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เอกสารแนบที ่1 
ประกอบการพจิารณาในวาระที ่1:  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2557   
เมือ่วนัที ่30 เมษายน 2557 
 

รายงานการประชุมใหญส่ามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2557 

ของ บรษิทั กรุป๊ลสี จ ากดั (มหาชน) 

 

วนั  เวลา  และสถานทีป่ระชุม 

ประชมุเมือ่วนัพธุที ่30 เมษายน 2557 เวลา 9.15น. ณ หอ้งเมจกิ 3 ชัน้ 2 โรงแรม มริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนชัน่ 

เลขที ่99 ถนนวภิาวด-ีรังสติ แขวงหลกัสี ่เขตดอนเมอืง กรงุเทพฯ 10210 

กรรมการผูเ้ขา้รว่มประชุม 

1)   นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

2) นายมเุนโอะ ทาชโิร ่ กรรมการ 

3) นายทัตซยึะ โคโนชติะ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีพ่ฒันาธรุกจิตา่งประเทศ 

4) นายวรศกัดิ ์ เกรยีงโกมล กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

5) นายดพีงศ ์ สหะชาตศิริ ิ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงนิ 

6) นายสมชยั ลมิป์พัฒนสนิ กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีป่ฏบิตักิาร 

7) พล.อ.สบืสนัต ์ ทรรทรานนท ์ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

8) นายโศณติ พชิญางกรู กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

9) ดร.พลเดช เทอดพทิักษ์วานชิ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

10) นายกฤษณ์ พันธรั์ตนมาลา กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการผูไ้มเ่ขา้รว่มประชมุ 

- ไมม่ ี - 

ผูบ้รหิารทีเ่ขา้รว่มประชุม 

1) คณุจรัส เลยีงวทิยาคณุ  ผูจั้ดการทั่วไป – ฝ่ายการตลาด 

2) ตณุชมุพล กติตชิยัสมบตั ิ  ผูจั้ดการทั่วไป – ฝ่ายบรหิารหนี ้

3) คณุวทิยา สารสงิทา  ผูจั้ดการ – ฝ่ายการตลาด 

4) คณุกปัตนั จรีะเศรษฐ  ผูจั้ดการ - ฝ่ายสนิเชือ่ และทีป่รกึษากฎหมาย 

5) คณุกติตชิยั มณีนนท ์  ผูจั้ดการ - ฝ่ายตดิตามหนีภ้าคสนาม  

6) คณุชาญชยั เลศิเจรญิคา้  ผูจั้ดการ - ฝ่ายปฏบิตักิารและประมลู 

7) คณุสมคดิ  จารไุพบลูยพ์ันธ ์  ผูจั้ดการ - ฝ่ายบคุคลและธรุการ 

8) คณุศรทสัย ์กนัตวิงศ ์  ผูจั้ดการ - ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

9) คณุอจัฉรา ชยันา   ผูจั้ดการ - ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

 

ตวัแทนบรษิทัผูส้อบบญัชทีีเ่ขา้รว่มประชุม 

1) นางสาวพมิพใ์จ   มานติขจรกจิ บรษัิท ส านักงาน อ ีวาย จ ากดั 

(เดมิชือ่ ส านักงาน เอนิสท์แอนด ์ยัง จ ากดั) 

2) นางสาววราภรณ์ อภชิยันันท ์ บรษัิท ส านักงาน อ ีวาย จ ากดั 

(ท าหนา้ทีส่กัขพียานในการนับคะแนนเสยีง) 
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เร ิม่การประชมุ 

นายมทิซจึ ิ โคโนชติะเป็นประธานทีป่ระชมุ ประธานฯ กลา่วตอ้นรับผูถ้อืหุน้และขอใหเ้ลขานุการแนะน า

คณะกรรมการบรษัิท  กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิาร และผูบ้รหิารของบรษัิท รวมทัง้ผูแ้ทนจากบรษัิทผูส้อบ

บญัช ี ตามรายชือ่ทีป่รากฏขา้งตน้ พรอ้มทัง้ไดเ้รยีนเชญิให ้ น.ส.วราภรณ์ อภชิยันันท ์ เป็นสกัขพียานในการนับ

คะแนนเสยีงในการประชมุครัง้นีด้ว้ย  

ตอ่จากนัน้ ประธานแจง้วา่การประชมุจะด าเนนิไปโดยใชภ้าษาองักฤษ  โดยมอบหมายใหเ้ลขานุการ

บรษัิท  เป็นผูอ้า่นค าแปล   อยา่งไรก็ตามเพือ่ใหเ้กดิความสะดวก บางขัน้ตอนไดด้ าเนนิการเป็นภาษาไทย ไดแ้ก่

รายงานการบอกกลา่วการเชญิประชมุ และการแจง้องคป์ระชมุ การรายงานผลประกอบการรวมทัง้การประกาศผล

การลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระและผูถ้อืหุน้สามารถสอบถามขอ้สงสยัไดใ้นตอนทา้ยของแตล่ะวาระกอ่นการ

ลงคะแนนเสยีง  หรอืสามารถสอบถามไดใ้นชว่งของวาระสดุทา้ย คอื วาระที ่11 ซึง่เป็นการพจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ โดย

บรษัิทไมม่กีารน าเสนอเรือ่งอืน่ใดใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตั ิและจะไมม่กีารลงมตใิด ๆ ในวาระนี้ 

การประกาศวธิกีารลงคะแนนเสยีง 

 เลขานุการไดป้ระกาศวธิกีารลงคะแนนเสยีงดงันี ้

การลงมต ิ จะใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน เวน้แต ่ เรือ่งการ

พจิารณาคา่ตอบแทนของคณะกรรมการ  ซึง่จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของคะแนนเสยีงทัง้หมด

จากผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีง โดยกรรมการทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้นับเป็นผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยี จงึไมม่สีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนนในวาระนีแ้ละเรือ่งพจิารณาอนุมัต ิ การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษัิทจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีง ไมน่อ้ย

กวา่3 ใน 4 ของคะแนนเสยีงทัง้หมดจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีง โดยใชว้ธิลีงคะแนนเสยีงแบบ 1 

หุน้เป็น 1 เสยีงในทกุวาระ สว่นการลงคะแนนเสยีง ในเรือ่งการเลอืกตัง้กรรมการนัน้ จะกระท าเป็นรายบคุคล โดย

กอ่นการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ ทา่นประธานจะแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบถงึคะแนนเสยีงทีต่อ้งการในวาระนัน้ ๆ

และจะไมม่กีารลงคะแนนเสยีงในวาระทีเ่ป็นเรือ่งของ การรับทราบ รวมทัง้ในวาระสดุทา้ย ซึง่เป็นการพจิารณาเรือ่ง

อืน่ ๆ โดยบรษัิทฯ ไมม่เีรือ่งอืน่ใดเสนอเพือ่พจิารณา 

ส าหรับวธิกีารลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระนัน้  จะกระท าโดยใชใ้บลงคะแนนเสยีง ดว้ยการท าเครือ่งหมาย 

ในหวัขอ้ทีต่อ้งการลงคะแนนคอื เห็นดว้ย หรอื ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง เพยีงทางใดทางหนึง่เทา่นัน้จะไม่

สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ เพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้ ยกเวน้กรณีผูรั้บมอบฉันทะจากผูล้งทนุตา่งประเทศที่

แตง่ตัง้ใหค้สัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้  พรอ้มทัง้ลงลายมอืชือ่ในใบลงคะแนนเสยีง และให ้

ผูท้ีต่อ้งการคดัคา้นไมเ่ห็นดว้ย หรอืตอ้งการงดออกเสยีงเทา่นัน้ ยกมอืขึน้ เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีเ่ก็บใบลงคะแนนเสยีง

เพือ่น าไปบนัทกึคะแนนเสยีง ส าหรับผูถ้อืหุน้ทีล่งคะแนนวา่ เห็นดว้ย ไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใบลงคะแนนเสยีงคนืใน

ตอนทา้ยของแตล่ะวาระ แตจ่ะสง่คนืพรอ้มกนั เมือ่การประชมุเสร็จสิน้ กอ่นออกจากหอ้งประชมุในกรณีทีผู่รั้บมอบ

ฉันทะหรอืผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุมไิดส้ง่ใบลงคะแนนเสยีงคนื หรอื ไมไ่ดล้งคะแนนเสยีงใด ๆ ในใบลงคะแนนเสยีง 

บรษัิทจะถอืวา่ ผูถ้อืหุน้นัน้เห็นดว้ยตามทีน่ าเสนอ 

 สว่นผูถ้อืหุน้ทีท่ าหนังสอืมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุ และไดร้ะบใุหล้งคะแนนเสยีงตาม

ความประสงคใ์นแตล่ะวาระไวแ้ลว้ในหนังสอืมอบฉันทะนัน้ บรษัิทไดน้ าคะแนนเสยีงตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ 

บนัทกึรวมไวใ้นเครือ่งคอมพวิเตอรเ์พือ่การลงมตติามวาระไวแ้ลว้  

ในการรวบรวมผลคะแนนเสยีง  บรษัิทจะน าคะแนนเสยีงทีไ่มเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีง หกัออกจาก

คะแนนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเองและทีม่อบฉันทะและคะแนนเสยีงทีเ่หลอืก็จะเป็นคะแนน

เสยีงส าหรับผูท้ีเ่ห็นดว้ยทัง้หมดหลงัจากการนับคะแนนเสร็จสิน้ ก็จะประกาศผลของแตล่ะวาระ ใหท้ีป่ระชมุรับทราบ  

หลงัจากนัน้ ประธานจงึเริม่การประชมุตามระเบยีบวาระ ดงัตอ่ไปนี ้

 

 



 12 

 

ระเบยีบวาระที ่1   แสดงวา่การบอกกลา่วนดัประชุมเป็นไปโดยชอบ 
 
เลขานุการบรษัิท ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นตวัแทนประธาน แจง้ใหท้ราบวา่การบอกกลา่วเชญิประชมุสามัญ

ผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2556 ในครัง้นีบ้รษัิทไดส้ง่หนังสอืเชญิประชมุเป็นการลว่งหนา้ถกูตอ้งตามกฎหมาย ตลอดจน
ระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ การบอกกลา่วการประชมุครัง้นีจ้งึเป็นไปโดยชอบ 
 

ระเบยีบวาระที ่2  ชีว้า่องคป์ระชุมครบหรอืไม ่
 

เลขานุการบรษัิท ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นตวัแทนประธาน และประกาศองคป์ระชมุวา่  

มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง จ านวน 68 รายมจี านวนหุน้รวม 138,398,651 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 

13.4768 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด และโดยการมอบฉันทะ จ านวน 330 รายมจี านวนหุน้รวม

689,278,141หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 67.1196 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด รวมเป็น 398 ราย นับจ านวนหุน้ได ้

ทัง้ส ิน้ 827,676,792 หุน้ หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 80.5964 ซึง่เกนิกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด

ของบรษัิทฯ ซึง่มจี านวนทัง้ส ิน้ 1,026,940,383 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 33 ซึง่ระบุ

วา่ “องคป์ระชมุส าหรับการประชมุผูถ้อืหุน้ทกุคราว จะตอ้งประกอบดว้ยผูถ้อืหุน้ และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้(ถา้

ม)ี มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ยีส่บิหา้คน (25) หรอืไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งถอืหุน้นับ

รวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสาม(1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชมุ” 

 

ระเบยีบวาระที ่3   พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่1/2556 

 ประธานแจง้วา่ ไดม้รีายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2556 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่ 8 พฤศจกิายน 

2556 แนบไปใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุแลว้คณะกรรมการมคีวามเห็นวา่ รายงานการประชมุดงักลา่ว 

ไดบ้นัทกึไวถ้กูตอ้งแลว้จงึเห็นสมควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้รับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

ค าแนะน า:  นายฮัง่ใช ้อคัรสกลุ ซึง่เป็นผูรั้บมอบฉันทะจาก ผูถ้อืหุน้ 2 รายไดแ้ก ่นายสพุจน ์เอือ้ชยัเลศิกลุ และ นาย

กติตวิฒัน ์ สจุรติพงศ ์ ไดใ้หค้ าแนะน าและขอใหบ้รษัิทฯบนัทกึในรายงานดว้ยวา่ ในชมรมผูถ้อืหุน้ไทย(ซึง่

ไมม่คีวามเกีย่วขอ้งกบั สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย) ไดม้กีารรอ้งเรยีนเขา้มาในชมรมเรือ่งการไมร่ะบชุือ่ผู ้

ถามค าถามในรายงานประชมุผูถ้อืหุน้จงึขอเสนอแนะวา่บรษัิทฯ ควรจะตอ้งระบชุือ่ของผูถ้าม และผูต้อบ

ค าถาม ลงในรายงานฯ ดว้ยแมว้า่ใน พ.ร.บ. มหาชน ไมไ่ดม้กีารระบวุา่ตอ้งมกีารระบชุือ่ผูถ้ามดงักลา่ว เพือ่

จะไดท้ราบวา่ มผีูถ้อืหุน้เขา้ประชมุจรงิ มกีารถามจรงิ และมผีูถ้อืหุน้รายนัน้ ๆ อยูจ่รงิ 

ค าตอบ:  ประธานชีแ้จงวา่ จะน าไปหารอืในทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ วา่มคีวามเหมาะสม และจ าเป็นหรอืไมใ่น

การระบชุือ่ผูถ้ามดงักลา่วทัง้นี ้ บรษัิทฯ จะมรีายชือ่ผูถ้อืหุน้อยูใ่นระบบการลงทะเบยีนซึง่ท าการตรวจสอบ

ได ้

ประธานแจง้วา่ มตใินวาระนี ้ จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตรัิบรองรายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2556 ตามทีเ่สนอมติ

ดงักลา่วไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสยีง ดงัตอ่ไปนี ้

  เห็นดว้ย  831,170,226 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ 100.0000  

  ไมเ่ห็นดว้ย      0 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

  งดออกเสยีง      0 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

หมายเหต ุ  ในวาระนีม้ผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุระหวา่งการประชมุเพิม่ขึน้ 17 รายจ านวน 3,493,434 หุน้ (เสยีง)  

รวมเป็นจ านวนหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุทัง้หมด จ านวน 831,170,226 หุน้ (เสยีง) 

 

ระเบยีบวาระที ่4   พจิารณารบัทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และอนมุตังิบดลุและงบก าไร

ขาดทนุ และรายงานของผูส้อบบญัช ีส ิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 
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ประธานแจง้วา่ รายงานประจ าปี ซึง่มงีบการเงนิของบรษัิทฯ ส าหรับรอบปีบญัชสี ิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2556 ไดม้แีนบไปใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุแลว้ 

ประธานไดเ้ชญิให ้ นายดพีงศ ์ สหะชาตศิริ ิ ประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงนิเป็นผูร้ายงานสรปุผลการด าเนนิงาน

ของบรษัิท ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2556 ใหท้ีป่ระชมุรับทราบ และแจง้วา่ในทีป่ระชมุนี ้ ยังมตีวัแทนจากผูส้อบบญัชี

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

 นายดพีงศฯ์ ไดร้ายงานสรปุผลการด าเนนิงานใหท้ีป่ระชมุรับทราบ โดยสรปุไดด้งัตอ่ไปนี ้

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ในปี 2556 บรษัิทฯ มรีายไดด้อกผลเชา่ซือ้เพิม่ขึน้จาก 837.22 ลา้นบาท เป็น 1,251.39 ลา้นบาท หรอื

เพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 49.47 ซึง่เกดิจากการขยายสนิเชือ่เชา่ซือ้รถจักรยานยนต ์  รายไดอ้ืน่เพิม่ขึน้จาก 115.05 

ลา้นบาทเป็น 190.26 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 65.33 สว่นใหญเ่กดิจากการตดิตามลกูหนีเ้ดมิซึง่ไดต้ดั

จ าหน่ายหนีส้ญูไปแลว้ และเงนิปันผลรับจากบรษัิทยอ่ย 10 ลา้นบาท 

 คา่ใชจ้า่ยในการบรกิารและบรหิารเพิม่ขึน้จาก 248.46 ลา้นบาทเป็น 318.48 ลา้นบาท โดยเพิม่ขึน้คดิเป็น

รอ้ยละ 28.18 เพือ่รองรับการขยายธรุกจิซึง่ยังเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง 

 หนีส้ญูและหนีส้งสยัสญูเพิม่จาก 45.25 ลา้นบาท เป็น 342.43 ลา้นบาท โดยเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 

656.69 เกดิจากปรมิาณลกูหนีค้า้งช าระมจี านวนเพิม่ขึน้ตามการขยายตวัของสนิเชือ่ ทัง้นีเ้มือ่เทยีบกบัปีทีแ่ลว้ หนี้

สญูและสงสยัจะสญู มปีรมิาณทีค่อ่นขา้งต า่มาก เนือ่งจากยังเป็นชว่งเวลาของการฟ้ืนตวัหลงัจากอทุกภยัเมือ่

ปลายปี 2554 และผลจากการปรับเกณฑก์ารตัง้ส ารองหนีส้งสยัจะสญูเมือ่ปลายปี 2555 ขณะทีใ่นปี 2556 ภาวะ

เศรษฐกจิในประเทศเริม่ชะลอตวั จากปัจจัยทางเศรษฐกจิและการเมอืง  ซึง่สง่ผลกระทบอยา่งชดัเจนในไตรมาส 3 

เป็นตน้มา 

 มกีารขาดทนุจากการจ าหน่ายสนิทรัพยร์อการขายเพิม่ขึน้จาก 140.25 ลา้นบาทป็น 314.39 ลา้นบาท 

โดยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 124.16 จากปรมิาณสนิทรัพยร์อการขายทีเ่พิม่ขึน้จากการขยายสนิเชือ่ และราคาตลาดของ

สนิทรัพยร์อการขายต า่ลง จากสถานการณ์ศรษฐกจิและการเมอืงในประเทศ 

ทัง้นี ้ท าใหบ้รษัิทฯ มกี าไรสทุธลิดลง จาก 353.24 ลา้นบาทเป็น 257.86 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 27 

เมือ่เทยีบกบัผลการด าเนนิงานเมือ่ปี 2555  

งบการเงนิรวม 

 ส าหรับการน าผลประกอบการของบรษัิทยอ่ยมารวมในงบก าไรขาดทนุของงบการเงนิรวมนัน้ ไมไ่ดม้ผีลตอ่

ผลประกอบการโดยรวมมากนัก เนือ่งจากยังเป็นชว่งเริม่ตน้ธรุกจิ ขณะทีร่ายไดอ้ืน่จากบรษัิทยอ่ย สง่ผลใหง้บ

การเงนิรวม มรีายไดอ้ืน่เพิม่ขึน้จากงบการเงนิเฉพาะกจิการ เป็นจ านวนเงนิ 23 ลา้นบาท   

สว่นคา่ใชจ้า่ยในการบรกิารและบรหิารในงบการเงนิรวม เพิม่ขึน้จาก 249.37 ลา้นบาท เป็น 362.84 ลา้น

บาท โดยเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 45.50  ซึง่เป็นการเพิม่ขึน้โดย บรษัิทแม ่70.02 ลา้นบาท และบรษัิทยอ่ย 43.45 

ลา้นบาท เพือ่รองรับการขยายธรุกจิในตา่งประเทศ ทัง้นีร้วมถงึการตดัจ าหน่ายมลูคา่สทิธ ิ(Exclusivity Right) ตาม

อายสุญัญา 

หนีส้ญูและสงสยัจะสญูในงบการเงนิรวม เพืม่ขึน้จาก 45.35 ลา้นบาทเป็น 343.64 ลา้นบาท  โดยเพิม่ขึน้ 

คดิเป็นรอ้ยละ 659.37  ซึง่เป็นการเพิม่ขึน้โดยบรษัิทแม ่ 297.17 ลา้นบาท และบรษัิทยอ่ย 1.21 ลา้นบาท 

เนือ่งจากการด าเนนิธรุกจิของบรษัิทยอ่ย อยูใ่นชว่งเริม่ตน้ธรุกจิ และลกูหนีม้อีตัราการคา้งช าระทีต่ า่มาก ซึง่แสดง

ถงึคณุภาพทีด่ขีองลกูหนี ้และซึง่สง่ผลใหไ้มม่กีารขาดทนุจากการจ าหน่ายสนิทรัพยร์อการขาย 

ทัง้นี ้ บรษัิทฯ มกี าไรสทุธลิดลงจาก 357.38 ลา้นบาท เป็น 240.31 ลา้นบาท โดยลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 

32.76 เมือ่เทยีบกบัผลการด าเนนิงาน ปี 2555 

ค าถาม: นายฮัง่ใช ้อคัรสกลุ สอบถามวา่ สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน คอือะไร คา่ความนยิม คอือะไร และ เหตใุดหนีส้ญู

และหนีส้งสยัจะสญูจงึเพิม่ขึน้สงูมาก 
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ค าตอบ : นายดพีงศ ์ตอบวา่ สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน และคา่ความนยิม มทีีม่าเดยีวกนัคอืมลูคา่ของ Exclusivity Right

เพือ่ใหบ้รกิารเชา่ซือ้รถจักรยานยนตฮ์อนดา้ ในประเทศกมัพชูา สว่นหนีส้ญูและสงสยัจะสญูนัน้ สาเหตทุี่

เพิม่ขึน้ เนือ่งจาก ในปี 2555 มกีารตัง้ส ารองต า่กวา่ปกต ิ จากการฟ้ืนตวัหลงัเหตกุารณ์อทุกภยัปลายปี 

2554 ซึง่ท าใหบ้รษัิทฯ ตอ้งตัง้ส ารองสงูกวา่ปกต ิ ซึง่ในความเป็นจรงิ ลกูคา้ยังคงมคีวามสามารถในการ

ช าระหนีแ้ตอ่าจจะช าระลา่ชา้ แตใ่นทางบญัช ี บรษัิทฯ ตอ้งตัง้ส ารองไวเ้ต็มจ านวน และเมือ่สถานการณ์

ผา่นไป ลกูคา้ก็กลบัมาช าระหนีไ้ดเ้หมอืนเดมิซึง่สง่ผลใหป้รมิาณการตัง้ส ารองลดลงอยา่งรวดเร็ว 

ค าถาม: ผูถ้อืหุน้อกีรายหนึง่ สอบถามวา่  

1. บรษัิทฯ มกีารตดัจ าหน่ายมลูคา่ Exclusivity Right เป็นรายจา่ยอยากทราบวา่ใชว้ธิตีดัแบบไหน   
2. มกีารใหเ้งนิกูย้มืกบั Tennis Federation จ านวน 10 ลา้นบาท อยากทราบวา่ มสีญัญาเงนิกูห้รอืไม ่

เหตผุลในการกู ้และในอนาคต จะตดัเป็นคา่ใชจ้า่ยของบรษัิทฯ หรอืไม ่
ค าตอบ:  

1. บรษัิทฯ ตดัจ าหน่ายมลูคา่ Exclusivity Right แบบเสน้ตรง  
2. จ านวนเงนิทีใ่หกู้ย้มืแก ่Tennis Federation นัน้เป็นจ านวน 1 แสนเหรยีญสหรัฐ หรอืประมาณ 3.5 ลา้น

บาท ไมใ่ช ่ 10 ลา้นบาท โดยบรษัิทฯ ไดท้ าสญัญาเงนิกูซ้ ึง่มเีงือ่นไขเชน่เดยีวกบัการด าเนนิธรุกจิ
โดยทั่วไป และมกีารคดิอตัราดอกเบีย้ทีค่อ่นขา้งสงู  

ค าแนะน า: นายฮัง่ใช ้ อคัรสกลุไดแ้นะน าใหบ้รษัิทฯ จัดท านโยบายการตอ่ตา้นคอรัปชัน่ ซึง่ในขณะนีท้างตลาด

หลกัทรัพย ์ส านักงาน กลต. และ สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย ไดใ้หค้วามส าคญัเป็นอยา่ง

ยิง่ 

ค าตอบ: ประธานแจง้วา่ บรษัิทฯ ในฐานะทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย ์ ก็ตระหนักและระมดัระวงัใน

เรือ่งของการคอรัปชัน่ และเขม้งวดในการท ารายการตา่ง ๆ ใหเ้ป็นไปอยา่งโปรง่ใสอยูแ่ลว้ 

ประธานแจง้วา่ มตใินวาระนี ้ จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ จงึมมีตรัิบทราบผลการด าเนนิงานของบรษัิท ในรอบปี 2556 และอนุมัตริายงาน

ประจ าปีของคณะกรรมการ งบดลุ บญัชกี าไรขาดทนุของบรษัิท และรายงานของผูส้อบบญัช ี ส าหรับรอบปีบญัชี

ส ิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 มตดิงักลา่วไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีง  ดงัตอ่ไปนี ้

  เห็นดว้ย  831,349,372 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ 100.0000  

  ไมเ่ห็นดว้ย     0 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 

  งดออกเสยีง     0 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 

หมายเหต ุ  ในวาระนีม้ผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุระหวา่งการประชมุเพิม่ขึน้ 6 รายจ านวน 179,146 หุน้ (เสยีง)  รวม

เป็นจ านวนหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุทัง้หมด จ านวน 831,349,372 หุน้ (เสยีง) 

ระเบยีบวาระที ่5   พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรก าไรเพือ่ส ารองตามกฎหมายและจา่ยเงนิปนัผลประจ าปี 

2556 

 ประธานกลา่ววา่ เนือ่งจากผลการด าเนนิงานของบรษัิทในปี 2556 (หรอืตัง้แต ่1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 

2556) ตามงบการเงนิรวม บรษัิทมผีลก าไรสทุธ ิ 240,313,379 บาท คณะกรรมการจงึเห็นสมควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้

พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรสทุธเิพือ่เป็นเงนิทนุส ารองตามกฎหมายเพิม่ขึน้อกี  15,053,351 บาท คดิเป็น 

5.84% ของก าไรสทุธ ิ รวมเป็นเงนิทนุส ารองตามกฎหมายทัง้ส ิน้ 72,092,614 บาท คดิเป็น 10% ของทนุจด

ทะเบยีน 720,926,136 บาท และอนุมัตใิหจ้า่ยเงนิปันผลประจ าปี 2556 จากผลการด าเนนิงาน สิน้สดุ วนัที ่ 31 

ธนัวาคม 2556 คดิเป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 167,907,435.88 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 69.87 ของก าไรสทุธติามงบ

การเงนิรวมซึง่เป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิท ทีร่ะบวุา่ เงนิปันผลจะจา่ยไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 40 

ของก าไรสทุธขิองบรษัิทหลงัจากหกัภาษีเงนิได ้
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อยา่งไรก็ตาม เมือ่หกัเงนิปันผลระหวา่งกาลซึง่จา่ยไปแลว้ ส าหรับผลการด าเนนิงานระหวา่งวนัที ่ 1 
มกราคม – 30 มถินุายน 2556 เป็นจ านวนเงนิทัง้ส ิน้ 109,479,979.18 บาท จงึเหลอืเงนิปันผลทีจ่ะจา่ยในครัง้นี้
58,427,456.70 บาท หรอืคดิเป็นอตัราหุน้ละ 0.0409 - 0.0570 บาทตอ่หุน้(อตัราการปันผลทีแ่น่นอนขึน้อยูก่บั
จ านวนการใชส้ทิธใิบส าคญัแสดงสทิธ ิGL- W2 ครัง้ที ่6 และ GL-W3 ครัง้ที ่3 ในวนัที ่31 มนีาคม 2557 และการ
ใชส้ทิธ ิ GL-W3 ครัง้ที ่ 4 ในวนัที ่ 30 เมษายน 2557)ซึง่อตัราการจา่ยปันผลทีแ่น่นอนจะแจง้ใหท้ราบในชว่งเชา้
ของวนัที ่2 พฤษภาคม 2557 

 
โดยใหก้ าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธรัิบเงนิปันผลในวนัที ่ 12 พฤษภาคม 2557 และใหร้วบรวมรายชือ่

ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนพักการ
โอนหุน้ในวนัที ่14 พฤษภาคม 2557  และก าหนดจา่ยเงนิปันผลในวนัที ่28 พฤษภาคม 2557 

ทัง้นี ้ ในปี 2555 บรษัิทฯ มกีารจา่ยเงนิปันผลคดิเป็นจ านวนเงนิทัง้ส ิน้  249,411,668 บาท หรอืคดิเป็น

รอ้ยละ 69.79 ของก าไรสทุธติามงบการเงนิรวมโดยแบง่เป็นปันผลเป็นเงนิสด 177,090,877 บาท และเป็นหุน้ปัน

ผล จ านวน 72,320,791 บาท 

ประธานแจง้วา่ มตใินวาระนี ้ จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนน 

มต ิ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ จงึมมีตอินุมัตกิารจัดสรรก าไรเพือ่ส ารองตามกฎหมายและจา่ยเงนิปันผล ประจ าปี 

2556 จากผลการด าเนนิงาน สิน้สดุ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ตามทีเ่สนอมาทกุประการ  มตดิงักลา่วไดรั้บการอนุมัติ

ดว้ยคะแนนเสยีง  ดงัตอ่ไปนี ้

  เห็นดว้ย  831,349,372 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ 100.0000  

  ไมเ่ห็นดว้ย     0 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

  งดออกเสยีง     0 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

 

ระเบยีบวาระที ่6   พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหนง่ 

ประธานกลา่ววา่  ขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 18 ระบวุา่ ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออก

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

ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหนึง่ในสาม  และกรรมการคนทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจาก

ต าแหน่ง กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหมก่็ได ้

ปัจจบุนั บรษัิทมกีรรมการรวมทัง้ส ิน้ 10 ทา่น  ดงันัน้ จะมกีรรมการจ านวน 4 ทา่นทีจ่ะตอ้งออกตามวาระใน

ครัง้นี ้ ซ ึง่ไดแ้ก ่

1. นายกฤษณ์ พันธรั์ตนมาลา กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
2. ดร.พลเดช เทอดพทิักษ์วานชิ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
3. นายโศณติ พชิญางกรู  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
4. นายมเุนะโอะ ทาชโิร ่  กรรมการ 

 คณะกรรมการจงึเห็นสมควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตใิหก้รรมการทัง้ 4 ทา่น กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง

กรรมการในต าแหน่งเดมิอกีวาระหนึง่ เนือ่งจากบคุคลทัง้สีด่งักลา่ว ลว้นเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ ความสามารถ และมี

ประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การด าเนนิธรุกจิของบรษัิท และไดอ้ทุศิเวลาใหก้บับรษัิทอยา่งเต็มที ่ 

ทัง้นีใ้นวาระนี ้ ทีป่ระชมุไดท้ าการลงคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคลและมตใินวาระนี ้ แตล่ะทา่นจะตอ้งไดรั้บ

คะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มต ิ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้  มมีตอินุมัตใิหก้รรมการทีอ่อกตามวาระทกุทา่นกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง

กรรมการในต าแหน่งเดมิอกีวาระหนึง่ มตดิงักลา่วไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีง  ดงัตอ่ไปนี ้
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ล าดบั รายชือ่กรรมการ คะแนนเสยีง 

  เห็นดว้ย รอ้ยละ ไม่
เห็น
ดว้ย 

รอ้ยละ งดออกเสยีง รอ้ยละ 

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

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

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

4. นายมเุนะโอะ ทาชโิร ่ 831,349,372 100.0000 0 0.00 0 0.00 

ดงันัน้ รายนามคณะกรรมการบรษัิท หลงัจากไดรั้บการเลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเรยีงล าดบัตามการ

ออกตามวาระจะเป็นดงันี ้

1) นายมทิซจึ ิโคโนชติะ  ประธานกรรมการ 
2) นายดพีงศ ์สหะชาตศิริ ิ กรรมการ 

3) พล.อ. สบืสนัต ์ทรรทรานนท ์ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

4) นายสมชยั ลมิป์พัฒนสนิ   กรรมการ 
5) นายวรศกัดิ ์เกรยีงโกมล กรรมการ 
6) นายทตัซยึะ โคโนชติะ กรรมการ 
7) นายกฤษณ์ พันธรั์ตนมาลา กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
8) ดร.พลเดช เทอดพทิักษ์วานชิ  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
9) นายโศณติพชิญางกรู  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

10) นายมเุนะโอะ ทาชโิร ่  กรรมการ 
 

ระเบยีบวาระที ่7  พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดคา่ตอบแทน ประจ าปี 2557 

ประธานกลา่ววา่ คณะกรรมการเห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้ บรษัิทส านักงาน อวีาย 

จ ากดั ซงึเป็นผูส้อบบญัชรีายเดมิ (เดมิชือ่ บรษัิทส านักงาน เอนิทส์ แอนด ์ยัง จ ากดั) เป็นผูส้อบบญัชขีอง บรษัิทฯ 

ประจ าปี 2557 ตอ่ไปเป็นปีที ่8  โดยมรีายชือ่ผูส้อบบญัช ี ไดแ้ก ่ 

4. นายโสภณ เพิม่ศริวิัลลภ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่3182(ยังไม่เคยลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิ

ของบรษัิท) หรอื 

5. นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกลุ  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3516(เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิ

ของบรษัิท มาเป็นเวลา 3 ปี ตัง้แตปี่ 2550-2552)หรอื 

6. นายชยพล ศภุเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3972 (ยังไมเ่คยลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิ

ของบรษัิท) 

โดยใหผู้ส้อบบัญชคีนใดคนหนึง่มอี านาจตรวจสอบ ท า และลงนามในรายงานการสอบบัญชขีองบรษัิท 

ทัง้นี ้ไมม่ผีูส้อบบัญชทีา่นใดมคีวามสมัพันธ ์หรอืสว่นไดเ้สยีกบับรษัิท ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

กบับคุคลดงักลา่ว จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิทฯ  

คณะกรรมการยงัเห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตใิหก้ าหนดคา่สอบบญัช ีประจ าปี 2557  ใน

วงเงนิไมเ่กนิ 1,780,000 บาท (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ) ซึง่เพิม่ขึน้จากปี 2556 ทีม่กีารจา่ยคา่สอบบญัช ี จ านวน 

1,750,000 บาทและมคีา่บรกิารอืน่(non-audit service)จ านวน 125,000 บาท เป็นคา่สอบทานการประเมนิมลูคา่

ของบรษัิทยอ่ย คอื GL Finance Plc. เพือ่ประกอบการจัดท างบการเงนิรวม  สาเหตขุองการขึน้คา่สอบบญัชี

เนือ่งจากขอบเขตการท างานทีเ่พิม่ขึน้ เพือ่สนับสนุนการจัดท างบการเงนิรวมของบรษัิทและบรษัิทแมใ่น

ตา่งประเทศ 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่ บรษัิทส านักงาน อ ี วาย จ ากดั เป็นบรษัิทซึง่มชีือ่เสยีง และมี

มาตรฐานเป็นทีย่อมรับในระดบัสากล อกีทัง้ไดเ้สนอคา่สอบบญัชใีนอตัราทีเ่หมาะสม 
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ทัง้นี ้มตใินวาระนี ้จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มต ิ  ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตใิหแ้ตง่ตัง้ บรษัิทส านักงาน อ ี วาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิท  

ประจ าปี 2557 และใหก้ าหนดคา่สอบบญัช ีในวงเงนิไมเ่กนิ 1,780,000 บาท (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ) ตามทีเ่สนอ

มา มตดิงักลา่วไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีง  ดงัตอ่ไปนี ้

 

เห็นดว้ย  831,349,372 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย     0    คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 

งดออกเสยีง     0 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 

 

ระเบยีบวาระที ่8  พจิารณาอนมุตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ        ส าหรบัปี 

2557 

ประธานกลา่ววา่ การก าหนดคา่ตอบแทนของบรษัิทไมไ่ดผ้า่นคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 

เนือ่งจากปัจจบุนับรษัิทไมม่คีณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน  อยา่งไรก็ตาม การก าหนดคา่ตอบแทนของ

คณะกรรมการไดผ้า่นการพจิารณาอยา่งรอบคอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท กอ่นทีจ่ะน าเสนอใหผู้ถ้อืหุน้

พจิารณาอนุมัต ิ ซึง่ปกตจิะประกอบดว้ย คา่เบีย้ประชมุ และคา่บ าเหน็จของกรรมการ โดยพจิารณาใหส้อดคลอ้งกบั

ผลประกอบการของบรษัิทเป็นหลกั 

ส าหรับปี 2557 นี ้ คณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมัตใิหก้ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ

และกรรมการตรวจสอบ ในวงเงนิไมเ่กนิ 3,500,000 บาท  ซึง่เป็นอตัราเดยีวกนักบัทีไ่ดเ้สนอในปีทีแ่ลว้  โดยจะ

จัดสรรดงัตอ่ไปนี ้

คา่เบีย้ประชุม ขอเสนอใหเ้ป็นอตัราเดยีวกบัปีทีแ่ลว้ดงันี ้
- ประธานกรรมการบรษัิท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทา่นละ 12,000 บาทตอ่ครัง้ทีเ่ขา้

ประชมุ 
- กรรมการบรษัิท และกรรมการตรวจสอบ จะไดรั้บทา่นละ 10,000 บาทตอ่ครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ 
ทัง้นี ้  กรรมการตรวจสอบจะไดรั้บคา่เบีย้ประชมุทัง้ในฐานะของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ตามภารกจิทีเ่พิม่ขึน้ 
คา่บ าเหน็จ  จะพจิารณาจากผลประกอบการของบรษัิทเป็นหลกั โดยจะเสนอใหจ้า่ยประมาณ 2 เทา่ของ
จ านวนเดอืนเฉลีย่ของโบนัสพนักงาน (เชน่ หากพนักงานไดรั้บโบนัสเฉลีย่ 2 เดอืน กรรมการจะไดรั้บ 4 
เดอืนของคา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้) ซึง่เป็นเงือ่นไขเดยีวกนักบัปีทีแ่ลว้ 
 
ในปี 2556 บรษัิทมผีลก าไรจ านวน 240.31 ลา้นบาท และไดจ้า่ยคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการ

ตรวจสอบ จ านวนทัง้ส ิน้ 2,784,000 บาทโดยแบง่เป็นคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบรษัิทจ านวน 1,558,000 บาท 

คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 290,000 บาท และคา่บ าเหน็จกรรมการ จ านวน 936,000 บาท 

ในขณะทีใ่นปี 2555 บรษัิทมผีลก าไรจ านวน 357.38 ลา้นบาท และไดจ้า่ยคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการ

ตรวจสอบจ านวนทัง้ส ิน้ 2,870,000 บาท 

 ทัง้นี ้มตใินวาระนี ้จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีง ไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า

ประชมุ โดยบรษัิทมกีรรมการทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ ซึง่ถอืหุน้นับรวมกนัได ้1,778,367  หุน้ เป็นผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยี กรรมการ

ดงักลา่วจงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

มต ิ  ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ส าหรับปี 

2557 ตามทีเ่สนอมามตดิงักลา่วไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีง  ดงัตอ่ไปนี ้

  เห็นดว้ย  829,540,005 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ 99.9963 

  ไมเ่ห็นดว้ย      0 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 

  งดออกเสยีง         31,000 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ   0.0037 
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ระเบยีบวาระที ่9  พจิารณาอนมุตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 12 เพือ่ใหบ้รษิทัสามารถซือ้หุน้

คนืจากผูถ้อืหุน้ได ้

 ประธานกลา่ววา่ เนือ่งจากปัจจบุนั ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯขอ้ 12 ระบวุา่ “หา้มมใิหบ้รษัิทเป็นเจา้ของหุน้

หรอืรับจ าน าหุน้ของบรษัิทเอง”  ดงันัน้ เพือ่ใหบ้รษัิทฯสามารถซือ้หุน้คนืจากผูถ้อืหุน้ไดจ้งึจ าเป็นตอ้งมกีารแกไ้ข

ขอ้บงัคบัดงักลา่วกอ่น คณะกรรมการ จงึเห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 

ขอ้ 12 เป็นดงันี ้  

 “ขอ้ 12   บรษัิทจะเป็นเจา้ของหุน้หรอืรับจ าน าหุน้ของตนเองมไิด ้ทัง้นีเ้วน้แตก่รณีดงัตอ่ไปนี้ 

(1) บรษัิทอาจซือ้หุน้คนืจากผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงไมเ่ห็นดว้ยกบัมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
ซึง่แกไ้ขขอ้บังคับของบรษัิทเกีย่วกบัสทิธใินการออกเสยีงลงคะแนน และสทิธใินการรับเงนิปัน
ผล ซึง่ผูถ้อืหุน้เห็นวา่ตนไมไ่ดรั้บความเป็นธรรม หรอื 

(2) บรษัิทอาจซือ้หุน้คนืเพื่อบรหิารทางการเงนิ เมื่อบรษัิทมีก าไรสะสม และสภาพ
คลอ่งสว่นเกนิ และการซือ้หุน้คนืนัน้ไมเ่ป็นเหตใุหบ้รษัิทประสบปัญหาทางการเงนิ 

หุน้ทีบ่รษัิทถอือยูอ่นัเนือ่งมาจากการซือ้หุน้คนืนัน้ จะไมนั่บเป็นองคป์ระชมุในการประชมุผู ้
ถอืหุน้ รวมทัง้ไมม่สีทิธใินการออกเสยีงลงคะแนน และสทิธใินการรับเงนิปันผลดว้ย 

การซือ้หุน้ของบรษัิทคนื บรษัิทจะตอ้งจ าหน่ายไปภายในเวลาทีก่ าหนด ถา้ไม่จ าหน่าย
หรอืจ าหน่ายไม่หมดภายในเวลาทีก่ฎหมายก าหนด ใหบ้รษัิทลดทุนทีช่ าระแลว้ โดยวธิตีัดหุน้
จดทะเบยีนสว่นทีจ่ าหน่ายไมไ่ดต้ามเงือ่นไขและวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด 

การซือ้หุน้คนื การจ าหน่ายหุน้ทีซ่ ือ้คนื และการตัดหุน้ทีซ่ ือ้คนื ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นกฎกระทรวง และในกรณีทีหุ่น้ของบรษัิทเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบรษัิทจะตอ้งปฏิบัตติามขอ้บังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

ในกรณีทีบ่รษัิทซือ้หุน้คนืไมเ่กนิกวา่รอ้ยละ 10 ของทุนช าระแลว้ ใหค้ณะกรรมการบรษัิท
มอี านาจตัดสนิใจด าเนนิการซือ้หุน้คนืได ้โดยไมจ่ าตอ้งขออนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้กอ่นการ
ด าเนนิการ 

ในกรณีทีบ่รษัิทซือ้หุน้คนืเกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุช าระแลว้ บรษัิทจะตอ้งขออนุมัตจิาก
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้กอ่นการด าเนนิการ ดว้ยคะแนนเสยีงเกนิกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซ ึง่มา
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง และจะตอ้งด าเนนิการซือ้หุน้คนืภายในเวลาทีก่ฎหมายก าหนด” 

ค าถาม: นายวสิชันา รัตนาจารย ์สอบถามวา่ เนือ่งจากในขณะนี ้ บรษัิทฯ ยังไมท่ราบผลการด าเนนิงานหรอืสถานะ
ทางการเงนิของบรษัิทฯ ในปีนีว้า่จะเป็นอยา่งไร อยากทราบวา่ บรษัิทฯ จะประเมนิมลูคา่ของกจิการเทยีบ
กบัราคาหุน้ไดอ้ยา่งไร ในการซือ้หุน้คนื 

ค าตอบ: ประธานตอบวา่ การทีบ่รษัิทฯ เสนอวาระนี ้ ก็เพราะเห็นวา่ ปัจจบุนัราคาหุน้ของบรษัิทฯ ไมส่อดคลอ้งกบั
พืน้ฐานธรุกจิของบรษัิทฯ ประกอบกบับรษัิทฯ มสีภาพคลอ่งทีด่ ี การซือ้หุน้คนืจงึเป็นทางเลอืกหนึง่ในการ
บรหิารเงนิใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ อยา่งไรก็ตาม หากบรษัิทฯ มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งใชส้ภาพคลอ่งในการ
ขยายธรุกจิหรอืเพือ่การอืน่ใดซึง่จะเป็นประโยชนม์ากกวา่ก็อาจไมด่ าเนนิการซือ้หุน้คนื ในวาระนีเ้พยีง
ขอใหผู้ถ้อืหุน้ อนุมัตกิารแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษัิทฯเพือ่เปิดโอกาสใหบ้รษัิทฯ สามารถซือ้หุน้คนืได ้

 
ทัง้นี ้มตใินวาระนี ้จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีง ไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า

ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มต ิ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 12ตามทีเ่สนอมา  มตดิงักลา่วไดรั้บ

การอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีง  ดงัตอ่ไปนี ้

  เห็นดว้ย  831,822,800 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

  ไมเ่ห็นดว้ย      0 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 

  งดออกเสยีง      0 คะแนนเสยีงคดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
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หมายเหต ุ  ในวาระนีม้ผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุระหวา่งการประชมุเพิม่ขึน้ 2 รายจ านวน 473,428 หุน้ (เสยีง)  รวม

เป็นจ านวนหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุทัง้หมด จ านวน 831,822,800 หุน้ (เสยีง) 

ระเบยีบวาระที ่10  พจิารณาอนมุตัโิครงการซือ้หุน้คนืเพือ่บรหิารทางการเงนิ(Treasury Stock) 

ประธานกลา่ววา่ เนือ่งจากปัจจบุนัราคาหุน้ของบรษัิทฯ มมีลูคา่ต า่ลงมาก ไมส่อดคลอ้งกบัพืน้ฐานกจิการ 
จงึเป็นโอกาสเหมาะสมทีบ่รษัิทฯจะซือ้หุน้คนื เพือ่บรหิารสภาพคลอ่งสว่นเกนิ ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ ซึง่จะสง่ผล
ใหอ้ตัราผลตอบแทนในสว่นของผูถ้อืหุน้ (ROE) และอตัราก าไรสทุธติอ่หุน้ (EPS)เพิม่ขึน้ 

 
ประธานไดช้ีแ้จงสรปุรายละเอยีดของโครงการซือ้หุน้คนืเพือ่บรหิารทางการเงนิ (Treasury Stock) ดงันี ้

- ระยะเวลาการซือ้หุน้คนื: สามารถด าเนนิการได ้ ภายหลงัจากทีป่ระชมุผูถ้อื
หุน้มมีตอินุมตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบับรษัิทฯ ให ้
สามารถซือ้หุน้คนืได ้

 - วงเงนิสงูสดุทีจ่ะใชใ้นการซือ้หุน้คนื :     330 ลา้นบาท  
- จ านวนหุน้ทีจ่ะซือ้คนื:     ไมเ่กนิ  51,252,155  หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 

0.50 บาท  หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5 ของหุน้ทีจ่ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมด   

- วธิกีารในการซือ้หุน้คนื:   ซือ้ในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
- หลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคาหุน้ทีจ่ะซือ้คนื ใหน้ าราคาหุน้เฉลีย่ยอ้นหลงั 30 วนักอ่นวนัที่

บรษัิทจะท าการเปิดเผยขอ้มลูมาประกอบการพจิารณาก าหนดราคาหุน้ดว้ย  ทัง้นี ้ ราคาเสนอ
ซือ้คนืจะไมเ่กนิกวา่ราคาปิดของหุน้เฉลีย่ 5 วนัท าการซือ้ขายกอ่นหนา้นัน้ บวกดว้ยจ านวน
รอ้ยละ15 ของราคาปิดเฉลีย่ดงักลา่ว  
 

อยา่งไรก็ตาม โดยกฎหมายและขอ้ก าหนดของหน่วยงานทีก่ ากบัดแูล และหลงัจากทีผู่ถ้อืหุน้ไดอ้นุมัตกิาร

แกไ้ขขอ้บงัคบับรษัิทฯ ในวาระกอ่นหนา้ การซือ้หุน้คนืตามรายละเอยีดดงักลา่วขา้งตน้ จงึอยูใ่นอ านาจของ

คณะกรรมการทีจ่ะสามารถพจิารณาด าเนนิการได ้ ดงันัน้เพือ่ใหช้ว่งเวลาและจ านวนหุน้ทีจ่ะซือ้คนืในแตล่ะครัง้ มี

ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ และเกดิประโยชนส์งูสดุกบับรษัิทฯ จงึเพยีงขอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณา

มอบหมายใหค้ณะกรรมการเป็นผูด้ าเนนิการตอ่ไป และในวาระนี ้ จงึไมม่คีวามจ าเป็นตอ้งท าการลงคะแนนเสยีง 

โดยไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดคดัคา้น และมมีตรัิบทราบตามทีเ่สนอ  

ระเบยีบวาระที ่11  พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 

-ไมม่-ี 

ประธานจงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามค าถามไดเ้พิม่เตมิ ดงันี:้ 

ค าถาม:นายเสกสรร ศภุแสง ตวัแทนจาก อาสาพทิักษ์สทิธ ิ กลา่ววา่ ปัจจบุนั สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษัิทไทย ไดจั้ดท าโครงการรณรงคภ์าคเอกชน เรือ่งการตอ่ตา้นการทจุรติ ทางสมาคมฯจงึขอให ้

สอบถามทา่นประธาน ดงันี ้

1. อยากทราบวา่บรษัิทฯ ไดก้ าหนดนโยบายป้องกนัการทจุรติหรอืไม ่อยา่งไร 
2. บรษัิทฯ มกีารวางโครงสรา้งการบรหิารจัดการนโยบายการป้องกนัการทจุรติ หรอืไม ่อยา่งไร 
3. มกีารประเมนิความเสีย่งเกีย่วกบัการทจุรติ หรอืไม ่อยา่งไร 
4. บรษัิทฯ มโีครงการจะเขา้รว่มในการประกาศเจตนารมณ์ในการตอ่ตา้นการทจุรติหรอืไม ่ ถา้ยังไมม่ ี มี

เหตผุลอยา่งไร และในอนาคตจะเขา้รว่มหรอืไม ่

ค าตอบ:  ประธานตอบวา่ คณะกรรมการบรษัิทฯ มคีวามรับผดิชอบหลกัในการบรหิารบรษัิทฯ ใหม้ผีลก าไรสงูสดุ

ส าหรับผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยี ซึง่ทผีา่นมาบรษัิทฯ ยังไมเ่คยมกีรณีการทจุรติคอรัปชัน่เกดิขึน้ อยา่งไร

ก็ตาม เป็นเรือ่งปกตทิีบ่รษัิทฯจะตอ้งเฝ้าระวงัเรือ่งการทจุรติโดยเฉพาะอยา่งยิง่ธรุกจิของ  บรษัิทฯ มคีวาม

เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัเงนิ ส าหรับโครงสรา้งการบรหิารจัดการเกีย่วกบัการป้องกนัการทจุรตินัน้ โดยปกติ

ทั่วไป ส าหรับบรษัิทฯซึง่เป็นบรษัิทในตลาดหลกัทรัพยนั์น้ถกูก าหนดใหม้โีครงสรา้งในการตดิตาม

ตรวจสอบการด าเนนิงาน และประเมนิความเสีย่ง อยา่งเขม้งวดและโปรง่ใส โดยกฎระเบยีบตา่งๆ อาทเิชน่ 

การมคีณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นผูม้คีวามเป็นอสิระ ท าหนา้ทีใ่นการตรวจสอบการด าเนนิงานของ

บรษัิทฯ และประเมนิความเสีย่งอยูแ่ลว้ สว่นการพจิารณาวา่จะเขา้รว่มในโครงการตอ่ตา้นการทจุรติหรอืไม่
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นัน้ ทา่นประธานเห็นวา่ ไมเ่หมาะทีจ่ะน าเขา้มาพจิารณาในการประชมุผูถ้อืหุน้ โดยทางสมาคมอาจสง่

ขอ้มลูใหบ้รษัิทฯ ในภายหลงั 

ค าถาม: ผูถ้อืหุน้สอบถามเกีย่วกบัสภาวะการแขง่ขนัวา่  

1. ในปีทีแ่ลว้พบวา่ มรีา้นจ าหน่ายรถจักรยานยนตต์ดิป้ายไวว้า่ ‘ฟรดีาวน’์ แตม่าในปีนี ้ รา้นตดิป้ายวา่ ‘ฟร ี 2 
งวด’ จงึคดิวา่ สภาพการแขง่ขนัคงจะรนุแรงมากขึน้ จงึอยากใหบ้รษัิทฯ อธบิาย   

2. ในเมือ่สภาวะการแขง่ขนัรนุแรงขึน้ ในปีนีบ้รษัิทฯ คดิอตัราดอกเบีย้กบัลกูคา้อยา่งไร มคีวามแตกตา่งกนั
หรอืไม ่

ค าตอบ: นายสมชยั ลมิป์พัฒนสนิ ตอบวา่  

1. สภาวะการแขง่ขนันัน้รนุแรงไมแ่ตกตา่งจากเดมิ เพยีงแตเ่มือ่ปลายปีทีแ่ลว้ยอดขายของรา้นคา้ตกลงไป 
รา้นคา้จงึอาจวางกลยทุธเ์พือ่กระตุน้ยอดขาย โดยเชญิชวนลกูคา้ใหเ้ขา้มาขอสนิเชือ่ แลว้จงึพจิารณา
คณุสมบตัขิองลกูคา้เป็นราย ๆ ไป  

2. บรษัิทฯ คดิอตัราดอกเบีย้เทา่เดมิไมเ่ปลีย่นแปลง แตม่กีารพจิารณาการปลอ่ยสนิเชือ่แบบเขม้งวดมากขึน้
ในแตล่ะบรษัิท 

 

ค าถาม:  นายวสิชันา รัตนาจารย ์สอบถามวา่เงนิทีไ่ดจ้ากการขาย หุน้กู ้ของบรษัิทฯ นัน้น าไปใชอ้ยา่งไร 

ค าตอบ: ประธานตอบวา่ จะน าเงนิไปใชส้ าหรับการขยายธรุกจิเชา่ซือ้รถจักรยานยนตเ์ทา่นัน้ โดยมอีตัราดอกเบีย้ 

(coupon rate) เทา่กบั 4.17% ซึง่ หุน้กูข้องบรษัิทฯ ไดรั้บการจัดอนัดบัที ่A- 

 

ประธานกลา่วปิดประชมุเมือ่เวลา 11.15 น. 

ลงชือ่   ลงชือ่  

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

           เลขานุการบรษัิท             ประธานกรรมการ 

  


