกตราสารหนี้ดังรายละเอียดที่กลาวมาขางตนนี้ 

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียง ลงมติเปนเอกฉันทดวยจํานวน

เสียง 182,935,013 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมด โดย

ไมมีคะแนนเสียงคัดคานหรืองดออกเสียง 

วาระที่ 12  พิจารณาอนุมัติการแกไขตราประทับและขอบังคับของบริษัท  

นายดนัย ลาภาวิวัฒน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ไดแจงตอที่ประชุมถึงขอเท็จจริงและเหตุผล

ดังนี้ 

1.  เพื่อปรับภาพลักษณของตราสัญลักษณใหสอดคลองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของพนักงานและลูกคาของ

บริษัท 

 2.  เพื่อความถูกตองในการใชตราสัญลักษณของบริษัทซึ่งเปนสัญลักษณของบริษัท 

เครื่องหมายการคา (LOGO) ใหม ประกอบไปดวย ตัวอักษร “F” จํานวน 4 ตัว ที่นํามาประสานกันเปนรูป

เหรียญเงินโบราณของชาวจีน ซึ่งมีความหมายวา บริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจใหบริการทางดานการเงินที่มี

คุณคา เปนธุรกิจที่มีความม่ันคงและมีการเติบโตตลอดเวลา 
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เนื่องจากตัวอยางตราประทับของบริษัทไดแสดงไวในขอบังคับขอ 40 ของบริษัท การเปลี่ยนตราประทับ

จําเปนตองแกไขขอบังคับของบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของ

บริษัทและไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแกไข

ขอบังคับขอ 40 ของบริษัท เพื่อแกไขตราประทับใหม โดยใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับขอ 40 ของบริษัท 

ประธานนําเสนอตัวอยางของตราประทับใหมของบริษัท ดังนี้ 

 

  ประธานฯจึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกลาว 

มติ อนุมัติการแกไขตราประทับและขอบังคับดังรายละเอียดที่กลาวมาขางตนนี้ 

 ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียง ลงมติเปนเอกฉันทดวยจํานวน

เสียง 182,935,013 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมด โดย

ไมมีคะแนนเสียงคัดคานหรืองดออกเสียง 

 

ไมมีกิจการอื่นใดที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา และไมมีคําถามเพิ่มเติมจากผูถือหุน ประธานฯ จึงกลาวปด

ประชุมเวลา 16:30 น. 

 

 

                                                                                                    
                                                

    

                                                       (   นายโล จุน ลอง    ) 

                                                                                 ประธานที่ประชุม 
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ขอมูลเบื้องตนของกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะ 

 

 

 

นายประดิษฐ  ศวัสตนานนท ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

อายุ 64 ป 

ที่อยู 353/5 ซอยสันติภาพ 1 ถนนทรัพย สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  Central State University, Oklahoma U.S.A. 

ประสบการณทํางาน ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง 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  

รุนท่ี 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 รุนท่ี 5/2551  

จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

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

จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุนท่ี 1/2547  

จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตร Audit Committee Program รุนท่ี 3/2547  

จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 8 ป  

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2 แหง 

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

2. กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนงในบริษัทอื่น ไมมี 

ตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/ กิจการที่มีธุรกิจ

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 

ไมมี 

การเขารวมประชุมในป 2555 มีการประชุมคณะกรรมการ 7 คร้ัง เขาประชุม 7 ครั้ง 

สวนไดเสียในวาระการประชุม วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2556 

จํานวนหุนที่ถือ ณ 31ธันวาคม 2555 90,000 หุน คิดเปน 0.03% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียง 
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ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 

 

นายโล จุน ลอง ประธานกรรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

อายุ 61 ป 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Santa Clara U.S.A. 

ประสบการณทํางาน ปจจุบัน ประธานกรรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร  

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

 ปจจุบัน ประธานกรรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร  

บริษัท กรุงเทพแกรนดแปซิฟคลีส  จํากัด (มหาชน) 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program รุนท่ี 22/2547                                                          

จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุนท่ี 48/2547                                                               

จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 13 ป  

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมมี 

ตําแหนงในบริษัทอื่น 1 แหง 

1. ประธานกรรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร  

บริษัท กรุงเทพแกรนดแปซิฟคลีส  จํากัด (มหาชน) 

ตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/ กิจการที่มีธุรกิจ

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 

ไมมี 

การเขารวมประชุมในป 2555 มีการประชุมคณะกรรมการ 7 คร้ัง เขาประชุม 7 ครั้ง  

จํานวนหุนที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2555 180,050 หุน คิดเปน 0.05% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียง 
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ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 

 

นายเชน ยิง ฮุย กรรมการบริหาร 

อายุ 47 ป 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  National Central University Taiwan R.O.C. 

ประสบการณทํางาน ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

 ปจจุบัน กรรมการบริหาร/ ผูชวยผูจัดการท่ัวไปอาวุโส บริษัท กรุงเทพแกรนดแปซิฟคลีส จํากัด (มหาชน) 

 ปจจุบัน Executive Vice President บริษัท ไชลีส ไฟแนนซ จํากัด 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program รุนท่ี 57/2549                                                                        

จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program รุนท่ี 132/2553               

จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 8 ป  

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมมี 

ตําแหนงในบริษัทอื่น  2 แหง 

1. กรรมการ / กรรมการบริหาร/ ผูชวยผูจัดการท่ัวไปอาวุโส บริษัท กรุงเทพแกรนดแปซิฟคลีส จํากัด 

(มหาชน) 

2. Executive Vice President บริษัท ไชลีส ไฟแนนซ จํากัด 

ตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/ กิจการที่มีธุรกิจ

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 

ไมมี 

การเขารวมประชุมในป 2555 มีการประชุมคณะกรรมการ 7 คร้ัง เขาประชุม 7 ครั้ง  

จํานวนหุนที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2555 ไมมี คิดเปน 0.00 % ของหุนที่มีสิทธิออกเสียง 
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ขอมูลเบื้องตนของกรรมการอิสระที่ครบกําหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 

 

นายอนันต ศวัสตนานนท กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

อายุ 61 ป 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด Commerce Course, The Institute of Foreign Languages Business Development & Management 

Course 

ประสบการณทํางาน ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง 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 รุนท่ี 38/2548                                                          

จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 8 ป 

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมมี 

ตําแหนงในบริษัทอื่น 2 แหง 

1. Executive Vice Chairman, Shanghai Kinghill Co., Ltd. Pudong  P.R.O.C. 

2. กรรมการผูจัดการ, Star of Andaman Co., Ltd. 

ตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/ กิจการที่มีธุรกิจ

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 

ไมมี 

การเขารวมประชุมในป 2555 มีการประชุมคณะกรรมการ 7 คร้ัง เขาประชุม 3 ครั้ง  

จํานวนหุนที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2555 75,000 หุน คิดเปน 0.02 % ของหุนที่มีสิทธิออกเสียง 
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ขอมูลเบื้องตนของกรรมการอิสระที่ครบกําหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 

 

นายเกษม อาคเนยสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

อายุ 64 ป 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาบัญชี Roosevelt University, U.S.A. 

ประสบการณทํางาน ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

 ปจจุบัน กรรมการ BNH Medical Center Co., Ltd. 

 ปจจุบัน Assistant Vice President- Internal Audit and Compliance Department   

บริษัท บางกอกแอรเวย จํากัด 

  Assistant Vice President- Finance บริษัท บางกอกแอรเวย จํากัด 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program รุนท่ี 79/2552                                                          

จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

จํานวนปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 4 ป  

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมมี 

ตําแหนงในบริษัทอื่น 2 แหง 

1. กรรมการ BNH Medical Center Co., Ltd. 

2. Assistant Vice President- Internal Audit and Compliance Department   

บริษัท บางกอกแอรเวย จํากัด 

ตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/ กิจการที่มีธุรกิจ

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 

ไมมี 

การเขารวมประชุมในป 2555 มีการประชุมคณะกรรมการ 7 คร้ัง เขาประชุม 7 ครั้ง  

จํานวนหุนที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2555 ไมมี คิดเปน 0.00 % ของหุนที่มีสิทธิออกเสียง 
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นิยามกรรมการอิสระ 

บริษัทไดกําหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ซึ่งมีขอกําหนดมากกวาหลักเกณฑตามประกาศคณะกรรมการกํากับทุน ที่ ทจ.  

14 /2551 ดังนี้ 

1. ถือหุนไมเกินรอยละศูนยจุดหาของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจ

ควบคุม ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแต

จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส 

พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอ

ใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ใน

ลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ 

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

การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 

ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจาก บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยง  ทั้งนี้  ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใช

กรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ

ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่

เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

8. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท 
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หลักฐานสําหรับการเขารวมประชุม 

1. บุคคลธรรมดา 

 1.1 ผูถือหุนสัญชาติไทย 

  (ก) กรณีมาดวยตัวเอง บัตรประจําตัวของผูถือหุน 

  (ข) กรณีมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะพรอมกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อทั้งผูมอบฉันทะและผูรับ

มอบฉันทะครบถวน สําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณี

เปนชาวตางชาติ) ของผูรับมอบอํานาจ 

 1.2 ผูถือหุนชาวตางประเทศ 

  (ก) กรณีมาดวยตัวเอง หนังสือเดินทางของผูถือหุน 

  (ข) กรณีมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะพรอมกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อทั้งผูมอบฉันทะและผูรับ

มอบฉันทะครบถวน  สําเนาหนังสือเดินทางของผูมอบอํานาจ และบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณี

เปนชาวตางชาติ)ของผูรับมอบอํานาจ 

2. นิติบุคคล 

 2.1 นิติบุคคลสัญชาติไทย 

(ก) กรณีมาดวยตัวเอง  

1. หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไมเกิน 60 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

2. สําเนาบัตรประจาํตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนามใน

หนังสือมอบอํานาจ 

(ข) กรณีมอบฉันทะ  

1. หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไมเกิน 60 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

2. หนังสือมอบฉันทะพรอมกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อทั้งผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ

ครบถวน สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ได

ลงนามในหนังสือมอบอํานาจ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) 

ของผูรับมอบอํานาจ 

 2.2 นิติบุคคลสัญชาติตางประเทศ 

(ก) กรณีมาดวยตัวเอง 

1. หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไมเกิน 60 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

2. สําเนาบัตรประจาํตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงนามใน

หนังสือมอบอํานาจ 
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(ข) กรณีมอบฉันทะ  

1. หนังสือรับรองนิติบุคคล 

2. หนังสือมอบฉันทะพรอมกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อทั้งผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ

ครบถวน สําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ได

ลงนามในหนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) 

ของผูรับมอบอํานาจ 

ทั้งนี้ ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการรับรองสําเนาถูกตอง และหากเปนเอกสารที่จัดทําขึ้นในตางประเทศ ตองมีการ

รับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพับลิค 

 
หมายเหตุ: 1) ผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมไดตั้งแตเวลา 14.00 น. ถึง 15.00 น.  ของวันที ่10 เมษายน 2556 

 2) ผูรับมอบอํานาจที่ไดรับจากผูถือหุนหลายทานไดโปรดสงหลกัฐานการเขารวมประชุมมายังบริษัทกอนวันที่ 10 เมษายน 2556 



เอกสารแนบ 6 

- 34 - 

ขอบังคับ 

ของ 

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จํากัด (มหาชน) 

สวนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 

ขอ 13.  ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบง

ออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 

 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหใชวิธีจับ

ฉลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการ

ที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได 

ขอ 14. กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส 

หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น ตามขอบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติ ซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวน

แนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑ และจะกําหนดไวเปนคราว ๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได 

และนอกจากนั้นใหไดรับเบี้ยเลี้ยง และสวสัดิการตาง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคหนึ่งไมกระทบกระเทือนตอสิทธิของพนักงานหรือลูกจางของบริษัทซึ่งไดรับเลือกตั้งเปน

กรรมการ ในอันที่จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท 

ขอ 25. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือนนับแตวัน

สิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท 

  การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวา 1 

ใน 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของ

จํานวนหุนที่จาํหนายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ

เมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีนี ้ ใหคณะกรรมการจัด

ประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

 ขอ 26. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวาเปนเรื่องที่จะเสนอ

เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนทราบไม

นอยกวา 7 วันกอนวนัประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วันกอนวันประชุมไมนอย

กวา 3 วนั 

  ในการประชุมผูถือหุน สามารถจัดประชุมได ณ ทองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัท หรือ

จังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร 
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 ขอ 27. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงแทนตนในการ

ประชุมก็ได 

  หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันที่และลายมือชื่อของผูถือหุนที่มอบฉันทะ และจะตองเปนไปตามแบบที่

นายทะเบียนกําหนด 

  โดยบุคคลที่ไดรับมอบฉันทะนั้น จะตองมอบหนังสือมอบฉันทะใหแกประธานกรรมการหรือผูที่

ประธานกําหนด ณ ที่ประชุม กอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 

 ขอ 28. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 

คน และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ

จากผูถือหุนมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ

จํานวนหุนที่จาํหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

  ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมา

เขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะมีผูถือหุนรองขอ ให

การประชุมดังกลาวเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะมีผูถือหุนรองขอ ใหทําการนัด

ประชุมใหม และใหสงหนังสือเชิญประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ จะครบ

องคประชุมหรือไมก็ได 

  ในการประชุมผูถือหุน ใหประธานกรรมการนั่งเปนประธานในท่ีประชุม ถาไมมีประธานกรรมการ 

หรือประธานกรรมการมิไดมาประชุม ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรอง

ประธาน หรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหที่ประชุมเลือกผูถือหุนคนใดคนหนึ่งซึ่งไดเขารวมประชุมเปนประธานในที่

ประชุม 

 ขอ 29. ในการออกเสียงลงคะแนน ใหหุนหนึ่งหุนมีสิทธิ์ออกเสียงหนึ่งเสียง 

  การออกเสียงลงคะแนน ใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตผูถือหุนไมนอยกวา 5 คนรองขอและที่ประชุมลง

มติใหลงคะแนนลับก็ใหลงคะแนนลับ สวนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นใหเปนไปตามที่ประธานในที่ประชุมกําหนด 

 ขอ 30. มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

  (1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา

มีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 

  (2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

   (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 

   (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 

   (ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ

บางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี

วัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 
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   (ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ 

   (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุนกู 

   (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 

   (ช) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด 

 ขอ 31. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้ 

  (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัท

ในรอบปที่ผานมา 

  (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของรอบปบัญชีที่ผานมา 

  (3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และจัดสรรเงินไวเปนทุนสาํรอง 

  (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกําหนดคาตอบแทน 

  (5) แตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน 

  (6) กิจการอื่นๆ 

 ขอ 38. หามมิใหแบงเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู 

หามมิใหแบงเงินปนผล 

  เวนแตเปนกรณีของหุนบุริมสิทธิที่ขอบังคับระบุไวเปนการอื่น เงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุน หุนละ

เทา ๆ กัน 

  การจายเงินปนผลตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

  คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหผูถือหุนไดเปนครั้งคราว เมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกําไร

สมควรพอที่จะทําเชนนั้น และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 

  การจายเงินปนผล ใหกระทําภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ที่ประชุมผุถือหุน หรือคณะกรรมการลงมติ

แลวแตกรณี ทั้งนี้ ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน และใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลนั้นในหนังสือพิมพดวย 

หามมิใหคิดดอกเบี้ยแกบริษัทหากการจายเงินปนผลนั้น ไดกระทําภายใตระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 
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แบบหนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. 
 เขียนที่   

 วันที่   เดือน   พ.ศ.   

 

(1) ขาพเจา  สัญชาติ  

อยูบานเลขที่  ถนน  ตําบล/แขวง   

 อําเภอ/เขต จังหวัด  รหัสไปรษณีย  

 (2) เปนผูถือหุนของ                   บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน)                                              ๆ 

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม   หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ      เสียง  ดังนี ้

   หุนสามัญ   หุน       ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ    เสียง 

   หุนบุริมสิทธิ   หุน       ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ     เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให  

 (1)                                               อายุ    ป 

 อยูบานเลขที่   ถนน   ตําบล/แขวง   

 อําเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย   

 (2)                                              อายุ    ป 

 อยูบานเลขที่   ถนน   ตําบล/แขวง   

 อําเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย   

  (3)     นายประดิษฐ ศวัสตนานนท   ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ    อาย ุ       64 ป 

 อยูบานเลขที่        353/5  ถนน         ทรัพย  ตําบล/แขวง       สี่พระยา  

 อําเภอ/เขต           บางรัก  จังหวัด      กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย    10500                             0  

คนหนึ่งคนใดเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมผูถือหุนสามัญครั้งที ่ 

ครั้งที่ 29/2556 ในวันที ่ 10 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น.  ณ หองประชุมแกรนดฮอลล บางกอกคลับ น 28                         

อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ชั้น 28  เลขที่ 175    ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร                           

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

  วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน คร้ังที่ 28/2555 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 27 

เมษายน 2555 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

      เห็นดวย    ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

  



เอกสารแนบ 7 

- 38 - 

   วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจําป 2555 ของคณะกรรมการบริษัท  

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

    เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งไดผาน

การพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

    เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

   วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกําไรของบริษัทและพิจารณาการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงาน

ประจําป 2555 

     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

      เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

   วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระใหกลับเขาดํารงตําแหนงใหม ดังนี้ 

    กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 

    1. นายโล จุน ลอง กรรมการ 

    2. นายเชน ยิง ฮุย กรรมการ  

    3.   นายอนันต ศวัสตนานนท กรรมการอิสระ 

    4. นายเกษม อาคเนยสุวรรณ กรรมการอิสระ 

     (ก)ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้  

  การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด ดังนี้ 

      เห็นดวย    ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

     การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล ดังนี้ 

  ชื่อกรรมการ นายโล จุน ลอง     

      เห็นดวย    ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ นายเชน ยิง ฮุย     

     เห็นดวย    ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ นายอนันต ศวัสตนานนท                                                        

 เห็นดวย    ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

  ชื่อกรรมการ   นายเกษม อาคเนยสุวรรณ                                                         

 เห็นดวย    ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
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    วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2556  

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

    เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

  วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2556  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

      เห็นดวย   ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

  วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกหุนกู  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

      เห็นดวย   ไมเห็นดวย    งดออกเสียง  

   วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี) 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

      เห็นดวย   ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 

  (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวา

การลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือใน

กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตนรวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ

เพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุ

ในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 

    ลงช่ือ   ผูมอบฉันทะ 

      ( )  

 

    ลงช่ือ   ผูรับมอบฉันทะ 

      ( )  

 

    ลงช่ือ   ผูรับมอบฉันทะ 

      ( )  

 

    ลงช่ือ   ผูรับมอบฉันทะ 

      ( )  

หมายเหตุ 

1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม

สามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจํา

ตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน)  
 

 ในการประชุมสามัญ ครั้งที่    29/2556   ในวันที่  10 เมษายน 2556  เวลา  15.00 น.   ณ   หองประชุมแกรนดฮอลล  

บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร  เลขที่ 175    ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร   หรือ

ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

                
 

   วาระที ่ เรื่อง     

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  เห็นดวย    ไมเห็นดวย งดออกเสียง  
   

   วาระที ่ เรื่อง     

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  เห็นดวย    ไมเห็นดวย งดออกเสียง  
 

   วาระที ่ เรื่อง     

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  เห็นดวย    ไมเห็นดวย งดออกเสียง  
 

  วาระที ่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ) 

ชื่อกรรมการ   

 เห็นดวย    ไมเห็นดวย งดออกเสียง  

ชื่อกรรมการ   

 เห็นดวย    ไมเห็นดวย งดออกเสียง  

ชื่อกรรมการ   

 เห็นดวย    ไมเห็นดวย งดออกเสียง  

ชื่อกรรมการ   

 เห็นดวย    ไมเห็นดวย งดออกเสียง  

ชื่อกรรมการ   

 เห็นดวย    ไมเห็นดวย งดออกเสียง  

ชื่อกรรมการ   

 เห็นดวย    ไมเห็นดวย งดออกเสียง  
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สถานที่ประชุมใหญสามญัประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 29/2556 

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จํากดั (มหาชน) 

วันที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ หองแกรนดฮอลล บางกอกคลับ  

ชั้น 28 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร, เลขที่175 ถนนสาทรใต, แขวงท ุ งมหาเมฆ, เขตสาทร, กรุงเทพ 10120 

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

- จากถนนเพลินจิต, ถนนพระราม 4, เขาถนนสาทรใต วิ่งผานซอยสวนพลู, ผานสถานฑูตสิงคโปร, ตึกที่ 2 เลี้ยวซายเขาดานหนาอาคาร  

- จากถนนสาทรเหนือ ถึงสี่แยกสาทรใหเลี้ยวขวาเขาถนนนราธิวาสฯ แลวชิดซายเขาซอยแรก มุมตึก (นราธิวาส 5)  

-        จาก ถนนสุรวงศ, ถนนสีลม เลี้ยวเขาถนนนราธิวาสฯ ผานสี่แยกสาทรแลวชิดซายเขาซอยแรก มุมตึก (นราธิวาส 5)  

- จากถนนพระราม 3 วิ่งมาตามถนนนราธิวาสฯ ถึงสี่แยกสาทรใหรอเลี้ยวกลับรถดานหนาปอมตํารวจแลวชิดซายเขาซอยแรก (นราธิวาส 5) 

- หรือใชรถไฟฟาบีทีเอส (สายสีลม) ลงท่ีสถานีรถไฟฟาชองนนทรี แลวเดินขึ้นสะพานลอยขามมาทางดานถนนสาทรใต ตึกที่ 2 ขวามือ 

- รถโดยสาร BRT สายสาทร – ราชพฤกษ ลงท่ีสถานีสาทรขามมาดานถนนสาทรใต ตึกที่ 2 จากขวามือ  

หมายเหตุ ชั้นจอดรถใตดิน ลงไปอยูดานขวามือ จากนั้นใหใชลิฟทจากชั้นใตดินมาที่ชั้น 1 แลวตอลิฟทของคลับมาที่ชั้น 28 (ลอบบี้) 

  

                                                                    สถานีรถไฟฟา บีทีเอส  ศาลาแดง              

          ถนนสีลม                                                                    ถนนสลีม                                                BTS 

                                                                                                     

 

  สถานีรถไฟฟา บีทีเอส  ชองนนทรี                                                   C                                    ซิตี้แบงค                 

                                                                                                                       

             ถนนสาทรเหนือ                                                                                                                    ถนนสาทรใต            

             อาคารรัจนาการ                                                                                                                                   สถานฑูตสิงคโปร 

 อาคารเอ็มไพร ทาวเวอร                                                                                                                             อาคารสาทรซิตี้ ทาวเวอร                     

 A = อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร                                      ซ. นราธิวาส ฯ  5                                              

 B = อาคารเอเชียเซน็เตอร                                                                 ชั้นใตดิน                                                    ชั้นที่ 1 

 C = ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย)                                                                               

                                                                             ลานจอดรถ                                                   คลับลิฟท 

  ถนนนราธิวาสราชนครินทร                                                                                           

    ธนาคารกรุงเทพ 

A 

BTS 

BRT B 
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