
 
   
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   

 
   บริษทั เอเซียเสริมกจิลสีซ่ิง จํากดั (มหาชน)  

 
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจําปีผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่34/2561 

วนัที ่11 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. 
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์  บางกอก คลบั ช้ัน 28 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์  

เลขที ่175  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
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ทะเบียนเลขท่ี บมจ. 0107546000393 

เลขท่ี 2561/07 

วนัท่ี 7 มีนาคม 2561 

เร่ือง เชิญประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 34/2561 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. สาํเนารายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 33/2560 ในวนัท่ี 12 เมษายน 2560 
2. รายงานประจําปี 2560 ของคณะกรรมการบริษัท พร้อมสําเนางบดุล บัญชีกาํไรขาดทุนท่ี

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี รายงานผูส้อบบญัชีประจาํปี ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
3. รายนามและประวติักรรมการโดยสังเขปท่ีครบกาํหนดออกตามวาระและไดรั้บการเสนอช่ือให้

กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง และประวติัของกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระท่ีไดรั้บ
การเสนอช่ือใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 

4. นิยามกรรมการอิสระ 
5. หลกัฐานสาํหรับการเขา้ร่วมประชุม 
6. ขอ้บงัคบัของบริษทั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
7. หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.) 
8. แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 34/2561 
9. แบบการลงทะเบียน 

 ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 9 
กุมภาพนัธ์ 2561 มีมติเห็นชอบท่ีจะจดัใหมี้การประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 34/2561 ในวนัท่ี 11 เมษายน 2561 
เวลา 15.00 น. ณ หอ้งแกรนดฮ์อลล ์ บางกอก คลบั ชั้น 28 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร์ เลขท่ี 175  ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปีผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 33/2560 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที ่
12 เมษายน 2560 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  

 บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 33/2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี   
12 เมษายน 2560 และบริษทัไดส่้งสาํเนารายงานการประชุมคร้ังดงักล่าวใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกาํหนดแลว้ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 33/2560 ดงักล่าว รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ย 1 ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมน้ี  
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ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นวา่ ไดมี้การบนัทึกรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 33/2560 
ในวนัท่ี 12 เมษายน 2560 ไวอ้ยา่งครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้น
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

 หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 วาระที ่2. พจิารณารับทราบรายงานประจําปี 2560 ของคณะกรรมการบริษัท 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ไดก้าํหนดให้ท่ีประชุมสามญั
ประจาํปีผูถื้อหุน้พิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษทัท่ีแสดงผลการดาํเนินงานของรอบปีท่ีผา่น
มา เพ่ือเสนอผูถื้อหุ้นในการรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทั ซ่ึงรายงานของคณะกรรมการ
บริษทัปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 2560 ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 ท่ีได้จัดส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อม
หนงัสือเชิญประชุมน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจาํปี 2560 ของ
คณะกรรมการบริษทั 

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพือ่ทราบจึงไม่มกีารลงมตใินวาระนี ้

วาระที ่3. พจิารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจําปีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงได้ผ่าน
การพจิารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ไดก้าํหนดให้บริษทัเสนองบ
การเงินฉบบัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทัท่ีผา่นการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตให้แก่ผูถื้อ
หุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัในทุกๆ ปี ซ่ึงรายละเอียดของงบการเงินประจาํปี ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2560 ท่ีผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตของบริษทัแลว้ ปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี 2560 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผู ้
ถือหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินและรายงานผูส้อบ
บัญชีประจาํปี ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ท่ีผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัแลว้ 
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 หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกําไรของบริษัทและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2560 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 38 
ได้กาํหนดว่า หากบริษทัไม่มีผลขาดทุนสะสม บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นตาม
นโยบายเงินปันผลของบริษทัได้ในอตัราร้อยละ 40 ถึง 70 ของกาํไรสุทธิ โดยจัดสรรกาํไรสุทธิ
ประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี
หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ 

 สาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2560 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธนัวาคม 
2560 มีกาํไรสุทธิรวม 745,042,542 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
อนุมติัการจดัสรรผลกาํไรประจาํปี 2560 ของบริษทั ดงัน้ี  

1. เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัไดจ้ดัสรรกาํไรสุทธิจากผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมาของบริษทัเป็นทุน
สํารองในจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั หรือเท่ากบัจาํนวนเงิน
ทั้งส้ิน 176,000,000 บาท (รายละเอียดปรากฏตามสาํเนางบการเงินของบริษทั ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560) ซ่ึงครบตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดแลว้ ดงันั้น บริษทัจึงงด
การจัดสรรเงินกาํไรสําหรับผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2560 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย เน่ืองจากทุนสาํรองตามกฎหมายของบริษทัมีจาํนวน
ครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 

2. จ่ายเงินปันผลในรูปเงินสดในอตัรา 1.48 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 520,805,547  
บาท อตัราการจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 69.90 ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดย
เงินปันผลดงักล่าวจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามกฎหมายกาํหนด บริษทักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมี
สิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2561 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลใน
วนัท่ี 26 เมษายน 2561 ทั้งน้ี ในปี 2560 บริษทัจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20  
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ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2561 และ 2560 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2561 ปี 2560 
1 กาํไรสุทธิ 

(จากงบการเงินรวม) 
745,042,542 

(กาํไรสุทธิของรอบปี 2560) 
706,683,730 บาท  

(กาํไรสุทธิของรอบปี 2559) 
2 จาํนวนหุน้ 351,895,640 หุน้ 351,895,640 หุน้ 
3 เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุน้ 1.48 บาท 1.40 บาท 
4 รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 520,805,547  บาท 492,653,896 บาท 
5 อตัราการจ่ายเงินปันผล 69.90% 69.71% 

 หมายเหตุ การจ่ายเงนิปันผลข้างต้นยงัมคีวามไม่แน่นอนและไม่อาจดาํเนินการได้จนกว่าจะได้รับ
การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5. พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระและให้กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

ตามมาตรา 71 แห่งตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ. ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 
13 กาํหนดวา่ในการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ ให้กรรมการจาํนวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม
ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะ
แบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม และกรรมการ
ผูพ้น้จากตาํแหน่งมีสิทธิไดรั้บเลือกตั้งใหม่อีกได ้   

 กรรมการทั้ง 4 ท่านท่ีครบกาํหนดออกตามวาระและถกูเสนอใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ ไดแ้ก่ 

 1.    นายเฉิน เจ๋อ จ้ี   กรรมการ 
 2. นายเล่ียว อิง จ้ือ   กรรมการ 
 3. นายประดิษฐ ศวสัตนานนท ์  กรรมการอิสระ 
 4. รศ.ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต ์ กรรมการอิสระ 

 ประวติักรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ไดเ้ผยแพร่ในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 ท่ีไดจ้ดัส่ง
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมน้ี 

 หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ 

กระบวนการคดัเลือกผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัไม่ไดผ้่านคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจาก
ปัจจุบนับริษทัไม่มีคณะกรรมการสรรหา อยา่งไรกต็าม คณะกรรมการบริษทัไดร่้วมกนัพิจารณาเลือก
บุคคลมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ซ่ึงไดพิ้จารณาทั้งโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยคาํนึงถึงความ
หลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity policy) ไม่วา่จะเป็น เพศ เช้ือชาติ ทาํ
ให้บริษทัมีกรรมการทั้งท่ีเป็นคนไทย และต่างชาติ ทกัษะท่ีจาํเป็นและยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการ 
คุณสมบัติในฐานะกรรมการในด้านต่างๆ  โดยความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ  ประสบการณ์                
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และความเช่ียวชาญ ผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผ่านมา รวมทั้งจะตอ้งไม่มี
ลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ขา้
เป็นกรรมการของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
ระหวา่งวนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 – 31 ธนัวาคม 2560 โดยไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็น
กรรมการ  

 ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้ เห็นวา่กรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านดงักล่าว ลว้น
แต่เป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทั และท่ีผ่านมาได้
ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการของบริษทัได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผูท่ี้มีคุณสมบัติ
ครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ. ศ. 2535 จึงเป็นผูท่ี้มีความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บ
เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง ดงันั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรท่ีจะเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระดงัรายนามขา้งตน้ ให้กลบัเขา้
ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง  

คณะกรรมการได้พิจารณาทั้ งโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยคาํนึงถึงความหลากหลายใน
โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity policy) ไม่ว่าจะเป็น เพศ เช้ือชาติ ทาํให้บริษทัมี
กรรมการทั้งท่ีเป็นคนไทย และต่างชาติ ทกัษะท่ีจาํเป็นและยงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการ คุณสมบติัใน
ฐานะกรรมการในดา้นต่างๆ โดยมีความเหมาะสมดา้นคุณวฒิุ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญท่ีจะ
เป็นประโยชน์ต่อบริษทั  

ทั้งน้ี สําหรับนายประดิษฐ ศวสัตนานนท์ กรรมการอิสระ ซ่ึงไดด้าํรงตาํแหน่งในฐานะกรรมการ
อิสระของบริษทัเป็นเวลา 13 ปีต่อเน่ืองกนั และ รศ.ดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต ์ซ่ึงไดด้าํรงตาํแหน่งใน
ฐานะกรรมการอิสระของบริษทัเป็นเวลา 10 ปีต่อเน่ืองกนัโดยท่ีผา่นมา นายประดิษฐ ศวสัตนานนท ์
และ รศ.ดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต ์เป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงท่ี
เป็นประโยชน์ต่อบริษทั และไดป้ฏิบติัหน้าท่ีในกรรมการอิสระของบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์นอกจากน้ี คณะกรรมการพิจารณาแลว้วา่ นายประดิษฐ ศวสัตนานนท ์และ รศ.ดร.สุปรียา 
ควรเดชะคุปต ์จะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  

ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัแต่งตั้ง นายประดิษฐ 
ศวสัตนานนท ์และ รศ.ดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต ์ใหเ้ป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหน่ึง  

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่6. พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2561 

  ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

 ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 31 
ไดก้าํหนดให ้กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทั โดยใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อ
หุ้นจะพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าว และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการ บริษทัจึงควรพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการของบริษทั ซ่ึง
คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทัประจาํปี 2561 ดงัน้ี  

ตารางการเปรียบเทยีบค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 และปี 2560 

หน่วย : บาท 

ตําแหน่ง 

ปี 2561 ปี 2560 

ค่าตอบแทน
รายเดอืน 

ค่าเบีย้
ประชุม  
(ต่อคร้ัง) 

โบนัส          
(ผลประกอบการ

ปี 2560) 

ค่าตอบแทน
รายเดอืน 

ค่าเบีย้
ประชุม  

(ต่อคร้ัง) 

โบนัส          
(ผลประกอบการ

ปี 2559) 
1. ประธานกิตติมศกัด์ิ 40,000  -  - 40,000  -  - 
2. ประธานกรรมการ  40,000  -  - 40,000  -  - 
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการอิสระ 

40,000 6,000 300,000 40,000 6,000 280,000 

4. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ 
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

30,000  6,000  225,000  30,000  6,000  210,000  

5. กรรมการอ่ืน ๆ        20,000  - - 20,000  - - 

  บริษทัมีค่าตอบแทนกรรมการ 3 ประเภท ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม และโบนัส 
ทั้ งน้ี ในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงจากกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกนั ตลอดจนการเติบโตของผลกาํไรของบริษทัแลว้   

ทั้งน้ีบริษทัไม่มีการใหสิ้ทธิประโยชน์อ่ืนเพ่ิมเติมแก่คณะกรรมการ 

ความเห็นคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษทัประจาํปี 2561 ดงัน้ี 

หน่วย: บาท 

ตาํแหน่ง 
ปี 2561 

ค่าตอบแทน    
รายเดอืน 

ค่าเบีย้ประชุม 
(ต่อคร้ัง) 

โบนัส                   
(ผลประกอบการปี 2560) 

1. ประธานกิตติมศกัด์ิ 40,000  -  - 
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ตาํแหน่ง 
ปี 2561 

ค่าตอบแทน    
รายเดอืน 

ค่าเบีย้ประชุม 
(ต่อคร้ัง) 

โบนัส                   
(ผลประกอบการปี 2560) 

2. ประธานกรรมการ 40,000 - - 
3. ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

40,000  6,000  300,000  

4. กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ/ 

    กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

30,000  6,000  225,000  

5. กรรมการอ่ืน ๆ        20,000  - - 

 หมายเหตุ มติ ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 

 

วาระที ่7.  พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ  .ศ  . 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 31 
กาํหนดให้ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี
ประจาํปีของบริษทั ในการน้ี คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมติัเห็นชอบของคณะกรรมการ ได้
พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทั ตามหลกัเกณฑข์องพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั  พ . ศ. 
2535 และประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 39/2548  เร่ือง 
หลกัเกณฑ ์ เง่ือนไข  และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน
ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 20) แลว้ โดยขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้ง 

1) นางสาวสุมาลี   รีวราบณัฑิต  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 หรือ 
2) นางพนูนารถ เผา่เจริญ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 หรือ 
3) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313 

แห่ง บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด  ณ 
วนัท่ี  31 ธันวาคม  2561 โดยให้ผูส้อบบัญชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและรับรองงบ
การเงินของบริษทั ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบั
บริษทั บริษทัยอ่ย  ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความ
เป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ี
เสนอมานั้นไม่เป็นผูส้อบบญัชีรายเดิมท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น
ต่องบการเงินของบริษทั มาแลว้หา้รอบปีบญัชีติดต่อกนั  
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นอกจากน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้น จะเป็นผูส้อบบญัชีรายเดียวกนักบัผูส้อบบญัชีของ
บริษทัยอ่ยทั้งสองบริษทัดว้ย คือ บริษทั กรุงเทพแกรนดแ์ปซิฟิคลีส จาํกดั (มหาชน) และบริษทั เอส
เค อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด ทั้ งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมัติเห็นชอบของ
คณะกรรมการขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกาํหนดค่าสอบบญัชี สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด  ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ของบริษทัเป็นเงินจาํนวนไม่เกิน 1,660,000 บาท  
 

ตารางการเปรียบเทยีบค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 และ 2560 
    หน่วย: บาท 

 2561 2560 ส่วนต่าง % ของส่วนต่าง 
ค่าสอบบญัชี  1,660,000  1,575,000 85,000 5.40 

ในรอบบญัชีท่ีผา่นมาบริษทัจ่ายค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบบญัชีเพ่ิมเติม จาํนวน 14,127 บาท 
สาํหรับค่าบริการอ่ืน ในรอบบญัชีท่ีผา่นมา บริษทัจ่ายค่าบริการท่ีปรึกษาและฝึกอบรมดา้นมาตรฐาน
บญัชี จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาํนกังานท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั เป็นจาํนวน 3,675,000 บาท 
 
ความเห็นคณะกรรมการ 

 โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีความเห็นสมควรดว้ยต่อการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี
และค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2561 ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารออกหุ้นกู้ 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

เน่ืองจากแหล่งเงินทุนของบริษทัสาํหรับการขยายธุรกิจในปัจจุบนัอาศยัเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 
เงินทุนและผลกาํไรจากการดาํเนินงานเป็นหลัก คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าบริษทัควรเพ่ิม
ช่องทางในการระดมทุนเพ่ือบริหารสภาพคล่องและตน้ทุนทางการเงินของบริษทั ผา่นทางตลาดตรา
สารหน้ี โดยการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นลกัษณะโครงการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

ประเภท : หุ้นกู้ และ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้ น ชนิดระบุช่ือผูถื้อหรือไม่ระบุช่ือผูถื้อ 
ประเภทดอ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกนั และอาจมี
หรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 

จาํนวนเงินรวม    ยอดคงค้างของหุ้นกู้ และ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้ น รวมทั้ งหุ้นกู้ท่ีจะออก
เพ่ิมเติมภายใต้การอนุญาตแบบโครงการ (Medium-Term Notes 
Program : MTN) โดยการอนุมติัของมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี   
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เม่ือรวมกบัหุ้นกูท่ี้ไดรั้บการอนุญาตจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีให้ออกได้ก่อนหน้าน้ีท่ียงัไม่ถึง
กาํหนดชาํระเงิน ไม่เกิน 30,000 ลา้นบาท หรือเงินสกุลอ่ืนในวงเงิน
เทียบเท่า ทั้งน้ี บริษทัสามารถออกและเสนอขายหุ้นกูเ้พ่ิมเติม และ/หรือ 
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพ่ือทดแทนหุ้นกู้เดิมท่ีครบกาํหนดแล้วได ้
ภายใตมู้ลค่ารวมไม่เกินมูลค่าท่ีไดรั้บอนุมติัในคร้ังน้ี  

อาย ุ : ไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกหุน้กู ้

วธีิการจดัสรร : ผู ้ลงทุนทั่วไป  และ /หรือ  ผู ้ลงทุนสถาบัน  และ /หรือผู ้ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง ทั้ งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตามหลกัเกณฑ์ท่ี
กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์โดยอาจจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุด และ
จะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวกไ็ด ้

ทั้ งน้ี ให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการได้มอบหมายมีอาํนาจในการกาํหนด
รายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ละหุน้กูร้ะยะสั้น ดงัน้ี  

(1) กาํหนดชนิด ประเภท รายละเอียดของหุ้นกูแ้ละ/ หรือหุ้นกูร้ะยะสั้นท่ีออก เช่น การ
กาํหนดช่ือ ประเภทของหุ้นกู ้หุ้นกูร้ะยะสั้ น ขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหน้าท่ีของผู ้
ออกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกู ้จาํนวนท่ีออกและเสนอขายในแต่ละคราว ระยะเวลาไถ่ถอน 
การไถ่ถอนก่อนกาํหนด อตัราดอกเบ้ีย วิธีการชาํระเงินตน้และดอกเบ้ีย ระยะเวลาการ
จองซ้ือ หลกัประกนัและการคํ้าประกนั วธีิการเสนอขายและการจดัสรร โดยใหร้วมถึง 
(แต่ไม่จํากัดเฉพาะ) การแต่งตั้ งผูจ้ ัดจําหน่ายหุ้นกู้ ผูจ้ัดการการจัดจําหน่ายและ
รับประกนัการจดัจาํหน่ายหุ้นกู ้นายทะเบียน และ/หรือ ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้(ถา้มี) หรือ
การแต่งตั้งท่ีปรึกษาหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ละ/ หรือหุน้
กูร้ะยะสั้ น รวมถึงการนาํหุ้นกูด้งักล่าวไปจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาด
รองแห่งใดๆ ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์ตลอดจนให้มีอาํนาจดาํเนินการขออนุญาตกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2) เจรจาต่อรอง จดัทาํ ตกลง ลงนาม และส่งมอบซ่ึงสัญญาและเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ละ/ หรือหุน้กูร้ะยะสั้นดงักล่าว และ 

(3) ดาํเนินการอ่ืนใดท่ีผูไ้ดรั้บมอบอาํนาจดงักล่าวขา้งตน้พิจารณาแลว้เห็นวา่มีความจาํเป็น
และเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ละ/ หรือหุน้กูร้ะยะสั้นดงักล่าว 

หมายเหตุ:  สาํหรับการออกตัว๋เงิน, ยอดคงเหลือ, หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขใหอ้ยูภ่ายใตอ้าํนาจของ
คณะกรรมการบริษทั  
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ความเห็นคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการออกหุ้นกู ้ตามรายละเอียด
ขา้งตน้ 

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้น 
ซ่ึงมาประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (หากม)ี 

จึงเรียนกาํหนดนดัมาเพ่ือไดโ้ปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั หากท่านไม่
สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุม
คร้ังน้ี โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 พร้อมทั้งนาํแบบการลงทะเบียนตามส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ย 9 ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมมาประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ี จกัเป็นพระคุณยิง่ 

 

 

หมายเหตุ: เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ขอให้ท่านนําเอกสารตามที่
ระบุไว้ในส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้มาในวัน
ประชุมด้วย 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                       

 

                   (   นายจุน ลอง โล   )    

 ประธานกรรมการ 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 
เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่1 
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รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจําปีผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 33/2560 

ของ 
บริษัท เอเซียเสริมกจิลสีซ่ิง จํากดั (มหาชน) 

เวลาและสถานที ่

ประชุมเม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2560 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. คุณลี หยวน อ่ี   กรรมการบริหาร 
3. คุณเทียนทวี  สระตนัต์ิ  กรรมการ 
4. คุณประดิษฐ  ศวสัตนานนท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
5. คุณอนนัต ์ ศวสัตนานนท ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
6. รศ. ดร. สุปรียา  ควรเดชะคุปต ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
7. คุณเกษม  อาคเนยสุ์วรรณ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. คุณดนยั  ลาภาวิวฒัน์ เลขานุการคณะกรรมการ/ เลขานุการบริษทั/ ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 
2. คุณศรายทุธ์  ชยัสวสัด์ิ ประธานเจา้หนา้ท่ีสารสนเทศ/ รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีธุรการ 
3. คุณชนมพิ์เชฐ  ตนัติกิตติภิญโญ  ประธานสายงานสินเช่ือการตลาด 
4. คุณฮง จุย ชง  ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ บริษทั กรุงเทพแกรนดแ์ปซิฟิคลีส จาํกดั (มหาชน) 
5. คุณกิตติศกัด์ิ ลีฬหารัตน์ รองประธานอาวโุส บริษทั กรุงเทพแกรนดแ์ปซิฟิคลีส จาํกดั (มหาชน) 
6. คุณต่อศกัด์ิ อมาตยกลุ ผูอ้าํนวยการอาวโุส อนัดบั 1  
7. คุณพลกฤต พลเดชวสิัย ผูอ้าํนวยการ อนัดบั 1 

เลขานุการบริษัท 
1. คุณดนยั ลาภาวิวฒัน์ เลขานุการบริษทั 

ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. คุณพนูนารถ  เผา่เจริญ บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
2. คุณวจิิตร  บวัศรี บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

ทีป่รึกษากฎหมายอสิระทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. คุณเยาวโรจน์  กล่ินบุญ บริษทั สาํนกังานกฎหมาย แคปปิตอล จาํกดั 
2. คุณวรมนต ์ เก่งถนอมศกัด์ิ บริษทั สาํนกังานกฎหมาย แคปปิตอล จาํกดั 

ผู้แทนในการนับคะแนนอสิระ 
บริษทั อินเวนทเ์ทค ซิสเทม็ส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 
เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที ่1 
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เร่ิมการประชุม 

นายโล จุน ลอง ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชุมและดาํเนินการประชุม ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ของบริษทั 
เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ รวม 285 ราย ถือหุน้รวมกนัเป็นจาํนวน 254,290,068 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 
72.2629 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด ซ่ึงมีจาํนวนผูถื้อหุน้มากกวา่ 25 ราย และมีจาํนวนหุน้รวมกนัเกินกวา่ 1 ใน 3 
ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายทั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทั  

นางสาววรมนต์ เก่งถนอมศกัด์ิ ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระไดก้ล่าวแนะนาํคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษา
กฎหมายอิสระ และผูแ้ทนในการนบัคะแนนอิสระ ท่ีร่วมเขา้ประชุม โดยท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ ไดช้ี้แจงว่าก่อนการ
ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้คร้ังน้ี ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น การเสนอช่ือบุคคล
เพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั และการส่งคาํถามเก่ียวกบัการประชุม ตั้งแต่วนัท่ี 18 ตุลาคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระเพ่ิมเติม และเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งเป็น
กรรมการล่วงหน้า รวมทั้ งไม่มีการส่งคาํถามเก่ียวกับการประชุมล่วงหน้า และได้ประกาศแจ้งวิธีการปฏิบัติในการ
ลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงโดยถา้มีผูถื้อหุ้นท่านใด ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ให้ผูถื้อหุ้นรายนั้นกรอกบตัร
ลงคะแนนเสียงท่ีบริษทัจดัไวใ้หแ้ละมอบให้เจา้หนา้ท่ีของบริษทั ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่ดาํเนินการดงักล่าว ให้ถือวา่ผูถื้อหุ้น
เห็นชอบหรือเห็นดว้ยตามมติท่ีนาํเสนอ 

สาํหรับวาระท่ี 5 ในเร่ืองการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ท่ีประชุมจะจดัให้ลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดย
บริษทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนเฉพาะวาระน้ีเม่ือจบการลงคะแนน และบริษทัจะจดัเกบ็บตัรลงคะแนนส่วนท่ีเหลือทั้งหมดจาก
ผูถื้อหุน้ทุกท่านเม่ือส้ินสุดการประชุม โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติใหค้รบทุกวาระตามการใชสิ้ทธิออกเสียงในแต่ละวาระ 

ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้นใหหุ้น้หน่ึงหุน้มีสิทธิออกเสียงไดห้น่ึงเสียง (one share/one vote) ทั้งน้ี ในการ
รวบรวมผลคะแนน บริษทัจะนาํคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และ/หรือท่ีงดออกเสียงหกัออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงในท่ีประชุม ส่วนผูถื้อหุ้นท่ีทาํหนังสือมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุม โดยออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงคข์องท่านผูถื้อหุ้นนั้น บริษทัไดท้าํการบนัทึกคะแนนเสียงในระบบเพ่ือลงมติในแต่ละวาระเรียบร้อยแลว้ โดยผูรั้บ
มอบฉันทะไม่ตอ้งกรอกบตัรลงคะแนนใดๆ อีก สาํหรับกรณีผูถื้อหุ้นท่ีทาํหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผูถื้อหุ้น
ต่างประเทศ ซ่ึงแต่งตั้งคสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียง คราวเดียวกนัในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงท่ีจะทาํการลงคะแนนเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ  

หลงัจากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมเพ่ือพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปีผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 32/2559 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที ่ 
8 เมษายน 2559 

นายดนัย ลาภาวิวฒัน์ เลขานุการคณะกรรมการบริษทั ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการ
ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 32/2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2559 และบริษทัไดส่้ง
สาํเนารายงานการประชุมคร้ังดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายใน
ระยะเวลาท่ีกาํหนดแลว้ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น 
คร้ังท่ี 32/2559 ซ่ึงไดจ้ดัส่งไปพร้อมกนัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 
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ทั้งน้ี คณะกรรมการเห็นว่า ไดมี้การบนัทึกรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 32/2559  
ในวนัท่ี 8 เมษายน 2559 ไวอ้ยา่งครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับรอง
รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

ประธานฯ  จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว  

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติในวาระน้ี ดงัต่อไปน้ี 

มต ิ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 32/2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 
2559 

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเสียงขา้งมากดว้ยจาํนวนเสียง 
254,329,967 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนท่ีออกเสียงทั้งหมด และมี 
ผูถื้อหุน้งดออกเสียงจาํนวน 21,000 เสียง โดยไม่มีคะแนนเสียงคดัคา้น 

 หมายเหตุ: มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานประจําปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัท 

นายดนัย ลาภาวิวฒัน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 113  
แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ไดก้าํหนดให้ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นพิจารณา
รายงานของคณะกรรมการบริษทัท่ีแสดงผลการดาํเนินงานของรอบปีท่ีผา่นมา เพ่ือสิทธิของผูถื้อหุ้นในการ
รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทั ซ่ึงรายงานของคณะกรรมการบริษทัปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 
2559 ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ ไดแ้ถลงรายงานสรุปผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2559 ต่อท่ีประชุม โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

สภาพเศรษฐกจิและภาวะอุตสาหกรรมปี 2559 

เศรษฐกิจไทยในปี 2559 GDP มีอตัราการขยายตวัร้อยละ 3.2 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2558 ท่ีมีอตัราการ
ขยายตวัร้อยละ 2.8 โดยมีปัจจยัสนบัสนุนหลกัคือ การลงทุนภาครัฐ มาตรการกระตุน้การใชจ่้ายของรัฐบาล 
และการท่องเท่ียว อยา่งไรกต็ามจากการฟ้ืนตวัท่ีชา้ของเศรษฐกิจโลก ส่งออกในปี 2559 มีการเติบโตร้อยละ 
0.0 แต่ยงัคงเป็นตวัเลขท่ีดีข้ึนจากปี 2558 ท่ีการส่งออกเติบโตติดลบร้อยละ 5.53  นอกจากน้ีการใช้จ่าย
ภายในประเทศไดล้ดลง จากการขาดความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภค เน่ืองจากหน้ีภาคครัวเรือนท่ียงัอยูใ่นระดบัสูง 
ในส่วนของนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยไดค้งอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงท่ีร้อยละ 1.50 ตลอดทั้งปี
เพ่ือช่วยกระตุน้เศรษฐกิจท่ีซบเซา  

สาํหรับอุตสาหกรรมรถยนต ์เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจท่ียงัคงชะลอตวั ยอดจาํหน่ายรถยนตใ์หม่ในปี 2559 มี
จาํนวน 768,788 คนั ลดลงร้อยละ 3.9 จากปี 2558 โดยรถเพ่ือการพาณิชยท่ี์ไม่ใช่รถกระบะ 1 ตนั มียอด
จาํหน่ายในปี 2559 จาํนวน 94,834 คนั ลดลงร้อยละ 15.09 จากปี 2558 ท่ีมียอดจาํหน่าย 111,694 คนั  
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สําหรับธุรกิจลีสซ่ิงและแฟคตอร่ิง อตัราการเติบโตค่อนขา้งตํ่า เน่ืองจาก SMEs ไดช้ะลอการลงทุนใน
เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และความตอ้งการในเงินทุนหมุนเวียนเพ่ิมเติม สะทอ้นถึงความไม่มัน่ใจภาวะเศรษฐกิจ
ในอนาคต 

ผลประกอบการปี 2559 

สาํหรับผลประกอบการของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีสินทรัพยร์วมจาํนวน 31,707 
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.82 จากจาํนวน 30,249 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2558 เป็นผลมาจากการเติบโตของพอร์ต
สินเช่ือของธุรกิจเช่าซ้ือ ขณะท่ียอดการให้สินเช่ือในปี 2559 มีจาํนวน 20,091 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 1.49  
จากจาํนวน 20,395 ลา้นบาทในปี 2558 ซ่ึงเป็นผลมาจากการเพ่ิมความระมดัระวงัในการปล่อยสินเช่ือในกลุ่ม
แฟคตอร่ิงอนัเป็นลกูหน้ีระยะสั้น  

สําหรับหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีจาํนวน 27,128 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.73 จากจาํนวน 
25,902 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2558 เพ่ือสนับสนุนการเติบโตของพอร์ตสินเช่ือ ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 มีจาํนวน 4,578 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.32 จากจาํนวน 4,347 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2558 ซ่ึง
เป็นผลมาจากกาํไรสุทธิท่ีเพ่ิมมากข้ึนของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยมีทุนชาํระแลว้จาํนวน 1,759 ลา้นบาท
และมีกาํไรสะสมเท่ากบั 2,099 ลา้นบาท 

รายไดร้วมในปี 2559 มีจาํนวน 2,816 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.45 จากจาํนวน 2,722 ลา้นบาท ในปี 2558 
ซ่ึงเป็นผลมาจากการเติบโตของพอร์ตสินเช่ือ ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานในปี 2559 มีจาํนวน 1,118 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.88 จาก 964 ลา้นบาท ในปี 2558 จากการเพิ่มข้ึนของรายการสํารองเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ี
เพ่ิมข้ึนจากความสามารถในการจ่ายชาํระหน้ีของลูกหน้ีท่ีลดตํ่าลง ส่งผลใหก้าํไรสาํหรับปี 2559 เท่ากบั 707 
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.83 จากจาํนวน 681 ลา้นบาท ในปี 2558  

 พอร์ตสินเช่ือในปี 2559 มีจาํนวน 31,671 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.29 จาก 30,079  ลา้นบาทในปี 2558 จาก
การเติบโตของปริมาณสินเช่ือลูกหน้ี อตัราส่วน NPLs ณ ส้ินปี 2559 เท่ากบัร้อยละ 1.96 ของพอร์ตสินเช่ือ
รวม และมีอตัราส่วนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญต่อ NPLs เท่ากบัร้อยละ 109.47 สะทอ้นให้เห็นถึงคุณภาพของ
สินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ียงัอยูใ่นเกณฑท่ี์เหมาะสม   

การกาํกบัดูแลกจิการและความรับผดิชอบต่อสังคม 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และความรับผิดชอบต่อสังคมโดย
ไดก้าํหนดใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได ้และสร้าง
ความเช่ือมัน่ตลอดจนประโยชน์ในระยะยาวต่อผูถื้อหุน้  ผูล้งทุน  ผูมี้ส่วนไดเ้สีย สังคม และส่ิงแวดลอ้ม  

ทั้งน้ี บริษทัเขา้ร่วมโครงการกิจกรรมพฒันาสังคม โดยมอบทุนการศึกษาใหก้บัเดก็นกัเรียน ในปี 2559บริษทั
ไดรั้บการผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุม AGM เท่ากบั 98.75 คะแนน และยงัไดรั้บการประเมินการ
กาํกบัดูแลกิจการในระดบั “ดีมาก” ติดต่อกนัมา 5 ปี โดยการประเมินของ IOD นอกจากน้ี บริษทัยงัไดรั้บ
รางวลั SET Award 2016 ดา้นบริษทัท่ีมีผลประกอบการโดดเด่น ในกลุ่มบริษทัจดทะเบียนท่ีมีมูลค่า
หลกัทรัพยต์ามราคาตลาดอยูใ่นช่วง 3,000 –10,000 ลา้นบาทอีกดว้ย 
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จากการท่ีบริษทัได ้ประกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น
การทุจริต โดยการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2559 ต่อมา
ประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2559 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 ไดอ้นุมติัแบบประเมินตนเอง
เก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ โดยบริษทัไดจ้ดัส่งแบบประเมินดงักล่าวให้ IOD เพ่ือพิจารณาและ
สอบทานแบบประเมินดงักล่าวแลว้ ซ่ึงยงัอยูร่ะหวา่งการรอผลการรับรองแบบประเมิน 

แนวโน้มธุรกจิและกลยุทธ์ปี 2560 

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศไทยในปี 2560 คาดวา่จะขยายตวัคงท่ีในอตัราร้อยละ 3.2 
โดยมีปัจจยัสนบัสนุนหลกัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ คือ โครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ของ
รัฐบาล โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor, EEC) และการ
ท่องเท่ียวท่ีขยายตวัต่อเน่ือง  ในส่วนของการบริโภคภาคเอกชน คาดวา่จะปรับตวัสูงข้ึนตามราคาผลิตผลทาง
การเกษตร สาํหรับการส่งออกนั้น คาดวา่จะมีอตัราการเติบโตท่ีร้อยละ 1 – 3 จากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ
โลก และการเติบโตของการคา้ตามแนวชายแดน AEC  

สําหรับยอดขายรถยนต์ในประเทศในปี 2560 คาดว่าจะมีจาํนวน 800,000 คนั เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจากปีก่อน
หน้าท่ีมียอดขาย 768,788 คนั จากกาํลงัซ้ือท่ีเพ่ิมสูงข้ึนหลงัจากส้ินสุดโครงการรถคนัแรก และจากการท่ี
รัฐบาลยงัคงเร่งเบิกจ่ายในโครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ ทาํให้เกิดความตอ้งการเพ่ิมข้ึนใน
กลุ่มพาหนะ และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการก่อสร้าง รวมไปถึงพาหนะท่ีตอ้งใชใ้นการขนส่งท่ีเก่ียวขอ้ง อนัจะส่งผล
ดีต่อธุรกิจเช่าซ้ือและลีสซ่ิง 

บริษทัยงัคงเตรียมการเพื่อรองรับโอกาสจากการคา้ชายแดนของ AEC โดยเราไดท้าํการขยายตลาดผา่นการ
เปิดสาขาใหม่ไปยงัจงัหวดัท่ีเป็นประตูชายแดนตามเขตแนวประเทศเพ่ือนบา้นในกลุ่ม CLMV เพ่ือควา้
โอกาสจากการเติบโตดา้นการขนส่งท่ีเช่ือมโยงการคา้ชายแดนและการคา้ผา่นแดน 

จากนั้น คณะกรรมการบริษทัขอขอบคุณท่านผูถื้อหุ้น ลูกคา้ รวมถึงเจา้หน้ีและพนักงานทุกท่านท่ีร่วมกนั
สนบัสนุนและใหค้วามเช่ือมัน่บริษทัเสมอมา  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับทราบรายงานประจาํปี 2559 ดงักล่าว 

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและรับทราบเร่ืองดงักล่าว 

มต ิ รับทราบรายงานประจาํปี 2559 ของคณะกรรมการบริษทั 

ผลการออกเสียงลงคะแนน เน่ืองจากเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจําปีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซ่ึงได้ผ่านการ
พจิารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

นายดนยั ลาภาวิวฒัน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ไดก้าํหนดให้บริษทัเสนองบการเงินฉบบัส้ินสุดรอบปีบญัชี
ของบริษทัท่ีผ่านการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตให้แก่ผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัในทุกๆ ปี ซ่ึง
รายละเอียดของงบการเงินประจําปี ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ท่ีผ่านการพิจารณาสอบทานจาก
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คณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัแลว้ ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจาํปี 2559 ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผูส้อบบัญชี
ประจาํปี ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ท่ีผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัแลว้ 

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว  

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติในวาระน้ี ดงัต่อไปน้ี 

มต ิ อนุมัติงบการเงินและรายงานผูส้อบบัญชีประจาํปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซ่ึงได้ผ่านการ
พิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเสียงขา้งมากดว้ยจาํนวนเสียง 
254,367,913 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนท่ีออกเสียงทั้งหมด และมีผู ้
ถือหุน้งดออกเสียงจาํนวน 36,000 เสียง โดยไม่มีคะแนนเสียงคดัคา้น 

หมายเหตุ: มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4   พจิารณาอนุมัติการจัดสรรผลกําไรของบริษัทและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 
2559 

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 2559 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธนัวาคม 2559 มี
กาํไรสุทธิรวม 706,683,730 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจดัสรรผล
กาํไรประจาํปี 2559 ของบริษทั ดงัน้ี 

1. เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัไดจ้ดัสรรกาํไรสุทธิจากผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมาของบริษทัเป็นทุนสาํรอง
ในจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท หรือเท่ากับจาํนวนเงินทั้ งส้ิน 
176,000,000 บาท (รายละเอียดปรากฏตามสาํเนางบการเงินของบริษทั ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559) ซ่ึงครบตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดแลว้ ดงันั้น บริษทัจึงงดการจดัสรรเงิน
กําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2559 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559  
เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย เน่ืองจากทุนสาํรองตามกฎหมายของบริษทัมีจาํนวนครบร้อยละสิบของ
ทุนจดทะเบียน 
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2. จ่ายเงินปันผลในรูปเงินสดในอตัรา 1.40 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 492,653,896   
บาท อตัราการจ่ายเงินปันผลคิดเป็น 69.71% โดยเงินปันผลดงักล่าวจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตาม
กฎหมายกาํหนด บริษทักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ตามมาตรา 
89/26 ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์โดยปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 13 มีนาคม 2560 และกาํหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 28 เมษายน 2560 ทั้งน้ี ในปี 2559 บริษทัจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรา 
ร้อยละ 20 

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติในวาระน้ี ดงัต่อไปน้ี 

มต ิ อนุมติังดการจดัสรรผลกาํไรสุทธิประจาํปีของบริษทัและการจ่ายเงินปันผลตามท่ีเสนอ  

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเสียงขา้งมากดว้ยจาํนวนเสียง 
254,386,913 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนท่ีออกเสียงทั้งหมด และมี 
ผูถื้อหุน้งดออกเสียงจาํนวน 17,000 เสียง โดยไม่มีคะแนนเสียงคดัคา้น 

หมายเหตุ: มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ 
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระและให้กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 

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

กรรมการทั้ง 4 ท่านท่ีครบกาํหนดออกตามวาระและถกูเสนอใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ ไดแ้ก่ 

 1.   ดร. อาํนวย วรีวรรณ กรรมการ 

 2. นายเทียนทว ีสระตนัต์ิ กรรมการ 

 3. นายเชน ฟง ลอง กรรมการ 

 4. นางปฏิมา ชวลิต กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้ เห็นวา่กรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านดงักล่าว ลว้นแต่เป็น
ผูท้รงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทั และท่ีผ่านมาไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีใน
ฐานะกรรมการของบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจาํกดั พ. ศ. 2535 จึงเป็นผูท่ี้มีความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัอีก
วาระหน่ึง ดงันั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีครบ
กาํหนดออกตามวาระดงัรายนามขา้งตน้ ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง  
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คณะกรรมการไดพิ้จารณาทั้งโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยคาํนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของ
คณะกรรมการ (Board Diversity policy) ไม่วา่จะเป็น เพศ เช้ือชาติ ทาํใหบ้ริษทัมีกรรมการทั้งท่ีเป็นคนไทย 
และต่างชาติ ทกัษะท่ีจาํเป็นและยงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการ คุณสมบติัในฐานะกรรมการในดา้นต่างๆ โดยมี
ความเหมาะสมดา้นคุณวฒิุ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญต่างท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทั  

ทั้งน้ี สําหรับนางปฏิมา ชวลิต กรรมการอิสระ ซ่ึงไดด้าํรงตาํแหน่งในฐานะกรรมการอิสระของบริษทัเป็น
เวลา เกินกวา่ 9 ปี โดยท่ีผา่นมานางปฏิมา ชวลิต เป็นผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ตรงท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั และไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในกรรมการอิสระของบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดย
ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้น 
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมัติแต่งตั้ ง นางปฏิมา ชวลิต ให้เป็น
กรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหน่ึง  

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติในวาระน้ีดงัต่อไปน้ี 

มต ิ อนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่  

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง ไดล้งมติดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

คะแนนเสียง ร้อยละ คะแนนเสียง ร้อยละ คะแนนเสียง 

ดร. อาํนวย วรีวรรณ กรรมการ 201,977,426 79.4036 52,390,587 20.5963 36,000 
นายเทียนทว ีสระตนัต์ิ กรรมการ 254,368,013 100.0000 0 0 36,000 
นายเชน ฟง ลอง กรรมการ 254,368,013 100.0000 0 0 36,000 
นางปฏิมา ชวลิต กรรมการอิสระ 254,481,711 99.2584 1,886,302 0.7415 36,000 

 หมายเหตุ: 1. กรรมการท่ีเป็นผูถื้อหุน้ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียใชสิ้ทธิงดออกเสียงสาํหรับวาระน้ี 

2. มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนคณะกรรมการบริษทัประจําปี 2560 

นายดนัย ลาภาวิวฒัน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 31 ไดก้าํหนดให้ กรรมการมี
สิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท โดยให้ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจําปีผู ้ถือหุ้นจะพิจารณากําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าว และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ บริษทัจึงควร
พิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ซ่ึงคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัประจาํปี 2560   
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คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั
ประจาํปี 2560 ดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

ตาํแหน่ง 
ปี 2560 

ค่าตอบแทน    
รายเดอืน 

ค่าเบีย้ประชุม 
(ต่อคร้ัง) 

โบนัส                   
(ผลประกอบการปี 2559) 

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  - - 

ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระช้ีแจงว่า เน่ืองจากวาระการประชุมน้ีเป็นการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของ
กรรมการบริษทั ดงันั้น กรรมการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัและเขา้ร่วมในการประชุมจึงถือว่าเป็นผูมี้ส่วน 
ไดเ้สียกบัการพิจารณาในวาระการประชุมน้ี ดงันั้น เพ่ือเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลและโปร่งใส กรรมการ
ท่านท่ีมีส่วนไดเ้สียดงักล่าว จึงขอแสดงความประสงคท่ี์จะงดออกเสียงในการพิจารณาวาระการประชุมน้ี 

 ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

 ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติในวาระดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

 มติ    อนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัประจาํปี 2560 

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติดว้ยคะแนนเสียงสองในสามดว้ย
จาํนวนเสียง 254,014,062 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8467 ของจาํนวนท่ีออกเสียง
ทั้งหมด ไม่เห็นดว้ยจาํนวน 2,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0007 ของจาํนวนท่ี
ออกเสียงทั้งหมด  และงดออกเสียงจาํนวน 387,951 เสียง 

 หมายเหตุ: 1.   กรรมการท่ีเป็นผูถื้อหุน้ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียใชสิ้ทธิงดออกเสียงสาํหรับวาระน้ี 

  2. มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงสองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของ   
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2560 

นายดนยั ลาภาวิวฒัน์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 31 กาํหนดให้ท่ีประชุมสามญั
ประจําปีผูถื้อหุ้น พิจารณาแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปีของบริษัท ในการน้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมติัเห็นชอบของคณะกรรมการ ไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของ
บริษทั ตามหลกัเกณฑ์ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ. ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการ
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กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์ท่ี กจ. 39/2548 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการ
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 20) แลว้ โดย
ขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้ง 

1) นางสาวสุมาลี  รีวราบณัฑิต    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 หรือ 

2)  นางพนูนารถ เผา่เจริญ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 หรือ 

3) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313 

แห่ง บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษทั ทั้งน้ี 
ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัยอ่ย  ผูบ้ริหาร ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่เป็นผูส้อบบญัชีรายเดิมท่ี
ปฏิบติัหนา้ท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั มาแลว้ห้ารอบปีบญัชี
ติดต่อกนั  

นอกจากน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้น จะเป็นผูส้อบบญัชีรายเดียวกนักบัผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย
ดว้ย คือบริษทั กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จาํกดั (มหาชน) ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบโดยการอนุมติั
เห็นชอบของคณะกรรมการขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกาํหนดค่าสอบบญัชี สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ของบริษทัเป็นเงินจาํนวนไม่เกิน 1,575,000 บาท โดยรายละเอียดค่าสอบบญัชีเม่ือ
เปรียบเทียบค่าสอบบญัชีประจาํปี 2560 และ 2559 ดงัน้ี 

ตารางการเปรียบเทยีบค่าสอบบัญชีประจําปี 2560 และ 2559 
 2560 2559 ส่วนต่าง % ของส่วนต่าง 

ค่าสอบบญัชี   1,575,000   1,495,000 80,000  5.35% 

ในรอบบญัชีท่ีผ่านมาบริษทัจ่ายค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบบญัชีเพ่ิมเติม จาํนวน 15,135 บาท 
สาํหรับค่าบริการอ่ืน ในรอบบญัชีท่ีผา่นมา บริษทัไม่มีการรับบริการอ่ืนจากสาํนกังานผูส้อบบญัชี บุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี และสาํนกังานบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั 

ทั้งน้ี โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้
พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2560 ดงัรายละเอียดขา้งตน้ 

ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติในวาระน้ี ดงัต่อไปน้ี 

มต ิ อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2560 

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเสียงขา้งมากดว้ยจาํนวนเสียง 
254,265,911 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9598 ของจาํนวนท่ีออกเสียงทั้งหมด  
ไม่เห็นดว้ย 102,102 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0401 และงดออกเสียง 36,000 เสียง 
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 หมายเหตุ: มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารออกหุ้นกู้  

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

 

ประเภท : หุ้นกู ้และ/หรือหุ้นกูร้ะยะสั้น ชนิดระบุช่ือผูถื้อหรือไม่ระบุช่ือผูถื้อ ประเภทดอ้ยสิทธิ
หรือไม่ดอ้ยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกนั และอาจมีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

จาํนวนเงินรวม : ยอดคงคา้งของหุ้นกู ้และ/หรือหุ้นกูร้ะยะสั้นท่ีจะออกเพ่ิมเติมโดยการอนุมติัของมติท่ี
ประชุมผู ้ถือหุ้นในคร้ังน้ี เ ม่ือรวมกับหุ้นกู้ ท่ีได้รับการอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ใหอ้อกไดก่้อนหนา้น้ีท่ียงัไม่ถึง
กาํหนดชาํระเงิน ไม่เกิน 30,000 ลา้นบาท หรือเงินสกุลอ่ืนในวงเงินเทียบเท่า โดยเม่ือ
หุ้นกู ้และ/หรือหุ้นกูร้ะยะสั้ น จาํนวนใดครบกาํหนด ให้สามารถออกและเสนอขาย
ใหม่ไดโ้ดยท่ียอดคงคา้งของหุน้กูแ้ละหุน้กูร้ะยะสั้นไม่เกินท่ีไดรั้บอนุมติัในคร้ังน้ี 

อาย ุ : ไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกหุน้กู ้

วธีิการจดัสรร : ผูล้งทุนทัว่ไป และ/หรือ ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง ทั้งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยอาจจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือ
หลายชุด และจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวกไ็ด ้

ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการไดม้อบหมายมีอาํนาจในการกาํหนดรายละเอียด
และเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ละหุน้กูร้ะยะสั้น ดงัน้ี  

(1) กาํหนดชนิด ประเภท รายละเอียดของหุน้กูแ้ละ/ หรือหุน้กูร้ะยะสั้นท่ีออก อาทิเช่น กาํหนดช่ือ 
ประเภทของหุน้กู ้หุน้กูร้ะยะสั้น ขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุ้น
กู ้จาํนวนท่ีออกและเสนอขายในแต่ละคราว ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกาํหนด อตัรา
ดอกเบ้ีย วธีิการชาํระเงินตน้และดอกเบ้ีย ระยะเวลาการจองซ้ือ หลกัประกนัและการคํ้าประกนั 
วิธีการเสนอขายและการจดัสรร โดยให้รวมถึง (แต่ไม่จาํกดัเฉพาะ) การแต่งตั้งผูจ้ดัจาํหน่าย
หุ้นกู ้ผูจ้ัดการการจัดจาํหน่ายและรับประกนัการจัดจาํหน่ายหุ้นกู ้นายทะเบียน และ/หรือ 
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้(ถา้มี) หรือการแต่งตั้งท่ีปรึกษาหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้และ/ หรือหุ้นกู้ระยะสั้ น รวมถึงการนําหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับตลาด
หลกัทรัพย ์หรือตลาดรองแห่งใดๆ ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรัพย ์ตลอดจนใหมี้อาํนาจดาํเนินการขอ
อนุญาตกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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(2) เจรจาต่อรอง จดัทาํ ตกลง ลงนาม และส่งมอบซ่ึงสัญญาและเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ออกและเสนอขายหุน้กูแ้ละ/ หรือหุน้กูร้ะยะสั้นดงักล่าว และ 

(3) ดาํเนินการอ่ืนใดท่ีผูไ้ดรั้บมอบอาํนาจดงักล่าวขา้งตน้พิจารณาแลว้เห็นว่ามีความจาํเป็นและ
เก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ละ/ หรือหุน้กูร้ะยะสั้นดงักล่าว 

หมายเหตุ:  สําหรับการออกตัว๋เงิน, ยอดคงเหลือ, หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขให้อยูภ่ายใตอ้าํนาจของ
คณะกรรมการบริษทั 

 ประธานฯจึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัเร่ืองดงักล่าว 

 ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติในวาระน้ี ดงัต่อไปน้ี 

มต ิ อนุมติัใหมี้การออกหุน้กู ้ 

ผลการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง ลงมติเป็นเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีดว้ย
จาํนวนเสียง 252,288,298 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.1683 ของจาํนวนท่ีออกเสียง
ทั้งหมด ไม่เห็นดว้ย 2,077,715 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.8166 ของจาํนวนท่ีออก
เสียงทั้งหมด และงดออกเสียง 38,000 เสียง 

หมายเหตุ: มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 นอกจากน้ีมีผูถื้อหุน้สอบถามบริษทัเพ่ิมเติม ถึงเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี  

     

ผูถื้อหุน้ ในปี 2559 บริษทัมีการตั้งสํารองเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับธุรกิจแฟคตอร่ิงเพ่ิมข้ึน จึงขอ
สอบถามว่าบริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจแฟคตอร่ิง คิดเป็นสัดส่วนเท่าใด และบริษทัไดต้ั้งสํารอง
เผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมข้ึนในปี 2560 หรือไม่ 

ผูบ้ริหาร ช้ีแจงวา่บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจแฟคตอร่ิง คิดเป็นร้อยละ 3 ของรายไดท้ั้งหมดของบริษทั โดย
บริษัทได้ตั้ งสํารองเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับการผิดนัดชําระหน้ีของลูกหน้ีจํานวน 70  
ลา้นบาท ซ่ึงการตั้งสาํรองเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญดงักล่าวเตม็จาํนวนแลว้ ดงันั้นจึงไม่จาํเป็นตอ้งมี
การตั้งสาํรองเพ่ิมเติมอีก  

ผูถื้อหุน้ ในปี 2559 จาํนวนหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญของบริษทัเพ่ิมข้ึน จึงขอสอบถามว่าบริษทัมี
นโยบายในเร่ืองดงักล่าวอยา่งไร 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

ช้ีแจงวา่บริษทัไดเ้พ่ิมความเขม้งวดในการปล่อยสินเช่ือ และเพ่ิมจาํนวนพนกังานเร่งรัดสินเช่ือ 
อยา่งไรก็ดี แมว้า่ยอดการปล่อยสินเช่ือของบริษทัจะลดลง แต่อตัรากาํไรของบริษทัซ่ึงปรากฏ
ตามงบการเงินเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากบริษทัเพ่ิมความเขม้งวดในการปล่อยสินเช่ือโดยอตัราหน้ีสูญ
ของบริษทัยงัคงอยูใ่นระดบัปกติท่ีร้อยละ  2 แต่ไม่เกินร้อยละ 3  
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ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่บริษทัมีแผนการรองรับการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ 
(IFRS 9 ) อยา่งไร 

ผู ้สอบบัญ ชีจาก
สาํนกังาน EY 

ช้ีแจงว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ (IFRS 9 ) ยงัไม่บงัคบัใชก้บับริษทัในปี 
2560 อย่างไรก็ดีผูส้อบบญัชีและบริษทัอยู่ระหว่างการศึกษาระบบบญัชีท่ีเหมาะสมเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ 

ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่นโยบายการตั้งสาํรองของบริษทัเป็นอยา่งไร 

ผูบ้ริหาร บริษทัมีนโยบายการตั้งสาํรองต่างกนัในแต่ละผลิตภณัฑ ์โดยจะตั้งสาํรองตามยอดลูกหน้ีคงคา้ง
ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละระดบัชั้นหน้ี ซ่ึงบริษทัจะพิจารณาจากความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนในอดีตยอ้นหลงั
รวมถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง (Actual Loss)  

ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่กรณีใดบา้งท่ีบริษทัตกลงผอ่นผนัการชาํระหน้ีใหก้บัลกูคา้  

ผูบ้ริหาร ช้ีแจงวา่บริษทัผอ่นผนัการชาํระหน้ีให้กบัลูกคา้ใน 2 ลกัษณะคือการขยายระยะเวลาการชาํระ
หน้ี (Reschedule) และการปรับโครงสร้างหน้ี (Restructure) หากลูกคา้สามารถชาํระหน้ีไดใ้น
จาํนวนนอ้ยลง บริษทักจ็ะใหค้วามช่วยเหลือกบัลกูคา้ท่ีเขา้มาขอเจรจา 

ผูถื้อหุน้ สอบถามเก่ียวกบัอตัราการใหสิ้นเช่ือรถใหญ่ของบริษทั 

ผูบ้ริหาร ปัจจุบนับริษทัให้สินเช่ือประเภทรถใหญ่ประมาณร้อยละ 50 โดย 4-5 ปีท่ีผา่นมาบริษทัไดใ้ห้
สินเช่ือรถท่ีใชใ้นการพาณิชยเ์พ่ิมข้ึน เช่นรถตู ้รถแท็กซ่ี รถบรรทุก สําหรับการให้สินเช่ือรถ
ส่วนบุคคลนั้นมีจาํนวนนอ้ย 

ผูถื้อหุน้ สอบถามดงัน้ี  

1. บริษทัมีมุมมองอยา่งไรสาํหรับกรณีท่ีสหรัฐอเมริกาประกาศปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ีย  

2. บริษทัมีแผนการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV หรือไม่ 

ผูบ้ริหาร ช้ีแจงดงัน้ี  

1. แมว้่าประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีการประกาศปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียก็ตาม แต่ปัจจุบนั
ธนาคารแห่งประเทศไทยยงัไม่มีการประกาศปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ีย  

2.  บริษทัมีแผนขยายตลาดเพ่ิมเติมโดยการเปิดสาขาใหม่บริเวณแนวชายแดนของประเทศ
ไทย  

ผูถื้อหุน้ เสนอแนะใหเ้พ่ิม การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยร์อการขายของบริษทัในงบการเงิน 
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ผูถื้อหุน้ สอบถามว่าบริษทัคาดว่าจะสามารถเรียกเก็บหน้ีจากลูกหน้ีผิดนัดตามสัญญาแฟคตอร่ิงได้
หรือไม่ 

ผูบ้ริหาร ช้ีแจงว่าบริษทัอยูร่ะหว่างการเจรจากบัลูกหน้ีผิดนัดตามสัญญาแฟคตอร่ิง โดยปัจจุบนัลูกหน้ี
รายน้ียงัคงเปิดดาํเนินกิจการอยู ่และไดจ้าํนองเคร่ืองจกัรมูลค่าประมาณ 30 ลา้นบาท และมีการ
คํ้าประกนับุคคลอีกดว้ย โดยบริษทัเห็นวา่มีโอกาสไดรั้บชาํระหน้ีคืน 

ผูถื้อหุน้ สอบถามดงัน้ี  

1. บริษทัมีแนวทางจดัการตน้ทุนทางการเงินอยา่งไร  

2. รายการกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัของบริษทัมาจากการกูเ้งินของบริษทัใด 

ผูบ้ริหาร ช้ีแจงวา่  

1. บริษทัมีแหล่งเงินทุนจากการเงินจากการกูย้มืเงินจากธนาคารพาณิชยโ์ดยมีอตัราดอกเบ้ีย
คงท่ี และบริษทัไดอ้อกหุน้กู ้โดยมีอตัราดอกเบ้ียประมาณ ร้อยละ 3 

2. รายการกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวโยงกนัคือรายการกูย้ืมเงินจากธนาคารกรุงเทพ  จาํกัด 
(มหาชน) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั  

ผูถื้อหุน้ สอบถามเก่ียวกบัธุรกิจนายหนา้ประกนัภยั (Insurance Broker) ของบริษทั 

ผูบ้ริหาร บริษทัจะขยายธุรกิจเป็นผูใ้หบ้ริการนายหนา้ประกนัภยั (Insurance Broker) ขณะน้ีอยูร่ะหวา่ง
การขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ตวัเลขดอ้ยค่าจากเงินลงทุนทัว่ไปเพ่ิมข้ึนจากสาเหตุใด 

ผูบ้ริหาร ช้ีแจงวา่การดอ้ยค่าจากเงินลงทุนทัว่ไปเกิดจากการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นของ Bangkok Club  

ผูถื้อหุน้  สอบถามวา่บริษทัมีวธีิการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระอยา่งไร 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

ช้ีแจงวา่กรรมการอิระของบริษทัตอ้งมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานก.ล.ต. ดงัน้ีคือ มี
อิสระในการแสดงความคิดเห็น สามารถปกป้องผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นส่วนน้อย มีความรู้ 
ความสามารถ และเขา้ร่วมประชุมอย่างสมํ่าเสมอ สําหรับนางปฏิมา ชวลิต คณะกรรมการ
บริษทัเห็นวา่เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น ในการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และสามารถ
แสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ นอกจากน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอ
ช่ือบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัได ้แต่ไม่มีผูใ้ดเสนอช่ือเขา้มา 

ผูถื้อหุน้ สอบถามดงัน้ี  

1. เพราะเหตุใดค่าสอบบญัชีของบริษทัจึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ถึงจาํนวนร้อยละ 5  

2. ผูส้อบบญัชีจากสาํนกังาน EY เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัมาเป็นระยะเวลาเท่าใด 
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ผู ้สอบบัญ ชีจาก
สาํนกังาน EY 

ช้ีแจงดงัน้ี  

1. ค่าสอบบัญชีท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองมาจากปริมาณงานของผู ้สอบบัญชีท่ีเพ่ิมข้ึนและการ
เตรียมพร้อมสาํหรับการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางบญัชี (IFRS 9)  

2. สํานักงาน  EY เป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทเป็นระยะเวลาเกินกว่า  5 ปี  แต่มีการ
เปล่ียนแปลงผูต้รวจสอบบญัชีตามกฎเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต 

ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่บริษทัใหสิ้นเช่ือเช่าซ้ือรถตูคิ้ดเป็นร้อยละเท่าใดของพอร์ต 

ผูบ้ริหาร ช้ีแจงวา่บริษทัใหสิ้นเช่ือเช่าซ้ือรถตูคิ้ดเป็นร้อยละ 8  

ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ปัจจุบนับริษทัมีสาขาตามชายแดนเป็นจาํนวนเท่าใด และบริษทัมีแผนการเพ่ิมสาขา
หรือไม่ 

ประธานกรรมการ ช้ีแจงวา่ปัจจุบนับริษทัมีสาขา 2 ประเภทคือ 

1. สาขาใหญ่ จาํนวน 3 สาขา 

2. สาขาเลก็ จาํนวน 9 สาขา 

โดยในปี 2560 บริษทัมีแผนจะขยายสาขาตามแนวชายแดนเพ่ิมอีก 2-3 สาขา 

ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่บริษทัมีแผนการเปิดสาขาในต่างประเทศหรือไม่ 

ประธานกรรมการ ช้ีแจงวา่บริษทัยงัไม่มีแผนการเปิดสาขาในต่างประเทศเน่ืองจากตอ้งศึกษากฎหมายของประเทศ
นั้นๆ ก่อน 

ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่บริษทัมีการใชเ้ทคโนโลยเีพ่ืออาํนวยความสะดวกใหล้กูคา้หรือไม่ 

ผูบ้ริหาร ช้ีแจงว่าบริษทัไดน้าํเทคโนโลยีมาใชใ้นการปฏิบติังาน โดยพนกังานฝ่ายการตลาดของบริษทั
ปฏิบติังานผา่น Tablet ในการพิจาณาใหสิ้นเช่ือ  

ผูถื้อหุน้ สอบถามเก่ียวกบัความคืบหนา้ของธุรกิจนายหนา้ประกนัภยัของบริษทั 

ประธานกรรมการ ช้ีแจงวา่บริษทัอยูร่ะหวา่งการขออนุญาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่การขยายธุรกิจไปตามชายแดน บริษทัเนน้การให้สินเช่ือประเภทใด และมีแนวทาง
ในการแข่งขนักบับริษทัอ่ืนอยา่งไร 

ประธานกรรมการ ช้ีแจงวา่บริษทัเนน้การใหสิ้นเช่ือรถใหญ่ ซ่ึงบริษทัเป็นผูน้าํในตลาดแนวชายแดน 
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ไม่มีกิจการอ่ืนใดท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา และไม่มีคาํถามเพิ่มเติมจากผูถื้อหุ้น ประธานฯ จึงกล่าวปิด
ประชุมเวลา 18.00 น. 

                                                                                                                       

                          

                                                                   (นายโล จุน ลอง) 

                                                                                            ประธานท่ีประชุม 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระที่ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ  

และกรรมการอสิระที่ครบกาํหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าดาํรงตําแหน่งใหม่ 

นายประดษิฐ  ศวสัตนานนท์  ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 
   ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 18 มิถุนายน 2547 
 ที่อยู่  353/5 ซอยสนัติภาพ 1 ถนนทรัพย ์แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

10500 
 อายุ  69 ปี 
 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  Central State University, Oklahoma, 

U.S.A. 
 ประสบการณ์ทํางาน   
 2547 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง 

จาํกดั (มหาชน) 
 2558 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษทั ณุศาศิริ จาํกดั 

(มหาชน) 
 2547 - ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษทั ไทยฟิลม์ อินดสัทรี จาํกดั 

(มหาชน)  
 2543 - ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ จาํกดั 

(มหาชน) 
 การอบรมหลกัสูตรกรรมการ หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการบริษทัไทย Director Certification 

Program รุ่นท่ี 3/2543 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
  หลกัสูตร Audit Committee Program รุ่นท่ี 3/2547 จากสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย 
  หลกัสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นท่ี 1/2547 จาก

สมาคมนกับญัชี และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
  หลกัสูตร Improving the Quality of Financial Reporting รุ่นท่ี 4/2549 จาก

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
  หลกัสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่นท่ี 5/2550 จาก

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
  หลกัสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่นท่ี 5/2551 จากสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
  หลกัสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk 

Management รุ่นท่ี 2/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
  หลกัสูตร Role of the Compensation Committee   รุ่นท่ี 6/2551 จากสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
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 นายประดษิฐ  ศวสัตนานนท์ (ต่อ) ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 
  หลกัสูตร Advance Audit Committee Program รุ่นท่ี 13/2556 จากสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
  หลกัสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นท่ี 4/2556 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
  หลกัสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นท่ี 

1/2557 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 จํานวนปีที่ดาํรงตําแหน่งกรรมการ 13 ปี 
 ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 3 บริษทั 
  1. ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษทั ณุศาศิริ จาํกดั 

(มหาชน) 
2. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษทั ไทยฟิลม์ อินดสัทรี จาํกดั 

(มหาชน) 
3. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ จาํกดั 

(มหาชน) 
 ตําแหน่งในบริษัทอืน่ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 
 ตําแหน่งในกจิการท่ีแข่งขัน/ กจิการท่ีมีธุรกจิเกีย่วเน่ือง

กบัธุรกจิของบริษัทอย่างมีนัยสําคญั 
ไม่มี 

 การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท/ บริษัทย่อยการมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะ
ต่อไปนีก้บับริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วม 
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 
ปีที่ผ่านมา 

 

 - เป็นกรรมการท่ีมีส่วนในการบริหารงานพนกังาน 
ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บ เงินเดือนประจาํ 

ไม่มี 

 - เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ ไม่มี 
 - มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มี 
 ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร พี่ชายนายอนนัต ์ศวสัตนานนท ์
 ส่วนได้เสียในวาระการประชุม วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระและ

ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่ 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัประจาํปี 2561 

 การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการ 6 คร้ัง เขา้ประชุม 6 คร้ัง 
จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ 31 ธันวาคม 2560 เทียบกบัปี 2559 ไม่เปล่ียนแปลง (มีจาํนวนคงเหลือเท่ากบั 91,800 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 

0.03 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของบริษทั) 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าดาํรงตําแหน่งใหม่ 
 

นายเฉิน เจ๋อ จี ้ กรรมการ 
อายุ 65 ปี 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด Master of Business Administration (MBA), Pepperdine University, California 

USA 
ประสบการณ์ทํางาน   

2561   - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 
2552   - ปัจจุบนั Chairman and CEO, Grand Pacific Holdings Corp 
2552   - ปัจจุบนั Chairman and CEO, Grand Pacific Financing Corp 
2558   - 2559 กรรมการ บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ไม่มี 
จํานวนปีที่ดาํรงตําแหน่งกรรมการ - 
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ ไม่มี 
ตําแหน่งในบริษัทอืน่ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง 

 1. Chairman and CEO, Grand Pacific Holdings Corp 
 2. Chairman and CEO, Grand Pacific Financing Corp 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 - 
จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ 31 ธันวาคม 2560 เทียบกบัปี 2559 ไม่มี 
หมายเหตุ :  ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2561 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าดาํรงตําแหน่งใหม่ 
 

นายเลีย่ว องิ จือ้ กรรมการ 
อายุ 54 ปี 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก  Ph.D. Candidate, Harvard University, U.S.A. 
ประสบการณ์ทํางาน   

2554   - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน)  
2559   - ปัจจุบนั Director, Chailease Engine Lease Finance Corp. 
2559   - ปัจจุบนั Shareholder representative, Chailease Royal Leasing Plc. 
2558   - ปัจจุบนั Director, Chailease International Investment Corp. 
2558   - ปัจจุบนั Director, Chailease International Company (UK) Limited. 
2558   - ปัจจุบนั Director, CL Capital Management Company Limited. 
2558   - ปัจจุบนั Director, CLJ Investment Partners Company Limited. 
2558   - ปัจจุบนั Director, Chailease International Finance (Cambodia) Plc. 
2558   - ปัจจุบนั Director, Chailease Berjaya Credit Sdn. Bhd. 
2555   - ปัจจุบนั Chief Strategy Officer, Chailease Holding Co., Ltd. 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ไม่มี 
จํานวนปีที่ดาํรงตําแหน่งกรรมการ 10 ปี 
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ ไม่มี 
ตําแหน่งในบริษัทอืน่ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 8 แห่ง 

 1. Director, Chailease Engine Lease Finance Corp. 
 2. Director, Chailease International Investment Corp. 
 3. Director, Chailease International Company (UK) Limited. 
 4. Director, CL Capital Management Company Limited. 
 5. Director, CLJ Investment Partners Company Limited. 
 6. Director, Chailease International Finance (Cambodia) Plc. 
 7. Director, Chailease Berjaya Credit Sdn. Bhd. 
 8. Chief Strategy Officer, Chailease Holding Co., Ltd. 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการ 6 คร้ัง เขา้ประชุม 3 คร้ัง  
จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ 31 ธันวาคม 2560 เทียบกบัปี 2559 ไม่มี 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการอสิระที่ครบกาํหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าดาํรงตําแหน่งใหม่ 

 

รศ.ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์ กรรมการอสิระ 
อายุ 61 ปี 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์  University of Hawaii, U.S.A. 
ประสบการณ์ทํางาน   

2549   - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 
2560   - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบรรษทัภิบาล/ กรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
2560   - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบรรษทัภิบาล/ กรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน ธนาคาร แลนด ์แอน เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 
2556   - ปัจจุบนั ผูท้รงคุณวฒิุพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
2549   - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พี.เอ.เค ซพัพลาย จาํกดั 
2529   - ปัจจุบนั รองศาสตราจารย ์ภาควชิาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
2555   - 2556 ประธานคณะกรรมการดาํเนินงานโครงการหลกัสูตรนานาชาติ สาขาวชิา

เศรษฐศาสตร์การประกอบการ ภาคพิเศษ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
2550   - 2556 ประธานสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
2553   - 2555 กรรมการ คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ หลกัสูตร Director Accreditation Program รุ่นท่ี 56/2549 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัรกรรมการบริษทัไทย Director Certification Program  
รุ่นท่ี 97/2550 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร Financial Statements for Directors รุ่นท่ี 10/2553 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร การกาํกบัดูแลกิจการสาํหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของ
รัฐวสิาหกิจและองคก์ารมหาชน รุ่นท่ี 7 จากสถาบนัพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร
ระดบัสูงภาครัฐ สถาบนัพระปกเกลา้ 

 หลกัสูตร Audit Committee Effectiveness ปี 2555 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย  

 หลกัสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นท่ี 4/2556 จาก
สมาคม ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
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รศ.ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์ (ต่อ) กรรมการอสิระ 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ประกาศนียบตัรชั้นสูง หลกัสูตรนกับริหารการยติุธรรมทางปกครองระดบัสูง 

(บยป.) รุ่นท่ี 5 ปี 2557 ของวทิยาลยัการยติุธรรมทางปกครองสาํนกังานศาล
ปกครอง 

 หลกัสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นท่ี 7/2558 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสูตร Chartered Director Class รุ่นท่ี 9/2558 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

จํานวนปีที่ดาํรงตําแหน่งกรรมการ 10 ปี 
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบรรษทัภิบาล/ กรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
ตําแหน่งในบริษัทอืน่ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง 
 1. กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบรรษทัภิบาล/ กรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน ธนาคาร แลนด ์แอน เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 
 2. กรรมการ บริษทั พี.เอ.เค ซพัพลาย จาํกดั 
ตําแหน่งในกจิการท่ีแข่งขัน/ กจิการท่ีมีธุรกจิเกีย่วเน่ือง
กบัธุรกจิของบริษัทอย่างมีนัยสําคญั 

ไม่มี 

การเป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท/ บริษัทย่อยการมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะต่อไปนี้
กบับริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่
ผ่านมา 

 

- เป็นกรรมการท่ีมีส่วนในการบริหารงานพนกังาน 
ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บ เงินเดือนประจาํ 

ไม่มี 

- เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ ไม่มี 
- มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร ไม่มี 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการ 6 คร้ัง เขา้ประชุม 5 คร้ัง  
จํานวนหุ้นท่ีถือ ณ 31 ธันวาคม 2560 เทียบกบัปี 2559 ไม่เปล่ียนแปลง (91,800 หุน้ คิดเป็น 0.03% ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง รวมการถือ

หลกัทรัพยโ์ดยผูท่ี้เก่ียวขอ้ง) 
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นิยามกรรมการอสิระ 

บริษทัไดก้าํหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ซ่ึงมีขอ้กาํหนดมากกวา่หลกัเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัทุน ท่ี ทจ.  
28 /2551 ดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 (ศูนยจุ์ดห้า) ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ดว้ย  

2. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่
สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ
บุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้
ถือหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อน
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ยบริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัยผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี ก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปี จากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี ก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

7. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน
ประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

8. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํ เนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
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หลกัฐานสําหรับการเข้าร่วมประชุม 
1. บุคคลธรรมดา 

 1.1 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 
  (ก) กรณีมาดว้ยตวัเอง บตัรประจาํตวัของผูถื้อหุน้ 
  (ข) กรณีมอบฉนัทะ หนังสือมอบฉันทะพร้อมกรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือทั้งผูม้อบฉันทะและผูรั้บ

มอบฉันทะครบถว้น สําเนาบตัรประจาํตวัของผูม้อบอาํนาจ และบตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวต่างชาติ) ของผูรั้บมอบอาํนาจ 

 1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 
  (ก) กรณีมาดว้ยตวัเอง หนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 
  (ข) กรณีมอบฉนัทะ หนังสือมอบฉันทะพร้อมกรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือทั้งผูม้อบฉันทะและผูรั้บ

มอบฉนัทะครบถว้น  สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูม้อบอาํนาจ และบตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวต่างชาติ)ของผูรั้บมอบอาํนาจ 

2. นิตบุิคคล 

 2.1 นิตบุิคคลสัญชาตไิทย 
(ก) กรณีมาดว้ยตวัเอง  

1. หนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไ้ม่เกิน 180 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
2. สาํเนาบตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจท่ีไดล้งนามใน

หนงัสือมอบอาํนาจ 
(ข) กรณีมอบฉนัทะ  

1. หนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไ้ม่เกิน 180 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
2. หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมกรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือทั้งผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ

ครบถว้น สาํเนาบตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจท่ีได้
ลงนามในหนงัสือมอบอาํนาจ พร้อมสาํเนาบตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 
ของผูรั้บมอบอาํนาจ 

 2.2 นิตบุิคคลสัญชาตต่ิางประเทศ 
(ก) กรณีมาดว้ยตวัเอง 

1. หนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไ้ม่เกิน 180 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
2. สาํเนาบตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจท่ีไดล้งนามใน

หนงัสือมอบอาํนาจ 
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(ข) กรณีมอบฉนัทะ  
1. หนงัสือรับรองนิติบุคคล 
2. หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมกรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือทั้งผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ

ครบถว้น สาํเนาบตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจท่ีได้
ลงนามในหนงัสือมอบอาํนาจพร้อมสาํเนาบตัรประจาํตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 
ของผูรั้บมอบอาํนาจ 

ทั้งน้ี ในกรณีของสาํเนาเอกสารจะตอ้งมีการรับรองสาํเนาถกูตอ้ง และหากเป็นเอกสารท่ีจดัทาํข้ึนในต่างประเทศ ตอ้งมีการ
รับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบัลิค 
 
หมายเหตุ: 1) ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น.  ของวนัที่ 11 เมษายน 2561 
 2) ผู้รับมอบอาํนาจที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหลายท่านได้โปรดส่งหลกัฐานการเข้าร่วมประชุมมายงับริษัทก่อนวนัที่ 5 เมษายน 2561 
 3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ 

โดยบริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กําหนดไว้ ซ่ึงบริษัทได้จัดส่ง
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 7 สําหรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ค.  
ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เวบ็ไซต์ของบริษัท  
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ข้อบังคบั 
ของ 

บริษัท เอเซียเสริมกจิลสีซ่ิง จํากดั (มหาชน) 

ส่วนทีเ่กีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 13.  ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่ง
ออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 

 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้ใชว้ิธีจบั
ฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการ
ท่ีออกตามวาระนั้นอาจถกูเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่กไ็ด ้

ขอ้ 14. กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินเดือน เงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนสั 
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะอนุมติั ซ่ึงอาจกาํหนดเป็นจาํนวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงกไ็ด ้
และนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียง และสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั 

ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทัซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็น
กรรมการ ในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจา้งของบริษทั 

ขอ้ 25. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนั
ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

  การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให้เรียกวา่การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้รวมกนันบัจาํนวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 
ใน 5 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่า 25 คนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 10 ของ
จาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั
เม่ือใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีน้ี ใหค้ณะกรรมการจดั
ประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 ขอ้ 26. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทาํเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วนัเวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอ
เพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทราบไม่
นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ย
กวา่ 3 วนั 

  ในการประชุมผูถื้อหุ้น สามารถจัดประชุมได  ้ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตั้ งสํานักงานใหญ่ของบริษทั หรือ
จงัหวดัอ่ืนทัว่ราชอาณาจกัร 
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 ขอ้ 27. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุมกไ็ด ้

  หนงัสือมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ และจะตอ้งเป็นไปตามแบบท่ี
นายทะเบียนกาํหนด 

  โดยบุคคลท่ีได้รับมอบฉันทะนั้น จะตอ้งมอบหนังสือมอบฉันทะให้แก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้
ประธานกาํหนด ณ ท่ีประชุม ก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

 ขอ้ 28. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 
คน และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด หรือมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะ
จากผูถื้อหุ้นมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของ
จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

  ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมา
เขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้นั้นไดเ้รียกนดัเพราะมีผูถื้อหุน้ร้องขอ ให้
การประชุมดงักล่าวเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะมีผูถื้อหุน้ร้องขอ ใหท้าํการนดั
ประชุมใหม่ และใหส่้งหนงัสือเชิญประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ี จะครบ
องคป์ระชุมหรือไม่กไ็ด ้

  ในการประชุมผูถื้อหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีประธานกรรมการ 
หรือประธานกรรมการมิไดม้าประชุม ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรอง
ประธาน หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ก็ให้ท่ีประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนใดคนหน่ึงซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นประธานในท่ี
ประชุม 

 ขอ้ 29. ในการออกเสียงลงคะแนน ใหหุ้น้หน่ึงหุน้มีสิทธ์ิออกเสียงหน่ึงเสียง 

  การออกเสียงลงคะแนน ให้กระทาํโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ 5 คนร้องขอและท่ีประชุมลง
มติใหล้งคะแนนลบักใ็หล้งคะแนนลบั ส่วนวธีิการออกเสียงลงคะแนนลบันั้นใหเ้ป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชุมกาํหนด 

 ขอ้ 30. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

  (1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้
มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

  (2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

   (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

   (ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

   (ค) การทาํ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้ งหมดหรือ
บางส่วนท่ีสําคัญ การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 
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   (ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 

   (จ) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษทัหรือการออกหุน้กู ้

   (ฉ) การควบหรือเลิกบริษทั 

   (ช) เร่ืองอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

 ขอ้ 31. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงัน้ี 

  (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการดาํเนินการของบริษทั
ในรอบปีท่ีผา่นมา 

  (2) พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 

  (3) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสาํรอง 

  (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและกาํหนดค่าตอบแทน 

  (5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน 

  (6) กิจการอ่ืนๆ 

 ขอ้ 38. หา้มมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่
หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล 

  เวน้แต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิท่ีขอ้บงัคบัระบุไวเ้ป็นการอ่ืน เงินปันผลใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละ
เท่า ๆ กนั 

  การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นว่าบริษทัมีผลกาํไร
สมควรพอท่ีจะทาํเช่นนั้น และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

  การจ่ายเงินปันผล ให้กระทาํภายใน 1 เดือนนับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผุถื้อหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ
แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ให้แจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุ้น และให้โฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนงัสือพิมพด์ว้ย 
หา้มมิใหคิ้ดดอกเบ้ียแก่บริษทัหากการจ่ายเงินปันผลนั้น ไดก้ระทาํภายใตร้ะยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบทีก่าํหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชัดเจนและตายตวั) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

 
 

 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ เขียนท่ี  
Shareholder registration number Written at 
 วนัท่ี เดือน พ.ศ.  
 Date            Month                 Year 
 
(1) ขา้พเจา้ สญัชาติ  อยูเ่ลขท่ี    ซอย    
 I/We  nationality                  located at no.                  Soi 
 ถนน       ตาํบล/แขวง                           อาํเภอ/เขต   จงัหวดั    
 Road      Tambol/Kwaeng                    Amphur   Province 
 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code 

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เอเซียเสริมกจิลสีซ่ิง จํากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
 Being a shareholder of Asia Sermkij Leasing Public Company Limited (“the Company”) 
 โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม  หุน้และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียงดงัน้ี 

Holding the total number of                          shares    and have the rights to vote equal to                   votes as follows 
หุน้สามญั   หุน้และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 

ordinary share    shares    and have the rights to vote equal to  votes  
หุน้บุริมสิทธิ   หุน้และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 

preference share    shares    and have the rights to vote equal to     votes 
 
(3) ขอมอบฉนัทะให(้กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 
 

 1. ช่ือ                                                      อาย ุ                ปี อยูบ่า้นเลขท่ี    
Name                                              age               years located at no. 
ถนน                                   ตาํบล/แขวง อาํเภอ  
Road                                    Tambol/Kwaeng     Amphur 
จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์     
Province                               Postal Code 
หรือ/Or 
ช่ือ                                                      อาย ุ                ปี อยูบ่า้นเลขท่ี    
Name age                  years located at no. 
ถนน                                   ตาํบล/แขวง  อาํเภอ   
Road                                   Tambol/Kwaeng     Amphur 
จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์     
Province                               Postal Code 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2. มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทั คือ 
Appoint the following member of the Independent Directors of the Company 
 
นายประดษิฐ ศวสัตนานนท์ ตาํแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
Mr. Pradit  Sawattananond Position Chairman of the Audit Committee/ Independent Director 
 
(รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 ของหนงัสือเชิญประชุมใหญ่สามญั
ประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 34/2561) (Details of members of the Independent Directors of the Company 
are specified in Enclosure 3 of the Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders No. 
34/2018) 

กรณีเลือกขอ้ 1.กรุณาทาํเคร่ืองหมาย  
ท่ี   1.ระบุช่ือผูรั้บมอบอาํนาจ 
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark at  1. and 
give the details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาทาํเคร่ืองหมาย 
 ท่ี  2. และเลือกกรรมการอิสระ  
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark at  2.and 
choose the member of the 
Independent Directors. 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 
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เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 34/2561 ในวนัท่ี 11 
เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ หอ้งแกรนดฮ์อลล ์บางกอก คลบั ชั้น 28 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร์ เลขท่ี 175  ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at Annual General Meeting of Shareholders No. 34/2018 on April 11, 2018 at 
3:00 p.m., at Grand Hall, The Bangkok Club 28th Floor, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok, or such 
other date, time and place as the meeting may be held.  

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows: 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจําปีผู้ถือหุ้น คร้ังที ่33/2560 ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที ่12 เมษายน 2560 
Agenda 1 To consider certifying the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 33/2017 held on April 12, 2017. 
  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain  

วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานประจําปี 2560 ของคณะกรรมการบริษทั 
Agenda 2 To consider acknowledging the annual report of the Board of Directors for the year 2017. 

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระน้ี / No casting of votes in this agenda) 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตัิงบการเงนิและรายงานผู้สอบบญัชีประจาํปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงได้ผ่านการพจิารณาสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

Agenda 3 To consider approving the Company’s audited financial statements and the report of the Independent Auditor as at 
December 31, 2017, which have been reviewed by the Audit Committee and audited by the certified auditor. 

  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
  The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain  

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตัิการจัดสรรผลกาํไรของบริษทัและพจิารณาการจ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานประจําปี 2560 
Agenda 4 To consider approving the appropriation of the annual net profit and dividend payment from operating performance 

of the year 2017. 
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain  
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วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระและให้กลบัเข้าดาํรงตําแหน่งใหม่ 
Agenda 5 To consider and approve the re-appointment of the directors who are going to vacate the office upon the expiration of 

their term. 
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

ก. เลอืกตั้งกรรมการทั้งชุด 
A. Election of entire nominated directors 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain  

ข. เลอืกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
B. Election ofeach nominated directors 
1.  นายเฉิน เจ๋อ จ้ี 
 Mr. Chen, Jer-Jyh 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove  Abstain  

2.  นายเล่ียว อิง จ้ือ 
 Mr. Liao, Ying-Chih 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove  Abstain  

3.  นายประดิษฐ ศวสัตนานนท ์
 Mr. Pradit Sawattananond 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove  Abstain  

4.  รศ.ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต ์  
 Asso. Prof. Dr. Supriya Kuandachakupt 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove  Abstain  

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัประจําปี 2561 
Agenda 6 To consider approving the remuneration of directors for the year 2018. 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove  Abstain  

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัิแต่งตั้งผู้สอบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2561 
Agenda 7 To consider approving the appointment of the certified auditors and the auditing fees for the year 2018. 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain  

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตัิการออกหุ้นกู้ 
Agenda 8 To consider approving the issuance of debentures. 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
Agenda 9 Other business (if any) 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is 
not made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใดใหผู้รั้บมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the 
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment 
or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 
respects. 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมเวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions 
as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

 
หมายเหตุ/Remarks 
1.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ให้

ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split 
his/her votes to different proxies to vote separately. 

2.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบข. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this ProxyForm B. 
provided. 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถอืหุ้นของบริษทั เอเซียเสริมกจิลสีซ่ิง จํากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
A proxy is granted by a shareholder of Asia Sermkij Leasing Public Company Limited (“the Company”) 

การประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 34/2561 ในวนัท่ี 11 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ หอ้งแกรนดฮ์อลล ์บางกอก คลบั ชั้น 28 อาคารสาธร
ซิต้ีทาวเวอร์ เลขท่ี 175  ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
At the Annual General Meeting of Shareholders No. 34/2018 on April 11, 2018 at 3:00 p.m., at Grand Hall, The Bangkok Club 28th Floor, Sathorn 
City Tower, 175 South Sathorn Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held. 

----------------------------------------------------------------------- 

 วาระที ่ เร่ือง  
Agenda no. Subject : 

ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที ่ เร่ือง  
Agenda no. Subject : 

ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที ่ เร่ือง  
Agenda no. Subject : 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที ่ เร่ือง พจิารณาอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ 
  Agenda no. Subject : To consider and approve the re-appointment of the directors  

ช่ือกรรมการ    
Name of the Director 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain  

ช่ือกรรมการ    
Name of the Director 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

ช่ือกรรมการ    
Name of the Director 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain  

ช่ือกรรมการ    
Name of the Director 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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สถานทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจาํปีผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่34/2561 
บริษัท เอเซียเสริมกจิลสีซ่ิง จํากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 11 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ หอ้งแกรนดฮ์อลล ์บางกอกคลบั  
ชั้น 28 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร์, เลขท่ี175 ถนนสาทรใต,้ แขวงทุ่งมหาเมฆ, เขตสาทร, กรุงเทพ 10120 

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

- จากถนนเพลนิจิต, ถนนพระราม 4, เข้าถนนสาทรใต้ วิง่ผ่านซอยสวนพลู, ผ่านสถานฑูตสิงคโปร์, ตึกที่ 2 เลีย้วซ้ายเข้าด้านหน้าอาคาร  
- จากถนนสาทรเหนือ ถึงส่ีแยกสาทรให้เลีย้วขวาเข้าถนนนราธิวาสฯ แล้วชิดซ้ายเข้าซอยแรก มุมตึก (นราธิวาส 5)  

-        จาก ถนนสุรวงศ์, ถนนสีลม เลีย้วเข้าถนนนราธิวาสฯ ผ่านส่ีแยกสาทรแล้วชิดซ้ายเข้าซอยแรก มุมตึก (นราธิวาส 5)  
- จากถนนพระราม 3 วิง่มาตามถนนนราธิวาสฯ ถึงส่ีแยกสาทรให้รอเลีย้วกลบัรถด้านหน้าป้อมตํารวจแล้วชิดซ้ายเข้าซอยแรก (นราธิวาส 5) 
- หรือใชร้ถไฟฟ้าบีทีเอส (สายสีลม) ลงท่ีสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี แลว้เดินข้ึนสะพานลอยขา้มมาทางดา้นถนนสาทรใต ้ตึกท่ี 2 ขวามือ 
- รถโดยสาร BRT สายสาทร - ราชพฤกษ ์ลงท่ีสถานีสาทรขา้มมาดา้นถนนสาทรใต ้ตึกท่ี 2 จากขวามือ  
หมายเหตุ ชั้นจอดรถใตดิ้น ลงไปอยูด่า้นขวามือ จากนั้นใหใ้ชลิ้ฟทจ์ากชั้นใตดิ้นมาท่ีชั้น 1 ดา้นธนาคารกรุงเทพ แลว้ต่อลิฟทข์องคลบัมาท่ีชั้น 28     
(ล๊อบบ้ี) โดยไม่ตอ้งแลกบตัรเขา้ตวัอาคาร  
ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านใช้ลฟิท์จากช้ัน 1 ที่มีป้ายบางกอกคลบั ด้านข้างธนาคารกรุงเทพ เพือ่ขึน้ไปยงั บางกอกคลบั โดยไม่จําเป็นต้องแลกบัตรเข้าอาคาร 
 

                                                                     สถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส  ศาลาแดง              
          ถนนสีลม                                                                    ถนนสีลม                                                BTS 

                                                                                                     

 

  สถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส  ช่องนนทรี                                                   C                                    ซิต้ีแบงค ์                

                                                                                                                       

             ถนนสาทรเหนือ                                                                                                                    ถนนสาทรใต ้           

             อาคารรัจนาการ                                                                                                                                   สถานฑูตสิงคโปร์ 

 อาคารเอม็ไพร์ ทาวเวอร์                                                                                                                             อาคารสาทรซิต้ี ทาวเวอร์                     

 A = อาคารบางกอกซิต้ี ทาวเวอร์                                      ซ. นราธิวาส ฯ  5                                              

 B = อาคารเอเชียเซ็นเตอร์                                                                 ชั้นใตดิ้น                                                    ชั้นท่ี 1 

 C = ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)                                                                               

                                                                             ลานจอดรถ                                                   คลบัลิฟท ์

                  ถนนนราธิวาสราชนครินทร์                                                                                           

    ธนาคารกรุงเทพ 

A 

BTS 

BRT B 
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