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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนคร้ังท่ี 29/2556 

ของ 
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง  จํากัด (มหาชน) 

 

 
เวลาและสถานที่ 
 

ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ หองแกรนดฮอลล บางกอก คลับ ช้ัน 28 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร       
เลขท่ี 175  ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

กรรมการท่ีเขารวมประชุม 

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

ผูบริหารท่ีเขารวมประชุม 

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

เลขานุการบริษัท 

1.  คุณดนัย ลาภาวิวัฒน  เลขานุการบริษัท 

ผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม 

1.  คุณวิสสุตา  จริยธนากร บริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด 
2.  คุณพูนนารถ  เผาเจริญ บริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด 

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เขารวมประชุม 

1. คุณสถาพร  จําสุข  บริษัท สํานักกฎหมาย เซาธ เอเซีย จํากัด 

2. คุณอนุรักษ ปนตาเทพ  บริษัท สํานักกฎหมาย เซาธ เอเซีย จํากัด 

ผูแทนในการนับคะแนนอิสระ 

บริษัท โอเจ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
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เร่ิมการประชุม 

นายโล จุน ลอง ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุมและดําเนินการประชุม ไดแจงตอที่ประชุมวามีผูถือหุนของ 
บริษัท เขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 160 คน ถือหุนรวมกันเปนจํานวนทั้งสิ้น 294,926,105 หุน 
คิดเปนรอยละ 85.5 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ซึ่งมากกวา 1 ใน 3 ตามที่กฎหมายกําหนด ครบเปนองคประชุม  

นายสถาพร จําสุข ที่ปรึกษากฎหมายอิสระไดกลาวแนะนําคณะกรรมการ ผูบริหาร ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ 
และผูแทนในการนับคะแนนอิสระ ที่รวมเขาประชุม โดยท่ีปรึกษากฎหมายอิสระไดประกาศแจงวิธีปฏิบัติในการ
ลงคะแนนในแตละวาระโดยถามีผูถือหุนทานใด ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหผูถือหุนกรอกบัตรลงคะแนนเสียงที่
บริษัทจัดไวให  และมอบใหเจาหนาที่ของบริษัท ในกรณีที่ผูถือหุนไมดําเนินการดังกลาว ใหถือวาผูถือหุนเห็นชอบหรือ
เห็นดวยตามมติที่นําเสนอ  

สําหรับวาระที่ 5 ในเรื่องการพิจารณาแตงต้ังกรรมการ ที่ประชุมจะจัดใหลงคะแนนแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล โดย
บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะวาระน้ีเมื่อจบการลงคะแนน และบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนสวนที่เหลือทั้งหมดจาก
ผูถือหุนทุกทานเมื่อสิ้นสุดการประชุม โดยขอใหผูถือหุนลงมติใหครบทุกวาระตามการใชสิทธิออกเสียงในแตละวาระ 

ในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระน้ันใหหุนหน่ึงหุนมีสิทธิออกเสียงไดหน่ึงเสียง (one share/ one vote) ทั้งน้ี ในการ
รวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย และ/หรือที่งดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิ
ออกเสียงในที่ประชุม สวนผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุม โดยออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงคของทานผูถือหุนน้ัน บริษัทไดทําการบันทึกคะแนนเสียงในระบบเพ่ือลงมติในแตละวาระเรียบรอยแลว โดยผูรับ
มอบฉันทะไมตองกรอกบัตรลงคะแนนใดๆ อีก  

หลังจากน้ัน ประธานฯ กลาวเปดการประชุมเพ่ือพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน คร้ังท่ี 28/2555 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 27 
เมษายน 2555 

นายดนัย ลาภาวิวัฒน เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ไดแจงตอที่ประชุม วา บริษัทไดจัดทํารายงานการ
ประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 28/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 และบริษัทไดจัดสง
สําเนารายงานการประชุมครั้งดังกลาวใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดแลว นอกจากน้ี บริษัทยังจัดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหแกผูถือหุนพรอม
เอกสารเชิญประชุมน้ีแลว  

ทั้งน้ี คณะกรรมการเห็นวา รายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 28/2555 ในวันที่                        
27 เมษายน 2555 ไดมีการบันทึกไวอยางถูกตองแลว จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงาน
การประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนดังกลาว 

ประธานฯ  จึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกลาว  

ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทในวาระน้ีดังตอไปน้ี 

มติ รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 28/2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 



 

3 
 

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียง ลงมติเปนเสียงขางมากดวยจํานวนเสียง 
284,892,205 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมด และมีผูถือหุน
งดออกเสียงจํานวน 10,320,500 เสียง โดยไมมีคะแนนเสียงคัดคาน 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานประจําป 2555 ของคณะกรรมการบริษัท  

นายดนัย ลาภาวิวัฒน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ไดแจงตอที่ประชุม วา ตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ไดกําหนดใหที่ประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนพิจารณารายงานของ
คณะกรรมการท่ีแสดงผลการดําเนินงานของรอบปที่ผานมา เพ่ือสิทธิของผูถือหุนในการรับทราบผลการ
ดํา เนินงานของบริ ษัท  ซึ่ งรายงานของคณะกรรมการปรากฏอยู ในรายงานประจําป  2555 ตาม
เอกสารแนบทาย 2 ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี 

นายโล จุน ลอง ในฐานะประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัท ไดแถลงรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
ประจําป 2555 ตอที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

สภาพเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมป 2555 

เศรษฐกิจไทยในป 2555 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) มีอัตราการขยายตัวรอยละ 6.4 เปรียบเทียบ
กับป 2554 ซึ่งมีอัตราการขยายตัวเพียงรอยละ 0.1 เปนผลมาจากการฟนตัวจากอุทกภัยในปลายป 2554 โดยมี
ปจจัยสนับสนุนหลักมาจากมาตรการการกระตุนการใชจายตางๆของภาครัฐ เชน การรับจํานําขาว การปรับ
ขึ้นคาแรงขั้นตํ่า และนโยบายคืนภาษีรถยนตคันแรก เปนตน นอกจากน้ี ธนาคารแหงประเทศไทยไดปรับลด
อัตราดอกเบี้ยอางอิงจากรอยละ 3.25 ในป 2554 เปนรอยละ 2.75 ในป 2555 รวมทั้งภาครัฐก็มีการลดอัตรา
ภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ 30 ในป 2554 เปนอัตรารอยละ 23 ในป 2555 เพ่ือชวยกระตุนการฟนฟู
เศรษฐกิจ 

สําหรับอุตสาหกรรมรถยนต ยอดจําหนายรถยนตใหมในป 2555 มีจํานวน 1,432,052 คัน เพ่ิมขึ้นจากป 2554 
ที่มีจํานวน 794,081 คัน หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 80.9 เปนผลมาจาก 3 ปจจัยหลัก ไดแก อุปสงคที่ถูกเล่ือนออกไป
เน่ืองจากปญหาอุทกภัย การฟนฟูภายหลังจากปญหาน้ําทวม และนโยบายคืนภาษีรถยนตคันแรก สงผลทําให
อุตสาหกรรมรถยนตและธุรกิจเชาซื้อรถยนตในป 2555 มีการเติบโตอยางสดใส 

ภาคอุตสาหกรรมที่ฟนตัวอยางรวดเร็ว เปนผลมาจากภาคการผลิตเพ่ิมการลงทุนในเคร่ืองจักร และมีความ
ตองการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือขยายธุรกิจ จึงสงผลดีใหกับธุรกิจลีสซิ่งและแฟคตอริ่งที่มีอุปสงคเพ่ิมขึ้น 

ผลประกอบการป 2555 

สําหรับผลประกอบการของบริษัทและบริษัทยอย สินทรัพยรวมมีจํานวน 23,096 ลานบาทในป 2555 เพ่ิมขึ้น
รอยละ 26.8จากจํานวน 18,215 ลานบาทในป 2554 เปนผลมาจากการเติบโตของพอรตสินเช่ือจากการ
ขยายตัวของธุรกิจ สําหรับสวนของผูถือหุนมีจํานวน 3,454 ลานบาทในป 2555 เพ่ิมขึ้นรอยละ 68.8 จาก
จํานวน 2,046 ลานบาทในป 2554 ซึ่งเปนผลมาจากการท่ีบริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 1,150 
ลานบาท และมาจากกําไรสุทธิจํานวน 488 ลานบาท สําหรับหน้ีสินรวมมีจํานวน 19,642 ลานบาทในป 2555 
เพ่ิมขึ้นรอยละ 21.5 จาก 16,169 ลานบาทในป 2554 

รายไดรวมมีจํานวน 2,051 ลานบาทในป 2555 เพ่ิมขึ้นรอยละ 23.8 จากจํานวน 1,657 ลานบาทในป 2554 
เปนผลมาจากการเติบโตของพอรตสินเช่ือ คาใชจายทางการเงินมีจํานวน 733 ลานบาทในป 2555 เพ่ิมขึ้น
รอยละ 17.4 จากจํานวน 624 ลานบาทในป 2554 แตเมื่อคิดเปนรอยละของรายไดรวมเทากับรอยละ 35.7 
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ของรายไดรวมในป 2555 ลดลงจากรอยละ 37.7 ของรายไดรวมในป 2554 อันเปนผลมาจากการลดลงของ
อัตราดอกเบ้ีย ทําใหกําไรสุทธิรวมมีจํานวน 488 ลานบาทในป 2555 เพ่ิมขึ้นรอยละ 47.3 จากจํานวน 332 
ลานบาทในป 2554 

พอรตสินเช่ือมีจํานวน 22,786 ลานบาทในป 2555 เพ่ิมขึ้นรอยละ 28.8 จากจํานวน 17,686 ลานบาทในป 
2554 โดยมาจากการขยายตัวของการใหสินเช่ือ ในขณะท่ีสัดสวนสินเช่ือที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) 
เทากับรอยละ 0.50 ของพอรตสินเช่ือรวม ณ สิ้นป 2555 เพ่ิมขึ้นเล็กนอยจากรอยละ 0.42 ของพอรตสินเช่ือ
รวม ณ สิ้นป 2554 ซึ่งสะทอนใหเห็นคุณภาพของสินทรัพยของบริษัทและบริษัทยอยที่ยังอยูในเกณฑที่ดี  

การกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบตอสังคมโดย
ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท เพ่ือใหการบริหารงานของบริษัทเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปรงใส  สามารถตรวจสอบได และสรางความเช่ือมั่นตลอดจน
ประโยชนในระยะยาวตอผูถือหุน  ผูลงทุน  ผูมีสวนไดเสีย สังคม สิ่งแวดลอม และผูเก่ียวของทุกฝาย  

ทั้งน้ีบริษัทไดกําหนดโครงการกิจกรรมการพัฒนาสังคม โดยมีกิจกรรมชวยเหลือสถานศึกษาโดยการมอบ
เงินสนับสนุนและสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับโรงเรียน ตลอดจนทุนการศึกษาใหกับเด็กนักเรียน  ในป 
2555 บริษัทไดรับการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ในระดับ “ดีมาก” ซึ่งจัดโดยสมาคมผูลงทุนไทย 
รวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย นอกจากน้ี ยังไดรับการประเมินการ
กํากับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” โดยการประเมินของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

แนวโนมธุรกิจและกลยุทธป 2556 

ในป 2556 เศรษฐกิจไทยคาดวาจะขยายตัวในอัตรารอยละ 4.5 - 5.5 โดยคาใชจายสาธารณะจะเพิ่มขึ้น
เน่ืองจากภาครัฐมีการลงทุนในการบริหารจัดการนํ้า เพ่ือปองกันปญหาอุทกภัย และลงทุนในโครงสราง
คมนาคมพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC  

ธุรกิจเชาซื้อในป 2556 คาดวาจะเติบโตใกลเคียงกับธุรกิจรถยนต โดยคาดวามีอัตราการขยายตัวอยูที่รอยละ 
11.7 จากป 2555 หรือคิดเปน 1.6 ลานคัน ซึ่งยังเปนผลมาจากยอดคงคางจากปกอนจากนโยบายคืนภาษีรถ
คันแรก และความตองการการใชรถยนตที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง 

การลงทุนที่เพ่ิมขึ้นทั้งจากการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน จะสงผลใหธุรกิจเชาซื้อและธุรกิจแฟคตอริ่ง
ไดรับแรงสนับสนุนจากโครงการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐาน ทั้งในภาคสวนการขนสงและการกอสราง ซึ่ง
รวมท้ังยานพาหนะ และเครื่องมือตางๆ  

กลยุทธของบริษัทและบริษัทยอยประกอบดวย 2 มิติ มิติแรกเก่ียวของกับกลยุทธการเติบโต โดยเปนการ
แสวงหาการเติบโตของกําไรอยางตอเน่ืองผานการใหบริการทางการเงินใหแกลูกคาบุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคลโดยเนนเจาของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ทิศทางการเจริญเติบโตในอนาคตครอบคลุมไปถึงการ
ขยายตลาดเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC สําหรับมิติที่สองที่เก่ียวกับกลยุทธการแขงขัน บริษัทและ
บริษัทยอยจะเนนกลยุทธการใหบริการท่ีแตกตาง โดยการใหบริการท่ีมีคุณภาพ รวดเร็ว และยืดหยุน เพ่ือ
สรางความแตกตางสําหรับกลุมลูกคาในตลาดเฉพาะ (Niche Segments)  

สุดทายน้ี คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณทานผูถือหุน ลูกคา รวมถึงเจาหน้ีและพนักงานทุกทานที่รวมกัน
สนับสนุนและใหความเช่ือมั่นบริษัทเสมอมา 
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คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับทราบรายงานประจําป 2555
ดังกลาว 

ประธานฯ จึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและรับทราบเรื่องดังกลาว 

มติ รับทราบรายงานประจําป 2555 ของคณะกรรมการบริษัท  

ผลการออกเสียงลงคะแนน เน่ืองจากเปนวาระแจงเพ่ือทราบจึงไมมีการลงมติในวาระน้ี 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําปสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งไดผานการ
พิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

นายดนัย ลาภาวิวัฒน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ไดแจงตอที่ประชุม วา ตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ไดกําหนดใหบริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัทที่ผาน
การตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหแกผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติในทุกๆ ป ซึ่งรายละเอียดของงบ
การเงินประจําป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผานการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแลว ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2555 ตาม
เอกสารแนบทาย 2 ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี  

คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงาน
ผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังกลาว 

ประธานฯ จึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกลาว 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทในวาระน้ีดังตอไปน้ี 

มติ อนุมัติงบการเงินและรายงานผูสอบบัญชีประจําป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งไดผานการ
พิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียง ลงมติเปนเอกฉันทดวยจํานวนเสียง 
 295,707,335 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมด โดยไมมี
 คะแนนเสียงคัดคานหรืองดออกเสียง 

วาระท่ี 4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกําไรของบริษัทและพิจารณาการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 
2555 

นายดนัย ลาภาวิวัฒน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ไดแจงตอที่ประชุม ดังน้ี พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทขอที่ 38 ไดกําหนดวา หากบริษัทไมมีผลขาดทุน
สะสม บริษัทสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนตามนโยบายเงินปนผลของบริษัทไดในอัตรารอยละ 40 ถึง 
70 ของกําไรสุทธิ โดยจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวนไมนอยกวา
รอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไม
นอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยในป 2555 ต้ังแต 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 
มีกําไรสุทธิรวม 488,353,656 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรร
ผลกําไรประจําป 2555 ของบริษัท ดังน้ี 
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1. เงินสํารองตามกฎหมายในอัตรารอยละ 5 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 
23,197,925 บาท 

2.  เงินปนผลจายในอัตรา 1.00 บาทตอหุน สําหรับหุนสามัญจํานวน 345,000,000 หุน รวมเปนเงินปน
ผลจายทั้งสิ้น 345,000,000 บาท หรืออัตราการจายรอยละ 70.65 บริษัทกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มี
สิทธิไดรับเงินปนผล (Record Date)ในวันที่ 13 มีนาคม 2556 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนใน
วันที่ 14 มีนาคม 2556 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 30 เมษายน 2556 

ประธานฯ จึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกลาว 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทในวาระน้ีดังตอไปน้ี 

มติ อนุมัติการจัดสรรผลกําไรสุทธิประจําปจากผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย ในป 2555 
ต้ังแต 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งมีกําไรสุทธิรวมเปนจํานวน 488,353,656 บาท และ
อนุมัติการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2555 ดังน้ี 

1. เงินสํารองตามกฎหมายในอัตรารอยละ 5 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 
23,197,925 บาท 

2. เงินปนผลจายในอัตรา 1.00 บาทตอหุน สําหรับหุนสามัญจํานวน 345,000,000 หุน รวมเปนเงินปน
ผลจายทั้งสิ้น 345,000,000 บาท หรืออัตราการจายรอยละ 70.65 บริษัทกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิ
ไดรับเงินปนผล (Record Date)ในวันที่ 13 มีนาคม 2556 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 14 
มีนาคม 2556 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 30 เมษายน 2556 

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียง ลงมติเปนเอกฉันทดวยจํานวนเสียง 
 295,715,355 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมด โดยไมมี
 คะแนนเสียงคัดคานหรืองดออกเสียง                  

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระใหกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 

นายดนัย ลาภาวิวัฒน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ไดแจงตอที่ประชุม ดังน้ี ตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ. ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทขอ 13 กําหนดวาในการประชุมใหญสามัญประจําป
ผูถือหุน ใหกรรมการจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมดในคณะกรรมการพนจาก
ตําแหนงตามวาระ ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุด
กับสวนหน่ึงในสาม และกรรมการผูพนจากตําแหนงมีสิทธิไดรับเลือกต้ังใหมอีกได 

สําหรับกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระ และไดรับการเสนอช่ือใหกลับเขาดํารงตําแหนงใหมในที่
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 มีจํานวน 4 ทาน ไดแก 

1.    นายโล จุน ลอง   กรรมการ 
2. นายเชน ยิง ฮุย   กรรมการ 
3. นายอนันต ศวัสตนานนท  กรรมการอิสระ 
4. นายเกษม อาคเนยสุวรรณ  กรรมการอิสระ 
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ที่ปรึกษากฎหมายอิสระแจงวาสําหรับวาระการประชุมน้ี ไมมีผูถือหุนรายใดเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัทเปนการลวงหนา คณะกรรมการจึง
เห็นสมควรใหกรรมการท่ีออกตามวาระดังกลาวดํารงตําแหนงไปอีกวาระหน่ึง ทั้งน้ี เพ่ือใหเปนไปตามหลัก      
ธรรมาภิบาล และโปรงใสกรรมการทานที่ไดรับการเสนอช่ือใหกลับเขาดํารงตําแหนงใหมและเปนผูถือหุน
ของบริษัทจะงดออกเสียงในการพิจารณาตามวาระการประชุมน้ี  

นายดนัย ลาภาวิวัฒน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท แจงหลักเกณฑการสรรหากรรมการของ
บริษัทวากระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทไมไดผานคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจาก
ปจจุบันบริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันพิจารณาเลือกบุคคล
มาดํารงตําแหนงกรรมการ โดยพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ รวมถึงคํานึงถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ 
ประสบการณและความเช่ียวชาญ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่ผานมา รวมทั้ง
จะตองไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการของบริษัท 

คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นวากรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ ลวนแตเปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรู
ความสามารถและประสบการณในธุรกิจของบริษัทและท่ีผานมาไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการของ
บริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด     
พ.ศ. 2535  ดังน้ัน จึงเปนผูที่มีความเหมาะสมท่ีจะไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง จึง
เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมอนุมัติแตงต้ังกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระดังรายนามขางตน ใหกลับ
เขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหน่ึง โดยประวัติของกรรมการดังกลาวไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมเอกสาร
เชิญประชุมน้ีแลว  

ประธานฯ จึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกลาว 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทในวาระน้ีดังตอไปน้ี 

มติ อนุมัติแตงต้ังกรรมการท้ัง 4 ทานที่ครบกําหนดออกตามวาระ ไดแก นายโล จุน ลอง นายเชน ยิง ฮุย 
นายอนันต ศวัสตนานนท และนายเกษม อาคเนยสุวรรณ ใหกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระ
หน่ึง  

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียง ไดลงมติดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 
 

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

งดออกเสียง/ 
(%) 

1.นายโล จุน ลอง กรรมการ 295,535,055 / 
 100% 

251 / 
0.00% 

180,050/ 
0.00% 

2. นายเชน ยิง ฮุย กรรมการ 295,715,105 / 
 100% 

251/ 
0.00% 

0/ 
0.00% 

3. นายอนันต ศวัสตนานนท กรรมการอิสระ 273,625,155/ 
92.55% 

22,015,201/ 
7.45% 

75,000/ 
0.00% 

4. นายเกษม อาคเนยสุวรรณ กรรมการอิสระ 295,715,355/ 
100% 

1/ 
0.00% 

0/ 
0.00% 
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2556 

นายดนัย ลาภาวิวัฒน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ไดแจงตอที่ประชุมวา พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทขอที่ 31 ไดกําหนดให กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทน
จากบริษัท โดยที่ประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนจะพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการดังกลาว และ
เพ่ือเปนการสงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ บริษัทจึงควรพิจารณาคาตอบแทนที่เหมาะสมใหแก
คณะกรรมการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษทัประจําป 2556 

ทั้งน้ี กรรมการทานที่เปนผูถือหุนของบริษัทและเขารวมประชุม ซึ่งถือวาเปนผูมีสวนไดเสียกับการพิจารณา
ในวาระการประชุมน้ี ดังน้ันเพ่ือเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและโปรงใส กรรมการดังกลาวไดของดออก
เสียงในวาระการประชุมน้ี 

 ประธานฯจึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกลาว 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติในวาระดังกลาว ดังตอไปน้ี 

 มติ    อนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2556 ดังน้ี 
 หนวย : บาท 

ตําแหนง 

ป 2556 
คาตอบแทนราย

เดือน 
คาเบ้ียประชุม      

(ตอคร้ัง) 
โบนัส                      

(ผลประกอบการป 2555) 

1. ประธานกิตติมศักด์ิ1/ 40,000 - - 

2. ประธานกรรมการ  40,000  -  - 

3. ประธานกรรมการตรวจสอบ/  

 กรรมการอิสระ 

40,000  6,000  280,000  

4. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 30,000 6,000 210,000  

5. กรรมการบริหาร             20,000  - - 
1/  สําหรับตําแหนงประธานกิตติมศักดิ์ ใหคาตอบแทนมีผลตั้งแตเดือนท่ีแตงตั้ง หรือเดือนมกราคม 2556 สําหรับตําแหนงอื่นใหมีผลในเดือนเมษายน 

2556 หรือเดือนท่ีมีมติอนุมัติคาตอบแทนจากท่ีประชุมผูถือหุน 

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียง ลงมติเปนเสียงขางมากดวยจํานวนเสียง 
292,872,006 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมด และมีผูถือหุน
ไมเห็นดวยจํานวน 1 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทั้งหมด โดยมี
ผูถือหุนงดออกเสียงจํานวน 2,850,350 เสียง  

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2556  

นายดนัย ลาภาวิวัฒน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ไดแจงตอที่ประชุมวา พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทขอที่ 31 กําหนดใหที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน 
พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําปของบริษัท ในการน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ
โดยการอนุมัติเห็นชอบของคณะกรรมการ  ไดคัดเลือกผูสอบบัญชีของบริษัท  ตามหลักเกณฑของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ . ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
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หลักทรัพย ที่ กจ. 39/2548  เรื่อง  หลักเกณฑ  เง่ือนไข  และวิธีการรายงานการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย (ฉบับที่ 20) และขอใหที่ประชุมผูถือหุนแตงต้ัง 

 1. นางสาววิสสุตา จริยธนากร    ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 3853 และ/หรือ 
2. นางสาวสุมาลี  รีวราบัณฑิต   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 3970 และ/หรือ 
3.  นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 3459 

แหง บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงเปนผูทําการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของ
บริษัท  ทั้งน้ี  ผูสอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมาน้ันไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย  
ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ  หรือผูเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และผูสอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมาน้ันไมเปน
ผูสอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหนาที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตองบการเงินของบริษัท 
มาแลวหารอบปบัญชีติดตอกัน (โดยปฏิบัติหนาที่ต้ังแตป 2555 หรือติดตอกันมาแลว 1 ป)   

นอกจากน้ี ผูสอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมาน้ัน จะเปนผูสอบบัญชีรายเดียวกันกับผูสอบบัญชีของบริษัทยอย
ดวย คือบริษัท กรุงเทพแกรนดแปซิฟคลีส จํากัด (มหาชน) ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมัติ
เห็นชอบของคณะกรรมการขอใหที่ประชุมผูถือหุนกําหนดคาสอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 
ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2556 ของบริษัท เปนจํานวนไมเกิน 1,060,000 บาท สําหรับงบการเงินตามมาตรฐาน
การบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และกําหนดคาสอบบัญชีจํานวนไมเกิน 
470,000 บาท สําหรับงบการเงินตามมาตรฐาน International Financial Reporting Standards (IFRSs) ซึ่ง
เทากับปกอน 

ในรอบบัญชีที่ผานมาบริษัทจายคาใชจายอื่นที่เก่ียวของกับการสอบบัญชีเพ่ิมเติม จํานวน 8,812 บาท สําหรับ
คาบริการอ่ืน ในรอบบัญชีที่ผานมา บริษัทไมมีการรับบริการอ่ืนจากสํานักงานผูสอบบัญชี บุคคลหรือกิจการ
ที่เก่ียวของกับผูสอบบัญชี และสํานักงานบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด 

ประธานฯ จึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกลาว 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทในวาระน้ีดังตอไปน้ี 

มติ อนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2556 ดังน้ี  

1. นางสาววิสสุตา จริยธนากร    ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 3853 และ/หรือ 
2. นางสาวสุมาลี  รีวราบัณฑิต   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 3970 และ/หรือ 
3. นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 3459 

 แหง บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงเปนผูสอบบัญชี 
แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทประจําป 2556 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 ลงมติเปนเสียงขางมากดวยจํานวน
เสียง 295,723,171 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมด  และ
มีผูถือหุน ไมเห็นดวยจํานวน 1 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมด โดยไมมีคะแนนเสียงดออกเสียง  

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการออกหุนกู 

นายดนัย ลาภาวิวัฒน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ไดแจงตอที่ประชุมวา เน่ืองจากปจจุบันแหลง
เงินทุนของบริษัทในการขยายธุรกิจอาศัยเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน เงินทุนและผลกําไรจากการดําเนินงาน
เปนหลัก คณะกรรมการจึงเห็นวาบริษัทควรเพ่ิมชองทางในการระดมทุนเพ่ือบริหารสภาพคลองและตนทุน
ทางการเงินของบริษัท โดยการออกหุนกู ดังมีรายละเอียดดังน้ี 

 ประเภท :  หุนกู ชนิดระบุช่ือผูถือหรือไมระบุช่ือผูถือ ประเภทดอยสิทธิหรือไม
ดอยสิทธิ อาจมีหรือไมมีประกัน และอาจมีหรือไมมีผูแทนผูถือหุนกู 

 จํานวนเงินรวม :  ยอดคงคางของหุนกูที่จะออกเพ่ิมเติมโดยการอนุมัติของมติที่ประชุมผู
ถือหุนในครั้งน้ีเมื่อรวมกับหุนกูที่ไดรับการอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ใหออกไดกอน
หนาน้ีที่ยังไมถึงกําหนดชําระเงิน ไมเกิน 10,000 ลานบาท หรือเงิน
สกุลอื่นในวงเงินเทียบเทา โดยเมื่อหุนกูจํานวนใดครบกําหนด ให
สามารถออกและเสนอขายใหมไดโดยที่ยอดคงคางของหุนกูไมเกินที่
ไดรับอนุมัติในครั้งน้ี 

 อายุ    :  ไมเกิน 5 ป นับแตวันที่ออกหุนกู 

 วิธีการจัดสรร   :  ผูลงทุนทั่วไป  และ/หรือ  ผูลงทุนสถาบัน  และ/หรือผูลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง ทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ ตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย โดยอาจจะออกและเสนอขายเปนชุดเดียวหรือหลายชุด 
และจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได 

ทั้งน้ี ใหคณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการไดมอบหมายมีอํานาจในการกําหนดรายละเอียดและ
เง่ือนไขอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับการออกและเสนอขายหุนกู  

 ประธานฯจึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังกลาว 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติในวาระดังกลาว ดังตอไปน้ี 

 มติ  พิจารณาอนุมัติการออกหุนกู ตามรายละเอียดที่กลาวขางตน 

 ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียง ลงมติเปนเสียงขางมากดวยจํานวน
เสียง 295,660,572 เสียง คิดเปนรอยละ 99.98 ของจํานวนเสียงทั้งหมด 
และมีผูถือหุนไมเห็นดวยจํานวน 66,701 เสียง คิดเปนรอยละ 0.02 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมด โดยไมมี คะแนนเสียงดออกเสียง 
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สําหรับวาระนี้มีผูถือหุนไดซักถามที่ประชุมดังน้ี 

นายพิพัฒน ชุนศิริทรัพย  
(ผูถือหุน)                

ไดซักถามตอที่ประชุมวา ในปจจุบันบริษัทมีหุนกูอยูจํานวนเทาไหร และมี
แผนการจะออกหุนกูอยางไรบาง  

นายดนัย ลาภาวิวัฒน 
หัวหนาเจาหนาทีบัญชี
และการเงิน 

ไดตอบคําถามวา ปจจุบันบริษัทออกหุนกูไปแลวประมาณ 2,050 ลานบาท โดย
ในปน้ี บริษัทมีแผนจะออกหุนกูเพ่ิมอีกประมาณ 2,000 - 3,000 ลานบาท 

นายดํารงชัย มานีเวศม         
(ผูถือหุน) 

ไดซักถามเพ่ิมเติมวา หุนกูที่ออกมาแลวมีอัตราดอกเบี้ยเทาไหรบางและอัตรา
ดอกเบี้ยของหุนกูใหมที่จะออกมาในปน้ีเปนอัตราเทาไหร 

นายดนัย ลาภาวิวัฒน 
หัวหนาเจาหนาทีบัญชี
และการเงิน 

ไดตอบคําถามวา หุนกูที่บริษัทออกไป อายุ 2 ป มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.55 และ
อายุ 3 ป มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.60 สําหรับสวนที่จะออกใหมน้ันก็จะเปนไป
ตามอัตราตลาด 

นอกจากน้ีมีผูถือหุนสอบถามบริษัทเพ่ิมเติม ถึงเรื่องตางๆ ดังน้ี 

นายพงศธร วณิชเสถียร 
ผูรับมอบฉันทะ  

ไดซักถามตอที่ประชุมเก่ียวกับธุรกิจ ลูกคา สถานะในการแขงขัน สวนแบง
การตลาด วิธีในการรักษาสวนแบงการตลาด และคาดการณการเติบโตของ
บริษัทในชวง 3 - 5 ปขางหนา  

บริษัท ไชลีส ไฟแนนซ จํากัด กับบริษัท เอเค เอ็นเตอรไพรส (ประเทศไทย) 
จํากัด  ทําธุรกิจอะไร รวมทั้งบริษัทมีความรวมมือกับกลุมผูถือหุนใหญ อยางไร
บาง และมีแนวทางขยายตลาดอยางไรบาง  

หน้ีสูญของบริษัทอยูที่ระดับเทาไหร และมีการบริหารจัดการอยางไรบาง 

นายโล จุน ลองหัวหนา
ประธานเจาหนาที่บริหาร 

ไดตอบคําถามวาลูกคาของบริษัทสวนใหญเปนกลุม SMEs โดยสวนแบง
การตลาดของบริษัทในตลาดรถยนตรวมประมาณ 2% แตเมื่อเทียบกับในตลาด
รถยนตเพ่ือการพาณิชย ที่ไมใชรถกระบะขนาด 1 ตัน สวนแบงตลาดประมาณ 
20% ถือเปนหน่ึงในผูนําตลาด บริษัทรักษาสวนแบงการตลาด โดยการใหบริการ
ที่รวดเร็ว สะดวก มีความยืดหยุนตามความตองการของลูกคา รวมทั้งการเขาสู 
AEC ถือเปนโอกาสที่ดีของบริษัทในการไปขยายการดําเนินธุรกิจไปยังประเทศ
ใกลเคียง เพ่ือเพ่ิมฐานลูกคา  

บริษัทขยายตัวประมาณรอยละ 15 - 20 ตอป ในชวง 10 ปที่ผานมา โดยคาดวา
ในชวง 3 - 5 ปขางหนา บริษัทจะขยายตัวอยูในชวงรอยละ 15 - 20 ตอป   

บริษัท ไชลีส ไฟแนนซ จํากัด เปนผูนําธุรกิจลีสซิ่ง เชาซื้อ มีสวนแบงการตลาด
นาจะเกินกวารอยละ 50 ในตลาดประเทศไตหวัน สําหรับบริษัท เอเค เอ็นเตอร
ไพรส (ประเทศไทย) จํากัด ก็เปนบริษัทที่เก่ียวของกับ Chailease Holding  โดย
บริษัทกําลังศึกษากับ Chailease Leasing ถึงความรวมมือขยายตลาดในกลุมลุม
แมนํ้าโขง 
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นายดนัย ลาภาวิวัฒน 
หัวหนาเจาหนาทีบัญชี
และการเงิน 

ไดตอบคําถามวา NPLs ของบริษัทอยูในระดับที่ตํ่ามาก โดยสิ้นป 2555 ที่ผานมา
อยูที่เทากับรอยละ 0.5  

นายสิทธิโชค บุญวณิชย 
(ผูถือหุน) 

ไดสอบถามวา จากการที่ธนาคารกรุงเทพถือหุนของบริษัทอยู สงผลใหธนาคาร
กรุงเทพไมจําเปนตองมีลีสซิ่งในสวนของธนาคารกรุงเทพเองหรือไม  และถา
หากธนาคารกรุงเทพตองการดําเนินการเองจะสงผลกระทบตอบริษัทอยางไร
บาง 

นายโล จุน ลองหัวหนา
ประธานเจาหนาที่บริหาร 

ไดตอบคําถามวา ธนาคารกรุงเทพเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท การตัดสินใจ
ใดๆ ขึ้นอยูกับธนาคารกรุงเทพ 

นายพิพัฒน ชุนศิริทรัพย 
(ผูถือหุน)                  

ไดสอบถามเก่ียวกับขาวใน Info Quest.ในการท่ีบริษัทมีแผนจะเพ่ิมสภาพคลอง 
โดยใหผูถือหุนใหญขายหุนออกมา หรือจายปนผลเปนหุน และบริษัทมีแผนจะ
นําบริษัทยอยเขาตลาดหลักทรัพยหรือไม 

นายโล จุน ลองหัวหนา
ประธานเจาหนาที่บริหาร 

ไดตอบคําถามวา เรื่องแผนการเพ่ิมสภาพคลอง ขณะน้ีอยูระหวางการเจรจากับ
กลุมผูถือหุนใหญ และการจายเงินปนผลเปนหุนอยูระหวางการศึกษาขอมูล 
ขณะน้ีบริษัทยังไมมีแผนในการนําบริษัทยอยเขาตลาดหลักทรัพย 

 

ไมมีกิจการอื่นใดที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา และไมมีคําถามเพ่ิมเติมจากผูถือหุน ประธานฯ จึงกลาวปด
ประชุมเวลา 16:30 น. 

 
 
                                                                                                    
                                                
    

                                                       (   นายโล จุน ลอง    ) 
                                                                                 ประธานที่ประชุม 
 


