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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 

ของ  

บรษิทั กรุป๊ลสี จ ากดั (มหาชน) 

(“บรษิทั”) 

 

วนั  เวลา  และสถานทีป่ระชุม 

ประชมุเมือ่วนัจันทรท์ี ่ 3 สงิหาคม 2563  เวลา  10.00 น.  ณ หอ้งเมจกิ 2 ชัน้ 2 โรงแรม มริาเคลิแกรนด ์คอนเวนชัน่ 
เลขที ่99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงหลักสี ่เขตดอนเมอืง กรุงเทพฯ 10210    

เร ิม่การประชุม 

 นางสาวศริเิพ็ญ พงศช์ยัฤกษ์ (“เลขานุการ”) กลา่ววา่เนื่องจากในปีนี ้ ไดเ้กดิการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัส

โคโรน่า หรอื โควดิ-19 ท าใหบ้รษัิทตอ้งจัดการประชมุลา่ชา้ และท าใหม้กีรรมการจ านวน 6 ทา่นทียั่งไมส่ามารถกลับเขา้

มาในประเทศไทยได ้ อยา่งไรก็ตาม กรรมการทัง้ 6 ทา่น รวมทัง้ผูบ้รหิารอกี 2 ทา่นไดเ้ขา้ร่วมการประชมุนีท้างสือ่

อเิล็กทรอนกิส ์ และกรรมการอกี 6 ทา่นไดเ้ขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง และไดก้ลา่วแนะน าคณะกรรมการบรษัิทและ 

คณะกรรมการชดุย่อย ไดแ้ก ่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการก ากับดแูลกจิการ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง ผูบ้รหิารและ

กรรมการบรหิารของกลุม่ รวมทัง้ตวัแทนจากผูส้อบบญัชทีีเ่ขา้ร่วมประชมุ ดงันี้ 
 

กรรมการผูเ้ขา้รว่มประชุม (ดว้ยตนเอง) 

1)   นายสกล หาญสทุธวิารนิทร ์ ประธานกรรมการ กรรมการอสิระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

2) นายมเุนะโอะ ทาชโิร ่ กรรมการ ประธานเจา้หนา้ทีป่ฏบิตักิาร 

กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3) นายวบิลูย ์ องิคากลุ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการก ากบัดแูลกจิการ 

4) นางสมุาล ี โชคดอีนันต ์ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

5) ดร.พลเดช เทอดพทิกัษ์วานชิ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ

ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

6) นายทรอย แอ็นดรู สกนูเนอรแ์มน กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ ประธาน

คณะกรรมการก ากับดแูลกจิการ และ

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

กรรมการผูเ้ขา้รว่มประชุม (ผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส)์ 

7) นายทตัซยึะ โคโนชติะ กรรมการ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร และ 

ประธานกรรมการบรหิารของกลุม่ 

  

8) นายอาลนั ฌอง  ปาสคาล ดเูฟส กรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงินและสนับสนุนธุรกิจ-กลุ่ม

กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 

9) นายรกิ ิ อชิกิาม ิ กรรมการ และกรรมการบรหิารของกลุม่ 

10) นายคานาเมะ ฮาชโิมโตะ กรรมการ และกรรมการบรหิารของกลุม่ 

11) นายโตโมฮโิกะ โชจ ิ  กรรมการ  กรรมการ 

12) นายยซูเุกะ โคซมูะ กรรมการ   

(รวมคดิเป็นสดัสว่นกรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชมุ รอ้ยละ 100) 
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กรรมการบรหิารของกลุม่ 

1) นายเฟรดเดอรคิ ซอลบาน ิ   ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร, PT Group Lease Finance Indonesia 

2) นายโบรสิ  ซอรซ์   รองประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงนิของกลุม่  

3) นายวทิวัส  อรุณะกสกิร   ประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงนิ-ประเทศไทย    

 

ตวัแทนผูส้อบบญัช ีบรษิทั เคพเีอ็มจ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 

1) Mr. Nicholas Bellamy กรรมการบรหิารอาวโุส  

2) นายโชคชยั งามวฒุกิลุ กรรมการบรหิาร   
3) Mr. Jaffer Zeeshan  ผูอ้ านวยการ   

4) นายเจษฎา ลลีาวฒันสขุ ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการ   

           (ท าหนา้ทีส่กัขพียานในการนับคะแนนเสยีง) 

คุณสกล หาญสุทธวิารินทร์ ประธานกรรมการ ท าหนา้ที่ประธานทีป่ระชมุ (“ประธาน”) กล่าวตอ้นรับและกล่าว

ขอบคณุผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีเ่ขา้ร่วมประชมุ และกลา่ววา่ โดยปกตบิรษัิทฯจะด าเนนิการประชมุเป็น 2 ภาษา ไทย

และอังกฤษ แต่ส าหรับการประชุมครั้งนี้ เนื่องจากอยู่ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้โควดิ-19 บริษัทจะ

ด าเนนิการประชมุเป็นภาษาไทย เป็นหลัก เพือ่เป็นการร่นระยะเวลาของการประชมุซึง่มกีารรวมตัวกันของคนหมู่มากใหส้ัน้

ทีส่ดุ ยกเวน้ในสว่นของการตอบค าถามทีจ่ะมกีารแปลเป็นภาษาอังกฤษดว้ย กรณีทีผู่ถ้ามหรอืผูต้อบเป็นชาวตา่งชาต ิและ

จะมอบหมายหนา้ทีก่ารแปลใหก้บั คณุวทิวสั อรุณะกสกิร ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ-ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ในแต่

ละวาระจะมีค าแปลภาษาอังกฤษอยู่บน presentation ทีป่รากฎอยู่บนจอภาพเพื่ออ านวยความสะดวกใหก้ับผูถ้ือหุน้

ตา่งชาต ินอกจากนัน้ ไดเ้รยีนเชญิให ้คณุเจษฎา ลลีาวัฒนสขุ ท าหนา้ทีส่กัขพียานในการนับคะแนนเสยีง และมอบหมาย

ใหเ้ลขานุการเป็นผูช้ ีแ้จงตอ่ทีป่ระชมุเกีย่วกับวธิกีารปฏบิตัใินการลงคะแนนเสยีง และการนับคะแนนเสยีง 

 กอ่นการชีแ้จงตอ่ทีป่ระชมุเกีย่วกบัวธิกีารปฏบิตัใินการลงคะแนน และการนับคะแนนเสยีง ประธานแจง้วา่บรษัิทได ้
จัดท าหนังสอืเชญิประชมุทีร่ะบ ุวนั เวลา สถานที ่และวาระการประชมุ พรอ้มทัง้เอกสารแนบตา่ง ๆ และไดจั้ดสง่ใหก้บัผูถ้อื

หุน้โดยผา่นทาง บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย จ ากดั ซึง่เป็นนายทะเบยีนหลกัทรัพยข์องบรษัิท รวมทัง้

ลงพมิพโ์ฆษณาในหนังสอืพมิพร์ายวนั เป็นการแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ตามเกณฑท์ีก่ฎหมาย และขอ้บงัคับของบรษัิทก าหนด

ทกุประการ  ดงันัน้ การบอกกลา่วการประชมุครัง้นีจ้งึเป็นไปโดยชอบแลว้  

ประธานฯ ประกาศองคป์ระชมุวา่ การประชมุในครัง้นีม้ผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง จ านวน 20 รายมจี านวน

หุน้รวม 22,099,929 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 1.4487 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด และผูท้ีไ่ดรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ 

เขา้ร่วมประชมุ จ านวน 31 ราย มจี านวนหุน้รวม 757,869,780 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 49.6788 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได ้

ทัง้หมด รวมเป็น 51 ราย นับจ านวนหุน้ได ้ทัง้ส ิน้ 779,969,709 หุน้ หรอืเทา่กับรอ้ยละ 51.1275 ซึง่เกนิกวา่ 1 ใน 3 ของ

จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ ซึง่มจี านวนทัง้ส ิน้ 1,525,538,158 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคับ

ของบรษัิทฯ ขอ้ 33 ซึง่ระบวุา่  “องคป์ระชมุส าหรับการประชมุผูถ้อืหุน้ทกุคราว จะตอ้งประกอบดว้ยผูถ้อืหุน้ และผูรั้บมอบ

ฉันทะจากผูถ้อืหุน้(ถา้ม)ี มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ยีส่บิหา้คน (25) หรอืไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และ

ตอ้งถอืหุน้นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสาม(1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชมุ” 

การประกาศวธิกีารลงคะแนนเสยีง 

 เลขานุการชีแ้จงวธิกีารปฏบิตัใินการลงคะแนน และการนับคะแนนเสยีงใหท้ีป่ระชมุทราบเพือ่ใหก้ารประชมุเป็นไป
ตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีดงันี้ 

1. การออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุ ผูถ้อืหุน้ทกุคนจะมคีะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ทีต่นถอื โดยใหนั้บ 1 หุน้

เป็น 1 เสยีง 

2. ส าหรับวธิกีารลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระนัน้  ใหผู้ถ้อืหุน้ท าเครือ่งหมาย ในหัวขอ้ทีต่อ้งการลงคะแนนคอื เห็น

ดว้ย หรอื ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง เพยีงทางใดทางหนึง่เทา่นัน้จะไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ เพือ่แยก

การลงคะแนนเสยีงได ้ ยกเวน้กรณีผูรั้บมอบฉันทะจากผูล้งทนุตา่งประเทศทีแ่ตง่ตัง้ใหค้ัสโตเดยีนในประเทศไทย

เป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้ พรอ้มทัง้ลงลายมอืชือ่ในใบลงคะแนนเสยีง 



3 
 

3. ใหผู้ท้ีต่อ้งการคดัคา้นไมเ่ห็นดว้ย หรอืตอ้งการงดออกเสยีงเทา่นัน้ ใหย้กมอืขึน้ และรอใหเ้จา้หนา้ทีไ่ปเก็บใบ

ลงคะแนนเพือ่น าไปบนัทกึคะแนนเสยีง  

4. การลงคะแนนเสยีง ในเรือ่งการเลอืกตัง้กรรมการ จะกระท าเป็นรายบคุคล 

5. การลงคะแนนในลักษณะดงัตอ่ไปนี ้ จะถอืวา่การลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะ และบรษัิทจะไมนั่บบตัรเสยีเป็นฐาน

ในการค านวณคะแนนเสยีง  

 บตัรลงคะแนนทีม่กีารท าเครือ่งหมายเกนิกวา่หนึง่ทางเลอืกในวาระเดยีวกนั  

 บตัรลงคะแนนทีม่กีารขดีฆา่และไมม่ลีายมอืชือ่ก ากบั  

 บตัรลงคะแนนทีล่งคะแนนเสยีงเกนิกวา่เสยีงทีม่อียู ่หรอืมกีารแบง่แยกการลงคะแนนเสยีง (ยกเวน้

กรณีคสัโตเดยีน) 

6. เมือ่การประชมุเสร็จสิน้กอ่นออกจากหอ้งประชมุ ใหผู้ถ้อืหุน้สง่มอบบตัรลงคะแนนเสยีงทัง้หมดคนืบรษัิทฯ กรณีที่

ผูถ้อืหุน้สง่บตัรลงคะแนนเสยีงไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ภายหลงัจากทีบ่รษัิทไดแ้จง้ปิดรับบตัรลงคะแนน

เสยีงในแตล่ะวาระไปแลว้  บรษัิทจะไมน่ าคะแนนเสยีงดงักลา่วมานับรวมหรอืบนัทกึเป็นคะแนนเสยีงอกี และกรณี

ทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สง่บตัรลงคะแนนเสยีงไมว่า่กรณีใด ๆ ก็ตาม หรอืบตัรลงคะแนนไมม่กีารลงคะแนนเสยีงใด ๆ บรษัิท 

จะถอืวา่ผูถ้อืหุน้เห็นดว้ยและจะนับรวมเป็นคะแนนเสยีงเห็นดว้ยในวาระนัน้ ๆ 

7. ผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชมุ ทีผู่ม้อบฉันทะ ไดม้หีนังสอืมอบฉันทะ ทีไ่ดร้ะบใุหล้งคะแนนเสยีงตามความ

ประสงคใ์นแตล่ะวาระไวแ้ลว้จะไมไ่ดรั้บบตัรลงคะแนนเสยีงอกีเวน้แตว่า่ผูม้อบฉันทะใหส้ทิธผิูรั้บมอบในการ

ลงคะแนนเสยีงแทนในทีป่ระชมุ โดยบรษัิทไดน้ าคะแนนเสยีงตามความประสงคด์ังกลา่วบนัทกึไวล้ว่งหนา้แลว้ 

การประกาศวธิกีารนบัคะแนนเสยีง 

1. ในการรวบรวมผลคะแนนเสยีง  บรษัิทจะน าคะแนนเสยีงทีไ่มเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีง รวมทัง้บตัรเสยี(ถา้ม)ี หัก

ออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเองและทีม่อบฉันทะ และคะแนนเสยีงทีเ่หลอืก็จะ

เป็นคะแนนเสยีงส าหรับผูท้ีเ่ห็นดว้ยทัง้หมด 

2. หลงัจากการนับคะแนนเสร็จสิน้ ก็จะประกาศผลของแตล่ะวาระ ใหท้ีป่ระชมุรับทราบ 

เมือ่เสร็จสิน้การประชมุ กอ่นออกจากหอ้งประชมุ ใหผู้ถ้อืหุน้สง่ใบลงคะแนนเสยีงทีเ่หลอืทัง้หมด คนืใหก้บัเจา้หนา้ที ่ เพือ่

บรษัิทฯ จะไดเ้ก็บไวเ้ป็นหลกัฐานตอ่ไป 

ตอ่จากนัน้ ประธาน ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาตามระเบยีบวาระตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี้ 

ระเบยีบวาระที ่1  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562     

ประธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบวา่บรษัิทไดม้กีารจัดท ารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 ซึง่ประชมุ

เมือ่วันที ่23 เมษายน 2562 และไดจั้ดสง่ไปพรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุ ในการนี้ คณะกรรมการมคีวามเห็นวา่ รายงาน

การประชมุดงักลา่วไดบ้นัทกึไวถู้กตอ้งแลว้จงึเห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุแสดงความคดิเห็นและซักถามขอ้มลูเพิม่เตมิ  

 เมือ่ไมม่ผีูใ้ดแสดงความคดิเห็นและซักถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินวาระพจิารณา

รับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่23 เมษายน 2562  

ทัง้นี ้ มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน 
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มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุมีมตรัิบรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2562 ซึง่จัดขึน้ใน วันที ่23 เมษายน 

2562 โดยมผีูอ้อกเสยีง ดงันี ้

มตทิีล่ง จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 779,969,709 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 

บตัรเสยี 0 0 

 

ระเบยีบวาระที ่2  พจิารณารบัทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และอนุมตังิบการเงนิส าหรบัปีส ิน้สุด

วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

ประธานไดม้อบหมายใหค้ณุวทิวสั อรุณะกสกิร ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ-ประเทศไทย รายงานสรุปผลการ

ด าเนนิงานของบรษัิท สิน้สดุ ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2562 ใหท้ีป่ระชมุรับทราบ และแจง้ทีป่ระชมุวา่ ในทีป่ระชมุนีย้ังมี

ตวัแทนจากผูส้อบบญัชขีองบรษัิท คอื บรษัิท เคพเีอ็มจ ี ภมูไิชย สอบบญัช ี จ ากดั เพือ่ตอบค าถามหรอืใหข้อ้มลูเพิม่เตมิ

เกีย่วกบังบการเงนิส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2562 หากผูถ้อืหุน้ตอ้งการอกีดว้ย 

คณุวทิวัสฯ รายงานดงันี้ 

บรษัิทฯ ประกาศผลการด าเนินงานส าหรับปี 2562 เป็นผลขาดทุนสทุธ ิ21.61 ลา้นบาท ลดลง 311.14 ลา้นบาท เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัก าไรสทุธ ิ289.54 ลา้นบาทในปี 2561 ก าไรสทุธทิีล่ดลงมสีาเหตหุลักมาจากรายไดท้ีล่ดลง  

1. รายไดด้อกเบีย้เชา่ซือ้ในงบการเงนิรวมเป็น 1,766.06 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 289.21 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
14.07 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีกอ่น โดยสามารถอธบิายไดด้งันี้ 

- บรษัิทย่อยในกมัพูชา (GLF) ลดลงจ านวน 153.99 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 33 เป็นผลมาจากการปรับกล

ยทุธใ์หมใ่นการเพิม่ความระมัดระวงัมากขึน้ โดยลดปรมิาณพอรต์สนิเชือ่ในประเทศกมัพูชา และเพิม่ความเขม้งวด
ในการคดักรองลกูคา้ทีม่ศีกัยภาพเพือ่เพิม่คณุภาพของสนิเชือ่ 

- บรษัิทฯ ลดลง จ านวน 101.04 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 8 เป็นผลมาจากการมนีโยบายเพิม่ความระมัดระวัง

ในการปลอ่ยสนิเชือ่มากขึน้และเพือ่เพิม่คณุภาพของพอรต์สนิเชือ่  

- บรษัิทยอ่ยในประเทศลาว (GLL) ลดลง จ านวน 31.24 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 28 เป็นผลมาจากการเปลีย่น

สดัสว่นของพอรต์สนิเชือ่ยานยนตแ์ละรถจักรยานยนต ์

- บรษัิทย่อยในประเทศอนิโดนีเซยี (GLFI) ลดลง จ านวน 7.37 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการหยุดชะงักของการ

จัดการสนิเชือ่ร่วมทางการเงนิเนือ่งจากขอ้พพิาททีด่ าเนนิอยูใ่นปัจจุบนักับผูร้่วมลงทนุในประเทศอนิโดนเีซยี  

- บรษัิทยอ่ยในประเทศ (TNB) เพิม่ขึน้จ านวน 4.43 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4 

 

2. รายไดด้อกเบีย้จากสนิเชือ่ในงบการเงนิรวมเป็น 114.75 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 45.84 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ย
ละ 28.55 เป็นผลมาจากการลดปรมิาณพอรต์สนิเชือ่ของTNB 

3. รายไดด้อกเบีย้จากสนิเชือ่รายยอ่ยในงบการเงนิรวมเป็น 179.22 ลา้นบาทเพิม่ขึน้ 20.01 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ย
ละ 12.57 จากปีกอ่นทัง้นีเ้ป็นผลมาจาก  

- บรษัิทย่อยในประเทศพม่า(BGMM) ไดบ้ันทกึรายไดด้อกเบีย้จากสนิเชือ่รายย่อยในปีนี้จ านวน 143.04ลา้น
บาท (เพิม่ขึน้ 15.04 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 12)  

- บรษัิทย่อยในประเทศอนิโดนีเซยี(GLFI) ไดบ้ันทกึรายไดด้อกเบีย้จากสนิเชือ่รายย่อยในปีนี้จ านวน 35.99 
ลา้นบาท (เพิม่ขึน้ 4.79 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 15) โดยสว่นใหญ่เกดิจากการเพิม่ขึน้ของพอรต์สนิเชือ่
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รายยอ่ยทีป่ลอ่ยสนิเชือ่โดยบรษัิทยอ่ยในประเทศอนิโดนเีซยีทีไ่ม่ไดอ้ยูภ่ายใตก้ารจัดการสนิเชือ่ร่วม  

- GL Leasing (Lao) Ltd. (บรษัิทย่อยในประเทศลาว) ไดบ้ันทกึรายไดด้อกเบีย้จากสนิเชือ่รายย่อยในปีนี้

จ านวน 0.18 ลา้นบาท 

4. รายไดค้่าบรกิารสัญญาเชา่ซือ้เป็น 89.92 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อนจ านวน 3.90 ลา้นบาทหรือคดิเป็นรอ้ยละ 
4.54 โดยส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มจ านวนสัญญาเช่าซือ้ ของรายไดค้่าบริการสัญญาเช่าซื้อ ซึง่เกดิจากการ

ใหบ้รกิารดา้นการปฏบิัตกิารสัญญาเชา่ซือ้โดย บรษัิทย่อยในประเทศพม่า(GL-AMMK)กับบริษัทพันธมติรทีเ่ป็น

สถาบนัทางการเงนิในประเทศพมา่(Century Finance)  

5. รายไดอ้ืน่ในงบการเงนิรวมเพิม่ขึน้ 14.68 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4.36 สว่นใหญ่มาจากการรายไดด้อกเบีย้
อืน่ๆ เพิม่ขึน้จ านวน 15.53 ลา้นบาท และรายไดอ้ืน่จากกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับสญัญาเชา่ซือ้เพิม่ขึน้จ านวน 8.11 

ลา้นบาท  

6. คา่ใชจ้า่ยในการใหบ้รกิารและบรหิารในงบการเงนิรวมมจี านวน 1,256.09 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 37.24 ลา้นบาท หรอื
คดิเป็นรอ้ยละ 3.06 เมือ่เปรียบเทยีบกับปีก่อน โดยสว่นใหญ่มาจากการเพิม่ขึน้ของค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย

เกีย่วกับคดคีวามของบริษัทเพิม่ขึน้จ านวน 103.90 ลา้นบาท อย่างไรก็ตามค่าใชจ้่ายเกีย่วกับพนักงานลดลง
จ านวน 63.37 ลา้นบาท และคา่ใชจ้า่ยในการใหบ้รกิารและบรหิารอืน่ๆลดลงจ านวน 3.29 ลา้นบาท  

7. หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูในงบการเงนิรวมลดลง 132.06 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 23.57 เมือ่เปรยีบเทยีบกับ
ปีกอ่น ซึง่สว่นใหญเ่ป็นผลมาจากขนาดของพอรต์สนิเชือ่ทีล่ดลง  

8. ขาดทุนจากการจ าหน่ายทรัพยส์นิรอการขายลดลงจาก 329.16 ลา้นบาท เป็น 286.83 ลา้นบาท โดยลดลง
จ านวน 42.33 ลา้นบาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ 12.86 ซึง่เป็นผลมาจากจ านวนการจ าหน่ายสนิทรัพยร์อการขายที่

ลดลงของบรษัิทฯ  

9. กลุม่บรษัิทไดป้ระเมนิการดอ้ยคา่ของเงนิลงทนุใน PT Bank JTrust Indonesia Tbk. ตามมูลคา่ตลาดในวันที ่8 
มกราคม 2563 ซึง่เป็นวันทีหุ่น้ไดก้ลับมาซือ้ขายอกีครัง้ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศอนิโดนีเซยี ซึง่มูลค่าที่

คาดวา่จะไดรั้บคนืต า่กวา่มลูคา่ตามบญัช ีกลุม่บรษัิทจงึบนัทกึขาดทนุจากการดอ้ยคา่จ านวน 135.49 ลา้นบาท 

10. สว่นแบง่ก าไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทร่วมในประเทศศรลีังกา (Commercial Credit and Finance PLC “CCF”)  

ซึง่บรษัิทฯ ไดรั้บรูส้ว่นแบง่ก าไรรอ้ยละ 29.99 จ านวน 63.66 ลา้นบาท ลดลง 47.27 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
42.61 จากจ านวน 110.94 ลา้นบาท ในปี 2561 โดยสว่นใหญเ่ป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกจิชะลอตัวในประเทศศรี

ลงักาและการออ่นคา่ของเงนิรูปีศรลีงักา 

นอกจากนัน้ คณุวทิวสัแจง้วา่ บรษัิทฯ ไดต้ระหนักและเห็นความส าคัญของ การด าเนนิธรุกจิโดยปราศจากการ

ทจุรติคอรรั์ปชัน่ โดยบรษัิทฯ ไดจั้ดใหม้รีะบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธภิาพและมกีารจัดท านโยบายการตอ่ตา้นการ

ทจุรติคอรรั์ปชัน่ (Anti-corruption Policy) และสือ่สารใหพ้นักงานในองคก์ร รวมทัง้ประกาศบนเว็บไซทข์อง  บรษัิทฯ เพือ่

แจง้แกบ่คุคลภายนอกใหรั้บทราบและปฏบิตัติามอย่างเคร่งครัดดว้ย รวมทัง้ในปี 2562 ไดม้กีารเพิม่ชอ่งทางการแจง้

เบาะแส (whistleblowing) ทางไลน์และ QR Code เพือ่ใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่สามารถแจง้เบาะแสในกรณีทีเ่กดิการ

ทจุรติใหบ้รษัิทฯ รับทราบไดส้ะดวกขึน้ 

ประธานแจง้ต่อทีป่ระชุมว่าความเห็นของคณะกรรมการ คอื เห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุรับทราบผลการด าเนินงาน

ประจ าปีของบรษัิท และอนุมัตงิบการเงนิของบรษัิท ในรอบปี 2562 สิน้สดุ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 และไดเ้ปิดโอกาส

ใหท้ีป่ระชมุแสดงความคดิเห็นและซกัถามขอ้มลูเพิม่เตมิ 

 เมือ่ไมม่ผีูใ้ดแสดงความคดิเห็นและซักถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินวาระพจิารณา

รับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และอนุมัตงิบการเงนิส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2562 

ทัง้นี ้มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุมมีตรัิบทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการและผลการด าเนนิงานของบรษัิท และอนุมัตงิบ

การเงนิส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562  โดยมผีูอ้อกเสยีง ดงันี ้
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มตทิีล่ง จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ซึง่มา

ประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 779,972,545 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 

บตัรเสยี 0 0 

 

หมายเหต ุ  ในวาระนีม้ผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุระหวา่งการประชมุเพิม่ขึน้ 2 รายจ านวน 2,836 หุน้ (เสยีง)  รวมเป็นจ านวน

หุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุทัง้หมด จ านวน 779,972,545 หุน้ (เสยีง) 

ระเบยีบวาระที ่3 พจิารณาอนุมตักิารงดจา่ยเงนิปนัผล ประจ าปี 2562 

 ประธานชีแ้จงวา่ แมว้า่ผลการด าเนนิงานของบรษัิทในปี 2562 (หรอืตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562) 

บรษัิทจะมผีลก าไร จ านวน 262,115,518 บาท  แตเ่นือ่งจากบรษัิทมผีลขาดทนุสะสม (ยังไมไ่ดจ้ัดสรร) จ านวน 

278,205,435 บาท และตามพระราชบญัญัตมิหาชน มาตรา 115 ระบวุา่ การจา่ยเงนิปันผลจากเงนิประเภทอืน่นอกจากเงนิ

ก าไรจะกระท ามไิด ้ ในกรณีทีบ่รษัิทยังมยีอดขาดทนุสะสมอยู ่หา้มมใิหจ้า่ยเงนิปันผล  ดงันัน้ บรษัิทจงึไม่สามารถจ่ายเงนิ

ปันผลส าหรับผลการด าเนนิงานปี 2562 ได ้

คณะกรรมการจงึเห็นสมควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารงดจา่ยเงนิปันผลประจ าปี 2562 จากผลการ

ด าเนนิงานสิน้สดุวนัที ่ 31 ธันวาคม 2562 เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 115 ของ พระราชบญัญัตมิหาชน เนือ่งจากบรษัิทมี

ยอดขาดทนุสะสม ทัง้นี ้ ยังเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษัิท ทีร่ะบวุา่บรษัิทฯ มนีโยบายจา่ยเงนิปันผลใน

อตัราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40 จากก าไรสทุธหิลงัหักภาษีเงนิไดแ้ละเงนิส ารองตา่ง ๆ ตามกฎหมาย ทัง้นี ้ ตอ้งค านงึถงึปัจจัย

ตา่งๆทีใ่ชพ้จิารณาประกอบการจา่ยเงนิปันผล เชน่ ผลการด าเนนิงานและฐานะทางการเงนิ สภาพคลอ่งของบรษัิท การ

ขยายธรุกจิของบรษัิทและปัจจัยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารงานของบรษัิทดว้ย ซึง่การทีบ่รษัิทมผีลขาดทนุสะสม (ยัง

ไมไ่ดจ้ัดสรร) จ านวน 278.21 ลา้นบาท ถอืเป็นปัจจัยทีท่ าใหค้ณะกรรมการบรษัิท เห็นสมควรใหง้ดจา่ยเงนิปันผล   

ทัง้นี ้ ในปี 2561 บรษัิทมผีลก าไรจ านวน 238,406,994 บาท แตเ่นือ่งจากบรษัิทมผีลขาดทนุสะสม (ยังไมไ่ด ้

จัดสรร) จ านวน 540,320,952 บาท บรษัิทฯ จงึไดง้ดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนนิงานของปี 2561 เชน่กนั  โดย

บรษัิทมขีอ้มลูการจา่ยเงนิปันผลเมือ่ 2 ปีทีผ่า่นมาปรากฏตาม รายละเอยีดทีน่ าเสนอบนจอภาพ 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุแสดงความคดิเห็นและซักถามขอ้มลูเพิม่เตมิ 

 เมือ่ไม่มผีูใ้ดแสดงความคดิเห็นและซักถามขอ้มูลเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินวาระพิจารณา
อนุมัตกิารงดจา่ยเงนิปันผล ประจ าปี 2562  

ทัง้นี ้มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่ มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุมมีตเิห็นชอบใหง้ดจา่ยเงนิปันผลประจ าปี 2562 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

  

มตทิีล่ง จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 779,972,545 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 

บตัรเสยี 0 0 

 

 



7 
 

ระเบยีบวาระที ่4   พจิารณาอนุมตักิารเลอืกต ัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหนง่    
ประธานชีแ้จงวา่  ตามขอ้บงัคับของบรษัิท ขอ้ 18 ระบวุา่ ในการประชมุสามัญประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออก

จากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึง่ในสาม (1/3) เป็นอตัรา  ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ ก็ใหอ้อก

โดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหนึง่ในสาม  และกรรมการคนทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการที่

ออกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหมก็่ได ้

บรษัิทมจี านวนกรรมการทัง้ส ิน้ 12 ทา่น   ดงันัน้ ในปี 2563 จงึมกีรรมการทีต่อ้งออกตามวาระจ านวน  4 ทา่น ไดแ้ก ่

 1.  นายทรอย สกนูเนอรแ์มน ต าแหน่ง  กรรมการอสิระ  
  2.  นายโตโมฮโิกะ โชจ ิ  ต าแหน่ง กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 

  3.  นายคานาเมะ ฮาชโิมโตะ ต าแหน่ง กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 
  4.  นายสกล หาญสทุธวิารนิทร ์ ต าแหน่ง กรรมการอสิระ 

ในระหวา่งวนัที ่ 1 ตลุาคม – 31 ธันวาคม 2562 บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคลทีเ่ห็นวา่ มี

คณุสมบัตเิหมาะสมและไมม่ลีักษณะตอ้งหา้ม เพือ่รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑท์ีไ่ดเ้ปิดเผยไวใ้น
เว็บไซตข์องบรษัิท ทัง้นี้ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอรายชือ่ใดเขา้มาเพือ่พจิารณา 

 

ทัง้นี ้ กอ่นจะด าเนนิการประชมุตอ่ไป ประธานไดข้อเชญิใหก้รรมการทีจ่ะรับการเลอืกตัง้ออกจากหอ้งประชมุและ
ส าหรับกรรมการทีเ่ขา้ประชมุทางสือ่อเิล็กทรอนกิสนั์น้ ใหต้ดัสายสญัญาณทางอเิล็กทรอนกิสช์ัว่คราวเพือ่การปฏบิตัทิีด่ ี

และความโปร่งใส และเนือ่งจากประธานเป็นหนึง่ในกรรมการทีอ่อกตามวาระดว้ย จงึเสนอให ้ ดร.พลเดช เทอดพทิกัษ์วา
นชิ ท าหนา้ทีป่ระธานแทนในวาระนี้ 

 

ดร.พลเดชฯในฐานะผูท้ าหนา้ทีป่ระธานแทน กลา่ววา่  ในวาระนี ้ คณะกรรมการเห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณา
อนุมัตใิหก้รรมการทัง้ 4 ทา่น กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในต าแหน่งเดมิอกีวาระหนึง่ เนือ่งจากคณะกรรมการได ้

พจิารณาอยา่งระมัดระวงัและรอบคอบแลว้ เห็นวา่บคุคลทัง้สีด่งักลา่ว เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ ความสามารถ และมปีระสบการณ์ที่
เป็นประโยชน์ตอ่การด าเนนิธรุกจิของบรษัิท นอกจากนัน้ กรรมการอสิระทัง้สองทา่นเป็นผูท้ีม่คีณุสมบัตคิรบถว้นตามนยิาม

กรรมการอสิระทีบ่รษัิทก าหนด และสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 ดร.พลเดชฯไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุแสดงความคดิเห็นและซกัถามขอ้มลูเพิม่เตมิ 

 เมือ่ไมม่ผีูใ้ดแสดงความคดิเห็นและซักถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ดร.พลเดชฯจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินวาระ การ

พจิารณาอนุมัตกิารเลอืกตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระทัง้ 4 ทา่น กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึง่ 

 ทัง้นีใ้นวาระนี ้ จะท าการลงคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคล และมตใินวาระนีแ้ตล่ะบคุคลจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้ง

มาก ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุมมีตอินุมัตกิารเลอืกตัง้กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระจ านวน 4  ทา่น ไดแ้ก ่ 1. นายทรอย สกนู

เนอรแ์มน  2. นายโตโมฮโิกะ โชจ ิ   3. นายคานาเมะ ฮาชโิมโตะ และ 4. นายสกล หาญสทุธวิารนิทร ์ กลบัเขา้ด ารง

ต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง่  โดยมผีูอ้อกเสยีง ดงันี ้

ล าดับ รายชือ่กรรมการ คะแนนเสยีง 

  เห็นดว้ย รอ้ยละ ไมเ่ห็นดว้ย รอ้ยละ งดออกเสยีง 
 

บัตรเสยี 

1. นายทรอย สกนูเนอรแ์มน 770,031,767 98.7255 9,940,878 1.2745 0 0 

2. นายโตโมฮโิกะ โชจ ิ 779,381,445 99.9242 591,200 0.0758 0 0 

3. นายคานาเมะ ฮาชโิมโตะ 770,031,767 98.7255 9,940,878 1.2745 0 0 

4. นายสกล หาญสทุธวิารนิทร ์ 779,972,645 100.0000 0 0.0000 0 0 

 

หมายเหต ุ ในวาระนีม้ผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุระหวา่งการประชมุเพิม่ขึน้ 1 รายจ านวน 100 หุน้ (เสยีง)  รวมเป็นจ านวนหุน้

ทีเ่ขา้ร่วมประชมุทัง้หมด จ านวน 779,972,645 หุน้ (เสยีง) 
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 ระเบยีบวาระที ่5 พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดคา่ตอบแทน ประจ าปี 2563  

ประธานแจง้วา่ ตามทีไ่ดเ้กดิสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชือ้โควดิ-19 ท าใหห้ลายบรษัิท รวมทัง้บรษัิทฯ เอง 

ไดป้ระกาศเลือ่นการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปีออกไป สง่ผลให ้วาระการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดคา่ตอบแทน 

ประจ าปี 2563 นี ้ตอ้งเลือ่นออกไปดว้ย  อยา่งไรก็ตาม ทางส านักงาน กลต ไดม้ปีระกาศ คณะกรรมการตลาดทนุ ที ่ทจ 

28/2563 ลงวนัที ่ 27 มนีาคม 2563 ผอ่นผันใหใ้นกรณีทีบ่รษัิททีอ่อกหลักทรัพยไ์ม่สามารถจัดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้

ประจ าปี เพือ่แตง่ตัง้ผูส้อบบัญชไีด ้ใหส้ง่งบการเงนิ ไตรมาส 1 ปี 2563 ทีผ่่านการสอบทานจากผูส้อบบัญชทีีไ่ดรั้บความ

เห็นชอบจาก ส านักงาน กลต และไดรั้บการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษัิทได ้  โดยตอ้งเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 

แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชรีายดงักลา่วในการประชมุคราวตอ่ไป 

ดงันัน้ ในวาระนี ้ คณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้บรษัิท เคพเีอ็มจ ี ภมูไิชย สอบ

บญัช ี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทส าหรับรอบระยะเวลาบญัช ี ประจ าปี 2563 สิน้สดุ ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2563 

ตอ่ไปเป็นปีที ่2  โดยมคีวามเห็นวา่ บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั เป็นบรษัิททีม่ชี ือ่เสยีง และมมีาตรฐานเป็น
ทีย่อมรับในระดบัสากล อกีทัง้ไดเ้สนอคา่สอบบญัชใีนอตัราทีบ่รษัิทยอมรับได ้  โดยไดเ้สนอรายชือ่ผูส้อบบญัชจี านวน 3 

ทา่น ไดแ้ก ่

1. นายโชคชยั งามวฒุกิลุ  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต เลขทะเบยีน 9728 (เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบ

การเงนิของบรษัิท เมือ่ปี 2562)หรอื 

2. น.ส.อรวรรณ โชตวิริยิะกลุ  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต เลขทะเบยีน 10566 (ยังไมเ่คยเป็นผูล้ง
ลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษัิท) หรอื 

3. น.ส.ฐติมิา พงศไ์ชยยง   ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต เลขทะเบยีน 10728 (ยังไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอื
ชือ่ในงบการเงนิของบรษัิท) 

โดยใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึง่มอี านาจตรวจสอบ แสดงความเห็นตอ่งบการเงนิ และลงนามในรายงานการสอบ
บญัชขีองบรษัิท ทัง้นี ้ไมม่ผีูส้อบบญัชทีา่นใดมคีวามสมัพันธ ์หรอืสว่นไดเ้สยีกบับรษัิท ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูท้ี่

เกีย่วขอ้งกับบคุคลดงักลา่ว จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิท 

นอกจากนัน้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตใิหก้ าหนดคา่สอบบญัช ี ประจ าปี 

2563 จ านวน 10,250,000 บาท (ไมร่วมคา่ใชจ้่าย อืน่ ๆ) โดยเพิม่ขึน้จากปี 2562 เป็นจ านวนเงนิ 850,000 บาท 

เนือ่งจากขอบเขตงานทีเ่พิม่ขึน้จากการเปลีย่นแปลงมาตรฐานการบัญชใีหม ่(TFRS 9 และ 16) บรษัิทฯ และกลุม่บรษัิทจะ

ใชส้ านักงานสอบบัญชแีหง่เดยีวกนันี ้ ยกเวน้การตรวจสอบบัญชตีามกฎหมายทอ้งถิน่ของ บรษัิทย่อยในประเทศ สงิคโปร ์

อนิโดนเีซยี และ บรษัิท พัฒนาบรกิารสบาย จ ากดั ซึง่เป็นบรษัิทย่อยในประเทศไทย  อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะดแูล

ใหส้ามารถจัดท างบการเงนิไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา  

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุแสดงความคดิเห็นและซกัถามขอ้มลูเพิม่เตมิ 

 เมือ่ไมม่ผีูใ้ดแสดงความคดิเห็นและซักถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินวาระการอนุมัติ
แตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีและก านดคา่สอบบญัช ีประจ าปี 2563 ทัง้นี ้มตใินระเบยีบวาระนี ้จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมากของ

ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม      ทีป่ระชมุมมีตอินุมัตใิหแ้ตง่ตัง้บรษัิท เคพเีอ็มจ ี ภมูไิชย สอบบญัช ี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัช ี ของบรษัิท 

ประจ าปี 2563 สิน้สดุ ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมรีายชือ่ผูส้อบบญัช ี  ตามทีเ่สนอมา และอนุมัตใิหก้ าหนดคา่สอบ

บญัช ีประจ าปี 2563 จ านวน 10,250,000 บาท (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ) โดยมผีูอ้อกเสยีง ดังนี ้

 

มตทิีล่ง จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 779,972,645 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 

บตัรเสยี 0 0 
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ระเบยีบวาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยส าหรบัปี 2563  

ประธานชีแ้จงตอ่ทีป่ระชมุวา่  การก าหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการไดผ้า่นการพจิารณาอย่างรอบคอบจากที่

ประชมุคณะกรรมการบรษัิท กอ่นทีจ่ะน าเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัต ิ ส าหรับคา่ตอบแทนในปี 2563 นี ้ จะประกอบดว้ย 

คา่ตอบแทนรายเดอืนส าหรับกรรมการอสิระ และคา่เบีย้ประชมุส าหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุยอ่ย ไดแ้ก ่

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก ากับดแูลกจิการ และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยพจิารณาใหเ้หมาะสมกับ

ขอบเขตหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ และใกลเ้คยีงกับอตัราคา่ตอบแทนกรรมการในอตุสาหกรรมเดยีวกนั รวมทัง้ สอดคลอ้งกับ

ผลประกอบการของบรษัิทเป็นส าคัญ  

ในการนี ้ คณะกรรมการเห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมัตใิหจ้ัดสรรคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย 

ส าหรับปี 2563 ใหเ้ทา่กนักับ ปี 2562 โดยมรีายละเอยีด ดงัตอ่ไปนี้ 

1. คา่ตอบแทนกรรมการอสิระ : อตัราเดอืนละ 70,000 บาทตอ่คน  

   2. คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการ: ก าหนดจา่ยคา่เบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ทีม่าประชมุ  

- ประธานกรรมการบรษัิท 30,000 บาทตอ่ครัง้  

- กรรมการบรษัิท  20,000 บาทตอ่คนตอ่ครัง้  
  3. คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย ไดแ้ก ่

 -คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ:  ก าหนดจา่ยคา่เบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ทีม่าประชมุ 
- ประธาน 20,000 บาทตอ่ครัง้  

- กรรมการ 10,000 บาทตอ่คนตอ่ครัง้  

 -คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการก ากับดแูลกจิการ: ก าหนดจ่ายคา่เบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ทีม่าประชมุ 
- ประธาน 20,000 บาทตอ่ครัง้  

- กรรมการ 10,000 บาทตอ่คนตอ่ครัง้ 
 -คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  ก าหนดจ่ายคา่เบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ทีม่าประชมุ 

- ประธาน 20,000 บาทตอ่ครัง้ 
- กรรมการ 10,000 บาทตอ่คนตอ่ครัง้ 

 -คา่ตอบแทนอืน่  -ไมม่-ี 

 พนักงานหรอืผูบ้รหิาร จะไมไ่ดรั้บคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการชดุยอ่ย 

ทัง้นี ้  เมือ่ปี 2562 บรษัิทมผีลประกอบการก าไรจ านวน 262.11 ลา้นบาท และมผีลขาดทนุสะสม (ยังไม่ได ้

จัดสรร) จ านวน 278.2 ลา้นบาท บรษัิทไดจ้่ายคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย รวมทัง้ส ิน้ 8.23 ลา้นบาท  ซึง่
ลดลงจากปี 2561 ทีไ่ดจ้่ายไปทัง้สิน้ เป็นจ านวนเงนิ 8.51 ลา้นบาท โดยไมม่กีารจ่ายคา่บ าเหน็จกรรมการ ส าหรับปี 2562 

และ 2561 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิ ทัง้นี้ ไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิ ประธานฯจงึเสนอใหผู้ถ้อื

หุน้พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย ส าหรับปี 2563  

 ทัง้นี ้มตใินวาระนี ้จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีง ไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม  ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย ส าหรับปี 2563 ให ้

เทา่กนักบั ปี 2562 ตามทีเ่สนอมา โดยมผีูอ้อกเสยีง ดงันี ้

มตทิีล่ง จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ซึง่มา

ประชุม 

เห็นดว้ย 779,972,645 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
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งดออกเสยีง 0 0 

บตัรเสยี 0 0 

 

ระเบยีบวาระที ่7  พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 31 เรือ่ง การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ 

 ประธานชีแ้จงวา่ เพือ่ใหข้อ้บงัคบัของบรษัิทฯ สอดคลอ้งกับการแกไ้ขพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 

2535 มาตรา 100 เกีย่วกับสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ ตามค าสัง่หัวหนา้คณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิ ที ่

21/2560 เรือ่งการแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายเพือ่อ านวยความสะดวกในการประกอบธรุกจิ ลงวนัที ่ 4 เมษายน 2560 

คณะกรรมการบรษัิทฯ จงึเห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาแกไ้ขขอ้บงัคับของบรษัิทฯ ขอ้ 31 ใหเ้ป็นดงันี้ 

“ขอ้ 31  การประชมุวสิามัญ 

 การประชมุคราวอืน่ นอกจากการประชมุสามัญทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 30. ของขอ้บงัคับนี ้เรยีกวา่ การประชมุวสิามัญ 

 คณะกรรมการอาจเรยีกประชมุวสิามัญในวนั เวลา และสถานทีท่ีค่ณะกรรมการก าหนดไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร แต่

อยา่งไรก็ด ีตอ้งมหีนังสอืบอกกลา่วโดยชอบถงึการทีจ่ะประชมุนัน้ ดงัทีก่ าหนดไวใ้น ขอ้.32 แหง่ขอ้บงัคบันี้ 

 ผูถ้อืหุน้คนหนึง่หรอืหลายคนซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะ

เขา้ชือ่กนัท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ได ้ แตต่อ้งระบเุรือ่งและเหตผุล

ในการทีข่อใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดงักลา่วดว้ย ในกรณีเชน่นีค้ณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้

ภายในสีส่บิหา้วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บหนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 

 ในกรณีทีค่ณะกรรมการไมจ่ัดใหม้กีารประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ชือ่กนั

หรอืผูถ้อืหุน้คนอืน่ ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวนั้น้จะเรยีกประชมุเองก็ไดภ้ายในสีส่บิหา้วนันับแตว่นัครบก าหนด

ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเชน่นี ้ ใหถ้อืวา่เป็นการประชมุผูถ้อืหุน้ทีค่ณะกรรมการเรยีกประชมุ โดยบรษัิทตอ้ง

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยอนัจ าเป็นทีเ่กดิจากการจัดใหม้กีารประชมุ และอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีทีป่รากฏวา่การประชมุผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสีค่รัง้ใด จ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่

มาร่วมประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบับรษัิท ขอ้ที ่ 33 ผูถ้อืหุน้ตามวรรคสีต่อ้งร่วมกนัรับผดิชอบ

ชดใชค้า่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการจัดใหม้กีารประชมุในครัง้นัน้ใหแ้กบ่รษัิท” 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิ ทัง้นี ้ ไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิ ประธานฯจงึเสนอใหผู้ถ้อื
หุน้พจิารณาอนุมัตกิารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคับของบรษัิท ขอ้ 31 เรือ่ง การประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ตามทีเ่สนอมา 

ทัง้นี ้ มตใินระเบยีบวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า

ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม  ทีป่ระชมุมมีตอินุมัตกิารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคับของบรษัิท ขอ้ 31 ตามทีเ่สนอมาทกุประการ โดยมผีูอ้อก

เสยีง ดงันี ้

มตทิีล่ง จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ซึง่มา

ประชุม 

เห็นดว้ย 779,972,645 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 

บตัรเสยี 0 0 

 

ระเบยีบวาระที ่8   พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 

 -ไมม่-ี 
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 ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิ  ซึง่มรีายละเอยีดค าถาม-ค าตอบ ดงัตอ่ไปนี ้

 

ค าถาม ค าตอบ 

คณุสนิธ ุเวศวรุตม ์ผูถ้อืหุน้ สอบถามดงันี้ 

1. เหตใุดราคาหุน้ของบรษัิทจงึยังไมข่ึน้ ในขณะทีร่าคาหุน้
ของสถาบนัการเงนิอืน่ในธรุกจิเดยีวกนั แมจ้ะตกลง

ในชว่งเดอืนมนีาคมทีผ่า่นมา แตข่ณะนี้ก็ขึน้มาแลว้ แต่

ของบรษัิทราคาหุน้ยังคงไมข่ึน้ 
 

2. อยากทราบวา่ บรษัิทย่อยในตา่งประเทศของบรษัิทนัน้ 
มกีารใหส้นิเชือ่กับรถจักรยานยนตใ์หม ่ หรอื เกา่ หรอืมี

ผลติภัณฑอ์ะไรบา้ง 

 

 

 

 

3. ลกูคา้จะตอ้งวางเงนิดาวนเ์ป็นจ านวนเทา่ใด 

 

 

 

 

 

 

 
4. บรษัิทธนบรรณเป็นบรษัิทย่อยของบรษัิทใชห่รอืไม ่ มี

ทัง้หมดกีส่าขา และไดแ้นะน าใหผู้บ้รหิารน าไป

พจิารณาการเปิดสาขาเพิม่เตมิ เนือ่งจากเชือ่วา่ ยิง่มี
จ านวนสาขามาก ก็จะยิง่มจี านวนลกูคา้มากขึน้ตามไป

ดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

คณุวทิวัส อรุณะกสกิร ชีแ้จงวา่ 

1. ในชว่งเดอืนมนีาคม ซึง่อยูใ่นชว่งของสถานการณ์โค
วดิ-19 นัน้ ราคาหุน้ของบรษัิทไม่ไดรั้บผลกระทบมาก

และยังคงทีอ่ยู ่ ไมไ่ดต้กลงเมือ่เทยีบกับสถาบนัการเงนิ

อืน่ 
 

2. คณุทตัซยึะ โคโนชติะ ตอบวา่ 
ผลติภัณฑข์องบรษัิทย่อยในตา่งประเทศประกอบดว้ย

ธรุกจิใหบ้รกิารทางการเงนิหลกั 2 ประเภท ไดแ้ก ่
-การเชา่ซือ้ รถจักรยานยนตท์ัง้ใหมแ่ละเกา่ รถสามลอ้ 

(ตุก๊ตุ๊ก) โทรศพัทม์อืถอื ฯลฯ เป็นตน้ 

-การใหกู้ย้มืเงนิ ในลกัษณะ การใหส้นิเชือ่รายย่อย 
(Microfinance) เงนิกูย้มืแบบกลุม่ ในประเทศเมยีนมา 

และอนิโดนเิซยี สว่นบรษัิทยอ่ยในประเทศไทย  มกีาร
ใหกู้ย้มืแบบมหีลกัทรัพยค์ ้าประกนั(จ าน าเลม่)  อนั

ไดแ้ก ่รถจักรยานยนต ์และรถยนต ์ 

 
3.  คณุทตัซยึะ โคโนชติะ ตอบวา่ จ านวนเงนิดาวน์ส าหรับ

รถจักรยานยนตแ์ละรถสามลอ้ (ตุก๊ตุ๊ก) จะแตกตา่งกนั
ในแตล่ะประเทศ ซึง่มกีารแขง่ขนัทีต่า่งกนั โดย มอบให ้

กรรมการจากแตล่ะประเทศเป็นผูต้อบ ไดแ้ก ่ คณุคานา
เมะ ฮาชโิมโตะ จากประเทศเมยีนมา และลาว เฉลีย่

รอ้ยละ 40  เทา่กนัทัง้ 2 ประเทศ; คณุรกิ ิอชิกิาม ิจาก

ประเทศกมัพูชา ตอบวา่ มตีัง้แต ่ รอ้ยละ 0-70 โดย
เฉลีย่ประมาณ รอ้ยละ 25 ทัง้รถจักรยานยนต ์ และ

รถสามลอ้  สว่นอนิโดนเิซยี ไมม่กีารปลอ่ยสนิเชือ่เชา่
ซือ้ มแีตส่นิเชือ่รายย่อย 

 

4. คณุทตัซยึะ โคโนชติะ ตอบวา่ การขยายพอรท์ธรุกจิ
ของบรษัิทนัน้ นอกจากการเปิดสาขาแลว้ ยังมชีอ่งทาง

อืน่ทีส่ามารถท าได ้และมองวา่ การเปิดสาขาจะเป็นการ
เพิม่คา่ใชจ้า่ยอกีดว้ย ดงันัน้หากบรษัิทสามารถขยาย

พอรท์หรอืลกูคา้ไดโ้ดยไมต่อ้งเปิดสาขาก็จะเป็นการ

ดกีวา่  อย่างไรก็ตาม หากเห็นวา่ มโีอกาสทีจ่ะขยาย
ธรุกจิจากการเพิม่สาขาเมือ่ใด บรษัิทก็สามารถเปิด

สาขาเพิม่ได ้  
 คณุวทิวัสไดอ้ธบิายเพิม่เตมิวา่ บรษัิทมโีมเดลธรุกจิใหม่

ทีจ่ะใหบ้รกิารกบัลกูคา้ในสถานทีท่ีล่กูคา้สะดวก เชน่ ที่
บา้น ทีท่ างาน หรอืจดุนัดพบทีล่กูคา้สะดวก 

 ปัจจุบนั ธนบรรณมทีัง้ส ิน้ 33 สาขาทั่วประเทศ โดยเนน้

จังหวดัทีม่สีาขาของ GL อยู่ อยา่งไรก็ตาม ประธานแจง้
วา่จะไดน้ าค าแนะน าของผูถ้อืหุน้เรือ่งการเปิดสาขาเพิม่

ไปพจิารณาในทีป่ระชมุคณะกรรมการตอ่ไป 
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5. อยากทราบวา่ คดคีวามตา่ง ๆ ทีบ่รษัิทถกูฟ้อง และที่

บรษัิทเป็นโจทกฟ้์องนัน้สิน้สดุหรอืยัง  และไดแ้สดง
ความเห็นวา่ บรษัิทมคีา่ทีป่รกึษากฎหมายสงูมาก 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
6. ขณะนีบ้รษัิทยังมหีุน้กูท้ ียั่งคงไมถ่งึก าหนดช าระ หรอื 

ยังคา้งช าระอยูห่รอืไม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. คณุกรรณกิาร ์เวยีงทอง ฝ่ายกฎหมายของบรษัิท ชีแ้จง

วา่ ขณะนียั้งไมม่คีดใีดสิน้สดุ ยกเวน้คดอีาญา 1 คดซีึง่
ศาลไดย้กฟ้องไปแลว้ สว่นคดแีพ่งซึง่เป็นคดหีลักที่

คูก่รณีฟ้องบอกลา้งโมฆยีกรรมในสญัญาลงทนุในหุน้กู ้

แปลงสภาพและเรยีกรอ้งคา่เสยีหายนัน้ เนือ่งจาก
สถานการณ์ โควดิ-19 จงึท าใหศ้าลเลือ่นการพจิารณา

คดไีปเป็นตน้ปีหนา้ 2564   
 

 คณุกรรณกิารช์ ีแ้จงตอ่ไปวา่ บรษัิทมคีดคีวามทียั่งคงอยู่
ระหวา่งการพจิารณา รวม 5 คด ีในประเทศไทย เป็นคดี

แพ่ง 2 คด ีคดฟ้ืีนฟ ู 1 คด ีและคดอีาญา 1 คด ี และมี

คดใีนประเทศสงิคโปร ์ 1 คดโีดยคูก่รณีมเีพยีงรายเดยีว
คอื JTrust Asia Pte Ltd.  อย่างไรก็ตาม บรษัิทจ าเป็น

จะตอ้งตอ่สูค้ดทีีถู่กฟ้อง และฟ้องกลบัเพือ่ปกป้อง
ผลประโยชนใ์หก้ับบรษัิทและผูถ้อืหุน้เชน่กนัแมว้า่จะท า

ใหบ้รษัิทมคีา่ใชจ้า่ยคา่ทีป่รกึษากฎหมายสงูก็ตาม  

 
 ประธานไดก้ลา่วเสรมิวา่ คณะกรรมการก็มคีวามกงัวล

เกีย่วกบัเรือ่งคดแีละคา่ใชจ้า่ยทีป่รกึษากฎหมายเชน่กนั 
แตก็่เล็งเห็นวา่ บรษัิทควรจะตอ้งตอ่สู ้ อยา่งไรก็ตาม 

ผลของคดตีา่ง ๆ ขณะนี ้ มคีวามคบืหนา้ในทางทีด่ขี ึน้
ตอ่บรษัิท เชน่ คดฟ้ืีนฟกูจิการ ศาลชัน้ตน้ไดพ้จิารณา

ใหบ้รษัิทชนะคดแีลว้ แตคู่ก่รณี ขออทุธรณ์ และบรษัิท

ไดส้ง่ค าขอแกอ้ทุธรณ์ไปแลว้; คดใีนประเทศสงิคโปร ์
ศาลชัน้ตน้ก็ตัดสนิใหบ้รษัิทชนะ แตคู่ก่รณี ก็ขออทุธรณ์ 

เชน่กนั 
 

 นอกจากนัน้ คณุทัตซยึะแจง้เพิม่เตมิวา่ บรษัิทไดฟ้้อง

เพือ่เรยีกรอ้งคา่เสยีหายจากคูก่รณีเชน่กนั และศาล
ชัน้ตน้ไดพ้จิารณาใหบ้รษัิทชนะไดรั้บคา่เสยีหายจ านวน 

685 ลา้นบาทแลว้ แตท่าง คูก่รณีไดข้ออทุธรณ์ บรษัิท
จงึไดย้ืน่ค าขอแกอ้ทุธรณ์ไปเมือ่วนัที ่ 30 กรกฎาคมที่

ผา่นมา  

 
6. คณุกรรณกิารแ์จง้ใหท้ีป่ระชมุทราบวา่ บรษัิทยังคงมหีุน้

กูแ้ปลงสภาพ 1 ตัวทีถ่งึก าหนดช าระแลว้เมือ่เดอืน 
มนีาคม 2563 แตเ่นือ่งจากหุน้กูต้วันี้ยังคงอยูร่ะหวา่งขอ้

พพิาททางกฎหมาย และศาลไดข้อเลือ่นการพจิารณา
ไปเป็นตน้ปีหนา้ 2564 บรษัิทจงึยังไม่สามารถช าระคนื

ได ้  โดยคูก่รณีไดไ้ปยืน่ขอคุม้ครองชัว่คราว เพือ่ให ้

บรษัิทน าเงนิไปวางตอ่ศาล จ านวน 50 ลา้นเหรยีญ 
สรอ. แตศ่าลไดพ้จิารณายกค ารอ้งแลว้ บรษัิทจงึไม่

จ าเป็นตอ้งน าเงนิไปวางตามทีข่อ 
 

 คณุทตัซยึะชีแ้จงเพิม่เตมิวา่ บรษัิทไดช้ าระคนืหุน้กูใ้น

ประเทศไทยจ านวน 1,500 ลา้นบาทแลว้เมือ่เดอืน
กนัยายน 2562 และช าระคนืหุน้กูแ้ปลงสภาพทีอ่อก

ใหก้บับรษัิท Creation Investment SL ไปจนครบถว้น
แลว้  ทัง้นี ้ยังคงเหลอื หุน้กูแ้ปลงสภาพอกีหนึง่ตวัทีจ่ะ

ครบอายปีุหนา้  สว่นหุน้กูแ้ปลงสภาพทีค่รบอายุไปเมือ่
เดอืนมนีาคม 2563 นัน้ บรษัิทคาดวา่จะสามารถน า

คา่เสยีหายทีศ่าลชัน้ตน้พพิากษาใหบ้รษัิทชนะและมี

สทิธไิดรั้บ จ านวน 685 ลา้นบาทนัน้ มาหักกลบกับหุน้กู ้
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แปลงสภาพนี้ได ้ อยา่งไรก็ตาม จะตอ้งรอใหค้ดสี ิน้สดุ

กอ่น 

คณุณรงค ์จนุเจอืศภุฤกษ์ ผูถ้อืหุน้สอบถามวา่ 

1. อยากทราบวา่แนวโนม้ผลประกอบการของบรษัิท

ในปีนี ้ ซึง่มสีถานการณ์โควดิ-19 นัน้จะเป็น
อยา่งไร  และขอสนับสนุนความเห็นของ ผูถ้อืหุน้

ทา่นทีแ่ลว้วา่ บรษัิทควรจะพจิารณาการเปิดสาขา
เพิม่เตมิใหม้ากขึน้ ดงัเชน่บรษัิทอืน่ในธรุกจิ

เดยีวกนั เนือ่งจากเห็นวา่บรษัิทเหลา่นัน้ มสีาขา

หลายแหง่ ท าใหม้คีวามสามารถในการหาลกูคา้
ไดม้ากขึน้ดว้ย หากบรษัิทอืน่ท าได ้บรษัิทก็ควรจะ

ท าไดเ้ชน่กนั 

 

 

1.  คณุทตัซยึะไดข้ออภัยตอ่ผูถ้อืหุน้ ส าหรับผลประกอบ 

การ และราคาหุน้ทีต่กลงของบรษัิทในปีทีผ่่านมา โดยมี
สาเหตหุลัก 2 ประการ ไดแ้ก ่ การทีบ่รษัิทถูกฟ้องเป็น

คดคีวาม และถกูใหอ้ยูใ่นสภาวะ พักช าระหนี้ 
(Automatic stay) ท าใหก้ารด าเนนิธรุกจิเป็นไปดว้ย

ความยากล าบากและระมัดระวงั จนถงึเดอืนสงิหาคม ปี

2562 และ การทีม่คีา่ใชจ้า่ยดา้นทีป่รกึษากฎหมายสงู
มาก สง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนนิงานและราคาหุน้

ของบรษัิทใหป้รับตัวลดลงในปีทีผ่่านมา 

 อยา่งไรก็ตาม บรษัิทมคีวามมั่นใจมากขึน้วา่สถานการณ์

ของบรษัิทจะดขีึน้ เนือ่งจาก ทีผ่่านมาบรษัิทชนะคดมีา

โดยตลอด รวมทัง้สภาวะการพักช าระหนี้ก็ถกูยกเลกิไป
แลว้ ยิง่กวา่นัน้ บรษัิทยังชนะคดทีีฟ้่องคูก่รณีเพือ่

เรยีกรอ้งคา่เสยีหาย จ านวน 685 ลา้นบาทดว้ย ท าให ้
บรษัิทสามารถด าเนนิธรุกจิไดด้ขี ึน้  และหลงัจากเดอืน

สงิหาคม 2562 ทีบ่รษัิทไดรั้บการปลดสภาวะการช าระ
หนีแ้ลว้ บรษัิทก็ประสบผลส าเร็จในการขยายพอรท์

สนิเชือ่อยา่งด ี จนกระทัง่เมือ่ตน้ปี 2563 ทีเ่กดิ

เหตกุารณ์แพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส โควดิ -19 ซึง่ท าให ้
การขยายตวัตอ้งท าดว้ยความระมัดระวงัอกีครัง้  

ปัจจุบนับรษัิทจงึตอ้งคอยดสูถานการณ์ทางเศรษฐกจิ 
และมาตรการทีภ่าครัฐจะออกมาในแตล่ะประเทศ ใน

การบรหิารธรุกจิใหด้ขี ึน้ แตยั่งคงเชือ่มั่นวา่ เมือ่

สถานการณ์โควดิ-19 คลีค่ลายลง ผูบ้รหิารของเราใน
แตล่ะประเทศจะสามารถบรหิารผลการด าเนนิงานใหด้ี

ขึน้ไดอ้ยา่งแน่นอน 

คณุพงษ์เทพ คุย่เสงีย่ม ผูถ้อืหุน้ สอบถามดงันี้ 

1. อยากทราบผลกระทบทีเ่กดิจากโควดิ-19 ตอ่การตัง้

ส ารองหนี้สญู เนือ่งจากเห็นวา่ในไตรมาส 1 มกีารตัง้
ส ารองหนี้สญูเพิม่ขึน้ประมาณ 82 ลา้นบาท จงึอยาก

ทราบวา่ ในจ านวน 82 ลา้นบาทนี ้ เป็นการตัง้ส ารอง
ส าหรับประเทศไทย และตา่งประเทศจ านวนเทา่ใด และ

จะตอ้งตัง้ส ารองเพิม่ขึน้อกีหรอืไม่ 

คณุทตัซยึะ โคโนชติะ ตอบวา่   

1. คดิวา่การตัง้ส ารองหนีส้ญูในไตรมาส 1 นัน้ เหมาะสม

แลว้ แตย่ังไมส่ามารถบอกไดใ้นขณะนีว้า่ ควรจะตัง้
เพิม่เตมิหรอืไม ่ ทัง้นี ้ ตอ้งขึน้กบัสถานการณ์โควดิ-19 

วา่ จะกลบัมารุนแรงหรอืยาวนานเทา่ใด  อย่างไรก็ตาม 
ทีผ่่านมา ในตอนค านวณการตัง้ส ารองหนี้สญูนัน้  การ

เก็บหนีข้องบรษัิทสามารถท าไดด้กีวา่ทีบ่รษัิท

คาดการณ์ไว ้ จงึคดิวา่บรษัิทจะท าไดด้ขี ึน้เรือ่ย ๆ ใน
สถานการณ์เชน่นี้ 

2. อยากทราบวา่ ทีด่นิทีป่ระเทศบราซลิซึง่ลกูหนีน้ ามาค ้า
ประกนัเงนิกูนั้น้ มมีูลคา่เทา่ใด และจะขายทอดตลาดได ้

เมือ่ใด 

2.  บรษัิทไดเ้ริม่กระบวนการขายทอดตลาดทีด่นิในประเทศ
บราซลิเมือ่ 2 ปีทีแ่ลว้ โดยเรือ่งไดข้ึน้ไปถงึศาลสงูสดุ

ของประเทศบราซลิแลว้ และศาลไดต้ดัสนิใหบ้รษัิท

สามารถน าทีด่นิออกประมลูไดแ้ลว้ แตโ่ดยปกตแิลว้การ
ขายทอดตลาดจะตอ้งใชเ้วลานานมาก ทัง้นีข้ ึน้กับ

กระบวนการกฎหมายในประเทศบราซลิ รวมทัง้ใน
ปัจจุบนั ทกุทา่นทราบดวีา่ ประเทศบราซลิ มกีารระบาด

ของโควดิ-19 รุนแรงมาก ท าใหก้ารด าเนนิการของ
รัฐบาลบราซลิยิง่ชา้ยิง่ขึน้ จงึไมส่ามารถคาดเดาไดว้า่ 

จะใชเ้วลานานเทา่ใดในขณะนี้  สว่นราคาของทีด่นินัน้ 
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ในขณะทีท่ าประเมนิ มมีลูคา่ 30 ลา้นเหรยีญ สรอ. แต่

เมือ่น ามาประมลู ราคาก็อาจเปลีย่นแปลงไป ขึน้กับ
สภาวะเศรษฐกจิ หรอืมผีูส้นใจเขา้ร่วมประมลูจ านวน

เทา่ใด ซึง่ขณะนีก็้ยังไม่สามารถทราบไดว้า่ราคาจะเป็น
เทา่ใดและจะขายไดเ้มือ่ใด 

3. ผลประกอบการไตรมาสที ่ 1/2563 บรษัิทมผีล

ประกอบการขาดทนุ โดยมผีลจากการขาดทนุจากอตัรา
แลกเปลีย่น จงึอยากทราบวา่ จะมผีลกระทบตอ่ผล

ประกอบการในไตรมาสตอ่ ๆ ไปหรอืไม่ 

3.  คณุอาลนั ดเูฟส ตอบวา่ เป็นการยากทีจ่ะประเมนิ 

เนือ่งจากสกลุเงนิบาท และดอลลา่นัน้ มกีาร
เปลีย่นแปลงตลอดเวลา และบรษัิทมกีารปลอ่ยกูใ้น

สกลุเงนิดอลลา่ดว้ย ดงันัน้ น่าจะมผีลกระทบ จนถงึสิน้
ปี 

4. อยากทราบวา่ ระบบศาลในประเทศสงิคโปรนั์น้ เหมอืน
ในประเทศไทยหรอืไม ่ 

4.  คณุทรอย สกนูเนอรแ์มน ตอบวา่ เหมอืนกนั คอื มศีาล
ชัน้ตน้ และศาลอทุธรณ์ 

 เมือ่ไมม่ผีูใ้ดแสดงความคดิเห็นและซกัถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ประธานจงึกลา่วขอบคณุผูถ้อืหุน้ทกุทา่นทีส่ละเวลาเขา้

ร่วมประชมุ พรอ้มทัง้เสนอแนะความเห็นทีเ่ป็นประโยชนต์อ่ทีป่ระชมุและขอปิดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 
 

 ปิดประชมุ เวลา 12.00 น. 

 

 

       ลงชือ่  _________________________      
        (นายสกล หาญสทุธวิารนิทร)์ 

        ประธานคณะกรรมการบรษัิท 

 

       ลงชือ่  _________________________  

        ( น.ส.ศริเิพ็ญ พงศช์ยัฤกษ์ ) 

              เลขานุการบรษัิท 

 


