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เร ิม่การประชมุ 
นายมทิซจึ ิ โคโนชติะเป็นประธานทีป่ระชมุ ประธานฯ กลา่วตอ้นรับผูถ้อืหุน้และขอใหเ้ลขานุการแนะนํา

คณะกรรมการบรษัิท  กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิาร และผูบ้รหิารของบรษัิท รวมทัง้ผูแ้ทนจากบรษัิทผูส้อบ
บญัช ี ตามรายชือ่ทีป่รากฏขา้งตน้ พรอ้มทัง้ไดเ้รยีนเชญิให ้ น.ส.วราภรณ์ อภชิยันันท ์ เป็นสกัขพียานในการนับ
คะแนนเสยีงในการประชมุครัง้นีด้ว้ย  

ตอ่จากนัน้ ประธานแจง้วา่การประชมุจะดําเนนิไปโดยใชภ้าษาองักฤษ  โดยมอบหมายใหเ้ลขานุการ
บรษัิท  เป็นผูอ้า่นคําแปล   อยา่งไรก็ตามเพือ่ใหเ้กดิความสะดวก บางขัน้ตอนไดดํ้าเนนิการเป็นภาษาไทย ไดแ้ก่
รายงานการบอกกลา่วการเชญิประชมุ และการแจง้องคป์ระชมุ รวมทัง้การประกาศผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะ
วาระและผูถ้อืหุน้สามารถสอบถามขอ้สงสยัไดใ้นตอนทา้ยของแตล่ะวาระกอ่นการลงคะแนนเสยีง  หรอืสามารถ
สอบถามไดใ้นชว่งของวาระสดุทา้ย คอื วาระที ่ 11 ซึง่เป็นการพจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ โดยบรษัิทไมม่กีารนําเสนอเรือ่ง
อืน่ใดใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมัต ิและจะไมม่กีารลงมตใิด ๆ ในวาระนี้ 
การประกาศวธิกีารลงคะแนนเสยีง 
 เลขานุการไดป้ระกาศวธิกีารลงคะแนนเสยีงดังนี ้
การลงมต ิ จะใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน เวน้แต ่ เรือ่งการ
พจิารณาคา่ตอบแทนของคณะกรรมการ  ซึง่จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของคะแนนเสยีงทัง้หมด
จากผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยกรรมการทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้นับเป็นผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยี จงึไมม่ี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนี้  และเรือ่งพจิารณาอนุมัต ิ การเพิม่วงเงนิในการออกหุน้กู ้ ในวาระที ่ 10 จะตอ้ง
ไดรั้บคะแนนเสยีง ไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของคะแนนเสยีงทัง้หมดจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีง โดย
ใชว้ธิลีงคะแนนเสยีงแบบ 1 หุน้เป็น 1 เสยีงในทกุวาระ สว่นการลงคะแนนเสยีง ในเรือ่งการเลอืกตัง้กรรมการ ซึง่ใน
ครัง้นีจ้ะมวีาระการเลอืกตัง้กรรมการอยู ่ 2 วาระ ไดแ้กว่าระที ่ 6 และวาระที ่ 7 นัน้ในแตล่ะวาระจะกระทําเป็น
รายบคุคล  กอ่นการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระทา่นประธานจะแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบถงึคะแนนเสยีงทีต่อ้งการใน
วาระนัน้ ๆ และจะไมม่กีารลงคะแนนเสยีงในวาระทีเ่ป็นเรือ่งของ การรับทราบ รวมทัง้ในวาระสดุทา้ย ซึง่เป็นการ
พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ โดยบรษัิทฯ ไมม่เีรือ่งอืน่ใดเสนอเพือ่พจิารณา 

สําหรบัวธิกีารลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระนัน้  จะกระทําโดยใชใ้บลงคะแนนเสยีง ดว้ยการทําเครือ่งหมาย 
ในหวัขอ้ทีต่อ้งการลงคะแนนคอื เห็นดว้ย หรอื ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง เพยีงทางใดทางหนึง่เทา่นัน้จะไม่
สามารถแบง่แยกจํานวนหุน้ เพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้ ยกเวน้กรณีผูรั้บมอบฉันทะจากผูล้งทนุตา่งประเทศที่
แตง่ตัง้ใหค้ัสโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้  พรอ้มทัง้ลงลายมอืชือ่ในใบลงคะแนนเสยีง และให ้
ผูท้ีต่อ้งการคัดคา้นไมเ่ห็นดว้ย หรอืตอ้งการงดออกเสยีงเทา่นัน้ ยกมอืขึน้ เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีเ่ก็บใบลงคะแนนเสยีง
เพือ่นําไปบนัทกึคะแนนเสยีง สําหรับผูถ้อืหุน้ทีล่งคะแนนวา่ เห็นดว้ย จะสง่ใบลงคะแนนเสยีงคนืพรอ้มกนั เมือ่การ
ประชมุเสร็จสิน้ กอ่นออกจากหอ้งประชมุ  ในกรณีทีผู่รั้บมอบฉันทะหรอืผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุมไิดส้ง่ใบลงคะแนน
เสยีงคนื หรอื ไมไ่ดล้งคะแนนเสยีงใด ๆ ในใบลงคะแนนเสยีง บรษัิทจะถอืวา่ ผูถ้อืหุน้นัน้เห็นดว้ยตามทีนํ่าเสนอทกุ
ประการ 
 สว่นผูถ้อืหุน้ทีทํ่าหนังสอืมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุ และไดร้ะบใุหล้งคะแนนเสยีงตาม
ความประสงคใ์นแตล่ะวาระไวแ้ลว้ในหนังสอืมอบฉันทะนัน้ บรษัิทไดนํ้าคะแนนเสยีงตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ 
บนัทกึรวมไวใ้นเครือ่งคอมพวิเตอรเ์พือ่การลงมตติามวาระไวแ้ลว้กอ่นการประชมุ  

ในการรวบรวมผลคะแนนเสยีง  บรษัิทจะนําคะแนนเสยีงทีไ่มเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีง หกัออกจาก
คะแนนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเองและทีม่อบฉันทะ คะแนนเสยีงทีเ่หลอืก็จะเป็นคะแนนเสยีง
สําหรับผูท้ีเ่ห็นดว้ยทัง้หมด  หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิน้ ก็จะประกาศผลของแตล่ะวาระ ใหท้ีป่ระชมุรับทราบ  

 
หลังจากนัน้ ประธานจงึเริม่การประชมุตามระเบยีบวาระ ดังตอ่ไปนี ้

 
ระเบยีบวาระที ่1  แสดงวา่การบอกกลา่วนดัประชมุเป็นไปโดยชอบ 

เลขานุการบรษัิท ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นตัวแทนประธาน แจง้ใหท้ราบวา่การบอกกลา่วเชญิประชมุสามัญ
ผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2559 ในครัง้นีบ้รษัิทไดจั้ดทําหนังสอืเชญิประชมุทีม่รีะบ ุ วัน เวลา สถานที ่ และวาระการประชมุ 
พรอ้มทัง้เอกสารแนบตา่ง ๆ และไดจั้ดสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้โดยผา่นทาง บรษัิท ศนูยร์ับฝากหลักทรัพยแ์หง่ประเทศ
ไทย จํากดั ซึง่เป็นนายทะเบยีนหลักทรัพยข์องบรษัิท รวมทัง้ลงพมิพโ์ฆษณาในหนังสอืพมิพร์ายวัน เป็นการแจง้
ใหท้ราบลว่งหนา้ตามทีก่ฎหมาย และขอ้บงัคับของบรษัิทกําหนดทกุประการ  ทําใหก้ารบอกกลา่วการประชมุครัง้นี้
เป็นไปโดยชอบ 
 

ระเบยีบวาระที ่2  ชีว้า่องคป์ระชุมครบหรอืไม ่
 
เลขานุการบรษัิท ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นตัวแทนประธาน และประกาศองคป์ระชมุวา่  

 การประชมุในวันนี ้มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง จํานวน 56 รายมจํีานวนหุน้รวม 120,244,443 หุน้ 
คดิเป็นรอ้ยละ 7.8829 ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมด และโดยการมอบฉันทะ จํานวน 132 รายมจํีานวนหุน้
รวม 701,329,656 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 45.9772 ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดทั้ง้หมด รวมเป็น 188 ราย นับจํานวน
หุน้ได ้ทัง้สิน้ 821,574,099 หุน้ หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 53.8601 ซึง่เกนิกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้
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ทัง้หมดของบรษัิทฯ ซึง่มจํีานวนทัง้สิน้ 1,525,385,251 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคับของบรษัิทฯ ขอ้ 33 
ซึง่ระบวุา่  “องคป์ระชมุสําหรับการประชมุผูถ้อืหุน้ทกุคราว จะตอ้งประกอบดว้ยผูถ้อืหุน้ และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อื
หุน้(ถา้ม)ี มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ยีส่บิหา้คน (25) หรอืไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งถอืหุน้
นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสาม(1/3) ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดท้ัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชมุ” 
 

ระเบยีบวาระที ่3  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2558 
ประธานแจง้วา่ ไดม้รีายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2558 ซึง่ประชมุเมือ่วันที ่27 เมษายน 2558 

แนบไปใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุแลว้ คณะกรรมการมคีวามเห็นวา่ รายงานการประชมุดังกลา่ว ได ้
บนัทกึไวถ้กูตอ้งแลว้จงึเห็นสมควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้รับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
 

ประธานแจง้วา่ มตใินวาระน้ี จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน 
 

มต ิทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตรัิบรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2558 ตามทีเ่สนอมา  
ดว้ยคะแนนเสยีง ดังตอ่ไปนี ้

  เห็นดว้ย  823,423,699 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   100.0000  
  ไมเ่ห็นดว้ย     0 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 
  งดออกเสยีง   400   คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 

หมายเหต ุ ในวาระนีม้ผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุระหวา่งการประชมุเพิม่ข ึน้ 2 รายจํานวน 1,850,000 หุน้ (เสยีง)  รวม
เป็นจํานวนหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุทัง้หมด จํานวน 823,424,099 หุน้ (เสยีง) 

 
ระเบยีบวาระที ่ 4  พจิารณารบัทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการ และอนุมตังิบดลุและงบกําไร

ขาดทนุ และรายงานของผูส้อบบญัช ีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
 

ประธานแจง้วา่ รายงานประจําปี ซึง่มงีบการเงนิของบรษัิทฯ สําหรับรอบปีบัญชสีิน้สดุ ณ วันที ่31 ธนัวาคม 
2558 ไดม้แีนบไปใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุแลว้ 

 
ประธานไดเ้ชญิให ้ นายทตัซยึะ โคโนชติะ ประธานกรรมการบรหิาร เป็นผูร้ายงานสรปุผลการดําเนนิงาน

ของบรษัิท ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2558 ใหท้ีป่ระชมุรับทราบ และแจง้วา่ในทีป่ระชมุนี ้ ยังมตีวัแทนจากผูส้อบบญัชี
ของบรษัิท คอื บรษัิท สํานักงาน อ ีวาย จํากดั เพือ่ตอบคําถาม หรอืใหข้อ้มลูเพิม่เตมิ หากผูถ้อืหุน้ตอ้งการ 

 
 กอ่นทีจ่ะรายงานสรปุผลการดําเนนิงานของบรษัิทฯ นายทัตซยึะฯ ไดร้ายงานความคบืหนา้เกีย่วกบั
นโยบายการตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่ของบรษัิทใหท้ีป่ระชมุรับทราบวา่  เมือ่ตน้ปี 2559  บรษัิทไดนํ้าแบบประเมนิ
ตนเองและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัมาตรการตอ่ตา้นคอรร์ปัชัน่ ตามโครงการแนวรว่มปฏบิัตฯิ ดังกลา่วมาเป็นตน้แบบใน
การสรา้งนโยบาย และแนวปฏบิตัใินการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ (Anti-corruption Policy) ของบรษัิท  รวมทัง้
ไดจั้ดสรา้งชอ่งทางในการแจง้เบาะแสการทจุรติ (Whistle blowing) ขึน้ดว้ย และประกาศใหก้รรมการ และ
พนักงาน ไดย้ดึถอืปฏบิตัโิดยเครง่ครัด ดงันัน้ แมว้า่บรษัิทจะยังมไิดเ้ขา้รว่มโครงการแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชน
ไทยในการตอ่ตา้นทจุรติอยา่งเป็นทางการ บรษัิทเชือ่วา่ดว้ยระบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ บรษัิท
สามารถจะดแูลการปฏบิตัติามนโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่นี้ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  เปรยีบเสมอืน
บรษัิทไดป้ฏบิตัติามแนวปฏบิตัขิองโครงการดังกลา่วเชน่กนั 

 ตอ่จากนัน้ นายทตัซยึะฯ ไดร้ายงานสรปุผลการดําเนนิงานใหท้ีป่ระชมุรับทราบ โดยสรปุไดดั้งตอ่ไปนี ้

บรษัิทฯ มกํีาไรสทุธเิพิม่ขึน้จาก 117.72 ลา้นบาท เป็น 582.89 ลา้นบาท  โดยเพิม่ขึน้ 465.17 ลา้นบาท 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 395.15  เมือ่เทยีบกบัผลการดําเนนิงานในปี 2557  โดยมสีาเหตสํุาคัญ ดังนี ้ 
 
1.  รายไดด้อกผลเชา่ซือ้เพิม่ขึน้จาก 1,676.42 ลา้นบาท เป็น 1,898.44 ลา้นบาท  โดยเพิม่ขึน้ 222.02 ลา้นบาท 

หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 13.24  ซึง่เป็นการลดลงจากบรษัิทแมต่ามงบการเงนิเฉพาะกจิการ 56.81 ลา้นบาท ลดลง
จากบรษัิทยอ่ยในประเทศ 1.49 ลา้นบาท และเพิม่ขึน้จากบรษัิทยอ่ยในตา่งประเทศ 280.32 ลา้นบาท  แสดง
ถงึการเตบิโตอยา่งรวดเร็วของบรษัิทยอ่ยในตา่งประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกมัพชูาและประเทศสงิคโปร ์

2. รายไดด้อกผลจากสนิเชือ่แกผู่บ้รโิภคโดยมสีนิทรัพยค้ํ์าประกนั เพิม่ขึน้ทัง้จํานวน 25.48 ลา้นบาท จากการ 
ขยายธรุกจิของบรษัิทยอ่ยในประเทศไทย 

 
3.  รายไดอ้ืน่ในงบการเงนิรวมเพิม่ขึน้จาก 185.93 ลา้นบาทเป็น 564.78 ลา้นบาท  โดยเพิม่ขึน้ 378.85 ลา้นบาท 

หรอืรอ้ยละ 203.75 เป็นการเพิม่โดยบรษัิทแม ่ 106.63 ลา้นบาท จากบรษัิทยอ่ยในประเทศ 22.97 ลา้นบาท 
และบรษัิทยอ่ยในตา่งประเทศ 249.24 ลา้นบาท โดยรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้อยา่งสําคัญ คอื รายไดจ้ากคา่ทีป่รกึษา 
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และรายไดด้อกเบีย้จากการปล่อยสนิเชือ่ใหก้บัธรุกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธรุกจิ SME และ/หรอื ดลีเลอร ์  ในประเทศ
กมัพชูา แหลง่รายไดใ้หมซ่ ึง่เกดิจากธรุกจิ SME และ/หรอื ซพัพลายเออร ์ นีเ้กดิจากธรุกจิรปูแบบใหมข่อง
บรษัิท คอื “Digital Finance Platform Provider”. 

 
4. คา่ใชจ้า่ยในการบรกิารและบรหิารในงบการเงนิรวมเพิม่ขึน้จาก 547.64 ลา้นบาท  เป็น 784.37 ลา้นบาท  โดย

เพิม่ขึน้ 236.73 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 43.23  ซึง่เป็นการเพิม่ขึน้โดยบรษัิทแม ่122.36 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก
บรษัิทยอ่ยในประเทศ 6.52 ลา้นบาท (บรษัิทยอ่ยในประเทศเริม่นําเขา้มารวมในไตรมาส 3/2557 เป็นไตรมาส
แรก)  และเพิม่ขึน้จากบรษัิทยอ่ยในตา่งประเทศ 107.85 ลา้นบาท  เพือ่รองรับการขยายธรุกจิทัง้ในประเทศ
และตา่งประเทศ 

5.  หนีส้ญูและสงสยัจะสญูในงบการเงนิรวม ลดลงจาก 494.86 ลา้นบาท เน 356.57 ลา้นบาท  โดยลดลง 
138.29 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 27.95  ซึง่เป็นการลดลงจากบรษัิทแม ่118.80 ลา้นบาท  และลดลงจากบรษัิท
ยอ่ยในประเทศ 34.58 ลา้นบาท  แสดงถงึคณุภาพลกูหน้ีทีด่ขี ึน้ในทศิทางเดยีวกบับรษัิทแม ่ (บรษัิทยอ่ยใน
ประเทศเริม่นําเขา้มารวมในไตรมาส 3/2557 เป็นไตรมาสแรก)  และเพิม่ขึน้จากบรษัิทยอ่ยในตา่งประเทศ 
15.09 ลา้นบาท ตามปรมิาณลกูหน้ีเชา่ซือ้ทีเ่พิม่ขึน้เป็นจํานวนมาก  

6.  ขาดทนุจากการจําหน่ายสนิทรัพยร์อการขายลดลงจาก 431.82 ลา้นบาทเป็น 355.03 ลา้นบาท  โดยลดลง 
76.79 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 17.78  ซึง่เป็นการลดลงจากบรษัิทแม ่ 68.61 ลา้นบาท และลดลงจาก
บรษัิทยอ่ยในประเทศ 8.18 ลา้นบาท จากราคาตลาดของสนิทรัพยร์อการขายในประเทศทีท่ยอยปรบัตวัขจึน้
อยา่งตอ่เนือ่ง  สว่นบรษัิทยอ่ยในตา่งประเทศมอีตัราการคา้งชาํระทีตํ่า่มากจากคณุภาพหนีท้ีด่ ี สง่ผลใหย้ังไมม่ี
การขาดทนุจากการจําหน่ายสนิทรัพยร์อการขายในปี 2558 

 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ซึง่สามารถสรปุไดด้ังนี ้
คาํถาม   :   มผีูถ้อืหุน้สอบถามวา่ “Digital Finance Platform Provider” หมายถงึอะไร 
คาํตอบ : ประธานฯตอบวา่ เป็นรปูแบบของธรุกจิหลักของบรษัิทฯในปัจจบุนั โดยทีเ่ดมิบรษัิทฯเริม่จากการ

ใหบ้รกิารเชา่ซือ้รถจักรยานยนต ์ แตปั่จจบุนัมสีนิคา้ชนดิอืน่ ๆ เชน่ เครือ่งจักรทางการเกษตร แผงโซลา่เซลล ์
เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ บรษัิทฯจงึไดเ้ปิดจดุใหบ้รกิาร (POS = point of sales) ครอบคลมุพืน้ทีอ่ยา่งท่ัวถงึเพือ่
เป็นเครอืขา่ยในการเขา้ถงึและใหบ้รกิารกบัลกูคา้ในดา้นการตลาด การขาย การชาํระเงนิ โดยบรษัิทฯมรีะบบไอ
ททีีม่ปีระสทิธภิาพสงู (Digital Platform) ทีส่ามารถรวบรวมขอ้มลูทกุอยา่งเพือ่รองรับการใหบ้รกิารแกล่กูคา้ได ้
อยา่งสะดวกและรวดเร็ว  

คาํถาม :  บรษัิทฯ มรีายไดอ้ืน่เพิม่ขึน้มากจาก 185 ลา้นบาทเป็น 560 ลา้นบาท และเป็นการเพิม่จากบรษัิทแม ่
457 ลา้นบาท จงึอยากทราบวา่เพิม่ขึน้จากอะไรบา้ง 

คาํตอบ :  คณุทตัซยึะ ตอบวา่ รายไดอ้ืน่ของบรษัิท ปี 2015 แบง่ออกไดเ้ป็นสว่นทีเ่กดิจากธรุกจิ เชา่ซือ้ ประมาณ 
316 ลา้นบาท และมรีายไดด้อกเบีย้ และคา่ทีป่รกึษา ซึง่เป็นรายไดใ้หม ่ทีเ่พิม่ขึน้อยา่งมาก และมแีหลง่รายได ้
มาจากตัวแทนจําหน่ายสนิคา้ หรอืธรุกจิ SME ในประเทศกมัพชูา ซึง่ตอ้งการใชเ้ครอืขา่ย จดุใหบ้รกิารของ
บรษัิทฯในการเขา้ถงึและขายสนิคา้ใหก้บัลกูคา้ ดังนัน้ รายไดอ้ืน่ในสว่นของรายไดด้อกเบีย้และคา่ทีป่รกึษาจงึ
มาจาก ผูแ้ทนจําหน่ายสนิคา้ / ดลีเลอร ์ / ซบัพลายเออร ์ ในขณะทีร่ายไดเ้ชา่ซือ้ของบรษัิทฯ มาจากลกูคา้
โดยตรง  

 
ประธานแจง้วา่ มตใินวาระน้ี จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนน 
มต ิ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตรัิบทราบผลการดําเนนิงานของบรษัิทและรายงานประจําปีของคณะกรรมการ 

ในรอบปี 2558 และอนุมัต ิ งบดลุ บญัชกํีาไรขาดทนุของบรษัิท และรายงานของผูส้อบบญัช ี สําหรับรอบปีบญัชี
สิน้สดุ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 ดว้ยคะแนนเสยีง  ดังตอ่ไปนี ้

  เห็นดว้ย  823,843,694 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000  
  ไมเ่ห็นดว้ย    0 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
  งดออกเสยีง   400 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 

หมายเหต ุ  ในวาระนีม้ผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุระหวา่งการประชมุเพิม่ข ึน้ 5 รายจํานวน 419,995 หุน้ (เสยีง)  รวม
เป็นจํานวนหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุทัง้หมด จํานวน 823,844,094 หุน้ (เสยีง) 

 
ระเบยีบวาระที ่5  พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรกําไรเพือ่สํารองตามกฎหมายและการจา่ยเงนิปนัผล 

ประจําปี 2558 
 
 ประธานกลา่ววา่  เนือ่งจากผลการดําเนนิงานของบรษัิทในปี 2558 (หรอืตัง้แต ่1 มกราคม – 31 ธันวาคม 
2558) บรษัิทมผีลกําไรสทุธจํิานวน 340,211,643 บาท และไมม่ยีอดขาดทนุสะสม  และตามขอ้บงัคบัของบรษัิท
ขอ้ที ่ 40 บรษัิทตอ้งจัดสรรกําไรสทุธปิระจําปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุสํารอง ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละหา้ (5) ของกําไรสทุธิ
ประจําปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทนุสํารองนี้จะมจํีานวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิ(10) ของ
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ทนุจดทะเบยีน  ดังนัน้ คณะกรรมการจงึเห็นสมควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้อนุมัตกิารจดัสรรกําไรสทุธเิพือ่เป็นเงนิทนุ
สํารองตามกฎหมาย  เพิม่ขึน้อกี  4,866,117.30 บาท  คดิเป็นรอ้ยละ 1.43 ของกําไรสทุธ ิ รวมเป็นเงนิทนุสํารอง
ตามกฎหมายทัง้สิน้ 76,958,730.90 บาท  คดิเป็นรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน 769,587,309 บาท  และ 
พจิารณาอนุมัตใิหจ้า่ยเงนิปันผลประจําปี 2558 จากผลการดําเนนิงาน สิน้สดุ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2558 คดิเป็น
จํานวนเงนิไมเ่กนิ 237,960,099.16 บาท หรอืรอ้ยละ 69.94 ของกําไรสทุธ ิ หรอืคดิเป็น 0.1560 บาทตอ่หุน้ ซึง่
เป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิท ทีร่ะบวุา่ เงนิปันผลจะจา่ยไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 40 ของกําไรสทุธิ
ของบรษัิท   

โดยกําหนดวนับันทกึรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธรัิบเงนิปันผล ในวนัที ่ 11 พฤษภาคม 2559 และใหร้วบรวม
รายชือ่ตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนในวันที ่ 12 
พฤษภาคม 2559 และกําหนดจา่ยเงนิปันผลในวนัที ่26 พฤษภาคม 2559 

 ทัง้นี ้ ในปี 2557 บรษัิทฯ มกีารจา่ยเงนิปันผลจากผลการดําเนนิงาน สิน้สดุ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2557 คดิ
เป็นจํานวนเงนิทัง้ส ิน้  66,672,820 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 45.68 ของกําไรสทุธ ิหรอืคดิเป็นอตัรา 0.0625 
บาทตอ่หุน้   

 
ประธานแจง้วา่ มตใินวาระนี ้ จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนน 

มต ิ  ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ จงึมมีตอินุมัตกิารจดัสรรกําไรสทุธ ิ เพือ่เป็นเงนิทนุสํารองตามกฎหมาย และ
จา่ยเงนิปันผล ประจําปี 2558 จากผลการดําเนนิงาน สิน้สดุ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2558 ตามทีเ่สนอมาทกุประการ 
ดว้ยคะแนนเสยีง  ดังตอ่ไปนี ้

  เห็นดว้ย  823,843,694 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000  
  ไมเ่ห็นดว้ย     0 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
  งดออกเสยีง        400 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 

ระเบยีบวาระที ่6   พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากตาํแหนง่ตามวาระ 
ประธานฯแจง้วา่ ตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 18 ระบวุา่ ในการประชมุสามัญประจําปีทกุครัง้ ใหก้รรมการ

ออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึง่ในสาม (1/3) เป็นอตัรา  ถา้จํานวนกรรมการทีจ่ะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่น
ไมไ่ด ้ ก็ใหอ้อกโดยจํานวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหนึง่ในสาม  และกรรมการคนทีอ่ยูใ่นตําแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อก
จากตําแหน่ง กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเขา้มาดํารงตําแหน่งใหมก็่ได ้
 ปัจจบุนั บรษัิทมกีรรมการรวมทัง้ส ิน้ 10 ทา่น  ดังนัน้ จะมกีรรมการจํานวน 4 ทา่นทีจ่ะตอ้งออกตามวาระใน
ครัง้นี ้ ซึง่ไดแ้ก ่  

1) นายทตัซยึะ โคโนชติะ   กรรมการ 
2) นาย กฤษณ์ พันธร์ัตนมาลา      กรรมการอสิระ 
3) ดร.พลเดช เทอดพทิกัษ์วานชิ กรรมการอสิระ 
4) นายวรศักดิ ์เกรยีงโกมล   กรรมการ 

 
คณะกรรมการ จงึเห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตใิหก้รรมการ 3 ทา่น ไดแ้ก ่1. นายทตัซยึะ โคโนชิ

ตะ  2. นายกฤษณ์ พันธรั์ตนมาลา และ 3. ดร.พลเดช เทอดพทิกัษ์วานชิ กลับเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการใน
ตําแหน่งเดมิอกีวาระหนึง่ เนื่องจากบคุคลทัง้สามดังกลา่ว ลว้นเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ ความสามารถ และมปีระสบการณท์ี่
เป็นประโยชนต์อ่การดําเนนิธรุกจิของบรษัิท และไดอ้ทุศิเวลาใหก้บับรษัิทอยา่งเต็มที ่ สว่นนายวรศักดิ ์เกรยีงโกมล
นัน้ เป็นการพน้จากตําแหน่งตามวาระ 
 
ทัง้นี ้ ในวาระนี้ จะทําการลงคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคล และมตใินวาระนีแ้ตล่ะบคุคลจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้ง
มาก ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

มต ิ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตใิหก้รรมการทีต่อ้งออกตามวาระจํานวน 3 คน จากจํานวน 4 คน 
กลับเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการในตําแหน่งเดมิอกีวาระหนึง่ ไดแ้ก ่1. นายทตัซยึะ โคโนชติะ  2. นายกฤษณ์ พันธ์
รัตนมาลา และ 3. ดร.พลเดช เทอดพทิกัษ์วานชิ สว่นนายวรศักดิ ์เกรยีงโกมล มมีตใิหอ้อกตามวาระ  โดยมผีูอ้อก
เสยีง ดังนี ้
 

ลําดับ รายชือ่กรรมการ คะแนนเสยีง 
  เห็นดว้ย รอ้ยละ ไมเ่ห็น

ดว้ย 
รอ้ยละ งดออก

เสยีง 
รอ้ยละ 

1. นายทตัซยึะ  โคโนชติะ 822,883,363 99.8834 960,500 0.1166 400 0.0000 
2. นายกฤษณ ์พันธรั์ตนมาลา 823,843,863 100.000 0 0 400 0.0000 
3. ดร.พลเดช เทอดพทัิกษ์วานชิ 823,843,863 100.000 0 0 400 0.0000 
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หมายเหต ุ  ในวาระนีม้ผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุระหวา่งการประชมุเพิม่ขึน้ 1 รายจํานวน 169 หุน้ (เสยีง)  รวมเป็น
จํานวนหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุทัง้หมด จํานวน 823,844,263 หุน้ (เสยีง) 

 
ระเบยีบวาระที ่7 พจิารณาอนมุตั ิ การเพิม่เตมิจํานวนผูท้ ีจ่ะดาํรงตําแหนง่กรรมการของบรษิทั และ

แตง่ต ัง้กรรมการใหม ่
ประธานฯแจง้วา่เนือ่งจากขอ้บังคับของบรษัิทขอ้ 16 ระบใุหผู้ถ้อืหุน้ โดยมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ สามารถ

กําหนดจํานวนผูท้ีจ่ะดํารงตําแหน่งกรรมการของบรษัิทเป็นครัง้คราว และใหเ้ลอืกตัง้กรรมการตามจํานวนทีกํ่าหนด  
 

และเน่ืองจาก นายดพีงศ ์สหะชาตศิริ ิผูซ้ ึง่ดํารงตําแหน่งกรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงนิ  ประสงค์
จะลาออกจากการเป็นผูบ้รหิารและกรรมการของบรษัิท มผีลในวันที ่28 เมษายน 2559 หลังจากการประชมุผูถ้อืหุน้
ประจําปี 2559 เสร็จสิน้  

  
 ดังนัน้  เพือ่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการกํากบัดแูลกจิการของบรษัิท คณะกรรมการจงึเห็นสมควรเสนอ
ใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่เตมิจํานวนกรรมการจากปัจจบุนั 10 คนเพิม่เป็น 12 คน  โดยเสนอใหผู้ถ้อืหุน้
เลอืกตัง้กรรมการใหม ่ จํานวน 3 คนและเลอืกตัง้กรรมการอกี 1 คน เพือ่ทดแทน นายดพีงศ ์สหะชาตศิริ ิ รวมเป็น
กรรมการใหมท่ีจ่ะเสนอใหผู้ถ้อืหุน้เลอืกตัง้ในครัง้นีท้ัง้ส ิน้ จํานวน 4 คน ตามรายละเอยีด ดังนี ้ 
 

1) นายแพทรคิ โทมัส ฟิชเชอร ์ ในตําแหน่ง กรรมการ 
2) นายรกิ ิอชิกิาม ิ  ในตําแหน่ง กรรมการ 
3) นายยซูเุกะ โคซมูะ  ในตําแหน่ง กรรมการ 
4) นายเรจสิ โรดอลฟ์ มารแ์ต็ง มารแ์ต็ง   ในตําแหน่ง กรรมการ (ทดแทนนายดพีงศ ์สหะชาตศิริ)ิ  

 
 ทัง้นี ้ การเพิม่จํานวนของคณะกรรมการใหเ้ป็น 12 คนในครัง้นี ้ มไิดม้ผีลกระทบทําใหบ้รษัิทตอ้งเพิม่
จํานวนของกรรมการอสิระ หรอืกรรมการตรวจสอบ ซึง่ปัจจบุนับรษัิทมอียูจํ่านวน 4 คน ครบถว้นตามเกณฑแ์ลว้แต่
อยา่งใด และมตใินวาระนี ้แตล่ะทา่นจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน 

 
มต ิทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารเพิม่จํานวนกรรมการจากปัจจบุนั 10 คนเพิม่เป็น 12 คน และ

อนุมัตกิารเลอืกตัง้กรรมการใหม ่จํานวน 3 คนและเลอืกตัง้กรรมการอกี 1 คน เพือ่ทดแทน นายดพีงศ ์สหะชาตศิริ ิ
รวมเป็นกรรมการใหมท่ีผู่ถ้อืหุน้มมีตอินุมัตกิารเลอืกตัง้ในครัง้นีท้ัง้ส ิน้ จํานวน 4 คน  

 โดยมผีูอ้อกเสยีง ดังนี ้
ลําดับ รายชือ่กรรมการ คะแนนเสยีง 
  เห็นดว้ย รอ้ยละ ไมเ่ห็นดว้ย รอ้ยละ งดออก

เสยีง 
รอ้ยละ 

1. นายแพทรคิ โทมสั ฟิชเชอร ์ 822,224,901 99.8034 1,618,962 0.1965 400 0.0000 
2. นายรกิ ิอชิกิาม ิ 821,264,401 99.6869 2,579,862 0.3131 0 0 
3. นายยซูเุกะ โคซมูะ 822,883,363 99.8834 960,900 0.1166 0 0 

4. นายเรจสิ โรดอลฟ์ มารแ์ต็ง 
มารแ์ต็ง   

822,883,363 99.8834 960,900 0.1166 0 0 

ดังนัน้ รายนามคณะกรรมการบรษัิท หลังจากไดรั้บการเลอืกตัง้กลับเขา้ดํารงตําแหน่งและเลอืกตัง้เป็น
กรรมการใหมข่องบรษัิท โดยเรยีงลําดับตามการออกตามวาระ จะเป็นดังนี ้

1) นายโศณติ พชิญางกรู กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
2) นายมเุนะโอะ ทาชโิร ่ กรรมการ 
3) นายมทิซจึ ิโคโนชติะ ประธานกรรมการ 
4) นายเรจสิ โรดอลฟ์ มารแ์ต็ง มารแ์ต็ง  กรรมการ 
5) พล.อ. สบืสนัต ์ทรรทรานนท ์กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
6) นายสมชยั ลมิป์พัฒนสนิ   กรรมการ 
7) นายทัตซยึะ โคโนชติะ กรรมการ 
8) นายกฤษณ ์พันธรั์ตนมาลา กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
9) ดร.พลเดช เทอดพทิกัษ์วานชิ  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
10) นายแพทรคิ โทมัส ฟิชเชอร ์ กรรมการ 
11) นายรกิ ิ อชิกิาม ิ  กรรมการ 
12) นายยซูเุกะ โคซมูะ  กรรมการ 
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ระเบยีบวาระที ่8  พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและกาํหนดคา่ตอบแทน ประจําปี 2559 
ประธานกลา่ววา่คณะกรรมการเห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้ บรษัิทสํานักงาน อวีาย 

จํากดั ซงึเป็นผูส้อบบญัชรีายเดมิ เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ ประจําปี 2559 ตอ่ไปเป็นปีที ่ 10  โดยมรีายชือ่
ผูส้อบบัญช ี ไดแ้ก ่ 

1. นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกลุ  ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่3516(เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิ
ของบรษัิท มาเป็นเวลาตดิตอ่กนัรวม 2 ปี ไดแ้ก ่ปี 2557-2558) หรอื 

2. นายโสภณ เพิม่ศริวิัลลภ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่3182(ยังไม่เคยลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิ
ของบรษัิท) หรอื 

3. นางสาวพมิพใ์จ มานติขจรกจิ  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่   4521 (เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบ
การเงนิของบรษัิท มาเป็นเวลาตดิตอ่กนัรวม 4 ปี ไดแ้ก ่ปี 2553-2556)          

4. นายชยพล ศภุเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3972 (ยังไมเ่คยลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิ
ของบรษัิท) 

5. นางสาวรสพร เดชอาคม   ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขท ี5659 (ยังไมเ่คยลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิ
ของบรษัิท) 

โดยใหผู้ส้อบบัญชคีนใดคนหนึง่มอํีานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชขีองบรษัิท ทัง้นี้ ไม่มี
ผูส้อบบัญชทีา่นใดมคีวามสมัพันธ ์หรอืสว่นไดเ้สยีกับบรษัิท ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับบคุคล
ดังกลา่ว จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิทฯ  
 
และเห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตใิหกํ้าหนดคา่สอบบญัช ี ประจําปี 2559 ในวงเงนิไมเ่กนิ 
2,250,000 บาท (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ) ซึง่เพิม่ขึน้จากปี 2558 จํานวน 380,000 บาท เน่ืองจากขอบเขตงานที่
เพิม่ขึน้ จากการทํางบการเงนิรวมสําหรบับรษัิท และบรษัิทยอ่ยในประเทศไทย สงิคโปร ์กมัพชูา และประเทศลาว  

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่ บรษัิทสํานักงาน อ ี วาย จํากดั เป็นบรษัิทซึง่มชีือ่เสยีง และมี
มาตรฐานเป็นทีย่อมรับในระดับสากล อกีทัง้ไดเ้สนอคา่สอบบญัชใีนอัตราทีเ่หมาะสม 

ทัง้นี ้มตใินวาระนี ้จะตอ้งไดร้ับคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

มต ิ  ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตใิหแ้ตง่ตัง้ บรษัิทสํานักงาน อ ี วาย จํากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิท  
ประจําปี 2559 และใหกํ้าหนดคา่สอบบญัช ีในวงเงนิไมเ่กนิ 2,250,000 บาท (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ) ตามทีเ่สนอ
มา ดว้ยคะแนนเสยีง  ดังตอ่ไปนี ้

 
เห็นดว้ย   823,843,863 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย           400    คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
งดออกเสยีง              0     คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 

ระเบยีบวาระที ่9  พจิารณาอนุมตักิารกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ สําหรบัปี 
2559 

 ประธานกลา่ววา่  การกําหนดคา่ตอบแทนของบรษัิทไมไ่ดผ้า่นคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 
เนือ่งจากปัจจบุันบรษัิทไมม่คีณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน อยา่งไรก็ตาม การกําหนดคา่ตอบแทนของ
คณะกรรมการไดผ้า่นการพจิารณาอยา่งรอบคอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท กอ่นทีจ่ะนําเสนอใหผู้ถ้อืหุน้
พจิารณาอนุมัต ิ ซึง่ปกตจิะประกอบดว้ย คา่เบีย้ประชมุ และคา่บําเหน็จของกรรมการ โดยพจิารณาใหเ้หมาะสมกบั
ขอบเขตหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ และสอดคลอ้งกบัผลประกอบการของบรษัิทเป็นหลัก 

  สําหรบัปี 2559 คณะกรรมการเห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมัตใิหจ้ัดสรรคา่ตอบแทนกรรมการและ
กรรมการตรวจสอบตอ่ครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ ในอตัราเดยีวกนักบัปีทีแ่ลว้โดยไมกํ่าหนดวงเงนิรวมสงูสดุของคา่ตอบแทน
เนือ่งจากในปีนี้ บรษัิทจะมจํีานวนกรรมการเพิม่ขึน้ และจากการทีธ่รุกจิของบรษัิทไดข้ยายตัวอยา่งรวดเร็วอาจทําให ้
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามจําเป็นจะตอ้งมกีารประชมุหารอืกนับอ่ยครัง้ขึน้  ดังนัน้ จงึขอเสนอ
ใหกํ้าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็นดังนี ้

คา่เบีย้ประชมุ เสนอเป็นอตัราเดยีวกนักบัปีทีแ่ลว้ 
- ประธานกรรมการบรษัิท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทา่นละ 12,000 บาทตอ่ครัง้ทีเ่ขา้

ประชมุ 
- กรรมการบรษัิท และกรรมการตรวจสอบ จะไดรั้บทา่นละ 10,000 บาทตอ่ครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ  
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ทัง้นี ้  กรรมการตรวจสอบจะไดรั้บคา่เบีย้ประชมุทัง้ในฐานะของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ตามภารกจิทีเ่พิม่ขึน้  

คา่บําเหน็จ  จะพจิารณาจากผลประกอบการของบรษัิทเป็นหลัก โดยจะเสนอใหจ้า่ยประมาณ 2 เทา่ของ
จํานวนเดอืนเฉลีย่ของโบนัสพนักงาน  ซึง่เป็นเงือ่นไขเดยีวกนักบัปีทีแ่ลว้  
 

  โดยเมือ่ปี 2558 บรษัิทมผีลกําไรจํานวน 340.21 ลา้นบาท  และไดจ้า่ยคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ จํานวนทัง้ส ิน้ 3,166,000 บาท จากวงเงนิรวมสงูสดุทีไ่ดร้ับอนุมัตไิวท้ีไ่มเ่กนิ 3.5 ลา้นบาท  โดยแบง่เป็น
คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบรษัิทจํานวน 1,498,000 บาท คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 420,000 
บาท และคา่บําเหน็จกรรมการ จํานวน 1,248,000 บาท 
 
 ทัง้นี ้มตใินวาระนี ้จะตอ้งไดร้ับคะแนนเสยีง ไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง  โดยบรษัิทฯ มกีรรมการทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ ซึง่ถอืหุน้นับรวมกนัได ้2,633,776 หุน้ นับเป็นผู ้
ทีม่สีว่นไดเ้สยี จงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้
 

มต ิ  ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ สําหรับปี 
2559 ตามทีเ่สนอมา  ดว้ยคะแนนเสยีง  ดังตอ่ไปน้ี 

  เห็นดว้ย  821,210,187 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  100.0000 
  ไมเ่ห็นดว้ย   400 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 
  งดออกเสยีง             0 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 
 

หมายเหต ุ  ในวาระนีม้ผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุระหวา่งการประชมุเพิม่ขึน้ 1 รายจํานวน 100 หุน้ (เสยีง)  รวมเป็น
จํานวนหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุทัง้หมด จํานวน 823,844,363 หุน้ (เสยีง) 

ระเบยีบวาระที ่10   พจิารณาอนมุตักิารเพิม่วงเงนิในการออกหุน้กู ้ซ ึง่เคยไดร้บัการอนมุตัจิากทีป่ระชมุ
วสิามญั  ผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่1/2556 เมือ่วนัที ่8 พฤศจกิายน 2556 

 
 ประธานกลา่ววา่  เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการขยายธรุกจิระยะยาวของบรษัิทในอนาคต  คณะกรรมการ 
จงึเห็นสมควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่วงเงนิในการออกหุน้กู ้ ซ ึง่เคยไดร้บัการอนุมัตจิากทีป่ระชมุ
วสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2556 เมือ่วนัที ่ 8 พฤศจกิายน 2556 จากวงเงนิเดมิไมเ่กนิ 2,000 ลา้นบาท เป็นไมเ่กนิ 
2,500 ลา้นบาท ทัง้นี ้ รายละเอยีดอยา่งอืน่ของหุน้กูย้ังคงเดมิทกุประการ มเีพยีงการเพิม่เตมิวงเงนิเทา่นัน้ที่
เปลีย่นแปลง  และเนือ่งจากบรษัิทไดอ้อกหุน้กู ้ไปแลว้จํานวน 500 ลา้นบาท ดงันัน้ หลังจากเพิม่วงเงนิเป็น 2,500 
ลา้นบาทแลว้ จะทําใหเ้หลอืวงเงนิทีจ่ะออกหุน้กูไ้ดอ้กีจํานวนไมเ่กนิ 2,000 ลา้นบาท 

 ทัง้นี ้มตใินวาระน้ี จะตอ้งไดร้ับคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 มต ิ  ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้  มมีตอินุมัตกิารเพิม่วงเงนิในการออกหุน้กู ้ ซ ึง่ไดรั้บการอนุมัตจิากทีป่ระชมุ
วสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2556 เมือ่วนัที ่ 8 พฤศจกิายน 2556 จากวงเงนิเดมิไมเ่กนิ 2,000 ลา้นบาท เป็นไมเ่กนิ 
2,500 ลา้นบาท  ตามทีเ่สนอมาทกุประการ  ดว้ยคะแนนเสยีง  ดังตอ่ไปนี ้

 
  เห็นดว้ย  823,843,180 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  99.9999 
  ไมเ่ห็นดว้ย      0 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
  งดออกเสยีง           1,183     คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.0001 

     
ระเบยีบวาระที ่11  พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 

-ไมม่-ี 
 
 ประธานฯ จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามคําถามเพิม่เตมิ ซึง่สามารถสรปุไดด้ังน้ี 
คาํถาม :  ผูถ้อืหุน้ขอทราบความคบืหนา้ของการลงทนุในประเทศอนิโดนเิซยีวา่จะสามารถเปิดดําเนนิการได ้

เมือ่ใด 
คาํตอบ :  ประธานฯตอบวา่ ขณะนีม้ทีนุพรอ้มอยูแ่ลว้ อยูร่ะหวา่งการรอใบอนุญาต  และอยูร่ะหวา่งการเตรยีมความ

พรอ้มเพือ่จะเริม่ดําเนนิการในไตรมาสที ่2 

คาํถาม :   ในปี 2559 นี ้บรษัิทมแีผนทีจ่ะขยายสาขาเพิม่เตมิในกมัพชูาหรอืไม ่
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คาํตอบ :  ประธานไดแ้กไ้ขวา่ เราไมเ่รยีกวา่เป็นสาขา บรษัิทไมม่สีาขา แตเ่ราเรยีกวา่จดุใหบ้รกิาร หรอื point of 
sales (POS) หรอืเอเจน้ท ์ รวมจํานวนเกอืบ 300 แหง่แลว้ในขณะนี ้และยังสามารถจะขยายไดอ้กีประมาณ 10 
เทา่ 

คาํถาม : บรษัิทมแีผนการขยายธรุกจิไปยังประเทศอืน่ในกลุม่ประเทศ CLMV เชน่ เมยีนมา่ และเวยีดนาม ซึง่นับวา่
มปีระชากรหนาแน่นเชน่กัน หรอืไม ่

คาํตอบ :  ประธานฯไดต้อบเป็นทลีะประเทศ ดังนี ้

- สําหรับประเทศเวยีดนามนัน้ เป็นตลาดทีม่คีวามน่าสนใจมาก และเหมาะกบัธรุกจิดจิทิลั ไฟแนนซ ์และ
มหีลายแหง่ไดต้ดิตอ่เขา้มาเป็นพันธมติรทางธรุกจิ แตบ่รษัิทจะตอ้งระมัดระวงัไมใ่หเ้กดิความเสีย่ง
ทางดา้นอัตราแลกเปลีย่นสกลุเงนิ โดยทีปั่จจบุนับรษัิทใชแ้ตเ่งนิบาทและดอลลา่สหรัฐเทา่นัน้ และไม่
ตอ้งการนําไปแลกเปลีย่นเป็นสกลุเงนิดองของเวยีดนาม นอกจากนัน้ เวยีดนามยังมพีรมแดนทีต่ดิกบั
กมัพชูา จงึมพีืน้ทีช่นบทและวัฒนธรรมทีค่ลา้ยคลงึกนั ดังนัน้ จงึเป็นโอกาสทีด่ทีีบ่รษัิทจะขยายธรุกจิ
ไปยังประเทศเวยีดนาม 

- สําหรับประเทศเมยีนมา่ ก็เป็นตลาดทีม่องขา้มไมไ่ดเ้ชน่กนั แมว้า่การขอใบอนุญาตอาจใชเ้วลาบา้ง 
แตบ่รษัิทสามารถรอได ้แตปั่จจัยลบก็คอื หากลกูคา้ผดินัดชําระหนี ้ บรษัิทไมส่ามารถยดึรถมาได ้ตอ้ง
ผา่นกระบวนการในศาลเพยีงอยา่งเดยีว และศาลมักจะเขา้ขา้งลกูคา้ ปัจจบุนับรษัิทไดรั้บการชกัชวน
จาก ฮอนดา้และคโูบตา้แลว้ ดังนัน้ จงึมแีนวโนม้ทีบ่รษัิทจะขยายธรุกจิไปเมยีนมา่เชน่กนั ซึง่อาจจะ
เป็นในปีหนา้ 

- สําหรับประเทศมาเลเซยีนัน้ เมือ่เทยีบกบัจํานวนประชากรแลว้มนีอ้ยกวา่เวยีดนามและอนิโดนเิซยี จงึ
เป็นตลาดทีเ่ล็ก และไมส่ามารถแขง่กบัธนาคารซึง่มกีารใหบ้รกิารสนิเชือ่ดา้นนีอ้ยูแ่ลว้ เวน้แตส่นิคา้ทีม่ี
มลูคา่ไมเ่กนิ 1,000 ดอลลา่สหรัฐ  หรอืในบางพืน้ทีข่องมาเลเซยีซึง่อาจมตีลาดสําหรับแผงโซลา่
เซลล ์หรอืสนิคา้อืน่ ๆ ในอนาคต  ทีก่ลา่วมานีเ้ป็นเพยีงแจง้สถานการณเ์ทา่นัน้ ขณะน้ีบรษัิทยังไมไ่ดม้ี
แผนการใด ๆ สําหรับประเทศมาเลเซยี 

คาํถาม : ผูถ้อืหุน้สอบถามวา่ บรษัิทสนใจจะขยายธรุกจิไปยังประเทศฟิลปิปินสห์รอืไม ่ เนือ่งจากมปีระชากรมาก
และมอีายเุฉลีย่คอ่นขา้งนอ้ย 

คาํตอบ : ประธานแจง้วา่ ตนเองและคณุสมชยั ไดไ้ปศกึษาตลาดทีฟิ่ลปิปินสแ์ลว้ พบวา่ฟิลปิปินสเ์ต็มไปดว้ยหมู่
เกาะมากมาย และมวัีฒนธรรมทีแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะเกาะ รวมทัง้ไมเ่หมอืนกบัประเทศอืน่ ๆ ในภมูภิาคอาเซยีน
ดว้ย และยังมอัีตราหนีเ้สยีสําหรับสนิเชือ่รถจักรยานยนตส์งูถงึ 10% จงึจําเป็นตอ้งระมัดระวงัเป็นอยา่งยิง่  

คาํถาม : ผูถ้อืหุน้สอบถามวา่ ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิของบรษัิทจะมกีารระบผุลประกอบการของบรษัิท
ยอ่ยแตล่ะแหง่ในตา่งประเทศ เชน่ ประเทศกมัพชูา และลาวไดห้รอืไม ่

คาํตอบ :  ประธานแจง้วา่ ในขณะนีใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิของบรษัิทยังไมส่ามารถแสดงผลการ
ดําเนนิงานของบรษัิทยอ่ยในตา่งประเทศในแตล่ะประเทศได ้เชน่ กมัพูชา หรอืลาว แตต่ัวเลขดังกลา่วจะรวมอยู่
ภายใตบ้รษัิทยอ่ยในสงิคโปร ์ และตามหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ที ่ 35  อยา่งไรก็ตาม บรษัิทมเีปิดเผย
ขอ้มลูกําไรแยกตามสว่นงาน และรายไดแ้ยกตามเขตภมูศิาสตรไ์วแ้ลว้ นอกจากนัน้ อาจสามารถดผูลการ
ดําเนนิงานของ GLF กมัพชูาไดจ้ากเว็บไซทข์อง ธนาคารแหง่ประเทศกมัพชูา (NBC) และของประเทศลาวก็
เชน่กนั ประธานฯกลา่ววา่ ความเห็นนีเ้ป็นขอ้แนะนําทีด่ ี 

คาํถาม : ผูถ้อืหุน้สอบถามวา่ พอรท์สนิเชือ่ของบรษัิทมโีอกาสทีจ่ะเตบิโตในอกี 5 ปีขา้งหนา้ไดเ้พยีงใด 
คาํตอบ :  ประธานตอบวา่ คาดวา่สําหรับประเทศไทยนัน้ พอรท์สนิเชือ่หรอืรายไดจ้ะเป็น ประมาณ 5% และอกี 

95% จะมาจากตา่งประเทศ แตม่ไิดห้มายความวา่รายไดข้องประเทศไทยจะลดลง เนือ่งจาก ตลาดอาเซีย่นนัน้
ใหญม่ากโดยมกีลุม่ลกูคา้เป้าหมายทีม่อีายนุอ้ยอยูเ่ป็นสว่นใหญ ่รายไดส้ว่นใหญจ่งึมาจากตา่งประเทศ 

คาํถาม : ผูถ้อืหุน้สอบถามวา่ มโีอกาสทีบ่รษัิทจะนํา บรษัิทยอ่ยในประเทศสงิคโปรเ์ขา้จดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพยห์รอืไม ่

คาํตอบ :  ประธานตอบวา่ เป็นหนึง่ในทางเลอืกทีด่ ี 

คาํถาม : ผูถ้อืหุน้สอบถามวา่  
1.  การทีแ่นวโนม้อตัราดอกเบีย้ตดิลบ จะสง่ผลอยา่งไรกบับรษัิทหรอืไม่ รวมทัง้ในแงข่องการลงทนุ  
2.  เมือ่มกีารลงทนุในประเทศอนิโดนเิซยีแลว้ คาดวา่จะมสีดัสว่นของพอรท์เทา่ใดจากพอรท์ทัง้หมด 

คาํตอบ :   
1.  ประธานตอบวา่ในความเห็นสว่นตัวคดิวา่ อตัราดอกเบีย้ทีต่ดิลบ ไมน่่าจะสง่ผลใด ๆ ตอ่บรษัิท แตก่ลับทํา

ใหต้น้ทนุการเงนิของบรษัิทถกูลง และสิง่ทีจ่ะกระทบกบับรษัิทสว่นใหญ ่ หรอืสิง่ทีบ่รษัิทควรจะตอ้งคํานงึถงื
น่าจะเป็นพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค และการชาํระหนี ้หรอืหน้ีเสยีมากกวา่ สว่นในแงก่ารลงทนุก็น่าจะขึน้กบัการ
ปลอ่ยกูข้องธนาคารใหก้บับรษัิทมากกวา่ ซึง่ปัจจบุนัธนาคารก็ตอ้งการใหบ้รษัิทกูอ้ยูแ่ลว้ 
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2.  สําหรับสดัสว่นพอรท์ของอนิโดนเิซยีนัน้ ยังไมส่ามารถบอกตัวเลขทีแ่น่นอนไดใ้นขณะนีว้า่จะเป็นกีเ่ปอรเ์ซ็น  
แตด่ว้ยขนาดของประชากรทีม่มีากกวา่ 280 ลา้นคน และสว่นใหญเ่ป็นคนหนุ่มสาวทีเ่ป็นกลุม่เป้าหมายของ
เรา จงึคดิวา่น่าจะทําใหส้ดัสว่นของพอรท์สนิเชือ่ของอนิโดนเิซยีมขีนาดใหญม่ากดว้ย 

คาํถาม : ผูถ้อืหุน้สอบถามวา่  
1. ทา่นประธานพูดวา่ พอรท์สนิเชือ่ในกมัพูชาสามารถเตบิโตไดอ้กี 10 เทา่ จงึอยากสอบถามวา่บรษัิทมแีผน

รองรับอยา่งไร และจะตอ้งใชเ้วลานานเทา่ใด 

2. ปัจจบุนัทีบ่รษัิทมตีน้ทนุทางการเงนิโดยการออกหุน้กูแ้ละมอีตัราดอกเบีย้อาจจะประมาณ 4-5% นัน้ จะ
เป็นไปไดห้รอืไมท่ีบ่รษัิทจะกูเ้งนิจากประเทศญีปุ่่ น ซึง่อาจจะทําใหม้ตีน้ทนุถกูกวา่หรอืไม ่

คาํตอบ :   
1.  ประธานชีแ้จงวา่ ทีพ่ดูวา่กมัพูชาจะเตบิโตไดอ้กี 10 เทา่นัน้ หมายถงึเป็นการเปรยีบเทยีบการเตบิโตในแง่

จํานวนของสญัญาใหมจ่ากปีทีแ่ลว้ซึง่โตขึน้รอ้ยเปอรเ์ซ็น และหากเทยีบจากเดอืนเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ เชน่ 
เดอืนมกราคมของปีทีแ่ลว้กบัมกราคมปีนี ้ ก็เป็นการเตบิโตประมาณ 80-90% และแนวโนม้นีอ้าจคงอยูไ่ด ้
ประมาณ 4-5 ปีขา้งหนา้โดยทีต่ลาดในกมัพชูาก็มศีักยภาพทีจ่ะทําได ้ 

2. ในการหาแหลง่เงนิทนุของบรษัิท เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัธรุกจิของบรษัิทนัน้ จําเป็นตอ้งคํานงึถงึระยะเวลาของ
การชาํระคนืเงนิกู ้ ใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลาของการปลอ่ยสนิเชือ่ใหก้บัลกูคา้ดว้ย ตวัอยา่งเชน่ หากบรษัิท
กูเ้งนิโดยมรีะยะเวลาชาํระคนื 10 ปี แตก่ารปลอ่ยสนิเชือ่ใหก้บัลกูคา้มรีะยะเวลา 3 ปี ก็คงไมเ่หมาะสม  
นอกจากนัน้ บรษัิทมนีโยบายทีจ่ะหลกีเลีย่งความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นของสกลุเงนิดว้ย เชน่ หากกู ้
เงนิเป็นสกลุเยนมา ก็ควรจะปลอ่ยกูใ้นสกลุเยน เชน่กนั เพือ่จะไดไ้มเ่กดิการกําไรหรอืขาดทนุในอัตรา
แลกเปลีย่น  ดงันัน้ แหลง่เงนิทนุหรอืการกูเ้งนิ การปลอ่ยสนิเชือ่ และสกลุเงนิ ควรจะตอ้งสอดคลอ้งกนัพอด ี

คาํถาม : ผูถ้อืหุน้สอบถามวา่ เมือ่พอรท์ของบรษัิทโตขึน้อัตราการเกดิหนีส้ญูยอ่มจะโตตาม บรษัิทจะมวีธิป้ีองกนั
การเกดิหนีท้ีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายได ้(NPL) ในอนาคตอยา่งไร 

คาํตอบ : ประธานชีแ้จงวา่ ไมจํ่าเป็นเสมอไปทีเ่มือ่พอรท์ของบรษัิทโตขึน้ อตัรา NPL จะโตขึน้เสมอไป เชน่ในปี 
2014 เทยีบกบัปี 2015 พอรท์ของบรษัิทเตบิโตขึน้มาก แตม่อีตัรา NPL ลดลง ทัง้นี ้การควบคมุการเกดิหนีท้ีไ่ม่
กอ่ใหเ้กดิรายไดนั้น้ บรษัิทมรีะบบการคดักรองคณุภาพของลกูคา้ทีม่ปีระสทิธภิาพกอ่นการปลอ่ยสนิเชือ่ 

เมือ่ไมม่ผีูใ้ดสอบถามคําถามเพิม่เตมิ ประธานกลา่วปิดประชมุเมือ่เวลา 12.15 น. 
 
 
 

ลงชือ่   ลงชือ่  
     (น.ส. ศริเิพ็ญ พงศช์ยัฤกษ์)        (นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ) 
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