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รายงานการประชุมใหญส่ามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2557 

ของ บรษิทั กรุป๊ลสี จํากดั (มหาชน) 

 

 

วนั  เวลา  และสถานที,ประชุม 

ประชมุเมื	อวนัพุธที	 30 เมษายน 2557 เวลา 9.15น. ณ หอ้งเมจกิ 3 ชั &น 2 โรงแรม มริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนชั	น 
เลขที	 99 ถนนวภิาวด-ีรังสติ แขวงหลกัสี	 เขตดอนเมอืง กรุงเทพฯ 10210 
 
กรรมการผูเ้ขา้รว่มประชุม 

1)   นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที	บรหิาร 
2) นายมเุนโอะ ทาชโิร่ กรรมการ 
3) นายทตัซยึะ โคโนชติะ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที	พัฒนาธรุกจิตา่งประเทศ 
4) นายวรศกัดิ; เกรยีงโกมล กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
5) นายดพีงศ ์ สหะชาตศิริ ิ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที	การเงนิ 
6) นายสมชยั ลมิป์พัฒนสนิ กรรมการและประธานเจา้หนา้ที	ปฏบิตักิาร 
7) พล.อ.สบืสนัต ์ ทรรทรานนท ์ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
8) นายโศณติ พชิญางกรู กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
9) ดร.พลเดช เทอดพทิกัษ์วานชิ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
10) นายกฤษณ์ พันธรั์ตนมาลา กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 

กรรมการผูไ้มเ่ขา้รว่มประชุม 

- ไมม่ ี - 
 

ผูบ้รหิารที,เขา้รว่มประชุม 
1) คณุจรัส เลยีงวทิยาคณุ  ผูจั้ดการทั	วไป – ฝ่ายการตลาด 
2) ตณุชมุพล กติตชิยัสมบตั ิ  ผูจั้ดการทั	วไป – ฝ่ายบรหิารหนี& 
3) คณุวทิยา สารสงิทา  ผูจั้ดการ – ฝ่ายการตลาด 
4) คณุกปัตนั จรีะเศรษฐ  ผูจั้ดการ - ฝ่ายสนิเชื	อ และที	ปรกึษากฎหมาย 
5) คณุกติตชิยั มณีนนท ์  ผูจั้ดการ - ฝ่ายตดิตามหนี&ภาคสนาม  
6) คณุชาญชยั เลศิเจรญิคา้  ผูจั้ดการ - ฝ่ายปฏบิตักิารและประมลู 
7) คณุสมคดิ  จารุไพบลูยพั์นธ ์  ผูจั้ดการ - ฝ่ายบคุคลและธรุการ 
8) คณุศรทัสย ์กนัตวิงศ ์  ผูจั้ดการ - ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
9) คณุอจัฉรา ชยันา   ผูจั้ดการ - ฝ่ายบัญชแีละการเงนิ 

 

ตวัแทนบรษิทัผูส้อบบญัชทีี,เขา้รว่มประชุม 

1) นางสาวพมิพใ์จ   มานติขจรกจิ บรษัิท สาํนักงาน อ ีวาย จํากดั 
(เดมิชื	อ สาํนักงาน เอนิสท์แอนด ์ยัง จํากดั) 

2) นางสาววราภรณ์ อภชิยันันท ์ บรษัิท สาํนักงาน อ ีวาย จํากดั 
(ทําหนา้ที	สกัขพียานในการนับคะแนนเสยีง) 
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เร ิ,มการประชุม 
นายมทิซจึ ิ โคโนชติะเป็นประธานที	ประชมุ ประธานฯ กลา่วตอ้นรับผูถ้อืหุน้และขอใหเ้ลขานุการแนะนํา

คณะกรรมการบรษัิท  กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิาร และผูบ้รหิารของบรษัิท รวมทั &งผูแ้ทนจากบรษัิทผูส้อบ
บญัช ี ตามรายชื	อที	ปรากฏขา้งตน้ พรอ้มทั &งไดเ้รยีนเชญิให ้ น.ส.วราภรณ์ อภชิยันันท ์ เป็นสกัขพียานในการนับ
คะแนนเสยีงในการประชมุครั&งนี&ดว้ย  

ตอ่จากนั&น ประธานแจง้วา่การประชมุจะดําเนนิไปโดยใชภ้าษาองักฤษ  โดยมอบหมายใหเ้ลขานุการ
บรษัิท  เป็นผูอ้า่นคําแปล   อยา่งไรก็ตามเพื	อใหเ้กดิความสะดวก บางขั &นตอนไดดํ้าเนนิการเป็นภาษาไทย ไดแ้ก่
รายงานการบอกกลา่วการเชญิประชมุ และการแจง้องคป์ระชมุ การรายงานผลประกอบการรวมทั &งการประกาศผล
การลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระและผูถ้อืหุน้สามารถสอบถามขอ้สงสยัไดใ้นตอนทา้ยของแตล่ะวาระกอ่นการ
ลงคะแนนเสยีง  หรอืสามารถสอบถามไดใ้นชว่งของวาระสดุทา้ย คอื วาระที	 11 ซึ	งเป็นการพจิารณาเรื	องอื	น ๆ โดย
บรษัิทไมม่กีารนําเสนอเรื	องอื	นใดใหท้ี	ประชมุพจิารณาอนุมัต ิและจะไมม่กีารลงมตใิด ๆ ในวาระนี& 
 

การประกาศวธิกีารลงคะแนนเสยีง 

 เลขานุการไดป้ระกาศวธิกีารลงคะแนนเสยีงดงันี& 
การลงมต ิ จะใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากจากผูถ้อืหุน้ที	เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน เวน้แต ่ เรื	องการ

พจิารณาคา่ตอบแทนของคณะกรรมการ  ซึ	งจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของคะแนนเสยีงทั &งหมด
จากผูถ้อืหุน้ที	เขา้ประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีง โดยกรรมการที	เป็นผูถ้อืหุน้นับเป็นผูท้ี	มสีว่นไดเ้สยี จงึไมม่สีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนนในวาระนี&และเรื	องพจิารณาอนุมัต ิ การแกไ้ขขอ้บงัคับของบรษัิทจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีง ไมน่อ้ย
กวา่3 ใน 4 ของคะแนนเสยีงทั &งหมดจากผูถ้อืหุน้ที	เขา้ประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีง โดยใชว้ธิลีงคะแนนเสยีงแบบ 1 
หุน้เป็น 1 เสยีงในทกุวาระ สว่นการลงคะแนนเสยีง ในเรื	องการเลอืกตั &งกรรมการนั&น จะกระทําเป็นรายบคุคล โดย
กอ่นการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ ทา่นประธานจะแจง้ใหท้ี	ประชมุทราบถงึคะแนนเสยีงที	ตอ้งการในวาระนั&น ๆ
และจะไมม่กีารลงคะแนนเสยีงในวาระที	เป็นเรื	องของ การรับทราบ รวมทั &งในวาระสดุทา้ย ซึ	งเป็นการพจิารณาเรื	อง
อื	น ๆ โดยบรษัิทฯ ไมม่เีรื	องอื	นใดเสนอเพื	อพจิารณา 

สาํหรับวธิกีารลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระนั&น  จะกระทําโดยใชใ้บลงคะแนนเสยีง ดว้ยการทําเครื	องหมาย 
ในหัวขอ้ที	ตอ้งการลงคะแนนคอื เห็นดว้ย หรอื ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง เพยีงทางใดทางหนึ	งเทา่นั&นจะไม่
สามารถแบง่แยกจํานวนหุน้ เพื	อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้ ยกเวน้กรณีผูรั้บมอบฉันทะจากผูล้งทนุตา่งประเทศที	
แตง่ตั &งใหค้ัสโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้  พรอ้มทั &งลงลายมอืชื	อในใบลงคะแนนเสยีง และให ้
ผูท้ี	ตอ้งการคัดคา้นไมเ่ห็นดว้ย หรอืตอ้งการงดออกเสยีงเทา่นั&น ยกมอืขึ&น เพื	อใหเ้จา้หนา้ที	เก็บใบลงคะแนนเสยีง
เพื	อนําไปบนัทกึคะแนนเสยีง สาํหรับผูถ้อืหุน้ที	ลงคะแนนวา่ เห็นดว้ย ไมจํ่าเป็นตอ้งสง่ใบลงคะแนนเสยีงคนืใน
ตอนทา้ยของแตล่ะวาระ แตจ่ะสง่คนืพรอ้มกนั เมื	อการประชมุเสร็จสิ&น กอ่นออกจากหอ้งประชมุในกรณีที	ผูรั้บมอบ
ฉันทะหรอืผูถ้อืหุน้ที	มาประชมุมไิดส้ง่ใบลงคะแนนเสยีงคนื หรอื ไมไ่ดล้งคะแนนเสยีงใด ๆ ในใบลงคะแนนเสยีง 
บรษัิทจะถอืวา่ ผูถ้อืหุน้นั&นเห็นดว้ยตามที	นําเสนอ 
 สว่นผูถ้อืหุน้ที	ทําหนังสอืมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชมุ และไดร้ะบใุหล้งคะแนนเสยีงตาม
ความประสงคใ์นแตล่ะวาระไวแ้ลว้ในหนังสอืมอบฉันทะนั&น บรษัิทไดนํ้าคะแนนเสยีงตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ 
บนัทกึรวมไวใ้นเครื	องคอมพวิเตอรเ์พื	อการลงมตติามวาระไวแ้ลว้  

ในการรวบรวมผลคะแนนเสยีง  บรษัิทจะนําคะแนนเสยีงที	ไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีง หักออกจาก
คะแนนเสยีงทั &งหมดของผูถ้อืหุน้ที	มาประชมุดว้ยตนเองและที	มอบฉันทะและคะแนนเสยีงที	เหลอืก็จะเป็นคะแนน
เสยีงสําหรับผูท้ี	เห็นดว้ยทั &งหมดหลงัจากการนับคะแนนเสร็จสิ&น ก็จะประกาศผลของแตล่ะวาระ ใหท้ี	ประชมุรับทราบ  

 
หลงัจากนั&น ประธานจงึเริ	มการประชมุตามระเบยีบวาระ ดงัตอ่ไปนี& 

 
ระเบยีบวาระที, 1  แสดงวา่การบอกกลา่วนดัประชุมเป็นไปโดยชอบ 

 
เลขานุการบรษัิท ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นตวัแทนประธาน แจง้ใหท้ราบวา่การบอกกลา่วเชญิประชมุสามัญ

ผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2556 ในครั&งนี&บรษัิทไดส้ง่หนังสอืเชญิประชมุเป็นการลว่งหนา้ถกูตอ้งตามกฎหมาย ตลอดจน
ระเบยีบขอ้บงัคบัที	เกี	ยวขอ้งแลว้ การบอกกลา่วการประชมุครั&งนี&จงึเป็นไปโดยชอบ 

 
ระเบยีบวาระที, 2 ชี5วา่องคป์ระชุมครบหรอืไม ่

 
เลขานุการบรษัิท ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นตวัแทนประธาน และประกาศองคป์ระชมุวา่  
มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง จํานวน 68 รายมจํีานวนหุน้รวม 138,398,651 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 

13.4768 ของจํานวนหุน้ที	จําหน่ายไดท้ั &งหมด และโดยการมอบฉันทะ จํานวน 330 รายมจํีานวนหุน้รวม
689,278,141หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 67.1196 ของจํานวนหุน้ที	จําหน่ายไดท้ั &งหมด รวมเป็น 398 ราย นับจํานวนหุน้ได ้
ทั &งสิ&น 827,676,792 หุน้ หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 80.5964 ซึ	งเกนิกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ที	จําหน่ายไดแ้ลว้ทั &งหมด
ของบรษัิทฯ ซึ	งมจํีานวนทั &งสิ&น 1,026,940,383 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 33 ซึ	งระบุ
วา่ “องคป์ระชมุสําหรับการประชมุผูถ้อืหุน้ทกุคราว จะตอ้งประกอบดว้ยผูถ้อืหุน้ และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้(ถา้
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ม)ี มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ยี	สบิหา้คน (25) หรอืไมน่อ้ยกวา่กึ	งหนึ	งของจํานวนผูถ้อืหุน้ทั &งหมด และตอ้งถอืหุน้นับ
รวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึ	งในสาม(1/3) ของจํานวนหุน้ที	จําหน่ายไดท้ั &งหมดจงึจะเป็นองคป์ระชมุ” 
 
ระเบยีบวาระที, 3  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ั5งที, 1/2556 
 
 ประธานแจง้วา่ ไดม้รีายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั &งที	 1/2556 ซึ	งประชมุเมื	อวนัที	 8 พฤศจกิายน 

2556 แนบไปใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุแลว้คณะกรรมการมคีวามเห็นวา่ รายงานการประชมุดงักลา่ว 
ไดบ้นัทกึไวถ้กูตอ้งแลว้จงึเห็นสมควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้รับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
 
คําแนะนํา:  นายฮั	งใช ้อคัรสกลุ ซึ	งเป็นผูรั้บมอบฉันทะจาก ผูถ้อืหุน้ 2 รายไดแ้ก ่นายสพุจน ์เอื&อชยัเลศิกลุ และ นาย

กติตวิฒัน ์ สจุรติพงศ ์ ไดใ้หคํ้าแนะนําและขอใหบ้รษัิทฯบนัทกึในรายงานดว้ยวา่ ในชมรมผูถ้อืหุน้ไทย(ซึ	ง
ไมม่คีวามเกี	ยวขอ้งกบั สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย) ไดม้กีารรอ้งเรยีนเขา้มาในชมรมเรื	องการไมร่ะบชุื	อผู ้
ถามคําถามในรายงานประชมุผูถ้อืหุน้จงึขอเสนอแนะวา่บรษัิทฯ ควรจะตอ้งระบชุื	อของผูถ้าม และผูต้อบ
คําถาม ลงในรายงานฯ ดว้ยแมว้า่ใน พ.ร.บ. มหาชน ไมไ่ดม้กีารระบวุา่ตอ้งมกีารระบชุื	อผูถ้ามดงักลา่ว เพื	อ
จะไดท้ราบวา่ มผีูถ้อืหุน้เขา้ประชมุจรงิ มกีารถามจรงิ และมผีูถ้อืหุน้รายนั&น ๆ อยูจ่รงิ 

คําตอบ:  ประธานชี&แจงวา่ จะนําไปหารอืในที	ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ วา่มคีวามเหมาะสม และจําเป็นหรอืไมใ่น
การระบชุื	อผูถ้ามดงักลา่วทั &งนี& บรษัิทฯ จะมรีายชื	อผูถ้อืหุน้อยูใ่นระบบการลงทะเบยีนซึ	งทําการตรวจสอบ
ได ้

 
ประธานแจง้วา่ มตใินวาระนี& จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ที	มาประชมุและมสีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนน 
 

มตทิี	ประชมุพจิารณาแลว้มมีตรัิบรองรายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั &งที	 1/2556 ตามที	เสนอมติ
ดงักลา่วไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสยีง ดงัตอ่ไปนี& 

 
  เห็นดว้ย  831,170,226 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ 100.0000  
  ไมเ่ห็นดว้ย      0 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 
  งดออกเสยีง      0 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

หมายเหต ุ  ในวาระนี&มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุระหวา่งการประชมุเพิ	มขึ&น 17 รายจํานวน 3,493,434 หุน้ (เสยีง)  
รวมเป็นจํานวนหุน้ที	เขา้ร่วมประชมุทั &งหมด จํานวน 831,170,226 หุน้ (เสยีง) 

 
ระเบยีบวาระที, 4  พจิารณารบัทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการ และอนุมตังิบดลุและงบกําไร

ขาดทุน และรายงานของผูส้อบบญัช ีส ิ5นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2556 
 

ประธานแจง้วา่ รายงานประจําปี ซึ	งมงีบการเงนิของบรษัิทฯ สาํหรับรอบปีบญัชสี ิ&นสดุ ณ วนัที	 31 ธันวาคม 
2556 ไดม้แีนบไปใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุแลว้ 

 
ประธานไดเ้ชญิให ้ นายดพีงศ ์ สหะชาตศิริ ิ ประธานเจา้หนา้ที	การเงนิเป็นผูร้ายงานสรุปผลการดําเนนิงาน

ของบรษัิท ณ วนัที	 31 ธันวาคม 2556 ใหท้ี	ประชมุรับทราบ และแจง้วา่ในที	ประชมุนี& ยังมตีวัแทนจากผูส้อบบญัชี
ของบรษัิท คอื บรษัิท สํานักงาน อ ีวาย จํากดั เพื	อตอบคําถาม หรอืใหข้อ้มลูเพิ	มเตมิ หากผูถ้อืหุน้ตอ้งการ 
 นายดพีงศฯ์ ไดร้ายงานสรุปผลการดําเนนิงานใหท้ี	ประชมุรับทราบ โดยสรุปไดด้งัตอ่ไปนี& 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ในปี 2556 บรษัิทฯ มรีายไดด้อกผลเชา่ซื&อเพิ	มขึ&นจาก 837.22 ลา้นบาท เป็น 1,251.39 ลา้นบาท หรอื
เพิ	มขึ&นคดิเป็นรอ้ยละ 49.47 ซึ	งเกดิจากการขยายสนิเชื	อเชา่ซื&อรถจักรยานยนต ์  รายไดอ้ื	นเพิ	มขึ&นจาก 115.05 
ลา้นบาทเป็น 190.26 ลา้นบาท หรอืเพิ	มขึ&นคดิเป็นรอ้ยละ 65.33 สว่นใหญเ่กดิจากการตดิตามลกูหนี&เดมิซึ	งไดต้ดั
จําหน่ายหนี&สญูไปแลว้ และเงนิปันผลรับจากบรษัิทย่อย 10 ลา้นบาท 
 คา่ใชจ้่ายในการบรกิารและบรหิารเพิ	มขึ&นจาก 248.46 ลา้นบาทเป็น 318.48 ลา้นบาท โดยเพิ	มขึ&นคดิเป็น
รอ้ยละ 28.18 เพื	อรองรับการขยายธรุกจิซึ	งยังเตบิโตอยา่งตอ่เนื	อง 
 หนี&สญูและหนี&สงสยัสญูเพิ	มจาก 45.25 ลา้นบาท เป็น 342.43 ลา้นบาท โดยเพิ	มขึ&นคดิเป็นรอ้ยละ 
656.69 เกดิจากปรมิาณลกูหนี&คา้งชาํระมจํีานวนเพิ	มขึ&นตามการขยายตัวของสนิเชื	อ ทั &งนี&เมื	อเทยีบกับปีที	แลว้ หนี&
สญูและสงสยัจะสญู มปีรมิาณที	คอ่นขา้งตํ	ามาก เนื	องจากยังเป็นชว่งเวลาของการฟื&นตวัหลงัจากอทุกภัยเมื	อ
ปลายปี 2554 และผลจากการปรับเกณฑก์ารตั &งสํารองหนี&สงสยัจะสญูเมื	อปลายปี 2555 ขณะที	ในปี 2556 ภาวะ
เศรษฐกจิในประเทศเริ	มชะลอตวั จากปัจจัยทางเศรษฐกจิและการเมอืง  ซึ	งสง่ผลกระทบอยา่งชดัเจนในไตรมาส 3 
เป็นตน้มา 
 มกีารขาดทนุจากการจําหน่ายสนิทรัพยร์อการขายเพิ	มขึ&นจาก 140.25 ลา้นบาทป็น 314.39 ลา้นบาท 
โดยเพิ	มขึ&นรอ้ยละ 124.16 จากปรมิาณสนิทรัพยร์อการขายที	เพิ	มขึ&นจากการขยายสนิเชื	อ และราคาตลาดของ
สนิทรัพยร์อการขายตํ	าลง จากสถานการณ์ศรษฐกจิและการเมอืงในประเทศ 
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ทั &งนี& ทําใหบ้รษัิทฯ มกํีาไรสทุธลิดลง จาก 353.24 ลา้นบาทเป็น 257.86 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 27 
เมื	อเทยีบกบัผลการดําเนนิงานเมื	อปี 2555  
 
งบการเงนิรวม 
 สาํหรับการนําผลประกอบการของบรษัิทยอ่ยมารวมในงบกําไรขาดทนุของงบการเงนิรวมนั&น ไมไ่ดม้ผีลตอ่
ผลประกอบการโดยรวมมากนัก เนื	องจากยังเป็นชว่งเริ	มตน้ธุรกจิ ขณะที	รายไดอ้ื	นจากบรษัิทย่อย สง่ผลใหง้บ
การเงนิรวม มรีายไดอ้ื	นเพิ	มขึ&นจากงบการเงนิเฉพาะกจิการ เป็นจํานวนเงนิ 23 ลา้นบาท   

สว่นคา่ใชจ้่ายในการบรกิารและบรหิารในงบการเงนิรวม เพิ	มขึ&นจาก 249.37 ลา้นบาท เป็น 362.84 ลา้น
บาท โดยเพิ	มขึ&นคดิเป็นรอ้ยละ 45.50  ซึ	งเป็นการเพิ	มขึ&นโดย บรษัิทแม ่70.02 ลา้นบาท และบรษัิทย่อย 43.45 
ลา้นบาท เพื	อรองรับการขยายธรุกจิในตา่งประเทศ ทั &งนี&รวมถงึการตดัจําหน่ายมลูคา่สทิธ ิ(Exclusivity Right) ตาม
อายุสญัญา 

หนี&สญูและสงสยัจะสญูในงบการเงนิรวม เพื	มขึ&นจาก 45.35 ลา้นบาทเป็น 343.64 ลา้นบาท  โดยเพิ	มขึ&น 
คดิเป็นรอ้ยละ 659.37  ซึ	งเป็นการเพิ	มขึ&นโดยบรษัิทแม ่ 297.17 ลา้นบาท และบรษัิทยอ่ย 1.21 ลา้นบาท 
เนื	องจากการดําเนนิธรุกจิของบรษัิทย่อย อยูใ่นชว่งเริ	มตน้ธรุกจิ และลกูหนี&มอีตัราการคา้งชาํระที	ตํ	ามาก ซึ	งแสดง
ถงึคณุภาพที	ดขีองลกูหนี& และซึ	งสง่ผลใหไ้มม่กีารขาดทนุจากการจําหน่ายสนิทรัพยร์อการขาย 

ทั &งนี& บรษัิทฯ มกํีาไรสทุธลิดลงจาก 357.38 ลา้นบาท เป็น 240.31 ลา้นบาท โดยลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 
32.76 เมื	อเทยีบกับผลการดําเนนิงาน ปี 2555 

 
คําถาม: นายฮั	งใช ้ อคัรสกลุ สอบถามวา่ สนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน คอือะไร คา่ความนยิม คอือะไร และ เหตใุดหนี&สญู

และหนี&สงสยัจะสญูจงึเพิ	มขึ&นสงูมาก 
คําตอบ : นายดพีงศ ์ตอบวา่ สนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน และคา่ความนยิม มทีี	มาเดยีวกนัคอืมลูคา่ของ Exclusivity Right

เพื	อใหบ้รกิารเชา่ซื&อรถจักรยานยนตฮ์อนดา้ ในประเทศกมัพูชา สว่นหนี&สญูและสงสยัจะสญูนั&น สาเหตทุี	
เพิ	มขึ&น เนื	องจาก ในปี 2555 มกีารตั &งสํารองตํ	ากวา่ปกต ิ จากการฟื&นตวัหลงัเหตกุารณ์อทุกภัยปลายปี 
2554 ซึ	งทําใหบ้รษัิทฯ ตอ้งตั &งสาํรองสงูกวา่ปกต ิ ซึ	งในความเป็นจรงิ ลกูคา้ยังคงมคีวามสามารถในการ
ชาํระหนี&แตอ่าจจะชาํระลา่ชา้ แตใ่นทางบญัช ี บรษัิทฯ ตอ้งตั &งสาํรองไวเ้ต็มจํานวน และเมื	อสถานการณ์
ผา่นไป ลกูคา้ก็กลับมาชําระหนี&ไดเ้หมอืนเดมิซึ	งสง่ผลใหป้รมิาณการตั &งสํารองลดลงอยา่งรวดเร็ว 

 
คําถาม: ผูถ้อืหุน้อกีรายหนึ	ง สอบถามวา่  

1. บรษัิทฯ มกีารตดัจําหน่ายมลูคา่ Exclusivity Right เป็นรายจ่ายอยากทราบวา่ใชว้ธิตีัดแบบไหน   
2. มกีารใหเ้งนิกูย้มืกับ Tennis Federation จํานวน 10 ลา้นบาท อยากทราบวา่ มสีญัญาเงนิกูห้รอืไม่ 

เหตผุลในการกู ้และในอนาคต จะตดัเป็นคา่ใชจ้า่ยของบรษัิทฯ หรอืไม่ 
คําตอบ:  

1. บรษัิทฯ ตัดจําหน่ายมลูคา่ Exclusivity Right แบบเสน้ตรง  
2. จํานวนเงนิที	ใหกู้ย้มืแก ่ Tennis Federation นั&นเป็นจํานวน 1 แสนเหรยีญสหรัฐ หรอืประมาณ 3.5 ลา้น

บาท ไมใ่ช ่ 10 ลา้นบาท โดยบรษัิทฯ ไดทํ้าสญัญาเงนิกูซ้ ึ	งมเีงื	อนไขเชน่เดยีวกบัการดําเนนิธรุกจิ
โดยทั	วไป และมกีารคดิอตัราดอกเบี&ยที	คอ่นขา้งสงู  

คําแนะนํา: นายฮั	งใช ้ อคัรสกลุไดแ้นะนําใหบ้รษัิทฯ จัดทํานโยบายการตอ่ตา้นคอรัปชั	น ซึ	งในขณะนี&ทางตลาด
หลกัทรัพย ์สาํนักงาน กลต. และ สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย ไดใ้หค้วามสําคญัเป็นอยา่ง
ยิ	ง 

คําตอบ: ประธานแจง้วา่ บรษัิทฯ ในฐานะที	เป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย ์ ก็ตระหนักและระมัดระวงัใน
เรื	องของการคอรัปชั	น และเขม้งวดในการทํารายการตา่ง ๆ ใหเ้ป็นไปอย่างโปร่งใสอยู่แลว้ 

 
ประธานแจง้วา่ มตใินวาระนี& จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ที	มาประชมุและมสีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนน 

มตทิี	ประชมุไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตรัิบทราบผลการดําเนนิงานของบรษัิท ในรอบปี 2556 และอนุมัตริายงาน
ประจําปีของคณะกรรมการ งบดลุ บญัชกํีาไรขาดทนุของบรษัิท และรายงานของผูส้อบบัญช ี สาํหรับรอบปีบัญชี
สิ&นสดุ ณ วนัที	 31 ธันวาคม 2556 มตดิงักลา่วไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีง  ดงัตอ่ไปนี& 

  
  เห็นดว้ย  831,349,372 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ 100.0000  
  ไมเ่ห็นดว้ย     0 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
  งดออกเสยีง     0 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 

หมายเหต ุ  ในวาระนี&มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุระหวา่งการประชมุเพิ	มขึ&น 6 รายจํานวน 179,146 หุน้ (เสยีง)  รวม
เป็นจํานวนหุน้ที	เขา้ร่วมประชมุทั &งหมด จํานวน 831,349,372 หุน้ (เสยีง) 
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ระเบยีบวาระที, 5  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกําไรเพื,อสํารองตามกฎหมายและจา่ยเงนิปนัผลประจําปี 
2556 

 ประธานกลา่ววา่ เนื	องจากผลการดําเนนิงานของบรษัิทในปี 2556 (หรอืตั &งแต ่1 มกราคม – 31 ธันวาคม 
2556) ตามงบการเงนิรวม บรษัิทมผีลกําไรสทุธ ิ 240,313,379 บาท คณะกรรมการจงึเห็นสมควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้
พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกําไรสทุธเิพื	อเป็นเงนิทนุสาํรองตามกฎหมายเพิ	มขึ&นอกี  15,053,351 บาท คดิเป็น 
5.84% ของกําไรสทุธ ิ รวมเป็นเงนิทนุสํารองตามกฎหมายทั &งสิ&น 72,092,614 บาท คดิเป็น 10% ของทนุจด
ทะเบยีน 720,926,136 บาท และอนุมัตใิหจ้่ายเงนิปันผลประจําปี 2556 จากผลการดําเนนิงาน สิ&นสดุ วนัที	 31 
ธันวาคม 2556 คดิเป็นจํานวนเงนิไมเ่กนิ 167,907,435.88 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 69.87 ของกําไรสทุธติามงบ
การเงนิรวมซึ	งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษัิท ที	ระบวุา่ เงนิปันผลจะจา่ยไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 40 
ของกําไรสทุธขิองบรษัิทหลงัจากหักภาษีเงนิได ้

 
อยา่งไรก็ตาม เมื	อหักเงนิปันผลระหวา่งกาลซึ	งจา่ยไปแลว้ สาํหรับผลการดําเนนิงานระหวา่งวนัที	 1 

มกราคม – 30 มถินุายน 2556 เป็นจํานวนเงนิทั &งสิ&น 109,479,979.18 บาท จงึเหลอืเงนิปันผลที	จะจ่ายในครั&งนี&
58,427,456.70 บาท หรอืคดิเป็นอตัราหุน้ละ 0.0409 - 0.0570 บาทตอ่หุน้(อตัราการปันผลที	แน่นอนขึ&นอยู่กับ
จํานวนการใชส้ทิธใิบสําคญัแสดงสทิธ ิGL- W2 ครั&งที	 6 และ GL-W3 ครั&งที	 3 ในวนัที	 31 มนีาคม 2557 และการ
ใชส้ทิธ ิ GL-W3 ครั&งที	 4 ในวนัที	 30 เมษายน 2557)ซึ	งอัตราการจา่ยปันผลที	แน่นอนจะแจง้ใหท้ราบในชว่งเชา้
ของวนัที	 2 พฤษภาคม 2557 

 
โดยใหกํ้าหนดรายชื	อผูถ้อืหุน้ที	มสีทิธรัิบเงนิปันผลในวนัที	 12 พฤษภาคม 2557 และใหร้วบรวมรายชื	อ

ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535  โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพักการ
โอนหุน้ในวนัที	 14 พฤษภาคม 2557  และกําหนดจา่ยเงนิปันผลในวนัที	 28 พฤษภาคม 2557 

 
ทั &งนี& ในปี 2555 บรษัิทฯ มกีารจา่ยเงนิปันผลคดิเป็นจํานวนเงนิทั &งสิ&น  249,411,668 บาท หรอืคดิเป็น

รอ้ยละ 69.79 ของกําไรสทุธติามงบการเงนิรวมโดยแบง่เป็นปันผลเป็นเงนิสด 177,090,877 บาท และเป็นหุน้ปัน
ผล จํานวน 72,320,791 บาท 

 
ประธานแจง้วา่ มตใินวาระนี& จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ที	มาประชมุและมสีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนน 

มต ิ ที	ประชมุพจิารณาแลว้ จงึมมีตอินุมัตกิารจัดสรรกําไรเพื	อสาํรองตามกฎหมายและจ่ายเงนิปันผล ประจําปี 
2556 จากผลการดําเนนิงาน สิ&นสดุ วนัที	 31 ธันวาคม 2556 ตามที	เสนอมาทกุประการ  มตดิงักลา่วไดรั้บการอนุมัติ
ดว้ยคะแนนเสยีง  ดงัตอ่ไปนี& 

 
  เห็นดว้ย  831,349,372 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ 100.0000  
  ไมเ่ห็นดว้ย     0 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 
  งดออกเสยีง     0 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

 
ระเบยีบวาระที, 6   พจิารณาเลอืกต ั5งกรรมการที,ออกตามวาระกลบัเขา้ดํารงตําแหนง่ 
 

ประธานกลา่ววา่  ขอ้บงัคับของบรษัิท ขอ้ 18 ระบวุา่ ในการประชมุสามัญประจําปีทกุครั&ง ใหก้รรมการออก
จากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ	งในสาม (1/3) เป็นอตัรา  ถา้จํานวนกรรมการที	จะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ ก็
ใหอ้อกโดยจํานวนใกลท้ี	สดุกับสว่นหนึ	งในสาม  และกรรมการคนที	อยูใ่นตําแหน่งนานที	สดุนั&นเป็นผูอ้อกจาก
ตําแหน่ง กรรมการที	ออกตามวาระนั&นอาจถกูเลอืกเขา้มาดํารงตําแหน่งใหมก็่ได ้

ปัจจุบนั บรษัิทมกีรรมการรวมทั &งสิ&น 10 ทา่น  ดงันั&น จะมกีรรมการจํานวน 4 ทา่นที	จะตอ้งออกตามวาระใน
ครั&งนี&  ซึ	งไดแ้ก ่

1. นายกฤษณ์ พันธรั์ตนมาลา กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
2. ดร.พลเดช เทอดพทิกัษ์วานชิ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
3. นายโศณติ พชิญางกรู  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
4. นายมเูนโอะ ทาชโิร่  กรรมการ 

 คณะกรรมการจงึเห็นสมควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตใิหก้รรมการทั &ง 4 ทา่น กลบัเขา้ดํารงตําแหน่ง
กรรมการในตําแหน่งเดมิอกีวาระหนึ	ง เนื	องจากบคุคลทั &งสี	ดงักลา่ว ลว้นเป็นผูท้ี	มคีวามรู ้ ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ที	เป็นประโยชนต์อ่การดําเนนิธรุกจิของบรษัิท และไดอ้ทุศิเวลาใหก้ับบรษัิทอย่างเต็มที	  

ทั &งนี&ในวาระนี& ที	ประชมุไดทํ้าการลงคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคลและมตใินวาระนี& แตล่ะทา่นจะตอ้งไดรั้บ
คะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ที	มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มตทิี	ประชมุพจิารณาแลว้  มมีตอินุมัตใิหก้รรมการที	ออกตามวาระทกุทา่นกลับเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการใน
ตําแหน่งเดมิอกีวาระหนึ	ง มตดิังกลา่วไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีง  ดงัตอ่ไปนี& 
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ลําดับ รายชื	อกรรมการ คะแนนเสยีง 
  เห็นดว้ย รอ้ยละ ไม่

เห็น
ดว้ย 

รอ้ยละ งดออกเสยีง รอ้ยละ 

1. นายกฤษณ์ พันธรั์ตนมาลา 831,349,372 100.0000 0 0.00 0 0.00 

2. ดร.พลเดช เทอดพทิกัษ์วานชิ 831,349,372  100.0000 0 0.00 0 0.00 

3. นายโศณติ พชิญางกรู 831,349,372 100.0000 0 0.00 0 0.00 

4. นายมเูนโอะ ทาชโิร่ 831,349,372 100.0000 0 0.00 0 0.00 

ดงันั&น รายนามคณะกรรมการบรษัิท หลงัจากไดรั้บการเลอืกตั &งกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งเรยีงลําดบัตามการ
ออกตามวาระจะเป็นดงันี& 

1) นายมทิซจึ ิโคโนชติะ  ประธานกรรมการ 
2) นายดพีงศ ์สหะชาตศิริ ิ กรรมการ 
3) พล.อ. สบืสนัต ์ทรรทรานนท ์กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
4) นายสมชยั ลมิป์พัฒนสนิ   กรรมการ 
5) นายวรศักดิ; เกรยีงโกมล กรรมการ 
6) นายทัตซยึะ โคโนชติะ  กรรมการ 
7) นายกฤษณ์ พันธรั์ตนมาลา กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
8) ดร.พลเดช เทอดพทิกัษ์วานชิ  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
9) นายโศณติพชิญางกรู  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
10) นายมเูนโอะ ทาชโิร่  กรรมการ 

 
ระเบยีบวาระที, 7  พจิารณาแตง่ต ั5งผูส้อบบญัช ีและกําหนดคา่ตอบแทน ประจําปี 2557 
 

ประธานกลา่ววา่ คณะกรรมการเห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตั &ง บรษัิทสาํนักงาน อวีาย 
จํากัด ซงึเป็นผูส้อบบญัชรีายเดมิ (เดมิชื	อ บรษัิทสํานักงาน เอนิทส์ แอนด ์ยัง จํากดั) เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ 
ประจําปี 2557 ตอ่ไปเป็นปีที	 8  โดยมรีายชื	อผูส้อบบญัช ี ไดแ้ก ่ 

1. นายโสภณ เพิ	มศริวิลัลภ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที	 3182(ยังไม่เคยลงลายมอืชื	อในงบการเงนิของ
บรษัิท) หรอื 

2. นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกุล  ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที	 3516(เป็นผูล้งลายมอืชื	อในงบการเงนิ
ของบรษัิท มาเป็นเวลา 3 ปี ตั &งแตปี่ 2550-2552)หรอื 

3. นายชยพล ศภุเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที	 3972 (ยังไมเ่คยลงลายมอืชื	อในงบการเงนิ
ของบรษัิท) 

โดยใหผู้ส้อบบัญชคีนใดคนหนึ	งมอํีานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชขีองบรษัิท 
ทั &งนี& ไมม่ผีูส้อบบญัชทีา่นใดมคีวามสมัพันธ ์หรอืสว่นไดเ้สยีกับบรษัิท ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี	เกี	ยวขอ้ง
กบับคุคลดงักลา่ว จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิทฯ  

คณะกรรมการยังเห็นสมควรใหท้ี	ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตใิหกํ้าหนดคา่สอบบญัช ีประจําปี 2557  ใน
วงเงนิไมเ่กนิ 1,780,000 บาท (ไมร่วมคา่ใชจ้่ายอื	น ๆ) ซึ	งเพิ	มขึ&นจากปี 2556 ที	มกีารจ่ายคา่สอบบญัช ี จํานวน 
1,750,000 บาทและมคีา่บรกิารอื	น(non-audit service)จํานวน 125,000 บาท เป็นคา่สอบทานการประเมนิมลูคา่
ของบรษัิทยอ่ย คอื GL Finance Plc. เพื	อประกอบการจัดทํางบการเงนิรวม  สาเหตขุองการขึ&นคา่สอบบัญชี

เนื	องจากขอบเขตการทํางานที	เพิ	มขึ&น เพื	อสนับสนุนการจัดทํางบการเงนิรวมของบรษัิทและบรษัิทแมใ่น
ตา่งประเทศ 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่ บรษัิทสาํนักงาน อ ี วาย จํากัด เป็นบรษัิทซึ	งมชี ื	อเสยีง และมี
มาตรฐานเป็นที	ยอมรับในระดับสากล อกีทั &งไดเ้สนอคา่สอบบัญชใีนอตัราที	เหมาะสม 

ทั &งนี& มตใินวาระนี& จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที	มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
มต ิ  ที	ประชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตใิหแ้ตง่ตั &ง บรษัิทสาํนักงาน อ ี วาย จํากัด เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิท  

ประจําปี 2557 และใหกํ้าหนดคา่สอบบญัช ีในวงเงนิไมเ่กนิ 1,780,000 บาท (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยอื	น ๆ) ตามที	เสนอ
มา มตดิงักลา่วไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีง  ดงัตอ่ไปนี& 

 
เห็นดว้ย  831,349,372 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย     0    คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
งดออกเสยีง     0 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
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ระเบยีบวาระที, 8  พจิารณาอนุมตักิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ        สําหรบัปี 

2557 
ประธานกลา่ววา่ การกําหนดคา่ตอบแทนของบรษัิทไมไ่ดผ้า่นคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 

เนื	องจากปัจจบุนับรษัิทไมม่คีณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน  อยา่งไรก็ตาม การกําหนดคา่ตอบแทนของ
คณะกรรมการไดผ้่านการพจิารณาอย่างรอบคอบจากที	ประชมุคณะกรรมการบรษัิท กอ่นที	จะนําเสนอใหผู้ถ้อืหุน้
พจิารณาอนุมัต ิ ซึ	งปกตจิะประกอบดว้ย คา่เบี&ยประชมุ และคา่บําเหน็จของกรรมการ โดยพจิารณาใหส้อดคลอ้งกับ
ผลประกอบการของบรษัิทเป็นหลกั 

สาํหรับปี 2557 นี& คณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมัตใิหกํ้าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ ในวงเงนิไมเ่กนิ 3,500,000 บาท  ซึ	งเป็นอตัราเดยีวกนักับที	ไดเ้สนอในปีที	แลว้  โดยจะ
จัดสรรดงัตอ่ไปนี& 

คา่เบี5ยประชุม ขอเสนอใหเ้ป็นอตัราเดยีวกับปีที	แลว้ดงันี& 
- ประธานกรรมการบรษัิท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทา่นละ 12,000 บาทตอ่ครั&งที	เขา้

ประชมุ 
- กรรมการบรษัิท และกรรมการตรวจสอบ จะไดรั้บทา่นละ 10,000 บาทตอ่ครั&งที	เขา้ประชมุ 
ทั &งนี&  กรรมการตรวจสอบจะไดรั้บคา่เบี&ยประชมุทั &งในฐานะของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ตามภารกจิที	เพิ	มขึ&น 
คา่บําเหน็จ  จะพจิารณาจากผลประกอบการของบรษัิทเป็นหลกั โดยจะเสนอใหจ้า่ยประมาณ 2 เทา่ของ
จํานวนเดอืนเฉลี	ยของโบนัสพนักงาน (เชน่ หากพนักงานไดรั้บโบนัสเฉลี	ย 2 เดอืน กรรมการจะไดรั้บ 4 
เดอืนของคา่เบี&ยประชมุตอ่ครั&ง) ซึ	งเป็นเงื	อนไขเดยีวกนักับปีที	แลว้ 
 
ในปี 2556 บรษัิทมผีลกําไรจํานวน 240.31 ลา้นบาท และไดจ้่ายคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการ

ตรวจสอบ จํานวนทั &งสิ&น 2,784,000 บาทโดยแบง่เป็นคา่เบี&ยประชมุคณะกรรมการบรษัิทจํานวน 1,558,000 บาท 
คา่เบี&ยประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 290,000 บาท และคา่บําเหน็จกรรมการ จํานวน 936,000 บาท 
ในขณะที	ในปี2555 บรษัิทมผีลกําไรจํานวน 357.38 ลา้นบาท และไดจ้า่ยคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบจํานวนทั &งสิ&น 2,870,000 บาท 

 
 ทั &งนี& มตใินวาระนี& จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีง ไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสยีงทั &งหมดของผูถ้อืหุน้ที	มา
ประชมุ โดยบรษัิทมกีรรมการที	เป็นผูถ้อืหุน้ ซึ	งถอืหุน้นับรวมกันได ้1,778,367  หุน้ เป็นผูท้ี	มสีว่นไดเ้สยี กรรมการ
ดงักลา่วจงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนี& 

มต ิ  ที	ประชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ สาํหรับปี 
2557 ตามที	เสนอมามตดิงักลา่วไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีง  ดงัตอ่ไปนี& 

 
  เห็นดว้ย  829,540,005 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ 99.9963 
  ไมเ่ห็นดว้ย      0 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 
  งดออกเสยีง         31,000 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ   0.0037 

 

ระเบยีบวาระที, 9  พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 12 เพื,อใหบ้รษิทัสามารถซื5อหุน้
คนืจากผูถ้อืหุน้ได ้

 ประธานกลา่ววา่ เนื	องจากปัจจบุนั ขอ้บงัคับของบรษัิทฯขอ้ 12 ระบวุา่ “หา้มมใิหบ้รษัิทเป็นเจา้ของหุน้
หรอืรับจํานําหุน้ของบรษัิทเอง”  ดงันั&น เพื	อใหบ้รษัิทฯสามารถซื&อหุน้คนืจากผูถ้อืหุน้ไดจ้งึจําเป็นตอ้งมกีารแกไ้ข
ขอ้บงัคับดงักลา่วกอ่น คณะกรรมการ จงึเห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 
ขอ้ 12 เป็นดงันี&   

 “ขอ้ 12   บรษัิทจะเป็นเจา้ของหุน้หรอืรับจํานําหุน้ของตนเองมไิด ้ทั &งนี&เวน้แตก่รณีดงัตอ่ไปนี& 

(1) บรษัิทอาจซื&อหุน้คนืจากผูถ้อืหุน้ที	ออกเสยีงไมเ่ห็นดว้ยกับมตขิองที	ประชมุผูถ้อืหุน้ 
ซึ	งแกไ้ขขอ้บงัคับของบรษัิทเกี	ยวกับสทิธใินการออกเสยีงลงคะแนน และสทิธใินการรับเงนิปัน
ผล ซึ	งผูถ้อืหุน้เห็นวา่ตนไมไ่ดรั้บความเป็นธรรม หรอื 

(2) บริษัทอาจซื&อหุน้คนืเพื	อบริหารทางการเงนิ เมื	อบริษัทมีกําไรสะสม และสภาพ
คลอ่งสว่นเกนิ และการซื&อหุน้คนืนั&นไมเ่ป็นเหตใุหบ้รษัิทประสบปัญหาทางการเงนิ 
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หุน้ที	บรษัิทถอือยูอ่นัเนื	องมาจากการซื&อหุน้คนืนั&น จะไม่นับเป็นองคป์ระชมุในการประชมุผู ้
ถอืหุน้ รวมทั &งไมม่สีทิธใินการออกเสยีงลงคะแนน และสทิธใินการรับเงนิปันผลดว้ย 

การซื&อหุน้ของบรษัิทคนื บริษัทจะตอ้งจําหน่ายไปภายในเวลาที	กําหนด ถา้ไม่จําหน่าย
หรอืจําหน่ายไม่หมดภายในเวลาที	กฎหมายกําหนด ใหบ้รษัิทลดทนุที	ชําระแลว้ โดยวธิตีัดหุน้
จดทะเบยีนสว่นที	จําหน่ายไมไ่ดต้ามเงื	อนไขและวธิกีารที	กฎหมายกําหนด 

การซื&อหุน้คนื การจําหน่ายหุน้ที	ซื&อคนื และการตัดหุน้ที	ซื&อคนื ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวธิกีารที	กําหนดไวใ้นกฎกระทรวง และในกรณีที	หุน้ของบรษัิทเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัทจะตอ้งปฏิบัตติามขอ้บังคับ ประกาศ คําสั	ง หรือ
ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

ในกรณีที	บรษัิทซื&อหุน้คนืไม่เกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุชําระแลว้ ใหค้ณะกรรมการบรษัิท
มอํีานาจตดัสนิใจดําเนนิการซื&อหุน้คนืได ้โดยไม่จําตอ้งขออนุมัตจิากที	ประชมุผูถ้อืหุน้กอ่นการ
ดําเนนิการ 

ในกรณีที	บรษัิทซื&อหุน้คนืเกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุชําระแลว้ บรษัิทจะตอ้งขออนุมัตจิาก
ที	ประชมุผูถ้อืหุน้กอ่นการดําเนนิการ ดว้ยคะแนนเสยีงเกนิกวา่กึ	งหนึ	งของจํานวนผูถ้อืหุน้ซึ	งมา
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง และจะตอ้งดําเนนิการซื&อหุน้คนืภายในเวลาที	กฎหมายกําหนด” 

คําถาม: นายวสิชันา รัตนาจารย ์สอบถามวา่ เนื	องจากในขณะนี& บรษัิทฯ ยังไมท่ราบผลการดําเนนิงานหรอืสถานะ
ทางการเงนิของบรษัิทฯ ในปีนี&วา่จะเป็นอยา่งไร อยากทราบวา่ บรษัิทฯ จะประเมนิมลูคา่ของกจิการเทยีบ
กบัราคาหุน้ไดอ้ยา่งไร ในการซื&อหุน้คนื 

คําตอบ: ประธานตอบวา่ การที	บรษัิทฯ เสนอวาระนี& ก็เพราะเห็นวา่ ปัจจุบนัราคาหุน้ของบรษัิทฯ ไมส่อดคลอ้งกับ
พื&นฐานธรุกจิของบรษัิทฯ ประกอบกับบรษัิทฯ มสีภาพคลอ่งที	ด ี การซื&อหุน้คนืจงึเป็นทางเลอืกหนึ	งในการ
บรหิารเงนิใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ อย่างไรก็ตาม หากบรษัิทฯ มคีวามจําเป็นที	จะตอ้งใชส้ภาพคลอ่งในการ
ขยายธรุกจิหรอืเพื	อการอื	นใดซึ	งจะเป็นประโยชนม์ากกวา่ก็อาจไมดํ่าเนนิการซื&อหุน้คนื ในวาระนี&เพยีง
ขอใหผู้ถ้อืหุน้ อนุมัตกิารแกไ้ขขอ้บงัคับของบรษัิทฯเพื	อเปิดโอกาสใหบ้รษัิทฯ สามารถซื&อหุน้คนืได ้

 
ทั &งนี& มตใินวาระนี& จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีง ไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4  ของจํานวนเสยีงทั &งหมดของผูถ้อืหุน้ที	มา

ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มต ิ ที	ประชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 12ตามที	เสนอมา  มตดิงักลา่วไดรั้บ
การอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีง  ดงัตอ่ไปนี& 

 
  เห็นดว้ย  831,822,800 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
  ไมเ่ห็นดว้ย      0 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
  งดออกเสยีง      0 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 

หมายเหต ุ  ในวาระนี&มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุระหวา่งการประชมุเพิ	มขึ&น 2 รายจํานวน 473,428 หุน้ (เสยีง)  รวม
เป็นจํานวนหุน้ที	เขา้ร่วมประชมุทั &งหมด จํานวน 831,822,800 หุน้ (เสยีง) 

 
ระเบยีบวาระที, 10  พจิารณาอนุมตัโิครงการซื5อหุน้คนืเพื,อบรหิารทางการเงนิ(Treasury Stock) 

ประธานกลา่ววา่ เนื	องจากปัจจุบนัราคาหุน้ของบรษัิทฯ มมีลูคา่ตํ	าลงมาก ไมส่อดคลอ้งกับพื&นฐานกจิการ 
จงึเป็นโอกาสเหมาะสมที	บรษัิทฯจะซื&อหุน้คนื เพื	อบรหิารสภาพคลอ่งสว่นเกนิ ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ ซึ	งจะสง่ผล
ใหอ้ตัราผลตอบแทนในสว่นของผูถ้อืหุน้ (ROE) และอตัรากําไรสทุธติอ่หุน้ (EPS)เพิ	มขึ&น 

 
ประธานไดช้ี&แจงสรุปรายละเอยีดของโครงการซื&อหุน้คนืเพื	อบรหิารทางการเงนิ (Treasury Stock)  ดงันี& 

 
- ระยะเวลาการซื&อหุน้คนื: สามารถดําเนนิการได ้ ภายหลังจากที	ประชมุผูถ้อื

หุน้มมีตอินุมัตกิารแกไ้ขขอ้บงัคบับรษัิทฯ ให ้
สามารถซื&อหุน้คนืได ้

 - วงเงนิสงูสดุที	จะใชใ้นการซื&อหุน้คนื :     330 ลา้นบาท  
- จํานวนหุน้ที	จะซื&อคนื:     ไมเ่กนิ  51,252,155  หุน้ มลูคา่ที	ตราไวหุ้น้ละ 

0.50 บาท  หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5 ของหุน้ที	จําหน่าย
ไดแ้ลว้ทั &งหมด   

- วธิกีารในการซื&อหุน้คนื:   ซื&อในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
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- หลกัเกณฑใ์นการกําหนดราคาหุน้ที	จะซื&อคนื ใหนํ้าราคาหุน้เฉลี	ยยอ้นหลงั 30 วันกอ่นวนัที	
บรษัิทจะทําการเปิดเผยขอ้มลูมาประกอบการพจิารณากําหนดราคาหุน้ดว้ย  ทั &งนี& ราคาเสนอ
ซื&อคนืจะไมเ่กนิกวา่ราคาปิดของหุน้เฉลี	ย 5 วนัทําการซื&อขายกอ่นหนา้นั&น บวกดว้ยจํานวน
รอ้ยละ15 ของราคาปิดเฉลี	ยดังกลา่ว  
 

อยา่งไรก็ตาม โดยกฎหมายและขอ้กําหนดของหน่วยงานที	กํากบัดแูล และหลงัจากที	ผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมัตกิาร
แกไ้ขขอ้บงัคับบรษัิทฯ ในวาระกอ่นหนา้ การซื&อหุน้คนืตามรายละเอยีดดงักลา่วขา้งตน้ จงึอยูใ่นอํานาจของ
คณะกรรมการที	จะสามารถพจิารณาดําเนนิการได ้ ดงันั&นเพื	อใหช้ว่งเวลาและจํานวนหุน้ที	จะซื&อคนืในแตล่ะครั&ง มี
ความเหมาะสมสอดคลอ้งกับสถานการณ์ และเกดิประโยชนส์งูสดุกับบรษัิทฯ จงึเพยีงขอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณา
มอบหมายใหค้ณะกรรมการเป็นผูดํ้าเนนิการตอ่ไป และในวาระนี& จงึไมม่คีวามจําเป็นตอ้งทําการลงคะแนนเสยีง 
โดยไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดคัดคา้น และมมีตรัิบทราบตามที	เสนอ  

 
ระเบยีบวาระที, 11  พจิารณาเรื,องอื,น ๆ (ถา้ม)ี 

-ไมม่-ี 
 

ประธานจงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามคําถามไดเ้พิ	มเตมิ ดงันี&: 
คําถาม:นายเสกสรร ศภุแสง ตวัแทนจาก อาสาพทิักษ์สทิธ ิ กลา่ววา่ ปัจจบุนั สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษัิทไทย ไดจั้ดทําโครงการรณรงคภ์าคเอกชน เรื	องการตอ่ตา้นการทจุรติ ทางสมาคมฯจงึขอให ้
สอบถามทา่นประธาน ดงันี& 

1. อยากทราบวา่บรษัิทฯ ไดกํ้าหนดนโยบายป้องกนัการทจุรติหรอืไม ่อยา่งไร 
2. บรษัิทฯ มกีารวางโครงสรา้งการบรหิารจัดการนโยบายการป้องกนัการทจุรติ หรอืไม ่อย่างไร 
3. มกีารประเมนิความเสี	ยงเกี	ยวกับการทจุรติ หรอืไม ่อยา่งไร 
4. บรษัิทฯ มโีครงการจะเขา้ร่วมในการประกาศเจตนารมณ์ในการตอ่ตา้นการทจุรติหรอืไม ่ ถา้ยังไมม่ ี มี

เหตผุลอยา่งไร และในอนาคตจะเขา้ร่วมหรอืไม่ 
คําตอบ:  ประธานตอบวา่ คณะกรรมการบรษัิทฯ มคีวามรับผดิชอบหลักในการบรหิารบรษัิทฯ ใหม้ผีลกําไรสงูสดุ

สาํหรับผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยี ซึ	งทผีา่นมาบรษัิทฯ ยังไม่เคยมกีรณีการทจุรติคอรัปชั	นเกดิขึ&น อย่างไร
ก็ตาม เป็นเรื	องปกตทิี	บรษัิทฯจะตอ้งเฝ้าระวงัเรื	องการทจุรติโดยเฉพาะอยา่งยิ	งธรุกจิของบรษัิทฯ มคีวาม
เกี	ยวขอ้งโดยตรงกบัเงนิ สาํหรับโครงสรา้งการบรหิารจัดการเกี	ยวกับการป้องกนัการทจุรตินั&น โดยปกติ
ทั	วไป สําหรับบรษัิทฯซึ	งเป็นบรษัิทในตลาดหลกัทรัพยนั์&นถกูกําหนดใหม้โีครงสรา้งในการตดิตาม
ตรวจสอบการดําเนนิงาน และประเมนิความเสี	ยง อย่างเขม้งวดและโปร่งใส โดยกฎระเบยีบตา่งๆ อาทเิชน่ 
การมคีณะกรรมการตรวจสอบ ซึ	งเป็นผูม้คีวามเป็นอสิระ ทําหนา้ที	ในการตรวจสอบการดําเนนิงานของ
บรษัิทฯ และประเมนิความเสี	ยงอยูแ่ลว้ สว่นการพจิารณาวา่จะเขา้ร่วมในโครงการตอ่ตา้นการทจุรติหรอืไม่
นั&น ทา่นประธานเห็นวา่ ไมเ่หมาะที	จะนําเขา้มาพจิารณาในการประชมุผูถ้อืหุน้ โดยทางสมาคมอาจสง่
ขอ้มลูใหบ้รษัิทฯ ในภายหลงั 

 
คําถาม: ผูถ้อืหุน้สอบถามเกี	ยวกบัสภาวะการแขง่ขนัวา่  

1. ในปีที	แลว้พบวา่ มรีา้นจําหน่ายรถจักรยานยนตต์ดิป้ายไวว้า่ ‘ฟรดีาวน์’ แตม่าในปีนี& รา้นตดิป้ายวา่ ‘ฟร ี 2 
งวด’ จงึคดิวา่ สภาพการแขง่ขันคงจะรุนแรงมากขึ&น จงึอยากใหบ้รษัิทฯ อธบิาย   

2. ในเมื	อสภาวะการแขง่ขนัรุนแรงขึ&น ในปีนี&บรษัิทฯ คดิอตัราดอกเบี&ยกับลกูคา้อย่างไร มคีวามแตกตา่งกนั
หรอืไม่ 

คําตอบ: นายสมชยั ลมิป์พัฒนสนิ ตอบวา่  
1. สภาวะการแขง่ขนันั&นรุนแรงไม่แตกตา่งจากเดมิ เพยีงแตเ่มื	อปลายปีที	แลว้ยอดขายของรา้นคา้ตกลงไป 

รา้นคา้จงึอาจวางกลยทุธเ์พื	อกระตุน้ยอดขาย โดยเชญิชวนลกูคา้ใหเ้ขา้มาขอสนิเชื	อ แลว้จงึพจิารณา
คณุสมบัตขิองลกูคา้เป็นราย ๆ ไป  

2. บรษัิทฯ คดิอตัราดอกเบี&ยเทา่เดมิไมเ่ปลี	ยนแปลง แตม่กีารพจิารณาการปลอ่ยสนิเชื	อแบบเขม้งวดมากขึ&น
ในแตล่ะบรษัิท 

 
คําถาม:  นายวสิชันา รัตนาจารย ์สอบถามวา่เงนิที	ไดจ้ากการขาย หุน้กู ้ของบรษัิทฯ นั&นนําไปใชอ้ย่างไร 
คําตอบ: ประธานตอบวา่ จะนําเงนิไปใชส้าํหรับการขยายธรุกจิเชา่ซื&อรถจักรยานยนตเ์ทา่นั&น โดยมอีตัราดอกเบี&ย 

(coupon rate) เทา่กบั 4.17% ซึ	ง หุน้กูข้องบรษัิทฯ ไดรั้บการจัดอนัดับที	 A- 

 
ประธานกลา่วปิดประชมุเมื	อเวลา 11.15 น. 

ลงชื	อ   ลงชื	อ  

     (น.ส. ศริเิพ็ญ พงศช์ยัฤกษ์)        (นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ) 
           เลขานุการบรษัิท             ประธานกรรมการ 


