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เอกสารแนบ 1 

 

ประกอบการพจิารณาในวาระที ่1:  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560   เมือ่
วนัที ่26 เมษายน 2560 

 

 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 

ของ  

บรษิทั กรุป๊ลสี จ ากดั (มหาชน) 

(“บรษิทัฯ”) 

 

วนั  เวลา  และสถานทีป่ระชุม 

ประชมุเมือ่วนัพุธที ่26 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น.  ณ หอ้งแกรนด ์บซี ีชัน้ 4 โรงแรม มริาเคลิแกรนด ์คอนเวนชัน่ 
เลขที ่99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงหลักสี ่เขตดอนเมอืง กรุงเทพฯ 10210    

กรรมการผูเ้ขา้รว่มประชุม  

1)   นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

2) นายทตัซยึะ โคโนชติะ กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่

นักลงทนุสมัพันธ ์

3) นายมเุนะโอะ ทาชโิร ่ กรรมการ กรรมการบรหิารและประธานเจา้หนา้ทีป่ฏบิตักิาร 

4) นายเรจสิ โรดอลฟ์ มาแต็ง มาแต็ง กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงนิ 

5) นายอาลนั ดเูฟส กรรมการ และกรรมการบรหิาร  

6) นายแพทรคิ ฟิชเชอร ์ กรรมการ 

7) นายยซูเุกะ โคซมูะ กรรมการ 

8) พล.อ.สบืสนัต ์ ทรรทรานนท ์ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

9) นายโศณติ พชิญางกรู กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

10) ดร.พลเดช เทอดพทิกัษ์วานชิ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

11) นายกฤษณ์ พันธรั์ตนมาลา กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
สดัสว่นกรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุ คดิเป็นรอ้ยละ 91.7) 

กรรมการผูไ้มเ่ขา้รว่มประชุม 

  1) นายรกิ ิ อชิกิาม ิ กรรมการและกรรมการบรหิาร 

กรรมการบรหิารของกลุม่ 

1) นายนโิคเลย ์คอเซยีคอฟ  President Director, PT Group Lease Finance Indonesia 

2) นายเฟรดดี ้มาร ี   ประธานเจา้หนา้ทีเ่ทคโนโลย ีบมจ. กรุ๊ปลสี 

3) นายโบรสิ ซอรซ์   รองประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงนิ การบัญชแีละตรวจสอบ บมจ. กรุ๊ปลสี 

 

ตวัแทนบรษิทัผูส้อบบญัชทีีเ่ขา้รว่มประชุม 

 

1) นาย โสภณ     เพิม่ศริวิลัลภ บรษัิท ส านักงาน อ ีวาย จ ากดั 

2) น.ส.วราภรณ์   อภชิยันันท ์ บรษัิท ส านักงาน อ ีวาย จ ากดั 

 (ท าหนา้ทีส่กัขพียานในการนับคะแนนเสยีง)  
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เร ิม่การประชุม 

นายมทิซจึ ิ โคโนชติะเป็นประธานทีป่ระชมุ ประธานฯ กลา่วตอ้นรับผูถ้อืหุน้และขอใหเ้ลขานุการแนะน า

คณะกรรมการบรษัิท  กรรมการตรวจสอบ (ซึง่เป็นคณะกรรมการชดุยอ่ยชดุเดยีวทีบ่รษัิทจัดตัง้ขึน้) และกรรมการบรหิาร

ของกลุม่บรษัิท รวมทัง้ผูแ้ทนจากบรษัิทผูส้อบบัญช ี ตามรายชือ่ทีป่รากฏขา้งตน้ พรอ้มทัง้ไดเ้รยีนเชญิให ้ น.ส.วราภรณ์ 

อภชิยันันท ์เป็นสกัขพียานในการนับคะแนนเสยีงในการประชมุครัง้นีด้ว้ย  

ตอ่จากนัน้ ประธานแจง้วา่การประชมุจะด าเนนิไปโดยใชภ้าษาองักฤษ  โดยมอบหมายใหเ้ลขานุการบรษัิท  เป็น

ผูอ้า่นค าแปล   อยา่งไรก็ตามเพือ่ใหเ้กดิความสะดวก บางขัน้ตอนไดด้ าเนนิการเป็นภาษาไทย ไดแ้กก่ารแจง้องคป์ระชมุ 

การแจง้วธิกีารลงคะแนนเสยีง และการประกาศผลการนับคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระและผูถ้อืหุน้สามารถสอบถามขอ้สงสยั

ในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกับวาระนัน้ ๆ ได ้ ในตอนทา้ยของแตล่ะวาระกอ่นการลงคะแนนเสยีง โดยขอใหแ้จง้ชือ่และ

นามสกลุรวมทัง้แจง้วา่เป็นผูถ้อืหุน้ หรอืผูรั้บมอบฉันทะกอ่นทีจ่ะถามค าถามหรอืแสดงความคดิเห็นทกุครัง้ เพือ่น าไป

บนัทกึลงในรายงานการประชมุ สว่นเรือ่งทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกับวาระนัน้ ๆ ขอใหส้อบถาม หรอืแสดงความคดิเห็นหลงัจาก ที่

บรษัิทฯ ไดพ้จิารณาวาระสดุทา้ย คอืวาระที ่7 ซึง่เป็นการพจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ ไปแลว้ โดยบรษัิทไมม่กีารน าเสนอเรือ่งอืน่

ใดใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมัต ิและจะไมม่กีารลงมตใิด ๆ ในวาระนี้ 

ประธานฯ มอบหมายใหเ้ลขานุการแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบวา่การบอกกลา่วนัดประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 

2560 ในครัง้นี้บรษัิทไดจั้ดท าหนังสอืนัดประชมุระบ ุวนั เวลา สถานที ่และระเบยีบวาระการประชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอยีด

ในเอกสารแนบตา่ง ๆ และไดจั้ดสง่ใหก้ับผูถ้อืหุน้โดยผา่นทาง บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย จ ากดั ซึง่

เป็นนายทะเบยีนหลักทรัพยข์องบรษัิท รวมทัง้ลงพมิพโ์ฆษณาในหนังสอืพมิพร์ายวนั เป็นการแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ตามที่

กฎหมาย และขอ้บงัคับของบรษัิทก าหนดทกุประการ  ท าใหก้ารบอกกลา่วการประชมุครัง้นีเ้ป็นไปโดยชอบ 

ประธานฯ มอบหมายใหเ้ลขานุการ ประกาศองคป์ระชมุวา่ มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง จ านวน 130 ราย 

มจี านวนหุน้รวม 25,005,796 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 1.6391 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด และโดยการมอบฉันทะ 

จ านวน 64 รายมจี านวนหุน้รวม 914,327,297 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 59.9347 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด รวมเป็น 

194 ราย นับจ านวนหุน้ได ้ทัง้ส ิน้ 939,333,093 หุน้ หรอืเทา่กับรอ้ยละ 61.5738 ซึง่เกนิกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่

จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ ซึง่มจี านวนทัง้ส ิน้ 1,525,538,139 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิท

ฯ ขอ้ 33 ซึง่ระบวุา่  “องคป์ระชมุส าหรับการประชมุผูถ้อืหุน้ทกุคราว จะตอ้งประกอบดว้ยผูถ้อืหุน้ และผูรั้บมอบฉันทะจาก

ผูถ้อืหุน้(ถา้ม)ี มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ยีส่บิหา้คน (25) หรอืไม่นอ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งถอืหุน้

นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสาม(1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชมุ” 
 

การประกาศวธิกีารลงคะแนนเสยีง 

 เลขานุการไดป้ระกาศวธิกีารลงคะแนนเสยีงดงันี้ 

การลงมต ิจะใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในทกุวาระ เวน้แต ่

วาระที ่6 เรือ่งการพจิารณาคา่ตอบแทนของคณะกรรมการ  ซึง่จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของคะแนน

เสยีงทัง้หมดจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยกรรมการทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้นับเป็นผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยี 

จงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้  โดยใชว้ธิลีงคะแนนเสยีงแบบ 1 หุน้เป็น 1 เสยีงในทกุวาระ  สว่นการ

ลงคะแนนเสยีง ในเรือ่งการเลอืกตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง ในวาระที ่ 4 จะกระท าเป็นรายบคุคล  

โดยกอ่นการลงมต ิ ประธานจะแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบถงึคะแนนเสยีงทีต่อ้งการ ในการลงมตใินแตล่ะวาระ    และจะไมม่ี

การลงคะแนนเสยีงในวาระสดุทา้ย ซึง่เป็นการพจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ โดยบรษัิทฯ ไมม่เีรือ่งอืน่ใดเสนอเพือ่พจิารณา  

ส าหรับวธิกีารลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระนัน้  จะกระท าโดยใชใ้บลงคะแนนเสยีง ดว้ยการท าเครือ่งหมาย ใน

หัวขอ้ทีต่อ้งการลงคะแนนคอื เห็นดว้ย หรอื ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง เพยีงทางใดทางหนึง่เทา่นัน้จะไม่สามารถ

แบง่แยกจ านวนหุน้ เพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้ ยกเวน้กรณีผูรั้บมอบฉันทะจากผูล้งทนุตา่งประเทศทีแ่ตง่ตัง้ใหค้ัส

โตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้  พรอ้มทัง้ลงลายมอืชือ่ในใบลงคะแนนเสยีง และใหเ้จา้หนา้ทีเ่ก็บใบ

ลงคะแนนเสยีงเพือ่น าไปบนัทกึคะแนนเสยีง  ในกรณีทีม่กีารท าเครือ่งหมายบนบตัรลงคะแนนเสยีงไมช่ดัเจน หรอืกรณีมี

การแกไ้ขเครือ่งหมายในบัตรลงคะแนนโดยไมม่กีารลงชือ่ก ากบับรเิวณทีแ่กไ้ข จะถอืวา่เป็นบตัรเสยี  สว่นผูถ้อืหุน้ที่

ลงคะแนนวา่ เห็นดว้ย ไมจ่ าเป็นตอ้งยกมอื หรอืสง่ใบลงคะแนนเสยีงคนืในตอนทา้ยของแตล่ะวาระ แตข่อใหส้ง่คนืพรอ้ม
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กนัครัง้เดยีวเมือ่การประชมุเสร็จสิน้กอ่นออกจากหอ้งประชมุ กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ง่บตัรลงคะแนนเสยีงไมว่า่กรณีใด ๆ ก็

ตาม หรอืบตัรลงคะแนนไมม่กีารลงคะแนนเสยีงใด ๆ บรษัิทฯ จะถอืวา่ผูถ้อืหุน้เห็นดว้ยและจะนับรวมเป็นคะแนนเสยีงเห็น

ดว้ยในวาระนัน้ ๆ   

 สว่นผูถ้อืหุน้ทีท่ าหนังสอืมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชมุ และไดร้ะบใุหล้งคะแนนเสยีงตามความ

ประสงคใ์นแตล่ะวาระไวแ้ลว้ในหนังสอืมอบฉันทะนัน้ บรษัิทไดน้ าคะแนนเสยีงตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ บนัทกึรวม

ไวใ้นเครือ่งคอมพวิเตอรเ์พือ่การลงมตติามวาระไวแ้ลว้กอ่นการประชมุ 

ในการรวบรวมผลคะแนนเสยีง  บรษัิทจะน าคะแนนเสยีงทีไ่มเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีง รวมทัง้บตัรเสยี หักออก

จากคะแนนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเองและทีม่อบฉันทะ คะแนนเสยีงทีเ่หลอืก็จะเป็นคะแนนเสยีง

ส าหรับผูท้ีเ่ห็นดว้ยทัง้หมด หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิน้ ก็จะประกาศผลของแตล่ะวาระ ใหท้ีป่ระชมุรับทราบ  

 หลงัจากนัน้ ประธานฯไดเ้ริม่ด าเนนิการประชมุ ตามระเบยีบวาระ ดงัตอ่ไปนี้ 

 

ระเบยีบวาระที ่1  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่2/2559 

 ประธานฯแจง้วา่ไดม้รีายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2559 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่6 ธันวาคม 2559 สง่

แนบไปพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุแลว้ คณะกรรมการมคีวามเห็นวา่ รายงานการประชมุดงักลา่ว ไดบ้นัทกึไวถ้กูตอ้งแลว้  
จงึเห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุรับรองรายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2559 ดงักลา่ว 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ทัง้นีไ้มม่ผีูถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิ ประธานฯจงึเสนอ
ใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณารับรองรายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2559 ตามทีเ่สนอมา 

ประธานฯแจง้วา่ มตใินวาระนี้ จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน 

มต ิ ทีป่ระชมุมมีตรัิบรองรายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2559 ซึง่จัดขึน้ใน วันที ่6 ธันวาคม 2559 

โดยมผีูอ้อกเสยีง ดงันี ้
  เห็นดว้ย  940,837,402 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     99.9997  

  ไมเ่ห็นดว้ย      0 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 

  งดออกเสยีง          3,000   คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ       0.0003 
  บตัรเสยี       0 คะแนนเสยีง  ไมนั่บเป็นฐานเสยีง 

หมายเหต ุ  ในวาระนีม้ผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุระหวา่งการประชมุเพิม่ขึน้ 18 รายจ านวน 1,507,309 หุน้ (เสยีง)  รวม
เป็นจ านวนหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุทัง้หมด จ านวน 940,840,402 หุน้ (เสยีง) 

 

ระเบยีบวาระที ่2   พจิารณารบัทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และอนุมตังิบดุลและงบก าไร
ขาดทุน และรายงานของผูส้อบบญัช ีส ิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559  

 
ประธานฯแจง้วา่ รายงานประจ าปี ซึง่มงีบการเงนิของบรษัิทฯ ส าหรับรอบปีบญัชสี ิน้สดุ ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 

2559 ไดแ้นบใหก้บัผูถ้อืหุน้ไปพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุแลว้ 

ประธานฯไดเ้ชญิให ้ นายทตัซยึะ โคโนชติะ ประธานกรรมการบรหิาร เป็นผูร้ายงานสรุปผลการด าเนนิงานของ

บรษัิท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 ใหท้ีป่ระชมุรับทราบ และแจง้วา่ในทีป่ระชมุนี ้ยังมตีวัแทนจากผูส้อบบัญชขีองบรษัิท 

คอื บรษัิท ส านักงาน อ ีวาย จ ากดั เพือ่ตอบค าถาม หรอืใหข้อ้มลูเพิม่เตมิ หากผูถ้อืหุน้ตอ้งการ 

 นายทัตซยึะฯ ไดร้ายงานผลการด าเนนิงานของบรษัิท ตามงบการเงนิรวม ของปี 2559 สิน้สดุ ณ วนัที ่ 31 

ธันวาคม 2559  โดยสรุปได ้ดังตอ่ไปนี้ 
 

 บรษัิทฯ มกี าไรสทุธ ิ1,062.82 ลา้นบาท  ซึง่ถอืเป็นก าไรรายปีทีส่งูทีส่ดุนับตัง้แต่ก่อตัง้บรษัิทฯ โดยเพิม่ขึน้ 

479.93 ลา้นบาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ 82.34 เมื่อเทยีบกับผลการด าเนินงานส าหรับปี 2558 ก าไรสุทธทิีเ่พิ่มขึน้สูงมี
สาเหตจุาก การเพิม่ขึน้ของรายไดด้อกผลเชา่ซือ้ การเพิม่ขึน้ของรายไดด้อกผลจากสนิเชือ่แกผู่บ้รโิภคโดยมสีนิทรัพยค์ ้า

ประกัน การเพิม่ขึน้ของรายไดด้อกเบีย้จากเงนิใหกู้ย้มื ในขณะทีม่ ีการลดลงของหนี้สญูและหนี้สงสัยจะสญู การลดลง
ของขาดทนุจากการจ าหน่ายทรัพยส์นิรอการขาย และการลดลงของตน้ทนุสนิเชือ่  
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1. รายไดด้อกผลเชา่ซือ้ในงบการเงนิรวมเป็น 1,949.69 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เล็กนอ้ย 51.25 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 2.70 โดยสว่นใหญเ่พิม่ขึน้จากรายไดจ้ากบรษัิทย่อยในกมัพูชา ลาว และอนิโดนเีซยี จ านวน 235.10 

ลา้นบาท 71.91 ลา้นบาท และ 3.18 ลา้นบาทตามล าดับ ซึง่เพิม่ขึน้ควบคูก่ับการขยายตวัของสนิเชือ่ใน

ตา่งประเทศ อยา่งไรก็ตาม การเพิม่ขึน้บางสว่นถกูลดทอนจากการลดลงของดอกผลเชา่ซือ้จากบรษัิทฯ และ
บรษัิทย่อยในประเทศ จ านวน 138.86 ลา้นบาท และ 120.11 ลา้นบาท ตามล าดบั เป็นไปตามแผนการของ

บรษัิทฯตัง้แตปี่ 2556 ผา่นรูปแบบธรุกจิทีเ่รยีกวา่ “ดจิทิัล ไฟแนนซ”์ กลยทุธข์องบรษัิทฯ คอืการคดักรอง
คณุภาพสนิเชือ่และรักษาขนาดของพอรต์สนิเชือ่ในประเทศไทยในตลาดรถจักรยานยนตแ์ละขยายสนิเชือ่ของ

กลุม่บรษัิทฯ ไปยังตลาดในประเทศก าลงัพัฒนา  

2. รายไดด้อกผลจากสนิเชือ่แกผู่บ้รโิภคโดยมสีนิทรัพยค์ ้าประกันในงบการเงนิรวมเป็น116.93 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
จ านวน 91.44 ลา้นบาท จากความส าเร็จในการขยายธรุกจิของบรษัิทย่อยในประเทศ  

3. รายไดด้อกเบีย้จากเงนิใหกู้ย้มืเป็น 484.86 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 311.49 ลา้นบาท ซึง่เป็นรายไดท้ีรั่บมา
จากตวัแทนจ าหน่ายสนิคา้ ซึง่บรษัิทย่อยในตา่งประเทศใหบ้รกิารใหค้ าปรกึษาและความชว่ยเหลอืทางการเงนิ

กับตัวแทนจ าหน่ายทีต่อ้งการขยายธุรกจิและยอดขายในประเทศทีม่บีรษัิทย่อยด าเนินกจิการอยู่ รูปแบบธุรกจิ

ใหมข่องบรษัิทฯ ทีเ่รยีกวา่ “ดจิทิลั ไฟแนนซ”์ สรา้งรายไดเ้ขา้มาใหบ้รษัิทนอกเหนอืจากรายไดด้อกผลเชา่ซือ้  
4. รายไดอ้ืน่ในงบการเงนิรวมลดลงจาก 391.41 ลา้นบาท เป็น 370.67 ลา้นบาท โดยลดลง 20.75 ลา้นบาท หรอื

คดิเป็นรอ้ยละ 5.30 ซึง่เป็นผลมาจากในปี 2559 บรษัิทไม่มกีารโอนขายสทิธเิรยีกรอ้งในลูกหนี้ ซึง่ในปี 2558 
บริษัทไดม้กีารโอนขายสทิธเิรียกรอ้งในลูกหนี้จ านวน 63.83 ลา้น หากไม่รวมการโอนขายสทิธเิรียกรอ้งใน

ลกูหนีด้งักลา่วรายไดอ้ืน่ส าหรับปี 2559 ควรจะเพิม่ขึน้ 43.08 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 13.15  
5. คา่ใชจ้่ายในการบรกิารและบรหิารในงบการเงนิรวมมจี านวน 887.38 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 103.00 ลา้นบาท หรือ

คดิเป็นรอ้ยละ 13.13 การเพิ่มขึน้ของค่าใชจ้่ายเกดิจากการลงทุนเพื่อการขยายตัวของธุรกจิเชงิกลยุทธ์ใน

ต่างประเทศ อย่างไรก็ตามค่าใชจ้่ายในการบริการและบริหารเพิ่มขึน้ในอัตราทีต่ ่ากว่าอัตราการเพิ่มขึน้ของ
รายไดร้วม ซึง่แสดงถงึการบรหิารจัดการคา่ใชจ้า่ยทีม่ปีระสทิธภิาพ  

6. หนี้สญูและหนี้สงสัยจะสญูในงบการเงนิรวม ลดลง 43.30 ลา้นบาทหรือคดิเป็นรอ้ยละ 12.14 เมือ่เทยีบกับปี 
2558 จากคณุภาพของลกูหนี้ทีด่ขี ึน้อย่างตอ่เนื่องซึง่เป็นผลมาจากสองสาเหตหุลักคอื ขอ้แรกคอืการขยายตัว

ของธุรกจิในต่างประเทศและธุรกจิใหม่ซึง่มอีัตราสว่นสนิเชือ่ทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายไดท้ีต่ ่าอย่างมนัียส าคัญ ขอ้ที่

สองคอืส าหรับธรุกจิในไทยเกดิจากความเขม้งวดในการอนุมัตสินิเชือ่และการพัฒนาระบบการตดิตามหนี ้ 
7. ขาดทนุจากการจ าหน่ายทรัพยส์นิรอการขายลดลงจาก 355.03 ลา้นบาท เป็น 232.25 ลา้นบาท ลดลง 122.78 

ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 34.58 ซึง่เป็นผลมาจากการที่ราคาตลาดรถมอเตอร์ไซค์มือสองปรับสูงขึน้อย่าง
ตอ่เนื่องและปรมิาณสนิทรัพยร์อการขายเพิม่ขึน้จากการขยายสนิเชือ่ และเมือ่พจิารณาอัตราสว่นขาดทุนจาก

การจ าหน่ายทรัพยส์นิรอการขายตอ่ลกูหนี ้เชา่ซือ้และผอ่นช าระ พบวา่ส าหรับปี 2559 มอีัตราสว่นเทา่กับรอ้ยละ 
3.54 ลดลงจากปี 2558 ซึง่มอีตัราสว่นเทา่กบัรอ้ยละ 5.54  

8. สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษัิทร่วมมีจ านวน 48.35 ลา้นบาทซึง่เป็นสว่นแบ่งก าไรรอ้ยละ 29.99 จาก

บรษัิทร่วมในประเทศศรลีงักา  
9. ค่าใชจ้่ายทางการเงนิในงบการเงนิรวมมจี านวน 272.75 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 5.98 ลา้นบาทหรือคดิเป็นรอ้ยละ 

2.24 จาก 266.77 ลา้นบาทจากปี 2558 สว่นใหญ่เกดิจากดอกเบีย้จ่ายจ านวน 96.19 ลา้นบาท จากหุน้กูแ้ปลง
สภาพ 130 ลา้นเหรยีญดอลลารส์หรัฐทีอ่อกจ าหน่ายในระหวา่งไตรมาสทีส่ามของปี 2559 ตน้ทนุทางการเงนิ

เฉลีย่ลดลงจากรอ้ยละ 6.28 ในปี 2558 เป็นรอ้ยละ 4.66 ในปี 2559  

 
ตอ่จากนัน้ นายทตัซยึะฯ ไดร้ายงานความคบืหนา้เรือ่ง การตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ของบรษัิทส าหรับปี 

2559 ทีผ่่านมาวา่  หลงัจากเมือ่ตน้ปีทีแ่ลว้ทีบ่รษัิทไดจั้ดท านโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ (Anti-corruption 
policy) ขึน้โดยไดน้ าแบบประเมนิตนเองและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัมาตรการตอ่ตา้นคอรรั์ปชัน่ ตามโครงการแนวร่วมปฏบิตัฯิ 

มาเป็นตน้แบบในการสรา้งนโยบาย ของบรษัิท  รวมทัง้ไดจั้ดสรา้งชอ่งทางในการแจง้เบาะแสการทจุรติ แลว้ (Whistle 

blowing)  บรษัิทฯก็ไดน้ านโยบายดงักลา่วมาปฏบิตัอิยา่งเคร่งครัด และเมือ่ส ิน้ปี 2559 ฝ่ายตรวจสอบภายในไดจ้ัดท า
รายงานสรุปผลการตรวจสอบ ในเรือ่งของการทจุรติคอรรั์ปชัน่ วา่ไมม่ผีูใ้ดแจง้เบาะแสเรือ่งการกระท าทจุรติ อกีทัง้ไมพ่บ

กรณีทจุรติคอรรั์ปชัน่ ใด ๆ จากการปฏบิตังิานของพนักงานในระหวา่งปี 2559  
 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี้ 

ค าถาม:    นายนคิม ภคบณัฑ ุผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่ บรษัิทไดเ้ริม่ลงทนุใน CCF เมือ่ใด และ บรษัิทเริม่รับรูก้ าไรจาก CCF 
เมือ่ใด และ CCF มนีโยบายการจา่ยเงนิปันผลอยา่งไร รอบระยะเวลาบญัชขีอง CCF เป็นอย่างไร  

ค าตอบ: นายทัตซยึะตอบวา่ รอบระยะเวลาบัญชขีองบรษัิท CCF คอืวนัที ่1 เมษายน - วนัที ่31 มนีาคม และ บรษัิท

ยอ่ย GLH ไดเ้ริม่ลงทนุใน CCF หลงัจากทีม่มีตจิากทีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ครัง้ที ่ 2/2559 เมือ่
วนัที ่6 ธันวาคม 2559 GLH ไดรั้บรูร้ายไดใ้นไตรมาสที ่4/2559 เริม่ตัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม จน ถงึ 31 ธันวาคม 

2559 สว่นนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของ CCF คอื 1 รูปีศรลีงักาตอ่หุน้ 

ค าถาม: นายวรีะ ไชยมโนวงศ ์ผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่ 
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 1.  ขอชืน่ชมทีบ่รษัิทสามารถท าก าไรใหเ้ตบิโตไดส้งูสดุ แตใ่นชว่ง 1-2 เดอืนทีผ่า่นมา ปรากฎวา่ราคาหุน้

ของบรษัิทตกลงสวนทางกบัผลการด าเนนิงาน เนือ่งจากนักลงทนุขาดความเชือ่มั่น จงึอยากสอบถามวา่ 

การทีนั่กลงทนุขาดความเชือ่มั่น เทขายหุน้ และท าใหร้าคาหุน้ของบรษัิทตกลงนัน้ เกดิจากแนวโนม้ไมด่ี

ของธรุกจิของบรษัิท หรอืเกดิจากประเด็นเรือ่งความโปร่งใสตามทีเ่ป็นขา่วในหนังสอืพมิพ ์

 2. บรษัิทมแีนวทางอยา่งเป็นรูปธรรม ในการเรยีกความเชือ่มั่นจากนักลงทนุตอ่บรษัิทใหก้ลับมาเหมอืนเดมิ 

หรอืไมอ่ยา่งไร 

ค าตอบ: ประธานฯตอบวา่  

 1. แนวโนม้ธรุกจิของบรษัิทยังคงด าเนนิไปดว้ยด ี แตก่ารขึน้ลงของราคาหุน้ในตลาดฯ เป็นสิง่ทีบ่รษัิทไม่

สามารถควบคมุได ้ สิง่ทีบ่รษัิทสามารถท าไดค้อืการบรหิารกจิการใหเ้ตบิโตขึน้เรือ่ย ๆ อยา่งไรก็ตาม 

เนือ่งจากธรุกจิของบรษัิทเตบิโตไปอย่างรวดเร็วมาก จงึอาจมปัีญหาทางการสือ่สารเกดิขึน้ได ้ ซึง่

ประธานฯไดข้ออภัยมา ณ ทีน่ี ้และตอ่ไปก็จะพยายามสือ่สารกบัตลาดฯและนักลงทนุใหม้ากขึน้   

 2. ในอดตีทีผ่่านมานัน้ มทีัง้สถานการณ์ทีด่ ี และไมด่ ี เชน่เดยีวกับราคาหุน้ทีม่ทีัง้ขึน้และลงขึน้กบัมมุมอง

ของตลาดฯ และนักลงทนุทีม่องบรษัิท สิง่ส าคัญทีบ่รษัิทจะตอ้งด าเนนิการ ซึง่ถอืเป็นความรับผดิชอบ
ของบรษัิทและของทา่นประธานฯเอง คอืการสือ่สารใหถ้กูตอ้งตอ่นักลงทนุทัง้ในสถานการณ์ทีด่แีละไมด่ ี

รวมทัง้ตอ้งแกไ้ขเมือ่เกดิการสือ่สารทีผ่ดิ ทัง้นี ้ตอ้งควบคูก่ับการท าผลก าไรทีด่ใีหก้ับบรษัิทดว้ย ซึง่เป็น

สิง่ทีบ่รษัิทกระท าอยูแ่ละจะยังคงด าเนนิการตอ่ไป 

ค าถาม:  นางสขุสรรค ์ชนุศลิปเวช ผูถ้อืหุน้สอบถามวา่ จากประสบการณ์ของตนเอง พบวา่เคยมบีรษัิททีม่รีาคาหุน้ผัน
ผวนมากคลา้ย GL ในขณะนี ้ และตอ่มาก็ไม่สามารถสง่งบการเงนิ ท าใหหุ้น้ถกูขึน้เครือ่งหมาย SP จงึอยาก

ถามวา่ ในอนาคตหุน้ของ GL จะถกูขึน้เครือ่งหมาย SP หรอืไม่ 
ค าตอบ: ประธานฯตอบปฏเิสธวา่ เหตกุารณ์ดงักลา่วไมน่่าจะเกดิขึน้ เนือ่งจากบรษัิทไดจั้ดสง่งบการเงนิทีถ่กูตอ้งตรง

เวลามาโดยตลอด 10 ปีทีผ่่านมา 

ค าถาม:  นายนรนิทร ์รกติกิลุ ผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่ จากงบการเงนิงวด 3 เดอืน ตัง้แต ่ตลุาคม – ธันวาคม 2559 ของ
บรษัิท CCF มผีลประกอบการก าไร เฉพาะกจิการ จ านวน 898 ลา้นรูปีศรลีงักา และมกี าไรในงบการเงนิรวม 

จ านวน 944 ลา้นรูปี ศรลีงักา หรอืคดิเป็นประมาณ 200 กวา่ลา้นบาท และเมือ่ค านวณสดัสว่นทีบ่รษัิทถอืหุน้

รอ้ยละ 29.99 แลว้ควรจะมกี าไรเขา้มาประมาณ 60-70 ลา้นบาท แตใ่นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิของ
บรษัิท ขอ้ 17 ระบวุา่ บรษัิทมกี าไรจาก CCF เพยีง 48 ลา้นบาท จงึอยากทราบวา่ สว่นตา่งนัน้เกดิจากอะไร   

ค าตอบ: ประธานฯตอบวา่ ในไตรมาสทีแ่ลว้ คอื ไตรมาสที ่ 4/2559 มบีางสว่นทียั่งไม่ไดรั้บการ consolidate แต่
ส าหรับไตรมาสที ่1/2560 นีบ้รษัิทสามารถ consolidate รายไดเ้ขา้มาเต็มจ านวน 

ค าถาม: ผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่ ในสว่นของลกูหนีต้ามสญัญาเชา่ซือ้รวมจ านวน 6 พันลา้นบาทนัน้ บรษัิทมกีารตัง้

ส ารองหนี้สญูไวค้รบถว้นหรอืไม ่ขอสอบถามผูส้อบบัญช ี
ค าตอบ: นายโสภณ เพิม่ศริวิัลลภ ผูส้อบบญัช ี ชีแ้จงในค าถามของผูถ้อืหุน้วา่ ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่ซือ้ทียั่งไมถ่งึ

ก าหนดช าระมจี านวน 5,600 ลา้นบาท จากยอดลกูหนีต้ามสญัญาเชา่ซือ้ทัง้หมด 6,500 ลา้นบาท และ

บรษัิทไดต้ัง้ส ารองไวใ้นบญัชจี านวน 257 ลา้นบาท และแสดงลกูหนี้สทุธไิวท้ี ่ 6,295 ลา้นบาท ซึง่การตัง้
ส ารองหนี้สงสยัจะสญูนี ้ เป็นหนา้ทีข่องฝ่ายบรหิารของบรษัิท ทีจ่ะตอ้งจัดตัง้นโยบายการตัง้ส ารองหนี้สงสยั

จะสญู โดยการพจิารณาจากประสบการณ์การท าธรุกจิจากฐานะการเงนิของผูกู้ ้ ซึง่ผูส้อบบญัชก็ีไดศ้กึษา
และเขา้ใจวธิกีารตัง้ส ารองหนี้สงสยัจะสญูของบรษัิท ประเมนิ และทดสอบวา่ การตัง้ส ารองหนีส้ญูดงักลา่ว

เป็นไปตามหลักการบญัชทีีรั่บรองทั่วไป และแสดงฐานะทางการเงนิของบรษัิทถกูตอ้งซึง่ปรากฏวา่บรษัิทก็

ไดต้ัง้ส ารองไวจ้ านวน 257 ลา้นบาท 

ค าถาม: ผูถ้อืหุน้สอบถามวา่ ในอนาคตบรษัิทจะบรหิารจัดการการปลอ่ยกูใ้หก้ับลกูหนีท้ัง้ 2 กลุม่คอื กลุม่สงิคโปร ์

และกลุม่ไซปรัส อยา่งไร เนือ่งจากทีผ่า่นมาการปลอ่ยกูด้งักลา่วมผีลตอ่ความเชือ่มั่นของนักลงทนุ  

ค าตอบ: ประธานฯชีแ้จงวา่ อยา่งแรกเลยคอื ผูกู้ท้ัง้ 2 กลุม่นี ้ เป็นกลุม่ทีม่คีวามน่าเชือ่ถอื และเป็นพันธมติรทีด่ทีาง
ธรุกจิทีย่าวนานกับบรษัิท ในแงข่องธรุกจิแลว้ บรษัิทมไิดเ้ป็นธรุกจิธนาคาร เราจงึสามารถปลอ่ยกูใ้หก้ับ

พันธมติรทางธรุกจิของเรา เพือ่มุง่เนน้ใหป้ลอ่ยกูใ้หก้ับ ลกูหนีร้ายยอ่ย ๆ ในลักษณะของไมโครไฟแนนซ ์
และลกูหนีเ้ชา่ซือ้ ซึง่เป็นพืน้ฐานการท าธรุกจิของบรษัิท และดว้ยจดุแข็งของรูปแบบการใหบ้รกิาร แบบ 

“ดจิทิลัไฟแนนซ”์ ท าใหบ้รษัิทสามารถขยายธรุกจิในการปลอ่ยกูใ้หก้บัลกูหนี้ไดเ้ป็นลา้น ๆ ราย ในหลาย ๆ 

ประเทศ ซึง่ปัจจบุนัม ี7 ประเทศ 

ค าถาม: นายนรนิทร ์ รกติกิลุ ผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่ บรษัิทเคยชีแ้จงวา่ ผูกู้ท้ัง้ 2 รายมดีอกเบีย้คา้งช าระ ในปี 2559 

รวม 267 ลา้นบาท และไดรั้บช าระแลว้ ในเดอืน กมุภาพันธ ์2560 จ านวน 123 ลา้นบาท เหลอืทีค่า้งช าระ 

144 ลา้นบาท และเมือ่วนัที ่ 11 เมษายน 2560 บรษัิทไดเ้ปิดเผยขา่ววา่ ไดรั้บช าระเงนิตน้และดอกเบีย้ 
ส าหรับเดอืน มกราคม – มนีาคม 2560 ลว่งหนา้แลว้ โดยในตอนทา้ยของจดหมายชีแ้จงระบวุา่บรษัิทไดรั้บ
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ช าระเงนิตน้และดอกเบีย้ครบถว้นแลว้ โดยมไิดก้ลา่วถงึดอกเบีย้คา้งรับจ านวน 144 ลา้นบาท จงึอยาก
สอบถามวา่ ดอกเบีย้คา้งรับจ านวน 144 ลา้นบาทนี้ไดรั้บการช าระเรยีบรอ้ยแลว้ใชห่รอืไม่ 

ค าตอบ: นายทตัซยึะฯ ตอบวา่ สิง่ทีบ่รษัิทชีแ้จงคอื เมือ่วนัที ่11 เมษายน 2560 ผูกู้ก้ลุม่สงิคโปรแ์ละไซปรัส ไดช้ าระ

เงนิกูแ้ละดอกเบีย้ทีถ่งึก าหนดช าระใหแ้ก ่บรษัิทแลว้ และไมม่เีงนิคา้งช าระใด ๆ ตามทีผู่ถ้อืหุน้เขา้ใจถูกตอ้ง

แลว้ 

ค าถาม: นายนรนิทร์ สอบถามต่อไปว่า มขีอ้สงสัยว่า บรษัิท คูการ์ และ เค อาร์แคปิตอล ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ

บรษัิทนัน้ เป็นใคร มาจากไหน และมคีวามสมัพันธก์บัใครบา้ง ขอใหผู้บ้รหิารชว่ยชีแ้จงดว้ย 

ค าตอบ: ประธานฯตอบวา่ เมือ่วันที ่17 มนีาคม 2560 บรษัิทไดช้ีแ้จงรายละเอยีดต่าง ๆ ของผูกู้ท้ัง้ 2 กลุม่ไปแลว้

เกีย่วกับประเภทธุรกจิ และรายละเอยีดของกลุม่ผูกู้แ้ตล่ะกลุม่วา่เป็นใครบา้ง รวมทัง้ความสมัพันธท์างธุรกจิ

กบับรษัิท โดยทีผู่กู้ท้ัง้ 2 กลุม่เป็นเพยีงพันธมติรทางธุรกจิของบรษัิทมายาวนาน และไม่มคีวามเกี่ยวขอ้งใด 

ๆ กบักรรมการ ผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุน้ใหญข่องบรษัิท และ ขอ้มูลที่สามารถเ ปิดเผยไดท้ั ้งหมดไดถู้ก

เปิดเผยไปแลว้ โดยผูถ้อืหุน้สามารถดไูดจ้ากข่าวทีบ่รษัิทไดช้ีแ้จงตอ่ตลาดหลักทรัพยเ์มือ่วันที ่17 มนีาคม 

2560 

ค าถาม: นายกรเชษฐ อนุุมนานนท ์ผูถ้อืหุน้สอบถามวา่ 

 1. ทีบ่รษัิทเคยใหข้า่วไวว้า่จะม ีสถาบนัการเงนิญีปุ่่ นเขา้มาลงทนุใน GL นัน้ ไดเ้ขา้มาลงทนุหรอืยัง 
 2. อยากทราบวา่ ปีนี้บรษัิทคาดวา่จะมผีลก าไรเทา่ไรจากการด าเนนิงาน 

ค าตอบ: ประธานฯตอบวา่ 
1. บรษัิท JTrust Asia Pte.Ltd. ไดล้งทนุโดยการซือ้หุน้กูแ้ปลงสภาพจากบรษัิทไปแลว้ จ านวน 50 ลา้น

เหรยีญสหรัฐ 

 2. บรษัิทจะพยายามอยา่งดทีีส่ดุ 

 ค าถาม: นายวโิรจน ์ พงศพ์ฤกษ์ ผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่ จากขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชทีีร่ะบวุา่ บรษัิทมหีนีท้ีไ่มไ่ดรั้บ
การช าระ และดอกเบีย้คา้งรับ จงึอยากสอบถามวา่ 

 1. คณุภาพของลกูหนีย้ังคงดอียูห่รอืไม่ เนือ่งจากเกรงวา่ อตัราหนีส้ญูอาจจะสงูขึน้เหมอืนเมือ่ 3 ปีทีแ่ลว้ ท า
ใหม้ผีลกระทบตอ่ผลก าไร และราคาหุน้ 

 2. บรษัิทไดเ้รยีกใหล้กูหนีน้ าหลักทรัพยค์ ้าประกนัทีล่ดลงมาเพิม่หรอืยัง และวงเงนิทีใ่หกู้ย้ังคงเทา่เดมิ หรอื

ลดลงหรอืเพิม่ขึน้ 
 3.  สนิเชือ่ทีป่ลอ่ยกูเ้ป็นสนิเชือ่ประเภทใด โดยปกตใินการปลอ่ยสนิเชือ่ หากเป็นตัว๋สญัญาใชเ้งนิ จะมกีาร

หักดอกเบีย้ไวก้อ่น ดงันัน้ หากมกีารคา้งช าระถงึ 3 เดอืน ก็ควรตอ้งมกีารตัง้ส ารองหนี้สญูไว ้
ค าตอบ: ประธานฯตอบวา่ 

 1. คณุภาพของลกูหนีข้องบรษัิทดขีึน้อย่างมาก จากเมือ่ 3 ปีทีแ่ลว้ อัตราหนีท้ีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายไดส้งูถงึ 

รอ้ยละ 12 ส าหรับธรุกจิในประเทศไทย แตข่ณะนีล้ดลงเหลอืเพยีงประมาณรอ้ยละ 4 เทา่นัน้ เนือ่งจาก

บรษัิทมรีะบบทีด่ใีนการประเมนิคณุภาพของลกูคา้ในการพจิารณาอนุมัตสินิเชือ่ 

 2.  บรษัิทไดแ้จง้เมือ่วนัที ่11 เมษายน 2560 วา่ลกูหนี้ไดช้ าระคนืเงนิกูแ้ละดอกเบีย้ทีค่า้งช าระทัง้หมด

ใหก้บับรษัิทแลว้ จงึไมจ่ าเป็นตอ้งเรยีกหลักประกนัเพิม่ 

 3. สนิเชือ่ทีบ่รษัิทใหก้ับกลุม่ผูกู้นั้น้ คอืสนิเชือ่รายยอ่ย  การปลอ่ยกูข้องบรษัิทจะไมม่กีารหักดอกเบีย้กอ่น

แตจ่ะใหไ้ปเทา่กับยอดเงนิทีข่อกู ้

ค าถาม: น.ส.ภาวนา ธงรัตนะ ผูถ้อืหุน้ สอบถามกรรมการตรวจสอบวา่ แมว้า่บรษัิทจะไม่ไดป้ระกอบธรุกจิธนาคารและ

ไมอ่ยูภ่ายใตก้ารก ากับดแูลของธนาคารแหง่ประเทศไทย แตก็่มหีลายบรษัิททีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีนใน

ตลาดหลักทรัพยท์ีป่ฏบิตัติามกฎของแบงกช์าต ิโดยเฉพาะเรือ่งการตัง้ส ารองหนี้สญูใหเ้หมาะสมกบัความ

เสีย่งตามกฎของแบงกช์าต ิเนือ่งจากเห็นวา่ จะสามารถสรา้งความเชือ่มั่นใหก้บันักลงทนุ ใหเ้ห็นถงึความ

ตัง้ใจของบรษัิทในการป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ จงึอยากทราบวา่บรษัิทจะมกีารปรับเปลีย่นนโยบาย

ในการตัง้ส ารองหนี้สญูหรอืไม ่ 

ค าตอบ: นายกฤษณ์ พันธรั์ตนมาลา กรรมการตรวจสอบ ตอบวา่ บรษัิทใชส้ถติกิารช าระเงนิของลกูคา้เพือ่น ามา

พจิารณาในการตัง้ส ารองในแตล่ะครัง้เพือ่พจิารณาวา่อตัราการตัง้ส ารองในแตล่ะครัง้ดงักลา่วเหมาะสม

หรอืไม ่ซึง่คดิวา่ไดผ้ลทีใ่กลเ้คยีงกนัมากทีส่ดุแลว้ โดยทีบ่รษัิทอาจไมไ่ดท้ าตามเกณฑข์องแบงกช์าตทิี่

ตอ้งตัง้เป็นหนี้สญูรอ้ยเปอรเ์ซนตก์รณีลกูหนีผ้ดินัดช าระ 3 เดอืน  
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ค าถาม: นางอาภรณ์ คหูาชยัสกลุ ผูถ้อืหุน้ สอบถามผูบ้รหิารวา่ เดมิบรษัิทไดจั้ดอยูใ่นดชัน ีSET100 และคดิวา่จะได ้

อยูใ่นดชัน ีSET50 แตใ่นทีส่ดุก็ไม่ไดรั้บคดัเลอืก จงึอยากสอบถามวา่ ผูบ้รหิารไดค้ยุถงึสาเหตกุบัทางตลาด

หลกัทรัพยห์รอืไม ่และไดแ้นะน าวา่ กอ่นทีบ่รษัิทจะสง่ขา่วใด ๆ ออกไปยังนักลงทนุ ขอใหไ้ตร่ตรองให ้

รอบคอบกอ่นวา่ ขา่วดงักลา่วจะมผีลกระทบตอ่นักลงทนุในตลาดฯอยา่งไร  

ค าตอบ: ประธานฯตอบวา่ การพจิารณาวา่จะอยูใ่นดัชน ีSET100 หรอื SET50 นัน้ ขึน้อยูก่ับตลาดหลักทรัพย ์โดยที่

สาเหตทุีบ่รษัิทไม่ไดรั้บคัดเลอืกอาจเป็นเพราะ มบีางเกณฑท์ีบ่รษัิทไมเ่ขา้ขา่ยทีจ่ะไดรั้บการคดัเลอืก 

ค าถาม: นายวรีะ ไชยมโนวงศ ์– ผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่ 

 1. ขอสอบถามผูส้อบบัญชวีา่ หลงัจากทีไ่ดรั้บทราบขอ้มูลชีแ้จงของบรษัิท ไปยังตลาดหลักทรัพยแ์ลว้  ทาง

ผูส้อบบญัช ีมคีวามเห็นอะไรเพิม่เตมิหรอืไม่ หมายถงึวา่ ค าชีแ้จงของบรษัิทนัน้ ถกูตอ้ง ครบถว้นแลว้ใช่

หรอืไม ่และจากทีเ่คยตัง้ขอ้สงัเกตไวนั้น้ ยังคงมขีอ้สงัเกตอะไรเพิม่เตมิอกีหรอืไม่ 

 2. ขอสอบถามบรษัิทวา่ จากขา่วทีไ่ดรั้บมานัน้ จรงิหรอืไม่ทีบ่รษัิทไดป้ลอ่ยกูเ้พือ่ใหผู้กู้ม้าซือ้หุน้ของบรษัิท

เอง 

ค าตอบ: 1.  นายโสภณฯ ผูส้อบบญัชตีอบวา่ ไมม่ขีอ้สงัเกตอะไรเพิม่เตมิ แตจ่ะยังคงตดิตามตรวจสอบตอ่ไปเรือ่ย ๆ 

ตราบใดทียั่งคงมยีอดหนีค้า้งช าระอยู ่ก็จะตดิตามเรือ่งการช าระหนีข้องลกูหนี ้และเรือ่งการตดิตามหนี้

ของบรษัิทตอ่ไป 
 2.  ประธานฯตอบวา่ ไมเ่ป็นความจรงิ 

ค าถาม: นายนพคณุ จันทรธนสทุธิ ์ผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่ 

 1.  จากการทีบ่รษัิทเขา้ไปซือ้หุน้ใน CCF ทีศ่รลีงักาในสดัสว่นรอ้ยละ 29.99 และในภายหลังราคาหุน้ใน

กระดานลดลง ถามวา่เหตใุดบรษัิทจงึไมเ่สนอ เขา้ไปซือ้หุน้ในกระดานเพิม่ ใหร้าคาหุน้ขึน้มาเทา่กบัทนุ

ทีเ่ราซือ้ 

 2.  ในปี 2561 และ 2562 บรษัิทมแีผนทีจ่ะปลอ่ยกูเ้ทา่ใด และจะมกีารซือ้กจิการในตา่งประเทศอกีหรอืไม่ 

 3.  ตามทีม่หีนังสอืพมิพล์งขา่ววา่ บรษัิทผูกู้ ้และบรษัิทผูใ้หกู้ ้ในประเทศสงิคโปร ์มทีีอ่ยูท่ ีเ่ดยีวกนั อยาก

ทราบวา่ บรษัิทไดท้ าการแกข้า่วแลว้หรอืยัง 

 4.  ในการประกาศงบการเงนิไตรมาสที ่1/2560 ทีจ่ะมาถงึในอกีไมน่านนี ้มคีวามเห็นวา่ ผูส้อบบญัชคีวรจะมี

โอกาสคยุกับผูบ้รหิารกอ่นหรอืไม ่หากจะมขีอ้สงัเกตใด ๆ ตอ่งบการเงนิของบรษัิทเพือ่ป้องกันความ

เขา้ใจผดิทีอ่าจเกดิขึน้ รวมทัง้การน าเสนอขา่วทีไ่มถู่กตอ้ง 

ค าตอบ:  ประธานฯ ตอบขอ้ซกัถาม ดงันี ้

 1. การซือ้หุน้ในบรษัิทใด ๆ ของบรษัิทนัน้ มนีโยบายพืน้ฐานทีจ่ะซือ้มลูคา่ของบรษัิท (corporate value) 

ไมใ่ชก่ารซือ้เพือ่การเลน่หุน้ นอกจากนัน้ หุน้ของ CCF มผีูถ้อืหุน้รายใหญ ่ถอืหุน้รวมกนัประมาณรอ้ยละ 

80 แลว้ ท าใหป้รมิาณการซือ้ขายหุน้ในตลาดหุน้มนีอ้ยมาก ในแตล่ะวนั และจะตอ้งใชเ้วลานานมากกวา่

จะสามารถซือ้หุน้ไดร้อ้ยละ 29.99 

 2.  ปัจจุบนับรษัิทมกีระแสเงนิสดทีส่ามารถจะซือ้กจิการอืน่ได ้ หากเป็นกจิการทีม่ศีกัยภาพ สามารถสรา้ง

มลูคา่ท าใหบ้รษัิทเตบิโต  อยา่งไรก็ตาม ขณะนี้บรษัิทมธีรุกจิใน 7 ประเทศ ซึง่มกีารใหบ้รกิารทาง

การเงนิในหลาย ๆ ประเภท เชน่ เชา่ซือ้ ไมโครไฟแนนซ ์ปลอ่ยสนิเชือ่รายยอ่ย และสนิเชือ่กลุม่ เป็นตน้ 

ตลอดจนโครงสรา้งพืน้ฐานในการท าธรุกจิ และคดิวา่ธรุกจิในปัจจุบนัก็เพยีงพออยูแ่ลว้ แตก็่จะไม่ลงัเลที่

จะเขา้ซือ้เพิม่ หากมบีรษัิทใดทีม่ศีกัยภาพทีจ่ะท าใหบ้รษัิทเตบิโตตอ่ไป แตใ่นขณะนีก็้จะมุง่เนน้ทีธ่รุกจิ

ปัจจุบนัทีม่อียู่ 

 3. บรษัิทย่อย GLH ในประเทศสงิคโปร ์ไดจ้ดทะเบยีนทีอ่ยูใ่นส านักงานทนายความ ซึง่เป็นส านักงาน

ทนายความทีใ่หญ่ทีส่ดุในสงิคโปร ์จงึเป็นไปไดท้ีจ่ะมลีกูคา้จ านวนมาก จากหลาย ๆ ประเทศ จด

ทะเบยีนโดยใชท้ีอ่ยูเ่ดยีวกนันี้ 

 4. ประธานฯไดข้ออภัยตอ่ผูถ้อืหุน้ในเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ และแจง้วา่ บรษัิทกับผูส้อบบญัชไีดท้ างานร่วมกนั

เป็นอยา่งดมีาโดยตลอดเป็นเวลา 10 ปีแลว้ และหากมสีว่นใดทีจ่ าเป็นจะตอ้งปรับปรุงก็พรอ้มทีจ่ะท างาน

ร่วมกนั   

ค าถาม: นายสมชยั สทุธรัิตน ์ – ผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่ เหตใุดผูส้อบบญัชจีงึไมอ่อกมารับรองงบการเงนิของบรษัิท 
หลงัจากทีบ่รษัิทไดช้ีแ้จงแลว้ เพือ่ประกาศใหนั้กลงทนุทราบวา่ งบการเงนิของบรษัิทถูกตอ้งแลว้ เนือ่งจาก

มองวา่ หากผูส้อบบญัชอีอกมาชว่ยชีแ้จงจะสามารถเรยีกความเชือ่มั่นจากนักลงทนุไดม้ากกวา่ทีบ่รษัิท

ออกมาชีแ้จงเอง 
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ค าตอบ: ประธานฯตอบวา่ ทา่นผูถ้อืหุน้อาจมกีารเขา้ใจคลาดเคลือ่นวา่ ผูส้อบบญัชไีมไ่ดรั้บรองงบการเงนิของบรษัิท 
จงึขอชีแ้จงวา่ งบการเงนิของบรษัิทนัน้ ไดรั้บการรับรองแบบไมม่เีงือ่นไขจากผูส้อบบญัชแีลว้ มเีพยีง

ขอ้สงัเกตบางประการทีไ่ดใ้หค้วามเห็นแกนั่กลงทนุเพิม่เตมิ โดยนายทตัซยึะฯ ไดข้อใหผู้ถ้อืหุน้ดหูนา้แรก

ของงบการเงนิ ซึง่ผูส้อบบญัชไีดร้ะบคุวามเห็นรับรองงบการเงนิของบรษัิทไวแ้ลว้ 

ค าถาม: นายบญุประสทิธิ ์โรจนพฤกษ์ ผูรั้บมอบฉันทะ สอบถามดงันี้ 
 1. บรษัิทจะแน่ใจไดอ้ย่างไรวา่ ผูกู้ซ้ ึง่มชี ือ่เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทดว้ยนัน้ กูเ้งนิไปโดยไม่ไดใ้ชเ้พือ่การซือ้

หุน้ของบรษัิท และมผีูถ้อืหุน้อกีรายสอบถามวา่ บรษัิทจะสามารถตรวจสอบการน าเงนิกูไ้ปใชข้องผูกู้ไ้ด ้
หรอืไมว่า่ ไดน้ าไปใชต้ามวตัถุประสงคท์ีข่อกูไ้ปจรงิ 

 2. มผีูต้ัง้ขอ้สงัเกตวา่ เม็ดเงนิทีบ่รษัิทน าไปลงทนุท าธรุกจิลสีซิง่ในบรษัิทย่อยในประเทศกมัพูชา ซึง่ปรากฏ

ตามหนังสอืชีแ้จงของบรษัิท เมือ่วนัที ่13 มนีาคม 2560 จ านวน 59.136 ลา้นเหรยีญสหรัฐ หรอืประมาณ 
2 พันกวา่ลา้นบาทนัน้ ไมค่วรจะสงูมากขนาดนี ้ จงึอยากทราบวา่ สว่นแบง่การตลาดของบรษัิทย่อยใน

กมัพูชานัน้เป็นเทา่ใด และมูลคา่ลสีซิง่รวมทัง้ตลาดเป็นเทา่ใด  
ค าตอบ: ประธานฯตอบวา่ 

 1. บรษัิทไมเ่คยสนับสนุนใหผู้กู้ท้ัง้ผูกู้ส้งิคโปรแ์ละไซปรัส หรอืแมแ้ตผู่กู้ร้ายยอ่ยอืน่ ๆ ใหน้ าเงนิทีกู่ไ้ปซือ้
หุน้ของบรษัิท สว่นเรือ่งการตรวจสอบวา่ผูกู้ไ้ดน้ าเงนิกูไ้ปใชอ้ย่างไรนัน้ บรษัิทไม่สามารถตรวจสอบ

รายละเอยีดการน าเงนิกูไ้ปใชข้องผูกู้ไ้ด ้ เนือ่งจากบรษัิทไมไ่ดท้ าธรุกจิแบบธนาคาร นอกจากนัน้ บรษัิท

ปลอ่ยสนิเชือ่โดยมอีตัราดอกเบีย้สงูและมคีวามเสีย่งสงู แตส่ิง่ทีบ่รษัิทมุง่เนน้คอื จะท าอยา่งไรใหม้ผีล
ก าไรสงูสดุ และลดความเสีย่งใหม้ากทีส่ดุ ซึง่เป็นโมเดลธรุกจิของบรษัิท  ดงันัน้ ในขณะทีต่อ้งการเพิม่

ผลก าไรสงูสดุใหก้ับบรษัิท บรษัิทก็จ าเป็นตอ้งหาพันธมติรทางธรุกจิทีด่เีพือ่ลดความเสีย่ง และผูกู้ท้ัง้ 2 
กลุม่ก็เป็นพันธมติรทางธรุกจิทีด่กีบับรษัิทมาเป็นเวลายาวนาน จงึมคีวามเชือ่มั่นในคณุภาพของธรุกจิของ

ผูกู้ท้ัง้ 2 กลุม่ และยังมคีวามมั่นใจในโมเดลธรุกจินีข้องบรษัิท และจะด าเนนิการตามโมเดลธุรกจินีต้อ่ไป 

 2. สว่นแบง่การตลาดการเชา่ซือ้รถจักรยานยนตข์องบรษัิทในประเทศกมัพูชามปีระมาณ รอ้ยละ 15 เทยีบ
กบัยอดขายของฮอนดา้ ซึง่ยังคงต า่อยูแ่ตก็่ก าลงัเตบิโต  สว่นธรุกจิสนิเชือ่ไมโครไฟแนนซนั์น้ อตัรา

ดอกเบีย้ถกูจ ากดัไวส้งูสดุทีร่อ้ยละ 18 ในประเทศกมัพูชา ในขณะทีไ่มม่กีารจ ากดัอตัราดอกเบีย้ของการ
เชา่ซือ้ซึง่เป็นสญัญาณทีด่สี าหรับบรษัิท และบรษัิทก็สามารถทีจ่ะขยายธรุกจิไปในสนิคา้ อืน่ๆ 

นอกเหนอืจากรถจักรยานยนต ์ เชน่ เครือ่งจักรทางการเกษตร ฯลฯ หรอื สนิเชือ่ทีม่หีลักทรัพยค์ ้าประกนั 
ทีบ่รษัิทเพิง่จะเปิดตวัในประเทศกมัพูชา ซึง่บรษัิทมศีักยภาพทีจ่ะเตบิโตตอ่ไปได ้ 

  

ค าถาม: ผูถ้อืหุน้สอบถามวา่ จากหนังสอืชีแ้จงของบรษัิทเมือ่วนัที ่11 เมษายน 2560 บรษัิทแจง้วา่ไดรั้บช าระเงนิตน้
และดอกเบีย้ลว่งหนา้จากผูกู้ส้งิคโปรแ์ละไซปรัส เมือ่วนัที ่11 เมษายน 2560 จงึอยากทราบวา่ ผูส้อบบญัชี

จะน ารายไดน้ีม้าบนัทกึรวมในงบการเงนิไตรมาสที ่1/2560 นีเ้ลยหรอืไม่ 
ค าตอบ: นายทัตซยึะฯ ตอบวา่ บรษัิทจะค านวณรายไดด้อกเบีย้ทีรั่บเขา้มาจนถงึสิน้ ไตรมาสที ่1/2560 หรอืวนัที ่ 31 

มนีาคม 2560 และจะน ามาบนัทกึในงบการเงนิรวม ในไตรมาสที ่1/2560  

  
 เมือ่ไมม่ผีูใ้ดมคี าถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณา รับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

และอนุมัตงิบดลุและงบก าไรขาดทนุ และรายงานของผูส้อบบัญช ีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559  
 

ประธานแจง้วา่ มตใินวาระนี้ จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน 

มต ิ ทีป่ระชมุรับทราบรายงานประจ าปีและผลการด าเนนิงานของบรษัิท และอนุมัต ิ  งบดลุ งบก าไรขาดทนุ และ
รายงานของผูส้อบบัญช ีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559  โดยมผีูอ้อกเสยีง ดงันี้ 

  เห็นดว้ย  941,119,504 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 99.9991  

  ไมเ่ห็นดว้ย          5,000   คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.0005 
  งดออกเสยีง          3,000 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.0003 

  บตัรเสยี      0 คะแนนเสยีง  ไมนั่บเป็นฐานเสยีง 
หมายเหต ุ  ในวาระนีม้ผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุระหวา่งการประชมุเพิม่ขึน้ 11 รายจ านวน 287,102 หุน้ (เสยีง)  รวมเป็น

จ านวนหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุทัง้หมด จ านวน 941,127,504 หุน้ (เสยีง) 
 

ระเบยีบวาระที ่3 พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผล ประจ าปี 2559 

ประธานแจง้วา่เนือ่งจากผลการด าเนนิงานของบรษัิทในปี 2559 (หรอืตัง้แต ่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559) 

บรษัิทมผีลก าไรสทุธจิ านวน 481,927,048 บาท  และไม่มยีอดขาดทนุสะสม และตามขอ้บงัคับของบรษัิทขอ้ที ่ 40 

บรษัิทตอ้งจัดสรรก าไรสทุธปิระจ าปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุส ารอง ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสทุธปิระจ าปีหักดว้ย



 

15 
 

ยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมจี านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิ(10) ของทนุจดทะเบยีน และ

เนือ่งจากบรษัิทฯ ไดจั้ดสรรทนุส ารองตามกฎหมายไวค้รบรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนตามทีก่ฎหมายก าหนดแลว้ 

ดงันัน้  คณะกรรมการจงึเห็นสมควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลประจ าปีจากผลการด าเนนิงาน

สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2559 เป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 417,997,450 บาท หรอืคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 87 ของก าไรสทุธ ิ

(ตามงบการเงนิเฉพาะ) หรอืคดิเป็น 0.2470 - 0.2740 บาทตอ่หุน้ ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษัิท 

ทีร่ะบวุา่ เงนิปันผลจะจ่ายไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธขิองบรษัิท ทัง้นี ้ อตัราการจา่ยปันผลตอ่หุน้ทีแ่น่นอน

ขึน้อยู่กบัจ านวนการใชส้ทิธใิบส าคัญแสดงสทิธ ิGL- W4 ครัง้ที ่ 8 ในวนัที ่31 มนีาคม 2560 และ ครัง้ที ่ 9 ในวนัที ่30 

เมษายน 2560  โดยบรษัิทฯ จะประกาศอตัราทีแ่น่นอนใหท้ราบภายใน วนัที ่2 พฤษภาคม 2560  

โดยก าหนดวนับนัทกึรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธรัิบเงนิปันผล ในวันที ่ 9 พฤษภาคม 2560 และใหร้วบรวมรายชือ่
ตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนในวนัที ่11 พฤษภาคม 2560 และก าหนดจา่ยเงนิปัน

ผลในวนัที ่25 พฤษภาคม 2560 
 

 ทัง้นี ้ ในปี 2558 บรษัิทมผีลก าไรสทุธจิ านวน 340,211,643 บาท และมกีารจา่ยเงนิปันผลจากผลการ

ด าเนนิงาน สิน้สดุ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2558 คดิเป็นจ านวนเงนิทัง้ส ิน้  237,960,099.16 บาท หรอืรอ้ยละ 69.94 ของ

ก าไรสทุธ ิ หรอืคดิเป็น 0.1560 บาทตอ่หุน้   

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ทัง้นีไ้มม่ผีูถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิ ประธานฯจงึเสนอ
ใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2559 ตามทีเ่สนอมา 

ทัง้นี ้มตใินวาระนี ้จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 มต ิ  ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ จงึมมีตอินุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2559 จากผลการด าเนนิงานสิน้สดุ ณ 
วนัที ่31 ธันวาคม 2559 ตามทีเ่สนอมาทกุประการ โดยมผีูอ้อกเสยีง ดงันี้ 

  เห็นดว้ย  941,122,504 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 99.9995  

  ไมเ่ห็นดว้ย           5,000 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.0005 
  งดออกเสยีง            0 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 

  บตัรเสยี       0 คะแนนเสยีง  ไมนั่บเป็นฐานเสยีง 
 

ระเบยีบวาระที ่4   พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหนง่ 

  ประธานฯ กลา่ววา่ตามขอ้บงัคับของบรษัิท ขอ้ 18 ระบวุา่ ในการประชมุสามัญประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออก

จากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึง่ในสาม (1/3) เป็นอัตรา  ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ ก็ให ้

ออกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกับสว่นหนึง่ในสาม  และกรรมการคนทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหมก็่ได ้

  ปัจจุบนั บรษัิทมกีรรมการรวมทัง้ส ิน้ 12 ทา่น  ดงันัน้ จะมกีรรมการจ านวน 4 ทา่นทีจ่ะตอ้งออกตามวาระในครัง้นี ้ 

ซึง่ไดแ้ก ่  

1) นาย โศณติ พชิญางกรู  กรรมการอสิระ 
2) นาย มเุนะโอะ ทาชโิร่               กรรมการ 

3) นาย มทิซจึ ิโคโนชติะ   ประธานกรรมการ 
4) นาย เรจสิ โรดอลฟ์ มารแ์ต็ง มาแต็ง กรรมการ 

 

 ดงันัน้ คณะกรรมการจงึเห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตใิหก้รรมการทัง้ 4 ทา่น กลับเขา้ด ารงต าแหน่ง

กรรมการในต าแหน่งเดมิอกีวาระหนึง่ เนือ่งจากบคุคลทัง้สีด่งักลา่ว ลว้นเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ ความสามารถ และมี

ประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การด าเนนิธรุกจิของบรษัิท และไดอ้ทุศิเวลาใหก้ับบรษัิทอย่างเต็มที ่  

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิ ทัง้นี ้ ไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิ ประธานฯจงึเสนอใหผู้ ้
ถอืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระทัง้ 4 ทา่น กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเดมิอกีวาระหนึง่ ตามทีเ่สนอมา 

 ทัง้นี ้ ประธานฯแจง้วา่ ในวาระนี ้ จะท าการลงคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคล และมตใินวาระนีแ้ตล่ะบคุคลจะตอ้ง

ไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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มต ิ ทีป่ระชมุมมีตอินุมัตใิหก้รรมการทีต่อ้งออกตามวาระจ านวน 4 คน กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการใน

ต าแหน่งเดมิอกีวาระหนึง่ โดยมผีูอ้อกเสยีง ดงันี้ 

ล าดับ รายชือ่กรรมการ คะแนนเสยีง  

  เห็นดว้ย รอ้ยละ ไมเ่ห็นดว้ย รอ้ยละ งดออกเสยีง รอ้ยละ บัตรเสยี 

1. นายโศณติ พชิญางกรู 931,787,504 99.0076 7,787,000 0.8274 1,553,000 0.1650 0 

2. นายมเุนะโอะ ทาชโิร ่ 925,098,486 98.2968 14,476,018 1.5382 1,553,000 0.1650 0 

3. นายมทิซจึ ิโคโนชติะ 939,569,504 99.8345 5,000 0.0005 1,553,000 0.1650 0 

4. นายเรจสิ มาแต็ง 925,089,486 98.2959 14,485,018 1.5391 1,553,000 0.1650 0 

รายนามคณะกรรมการบรษัิท หลงัจากไดรั้บการเลอืกตัง้กลับเขา้ด ารงต าแหน่ง โดยเรยีงล าดับตามการออกตาม

วาระ จะเป็นดงันี้ 

1) พล.อ. สบืสนัต ์ทรรทรานนท ์กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

2) นายอาลนั ดเูฟส    กรรมการ 

3) นายทัตซยึะ โคโนชติะ กรรมการ 

4) นายกฤษณ์ พันธรั์ตนมาลา กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

5) ดร.พลเดช เทอดพทิกัษ์วานชิ  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

6) นายแพทรคิ ท ีฟิชเชอร ์ กรรมการ 

7) นายรกิ ิ อชิกิาม ิ กรรมการ 

8) นายยซูเุกะ โคซมูะ  กรรมการ 

9) นายโศณติ พชิญางกรู กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

10) นายมเุนะโอะ ทาชโิร่ กรรมการ 

11) นายมทิซจึ ิโคโนชติะ ประธานกรรมการ 

12) นายเรจสิ มารแ์ต็ง  กรรมการ 
 

ระเบยีบวาระที ่5  พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดคา่ตอบแทน ประจ าปี 2560 

ประธานฯกลา่ววา่คณะกรรมการเห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้ บรษัิทส านักงาน อวีาย จ ากัด 

ซงึเป็นผูส้อบบัญชรีายเดมิ เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ ประจ าปี 2560 ตอ่ไปเป็นปีที ่ 11  โดยมรีายชือ่ผูส้อบบัญช ี 
ไดแ้ก ่ 

1.  นายโสภณ เพิม่ศริวิัลลภ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่3182(เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษัิท 

เมือ่ปี 2559) หรอื 

2.  นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกลุ  ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่3516(เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของ

บรษัิท มาเป็นเวลาตดิตอ่กนัรวม 2 ปี ไดแ้ก ่ปี 2557-2558) หรอื 

3.  นางสาวพมิพใ์จ มานติขจรกจิ  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่   4521 (เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของ
บรษัิท มาเป็นเวลาตดิตอ่กนัรวม 4 ปี ไดแ้ก ่ปี 2553-2556) หรอื       

4.  นายชยพล ศภุเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3972 (ยังไมเ่คยลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิของ

บรษัิท) หรอื     

5.  นางสาวรสพร เดชอาคม   ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขท ี5659 (ยังไมเ่คยลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิของ

บรษัิท) 

โดยใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึง่มอี านาจตรวจสอบ ท า และลงนามในรายงานการสอบบัญชขีองบรษัิท ทัง้นี้ ไม่

มผีูส้อบบัญชที่านใดมคีวามสัมพันธ์ หรือส่วนไดเ้สยีกับบริษัท ผูบ้รหิาร ผูถ้ ือหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับบุคคล
ดงักลา่ว จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิทฯ 

และเห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตใิหก้ าหนดคา่สอบบญัช ี ประจ าปี 2560 ในวงเงนิไมเ่กนิ 

4,700,000 บาท ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ(non-audit fee) ซึง่เพิม่ขึน้จากปี 2559 จ านวน 2.45 ลา้นบาท เนือ่งจากการ
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ขยายจ านวนบรษัิทย่อยในตา่งประเทศจาก 3 ประเทศเป็น 6 ประเทศและขอบเขตงานทีเ่พิม่ขึน้ จากการท างบการเงนิ
รวมส าหรับบรษัิท และบรษัิทย่อยในประเทศไทย สงิคโปร ์ กัมพูชา ลาว อนิโดนเีซยี  ศรลีังกา และเมยีนมา  โดยในปี 

2560 บรษัิทย่อยทกุแหง่ของบรษัิทจะใชส้ านักงานผูส้อบบัญชเีดยีวกนักับบรษัิท คอื ส านักงาน อ ี วาย จ ากัด ในแตล่ะ

ประเทศ ยกเวน้ บรษัิทยอ่ยในประเทศอนิโดนเีซยี  ซึง่จะใชส้ านักงานเดมิในปีทีแ่ลว้ คอื บรษัิท   แกรนท ์ ธอรน์ตัน้ 
อนิโดนเีซยี เนือ่งจาก บรษัิท อ ีวาย อนิโดนเีซยี มขีอ้จ ากัดภายในท าใหไ้ม่สามารถรับลกูคา้เพิม่ไดใ้นปี 2560 นี้   

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่ บรษัิทส านักงาน อ ี วาย จ ากดั เป็นบรษัิทซึง่มชี ือ่เสยีง และมมีาตรฐาน

เป็นทีย่อมรับในระดับสากล อกีทัง้ไดเ้สนอคา่สอบบัญชใีนอัตราทีเ่หมาะสม 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิ โดยสามารถสรุปได ้ดงันี้ 

ค าถาม:  นายนคิม ภคมัณฑ ุผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่ ไดเ้ห็นจากรายงานประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 2/2559 เมือ่วนัที ่6 
ธันวาคม 2559 แจง้วา่ บรษัิท ไดแ้ตง่ตัง้ให ้บรษัิท แกรนท ์ธอรน์ตัน้ เซอรว์สิเซส จ ากดั เป็นทีป่รกึษาทางการ

เงนิอสิระใหก้ับบรษัิท จงึขอสอบถามวา่ การทีบ่รษัิทยอ่ยในอนิโดนเิซยี แตง่ตัง้ให ้ บรษัิท แกรนท ์ ธอรน์ตัน้ 
อนิโดนเิซยี เป็นผูส้อบบัญช ีนัน้ สามารถกระท าไดห้รอืไม่ 

ค าตอบ: ประธานฯตอบวา่สามารถท าได ้เนือ่งจากเป็นคนละบรษัิทกนั 

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิ ประธานฯจงึเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาการแตง่ตัง้บรษัิทส านักงาน อ ี วาย 
จ ากัด ใหเ้ป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท และก าหนดคา่ตอบแทน ประจ าปี 2560 ตามทีเ่สนอมา 

ทัง้นี ้มตใินวาระนี ้จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มต ิ ทีป่ระชมุมมีตอินุมัตใิหแ้ตง่ตัง้บรษัิท ส านักงาน อ ีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัช ีของบรษัิท  ประจ าปี 2560 

และใหก้ าหนดคา่สอบบญัช ีในวงเงนิไมเ่กนิ 4,700,000 บาท (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ) ตามทีเ่สนอมาทกุประการโดยมผีู ้
ออกเสยีง ดงันี ้

เห็นดว้ย   940,999,504 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 99.9864 

ไมเ่ห็นดว้ย             5,000   คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.0005 

งดออกเสยีง         123,000 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.0131 
บตัรเสยี        0 คะแนนเสยีง  ไมนั่บเป็นฐานเสยีง 

ระเบยีบวาระที ่6  พจิารณาอนุมตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบส าหรบัปี 2560 

     ประธานฯกลา่ววา่การก าหนดคา่ตอบแทนของบรษัิทไม่ไดผ้่านคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน เนือ่งจาก

ปัจจุบนั บรษัิทไมม่คีณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน  อย่างไรก็ตาม การก าหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการไดผ้่าน

การพจิารณาอยา่งรอบคอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท กอ่นทีจ่ะน าเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัต ิ ซึง่ปกตจิะ

ประกอบดว้ย คา่เบีย้ประชมุ และคา่บ าเหน็จของกรรมการ โดยพจิารณาใหเ้หมาะสมกบัขอบเขตหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ 

และสอดคลอ้งกับผลประกอบการของบรษัิทเป็นหลัก 

ส าหรับปี 2560 คณะกรรมการเห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมัตใิหจ้ัดสรรคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการ

ตรวจสอบตอ่ครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ ในอตัราเดยีวกนักบัปีทีแ่ลว้ โดยมรีายละเอยีด ดงัตอ่ไปนี้ 

คา่เบีย้ประชุม  

- ประธานกรรมการบรษัิท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทา่นละ 12,000 บาทตอ่ครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ 

- กรรมการบรษัิท และกรรมการตรวจสอบ จะไดรั้บทา่นละ 10,000 บาทตอ่ครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ 
ทัง้นี ้  กรรมการตรวจสอบจะไดรั้บคา่เบีย้ประชมุทัง้ในฐานะของกรรมการและกรรมการตรวจสอบตาม

ภารกจิทีเ่พิม่ขึน้ 
คา่บ าเหน็จ  จะพจิารณาจากผลประกอบการของบรษัิทเป็นหลกั โดยจะเสนอใหจ้า่ยประมาณ 2 เทา่ของจ านวน

เดอืนเฉลีย่ของโบนัสพนักงาน (เชน่ หากพนักงานไดรั้บโบนัสเฉลีย่ 2 เดอืน กรรมการจะไดรั้บ 4 เดอืนของคา่เบีย้

ประชมุตอ่ครัง้) ซึง่เป็นเงือ่นไขเดยีวกนักบัปีทีแ่ลว้ 
 

เมือ่ปี 2559 บรษัิทมผีลก าไรจ านวน 481.93 ลา้นบาท และไดจ้า่ยคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

จ านวนทัง้ส ิน้  4,226,000  บาทโดยแบง่เป็นคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบรษัิทจ านวน 2,068,000 บาท คา่เบีย้ประชมุ

คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 546,000 บาท และคา่บ าเหน็จกรรมการ จ านวน 1,612,000 บาท 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิ ทัง้นี้ ไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิ ประธานฯจงึเสนอใหผู้ ้

ถอืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ส าหรับปี 2560 ตามทีเ่สนอมา  

 ทัง้นี ้มตใินวาระนี ้จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีง ไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า

ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง โดยบรษัิทฯ มกีรรมการทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ ซึง่ถอืหุน้นับรวมกนัได ้1,705,803 หุน้ นับเป็นผูท้ีม่ ี

สว่นไดเ้สยี จงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนี้ 

มต ิ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ส าหรับปี 2560 

ตามทีเ่สนอมา  โดยมผีูอ้อกเสยีง ดงันี้ 

  เห็นดว้ย  937,743,701 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  99.8214 

  ไมเ่ห็นดว้ย     1,105,000 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.1176 

  งดออกเสยีง        573,000     คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.0610 

 บตัรเสยี        0 คะแนนเสยีง  ไมนั่บเป็นฐานเสยีง 

 

ระเบยีบวาระที ่7  พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 

-ไมม่-ี 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิ เมือ่ไม่มผีูใ้ดสอบถามค าถามเพิม่เตมิ ประธานฯกลา่วปิด

ประชมุเมือ่เวลา 14.25 น. 

 

ลงชือ่   ลงชือ่ ___________________ 

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

           เลขานุการบรษัิท             ประธานกรรมการ 




