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รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจําปีผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 30/2557 
ของ 

บริษัท เอเซียเสริมกจิลสีซ่ิง  จํากดั (มหาชน) 

เวลาและสถานที ่

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

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

ผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม 

1. คุณศรายทุธ์ ขาวละเอียด ผูจ้ดัการทัว่ไป 

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

4. คุณชนมพิ์เชฐ  ตนัติกิตติภิญโญ ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส 

เลขานุการบริษทั 
1. คุณดนยั ลาภาวิวฒัน์ เลขานุการบริษทั 

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

ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระท่ีเขา้ร่วมประชุม 
1. คุณอนุรักษ ์ ปินตาเทพ บริษทั สาํนกักฎหมาย เซาธ์ เอเซีย จาํกดั 

2. คุณกนัย ์ วชัระกร บริษทั สาํนกักฎหมาย เซาธ์ เอเซีย จาํกดั 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน 

1. คุณรัชดา  เกลียวปฎินนท ์ บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จาํกดั (มหาชน) 

ผูแ้ทนในการนบัคะแนนอิสระ 
บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 
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เร่ิมการประชุม 

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

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

สาํหรับวาระท่ี 8 ในเร่ืองการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ท่ีประชุมจะจดัให้ลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดย
บริษทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนเฉพาะวาระน้ีเม่ือจบการลงคะแนน และบริษทัจะจดัเกบ็บตัรลงคะแนนส่วนท่ีเหลือทั้งหมดจาก
ผูถื้อหุน้ทุกท่านเม่ือส้ินสุดการประชุม โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติใหค้รบทุกวาระตามการใชสิ้ทธิออกเสียงในแต่ละวาระ 

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

หลงัจากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมเพ่ือพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปีผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 29/2556 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 10 
เมษายน 2556 

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

ทั้งน้ี คณะกรรมการเห็นวา่ รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 29/2556 ไดมี้การบนัทึกไว้
อยา่งถกูตอ้งแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อ
หุน้ดงักล่าว 

ประธานฯ  จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว  

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทใ์นวาระน้ีดงัต่อไปน้ี 

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

 

วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานประจําปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัท  

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

นายโล จุน ลอง ในฐานะประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษทั ได้แถลงรายงานสรุปผลการดาํเนินงาน 
ประจาํปี 2556 ต่อท่ีประชุม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

สภาพเศรษฐกจิและภาวะอุตสาหกรรมปี 2556 

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

ธนาคารแห่งประเทศไทยไดป้รับลดอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงจากร้อยละ 2.75 ณ ส้ินปี 2555 เป็นร้อยละ 2.25 ในปี 
2556 เพ่ือช่วยลดความเส่ียงใหก้บัเศรษฐกิจ  

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

ผลประกอบการปี 2556 

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

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

การกาํกบัดูแลกจิการและความรับผดิชอบต่อสังคม 

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

ทั้งน้ี บริษทัไดก้าํหนดโครงการกิจกรรมการพฒันาสังคม โดยมีกิจกรรมช่วยเหลือสถานศึกษาโดยการมอบ
เงินสนบัสนุนและส่ิงอาํนวยความสะดวกใหก้บัโรงเรียน ตลอดจนทุนการศึกษาใหก้บัเดก็นกัเรียน   

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

แนวโน้มธุรกจิและกลยุทธ์ปี 2557 

ในปี 2557 เศรษฐกิจไทยคาดวา่จะขยายตวัเพียงร้อยละ 1.8 จากการลงทุนในโครงการบริหารจดัการนํ้ าและ
โครงสร้างพ้ืนฐานท่ียงัคงมีความไม่แน่นอน การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนยงัคงระมัดระวัง
เน่ืองมาจากผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมือง  

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

ธุรกิจลีสซ่ิงและธุรกิจแฟคตอร่ิง ยงัชะลอตวั เพ่ือรอใหก้ารเมืองมีความชดัเจนข้ึน 

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

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

คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับทราบรายงานประจาํปี 2555
ดงักล่าว 

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและรับทราบเร่ืองดงักล่าว 

มต ิ รับทราบรายงานประจาํปี 2556 ของคณะกรรมการบริษทั  

ผลการออกเสียงลงคะแนน เน่ืองจากเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจําปีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซ่ึงได้ผ่านการ
พจิารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

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

คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินและรายงาน
ผูส้อบบญัชีประจาํปี ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ดงักล่าว 

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว  

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทใ์นวาระน้ีดงัต่อไปน้ี 

มต ิ อนุมติังบการเงินและรายงานผูส้อบบญัชีประจาํปี ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ซ่ึงไดผ้่านการ
พิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

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

 

วาระที ่4   พจิารณาอนุมัติการจัดสรรผลกําไรของบริษัทและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 
2556 

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

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

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

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

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

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

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

ประธานฯ จึงไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอก
ฉนัทใ์นวาระน้ีดงัต่อไปน้ี 

มต ิ อนุมติัใหมี้การจดัสรรผลกาํไรสุทธิประจาํปีของบริษทัและการจ่ายเงินปันผลตามท่ีประธานฯ เสนอ  

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

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

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

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทใ์นวาระน้ีดงัต่อไปน้ี 

มต ิ อนุมติัใหมี้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามท่ีประธานฯ เสนอ 

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

 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เร่ืองทุนจดทะเบียน เพือ่ให้สอดคล้อง
กบัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที ่5 

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

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

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทใ์นวาระน้ีดงัต่อไปน้ี 

มต ิ อนุมติัใหมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทัตามท่ีประธานฯ เสนอ 

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

 

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

นายดนยั ลาภาวิวฒัน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั
วาระท่ี 4 และวาระท่ี 5 การออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนและการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปัน
ผลของบริษทัจึงตอ้งไดรั้บการพิจารณาและอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

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

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทใ์นวาระน้ีดงัต่อไปน้ี 

มต ิ อนุมติัใหมี้การออกและจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัตามท่ีประธานฯ เสนอ 

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

 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตัเิร่ืองกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ 

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

 สาํหรับกรรมการท่ีตอ้งท่ีครบกาํหนดและตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ ไดแ้ก่ 

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

ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระแจง้ว่าสําหรับวาระการประชุมน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดํารงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า คณะกรรมการจึง
เห็นสมควรให้กรรมการท่ีออกตามวาระดงักล่าวดาํรงตาํแหน่งไปอีกวาระหน่ึง ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกั      
ธรรมาภิบาล และโปร่งใส กรรมการท่านท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่และเป็นผูถื้อหุ้น
ของบริษทัจะงดออกเสียงในการพิจารณาตามวาระการประชุมน้ี  

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

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

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

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

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

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง ไดล้งมติดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่งกรรมการ 
เห็นด้วย /        

(%) 
ไม่เห็นด้วย/  

(%) 
งดออกเสียง/ 

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

91.13% 
25,116,600/ 

8.87% 
69,900  

 
2. นายเทียนทวี สระตนัต์ิ กรรมการ 283,316,257/ 

100.00% 
0/ 

0.00% 
0 

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

25,333,900/ 
8.95% 

231,400 

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

0/ 
0.00% 

161,400 

 

วาระที ่9 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2557 

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

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

ทั้งน้ี กรรมการท่านท่ีเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัและเขา้ร่วมประชุม ซ่ึงถือวา่เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัการพิจารณา
ในวาระการประชุมน้ี ดงันั้นเพ่ือเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลและโปร่งใส กรรมการดงักล่าวไดข้องดออก
เสียงในวาระการประชุมน้ี 

 ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

 ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติในวาระดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 
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 มติ    อนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัประจาํปี 2557 ดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

ตาํแหน่ง 

ปี 2557 

ค่าตอบแทน     
รายเดอืน 

ค่าเบีย้ประชุม      
(ต่อคร้ัง) 

โบนัส                
(ผลประกอบการปี 

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

40,000  6,000  284,000  

4. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ
อิสระ/ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

30,000  6,000  213,000  

5. กรรมการบริหาร 20,000  - - 

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

 

วาระที ่10 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2557 

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

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

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

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

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

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทใ์นวาระน้ีดงัต่อไปน้ี 

มต ิ อนุมติัใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2556 ตามท่ีประธานฯ เสนอ 

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

  

วาระที ่11 พจิารณาอนุมตัิการออกหุ้นกู้ 

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

 ประเภท : หุน้กู ้ และ/หรือหุน้กูร้ะยะสั้น ชนิดระบุช่ือผูถื้อหรือไม่ระบุช่ือผูถื้อ 
ประเภทดอ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกนั และอาจมี
หรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

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

 อายุ    :  ไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกหุน้กู ้

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

ทั้งน้ี ใหค้ณะกรรมการ และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการไดม้อบหมายมีอาํนาจในการกาํหนดรายละเอียดและ
เง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ละหุน้กูร้ะยะสั้น  

 ประธานฯจึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

 ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทใ์นวาระน้ี ดงัต่อไปน้ี 

มต ิ อนุมติัใหมี้การออกหุน้กู ้ตามท่ีประธานฯ เสนอ 

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

 นอกจากน้ีมีผูถื้อหุน้สอบถามบริษทัเพ่ิมเติม ถึงเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

นายจีระพนัธ์ บวับูชา                 
(ผูรั้บมอบฉนัทะ)                

ไดซ้กัถามต่อท่ีประชุมวา่ ดงัน้ี 

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

สินเช่ือลิสซ่ิง แบ่งเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เป็นสัดส่วนเท่าใด 

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

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

อยากทราบว่าจากงบการเงินของบริษทั ทาํไมบริษทัจึงมียอดเงินฝากและ
เงินเบิกเกินบญัชีในเวลาเดียวกนั 

นายโล จุน ลอง                      
ประธานกรรมการ 

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

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

สาํหรับลูกหน้ีคา้งชาํระท่ีมาจากกลุ่มเกษตรกร และรถคนัแรกของบริษทัมี
จาํนวนนอ้ยมาก เน่ืองจากไม่ใช่กลุ่มลกูคา้เป้าหมายหลกัของบริษทั 

นายดนยั ลาภาวิวฒัน์              
หวัหนา้เจา้หนา้ทีบญัชีและ
การเงิน 

ไดต้อบคาํถามวา่ การใหบ้ริการสินเช่ือลิสซ่ิง เป็นการใหบ้ริการของบริษทั
ยอ่ย โดยใหบ้ริการกลุ่มลกูคา้นิติบุคคลเป็นส่วนใหญ่ 

จากงบการเงินของบริษทั เงินฝากและเงินเบิกเกินบญัชี เป็นรายการ ณ ส้ิน
ปี ซ่ึงปกติแลว้เงินฝากของบริษทัจะหมุนเวียนอยูใ่นบญัชีเป็นระยะเวลาไม่
นาน   

คุณประดิษฐ  ศวสัตนานนท ์        
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ 

ไดต้อบคาํถามว่า เร่ืองการบริหารความเส่ียง บริษทัไดมี้คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงและมีการประชุมอยูเ่ป็นประจาํทุกเดือน โดยไดมี้รายงาน
การบริหารความเส่ียงของบริษทัให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ซ่ึง
บริษทัเนน้ความเส่ียงในเร่ืองสินเช่ือโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบจะคอย
สังเกต และใหค้าํแนะนาํ เพ่ือใหบ้ริษทัลดความเส่ียงต่างๆลดได ้

นายโล จุน ลอง                      
ประธานกรรมการ 

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

ได้ตอบคาํถามว่า เร่ืองการตั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอ่ืน สาํหรับบริษทัใหญ่หลกัประกนัส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต ์ซ่ึง
ทางบริษทัไม่ไดใ้ห้มูลค่าของหลกัประกนัประเภทน้ี เน่ืองจากหากยึดคืน 
หลกัประกนัอาจจะไม่สามารถเรียกคืนได ้จึงไม่ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
หลงัหกัหลกัประกนั 

สําหรับบริษัทย่อย หลักประกันจะเป็นท่ีดิน และเคร่ืองจักร ท่ีมีมูลค่า 
บริษทัสามารถยึดคืนได ้ในการพิจารณาตั้งสํารอง บริษทัจึงนาํมาหักจาก
มูลหน้ี ก่อนท่ีจะตั้งสาํรองค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

นายปวินท ์เรืองวรบูรณ์          
(ผูถื้อหุน้)                

ไดซ้ักถามต่อท่ีประชุมวา่ การจ่ายปันผลกาํหนดท่ี 1.30 บาทต่อหุ้น โดย
จ่ายเป็นหุ้นปันผลจาํนวน 0.3 บาทต่อหุ้น ซ่ึงคาํนวณจากราคาตลาดพร้อม
ส่วนลด แตกต่างจากการคาํนวณตามราคาพาร์อยา่งไรบา้ง  

นายดนยั ลาภาวิวฒัน์              
หวัหนา้เจา้หนา้ทีบญัชีและ
การเงิน 

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

นายปวินท ์เรืองวรบูรณ์          
(ผูถื้อหุน้)                

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

นายดนยั ลาภาวิวฒัน์              
หวัหนา้เจา้หนา้ทีบญัชีและ
การเงิน 

ไดต้อบคาํถามวา่ มูลค่าเงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายยงัคงเท่าเดิม 

นายโล จุน ลอง                      
ประธานกรรมการ 

ไดต้อบคาํถามว่า บริษทัมีแผนจะพยายามเขา้ร่วมงาน Opportunity Day 
รวมทั้งจะพยายามหาแนวทางการเสนอขอ้มูลของบริษทั เพ่ือให้ผูล้งทุน
เขา้ใจขอ้มูลและการดาํเนินธุรกิจของบริษทัเพ่ิมมากข้ึน  

นางอรอาํไพ วิชากรกลุ           
(ผูถื้อหุน้)                

ไดซ้ักถามต่อท่ีประชุมว่า เหตุใดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัไม่แปร
ผนัตามราคาหุน้ของบริษทั ซ่ึงหากกรรมการทาํงานดี กจ็ะไดค้่าตอบแทนท่ี
ดีตามไปดว้ย  

นายโล จุน ลอง                      
ประธานกรรมการ 

ไดต้อบคาํถามวา่ ตอ้งใชเ้วลาศึกษาวา่มีความเหมาะสม และมีความเป็นไป
ไดห้รือไม่ 



 

16 
 

คุณประดิษฐ  ศวสัตนานนท์
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ 

ได้ช้ีแจงเสริมว่า หากบริษัทจ่ายค่าตอบแทนตามราคาหุ้น โดยเม่ือมี
เหตุการณ์ภายนอกมากระทบกอ็าจจะไม่สามารถสะทอ้นผลการดาํเนินงาน
ท่ีแทจ้ริงของบริษทัได ้ ซ่ึงหากแปรผนัตามผลการดาํเนินงานของบริษทัจะ
สามารถสะทอ้นไดม้ากกวา่ 

นายสมชาติ โสตธิมยั               
(ผูถื้อหุน้)                

ไดซ้ักถามต่อท่ีประชุมวา่ อยากทราบถึงแนวโนม้ NPL ของบริษทัปีน้ีเม่ือ
เทียบกบัปีท่ีผา่นมา เป็นอยา่งไรบา้ง 

นายโล จุน ลอง                      
ประธานกรรมการ 

ไดต้อบคาํถามว่า อตัราส่วน NPL ต่อสินเช่ือรวมของบริษทั ส่วนหน่ึง
ข้ึนอยูก่บัภาวะการเมืองและเศรษฐกิจจะเป็นไปในทิศทางใด แต่ทั้งน้ี คาด
วา่ยงัเป็นไปในทางท่ีดี ซ่ึงบริษทัก็ยงัคงพยายามควบคุมให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี
น้ีต่อไป 

นายณฐัชาต  คาํศิริตระกลู           
(ผูถื้อหุน้) 

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

ขอเสนอแนวทางการจ่ายปันผลเป็น 2 คร้ังต่อปี ซ่ึงคาดวา่จะมีผลใหร้าคา
หุน้ของบริษทัมีเสถียรภาพมากยิง่ข้ึน  

บริษทัทราบถึงแนวทางว่าเหตุใดผูถื้อหุ้นรายใหญ่จึงขายหุ้นออกมาบา้ง
หรือไม่ อยา่งไร 

นายโล จุน ลอง                      
ประธานกรรมการ 

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

สาํหรับเร่ืองการจ่ายปันผล 2 คร้ังต่อปี บริษทัจะขอนาํเร่ืองน้ีไปศึกษาถึง
ผลกระทบต่างๆก่อน 

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

 

                                                                                                    

                                                

                                                       (   นายโล จุน ลอง    ) 

                                                                                 ประธานท่ีประชุม 

 


