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รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจําปีผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 32/2559 
ของ 

บริษัท เอเซียเสริมกจิลสีซ่ิง จํากดั (มหาชน) 

เวลาและสถานที ่

ประชุมเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2559  เวลา  15.00 น.   ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ บางกอก คลบั ชั้น 28 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร์       
เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. คุณโล จุน ลอง  ประธานกรรมการ 
2. คุณเชน ยงิ ฮุย   กรรมการบริหาร 
3. คุณเฉิน เจ๋อ จ้ี  กรรมการ 
4. คุณเทียนทวี  สระตนัต์ิ  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 

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. คุณดนยั  ลาภาวิวฒัน์ เลขานุการคณะกรรมการ/ เลขานุการบริษทั/ ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 
2. คุณศรายทุธ์  ชยัสวสัด์ิ ประธานเจา้หนา้ท่ีสารสนเทศ/ รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีธุรการ 
3. คุณชนมพิ์เชฐ  ตนัติกิตติภิญโญ  ประธานสายงานสินเช่ือการตลาด 
4. คุณภทัรพล  กงัวาลสกลุ รองประธานสายงานควบคุมสินเช่ือ 

เลขานุการบริษัท 
1. คุณดนยั ลาภาวิวฒัน์ เลขานุการบริษทั 

ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. คุณวสิสุตา  จริยธนากร บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
2. คุณวจิิตร  บวัศรี บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

ทีป่รึกษากฎหมายอสิระทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. คุณชาตรี  ตระกลูมณีเนตร บริษทั สาํนกังานกฎหมาย แคปปิตอล จาํกดั 
2. คุณวรมนต ์ เก่งถนอมศกัด์ิ บริษทั สาํนกังานกฎหมาย แคปปิตอล จาํกดั 

ผู้แทนในการนับคะแนนอสิระ 
บริษทั อินเวนทเ์ทค ซิสเทม็ส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
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เร่ิมการประชุม 

นายโล จุน ลอง ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชุมและดาํเนินการประชุม ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ของบริษทั 
เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 232 คน ถือหุ้นรวมกนัเป็นจาํนวน 262,812,123 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
74.6847 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด ซ่ึงมีจาํนวนผูถื้อหุน้มากกวา่ 25 ราย และมีจาํนวนหุน้รวมกนัเกินกวา่ 1 ใน 3 
ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายทั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทั  

คุณวรมนต ์เก่งถนอมศกัด์ิ ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระไดก้ล่าวแนะนาํคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย
อิสระ และผูแ้ทนในการนบัคะแนนอิสระ ท่ีร่วมเขา้ประชุม โดยท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ ไดช้ี้แจงวา่ก่อนการประชุมสามญั
ประจาํปีผูถื้อหุน้คร้ังน้ี ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้สามารถเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษทั และการส่งคาํถามเก่ียวกบัการประชุม ตั้งแต่วนัท่ี 16 ตุลาคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 นั้น ปรากฏวา่
ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระเพ่ิมเติม 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 บริษทัไดท้าํการบนัทึกคะแนนเสียงในระบบเพื่อลงมติในแต่ละวาระเรียบร้อยแลว้ โดยผูรั้บ
มอบฉันทะไม่ตอ้งกรอกบตัรลงคะแนนใดๆ อีก สําหรับกรณีผูถื้อหุ้นท่ีทาํหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผูถื้อหุ้น
ต่างประเทศ ซ่ึงแต่งตั้งคสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียง คราวเดียวกนัในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงท่ีจะทาํการลงคะแนนเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ  

หลงัจากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมเพ่ือพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปีผู้ถือหุ้น  คร้ังที่ 31/2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที ่ 
10 เมษายน 2558 

นายดนัย ลาภาวิวฒัน์ เลขานุการคณะกรรมการบริษทั ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการ
ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 31/2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2558 และบริษทัไดส่้ง
สาํเนารายงานการประชุมคร้ังดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายใน
ระยะเวลาท่ีกาํหนดแลว้ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น 
คร้ังท่ี 31/2558 ซ่ึงไดจ้ดัส่งไปพร้อมกนัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการเห็นว่า ไดมี้การบนัทึกรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 31/2558  
ในวนัท่ี 10 เมษายน 2558 ไวอ้ยา่งครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับรอง
รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ดงักล่าว 
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ประธานฯ  จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว  

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทใ์นวาระน้ีดงัต่อไปน้ี 

มต ิ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 31/2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 
2558 

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ดว้ยจาํนวนเสียง 
262,846,323 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนท่ีออกเสียงทั้งหมด โดยไม่มี
คะแนนเสียงคดัคา้นหรืองดออกเสียง 

วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานประจําปี 2558 ของคณะกรรมการบริษัท 

นายดนัย ลาภาวิวฒัน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 113  
แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ไดก้าํหนดให้ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นพิจารณา
รายงานของคณะกรรมการบริษทัท่ีแสดงผลการดาํเนินงานของรอบปีท่ีผา่นมา เพ่ือสิทธิของผูถื้อหุ้นในการ
รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทั ซ่ึงรายงานของคณะกรรมการบริษทัปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 
2558 ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมน้ี 

นายโล จุน ลอง ในฐานะประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัท ได้แถลงรายงานสรุปผลการดาํเนินงาน 
ประจาํปี 2558 ต่อท่ีประชุม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

สภาพเศรษฐกจิและภาวะอุตสาหกรรมปี 2558 

เศรษฐกิจไทยในปี 2558 ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีอตัราการขยายตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.8 เม่ือ
เทียบกับปี 2557 ท่ีมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 0.7 เน่ืองจากได้รับแรงสนับสนุนจากการลงทุนภาครัฐ 
มาตรการกระตุน้การใชจ่้ายของรัฐบาลในช่วงปลายปี 2558 และการท่องเท่ียวท่ีเติบโต อยา่งไรก็ตามการฟ้ืน
ตวัท่ีชา้ของเศรษฐกิจโลกส่งผลให้การส่งออกลดลงร้อยละ 5.53 เม่ือเทียบกบัปี 2557  นอกจากน้ีการใชจ่้าย
ภายในประเทศไดล้ดลงจากการขาดความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภค เน่ืองจากหน้ีภาคครัวเรือนท่ีอยูใ่นระดบัสูง 
และราคาสินคา้การเกษตรท่ีตกตํ่า ในส่วนของนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยไดป้รับลดอตัรา
ดอกเบ้ียอา้งอิงลงจากร้อยละ 2.00 ณ ส้ินปี 2557 เป็นร้อยละ 1.50 ในช่วงไตรมาสท่ีสองของปี 2558 และคง
อตัราดงักล่าวตลอดปีเพ่ือช่วยกระตุน้เศรษฐกิจท่ีซบเซา  

สําหรับอุตสาหกรรมรถยนต ์ยอดจาํหน่ายรถยนตใ์หม่ในปี 2558 มีจาํนวน 799,632 คนั ลดลงร้อยละ 9.32 
จากปี 2557 ท่ีมีจาํนวน 881,832 คนั เน่ืองจากผลของนโยบายรถคนัแรก และสภาวะเศรษฐกิจท่ียงัชะลอตวั 
อยา่งไรก็ตามในเซ็กเม็นตข์องบริษทัท่ีเป็นรถเพ่ือการพาณิชยท่ี์ไม่ใช่รถกระบะ 1 ตนั ในปี 2558 ยงัคงมีการ
เติบโตเม่ือเทียบกบัปี 2557 

สาํหรับธุรกิจลีสซ่ิงและแฟคตอร่ิง ในปี 2558 มีอตัราการเติบโตท่ีตํ่าเม่ือเทียบกบัปี 2557 เน่ืองจาก SMEs ได้
ชะลอการลงทุนในเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และความตอ้งการในเงินทุนหมุนเวยีน สะทอ้นถึงความไม่มัน่ใจภาวะ
เศรษฐกิจในอนาคต 
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ผลประกอบการปี 2558 

สาํหรับผลประกอบการของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีสินทรัพยร์วมจาํนวน 30,249 
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.66 จากจาํนวน 29,465 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2557 เป็นผลมาจากการเติบโตของพอร์ต
สินเช่ือจากการขยายตวัของธุรกิจ ขณะท่ียอดการใหสิ้นเช่ือในปี 2558 มีจาํนวน 20,395 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 10.50  จากจาํนวน 18,458 ลา้นบาทในปี 2557 ซ่ึงเป็นผลมาจากการขยายสินเช่ือไปยงับริเวณประตูการคา้
ชายแดน  

สําหรับหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีจาํนวน 25,902 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.21 จากจาํนวน 
25,343  ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2557 เพ่ือสนับสนุนการเติบโตของพอร์ตสินเช่ือ ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2558 มีจาํนวน 4,347 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.44 จากจาํนวน 4,123 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2557 ซ่ึง
เป็นผลมาจากกาํไรสุทธิท่ีเพ่ิมมากข้ึนของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยมีทุนชาํระแลว้จาํนวน 1,759 ลา้นบาท
และมีกาํไรสะสมเท่ากบั 1,868 ลา้นบาท 

รายไดร้วมในปี 2558 มีจาํนวน 2,722 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.38 จากจาํนวน 2,685 ลา้นบาท ในปี 2557 
ซ่ึงเป็นผลมาจากการเติบโตของพอร์ตสินเช่ือ ค่าใชจ่้ายทางการเงินในปี 2558 มีจาํนวน 904 ลา้นบาท ลดลง
ร้อยละ 2.41 จาก 926 ลา้นบาท ในปี 2557  เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียกูย้ืมลดลง ส่งผลให้กาํไรสําหรับปี 2558 
เท่ากบั 681 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.43 จากจาํนวน 671 ลา้นบาท ในปี 2557  

 พอร์ตสินเช่ือในปี 2558 มีจาํนวน 30,079 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.09 จาก 29,177 ลา้นบาทในปี 2557 
สัดส่วนสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPLs) ณ ส้ินปี 2558 เท่ากบัร้อยละ 1.70 ของพอร์ตสินเช่ือรวม และมี
อตัราส่วนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญต่อสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPLs) เท่ากบัร้อยละ 96.84 สะทอ้นใหเ้ห็น
ถึงคุณภาพของสินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ียงัอยูใ่นเกณฑท่ี์เหมาะสม  

การกาํกบัดูแลกจิการและความรับผดิชอบต่อสังคม 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และความรับผดิชอบต่อสังคมโดย
ไดก้าํหนดให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได ้และสร้าง
ความเช่ือมัน่ตลอดจนประโยชน์ในระยะยาวต่อผูถื้อหุน้  ผูล้งทุน  ผูมี้ส่วนไดเ้สีย สังคม และส่ิงแวดลอ้ม  

ทั้ งน้ี บริษัทเขา้ร่วมโครงการกิจกรรมพฒันาสังคม โดยมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ในปี 2558 
บริษทัไดรั้บการผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุม AGM เท่ากบั 98.75 คะแนน ซ่ึงจดัโดยสมาคมผูล้งทุน
ไทย ร่วมกบัสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์นอกจากน้ี ยงัไดรั้บการประเมิน
การกาํกับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” ติดต่อกันมา 4 ปี โดยการประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย 

แนวโน้มธุรกจิและกลยทุธ์ปี 2559 

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศไทยในปี 2559 คาดวา่จะขยายตวัเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยในอตัรา
ร้อยละ 3.5 จากปีก่อนหนา้ โดยมีปัจจยัสนบัสนุนท่ีจะขบัเคล่ือนเคร่ืองยนตท์างเศรษฐกิจจากโครงการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ของรัฐบาล และการท่องเท่ียวท่ีขยายตัวต่อเน่ือง อีกทั้ งราคาพลังงานท่ีมี
แนวโนม้อยูใ่นระดบัตํ่า ส่งผลใหต้น้ทุนของภาคธุรกิจลดลง ขณะท่ีการคา้ตามแนวชายแดนท่ีเพ่ิมข้ึนหลงัการ
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เปิด AEC คาดว่าจะมีมูลค่าสูงข้ึนจาก 1.4 ลา้นลา้นบาทในปี 2558 เป็น 1.6 ลา้นลา้นบาทในปี 2559 ซ่ึงจะมี
ส่วนช่วยสนบัสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ  

สาํหรับยอดขายรถยนตใ์นประเทศในปี 2559 คาดวา่จะลดลงจากปีก่อนหนา้อยูท่ี่ 720,000 คนั อยา่งไรก็ตาม 
การท่ีรัฐบาลเร่งเบิกจ่ายในโครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่จะทาํให้ความต้องการสําหรับ
พาหนะ และอุปกรณ์ในการก่อสร้างมีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะส่งผลดีต่อธุรกิจเช่าซ้ือและลีสซ่ิง 

บริษทัไดมี้การเตรียมตวัเพ่ือรองรับโอกาสจาก AEC ท่ีไดเ้ร่ิมตน้เม่ือปลายปีท่ีผา่นมา โดยเราไดท้าํการขยาย
ตลาดผา่นการเปิดสาขาใหม่ไปยงัจงัหวดัท่ีเป็นประตูชายแดนตามเขตแนวประเทศเพ่ือนบา้นในกลุ่ม CLMV 
เพ่ือควา้โอกาสจากการเติบโตดา้นการขนส่งท่ีเช่ือมโยงการคา้ชายแดนและการคา้ผา่นแดน 

สุดทา้ยน้ี คณะกรรมการบริษทัขอขอบคุณท่านผูถื้อหุ้น ลูกคา้ รวมถึงเจา้หน้ีและพนักงานทุกท่านท่ีร่วมกนั
สนบัสนุนและใหค้วามเช่ือมัน่บริษทัเสมอมา  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับทราบรายงานประจาํปี 2558 ดงักล่าว 

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและรับทราบเร่ืองดงักล่าว 

มต ิ รับทราบรายงานประจาํปี 2558 ของคณะกรรมการบริษทั 

ผลการออกเสียงลงคะแนน เน่ืองจากเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจําปีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงได้ผ่านการ
พจิารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

นายดนัย ลาภาวิวฒัน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ไดก้าํหนดให้บริษทัเสนองบการเงินฉบบัส้ินสุดรอบปีบญัชี
ของบริษทัท่ีผ่านการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตให้แก่ผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัในทุกๆ ปี ซ่ึง
รายละเอียดของงบการเงินประจําปี  ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ท่ีผ่านการพิจารณาสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัแลว้ ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจาํปี 2558 ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมน้ี  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผูส้อบบัญชี
ประจาํปี ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ท่ีผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัแลว้ 

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว  

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทใ์นวาระน้ีดงัต่อไปน้ี 

มต ิ อนุมัติงบการเงินและรายงานผูส้อบบัญชีประจาํปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงได้ผ่านการ
พิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ดว้ยจาํนวนเสียง 
262,885,310 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจาํนวนเสียงทั้งหมด โดยไม่มี
คะแนนเสียงคดัคา้นหรืองดออกเสียง 
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วาระที ่4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกําไรของบริษัทและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 
2558 

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 

สาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2558 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธนัวาคม 2558 มี
กาํไรสุทธิรวม 680,612,772 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจดัสรรผล
กาํไรประจาํปี 2558 ของบริษทั ดงัน้ี 

1. บริษทัมีเงินทุนสํารองตามกฎหมายจาํนวน 162,969,860 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.26 ของทุนจด
ทะเบียน (รายละเอียดปรากฏตามสําเนางบการเงินของบริษทั ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558) 
ดงันั้ น บริษทัจึงมีความจาํเป็นตอ้งจดัสรรเงินกาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากผลประกอบการของบริษทั
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี 2558 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เป็นเงินทุนสาํรองตาม
กฎหมายเพิ่มเติมอีกจาํนวน 13,030,140 บาท เพ่ือใหบ้ริษทัมีเงินทุนสาํรองครบร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนซ่ึงเป็นไปตามบทบญัญติัมาตรา 116 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) 

2. จ่ายเงินปันผลในรูปเงินสดในอตัรา 1.35 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 475,059,114  บาท 
อตัราการจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 69.80 โดยเงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม
กฎหมายกาํหนด บริษทักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ตามมาตรา 
89/26 ในวนัท่ี 9 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์โดยปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 และกาํหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 29 เมษายน 2559 ทั้งน้ี ในปี 2558 บริษทัจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อย
ละ 20 

ประธานฯ จึงไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอก
ฉนัทใ์นวาระน้ีดงัต่อไปน้ี 

มต ิ อนุมติัใหมี้การจดัสรรผลกาํไรสุทธิประจาํปีของบริษทัและการจ่ายเงินปันผลตามท่ีประธานฯ เสนอ  

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเอกฉันท์ดว้ยจาํนวนเสียง 
262,886,410 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจาํนวนท่ีออกเสียงทั้ งหมด 
โดยไม่มีคะแนนเสียงคดัคา้นหรืองดออกเสียง 
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วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระและให้กลบัเข้าดาํรงตําแหน่งใหม่ 

นายดนยั ลาภาวิวฒัน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ตามมาตรา 71 แห่งตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ. ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 13 กาํหนดวา่ในการประชุมใหญ่
สามัญประจําปีผูถื้อหุ้น ให้กรรมการจาํนวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการทั้ งหมดใน
คณะกรรมการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้
ออกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม และกรรมการผูพ้น้จากตาํแหน่งมีสิทธิไดรั้บเลือกตั้งใหม่อีกได ้

กรรมการท่ีตอ้งท่ีครบกาํหนดและตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระไดแ้ก่ 

 1.   นายโล จุน ลอง กรรมการ 

 2. นายเชน ยงิ ฮุย กรรมการ 

 3. นายอนนัต ์ศวสัตนานนท ์ กรรมการอิสระ 

 4. นายเกษม อาคเนยสุ์วรรณ กรรมการอิสระ 

กรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระและถูกเสนอใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ ไดแ้ก่ 

 1.    นายโล จุน ลอง กรรมการ 

 2. นายเชน ยงิ ฮุย กรรมการ 

 3. นายอนนัต ์ศวสัตนานนท ์ กรรมการอิสระ 

 4. นายเกษม อาคเนยสุ์วรรณ กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้ เห็นวา่กรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านดงักล่าว ลว้นแต่เป็น
ผูท้รงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทั และท่ีผ่านมาไดป้ฏิบติัหน้าท่ีใน
ฐานะกรรมการของบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจาํกดั พ. ศ. 2535 จึงเป็นผูท่ี้มีความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัอีก
วาระหน่ึง ดงันั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีครบ
กาํหนดออกตามวาระดงัรายนามขา้งตน้ ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง  

คณะกรรมการไดพิ้จารณาทั้งโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยคาํนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของ
คณะกรรมการ (Board Diversity policy) ไม่ว่าจะเป็น เพศ เช้ือชาติ ทาํให้บริษทัมีกรรมการทั้งท่ีเป็นคนไทย 
และต่างชาติ ทกัษะท่ีจาํเป็นและยงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการ คุณสมบติัในฐานะกรรมการในดา้นต่างๆ โดยมี
ความเหมาะสมดา้นคุณวฒิุ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญต่างท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทั  

ทั้งน้ี สําหรับนายอนันต์ ศวสัตนานนท์ กรรมการอิสระ ซ่ึงไดด้าํรงตาํแหน่งในฐานะกรรมการอิสระของ
บริษทัเป็นเวลา 11 ปีต่อเน่ืองกนั และดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยท่ีผ่านมานายอนันต ์ศวสัตนา
นนท์ เป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ และไดป้ฏิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายและ
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควร
เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัแต่งตั้ง นายอนนัต ์ศวสัตนานนท ์ใหเ้ป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหน่ึง  
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ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติในวาระน้ีดงัต่อไปน้ี 

มต ิ อนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่  

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง ไดล้งมติดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

คะแนนเสียง ร้อยละ คะแนนเสียง ร้อยละ คะแนนเสียง ร้อยละ 

นายโล จุน ลอง กรรมการ 262,609,076 99.9505 130,003 0.0494 0 0 
นายเชน ยงิ ฮุย กรรมการ 262,922,230 100.0000 0 0 500 0 
นายอนนัต ์ศวสัตนานนท ์ กรรมการอิสระ 262,758,928 99.9667 87,302 0.0332 0 0 
นายเกษม อาคเนยสุ์วรรณ กรรมการอิสระ 262,482,730 100.0000 0 0 440,000 0 

หมายเหตุ: กรรมการท่ีเป็นผูถื้อหุน้ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียใชสิ้ทธิงดออกเสียงสาํหรับวาระน้ี 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2559 

นายดนัย ลาภาวิวฒัน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 31 ไดก้าํหนดให้ กรรมการมี
สิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท  โดยให้ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจําปีผู ้ถือหุ้นจะพิจารณากําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าว และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ บริษทัจึงควร
พิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการของบริษัท  ซ่ึงคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัประจาํปี 2559   

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ประจาํปี 2559 ดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

ตาํแหน่ง 
ปี 2559 

ค่าตอบแทน    
รายเดือน 

ค่าเบีย้ประชุม 
(ต่อคร้ัง) 

โบนัส                   
(ผลประกอบการปี 2557) 

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

40,000  6,000  280,000  

4. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ
อิสระ/ กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร 

30,000  6,000  210,000  

5. กรรมการอ่ืน ๆ        20,000  - - 
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ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระช้ีแจงว่า เน่ืองจากวาระการประชุมน้ีเป็นการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของ
กรรมการบริษทั ดงันั้น กรรมการท่านซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัและเขา้ร่วมในการประชุมจึงถือว่าเป็นผูมี้
ส่วนได้เสียกับการพิจารณาในวาระการประชุมน้ี ดังนั้ น เพ่ือเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลและโปร่งใส 
กรรมการท่านท่ีมีส่วนไดเ้สียดงักล่าว จึงขอแสดงความประสงคท่ี์จะงดออกเสียงในการพิจารณาวาระการ
ประชุมน้ี 

 ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

 ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติในวาระดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

 มติ    อนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัประจาํปี 2559 

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเสียงขา้งมากดว้ยจาํนวนเสียง 
262,293,951 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9922 ของจาํนวนท่ีออกเสียงทั้งหมด และ
มีผูถื้อหุน้งดออกเสียงจาํนวน 20,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0077 ของจาํนวนท่ี
ออกเสียงทั้งหมด โดยไม่มีคะแนนเสียงคดัคา้น 

 หมายเหตุ: กรรมการท่ีเป็นผูถื้อหุน้ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียใชสิ้ทธิงดออกเสียงสาํหรับวาระน้ี 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2559 

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 2559 โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษทั ทั้งน้ี 
ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัยอ่ย  ผูบ้ริหาร ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่เป็นผูส้อบบญัชีรายเดิมท่ี
ปฏิบติัหนา้ท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั มาแลว้ห้ารอบปีบญัชี
ติดต่อกนั โดยนางสาววสิสุตา จริยธนากรปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัตั้งแต่ปี 2555 หรือติดต่อกนั
มาแลว้ 4 ปี  
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นอกจากน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้น จะเป็นผูส้อบบญัชีรายเดียวกนักบัผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย
ดว้ย คือบริษทั กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จาํกดั (มหาชน) ทั้ งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมติั
เห็นชอบของคณะกรรมการขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกาํหนดค่าสอบบญัชี สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ของบริษทัเป็นเงินจาํนวนไม่เกิน 1,145,000 บาท สาํหรับงบการเงินตามมาตรฐาน
การบัญชีท่ีกาํหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และกาํหนดค่าสอบบัญชีจาํนวนไม่เกิน 
350,000 บาท สาํหรับงบการเงินตามมาตรฐาน International Financial Reporting Standards (IFRSs) 

ทั้งน้ี โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2559 ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติในวาระดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

มต ิ อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2559 

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเสียงขา้งมากดว้ยจาํนวนเสียง 
262,905,410 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9996 ของจํานวนท่ีออกเสียงทั้ งหมด  
ไม่เห็นดว้ย 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003 และงดออกเสียง 16,320 เสียง 

 นอกจากน้ีมีผูถื้อหุน้สอบถามบริษทัเพ่ิมเติม ถึงเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

นายเทพสิทธ์ิ พงศะบุตร             
(ผูถื้อหุน้)                

สอบถามเก่ียวกบัมุมมองของ NPLs ในปี 2559 และแนวทางการรับมือ
ในเร่ืองดงักล่าว รวมไปถึงนโยบายการตั้งสาํรองของบริษทั 

นายภทัรพล กงัวานสกลุ 
รองประธานสายงานควบคุม
สินเช่ือ 

ตอบคาํถามว่า สําหรับ NPLs ของบริษทั ในปี 2559 คาดวา่น่าจะทรงตวั
เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา โดยบริษทัจะเร่งดาํเนินการยดึรถในกรณีท่ีมีการ
ผิดนัดชาํระหน้ีท่ีมากพอสมควรและจะดาํเนินการฟ้องร้องในกรณีท่ีไม่
สามารถติดต่อลูกคา้ได ้ 

นายดนยั ลาภาวิวฒัน์              
ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน   

ตอบคาํถามว่า ในส่วนของการตั้งสํารองของบริษทัจะตั้งไปตามแต่ละ 
ผลิตภณัฑ์กล่าวคือจะพิจารณาจากอตัราความเสียหายในอดีตของแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ โดยจะตั้ งสํารองตามยอดลูกหน้ีคงค้างท่ีเกิดข้ึนในแต่ละ
ระดบัชั้นหน้ี 

นายสากล สุขวาณิชวชิยั  
(ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคม
ส่งเสริมผูล้งทุนไทย) 

สอบถามว่า เน่ืองจากบริษัทได้ประกาศนโยบายเก่ียวกับการต่อต้าน
ทุจริตและคอร์รัปชัน่แลว้ ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการดาํเนินงานในขั้นตอนใด 
และสอบถามวา่กรณีท่ี คณะกรรมการนโยบายการเงิน (“กนง.”) จะมีการ
ลดอตัราดอกเบ้ีย MLR บริษทัมีแผนรับมือดงักล่าวแลว้หรือไม่ อยา่งไร 

นายดนยั ลาภาวิวฒัน์              
ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน          

ตอบคาํถามวา่ บริษทัไดป้ระกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการต่อตา้นการ
คอร์รัปชั่นเรียบร้อยแล้ว โดยได้ยื่นแบบประกาศต่อสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย  (“IOD”) ไปเรียบร้อยแล้ว ขณะน้ีอยู่
ระหวา่งขั้นตอนการทาํแบบประเมินตนเอง 
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ส่วนในกรณีท่ี กนง. ปรับลดอตัราดอกเบ้ียจะเป็นผลในดา้นดีของบริษทั
อยา่งไรกดี็ ขณะน้ีอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงของ กนง. ยงัคงอยูท่ี่ร้อยละ 1.50 

นายฉตัรชยั มงคลพนัธ์ุ                   
(ผูถื้อหุน้)      

สอบถามวา่ ส่วนต่างของอตัราสินเช่ือ (Net interest margin) (“NIM”) วา่
บริษทัมีหุ้นกูร้ะยะยาวซ่ึงกาํลงัจะครบกาํหนดไถ่ถอนประมาณ 5,000 
ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัจะตอ้งทาํการ rollover หาก rollover แลว้ดอกเบ้ียท่ี
บริษทัจะตอ้งจ่ายจะลดลงเป็นจาํนวนเท่าใด และจะส่งผลให้ NIM ของ
บริษัทดีข้ึนหรือไม่  และจะทําให้รายรับจากอัตราดอกเบ้ีย (Interest 
Income Rate) ของบริษทัลดลงหรือไม่  

สอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบั Mismatching เน่ืองจากตอนน้ีดอกเบ้ียมีอตัรา
ลดลง Mismatching ของบริษทัจะเป็นไปในทางระยะสั้ นมากกว่าระยะ
ยาวหรือไม่ 

สอบถามเก่ียวกบัการขยายฐานลูกคา้ของบริษทั ซ่ึงบริษทัไดต้ั้งเป้าหมาย
ว่าจะมีรายได้เพ่ิมข้ึน  1 ใน  3 จากลูกค้าในกลุ่ม AEC ในช่วง 3 - 5 ปี
ขา้งหน้า จึงขอสอบถามว่าบริษทัมีแนวทางในเร่ืองน้ีอย่างไรบา้ง และ
บริษทัจะสามารถบรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่ 

นายดนยั ลาภาวิวฒัน์              
ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน          

ตอบคาํถามว่า ส่วนต่างระหว่างดอกเบ้ียเงินฝาก (Interest Rate Spread) 
ซ่ึงอยูท่ี่ประมาณอตัราร้อยละ 4.5 - 4.6 โดยในปีน้ีจะมีหน้ีเงินกูร้ะยะยาว 
และหุ้นกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระ ซ่ึงถา้บริษทัทาํการ roll over ก็จะทาํให้อตัรา
ดอกเบ้ียตํ่ าลง ซ่ึงต้นทุนเฉล่ียของหน้ีเงินกู้ระยะยาวและหุ้นกู้อยู่ท่ี
ประมาณร้อยละ 4.5 แต่ปัจจุบันบริษัทสามารถท่ีจะออกหุ้นกู้ท่ีอัตรา
ดอกเบ้ียประมาณร้อยละ 3 ซ่ึงจะทาํให้บริษทัลดตน้ทุนในส่วนน้ีได ้ใน
ภาพรวมตน้ทุนของอตัราดอกเบ้ีย (Interest Cost) ในปีน้ีน่าจะลดลงไป
ได้ 20 - 30 basis points ในส่วนของรายรับจากอตัราดอกเบ้ีย (Interest 
Income Rate)  เน่ืองจากต้องมีการแข่งขันสูง บริษัทอาจจะลดอัตรา
ดอกเบ้ียดังกล่าวลงตามแนวโน้มของตลาด  ซ่ึงทําให้  Interest Rate 
Spread อาจจะปรับตวัดีข้ึนไดเ้ลก็นอ้ย 

ตอบคาํถามเร่ือง Mismatching วา่หากพิจารณาหน้ีระยะสั้นบางส่วนเป็น
ส่วนของหน้ีระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระในหน่ึงปีด้วย โดยสัดส่วน
โครงสร้างทางดา้นเงินกูเ้ป็นระยะยาวประมาณร้อยละ 70 และระยะสั้ น
ประมาณร้อยละ 30 ซ่ึงบริษทัตอ้งพิจารณาทิศทางของอตัราดอกเบ้ียดว้ย 
หากอยู่ในช่วงท่ีดอกเบ้ียขาลงการใช้เงินกู้ระยะสั้ นท่ีเพ่ิมข้ึนจะให้
ประโยชน์กบับริษทัจากอตัราดอกเบ้ียขาลง 

นาย โล จุน ลอง 
ประธานกรรมการ 

ตอบคาํถามวา่ บริษทัไดเ้ปิดสาขาเพ่ิมเติมคิดเป็นสัดส่วนรายไดป้ระมาณ
ร้อยละ 20 แลว้ และบริษทักาํลงัจะขยายเพ่ิมเติมอีก เช่นทางภาคตะวนัตก
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ของประเทศไทย หรือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยคาดวา่บริษทั
สามารถทาํไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้

นายสุพจน์ เอ้ือชยัเลิศกลุ              
(ผูถื้อหุน้)                

สอบถามต่อว่า NPLs ของบริษทัท่ีเพ่ิมข้ึน บริษทัคาดว่าจะสามารถรับ
ชาํระหน้ีคืนจากหน้ี NPLs เป็นจาํนวนเท่าใด 

สอบถามเก่ียวกับเร่ืองอตัราดอกเบ้ียว่า บริษัทได้ทาํการหารือกับทาง
ธนาคารพาณิชยบ์า้งหรือไม่ เน่ืองจากมีบริษทัอ่ืนชาํระดอกเบ้ียในอตัรา
เพียงร้อยละ 2 ในระยะเวลา 4 ปี  

สอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสาขาของบริษทัว่าอตัราการทาํกาํไรของสาขา
ของบริษทัเป็นอยา่งไรบา้ง 

นอกจากน้ี ไดส้อบถามเก่ียวกบัลูกคา้ของบริษทัว่า สินเช่ือรถยนต์เป็น
รถยนต์ใช้แลว้หรือรถยนต์ใหม่ และลูกคา้สินเช่ือเป็นลูกคา้ใหม่หรือ
ลูกคา้เดิม โดยคิดเป็นสัดส่วนเท่าใด 

นายภทัรพล กงัวานสกลุ 
รองประธานสายงานควบคุม
สินเช่ือ  

ตอบคาํถามวา่ จากท่ีผา่นมาบริษทัไดรั้บชาํระหน้ีคืนจาก NPLs ประมาณ
ร้อยละ 35 ของ NPLs ทั้งหมดในแต่ละปี แต่อาจเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย ข้ึนอยู่
กบัฐานะของลูกคา้ ณ เวลาท่ียืน่ฟ้อง 

นายดนยั ลาภาวิวฒัน์              
ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 

ตอบคาํถามเร่ืองอัตราดอกเบ้ียว่า อัตราดอกเบ้ียของหุ้นกู้ของบริษัท
ข้ึนอยู่กับ Credit rating สําหรับบริษัทได้ Credit rating ท่ี BBB+ ซ่ึงได้
สะทอ้นถึงอตัราดอกเบ้ียท่ีบริษทัไดรั้บแลว้ สาํหรับกรณีของบริษทัอ่ืนท่ี
ท่านผูถื้อหุ้นกล่าวนั้ น คาดว่าเน่ืองมาจากบริษัทนั้ นอาจจะได้ Credit 
rating ท่ีดีกวา่ ดอกเบ้ียจึงตํ่ากวา่ของบริษทั 

นายชนมพิ์เชฐ ตนัติกิตติภิญโญ 
ประธานสายงานสินเช่ือการตลาด 

 

ตอบคาํถามเร่ืองสาขาของบริษทัว่า กาํไรของสาขาสอดคลอ้งกบัของ
สาํนกังานใหญ่  

ตอบคาํถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการให้สินเช่ือของบริษทัว่าสัดส่วนสินเช่ือ
ของบริษทัเป็นรถใหม่ประมาณร้อยละ 78 รถใชแ้ลว้ประมาณร้อยละ 22 
โดยมีลูกคา้เก่าท่ีกลบัมาขอสินเช่ือกบับริษทัประมาณร้อยละ 25 

นายเทพสิทธ์ิ พงศะบุตร              
(ผูถื้อหุน้) 

 

สอบถามวา่ นโยบายการหยดุรับรู้รายได ้เน่ืองจากงบการเงินของบริษทั
กาํหนดนโยบายการหยุดรับรู้รายไดท่ี้คา้งชาํระเกินกวา่ 6 งวดข้ึนไป แต่
ตามมาตรฐานทางบญัชีกาํหนดไวท่ี้ 3 งวด จึงขอสอบถามเหตุผลในการ
กาํหนดนโยบายดงักล่าว และจะมีการเปล่ียนเป็น 3 งวดหรือไม่  

สอบถามเพ่ิมเติมวา่ บริษทัไดน้าํสินทรัพยค์ ํ้าประกนัมาหกัดว้ยหรือไม่ 

นายดนยั ลาภาวิวฒัน์             
ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 

ตอบคาํถามว่า บริษัทพิจารณาการหยุดรับรู้รายได้ โดยลูกคา้ท่ีผิดนัด
ชาํระเกินกว่าช่วง 3 งวด หรือในงวดท่ี 4 - 6 ยงัคงชาํระหน้ีอยู่ค่อนขา้ง
เยอะ ดงันั้น บริษทัจึงกาํหนดไวท่ี้ 6 งวด 



 

13 
 

นายดนยั ลาภาวิวฒัน์             
ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 

ตอบคาํถามวา่ บริษทัไม่มีการเอาหลกัประกนัมาหัก โดยบริษทัพิจารณา
จากอตัราความสูญเสียในอดีตในแต่ละชั้นหน้ี และในแต่ละผลิตภณัฑ ์

คุณศิริพร ขตัตพงษ ์
(ผูรั้บมอบฉนัทะ) 

 

สอบถามวา่ ในปี 2557 การปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหามีจาํนวน 65 ราย 
และในปี 2558 ลูกคา้ขอปรับโครงสร้างหน้ีเพ่ิมข้ึนเป็น 1,147 ราย ซ่ึง
เพ่ิมข้ึนมาก จึงขอสอบถามเหตุผลในเร่ืองดงักล่าว และแนวโน้มในปี 
2559 จะเป็นอยา่งไร 

นายภทัรพล กงัวานสกุล 
รองประธานสายงานควบคุม
สินเช่ือ 

ตอบคาํถามวา่ สาเหตุหลกัมาจากลูกคา้ซ่ึงเขา้มาปรึกษากบัทางบริษทัใน
การขอปรับโครงสร้างหน้ี ประกอบกบัสภาวะเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามท่ี
คาดการณ์ไว ้ซ่ึงคาดวา่เศรษฐกิจจะเติบโตในคร่ึงปีหลงั แต่ในความเป็น
จริงนั้ นสวนทางกัน บริษัทจึงต้องปรับโครงสร้างหน้ีให้กับลูกค้าใน
จาํนวนเพ่ิมข้ึน  

สําหรับในปี 2559 คาดว่าจะไม่เพ่ิมข้ึนจากเดิมมากนักเน่ืองจากบริษทั
เขม้งวดในการใหสิ้นเช่ือมากข้ึน 

  

ไม่มีกิจการอ่ืนใดท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา และไม่มีคาํถามเพ่ิมเติมจากผูถื้อหุ้น ประธานฯ จึงกล่าวปิด
ประชุมเวลา 16.30 น. 

 

                                                                                                                       

                          

                                                                   (นายโล จุน ลอง) 

                                                                                            ประธานท่ีประชุม 


