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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 

ของ  

บรษิทั กรุป๊ลสี จ ากดั (มหาชน) 

(“บรษิทั”) 

 

วนั  เวลา  และสถานทีป่ระชุม 

ประชมุเมือ่วนัพฤหัสบดทีี ่26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.  ณ หอ้งเมจกิ 2 ชัน้ 2 โรงแรม มริาเคลิแกรนด ์คอน

เวนชัน่ เลขที ่99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงหลกัสี ่เขตดอนเมอืง กรุงเทพฯ 10210    

เร ิม่การประชุม 

 นางสาวเยาวโรจน ์กลิน่บญุ (“ผูด้ าเนนิรายการ”) ไดก้ลา่วแนะน าคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ

(ซึง่ในปัจจุบนัเป็นคณะกรรมการชดุยอ่ยชดุเดยีว โดยบรษัิทอยูร่ะหวา่งการพจิารณาจัดตัง้คณะกรรมการชดุย่อยอืน่

เพิม่เตมิในปีนี)้ ผูบ้รหิาร กรรมการทีจ่ะไดรั้บการเสนอชือ่แตง่ตัง้เป็นกรรมการใหม ่รวมทัง้ตวัแทนจากผูส้อบบัญช ี

และตัวแทนจากทีป่รกึษากฎหมายทีเ่ขา้ร่วมประชมุ ดงันี้ 

กรรมการผูเ้ขา้รว่มประชุม  

1)   นายสกล หาญสทุธวิารนิทร ์ ประธานกรรมการ กรรมการอสิระและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

2) นายทตัซยึะ โคโนชติะ กรรมการ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร และประธาน

กรรมการบรหิาร 

3) นายมเุนะโอะ ทาชโิร่ กรรมการ กรรมการบรหิารและประธานเจา้หนา้ทีป่ฏบิตักิาร 

4) นายอาลนั ฌอง  ปาสคาล ดเูฟส กรรมการ ประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงนิและกรรมการบรหิาร  

5) นายรกิ ิ อชิกิาม ิ กรรมการ และกรรมการบรหิารของกลุม่ 

6) นายยซูเุกะ โคซมูะ กรรมการ 

7) นายวบิลูย ์ องิคากลุ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

8) นางสมุาล ี โชคดอีนันต ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

9) ดร.พลเดช เทอดพทิกัษ์วานชิ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

10) นายทรอย แอ็นดรู สกนูเนอรแ์มน กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
สดัสว่นกรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุ คดิเป็นรอ้ยละ 90.9) 

กรรมการผูไ้มเ่ขา้รว่มประชุม 

1) นายเรจสิ โรดอลฟ์ มาแต็ง มาแต็ง  กรรมการ 

กรรมการบรหิารของกลุม่ 

1) นายนโิคเลย ์คอเซยีคอฟ  ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร, PT Group Lease Finance Indonesia 

2) นายเฟรดดี ้มาร ี   ประธานเจา้หนา้ทีเ่ทคโนโลย ีบมจ. กรุ๊ปลสี 

3) นายโบรสิ ซอรซ์   รองประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงนิ การบัญชแีละตรวจสอบ บมจ. กรุ๊ปลสี 

4) นายคานาเมะ ฮาชโิมโตะ  กรรมการผูจ้ัดการ GL Leasing (Lao) Co.,Ltd. และ BG Microfinance 

Myanmar Co.,Ltd.  

กรรมการทีจ่ะไดร้บัการเสนอชือ่แตง่ต ัง้เป็นกรรมการใหม ่

1) นายโตโมฮโิกะ  โชจ ิ  

2) นายคานาเมะ ฮาชโิมโตะ 

 

ตวัแทนผูส้อบบญัชทีีเ่ขา้รว่มประชุม 

1) นายรุทร ชวนะกว ี  บรษัิท ส านักงาน อ ีวาย จ ากดั 

2) น.ส.พมิพใ์จ มานติขจรกจิ  บรษัิท ส านักงาน อ ีวาย จ ากดั 
3) น.ส.วราภรณ์    อภชิยันันท ์ บรษัิท ส านักงาน อ ีวาย จ ากดั 
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ตวัแทนทีป่รกึษากฎหมายทีเ่ขา้รว่มประชุม 

- 1) นายอภชิาต ิ พันธุเ์กษร    บรษัิท Hunton Andrew Kurth จ ากดั   
- 2) น.ส.เยาวโรจน ์ กลิน่บญุ   บรษัิท Hunton Andrew Kurth จ ากดั   

 (ท าหนา้ทีเ่ป็นผูด้ าเนนิรายการ) 

ผูด้ าเนนิรายการแจง้ตอ่ทีป่ระชมุวา่ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีาร

แกไ้ขเพิม่เตมิ) และ ขอ้บงัคับของบรษัิทก าหนดใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ดงันัน้ จงึเรยีน

เชญิ คณุสกล หาญสทุธวิารนิทร ์ ประธานกรรมการ ซึง่ท าหนา้ทีป่ระธานทีป่ระชมุกลา่วตอ้นรับผูถ้อืหุน้และเปิด

ประชมุ 

คณุสกล หาญสทุธวิารนิทร ์ประธานกรรมการ ท าหนา้ทีป่ระธานทีป่ระชมุ (“ประธาน”) กล่าวตอ้นรับและ
กลา่วขอบคณุผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีส่ละเวลาเดนิทางมาเขา้ร่วมประชมุ และเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ทีม่าประชมุทีเ่ป็น

ชาวต่างชาต ิสามารถเขา้ใจการประชมุไดถู้กตอ้ง เลขานุการเป็นผูแ้ปลภาษาอังกฤษเพือ่ความสะดวกส าหรับผูถ้อื

หุน้ตา่งชาต ิและในสว่นของการแปลค าถามและค าตอบจะมอบหมายหนา้ทีใ่หก้ับ คุณชนมพ์รรษา นฤหลา้ เป็นผู ้
แปล และในการแจง้องคป์ระชมุ และการประกาศผลการนับคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระจะท าเป็นภาษาไทยโดยมคี า

แปลภาษาอังกฤษปรากฏรายละเอยีดทีน่ าเสนอบนจอภาพ ทีป่รากฏอยู่บนจอประกาศผลการนับคะแนนเสยีง และ
มอบหมายใหผู้ด้ าเนนิรายการเป็นผูช้ ีแ้จงตอ่ทีป่ระชมุเกีย่วกบัวธิกีารปฏบิตัใินการลงคะแนน และการนับคะแนนเสยีง 

กอ่นการชีแ้จงตอ่ทีป่ระชมุเกีย่วกบัวธิกีารปฏบิตัใินการลงคะแนน และการนับคะแนนเสยีง ประธานแจง้วา่
บรษัิทไดจั้ดท าหนังสอืเชญิประชมุทีร่ะบ ุวนั เวลา สถานที ่และวาระการประชมุ พรอ้มทัง้เอกสารแนบตา่ง ๆ และได ้

จัดสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้โดยผ่านทาง บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย จ ากัด ซึง่เป็นนายทะเบยีน

หลกัทรัพยข์องบรษัิท รวมทัง้ลงพมิพโ์ฆษณาในหนังสอืพมิพร์ายวนั เป็นการแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ตามเกณฑท์ี่

กฎหมาย และขอ้บงัคับของบรษัิทก าหนดทกุประการ  ดงันัน้ การบอกกลา่วการประชมุครัง้นี้จงึเป็นไปโดยชอบแลว้  

ประธาน ประกาศองคป์ระชมุวา่ การประชมุในครัง้นีม้ผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง จ านวน 41 รายมี

จ านวนหุน้รวม 23,082,946 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 1.5131 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด และผูท้ีไ่ดรั้บมอบ

ฉันทะจากผูถ้อืหุน้ เขา้ร่วมประชมุ จ านวน 31 ราย มจี านวนหุน้รวม 777,466,332 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 50.9634 ของ

จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด รวมเป็น 72 ราย นับจ านวนหุน้ได ้ ทัง้ส ิน้ 800,549,278 หุน้ หรอืเทา่กับรอ้ยละ 

52.4765 ซึง่เกนิกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท ซึง่มจี านวนทัง้ส ิน้ 

1,525,538,139 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคับของบรษัิท ขอ้ 33 ซึง่ระบวุา่  “องคป์ระชมุส าหรับการประชมุ

ผูถ้อืหุน้ทกุคราว จะตอ้งประกอบดว้ยผูถ้อืหุน้ และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้(ถา้ม)ี มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ยีส่บิหา้

คน (25) หรอืไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งถอืหุน้นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสาม

(1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชมุ” 

การประกาศวธิกีารลงคะแนนเสยีง 

 ผูด้ าเนนิรายการการประชมุชีแ้จงวธิกีารปฏบิัตใินการลงคะแนน และการนับคะแนนเสยีงใหท้ีป่ระชมุทราบ

เพือ่ใหก้ารประชมุเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีดงันี้ 

1. การออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุ ผูถ้อืหุน้ทกุคนจะมคีะแนนเสยีงเทา่กับจ านวนหุน้ทีต่นถอื โดยให ้

นับหนึง่หุน้เป็นหนึง่เสยีง 

2. กรณีผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง และผูรั้บมอบฉันทะตามแบบทีก่ฎหมายก าหนด ใหป้ฏบิัตกิารลงคะแนน

เสยีงดงัตอ่ไปนี ้

 กอ่นการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ ใหผู้ถ้อืหุน้ลงลายมอืชือ่ในบัตรลงคะแนนดว้ย ทัง้นี้ เพือ่ใหเ้กดิความ

โปร่งใสในการลงคะแนน 

 ในการลงคะแนนเสยีงส าหรับทุกวาระ หากไม่มผีูถ้อืหุน้ ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสยีง ใหถ้อืว่าผูถ้ ือหุน้ 
เห็นชอบหรอืเห็นดว้ย ตามจ านวนเสยีงของตน ตอ่มตทิีน่ าเสนอ ส าหรับผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เห็นดว้ยหรืองดออก

เสยีง ใหผู้ถ้อืหุน้ ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนทีบ่รษัิทจัดใหพ้รอ้มลงลายมอืชือ่ และยกมอืใหเ้จา้หนา้ทีไ่ป
เก็บบตัรลงคะแนนเสยีง เพือ่น าไปบนัทกึคะแนนเสยีง 

 ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสยีงทีไ่ม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสยีง หักออกจากคะแนนเสยีง

ทัง้หมด และสว่นทีเ่หลอืจะถอืวา่เป็นคะแนนเสยีงทีเ่ห็นดว้ย ส าหรับผูท้ีอ่อกเสยีงเห็นดว้ยในวาระเหล่านี ้ 
ขอใหเ้ก็บบัตรลงคะแนนไว ้และสง่คนืแกเ่จา้หนา้ทีข่องบรษัิท หลังเสร็จสิน้การประชมุ ทัง้นี้ การลงมตใิน
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การประชมุครัง้นี้ เป็นการลงมตแิบบเปิดเผย ไม่ใชก่ารลงมตแิบบลับ แตม่กีารเก็บบัตรลงคะแนนผูเ้ขา้ร่วม

ประชมุทัง้หมดเพือ่ใหเ้กดิความโปร่งใส 

 การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้จะถอืวา่การลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะ และบรษิทัจะไมน่บั
บตัรเสยีเป็นฐานในการค านวณคะแนนเสยีง 

1) บตัรลงคะแนนทีม่กีารท าเครือ่งหมายเกนิกวา่หนึง่ชอ่ง  

2) บตัรลงคะแนนทีม่กีารออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3) บตัรลงคะแนนทีม่กีารขดีฆา่และไมม่ลีายมอืชือ่ก ากบั  

4) บตัรลงคะแนนทีล่งคะแนนเสยีงเกนิกวา่เสยีงทีม่อียู ่ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการแกไ้ขการออกเสยีง ใหข้ดีฆา่ของเดมิและลงชือ่ก ากบัดว้ยทกุครัง้  

และกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สง่บัตรลงคะแนนเสยีงไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม หรอืบัตรลงคะแนนไม่มกีารลงคะแนน
เสยีงใด ๆ บรษัิท จะถอืวา่ผูถ้อืหุน้เห็นดว้ยและจะนับรวมเป็นคะแนนเสยีงเห็นดว้ยในวาระนัน้ ๆ 

3. กรณีผูถ้อืหุน้ทีท่ าหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ใหผู้อ้ ืน่เขา้ร่วมประชมุ หรือมอบใหก้รรมการหรือกรรมการ

อสิระออกเสยีง และก าหนดใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้หรือผู ้
มอบฉันทะ ผูรั้บมอบฉันทะจะลงคะแนนเสยีงตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้หรอืผูม้อบฉันทะ 

 กรณีผูถ้อืหุน้ทีท่ าหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผูถ้อืหุน้ต่างประเทศ ซึง่แต่งตัง้คัสโตเดยีนใน
ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้ สามารถแยกลงคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง คราว

เดยีวกนัในแตล่ะวาระ โดยแยกเสยีงทีจ่ะท าการลงคะแนนเทา่กบัจ านวนหุน้ทีต่นถอื 

4. ภายใตข้อ้บังคับของบรษัิท ก าหนดวา่ “ในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ

และออกเสยีงลงคะแนนโดยใหนั้บหนึ่งหุน้เป็นเสยีงหนึ่ง ถา้มคีะแนนเสยีงเท่ากันใหป้ระธานในทีป่ระชมุ

ออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด”  

 ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ว่าเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะ

คะแนนเสยีง “เห็นดว้ย” และ “ไม่เห็นดว้ย” ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเทา่นัน้ โดย
ในกรณีผูถ้อืหุน้มกีารออกเสยีงลงคะแนน “งดออกเสยีง” บรษัิทจะไม่นับการออกเสยีงดังกลา่วเป็นฐานใน

การนับคะแนนเสยีง 

5. ส าหรับผูถ้ือหุน้ทีป่ระสงคจ์ะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธขิอง
ทา่นได ้โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหนา้ใหก้บัเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทกอ่นออกจากหอ้งประชมุ 

6. คะแนนเสยีงของจ านวนผูถ้อืหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เทา่กัน เนื่องจากการทยอยเขา้หอ้งประชมุของผูถ้อื
หุน้และผูรั้บมอบฉันทะ ท าใหจ้ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชมุแตล่ะวาระอาจไมเ่ทา่กนั 

7. เพือ่ความรวดเร็ว ถูกตอ้ง และโปร่งใสในการนับคะแนนเสยีง บรษัิทขออาสาสมัครผูถ้อืหุน้ 2 ทา่นร่วมเป็น
ผูต้รวจสอบในการนับคะแนนเสยีง อย่างไรก็ด ีปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคท์ีจ่ะเป็นผูต้รวจสอบ

ในการนับคะแนนเสยีง  

8. ก่อนลงมตใินแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชมุซักถามในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกับวาระ
นั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถ้ ือหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะที่ตอ้งการซักถาม กรุณาแจง้ชือ่และ

นามสกลุใหท้ีป่ระชมุทราบกอ่นซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็นดว้ยทกุครัง้ 

 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มคี าถามหรือความเห็นทีน่อกเหนือจากวาระทีก่ าลังพจิารณาอยู่ ขอใหน้ าไปสอบถาม 

หรือใหค้วามเห็นหลังจาก ทีบ่รษัิท ไดพ้จิารณาวาระสดุทา้ย ซึง่เป็นการพจิารณาเรื่องอืน่ ๆ ไปแลว้ 

โดยบรษัิทไมม่กีารน าเสนอเรือ่งอืน่ใดใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมัต ิและจะไม่มกีารลงมตใิด ๆ ในวาระนี้ 
เพือ่ใหก้ารประชมุเป็นไปดว้ยดแีละเพือ่เป็นการบรหิารการประชมุใหอ้ยูใ่นเวลาทีก่ าหนด  

หลงัจากนัน้ ประธานจงึเริม่การประชมุตามระเบยีบวาระ ดงัตอ่ไปนี้ 

ระเบยีบวาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 

 ประธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบว่าบรษัิทไดม้กีารจัดท ารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 

ซึง่ประชมุเมือ่วันที ่26 เมษายน 2560 และไดจั้ดสง่ไปพรอ้มกับหนังสอืเชญิประชุม ในการนี้ คณะกรรมการมี

ความเห็นวา่ รายงานการประชมุดงักลา่วไดบ้นัทกึไวถู้กตอ้งแลว้จงึเห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุรับรองรายงานการ
ประชมุดงักลา่ว 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุแสดงความคดิเห็นและซกัถามขอ้มลูเพิม่เตมิ  

 เมือ่ไมม่ผีูใ้ดแสดงความคดิเห็นและซักถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินวาระ

พจิารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่26 เมษายน 2560  
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ทัง้นี ้ มตใินวาระนี้จะตอ้งไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตรัิบรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2560 ซึง่ประชุมเมื่อวันที ่26 
เมษายน 2560 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มตทิีล่ง จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ซึง่มา

ประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 819,383,475 100 

ไมเ่ห็นดว้ย - 0 

งดออกเสยีง - - 

บตัรเสยี - - 

หมายเหต ุ ในวาระนี้มีผูถ้ ือหุน้เขา้ร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึน้ 8 รายจ านวน 18,834,197 หุน้ 
(เสยีง) รวมเป็นจ านวนหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุทัง้หมด จ านวน 819,383,475 หุน้ (เสยีง) 

ระเบยีบวาระที ่2 พจิารณารบัทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และอนุมตังิบการเงนิ

ส าหรบัปี  ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

 ประธานไดม้อบหมายใหค้ณุอาลัน ฌอง ปาสคาล ดูเฟส กรรมการ ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ (CFO) 

รายงานสรุปผลการด าเนนิงานของบรษัิท สิน้สดุ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 ใหท้ีป่ระชมุรับทราบ และแจง้ทีป่ระชมุ
ว่า ในทีป่ระชุมมีตัวแทนจากผูส้อบบัญชขีองบริษัท คอื บริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากัด เพื่อตอบค าถามหรือให ้

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบังบการเงนิส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2560  

 คุณอาลัน ฌอง ปาสคาล ดูเฟส กรรมการ ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงิน (CFO) รายงานสรุปผลการ
ด าเนนิงานของบรษัิท สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 ใหท้ีป่ระชมุรับทราบ ดงันี ้

 บรษัิทประกาศผลการด าเนนิงานส าหรับปี 2560 ขาดทนุสทุธ ิ1,822.55 ลา้นบาท  โดยมสีาเหตจุากการ
ตัง้ส ารองผลขาดทุนทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการปรับมูลค่าสนิทรัพย ์อย่างไรก็ตามผลขาดทุนบางสว่นไดห้ักกลบกับ

การเพิม่ขึน้ของรายไดด้อกผลจากธุรกจิหลักของบรษัิท เชน่ รายไดด้อกผลเชา่ซือ้ รายไดด้อกผลจากสนิเชือ่แก่

ผูบ้รโิภคโดยมสีนิทรัพยค์ ้าประกัน รายไดด้อกเบีย้จากสนิเชือ่รายย่อย และรายไดด้อกผลจากสนิเชือ่เพือ่ผูบ้รโิภค
รายย่อยภายใตก้ารจัดการสนิเชือ่ร่วมทางการเงนิ โดยแทจ้รงิแลว้การตัง้ส ารองเป็นรายการทีไ่ม่ใชเ่งนิสด ซึง่จะ

สะทอ้นเป็นคา่ใชจ้่ายอยู่ในงบก าไรขาดทนุของบรษัิท ตามรายละเอยีดเพิม่เตมิในขอ้ 11, 13, และ 14 สิง่ส าคัญที่
ควรทราบหากไมร่วมการตัง้ส ารองนี ้รายไดร้วมและผลการด าเนนิงานของบรษัิทดขีึน้อย่างตอ่เนื่องเมือ่เปรยีบเทยีบ

กบัปีกอ่น   

1. รายไดด้อกผลเชา่ซือ้ในงบการเงนิรวมเป็น 2,061.19 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 114.67 ลา้นบาท หรอืคดิ

เป็นรอ้ยละ 5.89 โดยสว่นใหญเ่พิม่ขึน้จากรายไดจ้ากบรษัิทย่อยในกัมพูชา และลาว จ านวน 21.96 

ลา้นบาท และ 36.28 ลา้นบาทตามล าดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นควบคู่กับการขยายตัวของสินเชื่อใน

ตา่งประเทศ ยิง่ไปกวา่นัน้ การเพิม่ขึน้ของดอกผลเชา่ซือ้ยังมาจากบรษัิท (GL) และบรษัิทย่อยใน
ประเทศ (TNB) จ านวน 32.70 ลา้นบาทและ 23.73 ลา้นบาทตามล าดับ เป็นไปตามกลยุทธข์อง

บรษัิท ผา่นรูปแบบธรุกจิทีเ่รยีกวา่ “ดจิทิลั ไฟแนนซ”์   

2. รายไดด้อกผลจากสนิเชือ่แกผู่บ้รโิภคโดยมสีนิทรัพยค์ ้าประกันในงบการเงนิรวมเป็น 164.65 ลา้น

บาท เพิม่ขึน้จ านวน 47.72 ลา้นบาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ 40.81 การเพิม่ขึน้สว่นใหญ่ซึง่เกดิจาก

ความส าเร็จในการขยายธุรกจิของบรษัิทย่อยในประเทศ(TNB) จ านวน 44.27 ลา้นบาท และการ

เพิม่ขึน้จ านวน 3.45 ลา้นบาทมาจากบรษัิทย่อยในกัมพูชา (GLF) ทีเ่พิง่เปิดตัวผลติภัณฑใ์หม่นี้ใน
ไตรมาสที ่2/2560   

3. รายไดด้อกเบีย้จากสนิเชือ่รายย่อยเพิม่ขึน้ทัง้จ านวน 51.98 ลา้นบาท เมือ่เปรียบเทยีบกับปีก่อน 

สนิเชือ่รายยอ่ยเป็นบรกิารทางการเงนิรูปแบบใหม่ทีเ่ริม่ตน้ในประเทศพม่า เป็นการใหส้นิเชือ่ขนาด
ยอ่ยแกก่ลุม่สตรหีา้คน โดยมรีะยะเวลาใหส้นิเชือ่เฉลีย่ 50 สปัดาห ์สมาชกิในกลุม่แตล่ะคนมคีวาม

รับผดิชอบร่วมกันต่อสนิเชือ่กอ้นนี้ การช าระคา่งวดจะเรียกเก็บเป็นรายสปัดาห ์นับเป็นบรกิารทาง
การเงนิทีป่ระสบความส าเร็จ บรษัิทย่อยในประเทศพม่า (BGMM) ไดบ้ันทกึรายไดด้อกเบีย้จาก

สนิเชือ่รายย่อยจ านวน 41.04 ลา้นบาท และบริษัทย่อยในประเทศอนิโดนีเซยีไดบ้ันทกึรายได ้

ดอกเบีย้จากสนิเชือ่รายยอ่ยจ านวน 10.94 ลา้นบาทในปีนี ้  

4. รายไดด้อกผลจากสนิเชือ่เพือ่ผูบ้รโิภครายยอ่ยภายใตก้ารจัดการสนิเชือ่ร่วมทางการเงนิเป็น 56.28 

ลา้นบาท สนิเชือ่เพื่อผูบ้ริโภคจัดเป็นผลติภัณฑ์ทางการเงนิอกีประเภทหนึ่งภายใตก้ารจัดการ

สนิเชือ่ร่วมทางการเงนิเพื่อใชใ้นการปล่อยสนิเชือ่ใหก้ับผูบ้ริโภครายย่อยซือ้เครื่องจักรทางการ
เกษตร เริม่ตน้โดยบรษัิทย่อยในประเทศอนิโดนีเซยี(GLFI) ซึง่ไดร้่วมมอืทางการเงนิกับธนาคาร
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พาณิชยท์อ้งถิน่ บรษัิทย่อยในประเทศอนิโดนีเซยีจะรับรูร้ายไดใ้นสว่นตัวเองหลังจากหักรายได ้

สว่นทีเ่ป็นของธนาคารพาณชิยท์ีเ่ป็นหุน้สว่นแลว้   

5. รายไดด้อกเบีย้จากเงนิใหกู้ย้มืเป็น 378.96 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 105.90 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น

รอ้ยละ 21.84 ซึง่เป็นรายไดท้ีรั่บมาจากตัวแทนจ าหน่ายสนิคา้ ซึง่บรษัิทย่อยในตา่งประเทศบรกิาร
ใหค้ าปรกึษาและความชว่ยเหลอืทางการเงนิกับธุรกจิ SME ทีต่อ้งการขยายธุรกจิและยอดขายใน

ประเทศทีม่บีรษัิทยอ่ยด าเนนิกจิการอยู ่  

6. รายไดจ้ากการขาย เพิม่ขึน้ทัง้จ านวน 0.87 ลา้นบาท จากบรษัิทย่อยในประเทศ (TNB) ทีเ่ปิดตัว

ผลติภัณฑใ์หมน่ี ้(TNB Carbuy and Motorbike) ในไตรมาสที ่4/2560   

7. รายไดอ้ืน่ในงบการเงนิรวมเพิ่มขึน้ 71.01 ลา้นบาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ 19.16 โดยเพิ่มขึน้จาก 

370.67 ลา้นบาท เป็น 441.67 ลา้นบาท ซึง่ประกอบดว้ย รายไดด้อกเบีย้รับอืน่ จ านวน 39.75 

ลา้นบาท รายไดค้า่ทีป่รกึษาจ านวน 20.41 ลา้นบาท รายไดอ้ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใหบ้รกิารสนิเชือ่
เชา่ซือ้จ านวน 227.07 ลา้นบาท รายไดอ้ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใหบ้รกิารสนิเชือ่รายย่อยจ านวน 4.61 

ลา้นบาท ก าไรจากอัตราแลกเปลีย่นจ านวน 120.57 ลา้นบาท และรายไดอ้ืน่ๆจ านวน 29.26 ลา้น
บาท   

8. คา่ใชจ้่ายในการบรกิารและบรหิารในงบการเงนิรวมมจี านวน 1,144.95 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 257.58 

ลา้นบาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ 29.03 เมือ่เทยีบกับปี 2559 การเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายเกดิจากการ
ลงทุนเพื่อการขยายตัวของธุรกจิเชงิกลยุทธ์ในต่างประเทศ ในปี 2560 บริษัทขยายธุรกจิไปใน

ประเทศพม่าโดยซือ้บรษัิทย่อยแห่งหนึง่ (BGMM) และจัดตัง้บรษัิทย่อยแห่งใหม่ในประเทศพม่า

(GL- AMMK) อกีทัง้บริษัทย่อยในอนิโดเซยี (GLFI) ไดข้ยายสาขาไปคลอบคลุมทุกพื้นทีท่ั่ว
ประเทศอนิโดนีเซยี อย่างไรก็ตามคา่ใชจ้่ายในก ารบรกิารและบรหิารเพิม่ขึน้ในอัตราทีต่ า่กวา่อัตรา

การเพิม่ขึน้ของรายไดร้วมซึง่แสดงถงึการบรหิารจัดการคา่ใชจ้า่ยทีม่ปีระสทิธภิาพ   

9. หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูในงบการเงนิรวมเพิม่ขึน้เล็กนอ้ย 9.77 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.12 

เมือ่เทยีบกับปี 2559 ดังนั้นบรษัิทไดต้ัง้ส ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิม่ขึน้เพื่อตามหลักความ

ระมัดระวัง อย่างไรก็ตามหนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญูเพิม่ขึน้ในอัตราทีต่ า่กวา่อัตราการเพิม่ขึน้ของ
พอรต์สนิเชือ่ ซึง่แสดงถงึคณุภาพของสนิเชือ่ทีด่ขี ึน้   

10. ตน้ทนุขาย เพิม่ขึน้ทัง้จ านวน 0.76 ลา้นบาท จากบรษัิทย่อยในประเทศทีเ่ปิดตัวผลติภัณฑใ์หม่นี้

ในไตรมาสที ่4/2560 ตามทีอ่ธบิายในขอ้ 6   

11. คา่ใชจ้่ายจากการประมาณการค่าเผือ่หนี้สงสัยจะสญูของลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มืและดอกเบีย้คา้งรับใน

งบการเงนิรวมมจี านวน 1,952.56 ลา้นบาท เกดิจากการตัง้ส ารองพเิศษเต็มจ านวนส าหรับเงนิให ้
กูย้มืเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับหลักความระมัดระวังและเพือ่เป็นการใหค้วามร่วมมอืกับส านักงาน ก.ล.ต 

ในระหวา่งทีค่ดยัีงไมถ่งึทีส่ดุ อย่างไรก็ตามการตัง้ส ารองเป็นรายการทีไ่ม่ใชเ่งนิสด ในกรณีทีไ่ดรั้บ
เงนิจากลกูหนีด้งักลา่วในอนาคต บรษัิทสามารถกลบัรายการส ารองและรับรูเ้ป็นรายไดต้ามจ านวนที่

ไดรั้บ   

12. ขาดทนุจากการจ าหน่ายทรัพยส์นิรอการขายเพิม่ขึน้จาก 232.25 ลา้นบาท เป็น 245.35 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้ 13.10 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 5.64 เป็นผลจากการปรมิาณสนิทรัพยร์อการขายเพิม่ขึน้
จากการขยายสนิเชือ่   

13. คา่ใชจ้่ายจากการประมาณการค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญูของลกูหนี้อืน่ คา่ใชจ้่ายจากการประมาณการ

ค่าเผือ่หนี้สงสัยจะสูญของสนิทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ และค่าใชจ้่ายจากการประมาณการค่าเผือ่การ
ดอ้ยคา่ของเงนิมัดจ า มจี านวน 208.88 ลา้นบาท 38.83 ลา้นบาท และ 55.94 ลา้นบาท ตามล าดับ 

ซึง่เป็นการตัดสนิใจของผูบ้รหิารทีต่ัง้ส ารองเต็มจ านวนส าหรับลกูหนี้อืน่จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน
สทุธ ิอย่างไรก็ตามการตัง้ส ารองเป็นรายการทีไ่ม่ใชเ่งนิสด ในกรณีทีไ่ดรั้บเงนิจากลกูหนี้ดังกลา่ว

ในอนาคต บรษัิทสามารถกลบัรายการส ารองและรับรูเ้ป็นรายไดต้ามจ านวนทีไ่ดรั้บ   

14. ผลขาดทนุจากการตัง้ส ารองคา่เผือ่การดอ้ยคา่เงนิลงทุนในบรษัิทร่วม มจี านวน 582.09 ลา้นบาท 

ซึง่ไดต้ัง้ส ารองไวใ้นระหวา่งไตรมาสที ่3/2560 ในชว่งระยะเวลาดังกลา่วนัน้ผูบ้รหิารยังอยู่ระหวา่ง
การด าเนินการทดสอบการดอ้ยค่าของมูลค่าเงนิลงทุนใน CCF และในไตรมาสที ่4/2560 การ

ทดสอบการดอ้ยคา่ (Impairment Testing) แลว้ ปรากฏวา่เงนิลงทนุใน CCF ไม่ไดเ้กดิการดอ้ยคา่
แตอ่ย่างใด ตามที ่Gajma & Co ส านักงานทีป่รกึษาและผูป้ระเมนิอสิระในประเทศศรลีังกาไดท้ า

การประเมนิมูลคา่เงนิลงทนุใน CCF ซึง่หลังจากท าการประเมนิแลว้ไดส้รุปวา่มูลคา่ของ CCF อยู่ที่
ประมาณ 175.35 รูปีศรีลังกาต่อหุน้ ขณะทีมู่ลค่าตามบัญชขีองเงนิลงทนุใน CCF ตามวธิสีว่นได ้

เสยีดังกล่าวคดิเป็นมูลค่า 2,605,000,000 บาท (หรือ 121.31 รูปีศรีลังกาต่อหุน้) ณ วันที ่31 

ธันวาคม 2560 ภายใตห้ลักความระมัดระวังผูบ้ริหารไดพ้จิารณาใหยั้งคงไวซ้ึง่การตัง้ค่าเผื่อผล
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ขาดทนุตามทีไ่ดเ้คยตัง้ไวใ้นไตรมาสที ่3/2560 อย่างไรก็ตามการตัง้ส ารองเป็นรายการทีไ่ม่ใชเ่งนิ

สด บรษัิทสามารถกลบัรายการส ารองและรับรูเ้ป็นรายไดต้ามจ านวนส ารองคา่เผือ่การดอ้ยทีเ่คยตัง้

ไว ้  

15. สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทร่วมในประเทศศรลีงักา ซึง่บรษัิท เริม่รับรูส้ว่นแบง่ก าไรรอ้ยละ 

29.99 ตัง้แตต่ลุาคม 2559 มจี านวน 171.95 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 123.60 ลา้นบาท จากปี2559 ซึง่

เป็นผลมาจากการปรับปรุงรายการการตมีลูคา่ของสนิทรัพยเ์พือ่การลงทนุของบรษัิทร่วม   

16. คา่ใชจ้่ายทางการเงนิในงบการเงนิรวมมจี านวน 445.35 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 172.60 ลา้นบาทหรือ

คดิเป็นรอ้ยละ 63.28 จาก 272.75 ลา้นบาทจากปี 2559 สว่นใหญ่เกดิจากดอกเบีย้จ่ายจ านวน 

313.89 ลา้นบาท จากหุน้กูแ้ปลงสภาพ 130 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และ 70 ลา้นเหรียญ

ดอลลารส์หรัฐ ทีอ่อกจ าหน่ายในระหวา่งไตรมาสที ่3/2559 และไตรมาสที ่1/2560 ตามล าดบั   

 ประธานแจง้ต่อที่ประชุมว่าความเห็นของคณะกรรมการ คือ เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมรับทราบผลการ

ด าเนนิงานประจ าปีของบรษัิท และอนุมัตงิบการเงนิของบรษัิท ในรอบปี 2560 สิน้สดุ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 
และไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุแสดงความคดิเห็นและซกัถามขอ้มลูเพิม่เตมิ 

ค าถาม คุณพงศเ์ทพ คุ่ยเสงี่ยม ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเกีย่วกับลูกหนี้เงนิใหกู้ย้ืมกลุ่มสงิคโปร์และไซปรัส ทีไ่ดต้ัง้
ส ารองเป็นหนีส้ญูประมาณ 2,900 ลา้นบาทในปีทีผ่า่นมา ดงันี ้

 ประเด็นที ่1 ในงบการเงนิของบรษัิท ไม่มกีารรับรูร้ายไดด้อกเบีย้จากลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มืตัง้แตไ่ตรมาส 4 

ของปี 2560 ทีผ่า่นมาใชห่รอืไม ่

 ประเด็นที ่2 มกีารช าระดอกเบีย้จากลกูหนีก้ลุม่นีห้รอืไม ่ 

 ประเด็นที ่3 ถา้มกีารช าระดอกเบีย้ จะไมม่กีารบันทกึรายไดด้อกเบีย้ในงบการเงนิแลว้ใชห่รอืไม่ เนื่องจาก
ไดต้ดัเป็นหนีส้ญูเรยีบรอ้ยแลว้ 

ค าตอบ คณุทตัซยึะ โคโนชติะ ไดช้ีแ้จง ดงันี ้

 ประเด็นที ่1 และประเด็นที ่3 บรษัิทไดเ้ปลีย่นนโยบายในการรับรูร้ายไดจ้าก accrual basis เป็น cash 
basis หลงัจากทีไ่ดรั้บแจง้จากส านักงาน ก.ล.ต. เกีย่วกับงบการเงนิของบรษัิท ดังนัน้ บริษัทจงึไม่ไดบ้ันทกึรายได ้

ดอกเบีย้ดงักลา่วในไตรมาสที ่4 แตถ่า้มกีารช าระดอกเบีย้เป็นเงนิสดเขา้มา บรษัิทจะบนัทกึรับรูร้ายไดด้งักลา่ว 

 ประเด็นที ่2 บรษัิทไม่ไดรั้บช าระดอกเบีย้ตัง้แตไ่ตรมาสที ่3 และไตรมาสที ่4 ของปีทีแ่ลว้ สว่นไตรมาสที ่

1 ของปีนีนั้น้ ยังไมส่ามารถเปิดเผยขอ้มลูได ้ 

ค าถาม ผูถ้อืหุน้ สอบถามเพิม่เตมิวา่บรษัิทจะท าอยา่งไรกบัเงนิกูก้อ้นนี ้เงนิกูด้งักลา่วจะสญูไปเลยใชห่รอืไม ่

ค าตอบ คณุทัตซยึะ โคโนชติะ ไดช้ีแ้จงวา่ บรษัิทยังเชือ่วา่บรษัิทจะไดรั้บเงนิกอ้นนี้คนืพรอ้มทัง้ดอกเบีย้ แต่การ

จะไดเ้งนิคนืกอ่นครบก าหนดหรอืไมย่ังอยูใ่นระหวา่งการเจรจา ทัง้นี้บรษัิทขอย ้าอกีครัง้วา่น่าจะไดเ้งนิคนืมาทัง้หมด 
อยา่งไรก็ตามในกรณีทีไ่มไ่ดเ้งนิคนื บรษัิทยังมหีลกัทรัพยค์ า้ประกนัตา่ง ๆ เพยีงพอทีจ่ะสามารถบงัคบัได ้ 

 ในแงข่องบญัชนัีน้ บรษัิทไดม้กีารตัง้ส ารองเงนิสว่นนีไ้วแ้ลว้ 100% ซึง่แมว้า่บรษัิทจะไม่ไดรั้บเงนิคนื ก็จะ
ไม่สง่ผลกระทบทางลบตอ่งบการเงนิของบรษัิทไปมากกวา่นี้ ในทางกลับกัน หากบรษัิทไดรั้บเงนิคนืมาทัง้หมด ก็

จะเป็นผลดตีอ่งบการเงนิของบรษัิทและเป็นผลดตีอ่ทางบรษัิท 

ค าถาม ผูถ้อืหุน้ สอบถามเพิม่เตมิวา่ลกูหนี ้2 กลุม่นีน้ าเงนิไปท าอะไร  

ค าตอบ คุณทัตซยึะ โคโนชติะ ชีแ้จงว่าตามทีบ่รษัิทไดเ้ปิดเผยขอ้มูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อ
วันที ่17 มนีาคม 2560 โดยในเรือ่งทีส่อบถามนัน้ เนื่องจากเป็นความลับของลกูคา้ บรษัิทจงึไม่สามารถเปิดเผย

ขอ้มลูได ้

ค าถาม คณุกัลยา ผกากรอง ผูรั้บมอบฉันทะ ท าหนา้ทีอ่าสาพทิักษ์สทิธผิูถ้อืหุน้ จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย
สอบถาม ดงันี ้ 

 ประเด็นที ่1 เรือ่งความคบืหนา้ในการจัดท า Special Audit ทีบ่รษัิทไดว้า่จา้งส านักงานสอบบัญชทีีม่คีวาม
เป็นอสิระจัดท าวา่มคีวามคบืหนา้อยา่งไร  

 ประเด็นที ่2 งบการเงนิตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ไดแ้จง้แกบ่รษัิทใหแ้กไ้ขใหมค่าดวา่จะแลว้เสร็จเมือ่ไร 

ค าตอบ คณุทตัซยึะ โคโนชติะ ชีแ้จงดงันี ้  

 ประเด็นที ่1 ในเรื่องของการ Special Audit บรษัิทไดว้่าจา้งบรษัิททีน่่าเชือ่ถอืในประเทศสงิคโปร ์คอื 

บรษัิท มาซารส์ จ ากัด เพือ่ตรวจสอบอยู่ในขณะนี้ โดยการตรวจสอบดังกลา่วเป็นไปอย่างอสิระ เพราะฉะนัน้บรษัิท
จงึไม่สามารถเขา้ควบคุมหรือเร่งรัดในการตรวจสอบได ้โดยบรษัิทตอ้งรอผลการตรวจสอบ ทัง้นี้ ทางบรษัิทไดม้ี

การใหข้อ้มลู เอกสาร เพือ่ใหผู้ต้รวจสอบพเิศษไดข้อ้มลูทีค่รบถว้นเพือ่ท าการตรวจสอบแลว้ 
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นอกจากนั้น ในสว่นของการเก็บขอ้มูล ผูต้รวจสอบพเิศษไดม้กีารสอบถามขอ้มูลกับทางคณะกรรมการ

ผูบ้รหิาร สว่นคุณทัตซยึะ โคโนชติะ นัน้ไดไ้ปทีป่ระเทศสงิคโปร์ เพื่อตอบขอ้ซักถาม เพื่อใหผู้ต้รวจสอบพเิศษมี

ขอ้มลูเพยีงพอเพือ่ท าการตรวจสอบพเิศษ  

ประเด็นที ่2 ในเรื่องของการปรับปรุงแกไ้ขงบการเงนิตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. แจง้แก่บรษัิทเมือ่เดอืน

ตุลาคม 2560 นัน้ บรษัิทไม่ไดเ้พกิเฉยในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด บรษัิทก าลังพจิารณาและด าเนินการโดยใน
ประการแรกทีบ่รษัิทท าก็คอืการตัง้ผูต้รวจสอบพเิศษทีเ่ป็นอสิระทีส่งิคโปรเ์พือ่ตรวจสอบขอ้มูลอยู่ โดยหลังจากที่

บรษัิท มาซารส์ จ ากัด ผูต้รวจสอบพเิศษไดท้ าการตรวจสอบในเรือ่งของงบการเงนิแลว้ ก็จะสง่เรือ่งดังกลา่วไปให ้

ทางคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่พจิารณาอกีรอบ หลังจากนัน้คณะกรรมการและผูบ้รหิารก็จะพจิารณาขอ้มูลอกีรอบ
ในประเด็นต่างๆ ของ ส านักงาน ก.ล.ต. อย่างไรก็ตาม บรษัิทอยู่ในระหว่างการตรวจสอบขอ้มูลเพือ่ความถูกตอ้ง

ชดัเจนก่อนมกีารปรับปรุงแกไ้ขงบการเงนิ เนื่องจากการปรับปรุงแกไ้ขงบการเงนิ เป็นเรือ่งทีไ่ม่สามารถท าไดเ้ลย
ในทันท ีเพราะบรษัิทตอ้งปฏบิัตติามเงือ่นไข กฎเกณฑ ์และมาตรฐานทางบัญชดีว้ย โดยบรษัิทตอ้งท าบนพืน้ฐาน

ของความระมัดระวงั เมือ่มคีวามแน่นอนบรษัิทจงึจะด าเนนิการแกไ้ข 

อยา่งไรก็ตาม บรษัิทไดม้กีารตัง้ส ารอง 100% ไวแ้ลว้ ดังนัน้แมจ้ะมกีารปรับปรุงแกไ้ขงบการเงนิ ก็จะไม่มี
ผลกระทบในทางลบอยา่งรา้ยแรงตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (equity based)  

 คุณสกล หาญสทุธวิารนิทร์ ประธาน ไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิว่าในฐานะประธานกรรมการ กรรมการอสิระ และ
กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ทีมงานตรวจสอบทุกคน ไม่ไดน้ิ่งนอนใจกับ

ประเด็นดังกลา่ว โดยไดม้กีารตดิตามสอบถามผูบ้รหิารเป็นประจ าเกีย่วกับสถานะของการตัง้และการตรวจสอบโดย 
Special Audit และทีส่ าคัญทีส่ดุคอืบรษัิทไม่ตอ้งการฝ่าฝืนค าสัง่ของส านักงาน ก.ล.ต. โดยไดต้ดิตามกับผูบ้รหิาร

ตลอด ทัง้นีข้อเรยีนย ้าวา่ 

1. บริษัทมไิดป้ฏเิสธในการปฏบิัตติามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. แจง้มา อย่างไรก็ตาม อย่างทีไ่ดเ้รียนให ้
ทราบวา่การปรับปรุงแกไ้ขงบการเงนิไม่สามารถท าไดใ้นทันท ีเนื่องจากมผีลกระทบตามมาอีกมาก 

จงึตอ้งพจิารณาใหร้อบคอบ 

2.  เพือ่ใหค้วามมั่นใจ ขอเรยีนวา่การใหกู้ด้ังกลา่วมเีอกสารหลักฐานถูกตอ้ง แตอ่ย่างไรก็ตามเพือ่ความ

ถูกตอ้งก็ไดม้กีารแต่งตัง้ Special Audit ทีเ่ป็นอสิระใหม้าชว่ยตรวจสอบ หลังจากทีไ่ดรั้บผลการ

ตรวจสอบวา่เป็นอยา่งไร คณะกรรมการตรวจสอบจะพจิารณาอยา่งมอือาชพี  

3.  บรษัิทมกีรรมการอสิระทีม่คีวามเชีย่วชาญในดา้นบัญชแีละกฎหมาย และบางทา่นมาจากหน่วยงาน

ก ากบัดแูล ดงันัน้กรรมการอสิระคงจะไมป่ลอ่ยใหเ้กดิการฝ่าฝืนกฎหรอืระเบยีบได ้ 

4. ในการประชมุคณะกรรมการทุกครัง้ กรรมการอสิระจะมกีารตดิตามสอบถามถงึสถานะของการใหกู้ ้

ดังกล่าวและแนวโนม้วา่จะไดรั้บเงนิคนืหรือไม่ โดยทางคุณทัตซยึะ แจง้ว่าบรษัิทก าลังพยายามอยู ่
อย่างไรก็ตาม ทางบรษัิทก็สามารถมั่นใจไดส้ว่นหนึ่งว่า หากเกดิปัญหาไม่ไดรั้บเงนิคนืจรงิๆ อย่าง

นอ้ยบรษัิทก็ยังมหีลกัประกนัทีส่ามารถบงัคบัได ้

 

ค าถาม ผูถ้อืหุน้ไดส้อบถามเพิม่เตมิว่า เงนิทีบ่รษัิทใหกู้ไ้ป ยังมโีอกาสไดค้นืหรือไม่ และเนื่องจากไม่มกีารจ่าย

ดอกเบีย้ในระยะหลงั จะเป็นไปไดห้รอืไมท่ีล่กูหนีจ้ะไมช่ าระหนีค้นืเลย  

ค าตอบ คณุทตัซยึะ โคโนชติะ ไดช้ีแ้จงวา่ ตอนนีอ้ยูใ่นขัน้ตอนการเจรจากับลกูหนี้ บรษัิทยังเชือ่มั่นวา่จะไดเ้งนิคนื

ทัง้หมดจากการช าระหนี้ ไม่ใช่การบังคับกับหลักประกัน อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีลู่กหนี้ไม่ช าระหนี้ บริษัทก็มี

หลักประกันอยู่แลว้ ซึง่บริษัทสามารถขายหลักประกันและไดเ้งนิคนืทัง้หมด ทัง้นี้ บริษัทมั่นใจว่าจะไดเ้งนิคืน
ทัง้หมด ถา้ไดร้ายละเอยีดเพิม่เตมิจะแจง้ทีป่ระชมุทราบ 

ผูถ้อืหุน้ไดใ้หค้ าแนะน าเพิม่เตมิวา่ การบังคับหลักประกันตอ้งใชเ้วลานาน ผูถ้อืหุน้อยากไดด้อกเบีย้และเงนิ
ตน้ มากกวา่ 

คณุอาลนั ฌอง ปาสคาล ดเูฟส ไดช้ีแ้จงวา่บรษัิทก็ตอ้งการรายไดจ้ากดอกเบีย้ และเงนิตน้คนื เชน่กัน ตาม

สญัญาทีท่ าไวนั้น้มกีารก าหนดระยะเวลาช าระหนี้ ซึง่ปัจจุบันยังไม่ถงึก าหนดเวลาทีผู่กู้จ้ะตอ้งช าระเงนิคนื ดังนัน้
บรษัิทจงึอยู่ระหว่างขัน้ตอนการเจรจาใหล้กูหนี้คนืเงนิกูก้อ่นเวลาทีก่ าหนด เนื่องจากกอ่นทีบ่รษัิทจะเปลีย่นแปลง

เงือ่นไขของสัญญาได ้บรษัิทตอ้งมกีารเจรจากับลูกหนี้ โดยตัวอย่างเชน่ ถา้เราไปกูเ้งนิจากสถาบันการเงนิโดยมี
การระบวุ่าเราตอ้งคนืเงนิใหธ้นาคารภายในปี 2562 ถา้ธนาคารจะขอเงนิคนืกอ่นครบก าหนดไม่วา่ดว้ยเงือ่นไขใดๆ  

ก็ตอ้งมกีารเจรจาระหวา่งผูกู้แ้ละผูใ้หกู้ ้เชน่กัน ชว่งนี้เป็นชว่งของการเจรจา เมือ่มคีวามคบืหนา้ประการใด บรษัิท
จะแจง้ใหท้ราบตอ่ไป  

คณุทตัซยึะ โคโนชติะ ไดข้อบคณุส าหรับค าแนะน าจากผูถ้อืหุน้  และจะน าไปพจิารณาตอ่ไป        

เมือ่ไมม่ผีูใ้ดแสดงความคดิเห็นและซักถามขอ้มลูเพิม่เตมิอกี ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินวาระ
พจิารณารับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และอนุมัตงิบการเงนิส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2560 
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ทัง้นี ้มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่ มาประชมุและออก

เสยีงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตรัิบทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และอนุมัตงิบการเงนิส าหรับปีสิน้สุด
วนัที ่31 ธันวาคม 2560 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มตทิีล่ง จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ซึง่มา

ประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 806,944,686 98.4773 

ไมเ่ห็นดว้ย 12,477,581 1.5227 

งดออกเสยีง 4,500 - 

บตัรเสยี - - 

หมายเหต ุ ในวาระนีม้ผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุระหวา่งการประชมุเพิม่ขึน้ 4 รายจ านวน  43 ,292 หุ น้  ( เสียง) 
รวมเป็นจ านวนหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุทัง้หมด จ านวน  819,426,767 หุน้ (เสยีง) 

ระเบยีบวาระที ่3 พจิารณาอนุมตักิารงดจา่ยเงนิปนัผล ประจ าปี 2560 

 ประธานชีแ้จงต่อทีป่ระชมุว่าเนื่องจากผลการด าเนินงานของบรษัิทในปี 2560 (หรือตัง้แต่ 1 มกราคม – 
31 ธันวาคม 2560) บรษัิทมผีลขาดทุนสทุธจิ านวน 1,678,265,346 บาท (ประมาณหนึ่งพันหกรอ้ยเจ็ดสบิแปด

ลา้นบาท) โดยมีสาเหตุหลักจากการตัง้ส ารองค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงนิลงทุนในบรษัิทย่อย ในไตรมาสที ่3/2560 
จ านวน 2,426,817,791 บาท (ประมาณ สองพันสีร่อ้ยยีส่บิหกลา้นบาท) ดังนัน้  คณะกรรมการจงึเห็นสมควรเสนอ

ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2560  ซึง่เป็นไปตามนโยบายการ

จา่ยเงนิปันผลของบรษัิททีร่ะบวุา่เงนิปันผลจะจ่ายไม่นอ้ยกวา่ รอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธขิองบรษัิท เมือ่บรษัิทมผีล
ประกอบการขาดทนุจงึไม่อาจจ่ายเงนิปันผลไดโ้ดยบรษัิทมขีอ้มูลการจ่ายเงนิปันผลเมือ่ 2 ปีทีผ่่านมาปรากฏตาม 

รายละเอยีดทีน่ าเสนอบนจอภาพ 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุแสดงความคดิเห็นและซกัถามขอ้มลูเพิม่เตมิ 

 เมื่อไม่มีผูใ้ดแสดงความคดิเห็นและซักถามขอ้มูลเพิ่มเตมิ ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชุมลงมตใินวาระ

พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ประจ าปี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชสีิน้สดุ 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560   

ทัง้นี ้มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่  มาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุมมีตเิห็นชอบใหง้ดจา่ยเงนิปันผลประจ าปี 2560 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มตทิีล่ง จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 819,403,167 99.9971 

ไมเ่ห็นดว้ย 23,600 0.0029 

งดออกเสยีง - - 

บตัรเสยี - - 

 

ระเบยีบวาระที ่4 พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหนง่ และแตง่ต ัง้

กรรมการแทนต าแหนง่ทีว่า่ง 

 ประธานชีแ้จงตอ่ทีป่ระชมุวา่ตามขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ 18 ระบวุา่ ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจ าปี

ทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึง่ในสาม (1/3) เป็นอัตรา  ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบง่ออกให ้

ตรงเป็นสามสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกับสว่นหนึง่ในสาม(1/3) ....ใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่ง
นานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหมก็่ได ้

 บริษัทมจี านวนกรรมการทัง้ส ิน้ 12 ต าแหน่ง   (ทัง้นี้ รวมจ านวนกรรมการทีว่่างลง 1 ต าแหน่งจากการ
ลาออกของนาย แพทรคิ โทมัส ฟิชเชอร ์ เมือ่วันที ่31 มกราคม 2561 โดยยังไม่มกีารแตง่ตัง้กรรมการใหม่เขา้มา

ทดแทน)  ดงันัน้ ในปี 2561 จงึมกีรรมการทีต่อ้งออกตามวาระจ านวน  4 ทา่น ตามรายชือ่และประวัตโิดยย่อ ทีร่ะบุ
ไวใ้นหนังสอืเชญิประชมุ และผูถ้อืหุน้สามารถดรูายละเอยีดได ้ตามทีป่รากฏตาม รายละเอยีดทีน่ าเสนอบนจอภาพ 

ดงันี ้ 
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  1. นายสกล หาญสทุธวิารนิทร ์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ ประธาน

       คณะกรรมการตรวจสอบ 

  2. นายอาลนั ฌอง ปาสคาล ดเูฟส กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

  3. นายทตัซยึะ โคโนชติะ  กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

  4. นางสมุาล ีโชคดอีนันต ์  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

 ในการนี้ กรรมการทัง้ 4 ท่านทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ใหก้ลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในต าแหน่งเดมิอกี

วาระหนึ่งไดอ้อกจากทีป่ระชมุ นายสกล หาญสทุธวิารนิทร์ ในฐานะประธานในทีป่ระชมุไดม้อบหมายให ้ดร.พล

เดช เทอดพทิกัษ์วานชิ ท าหนา้ทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุแทนในวาระนี้ 

 ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช ซึง่ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุมแทนในวาระนี้แจง้ต่อที่ประชุมว่า

คณะกรรมการ เห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตใิหก้รรมการทัง้ 4 ท่าน กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการใน
ต าแหน่งเดมิอกีวาระหนึง่ เนื่องจากบคุคลทัง้สีด่ังกล่าว เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ และมปีระสบการณ์ทีเ่ป็น

ประโยชนต์อ่การด าเนนิธรุกจิของบรษัิท  

 นอกจากนี้ ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช  ไดเ้สนอต่อทีป่ระชุมใหพ้ิจารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่ อีก
จ านวน 1 ทา่น ก็คอื นายโตโมฮโิกะ โชจ ิใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร เพือ่ทดแทน นายแพทรคิ 

โทมัส ฟิชเชอร ์ในต าแหน่งกรรมการทีว่า่งลงดว้ย โดยทีค่ณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่ นายโตโมฮโิกะ โชจ ิ
เป็นผูท้ีม่คีณุสมบัตคิรบถว้น และไม่มลีักษณะตอ้งหา้มในการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการของบรษัิท ตลอดจนมคีวามรู ้

ความสามารถ และประสบการณ์การท างานทีจ่ะเป็นประโยชนเ์ป็นอยา่งยิง่ตอ่การด าเนนิธรุกจิของบรษัิทเชน่กนั   

 ผูด้ าเนนิรายการแจง้ตอ่ทีป่ระชมุวา่ส าหรับมตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของ

ผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การพิจารณาในวาระนี้จะท าการพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็น

รายบคุคล และจะประกาศผลการนับคะแนนภายหลงัจากทีม่กีารลงคะแนนกรรมการทัง้ 5 ทา่นแลว้เสร็จ 

 ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช ซึง่ท าหนา้ทีเ่ป็นประธานในที่ประชุมแทนในวาระนี้ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่

ประชมุแสดงความคดิเห็นและซกัถามขอ้มลูเพิม่เตมิ 

ค าถาม คณุกัลยา ผกากรอง ผูรั้บมอบฉันทะ ท าหนา้ทีอ่าสาพทิักษ์สทิธผิูถ้อืหุน้ จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 

สอบถามวา่ ส าหรับคณุโตโมฮโิกะ โชจ ิทีจ่ะมาแทนกรรมการทีล่าออกไปแลว้นัน้ จะมอีายุการด ารงต าแหน่งเทา่กับ

อายทุีเ่หลอืของกรรมการทีอ่อกไปใชห่รอืไม ่ 

 ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช ไดม้อบหมายให ้คุณเยาวโรจน์ กลิน่บุญ ทีป่รึกษากฎหมายจาก บรษัิท 

Hunton Andrew Kurth จ ากดั เป็นผูช้ ีแ้จง 

ค าตอบ คณุเยาวโรจน ์กลิน่บญุ ไดช้ีแ้จงวา่กรรมการทีเ่ขา้ใหมจ่ะอยูไ่ปจบครบวาระของแตล่ะทา่น 

 เมือ่ไมม่ผีูใ้ดแสดงความคดิเห็นและซักถามขอ้มลูเพิม่เตมิอกี ผูด้ าเนนิรายการจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมตใิน

วาระพจิารณาอนุมัตแิตง่ตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง และแตง่ตัง้กรรมการใหม ่

อกีจ านวน 1 ทา่น ก็คอื นายโตโมฮโิกะ โชจ ิ ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารเพือ่ทดแทน ในต าแหน่ง

กรรมการทีว่า่งลง ทัง้นี ้ ในวาระนี ้จะท าการลงคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคล และมตใินวาระนีแ้ตล่ะบคุคลจะตอ้งไดรั้บ

คะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุมมีตอินุมัตกิารแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระจ านวน 4  ทา่น ไดแ้ก ่
1. นายสกล หาญสทุธวิารนิทร ์  2. นายอาลัน ฌอง ปาสคาล ดเูฟส 3. นายทัตซยึะ โคโนชติะ 4. นางสมุาล ีโชค

ดอีนันต ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง่ และแตง่ตัง้กรรมการใหม ่อกีจ านวน 1 ทา่น ก็คอื นายโตโมฮิ

โกะ โชจ ิใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร เพื่อทดแทน ในต าแหน่งกรรมการทีว่่างลง โดยมคีะแนน

เสยีงดงันี ้

ล าดับ รายชือ่กรรมการ คะแนนเสยีง 

  เห็นดว้ย รอ้ยละ ไมเ่ห็นดว้ย รอ้ยละ งดออกเสยีง บัตรเสยี 

1. นายสกล หาญสทุธวิารนิทร ์ 819,422,067 100.0000 0 0 47,000 0 

2. 
นายอาลัน ฌอง ปาสคาล   

ดเูฟส 

807,298,069 98.5204 12,124,198 1.4796 4,500 0 

3. นายทัตซยึะ โคโนชติะ 819,305,167 99.9857 116,900 0.0143 4,700 0 

4. นางสมุาล ีโชคดอีนันต ์ 819,422,267 100.0000 0 0 4,500 0 

5. นายโตโมฮโิกะ โชจ ิ 819,422,267 99.9995 4,500 0.0005 0 0 
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ระเบยีบวาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่เตมิจ านวนผูท้ ีจ่ะด ารงต าแหนง่กรรมการของบรษิทั และ

แตง่ต ัง้กรรมการใหม ่

 ประธานชีแ้จงตอ่ทีป่ระชมุวา่เนือ่งจาก ขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 16 ระบ ุใหผู้ถ้อืหุน้ โดยมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
สามารถก าหนดจ านวนผูท้ีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษัิทเป็นครัง้คราว และใหเ้ลอืกตัง้กรรมการตามจ านวนที่

ก าหนด ดงันัน้ เพือ่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการก ากบัดแูลกจิการของบรษัิท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหผู้ ้
ถอืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่จ านวนกรรมการจากปัจจุบัน 12 คนเพิม่เป็น 13 คน โดยเสนอใหผู้ถ้อืหุน้เลอืกตัง้

กรรมการใหม ่จ านวน 1 ทา่น คอื นายคานาเมะ ฮาชโิมโตะ ในต าแหน่ง กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร ปัจจุบัน นายคา

นาเมะ ฮาชโิมโตะ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการผูจั้ดการของบรษัิทย่อยของบรษัิทในประเทศลาวและเมยีนมา และ
เป็นผูท้ีม่คีุณสมบัตคิรบถว้น และไม่มลีักษณะตอ้งหา้มในการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการของบรษัิท รวมทัง้มีความรู ้

ความสามารถ และประสบการณ์การท างานทีจ่ะเป็นประโยชนเ์ป็นอยา่งยิง่ตอ่การด าเนนิธรุกจิของบรษัิท   

 ทัง้นี้ การเพิ่มจ านวนของคณะกรรมการใหเ้ป็น 13 คนในครั้งนี้ มไิดม้ีผลกระทบท าใหบ้ริษัทตอ้งเพิ่ม

จ านวนของกรรมการอสิระ หรอืกรรมการตรวจสอบ ซึง่ปัจจุบันบรษัิทมอียู่จ านวน 5 คน ครบถว้นตามเกณฑแ์ลว้แต่

อยา่งใด ทา่นสามารถดปูระวตัโิดยยอ่ของนาย ฮาชโิมโตะ ตาม รายละเอยีดทีน่ าเสนอบนจอภาพ   

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุแสดงความคดิเห็นและซกัถามขอ้มลูเพิม่เตมิ 

 เมือ่ไมม่ผีูแ้สดงความคดิเห็นและซกัถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินวาระพจิารณา
อนุมัตกิารเพิม่เตมิจ านวนผูท้ีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษัิท และแตง่ตัง้กรรมการใหม ่

 ทัง้นี ้มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่ มาประชมุและออก
เสยีงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมัตกิารเพิ่มเตมิจ านวนผูท้ีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษัิท และแต่งตัง้

กรรมการใหม ่โดยมคีะแนนเสยีงดงันี ้

 

มตทิีล่ง จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ซึง่มา

ประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 807,316,969 98.5227 

ไมเ่ห็นดว้ย 12,105,098 1.4773 

งดออกเสยีง 4,700 - 

บตัรเสยี - - 

 

ระเบยีบวาระที ่6 พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดคา่ตอบแทน ประจ าปี 2561 

 ประธานชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่าในวาระนี้คณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผู้ถ้ ือหุน้พิจารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ 
บรษัิทส านักงาน อวีาย จ ากัด ซึง่เป็นผูส้อบบัญชรีายเดมิ เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทส าหรับปี 2561 ตอ่ไปเป็นปีที ่

12 โดยไดเ้สนอรายชือ่ผูส้อบบญัชมีา จ านวน  5 ทา่น ไดแ้ก ่ 

1. นายโสภณ เพิม่ศริวิัลลภ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่3182(เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของ

บรษัิท เมือ่ปี 2559-2560) หรอื 

2. นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกลุ  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3516(เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิ

ของบรษัิท มาเป็นเวลาตดิตอ่กนัรวม 2 ปี ไดแ้ก ่ปี 2557-2558) หรอื 

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

4. นายชยพล ศภุเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3972 (ยังไมเ่คยลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิ

ของบรษัิท) หรอื     

5. นางสาวรสพร เดชอาคม   ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขท ี5659 (ยังไมเ่คยลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิ

ของบรษัิท) 

โดยใหผู้ส้อบบัญชคีนใดคนหนึง่มอี านาจตรวจสอบ ท า และลงนามในรายงานการสอบบัญชขีองบรษัิท  ทัง้นี้ ไม่มี

ผูส้อบบญัชทีา่นใดมคีวามสมัพันธ ์หรอืสว่นไดเ้สยีกับบรษัิท ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับบคุคล
ดงักลา่ว จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิท  

 นอกจากนี้ ประธานเห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตใิหก้ าหนดค่าสอบบัญช ีประจ าปี 2561  

ในวงเงนิไม่เกนิ 6,350,000 บาท (หกลา้นสามแสนหา้หมืน่บาท) (ไม่รวมคา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ) ซึง่เพิม่ขึน้จากปี 2560 
จ านวน 1.65 ลา้นบาท เนื่องจากขอบเขตงานทีเ่พิม่ขึน้ จากการท างบการเงนิรวมส าหรับบรษัิท และบรษัิทย่อยใน
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ประเทศไทยและตา่งประเทศ ไดแ้ก่ สงิคโปร์ กัมพูชา ลาว อนิโดนิเซยี ศรีลังกา และเมยีนมา  และในปี 2561 

บรษัิทย่อยจะใชผู้ส้อบบัญชทีีแ่ตกตา่งจากบรษัิท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะดูแลใหส้ามารถจัดท างบการเงนิ

ไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่ บรษัิทส านักงาน อ ี วาย จ ากัด เป็นบรษัิทซึง่มชี ือ่เสยีง และมี

มาตรฐานเป็นทีย่อมรับในระดับสากล อกีทัง้ไดเ้สนอคา่สอบบัญชใีนอตัราทีบ่รษัิทยอมรับได ้

   ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุแสดงความคดิเห็นและซกัถามขอ้มลูเพิม่เตมิ 

ความเห็น คุณดั๊กลาส แอลเลยีด บาร์เนตต ์ผูถ้ ือหุน้ ไดแ้สดงความคดิเห็นของตนในการแต่งตัง้ บริษัท

ส านักงาน อวีาย จ ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิท ในแง่ของการท างานวา่ บรษัิทส านักงาน อวีาย จ ากัด อาจจะ

ท างานไม่ดเีพยีงพอ โดยไม่ไดท้ าตามมาตรฐานการบัญชทีีเ่ป็น standard เชน่ เรือ่งการลงทนุใน CCF ทีป่ระเทศ
ศรลีงักา ในเรือ่งการประเมนิราคาของหุน้และการลงทนุ คณุบารเ์นตต ์ไดก้ลา่วเพิม่เตมิวา่ทางบรษัิทไดม้กีารวา่จา้ง

บรษัิทอสิระในการประเมณิการลงทนุเชน่เดยีวกัน ซึง่ทางบรษัิทอสิระดังกลา่วไดป้ระเมนิมูลคา่สงูกวา่ทางทีบ่รษัิท
ส านักงาน อวีาย จ ากัด ไดป้ระเมนิ และทางบรษัิทส านักงาน อวีาย จ ากัด ไดใ้หม้กีารท า Impairment Test หรอื

การตัง้การดอ้ยคา่ ซึง่ขดัตอ่มมุมองของผูป้ระเมนิอสิระทีไ่ดม้กีารประเมนิมลูคา่  

 คุณทัตซยึะ โคโนชติะ ไดข้อบคุณที่ผูถ้ ือหุน้ไดแ้สดงความคดิเห็นในเรี่องนี้ แต่ในขณะเดียวกันทาง

ผูบ้รหิารของบรษัิทก็ตอ้งขอบคุณบรษัิทส านักงาน อวีาย จ ากัด ในการท างานร่วมกับบรษัิท ไม่วา่จะเป็นปีทีแ่ลว้ที่

ถอืวา่เป็นงานทีย่าก และยังรับตรวจสอบบัญชใีหบ้รษัิทตอ่ในปีนี้ สว่นในเรือ่งการประเมนิมูลคา่ของ CCF ทีป่ระเทศ
ศรลีังกานัน้ ตอ้งมกีารท า impairment ทกุปี รวมถงึในปี 2561 ก็ยังคงตอ้งการท า impairment โดยขอใหต้ดิตาม

ขอ้มลูในสว่นนีต้อ่ไป 

 ประธานไดก้ลา่วขอบคณุและรับความเห็นและขอ้สงัเกตของผูถ้อืหุน้ไว ้

 เมื่อไม่มีผูแ้สดงความคดิเห็นและซักถามขอ้มูลเพิ่มเตมิอีก ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตใินวาระ

พจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดคา่ตอบแทน ประจ าปี 2561 

 ทัง้นี ้มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่ มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุมมีตอินุมัตแิตง่ตัง้ผูส้อบบัญช ีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2561 โดยมคีะแนน

เสยีงดงันี ้

 

มตทิีล่ง จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ซึง่มา

ประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 800,609,570 97.7036 

ไมเ่ห็นดว้ย 18,817,197 2.2964 

งดออกเสยีง - - 

บตัรเสยี - - 

 

ระเบยีบวาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยส าหรบัปี 

2561 

 ประธานชีแ้จงต่อทีป่ระชมุว่าส าหรับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561 นี้ จะประกอบดว้ย คา่ตอบแทนราย

เดอืนส าหรับกรรมการอสิระ และคา่เบีย้ประชมุส าหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุยอ่ย ไดแ้ก ่คณะกรรมการ

ตรวจสอบ รวมทัง้ คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการ และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ซึง่บรษัิทอยู่ระหว่างการ
จัดตัง้คณะกรรมการ 2 ชดุหลังนี้ โดยไดพ้จิารณาใหเ้หมาะสมกับขอบเขตหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ และใกลเ้คยีงกับ

อตัราคา่ตอบแทนกรรมการในอตุสาหกรรมเดยีวกนั  ดังนัน้ คณะกรรมการ จงึเห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมัติ
ใหจั้ดสรรคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย ส าหรับปี 2561 โดยมรีายละเอยีด ดงันี ้

 คา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย สาหรบัปี 2561 ตอ่คร ัง้ทีเ่ขา้ประชุม ดงันี ้

1. คา่ตอบแทนกรรมการอสิระ : อตัราเดอืนละ 70,000 บาทตอ่คน 

2. คา่เบีย้ประชุมคณะกรรมการ (ก าหนดจา่ยคา่เบีย้ประชุมเป็นรายคร ัง้เฉพาะคร ัง้ทีม่าประชุม) 

-  ประธานคณะกรรมการบรษัิท 30,000 บาทตอ่ครัง้ 

-  กรรมการบรษัิท 20,000 บาทตอ่คนตอ่ครัง้ 

  3. คา่เบีย้ประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย ไดแ้ก ่
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คา่เบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ก าหนดจา่ยคา่เบีย้ประชุมเป็นรายคร ัง้เฉพาะคร ัง้

ทีม่าประชุม) 

-  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทตอ่ครัง้ 

-  กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทตอ่คนตอ่ครัง้ 

คา่เบีย้ประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ (ก าหนดจ่ายคา่เบีย้ประชุมเป็นรายคร ัง้
เฉพาะคร ัง้ทีม่าประชุม) 

-  ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 20,000 บาทตอ่ครัง้ 

-  กรรมการก ากบัดแูลกจิการ 10,000 บาทตอ่คนตอ่ครัง้ 

คา่เบีย้ประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง (ก าหนดจ่ายคา่เบีย้ประชุมเป็นรายคร ัง้

เฉพาะคร ัง้ทีม่าประชุม) 

-  ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 20,000 บาทตอ่ครัง้ 

-  กรรมการบรหิารความเสีย่ง 10,000 บาทตอ่คนตอ่ครัง้ 

 - คา่ตอบแทนอืน่  -ไมม่-ี 

 ทัง้นี ้ พนักงานหรอืผูบ้รหิาร จะไมไ่ดรั้บคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการชดุย่อย 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุแสดงความคดิเห็นและซกัถามขอ้มลูเพิม่เตมิ 

 เมือ่ไมม่ผีูแ้สดงความคดิเห็นและซกัถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินวาระพจิารณา

อนุมัตกิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยส าหรับปี 2561 

 ทัง้นี ้มตใินวาระนี้จะตอ้งไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ

ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง  โดยบรษัิทมกีรรมการทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ จ านวน 5 ราย ซึง่ถอืหุน้นับรวมกนั

ได ้944,969 หุน้(เสยีง) นับเป็นผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยี จงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนี้ 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุมมีตอินุมัตกิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อยส าหรับปี 2561 โดยมี

คะแนนเสยีงดงันี ้

มตทิีล่ง จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชุม 

เห็นดว้ย 818,477,298 99.8841 

ไมเ่ห็นดว้ย 4,500 0.0005 

งดออกเสยีง - 0.0000 

ไมม่สีทิธอิอกเสยีง 944,969 0.1153 

บตัรเสยี - - 

 

ระเบยีบวาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั 

 ประธานชีแ้จงต่อทีป่ระชมุว่าเนื่องจากไดม้ปีระกาศจาก คณะรักษาความสงบแห่งชาต ิฉบับที ่74/2556 
เรือ่งการประชมุผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์ทีม่กีารเพิม่ทางเลอืกใหบ้รษัิทสามารถประชมุ ผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสไ์ด ้และ

ค าชีแ้จงกรมพัฒนาธุรกจิการคา้ เรื่อง การประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกสข์องบรษัิทมหาชนจ ากัดก าหนดใหบ้รษัิท
มหาชนจ ากัด จะตอ้งก าหนดเรือ่งดังกลา่วไวใ้นขอ้บังคับของบรษัิท  คณะกรรมการจงึเห็นสมควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้ 

พจิารณาอนุมัตกิารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ 24 เพือ่เพิม่ทางเลอืกใหบ้รษัิทสามารถจัดการประชมุ
คณะกรรมการผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิสไ์ด ้โดยมรีายละเอยีด ดงันี ้

“ขอ้ 24  หนังสอืนัดประชมุและการประชมุผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์

 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรือผูซ้ ึง่ไดรั้บมอบหมายส่งหนังสอืนัด
ประชมุใหก้รรมการลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวัน (7) เวน้แตใ่นกรณีจ าเป็นรีบดว่นเพือ่รักษาสทิธปิระโยชน์

ของบรษัิท การนัดประชมุจะกระท าโดยวธิอีืน่หรอืจะก าหนดวนัประชมุเร็วกวา่นัน้ก็ได ้

 หากประธานกรรมการหรือบุคคลทีไ่ดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการเห็นสมควร อาจให ้

จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้และในการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ

อเิล็กทรอนกิส ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ขอ้ก าหนด หรอืหลักเกณฑใ์ด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้
ทีม่อียูแ่ลว้ในปัจจบุนัหรอืทีจ่ะมแีกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  
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 อนึ่ง ในการสง่หนังสอืนัดประชมุคณะกรรมการ อาจส่งผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกสก็์ได ้ทัง้นี้ ตามที่

กฎหมายก าหนด” 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุแสดงความคดิเห็นและซกัถามขอ้มลูเพิม่เตมิ 

 เมื่อไม่มีผูใ้ดแสดงความคดิเห็นและซักถามขอ้มูลเพิ่มเตมิ ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชุมลงมตใินวาระ

พจิารณาอนุมัตกิารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษัิท 

ทัง้นี ้มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและ

มสีทิธอิอกเสยีง 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุมมีตอินุมัตกิารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ 24 ตามทีเ่สนอมา โดยมคีะแนน
เสยีงดงันี ้

มตทิีล่ง จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ซึง่มา

ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 819,422,267 99.9995 

ไมเ่ห็นดว้ย - 0 

งดออกเสยีง 4,500 0.0005 

บตัรเสยี - - 

 

ระเบยีบวาระที ่9   พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 

 -ไมม่-ี 

 ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิ 

ค าถาม คณุณรงค ์จนุเจอืศภุฤกษ์ ผูถ้อืหุน้ ไดว้า่กลา่ววา่รูส้กึดใีจทีไ่ดม้าประชมุในวันนี้ เพราะภาพของบรษัิททีต่น
ไดรั้บมานัน้เป็นภาพในทางลบ แตจ่ากการทีไ่ดม้าประชมุผูถ้อืหุน้ในวนันี ้ภาพของบรษัิทในสายตาของตนดขีึน้ โดย

ตนรูส้กึว่าทีมผูบ้ริหารและทีมคณะกรรมการมีความจริงใจในการแกปั้ญหาและมีความมุ่งมั่นที่จะท าใหบ้ริษัท
เจรญิกา้วหนา้ และไดส้อบถามบรษัิท ดงันี้ 

ประเด็นที ่1 ขอทราบผลประกอบการของบรษัิทในปีนีว้า่ดขี ึน้มากนอ้ยเพยีงใด 

ประเด็นที ่2 บรษัิทมแีผนในขยายกจิการหรอืแผนทีจ่ะท าใหบ้รษัิทมรีายไดเ้พิม่มากขึน้อยา่งไร 

ค าตอบ คณุทตัซยึะ โคโนชติะ ไดข้อโทษผูถ้อืหุน้ทกุทา่นส าหรับขา่วไม่ดทีีเ่กดิขึน้ เพราะไดส้ง่ผลกระทบตอ่ราคา

ของหุน้ของบรษัิท ในดา้นของทมีผูบ้รหิาร สิง่ทีจ่ะท าได ้และท าอยู่แลว้ คอืการสรา้งธุรกจิปัจจุบันใหม้กีารเตบิโต 
เพือ่ใหเ้กดิผลก าไร เกดิผลดสีรา้งมูลคา่ใหก้ับผูถ้อืหุน้ และกลา่วขอบคณุในการอนุมัตแิละไวว้างใจในการเลอืกตัง้

ใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งของตน   และคณุทตัซยึะ ก็มคีวามมั่นใจในธรุกจิของบรษัิทเชน่กัน และถา้เปรยีบเทยีบ

กับเมื่อ 3-4 เดือนที่ผ่านมา ธุรกจิของบริษัทนั้นดขี ึน้  บริษัทมีโอกาสเตบิโตที่ดี ส าหรับปีนี้และปีถัดไปแต่ไม่
สามารถบอกไดใ้นเรือ่งของตวัเลข แตส่ ิง่ทีบ่อกไดค้อื ตลาดในประเทศไทยและประเทศเมยีนมารจ์ะเป็นตลาดหลัก

ทีจ่ะขบัเคลือ่นใหบ้รษัิทเตบิโตไดเ้ป็นอยา่งด ี(growth engine) ในสว่นของประเทศลาวนัน้จะยังคงเตบิโตไดต้อ่ไป
ดว้ยผลติภัณฑใ์หม่ เพียงแต่เป็นประเทศทีม่ีพลเมืองไม่มาก    สิง่ทีต่อ้งระมัดระวังคอืทีป่ระเทศกัมพูชา และที่

ประเทศศรลีงักา ในสว่นของประเทศอนิโดนีเซยีทีไ่ดม้กีารเริม่ธุรกจิประมาณปี 2559 ทีผ่่านมาไดม้กีารขยายตัวทีด่ ี
ภายใต ้Business Model ทีม่พัีนธมติร แตปั่จจุบันความสมัพันธก์ับพันธมติรรายดังกลา่วไม่เหมอืนเดมิ บรษัิทจงึ

ตอ้งปรับธรุกจิใหม ่และมกีาร restart ซึง่ปัจจบุนัมกีารขยายงานแตเ่ป็นไปในรูปแบบบรษัิทท าเองแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 ในวนันีบ้รษัิทไดม้กีารแตง่ตัง้คณะกรรมการ ซึง่ก็มคีณุคานาเมะ ฮาชโิมโตะ เป็นกรรมการ และยังเป็น MD 
ทีป่ระเทศเมยีนมาร ์และทีป่ระเทศลาว นอกจากนี้ ทาง CFO ของบรษัิท คณุอาลัน ดเูฟส ก็เป็นผูบ้รหิารทีป่ระเทศ

เมยีนมารแ์ละทีป่ระเทศลาวเชน่เดยีวกัน ซึง่แสดงใหเ้ห็นวา่บรษัิทใหค้วามส าคัญกับตลาดในประเทศเมยีนมารเ์ป็น
อย่างยิง่ เนื่องจากจะเป็นตัวขับเคลือ่นหลัก ทีท่ าใหธุ้รกจิเตบิโต หรือเรียกไดว้่า อนาคตทีป่ระเทศเมยีนมาร์นั้น

สดใส ทีป่ระเทศเมยีนมารต์ลาดคอ่นขา้งด ีและมธีุรกจิทีห่ลากหลาย ยกตัวอย่างเชน่ สนิคา้ประเภท Group Loan 

ทีเ่ป็นการใหส้นิเชือ่เป็นรายกลุม่ เมือ่ตน้ปี 2560 บรษัิท มลีกูคา้อยู่ประมาณ 9,000 ราย แต ่ณ ปัจจุบันเพิม่ขึน้ 10 
เท่า ในเรื่องของการจัดอันดับการใหส้นิเชือ่ ปีทีแ่ลว้บริษัทอยู่ทีล่ าดับ 70 แต่ในตอนนี้บริษัทกา้วมาสูล่ าดับที ่7 

และคุณคานาเมะ ฮาชโิมโตะ ไดก้ล่าวกับตนไวว้่าจากน าบรษัิทจากล าดับที ่7 กา้วมาสู่ล าดับที ่2 ซึง่เป็นเรื่องที่
น่ายนิด ีและภมูใิจในการท างานของทมี 

 ส าหรับธรุกจิในประเทศไทย คณุทัตซยึะ โคโนชติะ เรยีนใหท้ีป่ระชมุทราบวา่ในชว่งปี 2557 เดมิทบีรษัิท
ไดใ้หส้นิเชือ่ส าหรับรถมอเตอร์ไซดท์ีเ่ป็นรถใหม่เท่านัน้ ต่อมาไดม้า Takeover บรษัิท ธนบรรณ จ ากัด ก็ไดม้ี

ผลติภัณฑม์ากมายทีเ่กดิขึน้หลังจากนัน้ ไม่วา่จะเป็นตัว Motor for Cash หรอื  Asset Backed Loan และยังมกีาร

ใหส้นิเชือ่ส าหรับจักรยานยนตม์อืสอง รวมถงึมเีรือ่งของการประมูลและสนิคา้ใหม่ลา่สดุ คอื Car buy และ Motor 
Buy โดยเชือ่วา่ส าหรับประเทศไทยนัน้ การปลอ่ยสนิเชือ่แบบเดมิจะเตบิโตถงึจุดอิม่ตัวแลว้ (mature) และอัตรา
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ดอกเบีย้ก็อาจจะถูกจ ากัดเพดานไดใ้นอนาคต อย่างไรก็ตาม ดว้ยโมเดลธุรกจิใหม่ของบรษัิททีเ่ป็นธุรกจิแบบครบ

วงจร จะสามารถท าใหบ้รษัิทเตบิโตต่อไปได ้และบรษัิทก็ไดม้กีารเตรยีมการไวร้าว 4 ปีทีแ่ลว้จนมาถงึวันนี้ และ

คาดว่าใน 3-4 ปีขา้งหนา้ รอ้ยละ 30 ของการเตบิโตจะมาจากธุรกจิในประเทศไทย ซึง่ทัง้นี้เป็นผลงานของคุณ     
มเุนะโอะ ทาชโิร ่

 ในส่วนของประเทศกัมพูชา อาจจะมีภาพรวมที่ไม่ดีนักส าหรับการเตบิโตในประเทศ สถานการณ์ใน
ประเทศกัมพูชาดเูหมอืนวา่ เกษตรกรจะมกีารกูย้มืทีม่ากเกนิไป และ ยังมธีุรกจิ Micro Finance ทีนั่บเป็นคูแ่ขง่ที่

ส าคัญของบรษัิท ซึง่ ณ สถานการณ์ในขณะนี้ บรษัิทจงึยดึหลักด าเนนิธุรกจิอย่างระมัดระวังและชาญฉลาดทีส่ดุ 

โดยจะหันไปเนน้ในสว่นของวธิกีารเก็บเงนิแบบใหม่ และขยายธุรกจิการประมูล (Auction) ใหม้ากขึน้ เพือ่วา่หาก
เกดิสถานการณ์ไม่ดแีละเกดิฟองสบูแ่ตก ในธุรกจิการปลอ่ยสนิเชือ่ หรอืหนี้ทีเ่กดิในประเทศกัมพูชา บรษัิทก็จะยัง

เป็นบรษัิททีแ่ข็งแกร่งได ้ 

 ส าหรับประเทศศรีลังกานั้น บริษัทไม่สามารถที่จะควบคุมไดเ้ต็มที่ เนื่องจากเป็นแค่บริษัทร่วม และ

ภาพรวมทางเศรษฐกจิก็คลา้ยกับในประเทศกัมพูชา อย่างไรก็ตาม บรษัิทจะเจรจากับผูบ้รหิารของ CCF ว่าให ้

ควบคมุดแูลการปลอ่ยสนิเชือ่ใหม้คีณุภาพ 

 ในประเทศอนิโดนีเซยีนัน้ บรษัิทมขีอ้พพิาทกับพันธมติร แตว่า่ผูบ้รหิาร คณุ Nikolay และทมีงานก็ยังคง

สบืสานงานตอ่ไป โดยบรษัิทไดท้ าการ ลดจ านวนพนักงานและลดขนาดของธุรกจิใหเ้ล็กลงแลว้ และก็พรอ้มทีจ่ะมี
การขยายตอ่ไปในอนาคต และเชือ่วา่จะเห็นผลประกอบการทีด่ขี ึน้ในชว่ง 2-3 ปี จากนีไ้ป 

 คณุทัตซยึะ โคโนชติะ ไดก้ล่าวขอบคณุผูถ้อืหุน้และแสดงความรูส้กึมั่นใจใน Business Model  ของ
บรษัิทมากยิง่กวา่เมือ่ประมาณ 3-4 เดอืนทีแ่ลว้ บรษัิทเชือ่วา่ทกุอยา่งอยูภ่ายใตก้ารควบคมุ 

 ประธานไดก้ลา่วเพิม่เตมิถงึความตัง้ใจของฝ่ายบรหิาร และในฐานะกรรมการก็คดิว่าธุรกจิของบรษัิทตอ้ง

เดนิหนา้ตอ่ไป แตส่ ิง่ส าคัญทีส่ดุบรษัิทตอ้งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎระเบยีบ และจะเนน้เรื่องของหลักธรรมาภบิาล  
การประเมณิความเสีย่ง และ Anti-Corruption  

  เมือ่ไมม่ผีูใ้ดแสดงความคดิเห็นและซักถามขอ้มูลเพิม่เตมิ ประธานจงึกลา่วขอบคณุผูถ้อืหุน้ทกุทา่นทีส่ละ
เวลาเขา้ร่วมประชมุ พรอ้มทัง้เสนอแนะความเห็นทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่ทีป่ระชมุและขอปิดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 

ประจ าปี 2561 

 

 ปิดประชมุ เวลา 12.30 น. 

 

 

       ลงชือ่     

        (นายสกล หาญสทุธวิารนิทร)์ 

        ประธานคณะกรรมการบรษัิท 

 

       ลงชือ่     

        ( น.ส.ศริเิพ็ญ พงศช์ยัฤกษ์ ) 

              เลขานุการบรษัิท 

 


