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เร่ิมการประชุม 

นายโล จุน ลอง ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชุมและดาํเนินการประชุม ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ของบริษทั 

เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 250 คน ถือหุ้นรวมกนัเป็นจาํนวน 269,043,658 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

76.16 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด ซ่ึงมีจาํนวนผูถื้อหุ้นมากกวา่ 25 ราย และมีจาํนวนหุ้นรวมกนัเกินกวา่ 1 ใน 3 

ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายทั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทั  

คุณวรมนต ์เก่งถนอมศกัด์ิ ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระไดก้ล่าวแนะนาํคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย

อิสระ และผูแ้ทนในการนบัคะแนนอิสระ ท่ีร่วมเขา้ประชุม โดยท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ ไดช้ี้แจงวา่ก่อนการประชุมสามญั

ประจาํปีผูถื้อหุน้คร้ังน้ี ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้สามารถเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเลือกตั้งเป็น

กรรมการบริษทั และการส่งคาํถามเก่ียวกบัการประชุม ตั้งแต่วนัท่ี 10 ตุลาคม 2557 ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557 นั้น ปรากฏวา่

ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม และเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหนา้ รวมทั้ง

ไม่มีการส่งคาํถามเก่ียวกบัการประชุมล่วงหนา้ และไดป้ระกาศแจง้วิธีการปฏิบติัในการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง

โดยถา้มีผูถื้อหุน้ท่านใด ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ใหผู้ถื้อหุน้รายนั้นกรอกบตัรลงคะแนนเสียงท่ีบริษทัจดัไวใ้หแ้ละมอบ

ใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทั ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่ดาํเนินการดงักล่าว ใหถื้อวา่ผูถื้อหุน้เห็นชอบหรือเห็นดว้ยตามมติท่ีนาํเสนอ  

สําหรับวาระท่ี 5 ในเร่ืองการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ท่ีประชุมจะจดัให้ลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดย

บริษทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนเฉพาะวาระน้ีเม่ือจบการลงคะแนน และบริษทัจะจดัเกบ็บตัรลงคะแนนส่วนท่ีเหลือทั้งหมดจาก

ผูถื้อหุน้ทุกท่านเม่ือส้ินสุดการประชุม โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติใหค้รบทุกวาระตามการใชสิ้ทธิออกเสียงในแต่ละวาระ 

ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้นให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีสิทธิออกเสียงไดห้น่ึงเสียง (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 30/2557 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 25 

เมษายน 2557 

นายดนัย ลาภาวิวฒัน์ เลขานุการคณะกรรมการบริษทั ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการ

ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 30/2557 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2557 และบริษทัไดส่้ง

สาํเนารายงานการประชุมคร้ังดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายใน

ระยะเวลาท่ีกาํหนดแลว้ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น 

คร้ังท่ี 30/2557 ซ่ึงไดจ้ดัส่งไปพร้อมกนัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการเห็นวา่ ไดมี้การบนัทึกรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 30/2557 ใน

วนัท่ี 25 เมษายน 2557 ไวอ้ย่างครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับรอง

รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ดงักล่าว 
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ประธานฯ  จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว  

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทใ์นวาระน้ีดงัต่อไปน้ี 

มต ิ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 30/2557 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 

2557 

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ดว้ยจาํนวนเสียง 

269,262,646 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจาํนวนท่ีออกเสียงทั้งหมด โดย

ไม่มีคะแนนเสียงคดัคา้นหรืองดออกเสียง 

วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานประจําปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัท 

นายดนัย ลาภาวิวฒัน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 113 แห่ง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 ได้กาํหนดให้ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นพิจารณา

รายงานของคณะกรรมการบริษทัท่ีแสดงผลการดาํเนินงานของรอบปีท่ีผา่นมา เพ่ือสิทธิของผูถื้อหุ้นในการ

รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทั ซ่ึงรายงานของคณะกรรมการบริษทัปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 

2557 ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมน้ี 

นายโล จุน ลอง ในฐานะประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัท ได้แถลงรายงานสรุปผลการดาํเนินงาน 

ประจาํปี 2557 ต่อท่ีประชุม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

สภาพเศรษฐกจิและภาวะอุตสาหกรรมปี 2557 

 เศรษฐกิจไทยในปี 2557 GDP มีอตัราการขยายตวัเพียงร้อยละ 0.7 ลดลงจากร้อยละ 2.9 ในปี 2556 เน่ืองจาก

ความตอ้งการทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศท่ีลดตํ่าลง โดยมีเหตุผลหลกัมาจาก การลงทุนท่ีตกตํ่า 

จากสถานการณ์การเมืองภายในท่ียงัไม่เรียบร้อย การบริโภคภาคเอกชนท่ีลดตํ่าลงจากภาระหน้ีครัวเรือนท่ี

เพ่ิมสูงข้ึน และการส่งออกท่ีลดลงร้อยละ 0.41 จากเศรษฐกิจโลกท่ีฟ้ืนตวัชา้ ดว้ยเหตุดงักล่าว ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยจึงไดป้รับลดอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงจากร้อยละ 2.25 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 2.00 ณ ตน้ปี 2557 

และคงอตัราดงักล่าวตลอดปีเพ่ือช่วยกระตุน้เศรษฐกิจท่ีซบเซา 

สาํหรับอุตสาหกรรมรถยนต ์ยอดจาํหน่ายรถยนตใ์หม่ในปี 2557 มีจาํนวน 881,832 คนั ลดลงร้อยละ 33.73 

จากจาํนวน 1,330,678 คนั ในปี 2556 ภายหลงัจากนโยบายรถคนัแรก ทั้งน้ี ธุรกิจลีสซ่ิงและแฟคตอร่ิงในปี 

2557 นั้นค่อนขา้งทรงตวั คือไม่ไดเ้ติบโตจากปี 2556 มากนกั เน่ืองมาจากกลุ่ม SMEs ท่ีชะลอการลงทุนใน

เคร่ืองจกัรและเงินทุนหมุนเวยีน อนัเป็นผลมาจากการขาดความเช่ือมัน่ต่ออนาคตของภาวะเศรษฐกิจ 

ผลประกอบการปี 2557 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีสินทรัพยร์วมจาํนวน 29,465 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.76 

จาก 28,397 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2556 เป็นผลมาจากการเติบโตของพอร์ตสินเช่ือ อยา่งไรกดี็ ยอดการใหสิ้นเช่ือ

ในปี 2557 มีจาํนวน18,458 ลา้นบาท หดตวัร้อยละ 12.70 จาก 21,143 ลา้นบาทในปี 2556 ซ่ึงเป็นผลมาจาก

การเพ่ิมความเขม้งวดในการปล่อยสินเช่ือ ในช่วงเศรษฐกิจซบเซา 
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สําหรับหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีจาํนวน 25,343 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.02 จาก 24,601 

ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2556 เพ่ือรองรับการเติบโตของพอร์ตสินเช่ือ ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

มีจาํนวน 4,123 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.59 จาก 3,796 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2556 ซ่ึงเป็นผลมาจากกาํไรสุทธิ

เพ่ิมมากข้ึน โดยมีทุนชาํระแลว้จาํนวน 1,759 ลา้นบาท และมีกาํไรสะสมเท่ากบั 1,644 ลา้นบาท 

รายไดร้วมในปี 2557 มีจาํนวน 2,685 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.13 จาก 2,460 ลา้นบาท ในปี 2556 หรือ เป็น

ผลมาจากการเติบโตของพอร์ตสินเช่ือ ค่าใชจ่้ายทางการเงินมีจาํนวน 926 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.11 จาก 

849 ลา้นบาท ในปี 2556  ตามปริมาณเงินกูย้ืมท่ีมากข้ึนจากพอร์ตสินเช่ือท่ีขยายตวั ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆในการ

ดาํเนินงานในปี 2557 มีจาํนวน 917 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 14 จาก 807 ลา้นบาท ในปี 2556 อนัเป็นผลมา

จากหน้ีเสียและหน้ีสงสัยจะสูญ (Bad debts and doubtful accounts) ท่ีเพิ่มข้ึน จากภาวะเศรษฐกิจถดถอยโดย

กาํไรสาํหรับปี 2557 เท่ากบั 671 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.69 จากจาํนวน 641 ลา้นบาท ในปี 2556  

 พอร์ตสินเช่ือในปี 2557 มีจาํนวน 29,177 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.14 จาก 28,018 ลา้นบาทในปี 2556 

สัดส่วนสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ณ ส้ินปี 2557 เท่ากบัร้อยละ 0.73 ของพอร์ตสินเช่ือรวม และมี

อตัราส่วนของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญต่อสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Allowance for doubtful accounts) 

เท่ากบัร้อยละ 172.55 ณ ส้ินปี 2557 ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นคุณภาพของสินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ียงัอยู่

ในเกณฑท่ี์ดี  

การกาํกบัดูแลกจิการและความรับผดิชอบต่อสังคม 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และความรับผดิชอบต่อสังคมโดย

ไดก้าํหนดให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได ้และสร้าง

ความเช่ือมัน่ตลอดจนประโยชน์ในระยะยาวต่อผูถื้อหุน้  ผูล้งทุน  ผูมี้ส่วนไดเ้สีย สังคม และส่ิงแวดลอ้ม  

ทั้งน้ี บริษทัไดรั้บการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการในระดบั “ดีมาก” ติดต่อกนัมา 3 ปี โดยการประเมินของ

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

แนวโน้มธุรกจิและกลยุทธ์ปี 2558 

ในปี 2558 เศรษฐกิจไทยคาดว่าจะขยายตวัในอตัราร้อยละ 3.5 - 4.5 จากปีก่อนท่ีมีฐานในการขยายตวัท่ีตํ่า

มาก ซ่ึงปัจจยับวกท่ีชดัเจนในการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจมีเพียงการลงทุนของภาครัฐใน mega infrastructure 

project อยา่งไรก็ตาม การคา้ชายแดนท่ีคาดวา่จะเติบโตจากมูลค่า 1.0 ลา้นลา้นบาท ในปี 2557 เป็น 1.5 ลา้น

ลา้นบาท ในปี 2558 จะช่วยสนบัสนุนใหเ้ศรษฐกิจฟ้ืนตวั  

อุตสาหกรรมรถยนต์ในปี 2558 มีสัญญาณการฟ้ืนตวัจากยอดขายรถยนต์ใหม่ภายในประเทศท่ีคาดว่าจะมี

จาํนวน 950,000 คนั หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.73 จากปี 2557 โดยการเขา้สู่ AEC และการลงทุนในโครงการ

mega infrastructure project ของรัฐ จะส่งผลดีต่อบริษัท ทั้ งในส่วนของรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ และ 

เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการก่อสร้างและขนส่ง 

โดยกลยทุธ์ทางธุรกิจของเราในปีน้ี ไดมุ่้งเนน้ไปในสองมิติ ทั้งการสร้างผลกาํไรให้เติบโตอยา่งต่อเน่ืองจาก

การขยายตลาดไปสู่ AEC และการสร้างจุดแขง็ในการแข่งขนัโดยการสร้างความแตกต่างในการใหบ้ริการใน

ดา้น คุณภาพ ความเร็ว ความยดืหยุน่ เพ่ือจบัตลาดในกลุ่ม Niche segments 
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สุดทา้ยน้ี คณะกรรมการบริษทัขอขอบคุณท่านผูถื้อหุ้น ลูกคา้ รวมถึงเจา้หน้ีและพนักงานทุกท่านท่ีร่วมกนั

สนบัสนุนและใหค้วามเช่ือมัน่บริษทัเสมอมา  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับทราบรายงานประจาํปี 2557 ดงักล่าว 

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและรับทราบเร่ืองดงักล่าว 

มต ิ รับทราบรายงานประจาํปี 2557 ของคณะกรรมการบริษทั 

ผลการออกเสียงลงคะแนน เน่ืองจากเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจําปีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซ่ึงได้ผ่านการ

พจิารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

นายดนัย ลาภาวิวฒัน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่ง

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ไดก้าํหนดให้บริษทัเสนองบการเงินฉบบัส้ินสุดรอบปีบญัชี

ของบริษทัท่ีผ่านการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตให้แก่ผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัในทุกๆ ปี ซ่ึง

รายละเอียดของงบการเงินประจําปี ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ท่ีผ่านการพิจารณาสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัแลว้ ปรากฏอยู่ในรายงาน

ประจาํปี 2557 ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมน้ี  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผูส้อบบัญชี

ประจาํปี ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ท่ีผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัแลว้ 

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว  

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทใ์นวาระน้ีดงัต่อไปน้ี 

มต ิ อนุมัติงบการเงินและรายงานผูส้อบบัญชีประจาํปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ซ่ึงได้ผ่านการ

พิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ดว้ยจาํนวนเสียง 

280,720,055 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจาํนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มี

คะแนนเสียงคดัคา้นหรืองดออกเสียง 

วาระที ่4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกําไรของบริษัทและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 

2557 

นายดนัย ลาภาวิวฒัน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษทัไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่ง

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 38 ไดก้าํหนดวา่ หากบริษทัไม่มี

ผลขาดทุนสะสม บริษทัสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นตามนโยบายเงินปันผลของบริษทัไดใ้นอตัรา

ร้อยละ 40 ถึง 70 ของกาํไรสุทธิ โดยจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 

จาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุน

สาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
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สาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2557 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธนัวาคม 2557 มี

กาํไรสุทธิรวม 670,996,511 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจดัสรรผล

กาํไรประจาํปี 2557 ของบริษทั ดงัน้ี 

1. เงินสาํรองตามกฎหมายในอตัราร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (646,813,921 

บาท) จาํนวน 32,340,696 บาท 

2. จ่ายเงินปันผลในรูปเงินสดในอตัรา 1.30 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 457,464,332 บาท 

อตัราการจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 68.18 โดยเงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม

กฎหมายกาํหนด บริษทักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ตามมาตรา 

89/26 ในวนัท่ี 11 มีนาคม 2558 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์โดยปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 12 มีนาคม 2558 และกาํหนด

จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 30 เมษายน 2558 ทั้งน้ี ในปี 2557 บริษทัจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อย

ละ 20 

ประธานฯ จึงไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอก

ฉนัทใ์นวาระน้ีดงัต่อไปน้ี 

มต ิ อนุมติัใหมี้การจดัสรรผลกาํไรสุทธิประจาํปีของบริษทัและการจ่ายเงินปันผลตามท่ีประธานฯ เสนอ  

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ดว้ยจาํนวนเสียง 

280,741,055 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจาํนวนท่ีออกเสียงทั้ งหมด 

โดยไม่มีคะแนนเสียงคดัคา้นหรืองดออกเสียง 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่และแต่งตั้ง

กรรมการใหม่ทดแทนกรรมการที่กาํหนดออกตามวาระ 

นายดนยั ลาภาวิวฒัน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ตามมาตรา 71 แห่งตาม

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ. ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 13 กาํหนดวา่ในการประชุมใหญ่

สามัญประจําปีผูถื้อหุ้น ให้กรรมการจาํนวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการทั้ งหมดใน

คณะกรรมการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้

ออกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม และกรรมการผูพ้น้จากตาํแหน่งมีสิทธิไดรั้บเลือกตั้งใหม่อีกได ้

กรรมการท่ีตอ้งท่ีครบกาํหนดและตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระไดแ้ก่ 

 1.   นายหลิว เจีย เจียง     กรรมการ 

 2.  นายเล่ียว อิง จ้ือ     กรรมการ 

 3.  นายประดิษฐ ศวสัตนานนท ์     กรรมการอิสระ 

 4.  รศ. ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต ์       กรรมการอิสระ 

กรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระและถูกเสนอใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ ไดแ้ก่ 

 1.    นายเล่ียว อิง จ้ือ     กรรมการ 
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 2.    นายประดิษฐ ศวสัตนานนท ์     กรรมการอิสระ 

 3.    รศ. ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต ์    กรรมการอิสระ 

บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเขา้แต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการท่ีครบวาระ 

1. นายเฉิน เจ๋อ จ้ี    กรรมการ 

 (ทดแทนนายหลิว เจีย เจียง) 

 ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ แจง้ว่าสําหรับวาระการประชุมน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติั

เหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาดํารงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า คณะกรรมการจึง

เห็นสมควรให้กรรมการท่ีออกตามวาระดงักล่าวดาํรงตาํแหน่งไปอีกวาระหน่ึง ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามหลกั 

ธรรมาภิบาล และโปร่งใสกรรมการท่านท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ และเป็นผูถื้อหุ้น

ของบริษทัจะงดออกเสียงในการพิจารณาตามวาระการประชุมน้ี 

นายดนยั ลาภาวิวฒัน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมถึงหลกัเกณฑ์การสรรหา

กรรมการ โดยกระบวนการคดัเลือกผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัไม่ไดผ้่านคณะกรรมการสรรหา 

เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัไม่มีคณะกรรมการสรรหา อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทัไดร่้วมกนัพิจารณา

เลือกบุคคลมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ซ่ึงไดพิ้จารณาทั้งโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยคาํนึงถึงความ

หลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity policy) ไม่วา่จะเป็น เพศ เช้ือชาติ ทาํใหบ้ริษทั

มีกรรมการทั้งท่ีเป็นคนไทย และต่างชาติ ทกัษะท่ีจาํเป็นและยงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการ คุณสมบติัในฐานะ

กรรมการในดา้นต่างๆ โดยความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ ผลการปฏิบติังาน

ในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผ่านมา รวมทั้ งจะตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายและประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ขา้เป็นกรรมการของบริษทั 

คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้ เห็นวา่กรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่านดงักล่าว ลว้นแต่เป็น

ผูท้รงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทั และท่ีผ่านมาไดป้ฏิบติัหน้าท่ีใน

ฐานะกรรมการของบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติั

บริษทัมหาชนจาํกดั  พ. ศ. 2535  จึงเป็นผูท่ี้มีความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัอีก

วาระหน่ึง ดงันั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีครบ

กาํหนดออกตามวาระดงัรายนามขา้งตน้ ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง  

คณะกรรมการบริษทัไดร่้วมกนัพิจารณาบุคคลเพ่ือเขา้รับการเสนอช่ือเขา้แต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่แทน

กรรมการท่ีหมดวาระ และเห็นสมควรเสนอนายเฉิน เจ๋อ จ้ี ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ งเขา้เป็น

กรรมการของบริษัท ซ่ึงคณะกรรมการได้พิจารณาทั้ งโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยคาํนึงถึงความ

หลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity policy) ไม่วา่จะเป็น เพศ เช้ือชาติ ทาํใหบ้ริษทั

มีกรรมการทั้งท่ีเป็นคนไทย และต่างชาติ ทกัษะท่ีจาํเป็นและยงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการ คุณสมบติัในฐานะ

กรรมการในดา้นต่างๆ โดยมีความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญต่างท่ีจะเป็น

ประโยชน์ต่อบริษทั  

ทั้งน้ี สําหรับนายประดิษฐ ศวสัตนานนท์ กรรมการอิสระ ซ่ึงไดด้าํรงตาํแหน่งในฐานะกรรมการของบริษทั

เป็นเวลา 10 ปีต่อเน่ืองกนั และดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยท่ีผา่นมานายประดิษฐ ศวสัต
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นานนท์ เป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์โดยตรงในธุรกิจของบริษทั และได้

ปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระของบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่มี

ลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้ น 

คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัแต่งตั้ง นายประดิษฐ ศวสัตนานนท ์ให้

เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหน่ึง  

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติในวาระน้ีดงัต่อไปน้ี 

มต ิ อนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่และแต่งตั้งกรรมการ

ใหม่ทดแทนกรรมการท่ีกาํหนดออกตามวาระ  

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง ไดล้งมติดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

ช่ือ สกุล ตาํแหน่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

นายเล่ียว อิง จ้ือ กรรมการ 225,180,564 55,575,712 0 

นายประดิษฐ ศวสัตนานนท ์ กรรมการอิสระ 280,643,580 4,896 16,000 

รศ. ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต ์ กรรมการอิสระ 227,490,370 53,148,106 26,000 

นายเฉิน เจ๋อ จ้ี กรรมการ 280,741,076 0 15,200 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2558 

นายดนัย ลาภาวิวฒัน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 31 ไดก้าํหนดให้ กรรมการมี

สิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท โดยให้ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจําปีผู ้ถือหุ้นจะพิจารณากําหนด

ค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าว และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ บริษทัจึงควร

พิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ซ่ึงคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว

เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัประจาํปี 2558   

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ประจาํปี 2558 ดงัน้ี 

ตาํแหน่ง 

ปี 2558 

ค่าตอบแทน    

รายเดือน 

ค่าเบีย้ประชุม 

(ต่อคร้ัง) 

โบนัส                                     

(ผลประกอบการปี 2557) 

1. ประธานกิตติมศกัด์ิ 40,000  -  - 

2. ประธานกรรมการ 40,000 - - 

3. ป ร ะ ธ าน ก ร ร ม ก าร ต ร ว จ ส อ บ / 

กรรมการอิสระ 

40,000  6,000  260,000  

4. กรรมการตรวจส อบ / กรรม การ

อิสระ/ 

30,000  6,000  195,000  
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ตาํแหน่ง 

ปี 2558 

ค่าตอบแทน    

รายเดือน 

ค่าเบีย้ประชุม 

(ต่อคร้ัง) 

โบนัส                                     

(ผลประกอบการปี 2557) 

    กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร 

5. กรรมการอ่ืน ๆ        20,000  - - 

ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระช้ีแจงว่า เน่ืองจากวาระการประชุมน้ีเป็นการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของ

กรรมการบริษทั ดงันั้น กรรมการท่านซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัและเขา้ร่วมในการประชุมจึงถือว่าเป็นผูมี้

ส่วนได้เสียกับการพิจารณาในวาระการประชุมน้ี ดังนั้ น เพ่ือเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลและโปร่งใส 

กรรมการท่านท่ีมีส่วนไดเ้สียดงักล่าว จึงขอแสดงความประสงคท่ี์จะงดออกเสียงในการพิจารณาวาระการ

ประชุมน้ี 

 ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

 ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติในวาระดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

 มติ    อนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัประจาํปี 2558 

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเสียงขา้งมากดว้ยจาํนวนเสียง 

280,318,029 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9994 ของจาํนวนท่ีออกเสียงทั้งหมด และ

มีผูถื้อหุ้นงดออกเสียงจาํนวน 1,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0005 ของจาํนวนท่ี

ออกเสียงทั้งหมด โดยไม่มีคะแนนเสียงคดัคา้น 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2558 

นายดนัย ลาภาวิวฒัน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 31 กาํหนดให้ท่ีประชุมสามญั

ประจําปีผู ้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปีของบริษัท ในการน้ี 

คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมติัเห็นชอบของคณะกรรมการ ไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของ

บริษทั ตามหลกัเกณฑ์ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ. ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการ

กาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 39/2548 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการ

เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 20) แลว้ โดย

ขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้ง 

1) นางสาววสิสุตา จริยธนากร   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 หรือ 

2)  นางสาวสุมาลี  รีวราบณัฑิต    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 หรือ 

3) นางพนูนารถ เผา่เจริญ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 

แห่ง บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษทั ทั้งน้ี 

ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัยอ่ย  ผูบ้ริหาร ผูถื้อ

หุ้นรายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
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ความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่เป็นผูส้อบบญัชีรายเดิมท่ี

ปฏิบติัหนา้ท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั มาแลว้ห้ารอบปีบญัชี

ติดต่อกนั โดยนางสาววสิสุตา จริยธนากรปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัตั้งแต่ปี 2555 หรือติดต่อกนั

มาแลว้ 3 ปี นอกจากน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้น จะเป็นผูส้อบบญัชีรายเดียวกนักบัผูส้อบบญัชี

ของบริษทัยอ่ยดว้ย คือบริษทั กรุงเทพแกรนดแ์ปซิฟิคลีส จาํกดั (มหาชน) ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบโดย

การอนุมติัเห็นชอบของคณะกรรมการขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกาํหนดค่าสอบบญัชี สําหรับรอบระยะเวลา

บญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ของบริษทัเป็นเงินจาํนวนไม่เกิน 1,120,000 บาท สําหรับงบการเงิน

ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และกาํหนดค่าสอบบญัชีจาํนวน

ไม่เกิน 350,000 บาท สาํหรับงบการเงินตามมาตรฐาน International Financial Reporting Standards (IFRSs) 

ทั้งน้ี การเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2558 ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทใ์นวาระน้ีดงัต่อไปน้ี 

มต ิ อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2558 

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ดว้ยจาํนวนเสียง 
280,771,580 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจาํนวนท่ีออกเสียงทั้ งหมด 

โดยไม่มีคะแนนเสียงคดัคา้นหรืองดออกเสียง  

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตัิการออกหุ้นกู้ 

นายดนยั ลาภาวิวฒัน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่  เน่ืองจากแหล่งเงินทุน

ของบริษทัสําหรับการขยายธุรกิจในปัจจุบนัอาศยัเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน เงินทุนและผลกาํไรจากการ

ดาํเนินงานเป็นหลกั คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นวา่บริษทัควรเพ่ิมช่องทางในการระดมทุนเพ่ือบริหารสภาพ

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

ขายใหม่ไดโ้ดยท่ียอดคงคา้งของหุ้นกูแ้ละหุ้นกูร้ะยะสั้นไม่เกินท่ีไดรั้บ

อนุมติัในคร้ังน้ี 
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 อายุ    :  ไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกหุน้กู ้

 วธีิการจัดสรร   : ผู ้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู ้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู ้ลงทุนโดย

เฉพาะเจาะจง ทั้ งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตามหลกัเกณฑ์ท่ี

กําหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์โดยอาจจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุด 

และจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวกไ็ด ้

หมายเหตุ:  สําหรับการออกตั๋วเงิน , ยอดคงเหลือ , หลักเกณฑ์และเง่ือนไขให้อยู่ภายใต้อ ํานาจของ

คณะกรรมการบริษทั 

ทั้งน้ี ใหค้ณะกรรมการ และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการไดม้อบหมายมีอาํนาจในการกาํหนดรายละเอียดและ

เง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ละหุน้กูร้ะยะสั้น  

 ประธานฯจึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

 ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติในวาระน้ี ดงัต่อไปน้ี 

มต ิ อนุมติัใหมี้การออกหุน้กู ้ 

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติด้วยจาํนวนเสียง280,751,980 

เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9930 ของจาํนวนท่ีออกเสียงทั้ งหมด มีคะแนนเสียง

คัดค้านจาํนวน 18,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0064 ของจาํนวนท่ีออกเสียง

ทั้งหมด และงดออกเสียงจาํนวน 1,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0005 ของจาํนวน

ท่ีออกเสียงทั้งหมด  

วาระที ่9 พจิารณาให้สัตยาบันการปรับปรุงการบันทึกบัญชีหุ้นปันผลให้ถูกต้องตามประกาศสภาวชิาชีพบัญชีที ่

15/2557 เร่ือง แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล (Stock Dividend) 

 นายดนยั ลาภาววิฒัน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ตามท่ีคณะกรรมการ

บริษทั คร้ังท่ี 3/2557 เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2557และท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 30/2557 เม่ือวนัท่ี 

25 เมษายน 2557 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2556 รวม  448,500,000 

บาท หรือเท่ากบั1.30 บาทต่อหุน้  โดยจ่ายในรูปเงินสดปันผลหุน้ละ 1.00 บาท รวม 345,000,000 บาท และ

หุน้สามญัปันผลหุน้ละ 0.30 บาทรวม 103,500,000 บาท โดยหุน้สามญัปันผลจ่ายในอตัราส่วน 50 หุน้สามญั

เดิมต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ รวมเป็นหุน้สามญัปันผล 6,900,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 15 บาท (กาํหนดจากราคา

ตลาดท่ีมีส่วนลด) และบริษทัไดด้าํเนินการจ่ายปันผลไปแลว้เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2557 

 ต่อมา เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2557 ทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดน้าํส่ง “ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี 

ท่ี 15/2557 เร่ือง แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการบนัทึกบญัชีหุน้ปันผล (“ประกาศฯ”)” โดยประกาศฯ

กาํหนดหลกัเกณฑใ์นการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัหุน้ปันผลดา้นผูจ่้ายหุน้ปันผลวา่เม่ือกิจการประกาศจ่ายปันผล 

ใหกิ้จการบนัทึกเพิ่มบญัชีทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ดว้ยมูลค่าท่ีตราไว ้ (Par) ของหุน้สามญัคูณจาํนวนหุน้

ปันผลท่ีออกให ้ และใหบ้นัทึกลดบญัชีกาํไรสะสมดว้ยจาํนวนเดียวกนั   และใหถื้อปฏิบติักบัการใหหุ้น้ปัน
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ผลท่ีเกิดข้ึนในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัน้ีไดป้ระกาศในราช

กิจจานุเบกษา ลงวนัท่ี 23 เมษายน 2557 

 ดงันั้น เพ่ือใหก้ารบนัทึกบญัชีของบริษทัสาํหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2557 ถูกตอ้งตามประกาศฯท่ีออกมาใช้

บงัคบัในวนัท่ี 23 เมษายน 2557 ดงักล่าว  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2014 เม่ือวนัท่ี 23 

พฤษภาคม 2557 จึงมีมติอนุมติัใหบ้ริษทัแกไ้ขบนัทึกบญัชีเพ่ิมทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ ดว้ยมูลค่าท่ีตรา

ไวเ้ท่ากบัหุน้ละ 5 บาท คูณจาํนวนหุน้ปันผลท่ีออกใหร้วม 6,900,000 หุน้ คิดเป็นมูลค่าหุน้สามญัปันผลท่ี

ออกเท่ากบั 34,500,000 บาท เม่ือรวมกบัเงินสดปันผลจาํนวน  345,000,000 บาท รวมเป็นจาํนวนท่ีบนัทึกลด

บญัชีกาํไรสะสมเท่ากบั 379,500,000 บาท หรือคิดเป็นอตัราเงินปันผลท่ี 1.10 บาทต่อหุน้ คิดเป็นเงินปันผล

ในรูปเงินสดจาํนวน 1.00 บาท ต่อหุน้และ หุน้ปันผลในอตัรา 0.10 บาทต่อหุน้ (ในมูลค่าท่ีตราไว ้5 บาทต่อ

หุน้) ทั้งน้ี สิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุน้ไม่ไดล้ดลงตามการบนัทึกบญัชีท่ีเปล่ียนวธีิคาํนวณหุน้ปันผลจาก ราคา

ตลาดพร้อมส่วนลด เป็นมูลค่าท่ีตราไว ้ (Par value) โดยผูถื้อหุน้ยงัคงไดรั้บเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้

ละ 1 บาท และหุน้ปันผลในอตัราส่วน 50 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ (50:1) 

 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาใหส้ัตยาบนัการปรับปรุงการบนัทึกบญัชีหุน้

ปันผลใหถู้กตอ้งตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ท่ี 15/2557 เร่ือง แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการบนัทึก

บญัชีหุน้ปันผล (Stock Dividend) ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

 ประธานฯจึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

 ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทใ์นวาระน้ี ดงัต่อไปน้ี 

 มต ิ พิจารณาใหส้ัตยาบนัการปรับปรุงการบนัทึกบญัชีหุน้ปันผลใหถู้กตอ้งตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชี

  ท่ี 15/2557 เร่ือง แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการบนัทึกบญัชีหุน้ปันผล (Stock Dividend) 

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติด้วยจาํนวนเสียง280,771,580 

เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจาํนวนท่ีออกเสียงทั้งหมด โดยไม่มีคะแนน

เสียงคดัคา้นหรืองดออกเสียง 

 นอกจากน้ีมีผูถื้อหุน้สอบถามบริษทัเพ่ิมเติม ถึงเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

นายชชัวาล ดิลกวรพทัธ์            

(ผูถื้อหุน้)                

ไดซ้กัถามต่อท่ีประชุมถึงการขยายตลาดไปยงักลุ่ม AEC วา่มีรายละเอียด

อยา่งไรบา้ง และขอเสนอแนะใหบ้ริษทัคงนโยบายการจ่ายปันผลเป็นเงิน

สดต่อไป 

นายโล จุน ลอง                      

ประธานกรรมการ 

ไดต้อบคาํถามว่า ปัจจุบนับริษทัมีสาขาทั้งหมด 8 สาขา และในปีน้ีจะมี

สาขาเพิ่มอีก 2 สาขา ซ่ึงเป็นการรองรับการขยายตลาดไปยงักลุ่ม AEC ท่ี

การคา้ชายแดนจะเติบโต โดยในปี 2558 คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 1.5 

ลา้นลา้นบาท ซ่ึงบริษทัมีการเตรียมพร้อมแลว้  

นายดนยั ลาภาวิวฒัน์              

ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 

ไดก้ล่าวเสริมว่า ในปีน้ี บริษทัก็ไดมี้การจ่ายปันผลเป็นเงินสด และคาด

วา่แนวโนม้ในปีต่อๆไป กจ็ะดาํเนินตามแนวทางน้ีต่อไป 
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นางสาวเจนจิรา สมบติัเจริญวงศ์

(ผูถื้อหุน้)                

ได้ซักถามว่า บริษัทดาํเนินธุรกิจเก่ียวกับนาโนไฟแนนท์ด้วยหรือไม่ 

และตลาด Niche ท่ีบริษทัช้ีแจงมีลกัษณะตลาดอยา่งไร 

ทั้งน้ี ในปี 2558 แนวโนม้ของบริษทัจะเป็นอยา่งไร และรายไดร้วมของ

บริษทัจะเติบโตร้อยละเท่าไหร่ สาํหรับอตัรากาํไรสุทธิในช่วง 3 ปีท่ีผา่น

มา บริษทัสามารถรักษาระดบัอยูท่ี่ร้อยละ 24 - 26 จึงขอสอบถามวา่ในปี

น้ี บริษัทจะสามารถรักษาในระดับดังกล่าวหรือมากกว่าได้หรือไม่ 

นอกจากน้ี ขอใหบ้ริษทัประมาณการณ์สัดส่วนรายไดจ้ากตลาด AEC 

นายโล จุน ลอง                      

ประธานกรรมการ 

ได้ตอบคาํถามว่า ธุรกิจด้าน นาโนไฟแนนท์ ไม่ตรงกับลักษณะการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทันกั แต่ทั้งน้ี ในปัจจุบนับริษทักาํลงัทาํการศึกษา

อยู ่ซ่ึงยงัไม่ไดต้ดัสินใจวา่จะเขา้ร่วมหรือไม่ สาํหรับ Niche Market ของ

บริษทัจะมุ่งเน้นยานพาหนะเพ่ือการพาณิชยท่ี์ไม่ใช่กระบะขนาด 1 ตนั 

ซ่ึงประกอบดว้ยรถบรรทุก รถตู ้และรถแท็กซ่ี ทั้งรถใหม่และรถใชแ้ลว้ 

นอกจากน้ีบริษทักท็าํรถส่วนบุคคล และรถกระบะ แต่ในสัดส่วนไม่มาก

นกั 

แนวโน้มการเติบโตในปีน้ี ข้ึนอยู่กบัสภาพเศรษฐกิจ ซ่ึงในปีน้ี คาดว่า

เศรษฐกิจยงัคงฟ้ืนตวัชา้ แต่อยา่งไรก็ตามบริษทัก็ไดพ้ยายามขยายตลาด 

และมีผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ซ่ึงบริษทัคาดวา่จะเติบโตประมาณร้อยละ 10 ซ่ึง

หากสถานการณ์ทุกอยา่งปกติดี บริษทัจะสามารถเติบโตไดป้ระมาณร้อย

ละ 15 - 20  ทั้งน้ี สัดส่วนรายไดข้อง AEC ประมาณ 1 ใน 3 ของรายได้

รวม ภายในระยะเวลาประมาณ 3 - 5 ปี 

นางสาวลลิตา หงส์รัตนวงศ ์ 

(ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคม

ส่งเสริมผูล้งทุนไทย) 

ขอเสนอแนะเก่ียวกบัเจตนารมณ์ของทางสมาคม เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติั

เพ่ือยกระดบัธรรมาภิบาลของบริษทัจดทะเบียนไทยและตลาดทุนไทย 

ในเร่ืองของกรรมการอิสระท่ีมีวาระเกินกวา่ 3 วาระ โดยขอเสนอแนะให้

เปล่ียนสถานะจากการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระเป็นกรรมการบริษทั

แทน และให้บริษัทสรรหากรรมการอิสระท่ีเหมาะสมแทนตาํแหน่ง

กรรมการอิสระท่ีวา่งลง  

นอกจากน้ี ไดส้อบถามวา่ บริษทัคาดวา่จะมีการจาํกดัสัดส่วนหน้ีสินต่อ

ทุนหรือไม่ อยา่งไร 

นายดนยั ลาภาววิฒัน์              

ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 

ไดช้ี้แจงวา่ บริษทัจะจาํกดัสัดส่วนหน้ีสินต่อทุนไม่เกิน 10 เท่า 

นายสมชยั สุชาติเจริญยิง่                

(ผูรั้บมอบฉนัทะ) 

สอบถามถึงหลกัเกณฑ์การจ่ายบาํเหน็จของกรรมการตามสัดส่วนของ

เงินปันผล เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้กบัคณะกรรมการของบริษทั และหาก

บริษทัไม่มีผลกาํไรในปีนั้น บริษทัมีวิธีการจดัการอยา่งไรใหย้ติุธรรมกบั

ผูถื้อหุน้ 
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นายดนยั ลาภาวิวฒัน์              

ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 

ไดต้อบคาํถามว่า โบนัสและค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัก็ได้

พิจารณาจากสัดส่วนของกาํไรสุทธิของบริษทัอยูแ่ลว้ 

นางสุวนุช  เจริญสวสัด์ิพงศ ์               

(ผูถื้อหุน้)                

ไดก้ล่าวชมเชยคณะกรรมการบริษทัถึงการบริหารงานท่ีส่งผลใหบ้ริษทัมี

กาํไรเพ่ิมมากข้ึนกวา่ปีก่อน และมีการจ่ายปันผลท่ีดี ในขณะท่ีโบนสัของ

คณะกรรมการลดลง  

ทั้งน้ี ไดซ้ักถามต่อท่ีประชุมว่าค่าสอบบญัชี ท่ีเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 60,000 

บาท มาจากสาเหตุใด และอตัราน้ีรวมค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยแลว้

หรือไม่ และค่าสอบบญัชีของบริษทัย่อยเพ่ิมข้ึนหรือลดลงอย่างไรบา้ง 

และขอเสนอแนะใหค้งค่าสอบบญัชี 

นอกจากน้ี ขอสอบถามผูส้อบบญัชีวา่จากการตรวจสอบงบการเงินของ

บริษัท มีการเสนอแนะระบบการควบคุมภายในควรมีความละเอียด

เพิ่มข้ึน เพ่ือรองรับการเข้าสู่ AEC หรือไม่ อย่างไร และเพราะเหตุใด

บริษทัจึงไม่ออกหุน้สามญัใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม แทนการออกหุน้กู ้

คุณประดิษฐ  ศวสัตนานนท ์                

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการอิสระ 

ไดช้ี้แจงว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ไดมี้การต่อรองราคากบัทางผูส้อบ

บญัชีแลว้ แต่ดว้ยปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึนจากสาขาของบริษทั ค่าสอบบญัชี

จึงมีความจาํเป็นตอ้งปรับเพ่ิมข้ึน 

นางสาวคุณวสิสุตา จริยธนากร

ผูส้อบบญัชี 

ไดก้ล่าวเสริมว่า นอกจากปัจจยัเร่ืองปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึนแลว้ ราคาค่า

สอบบญัชีไดพิ้จารณาตามสภาพเศรษฐกิจ ซ่ึงหากค่าครองชีพไม่เพ่ิมมาก

นัก  ค่าสอบบัญ ชีจะสามารถพิจารณ าในอัตราคงท่ีได้ ทั้ งน้ี  ทาง

คณะกรรมการไดพิ้จารณาและต่อรองราคาลงแลว้ 

นอกจากน้ี เท่าท่ีสอบทานจากการสุ่มตรวจลูกคา้ของบริษทั บริษทัน้ีถือ

วา่มีระบบการควบคุมภายในอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีมาก 

นายดนยั ลาภาวิวฒัน์              

ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 

ไดก้ล่าวเสริมว่า สําหรับค่าสอบบญัชีของบริษทัย่อย เพ่ิมข้ึนมาจาํนวน 

30,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 2 จากปีก่อน และสาเหตุท่ีบริษทัจึงไม่

ออกหุ้นสามญัให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม แทนการออกหุ้นกู ้เน่ืองจาก ตน้ทุน

ทางการเงินของหุน้สามญัจะแพงกวา่การออกหุน้กู ้และออกไดป้ริมาณท่ี

นอ้ยกวา่การออกหุน้กู ้

นายจิรวฒัน์ กิตติสิริพนัธ์ุ           

(ผูถื้อหุน้) 

ไดส้อบถามวา่ บริษทัมีการจดัทาํ Credit Rating ไวห้รือไม่ อยา่งไร 

นายดนยั ลาภาวิวฒัน์              

ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 

ไดช้ี้แจงวา่ บริษทัมีการจดัทาํ Credit Rating จากบริษทั ทริสเรทต้ิง จาํกดั 

โดยไดอ้ยูใ่นระดบั BBB+  
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นางสาวลลิตา หงส์รัตนวงศ ์ 

(ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคม

ส่งเสริมผูล้งทุนไทย) 

ได้สอบถามเพ่ิมเติมในเร่ืองของ CAC (Coalition Against Corruption) 

ซ่ึงเป็นโครงการต่อต้านการคอรัปชั่น โดยบริษัทไม่ได้เข้าร่วมใน

โครงการน้ี จึงขอสอบถามวา่ บริษทัมัน่ใจไดอ้ยา่งไรวา่ บริษทัจะไม่เขา้

ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอรัปชัน่ และหากบริษทัมีนโยบายอยู่

แลว้ จะมีหลกัฐานในเชิงประจกัษอ์ยา่งไร ท่ีจะนาํไปสู่ภาคปฏิบติั 

นายอนนัต ์พฒันะธเนศ             

(ผูถื้อหุน้) 

ไดก้ล่าวเสริมวา่ โครงการน้ีถือเป็นโครงการท่ีดี ซ่ึงแสดงถึงความร่วมมือ

ในการร่วมตอ้ตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ จึงอยากขอเสนอใหบ้ริษทัเขา้ร่วม

โครงการน้ี 

นายโล จุน ลอง                      

ประธานกรรมการ 

ไดช้ี้แจงวา่ บริษทัมีนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่อยูแ่ลว้ โดยบริษทัได้

กาํหนดความซ่ือสัตย  ์(Honesty) เป็นส่วนหน่ึงของคุณค่าของบริษัท 

(Corporate Value) ซ่ึงตั้ งแต่พนักงานของบริษัทเขา้มาเร่ิมงาน รวมทั้ ง

การบริหารงานต่างๆ บริษัทก็จะให้ทราบถึงความสําคัญของความ

ซ่ือสัตย ์จนถือเป็นวฒันธรรมอย่างหน่ึงขององค์กร บริษทัจึงมัน่ใจใน

เร่ืองการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ ซ่ึงไดส้ะทอ้นอยูใ่นพฤติกรรมของ

พนักงานและผูบ้ริหารอยูแ่ลว้ ทั้งน้ี บริษทัจะพิจารณาศึกษารายละเอียด

การเขา้ร่วมโครงการต่อไป 

คุณประดิษฐ  ศวสัตนานนท ์                

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการอิสระ 

ได้กล่าวเสริมว่า โครงการน้ีบริษัทก็ได้กาํลงัดาํเนินการศึกษาอยู่ โดย

คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ห็นดว้ยอยา่งยิง่ในการเขา้ร่วมโครงการ 

นายสมชยั สุชาติเจริญยิง่                

(ผูรั้บมอบฉนัทะ) 

ไดก้ล่าวเสริมว่า ไดรั้บฟังแนวทางของบริษทัแลว้ ทาํให้ผูถื้อหุ้นมีความ

เช่ือมัน่กบับริษทัในเร่ืองคอรัปชัน่มากข้ึน 

นอกจากน้ี ขอสอบถามประสบการณ์ของประธานกรรมการของบริษทั

ในฐานะท่ีเป็นคนไตห้วนั ท่ีสามารถแกปั้ญหาเศรษฐกิจและคอรัปชัน่ได้

ดี จึงอยากขอสอบถามแนวทางในการแกปั้ญหาของประเทศไตห้วนั และ

บริษทัมีจุดอ่อนในดา้นใดบา้ง  

นายโล จุน ลอง                      

ประธานกรรมการ 

ไดข้อตอบคาํถามด้วยแนวทางประสบการณ์ส่วนตวั คือตอ้งสร้างให้

ประชาชนมีความเช่ือวา่ความซ่ือสัตยมี์ความสาํคญั โดยประเทศไตห้วนั

ได้รับการศึกษาท่ีรัฐบาลสนับสนุนได้ดี ทาํให้ประชากรส่วนใหญ่มี

คุณภาพท่ีดี  

นายพรชยั ลิมป์กิตติกลุ              

(ผูถื้อหุน้)                

ไดซ้ักถามต่อว่า ในปีน้ีหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ จะมีแนวโน้มลดลง

หรือไม่ และผูถื้อหุ้นรายใหญ่ คือ บริษทั เอเค เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั มีการขายหุน้ ทาํใหส้ัดส่วนลดลง เป็นเพราะเหตุใด 
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คุณภทัรพล กงัวานสกลุ          

รองประธานสายงานควบคุม

สินเช่ือ 

ไดช้ี้แจงว่า NPL ของบริษทัในปีน้ีคาดว่ามีแนวโน้มลดลง พิจารณาจาก

ปริมาณรถท่ีขายและราคารถใชแ้ลว้ในตลาดรถกบัปีก่อน โดยมีราคาท่ี

ค่อนขา้งทรงตวัและดีข้ึน 

นายโล จุน ลอง                      

ประธานกรรมการ 

ไดช้ี้แจงวา่ บริษทั เอเค เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ถือหุน้ลดลง

เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่อง (Free Float) ให้กับหุ้นของบริษัท ซ่ึงบริษัทได้

พยายามเพ่ิมสภาพคล่องตามท่ีผูถื้อหุ้นไดเ้สนอให้กบับริษทัมา โดยใน

ปัจจุบนั Free Float ของบริษทัอยู่ระดบัประมาณร้อยละ 40 โดยคาดว่า

สภาพคล่องของบริษทัมีความเพียงพอแลว้ 

คุณประดิษฐ  ศวสัตนานนท ์                

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการอิสระ 

ไดก้ล่าวเสริมวา่ การตั้งหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ จะเป็นไปตามเกณฑ์

แต่ทั้งน้ีหากมีการปล่อยสินเช่ือมากข้ึน บริษทัจะตอ้งมีการตั้งหน้ีสูญและ

หน้ีสงสัยจะสูญตามอายลูุกหน้ีในแต่ละชั้นหน้ี ซ่ึงอาจส่งผลใหต้ั้งหน้ีสูญ

และหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มมากข้ึน 

นายศรัณย ์วิไลวลัย ์                    

(ผูถื้อหุน้)                

ไดส้อบถามความเป็นไปไดว้า่จากบทวิเคราะห์ของบริษทั Load Growth 

ของบริษัทจะสามารถเติบโตได้ถึงร้อยละ 20 - 30 หรือไม่ และบริษัท

ไดรั้บ Credit Rating ท่ีระดบั BBB+ มาหลายปี และเป็น Stable Outlook 

จะมีโอกาสได ้Rating ท่ีดีข้ึนหรือไม่ เพ่ือทาํให้บริษทัไดต้น้ทุนทางการ

เงินท่ีถูกลง 

นายโล จุน ลอง                      

ประธานกรรมการ 

ไดช้ี้แจงวา่หากเศรษฐกิจเป็นไปไดดี้ บริษทักส็ามารถมี Load Growth ได้

ดงักล่าว   

นายดนยั ลาภาวิวฒัน์              

ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 

ได้ช้ีแจงว่าบริษัทได้มีความพยายามยกระดับ Credit Rating  มาโดย

ตลอด เพ่ือใหไ้ดต้น้ทุนทางการเงินท่ีถูกลง 

ไม่มีกิจการอ่ืนใดท่ีเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา และไม่มีคาํถามเพิ่มเติมจากผูถื้อหุน้ ประธานฯ จึงกล่าวปิด

ประชุมเวลา 17:30 น. 

 

                                                                                                    

                                                

                                                       (   นายโล จุน ลอง    ) 

                                                                                 ประธานท่ีประชุม 
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