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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 

ของ  

บรษิทั กรุป๊ลสี จํากดั (มหาชน) 

(“บรษิทัฯ”) 

 
วนั  เวลา  และสถานที.ประชุม 

ประชมุเมื
อวนัพุธที
 26 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น.  ณ หอ้งแกรนด ์บซี ีชั (น 4 โรงแรม มริาเคลิแกรนด ์คอน
เวนชั
น เลขที
 99 ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงหลกัสี
 เขตดอนเมอืง กรุงเทพฯ 10210    

กรรมการผูเ้ขา้รว่มประชุม  

1)   นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที
บรหิาร 
2) นายทตัซยึะ โคโนชติะ กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที


นักลงทนุสมัพันธ ์
3) นายมเุนะโอะ ทาชโิร่ กรรมการ กรรมการบรหิารและประธานเจา้หนา้ที
ปฏบิตักิาร 
4) นายเรจสิ โรดอลฟ์ มาแต็ง มาแต็ง กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที
การเงนิ 
5) นายอาลนั ดเูฟส กรรมการ และกรรมการบรหิาร  
6) นายแพทรคิ ฟิชเชอร ์ กรรมการ 
7) นายยซูเุกะ โคซมูะ กรรมการ 
8) พล.อ.สบืสนัต ์ ทรรทรานนท ์ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
9) นายโศณติ พชิญางกรู กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
10) ดร.พลเดช เทอดพทิกัษ์วานชิ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
11) นายกฤษณ์ พันธรั์ตนมาลา กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

สดัสว่นกรรมการที
เขา้รว่มประชมุ คดิเป็นรอ้ยละ 91.7) 

กรรมการผูไ้มเ่ขา้รว่มประชุม 

  1) นายรกิ ิ อชิกิาม ิ กรรมการและกรรมการบรหิาร 

กรรมการบรหิารของกลุม่ 

1) นายนโิคเลย ์คอเซยีคอฟ  President Director, PT Group Lease Finance Indonesia 
2) นายเฟรดดี( มาร ี   ประธานเจา้หนา้ที
เทคโนโลย ีบมจ. กรุ๊ปลสี 
3) นายโบรสิ ซอรซ์   รองประธานเจา้หนา้ที
การเงนิ การบัญชแีละตรวจสอบ บมจ. กรุ๊ปลสี 

 

ตวัแทนบรษิทัผูส้อบบญัชทีี.เขา้รว่มประชุม 

 
1) นาย โสภณ     เพิ
มศริวิลัลภ บรษัิท สาํนักงาน อ ีวาย จํากดั 
2) น.ส.วราภรณ์   อภชิยันันท ์ บรษัิท สาํนักงาน อ ีวาย จํากดั 

 (ทําหนา้ที
สกัขพียานในการนับคะแนนเสยีง)  
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เร ิ.มการประชุม 

นายมทิซจึ ิ โคโนชติะเป็นประธานที
ประชมุ ประธานฯ กลา่วตอ้นรับผูถ้อืหุน้และขอใหเ้ลขานุการแนะนํา
คณะกรรมการบรษัิท  กรรมการตรวจสอบ (ซึ
งเป็นคณะกรรมการชดุย่อยชดุเดยีวที
บรษัิทจัดตั (งขึ(น) และ
กรรมการบรหิารของกลุม่บรษัิท รวมทั (งผูแ้ทนจากบรษัิทผูส้อบบญัช ี ตามรายชื
อที
ปรากฏขา้งตน้ พรอ้มทั (งไดเ้รยีน
เชญิให ้น.ส.วราภรณ์ อภชิยันันท ์เป็นสกัขพียานในการนับคะแนนเสยีงในการประชมุครั(งนี(ดว้ย  

ตอ่จากนั(น ประธานแจง้วา่การประชมุจะดําเนนิไปโดยใชภ้าษาองักฤษ  โดยมอบหมายใหเ้ลขานุการ
บรษัิท  เป็นผูอ้า่นคําแปล   อยา่งไรก็ตามเพื
อใหเ้กดิความสะดวก บางขั (นตอนไดดํ้าเนนิการเป็นภาษาไทย ไดแ้ก่
การแจง้องคป์ระชมุ การแจง้วธิกีารลงคะแนนเสยีง และการประกาศผลการนับคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระและผูถ้อืหุน้
สามารถสอบถามขอ้สงสยัในประเด็นที
เกี
ยวขอ้งกบัวาระนั(น ๆ ได ้ ในตอนทา้ยของแตล่ะวาระกอ่นการลงคะแนน
เสยีง โดยขอใหแ้จง้ชื
อและนามสกลุรวมทั (งแจง้วา่เป็นผูถ้อืหุน้ หรอืผูรั้บมอบฉันทะกอ่นที
จะถามคําถามหรอืแสดง
ความคดิเห็นทกุครั(ง เพื
อนําไปบนัทกึลงในรายงานการประชมุ สว่นเรื
องที
ไมเ่กี
ยวขอ้งกับวาระนั(น ๆ ขอใหส้อบถาม 
หรอืแสดงความคดิเห็นหลงัจาก ที
บรษัิทฯ ไดพ้จิารณาวาระสดุทา้ย คอืวาระที
 7 ซึ
งเป็นการพจิารณาเรื
องอื
น ๆ ไป
แลว้ โดยบรษัิทไมม่กีารนําเสนอเรื
องอื
นใดใหท้ี
ประชมุพจิารณาอนุมัต ิและจะไมม่กีารลงมตใิด ๆ ในวาระนี( 

ประธานฯ มอบหมายใหเ้ลขานุการแจง้ใหท้ี
ประชมุทราบวา่การบอกกลา่วนัดประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 
2560 ในครั(งนี(บรษัิทไดจั้ดทําหนังสอืนัดประชมุระบ ุ วนั เวลา สถานที
 และระเบยีบวาระการประชมุ พรอ้มดว้ย
รายละเอยีดในเอกสารแนบตา่ง ๆ และไดจั้ดสง่ใหก้ับผูถ้อืหุน้โดยผ่านทาง บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพยแ์หง่
ประเทศไทย จํากดั ซึ
งเป็นนายทะเบยีนหลกัทรัพยข์องบรษัิท รวมทั (งลงพมิพโ์ฆษณาในหนังสอืพมิพร์ายวนั เป็น
การแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ตามที
กฎหมาย และขอ้บงัคบัของบรษัิทกําหนดทกุประการ  ทําใหก้ารบอกกลา่วการ
ประชมุครั(งนี(เป็นไปโดยชอบ 

ประธานฯ มอบหมายใหเ้ลขานุการ ประกาศองคป์ระชมุวา่ มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง จํานวน 130 
ราย มจํีานวนหุน้รวม 25,005,796 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 1.6391 ของจํานวนหุน้ที
จําหน่ายไดท้ั (งหมด และโดยการ
มอบฉันทะ จํานวน 64 รายมจํีานวนหุน้รวม 914,327,297 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 59.9347 ของจํานวนหุน้ที
จําหน่ายได ้
ทั (งหมด รวมเป็น 194 ราย นับจํานวนหุน้ได ้ทั (งสิ(น 939,333,093 หุน้ หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 61.5738 ซึ
งเกนิกวา่ 1 
ใน 3 ของจํานวนหุน้ที
จําหน่ายไดแ้ลว้ทั (งหมดของบรษัิทฯ ซึ
งมจํีานวนทั (งสิ(น 1,525,538,139 หุน้ ครบเป็นองค์
ประชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 33 ซึ
งระบวุา่  “องคป์ระชมุสาํหรับการประชมุผูถ้อืหุน้ทกุคราว จะตอ้ง
ประกอบดว้ยผูถ้อืหุน้ และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้(ถา้ม)ี มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ยี
สบิหา้คน (25) หรอืไมน่อ้ยกวา่
กึ
งหนึ
งของจํานวนผูถ้อืหุน้ทั (งหมด และตอ้งถอืหุน้นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึ
งในสาม(1/3) ของจํานวนหุน้ที

จําหน่ายไดท้ั (งหมดจงึจะเป็นองคป์ระชมุ” 

 

การประกาศวธิกีารลงคะแนนเสยีง 

 เลขานุการไดป้ระกาศวธิกีารลงคะแนนเสยีงดงันี( 

การลงมต ิ จะใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากจากผูถ้อืหุน้ที
เขา้ประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในทกุวาระ 
เวน้แต ่วาระที
 6 เรื
องการพจิารณาคา่ตอบแทนของคณะกรรมการ  ซึ
งจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 
ของคะแนนเสยีงทั (งหมดจากผูถ้อืหุน้ที
เขา้ประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยกรรมการที
เป็นผูถ้อืหุน้
นับเป็นผูท้ี
มสีว่นไดเ้สยี จงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนี(  โดยใชว้ธิลีงคะแนนเสยีงแบบ 1 หุน้เป็น 1 เสยีง
ในทกุวาระ  สว่นการลงคะแนนเสยีง ในเรื
องการเลอืกตั (งกรรมการที
ออกตามวาระกลบัเขา้ดํารงตําแหน่ง ในวาระที
 
4 จะกระทําเป็นรายบคุคล  โดยกอ่นการลงมต ิประธานจะแจง้ใหท้ี
ประชมุทราบถงึคะแนนเสยีงที
ตอ้งการ ในการลง
มตใินแตล่ะวาระ    และจะไม่มกีารลงคะแนนเสยีงในวาระสดุทา้ย ซึ
งเป็นการพจิารณาเรื
องอื
น ๆ โดยบรษัิทฯ ไมม่ี
เรื
องอื
นใดเสนอเพื
อพจิารณา  

สาํหรับวธิกีารลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระนั(น  จะกระทําโดยใชใ้บลงคะแนนเสยีง ดว้ยการทําเครื
องหมาย 
ในหัวขอ้ที
ตอ้งการลงคะแนนคอื เห็นดว้ย หรอื ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง เพยีงทางใดทางหนึ
งเทา่นั(นจะไม่
สามารถแบง่แยกจํานวนหุน้ เพื
อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้ ยกเวน้กรณีผูรั้บมอบฉันทะจากผูล้งทนุตา่งประเทศที

แตง่ตั (งใหค้ัสโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้  พรอ้มทั (งลงลายมอืชื
อในใบลงคะแนนเสยีง และให ้
เจา้หนา้ที
เก็บใบลงคะแนนเสยีงเพื
อนําไปบนัทกึคะแนนเสยีง  ในกรณีที
มกีารทําเครื
องหมายบนบตัรลงคะแนนเสยีง
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ไมช่ดัเจน หรอืกรณีมกีารแกไ้ขเครื
องหมายในบตัรลงคะแนนโดยไมม่กีารลงชื
อกํากบับรเิวณที
แกไ้ข จะถอืวา่เป็น
บตัรเสยี  สว่นผูถ้อืหุน้ที
ลงคะแนนวา่ เห็นดว้ย ไมจํ่าเป็นตอ้งยกมอื หรอืสง่ใบลงคะแนนเสยีงคนืในตอนทา้ยของแต่
ละวาระ แตข่อใหส้ง่คนืพรอ้มกันครั(งเดยีวเมื
อการประชมุเสร็จสิ(นกอ่นออกจากหอ้งประชมุ กรณีที
ผูถ้อืหุน้ไม่สง่บตัร
ลงคะแนนเสยีงไมว่า่กรณีใด ๆ ก็ตาม หรอืบตัรลงคะแนนไมม่กีารลงคะแนนเสยีงใด ๆ บรษัิทฯ จะถอืวา่ผูถ้อืหุน้เห็น
ดว้ยและจะนับรวมเป็นคะแนนเสยีงเห็นดว้ยในวาระนั(น ๆ   

 สว่นผูถ้อืหุน้ที
ทําหนังสอืมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชมุ และไดร้ะบใุหล้งคะแนนเสยีงตาม
ความประสงคใ์นแตล่ะวาระไวแ้ลว้ในหนังสอืมอบฉันทะนั(น บรษัิทไดนํ้าคะแนนเสยีงตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ 
บนัทกึรวมไวใ้นเครื
องคอมพวิเตอรเ์พื
อการลงมตติามวาระไวแ้ลว้กอ่นการประชมุ 

ในการรวบรวมผลคะแนนเสยีง  บรษัิทจะนําคะแนนเสยีงที
ไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีง รวมทั (งบตัรเสยี 
หักออกจากคะแนนเสยีงทั (งหมดของผูถ้อืหุน้ที
มาประชมุดว้ยตนเองและที
มอบฉันทะ คะแนนเสยีงที
เหลอืก็จะเป็น
คะแนนเสยีงสําหรับผูท้ี
เห็นดว้ยทั (งหมด หลงัจากการนับคะแนนเสร็จสิ(น ก็จะประกาศผลของแตล่ะวาระ ใหท้ี
ประชมุ
รับทราบ  

 หลงัจากนั(น ประธานฯไดเ้ริ
มดําเนนิการประชมุ ตามระเบยีบวาระ ดงัตอ่ไปนี( 
 

ระเบยีบวาระที. 1  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้คร ั8งที. 2/2559 

 ประธานฯแจง้วา่ไดม้รีายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั(งที
 2/2559 ซึ
งประชมุเมื
อวนัที
 6 ธันวาคม 
2559 สง่แนบไปพรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุแลว้ คณะกรรมการมคีวามเห็นวา่ รายงานการประชมุดงักลา่ว ได ้
บนัทกึไวถ้กูตอ้งแลว้  จงึเห็นสมควรเสนอใหท้ี
ประชมุรับรองรายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั(งที
 2/2559 
ดงักลา่ว 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามขอ้มลูเพิ
มเตมิ ทั (งนี(ไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถามเพิ
มเตมิ ประธานฯจงึ
เสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณารับรองรายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั(งที
 2/2559 ตามที
เสนอมา 

ประธานฯแจง้วา่ มตใินวาระนี( จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ที
มาประชมุและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน 

มต ิ ที
ประชมุมมีตรัิบรองรายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั (งที
 2/2559 ซึ
งจัดขึ(นใน วันที
 6 ธันวาคม 
2559 โดยมผีูอ้อกเสยีง ดงันี( 

  เห็นดว้ย  940,837,402 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ     99.9997  
  ไมเ่ห็นดว้ย      0 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 
  งดออกเสยีง          3,000   คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ       0.0003 
  บตัรเสยี       0 คะแนนเสยีง  ไมนั่บเป็นฐานเสยีง 

หมายเหต ุ  ในวาระนี(มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุระหวา่งการประชมุเพิ
มขึ(น 18 รายจํานวน 1,507,309 หุน้ (เสยีง)  
รวมเป็นจํานวนหุน้ที
เขา้ร่วมประชมุทั (งหมด จํานวน 940,840,402 หุน้ (เสยีง) 

 
ระเบยีบวาระที. 2   พจิารณารบัทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการ และอนุมตังิบดลุและงบ

กําไรขาดทนุ และรายงานของผูส้อบบญัช ีส ิ8นสดุ ณ วนัที. 31 ธนัวาคม 2559  
 

ประธานฯแจง้วา่ รายงานประจําปี ซึ
งมงีบการเงนิของบรษัิทฯ สําหรับรอบปีบญัชสี ิ(นสดุ ณ วนัที
 31 
ธันวาคม 2559 ไดแ้นบใหก้ับผูถ้อืหุน้ไปพรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุแลว้ 

ประธานฯไดเ้ชญิให ้ นายทตัซยึะ โคโนชติะ ประธานกรรมการบรหิาร เป็นผูร้ายงานสรุปผลการดําเนนิงาน
ของบรษัิท ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2559 ใหท้ี
ประชมุรับทราบ และแจง้วา่ในที
ประชมุนี( ยังมตีวัแทนจากผูส้อบบญัชี
ของบรษัิท คอื บรษัิท สํานักงาน อ ีวาย จํากดั เพื
อตอบคําถาม หรอืใหข้อ้มลูเพิ
มเตมิ หากผูถ้อืหุน้ตอ้งการ 

 นายทัตซยึะฯ ไดร้ายงานผลการดําเนนิงานของบรษัิท ตามงบการเงนิรวม ของปี 2559 สิ(นสดุ ณ วนัที
 31 
ธันวาคม 2559  โดยสรุปได ้ดังตอ่ไปนี( 
 
 บริษัทฯ มีกําไรสุทธ ิ1,062.82 ลา้นบาท  ซึ
งถือเป็นกําไรรายปีที
สูงที
สุดนับตั (งแต่ก่อตั (งบริษัทฯ โดย
เพิ
มขึ(น 479.93 ลา้นบาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ 82.34 เมื
อเทยีบกับผลการดําเนนิงานสําหรับปี 2558 กําไรสทุธทิี

เพิ
มขึ(นสงูมสีาเหตจุาก การเพิ
มขึ(นของรายไดด้อกผลเชา่ซื(อ การเพิ
มขึ(นของรายไดด้อกผลจากสนิเชื
อแกผู่บ้รโิภค
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โดยมสีนิทรัพยคํ์(าประกัน การเพิ
มขึ(นของรายไดด้อกเบี(ยจากเงนิใหกู้ย้มื ในขณะที
ม ีการลดลงของหนี(สญูและหนี(
สงสยัจะสญู การลดลงของขาดทนุจากการจําหน่ายทรัพยส์นิรอการขาย และการลดลงของตน้ทนุสนิเชื
อ  

1. รายไดด้อกผลเชา่ซื(อในงบการเงนิรวมเป็น 1,949.69 ลา้นบาท เพิ
มขึ(นเล็กนอ้ย 51.25 ลา้นบาท หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 2.70 โดยสว่นใหญเ่พิ
มขึ(นจากรายไดจ้ากบรษัิทยอ่ยในกมัพูชา ลาว และอนิโดนเีซยี จํานวน 
235.10 ลา้นบาท 71.91 ลา้นบาท และ 3.18 ลา้นบาทตามลําดบั ซึ
งเพิ
มขึ(นควบคูก่บัการขยายตวัของ
สนิเชื
อในตา่งประเทศ อยา่งไรก็ตาม การเพิ
มขึ(นบางสว่นถูกลดทอนจากการลดลงของดอกผลเชา่ซื(อจาก
บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยในประเทศ จํานวน 138.86 ลา้นบาท และ 120.11 ลา้นบาท ตามลําดบั เป็นไป
ตามแผนการของบรษัิทฯตั (งแตปี่ 2556 ผา่นรูปแบบธรุกจิที
เรยีกวา่ “ดจิทิลั ไฟแนนซ”์ กลยุทธข์องบรษัิท
ฯ คอืการคดักรองคณุภาพสนิเชื
อและรักษาขนาดของพอรต์สนิเชื
อในประเทศไทยในตลาดรถจักรยานยนต์
และขยายสนิเชื
อของกลุม่บรษัิทฯ ไปยังตลาดในประเทศกําลังพัฒนา  

2. รายไดด้อกผลจากสนิเชื
อแกผู่บ้รโิภคโดยมสีนิทรัพยคํ์(าประกันในงบการเงนิรวมเป็น116.93 ลา้นบาท 
เพิ
มขึ(นจํานวน 91.44 ลา้นบาท จากความสาํเร็จในการขยายธุรกจิของบรษัิทยอ่ยในประเทศ  

3. รายไดด้อกเบี(ยจากเงนิใหกู้ย้มืเป็น 484.86 ลา้นบาท เพิ
มขึ(นจํานวน 311.49 ลา้นบาท ซึ
งเป็นรายไดท้ี

รับมาจากตัวแทนจําหน่ายสนิคา้ ซึ
งบรษัิทย่อยในต่างประเทศใหบ้รกิารใหคํ้าปรกึษาและความชว่ยเหลอื
ทางการเงนิกับตัวแทนจําหน่ายที
ตอ้งการขยายธุรกจิและยอดขายในประเทศที
มบีรษัิทย่อยดําเนนิกจิการ
อยู ่รูปแบบธรุกจิใหมข่องบรษัิทฯ ที
เรยีกวา่ “ดจิทิลั ไฟแนนซ”์ สรา้งรายไดเ้ขา้มาใหบ้รษัิทนอกเหนือจาก
รายไดด้อกผลเชา่ซื(อ  

4. รายไดอ้ื
นในงบการเงนิรวมลดลงจาก 391.41 ลา้นบาท เป็น 370.67 ลา้นบาท โดยลดลง 20.75 ลา้น
บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5.30 ซึ
งเป็นผลมาจากในปี 2559 บรษัิทไม่มกีารโอนขายสทิธเิรยีกรอ้งในลกูหนี( 
ซึ
งในปี 2558 บรษัิทไดม้กีารโอนขายสทิธเิรยีกรอ้งในลกูหนี(จํานวน 63.83 ลา้น หากไม่รวมการโอนขาย
สทิธเิรยีกรอ้งในลกูหนี(ดงักลา่วรายไดอ้ื
นสําหรับปี 2559 ควรจะเพิ
มขึ(น 43.08 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ย
ละ 13.15  

5. คา่ใชจ้่ายในการบรกิารและบรหิารในงบการเงนิรวมมจํีานวน 887.38 ลา้นบาท เพิ
มขึ(น 103.00 ลา้นบาท 
หรือคดิเป็นรอ้ยละ 13.13 การเพิ
มขึ(นของค่าใชจ้่ายเกดิจากการลงทุนเพื
อการขยายตัวของธุรกจิเชงิกล
ยุทธ์ในต่างประเทศ อย่างไรก็ตามค่าใชจ้่ายในการบรกิารและบริหารเพิ
มขึ(นในอัตราที
ตํ
ากว่าอัตราการ
เพิ
มขึ(นของรายไดร้วม ซึ
งแสดงถงึการบรหิารจัดการคา่ใชจ้า่ยที
มปีระสทิธภิาพ  

6. หนี(สญูและหนี(สงสัยจะสญูในงบการเงนิรวม ลดลง 43.30 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 12.14 เมื
อเทยีบ
กับปี 2558 จากคณุภาพของลกูหนี(ที
ดขี ึ(นอย่างตอ่เนื
องซึ
งเป็นผลมาจากสองสาเหตหุลักคอื ขอ้แรกคอื
การขยายตวัของธรุกจิในตา่งประเทศและธรุกจิใหม่ซึ
งมอีัตราสว่นสนิเชื
อที
ไม่กอ่ใหเ้กดิรายไดท้ี
ตํ
าอย่างมี
นัยสาํคัญ ขอ้ที
สองคอืสําหรับธุรกจิในไทยเกดิจากความเขม้งวดในการอนุมัตสินิเชื
อและการพัฒนาระบบ
การตดิตามหนี(  

7. ขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพยส์นิรอการขายลดลงจาก 355.03 ลา้นบาท เป็น 232.25 ลา้นบาท ลดลง 
122.78 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 34.58 ซึ
งเป็นผลมาจากการที
ราคาตลาดรถมอเตอร์ไซคม์อืสองปรับ
สูงขึ(นอย่างต่อเนื
องและปริมาณสนิทรัพย์รอการขายเพิ
มขึ(นจากการขยายสนิเชื
อ และเมื
อพิจารณา
อัตราส่วนขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพย์สนิรอการขายต่อลูกหนี( เชา่ซื(อและผ่อนชําระ พบว่าสําหรับปี 
2559 มอีตัราสว่นเทา่กบัรอ้ยละ 3.54 ลดลงจากปี 2558 ซึ
งมอีตัราสว่นเทา่กบัรอ้ยละ 5.54  

8. สว่นแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษัิทร่วมมจํีานวน 48.35 ลา้นบาทซึ
งเป็นส่วนแบ่งกําไรรอ้ยละ 29.99 
จากบรษัิทร่วมในประเทศศรลีงักา  

9. คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิในงบการเงนิรวมมจํีานวน 272.75 ลา้นบาท เพิ
มขึ(น 5.98 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ย
ละ 2.24 จาก 266.77 ลา้นบาทจากปี 2558 สว่นใหญ่เกดิจากดอกเบี(ยจ่ายจํานวน 96.19 ลา้นบาท จาก
หุน้กูแ้ปลงสภาพ 130 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐที
ออกจําหน่ายในระหว่างไตรมาสที
สามของปี 2559 
ตน้ทนุทางการเงนิเฉลี
ยลดลงจากรอ้ยละ 6.28 ในปี 2558 เป็นรอ้ยละ 4.66 ในปี 2559  

 
ตอ่จากนั(น นายทตัซยึะฯ ไดร้ายงานความคบืหนา้เรื
อง การตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชั
นของบรษัิทสาํหรับปี 

2559 ที
ผ่านมาวา่  หลงัจากเมื
อตน้ปีที
แลว้ที
บรษัิทไดจั้ดทํานโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชั
น (Anti-
corruption policy) ขึ(นโดยไดนํ้าแบบประเมนิตนเองและแนวปฏบิัตเิกี
ยวกับมาตรการตอ่ตา้นคอรรั์ปชั
น ตาม
โครงการแนวร่วมปฏบิัตฯิ มาเป็นตน้แบบในการสรา้งนโยบาย ของบรษัิท  รวมทั (งไดจั้ดสรา้งชอ่งทางในการแจง้
เบาะแสการทจุรติ แลว้ (Whistle blowing)  บรษัิทฯก็ไดนํ้านโยบายดงักลา่วมาปฏบิตัอิยา่งเคร่งครัด และเมื
อสิ(นปี 
2559 ฝ่ายตรวจสอบภายในไดจั้ดทํารายงานสรุปผลการตรวจสอบ ในเรื
องของการทจุรติคอรรั์ปชั
น วา่ไมม่ผีูใ้ดแจง้
เบาะแสเรื
องการกระทําทจุรติ อกีทั (งไมพ่บกรณีทจุรติคอรรั์ปชั
น ใด ๆ จากการปฏบิัตงิานของพนักงานในระหวา่งปี 
2559  
 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามขอ้มลูเพิ
มเตมิ ซึ
งสามารถสรุปไดด้งันี( 

คําถาม:    นายนคิม ภคบณัฑ ุผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่ บรษัิทไดเ้ริ
มลงทนุใน CCF เมื
อใด และ บรษัิทเริ
มรับรูกํ้าไรจาก 
CCF เมื
อใด และ CCF มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลอย่างไร รอบระยะเวลาบญัชขีอง CCF เป็นอยา่งไร  
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คําตอบ: นายทัตซยึะตอบวา่ รอบระยะเวลาบญัชขีองบรษัิท CCF คอืวันที
 1 เมษายน - วนัที
 31 มนีาคม และ 
บรษัิทย่อย GLH ไดเ้ริ
มลงทนุใน CCF หลงัจากที
มมีตจิากที
ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ครั(งที
 
2/2559 เมื
อวนัที
 6 ธันวาคม 2559 GLH ไดรั้บรูร้ายไดใ้นไตรมาสที
 4/2559 เริ
มตั (งแตว่นัที
 1 ตลุาคม 
จน ถงึ 31 ธันวาคม 2559 สว่นนโยบายการจา่ยเงนิปันผลของ CCF คอื 1 รูปีศรลีงักาตอ่หุน้ 

คําถาม: นายวรีะ ไชยมโนวงศ ์ผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่ 
 1.  ขอชื
นชมที
บรษัิทสามารถทํากําไรใหเ้ตบิโตไดส้งูสดุ แตใ่นชว่ง 1-2 เดอืนที
ผา่นมา ปรากฎวา่ราคา

หุน้ของบรษัิทตกลงสวนทางกับผลการดําเนนิงาน เนื
องจากนักลงทนุขาดความเชื
อมั
น จงึอยาก
สอบถามวา่ การที
นักลงทนุขาดความเชื
อมั
น เทขายหุน้ และทําใหร้าคาหุน้ของบรษัิทตกลงนั(น 
เกดิจากแนวโนม้ไมด่ขีองธรุกจิของบรษัิท หรอืเกดิจากประเด็นเรื
องความโปร่งใสตามที
เป็นขา่วใน
หนังสอืพมิพ ์

 2. บรษัิทมแีนวทางอยา่งเป็นรูปธรรม ในการเรยีกความเชื
อมั
นจากนักลงทนุตอ่บรษัิทใหก้ลบัมา
เหมอืนเดมิ หรอืไมอ่ยา่งไร 

คําตอบ: ประธานฯตอบวา่  
 1. แนวโนม้ธรุกจิของบรษัิทยังคงดําเนนิไปดว้ยด ี แตก่ารขึ(นลงของราคาหุน้ในตลาดฯ เป็นสิ
งที
บรษัิท

ไมส่ามารถควบคมุได ้ สิ
งที
บรษัิทสามารถทําไดค้อืการบรหิารกจิการใหเ้ตบิโตขึ(นเรื
อย ๆ อยา่งไรก็
ตาม เนื
องจากธรุกจิของบรษัิทเตบิโตไปอยา่งรวดเร็วมาก จงึอาจมปัีญหาทางการสื
อสารเกดิขึ(นได ้
ซึ
งประธานฯไดข้ออภัยมา ณ ที
นี( และตอ่ไปก็จะพยายามสื
อสารกบัตลาดฯและนักลงทนุใหม้ากขึ(น   

 2. ในอดตีที
ผ่านมานั(น มทีั (งสถานการณ์ที
ด ี และไม่ด ี เชน่เดยีวกับราคาหุน้ที
มทีั (งขึ(นและลงขึ(นกบั
มมุมองของตลาดฯ และนักลงทนุที
มองบรษัิท สิ
งสาํคญัที
บรษัิทจะตอ้งดําเนนิการ ซึ
งถอืเป็นความ
รับผดิชอบของบรษัิทและของทา่นประธานฯเอง คอืการสื
อสารใหถ้กูตอ้งตอ่นักลงทนุทั (งใน
สถานการณ์ที
ดแีละไมด่ ี รวมทั (งตอ้งแกไ้ขเมื
อเกดิการสื
อสารที
ผดิ ทั (งนี( ตอ้งควบคูก่บัการทําผล
กําไรที
ดใีหก้บับรษัิทดว้ย ซึ
งเป็นสิ
งที
บรษัิทกระทําอยู่และจะยังคงดําเนนิการตอ่ไป 

คําถาม:  นางสขุสรรค ์ชนุศลิปเวช ผูถ้อืหุน้สอบถามวา่ จากประสบการณ์ของตนเอง พบวา่เคยมบีรษัิทที
มรีาคา
หุน้ผันผวนมากคลา้ย GL ในขณะนี( และตอ่มาก็ไมส่ามารถสง่งบการเงนิ ทําใหหุ้น้ถกูขึ(นเครื
องหมาย 
SP จงึอยากถามวา่ ในอนาคตหุน้ของ GL จะถกูขึ(นเครื
องหมาย SP หรอืไม่ 

คําตอบ: ประธานฯตอบปฏเิสธวา่ เหตกุารณ์ดงักลา่วไมน่่าจะเกดิขึ(น เนื
องจากบรษัิทไดจั้ดสง่งบการเงนิที

ถกูตอ้งตรงเวลามาโดยตลอด 10 ปีที
ผา่นมา 

คําถาม:  นายนรนิทร ์รกติกิลุ ผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่ จากงบการเงนิงวด 3 เดอืน ตั (งแต ่ตลุาคม – ธันวาคม 2559 
ของบรษัิท CCF มผีลประกอบการกําไร เฉพาะกจิการ จํานวน 898 ลา้นรูปีศรลีงักา และมกํีาไรในงบ
การเงนิรวม จํานวน 944 ลา้นรูปี ศรลีงักา หรอืคดิเป็นประมาณ 200 กวา่ลา้นบาท และเมื
อคํานวณ
สดัสว่นที
บรษัิทถอืหุน้รอ้ยละ 29.99 แลว้ควรจะมกํีาไรเขา้มาประมาณ 60-70 ลา้นบาท แตใ่นหมาย
เหตปุระกอบงบการเงนิของบรษัิท ขอ้ 17 ระบวุา่ บรษัิทมกํีาไรจาก CCF เพยีง 48 ลา้นบาท จงึอยาก
ทราบวา่ สว่นตา่งนั(นเกดิจากอะไร   

คําตอบ: ประธานฯตอบวา่ ในไตรมาสที
แลว้ คอื ไตรมาสที
 4/2559 มบีางสว่นที
ยังไม่ไดรั้บการ consolidate 
แตส่ําหรับไตรมาสที
 1/2560 นี(บรษัิทสามารถ consolidate รายไดเ้ขา้มาเต็มจํานวน 

คําถาม: ผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่ ในสว่นของลกูหนี(ตามสญัญาเชา่ซื(อรวมจํานวน 6 พันลา้นบาทนั(น บรษัิทมกีารตั (ง
สาํรองหนี(สญูไวค้รบถว้นหรอืไม ่ขอสอบถามผูส้อบบัญช ี

คําตอบ: นายโสภณ เพิ
มศริวิลัลภ ผูส้อบบญัช ี ชี(แจงในคําถามของผูถ้อืหุน้วา่ ลกูหนี(ตามสญัญาเชา่ซื(อที
ยังไม่
ถงึกําหนดชําระมจํีานวน 5,600 ลา้นบาท จากยอดลกูหนี(ตามสญัญาเชา่ซื(อทั (งหมด 6,500 ลา้นบาท 
และบรษัิทไดต้ั (งสาํรองไวใ้นบัญชจํีานวน 257 ลา้นบาท และแสดงลกูหนี(สทุธไิวท้ี
 6,295 ลา้นบาท 
ซึ
งการตั (งสํารองหนี(สงสยัจะสญูนี( เป็นหนา้ที
ของฝ่ายบรหิารของบรษัิท ที
จะตอ้งจัดตั (งนโยบายการตั (ง
สาํรองหนี(สงสยัจะสญู โดยการพจิารณาจากประสบการณ์การทําธรุกจิจากฐานะการเงนิของผูกู้ ้ ซึ
ง
ผูส้อบบญัชก็ีไดศ้กึษาและเขา้ใจวธิกีารตั (งสาํรองหนี(สงสยัจะสญูของบรษัิท ประเมนิ และทดสอบวา่ 
การตั (งสาํรองหนี(สญูดงักลา่วเป็นไปตามหลกัการบญัชทีี
รับรองทั
วไป และแสดงฐานะทางการเงนิของ
บรษัิทถกูตอ้งซึ
งปรากฏวา่บรษัิทก็ไดต้ั (งสํารองไวจํ้านวน 257 ลา้นบาท 

คําถาม: ผูถ้อืหุน้สอบถามวา่ ในอนาคตบรษัิทจะบรหิารจัดการการปลอ่ยกูใ้หก้บัลกูหนี(ทั (ง 2 กลุม่คอื กลุม่
สงิคโปร ์ และกลุม่ไซปรัส อย่างไร เนื
องจากที
ผา่นมาการปลอ่ยกูด้งักลา่วมผีลตอ่ความเชื
อมั
นของนัก
ลงทนุ  

คําตอบ: ประธานฯชี(แจงวา่ อย่างแรกเลยคอื ผูกู้ท้ั (ง 2 กลุม่นี( เป็นกลุม่ที
มคีวามน่าเชื
อถอื และเป็นพันธมติรที
ดี
ทางธรุกจิที
ยาวนานกบับรษัิท ในแงข่องธรุกจิแลว้ บรษัิทมไิดเ้ป็นธรุกจิธนาคาร เราจงึสามารถปลอ่ยกู ้
ใหก้บัพันธมติรทางธรุกจิของเรา เพื
อมุง่เนน้ใหป้ลอ่ยกูใ้หก้บั ลกูหนี(รายย่อย ๆ ในลักษณะของไมโคร
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ไฟแนนซ ์ และลกูหนี(เชา่ซื(อ ซึ
งเป็นพื(นฐานการทําธรุกจิของบรษัิท และดว้ยจดุแข็งของรูปแบบการ
ใหบ้รกิาร แบบ “ดจิทิลัไฟแนนซ”์ ทําใหบ้รษัิทสามารถขยายธรุกจิในการปลอ่ยกูใ้หก้ับลกูหนี(ไดเ้ป็น
ลา้น ๆ ราย ในหลาย ๆ ประเทศ ซึ
งปัจจบุนัม ี7 ประเทศ 

คําถาม: นายนรนิทร ์ รกติกิลุ ผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่ บรษัิทเคยชี(แจงวา่ ผูกู้ท้ั (ง 2 รายมดีอกเบี(ยคา้งชาํระ ในปี 
2559 รวม 267 ลา้นบาท และไดรั้บชําระแลว้ ในเดอืน กมุภาพันธ ์2560 จํานวน 123 ลา้นบาท เหลอื
ที
คา้งชาํระ 144 ลา้นบาท และเมื
อวนัที
 11 เมษายน 2560 บรษัิทไดเ้ปิดเผยขา่ววา่ ไดรั้บชําระเงนิตน้
และดอกเบี(ย สาํหรับเดอืน มกราคม – มนีาคม 2560 ลว่งหนา้แลว้ โดยในตอนทา้ยของจดหมายชี(แจง
ระบวุา่บรษัิทไดรั้บชาํระเงนิตน้และดอกเบี(ยครบถว้นแลว้ โดยมไิดก้ลา่วถงึดอกเบี(ยคา้งรับจํานวน 144 
ลา้นบาท จงึอยากสอบถามวา่ ดอกเบี(ยคา้งรับจํานวน 144 ลา้นบาทนี(ไดรั้บการชําระเรยีบรอ้ยแลว้ใช่
หรอืไม่ 

คําตอบ: นายทัตซยึะฯ ตอบว่า สิ
งที
บรษัิทชี(แจงคอื เมื
อวันที
 11 เมษายน 2560 ผูกู้ก้ลุม่สงิคโปรแ์ละไซปรัส 
ไดช้าํระเงนิกูแ้ละดอกเบี(ยที
ถงึกําหนดชาํระใหแ้ก ่บรษัิทแลว้ และไมม่เีงนิคา้งชําระใด ๆ ตามที
ผูถ้อืหุน้
เขา้ใจถกูตอ้งแลว้ 

คําถาม: นายนรนิทร์ สอบถามต่อไปว่า มขีอ้สงสัยว่า บรษัิท คูการ ์และ เค อาร์แคปิตอล ซึ
งเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่
ของบรษัิทนั(น เป็นใคร มาจากไหน และมคีวามสมัพันธก์บัใครบา้ง ขอใหผู้บ้รหิารชว่ยชี(แจงดว้ย 

คําตอบ: ประธานฯตอบวา่ เมื
อวันที
 17 มนีาคม 2560 บรษัิทไดช้ี(แจงรายละเอยีดตา่ง ๆ ของผูกู้ท้ั (ง 2 กลุม่ไป
แลว้เกี
ยวกบัประเภทธุรกจิ และรายละเอยีดของกลุม่ผูกู้แ้ตล่ะกลุม่วา่เป็นใครบา้ง รวมทั (งความสมัพันธ์
ทางธุรกจิกับบรษัิท โดยที
ผูกู้ท้ั (ง 2 กลุ่มเป็นเพียงพันธมติรทางธุรกจิของบรษัิทมายาวนาน และไม่มี
ความเกี
ยวขอ้งใด ๆ กบักรรมการ ผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุน้ใหญข่องบรษัิท และ ข ้อ มู ล ที
 ส า ม า ร ถ
เปิดเผยไดท้ั (งหมดไดถู้กเปิดเผยไปแลว้ โดยผูถ้อืหุน้สามารถดไูดจ้ากขา่วที
บรษัิทไดช้ี(แจงต่อตลาด
หลกัทรัพยเ์มื
อวนัที
 17 มนีาคม 2560 

คําถาม: นายกรเชษฐ อนุุมนานนท ์ผูถ้อืหุน้สอบถามวา่ 
 1. ที
บรษัิทเคยใหข้า่วไวว้า่จะม ีสถาบนัการเงนิญี
ปุ่ นเขา้มาลงทนุใน GL นั(น ไดเ้ขา้มาลงทนุหรอืยัง 
 2. อยากทราบวา่ ปีนี(บรษัิทคาดวา่จะมผีลกําไรเทา่ไรจากการดําเนนิงาน 
คําตอบ: ประธานฯตอบวา่ 

1. บรษัิท JTrust Asia Pte.Ltd. ไดล้งทนุโดยการซื(อหุน้กูแ้ปลงสภาพจากบรษัิทไปแลว้ จํานวน 50 
ลา้นเหรยีญสหรัฐ 

 2. บรษัิทจะพยายามอยา่งดทีี
สดุ 

 คําถาม: นายวโิรจน ์พงศพ์ฤกษ์ ผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่ จากขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชทีี
ระบวุา่ บรษัิทมหีนี(ที
ไม่ได ้
รับการชําระ และดอกเบี(ยคา้งรับ จงึอยากสอบถามวา่ 

 1. คณุภาพของลกูหนี(ยังคงดอียูห่รอืไม่ เนื
องจากเกรงวา่ อตัราหนี(สญูอาจจะสงูขึ(นเหมอืนเมื
อ 3 ปีที

แลว้ ทําใหม้ผีลกระทบตอ่ผลกําไร และราคาหุน้ 

 2. บรษัิทไดเ้รยีกใหล้กูหนี(นําหลักทรัพยคํ์(าประกนัที
ลดลงมาเพิ
มหรอืยัง และวงเงนิที
ใหกู้ยั้งคงเทา่
เดมิ หรอืลดลงหรอืเพิ
มขึ(น 

 3.  สนิเชื
อที
ปลอ่ยกูเ้ป็นสนิเชื
อประเภทใด โดยปกตใินการปลอ่ยสนิเชื
อ หากเป็นตัuวสญัญาใชเ้งนิ จะมี
การหักดอกเบี(ยไวก้อ่น ดงันั(น หากมกีารคา้งชาํระถงึ 3 เดอืน ก็ควรตอ้งมกีารตั (งสาํรองหนี(สญูไว ้

คําตอบ: ประธานฯตอบวา่ 
 1. คณุภาพของลกูหนี(ของบรษัิทดขีึ(นอย่างมาก จากเมื
อ 3 ปีที
แลว้ อัตราหนี(ที
ไมก่อ่ใหเ้กดิรายไดส้งู

ถงึ รอ้ยละ 12 สาํหรับธรุกจิในประเทศไทย แตข่ณะนี(ลดลงเหลอืเพยีงประมาณรอ้ยละ 4 เทา่นั(น 
เนื
องจากบรษัิทมรีะบบที
ดใีนการประเมนิคณุภาพของลกูคา้ในการพจิารณาอนุมัตสินิเชื
อ 

 2.  บรษัิทไดแ้จง้เมื
อวนัที
 11 เมษายน 2560 วา่ลกูหนี(ไดช้ําระคนืเงนิกูแ้ละดอกเบี(ยที
คา้งชําระ
ทั (งหมดใหก้บับรษัิทแลว้ จงึไมจํ่าเป็นตอ้งเรยีกหลักประกนัเพิ
ม 

 3. สนิเชื
อที
บรษัิทใหก้ับกลุม่ผูกู้นั้ (น คอืสนิเชื
อรายยอ่ย  การปลอ่ยกูข้องบรษัิทจะไมม่กีารหักดอกเบี(ย
กอ่นแตจ่ะใหไ้ปเทา่กบัยอดเงนิที
ขอกู ้

คําถาม: น.ส.ภาวนา ธงรัตนะ ผูถ้อืหุน้ สอบถามกรรมการตรวจสอบวา่ แมว้า่บรษัิทจะไม่ไดป้ระกอบธรุกจิ
ธนาคารและไม่อยูภ่ายใตก้ารกํากับดแูลของธนาคารแหง่ประเทศไทย แตก็่มหีลายบรษัิทที
เป็นบรษัิท
จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยท์ี
ปฏบิัตติามกฎของแบงกช์าต ิโดยเฉพาะเรื
องการตั (งสํารองหนี(สญูให ้
เหมาะสมกับความเสี
ยงตามกฎของแบงกช์าต ิเนื
องจากเห็นวา่ จะสามารถสรา้งความเชื
อมั
นใหก้บันัก
ลงทนุ ใหเ้ห็นถงึความตั (งใจของบรษัิทในการป้องกนัความเสี
ยงที
อาจเกดิขึ(น จงึอยากทราบวา่บรษัิท
จะมกีารปรับเปลี
ยนนโยบายในการตั (งสาํรองหนี(สญูหรอืไม ่ 
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คําตอบ: นายกฤษณ์ พันธรั์ตนมาลา กรรมการตรวจสอบ ตอบวา่ บรษัิทใชส้ถติกิารชาํระเงนิของลกูคา้เพื
อนํามา
พจิารณาในการตั (งสาํรองในแตล่ะครั(งเพื
อพจิารณาวา่อตัราการตั (งสาํรองในแตล่ะครั(งดงักลา่วเหมาะสม
หรอืไม ่ซึ
งคดิวา่ไดผ้ลที
ใกลเ้คยีงกนัมากที
สดุแลว้ โดยที
บรษัิทอาจไมไ่ดทํ้าตามเกณฑข์องแบงกช์าติ
ที
ตอ้งตั (งเป็นหนี(สญูรอ้ยเปอรเ์ซนตก์รณีลกูหนี(ผดินัดชําระ 3 เดอืน  

คําถาม: นางอาภรณ์ คหูาชยัสกลุ ผูถ้อืหุน้ สอบถามผูบ้รหิารวา่ เดมิบรษัิทไดจั้ดอยูใ่นดชัน ีSET100 และคดิวา่
จะไดอ้ยูใ่นดชัน ีSET50 แตใ่นที
สดุก็ไมไ่ดรั้บคดัเลอืก จงึอยากสอบถามวา่ ผูบ้รหิารไดค้ยุถงึสาเหตกุับ
ทางตลาดหลกัทรัพยห์รอืไม ่และไดแ้นะนําวา่ กอ่นที
บรษัิทจะสง่ขา่วใด ๆ ออกไปยังนักลงทนุ ขอให ้
ไตร่ตรองใหร้อบคอบกอ่นวา่ ขา่วดงักลา่วจะมผีลกระทบตอ่นักลงทนุในตลาดฯอยา่งไร  

คําตอบ: ประธานฯตอบวา่ การพจิารณาวา่จะอยูใ่นดัชน ีSET100 หรอื SET50 นั(น ขึ(นอยูก่ับตลาดหลักทรัพย ์
โดยที
สาเหตทุี
บรษัิทไม่ไดรั้บคัดเลอืกอาจเป็นเพราะ มบีางเกณฑท์ี
บรษัิทไมเ่ขา้ขา่ยที
จะไดรั้บการ
คดัเลอืก 

คําถาม: นายวรีะ ไชยมโนวงศ ์– ผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่ 
 1. ขอสอบถามผูส้อบบัญชวีา่ หลงัจากที
ไดรั้บทราบขอ้มูลชี(แจงของบรษัิท ไปยังตลาดหลักทรัพยแ์ลว้  

ทางผูส้อบบญัช ีมคีวามเห็นอะไรเพิ
มเตมิหรอืไม่ หมายถงึวา่ คําชี(แจงของบรษัิทนั(น ถูกตอ้ง 
ครบถว้นแลว้ใชห่รอืไม ่และจากที
เคยตั (งขอ้สงัเกตไวนั้(น ยังคงมขีอ้สงัเกตอะไรเพิ
มเตมิอกีหรอืไม่ 

 2. ขอสอบถามบรษัิทวา่ จากขา่วที
ไดรั้บมานั(น จรงิหรอืไม่ที
บรษัิทไดป้ลอ่ยกูเ้พื
อใหผู้กู้ม้าซื(อหุน้ของ
บรษัิทเอง 

คําตอบ: 1.  นายโสภณฯ ผูส้อบบญัชตีอบวา่ ไมม่ขีอ้สงัเกตอะไรเพิ
มเตมิ แตจ่ะยังคงตดิตามตรวจสอบตอ่ไป
เรื
อย ๆ ตราบใดที
ยังคงมยีอดหนี(คา้งชาํระอยู ่ก็จะตดิตามเรื
องการชาํระหนี(ของลกูหนี( และเรื
องการ
ตดิตามหนี(ของบรษัิทตอ่ไป 

 2.  ประธานฯตอบวา่ ไมเ่ป็นความจรงิ 

คําถาม: นายนพคณุ จันทรธนสทุธิw ผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่ 
 1.  จากการที
บรษัิทเขา้ไปซื(อหุน้ใน CCF ที
ศรลีงักาในสดัสว่นรอ้ยละ 29.99 และในภายหลังราคาหุน้

ในกระดานลดลง ถามวา่เหตใุดบรษัิทจงึไมเ่สนอ เขา้ไปซื(อหุน้ในกระดานเพิ
ม ใหร้าคาหุน้ขึ(นมา
เทา่กับทนุที
เราซื(อ 

 2.  ในปี 2561 และ 2562 บรษัิทมแีผนที
จะปลอ่ยกูเ้ทา่ใด และจะมกีารซื(อกจิการในตา่งประเทศอกี
หรอืไม่ 

 3.  ตามที
มหีนังสอืพมิพล์งขา่ววา่ บรษัิทผูกู้ ้และบรษัิทผูใ้หกู้ ้ในประเทศสงิคโปร ์มทีี
อยูท่ี
เดยีวกนั 
อยากทราบวา่ บรษัิทไดทํ้าการแกข้า่วแลว้หรอืยัง 

 4.  ในการประกาศงบการเงนิไตรมาสที
 1/2560 ที
จะมาถงึในอกีไมน่านนี( มคีวามเห็นวา่ ผูส้อบบญัชี
ควรจะมโีอกาสคยุกบัผูบ้รหิารกอ่นหรอืไม ่หากจะมขีอ้สงัเกตใด ๆ ตอ่งบการเงนิของบรษัิทเพื
อ
ป้องกนัความเขา้ใจผดิที
อาจเกดิขึ(น รวมทั (งการนําเสนอขา่วที
ไมถ่กูตอ้ง 

คําตอบ:  ประธานฯ ตอบขอ้ซกัถาม ดงันี( 
 1. การซื(อหุน้ในบรษัิทใด ๆ ของบรษัิทนั(น มนีโยบายพื(นฐานที
จะซื(อมูลคา่ของบรษัิท (corporate 

value) ไมใ่ชก่ารซื(อเพื
อการเลน่หุน้ นอกจากนั(น หุน้ของ CCF มผีูถ้อืหุน้รายใหญ ่ ถอืหุน้รวมกนั
ประมาณรอ้ยละ 80 แลว้ ทําใหป้รมิาณการซื(อขายหุน้ในตลาดหุน้มนีอ้ยมาก ในแตล่ะวัน และ
จะตอ้งใชเ้วลานานมากกวา่จะสามารถซื(อหุน้ไดร้อ้ยละ 29.99 

 2.  ปัจจุบนับรษัิทมกีระแสเงนิสดที
สามารถจะซื(อกจิการอื
นได ้ หากเป็นกจิการที
มศีกัยภาพ สามารถ
สรา้งมลูคา่ทําใหบ้รษัิทเตบิโต  อยา่งไรก็ตาม ขณะนี(บรษัิทมธีุรกจิใน 7 ประเทศ ซึ
งมกีารใหบ้รกิาร
ทางการเงนิในหลาย ๆ ประเภท เชน่ เชา่ซื(อ ไมโครไฟแนนซ ์ ปลอ่ยสนิเชื
อรายยอ่ย และสนิเชื
อ
กลุม่ เป็นตน้ ตลอดจนโครงสรา้งพื(นฐานในการทําธรุกจิ และคดิวา่ธรุกจิในปัจจบุนัก็เพยีงพออยู่
แลว้ แตก็่จะไมล่งัเลที
จะเขา้ซื(อเพิ
ม หากมบีรษัิทใดที
มศีักยภาพที
จะทําใหบ้รษัิทเตบิโตตอ่ไป แต่
ในขณะนี(ก็จะมุง่เนน้ที
ธรุกจิปัจจบุนัที
มอียู่ 

 3. บรษัิทย่อย GLH ในประเทศสงิคโปร ์ไดจ้ดทะเบยีนที
อยูใ่นสาํนักงานทนายความ ซึ
งเป็นสาํนักงาน
ทนายความที
ใหญ่ที
สดุในสงิคโปร ์จงึเป็นไปไดท้ี
จะมลีกูคา้จํานวนมาก จากหลาย ๆ ประเทศ จด
ทะเบยีนโดยใชท้ี
อยูเ่ดยีวกนันี( 
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 4. ประธานฯไดข้ออภัยตอ่ผูถ้อืหุน้ในเหตกุารณ์ที
เกดิขึ(น และแจง้วา่ บรษัิทกับผูส้อบบญัชไีดทํ้างาน
ร่วมกนัเป็นอยา่งดมีาโดยตลอดเป็นเวลา 10 ปีแลว้ และหากมสีว่นใดที
จําเป็นจะตอ้งปรับปรุงก็
พรอ้มที
จะทํางานร่วมกนั   

คําถาม: นายสมชยั สทุธรัิตน ์ – ผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่ เหตใุดผูส้อบบญัชจีงึไมอ่อกมารับรองงบการเงนิของ
บรษัิท หลงัจากที
บรษัิทไดช้ี(แจงแลว้ เพื
อประกาศใหนั้กลงทนุทราบวา่ งบการเงนิของบรษัิทถกูตอ้ง
แลว้ เนื
องจากมองวา่ หากผูส้อบบัญชอีอกมาชว่ยชี(แจงจะสามารถเรยีกความเชื
อมั
นจากนักลงทนุได ้
มากกวา่ที
บรษัิทออกมาชี(แจงเอง 

คําตอบ: ประธานฯตอบวา่ ทา่นผูถ้อืหุน้อาจมกีารเขา้ใจคลาดเคลื
อนวา่ ผูส้อบบัญชไีม่ไดรั้บรองงบการเงนิของ
บรษัิท จงึขอชี(แจงวา่ งบการเงนิของบรษัิทนั(น ไดรั้บการรับรองแบบไมม่เีงื
อนไขจากผูส้อบบญัชแีลว้ 
มเีพยีงขอ้สงัเกตบางประการที
ไดใ้หค้วามเห็นแกนั่กลงทนุเพิ
มเตมิ โดยนายทัตซยึะฯ ไดข้อใหผู้ถ้อืหุน้
ดหูนา้แรกของงบการเงนิ ซึ
งผูส้อบบัญชไีดร้ะบคุวามเห็นรับรองงบการเงนิของบรษัิทไวแ้ลว้ 

คําถาม: นายบญุประสทิธิw โรจนพฤกษ์ ผูรั้บมอบฉันทะ สอบถามดงันี( 
 1. บรษัิทจะแน่ใจไดอ้ย่างไรวา่ ผูกู้ซ้ ึ
งมชี ื
อเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทดว้ยนั(น กูเ้งนิไปโดยไม่ไดใ้ชเ้พื
อการ

ซื(อหุน้ของบรษัิท และมผีูถ้อืหุน้อกีรายสอบถามวา่ บรษัิทจะสามารถตรวจสอบการนําเงนิกูไ้ปใช ้
ของผูกู้ไ้ดห้รอืไมว่า่ ไดนํ้าไปใชต้ามวัตถปุระสงคท์ี
ขอกูไ้ปจรงิ 

 2. มผีูต้ั (งขอ้สงัเกตวา่ เม็ดเงนิที
บรษัิทนําไปลงทนุทําธรุกจิลสีซิ
งในบรษัิทย่อยในประเทศกมัพูชา ซึ
ง
ปรากฏตามหนังสอืชี(แจงของบรษัิท เมื
อวนัที
 13 มนีาคม 2560 จํานวน 59.136 ลา้นเหรยีญสหรัฐ 
หรอืประมาณ 2 พันกวา่ลา้นบาทนั(น ไม่ควรจะสงูมากขนาดนี( จงึอยากทราบวา่ สว่นแบง่การตลาด
ของบรษัิทยอ่ยในกมัพูชานั(นเป็นเทา่ใด และมลูคา่ลสีซิ
งรวมทั (งตลาดเป็นเทา่ใด  

คําตอบ: ประธานฯตอบวา่ 
 1. บรษัิทไมเ่คยสนับสนุนใหผู้กู้ท้ั (งผูกู้ส้งิคโปรแ์ละไซปรัส หรอืแมแ้ตผู่กู้ร้ายย่อยอื
น ๆ ใหนํ้าเงนิที
กูไ้ป

ซื(อหุน้ของบรษัิท สว่นเรื
องการตรวจสอบวา่ผูกู้ไ้ดนํ้าเงนิกูไ้ปใชอ้ยา่งไรนั(น บรษัิทไม่สามารถ
ตรวจสอบรายละเอยีดการนําเงนิกูไ้ปใชข้องผูกู้ไ้ด ้ เนื
องจากบรษัิทไมไ่ดทํ้าธรุกจิแบบธนาคาร 
นอกจากนั(น บรษัิทปลอ่ยสนิเชื
อโดยมอีตัราดอกเบี(ยสงูและมคีวามเสี
ยงสงู แตส่ ิ
งที
บรษัิทมุง่เนน้
คอื จะทําอยา่งไรใหม้ผีลกําไรสงูสดุ และลดความเสี
ยงใหม้ากที
สดุ ซึ
งเป็นโมเดลธรุกจิของบรษัิท  
ดงันั(น ในขณะที
ตอ้งการเพิ
มผลกําไรสงูสดุใหก้บับรษัิท บรษัิทก็จําเป็นตอ้งหาพันธมติรทางธรุกจิที

ดเีพื
อลดความเสี
ยง และผูกู้ท้ั (ง 2 กลุม่ก็เป็นพันธมติรทางธุรกจิที
ดกีับบรษัิทมาเป็นเวลายาวนาน 
จงึมคีวามเชื
อมั
นในคณุภาพของธรุกจิของผูกู้ท้ั (ง 2 กลุม่ และยังมคีวามมั
นใจในโมเดลธรุกจินี(ของ
บรษัิท และจะดําเนนิการตามโมเดลธรุกจินี(ตอ่ไป 

 2. สว่นแบง่การตลาดการเชา่ซื(อรถจักรยานยนตข์องบรษัิทในประเทศกมัพูชามปีระมาณ รอ้ยละ 15 
เทยีบกบัยอดขายของฮอนดา้ ซึ
งยังคงตํ
าอยู่แตก็่กําลงัเตบิโต  สว่นธรุกจิสนิเชื
อไมโครไฟแนนซ์
นั(น อตัราดอกเบี(ยถกูจํากดัไวส้งูสดุที
รอ้ยละ 18 ในประเทศกมัพูชา ในขณะที
ไมม่กีารจํากัดอตัรา
ดอกเบี(ยของการเชา่ซื(อซึ
งเป็นสญัญาณที
ดสีําหรับบรษัิท และบรษัิทก็สามารถที
จะขยายธุรกจิไป
ในสนิคา้ อื
นๆ นอกเหนอืจากรถจักรยานยนต ์ เชน่ เครื
องจักรทางการเกษตร ฯลฯ หรอื สนิเชื
อที
มี
หลกัทรัพยคํ์(าประกนั ที
บรษัิทเพิ
งจะเปิดตวัในประเทศกมัพูชา ซึ
งบรษัิทมศีกัยภาพที
จะเตบิโต
ตอ่ไปได ้ 

  
คําถาม: ผูถ้อืหุน้สอบถามวา่ จากหนังสอืชี(แจงของบรษัิทเมื
อวนัที
 11 เมษายน 2560 บรษัิทแจง้วา่ไดรั้บชําระ

เงนิตน้และดอกเบี(ยลว่งหนา้จากผูกู้ส้งิคโปรแ์ละไซปรัส เมื
อวันที
 11 เมษายน 2560 จงึอยากทราบวา่ 
ผูส้อบบญัชจีะนํารายไดน้ี(มาบนัทกึรวมในงบการเงนิไตรมาสที
 1/2560 นี(เลยหรอืไม่ 

คําตอบ: นายทัตซยึะฯ ตอบวา่ บรษัิทจะคํานวณรายไดด้อกเบี(ยที
รับเขา้มาจนถงึสิ(น ไตรมาสที
 1/2560 หรอื
วนัที
  31 มนีาคม 2560 และจะนํามาบนัทกึในงบการเงนิรวม ในไตรมาสที
 1/2560  

  
 เมื
อไมม่ผีูใ้ดมคํีาถามเพิ
มเตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณา รับทราบรายงานประจําปีของ
คณะกรรมการ และอนุมัตงิบดลุและงบกําไรขาดทนุ และรายงานของผูส้อบบญัช ีสิ(นสดุ ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2559  
 

ประธานแจง้วา่ มตใินวาระนี( จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ที
มาประชมุและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน 

มต ิ ที
ประชมุรับทราบรายงานประจําปีและผลการดําเนนิงานของบรษัิท และอนุมัต ิ งบดลุ งบกําไรขาดทนุ 
และรายงานของผูส้อบบัญช ีสิ(นสดุ ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2559  โดยมผีูอ้อกเสยีง ดงันี( 

  เห็นดว้ย  941,119,504 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 99.9991  
  ไมเ่ห็นดว้ย          5,000   คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.0005 
  งดออกเสยีง          3,000 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.0003 
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  บตัรเสยี      0 คะแนนเสยีง  ไมนั่บเป็นฐานเสยีง 
หมายเหต ุ ในวาระนี(มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุระหวา่งการประชมุเพิ
มขึ(น 11 รายจํานวน 287,102 หุน้ (เสยีง)  รวม

เป็นจํานวนหุน้ที
เขา้ร่วมประชมุทั (งหมด จํานวน 941,127,504 หุน้ (เสยีง) 
 

ระเบยีบวาระที. 3 พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผล ประจําปี 2559 

ประธานแจง้วา่เนื
องจากผลการดําเนนิงานของบรษัิทในปี 2559 (หรอืตั (งแต ่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 
2559) บรษัิทมผีลกําไรสทุธจํิานวน 481,927,048 บาท  และไมม่ยีอดขาดทนุสะสม และตามขอ้บงัคับของบรษัิท
ขอ้ที
 40 บรษัิทตอ้งจัดสรรกําไรสทุธปิระจําปีสว่นหนึ
งไวเ้ป็นทนุสํารอง ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละหา้ (5) ของกําไรสทุธิ
ประจําปีหักดว้ยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทนุสํารองนี(จะมจํีานวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิ(10) ของ
ทนุจดทะเบยีน และเนื
องจากบรษัิทฯ ไดจั้ดสรรทนุสาํรองตามกฎหมายไวค้รบรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนตามที

กฎหมายกําหนดแลว้ ดงันั(น  คณะกรรมการจงึเห็นสมควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารจา่ยเงนิปันผลประจําปี
จากผลการดําเนนิงานสิ(นสดุวนัที
 31 ธันวาคม 2559 เป็นจํานวนเงนิไมเ่กนิ 417,997,450 บาท หรอืคดิเป็น
ประมาณรอ้ยละ 87 ของกําไรสทุธ ิ (ตามงบการเงนิเฉพาะ) หรอืคดิเป็น 0.2470 - 0.2740 บาทตอ่หุน้ ซึ
งเป็นไป
ตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษัิท ที
ระบวุา่ เงนิปันผลจะจ่ายไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 40 ของกําไรสทุธขิอง
บรษัิท ทั (งนี( อตัราการจา่ยปันผลตอ่หุน้ที
แน่นอนขึ(นอยู่กบัจํานวนการใชส้ทิธใิบสาํคัญแสดงสทิธ ิGL- W4 ครั(งที
 8 
ในวนัที
 31 มนีาคม 2560 และ ครั(งที
 9 ในวนัที
 30 เมษายน 2560  โดยบรษัิทฯ จะประกาศอัตราที
แน่นอนให ้
ทราบภายใน วนัที
 2 พฤษภาคม 2560  

โดยกําหนดวนับนัทกึรายชื
อผูถ้อืหุน้ที
มสีทิธรัิบเงนิปันผล ในวนัที
 9 พฤษภาคม 2560 และใหร้วบรวม
รายชื
อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์ โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนในวนัที
 11 พฤษภาคม 2560 และ
กําหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที
 25 พฤษภาคม 2560 

 
 ทั (งนี( ในปี 2558 บรษัิทมผีลกําไรสทุธจํิานวน 340,211,643 บาท และมกีารจ่ายเงนิปันผลจากผลการ
ดําเนนิงาน สิ(นสดุ วนัที
 31 ธันวาคม 2558 คดิเป็นจํานวนเงนิทั (งสิ(น  237,960,099.16 บาท หรอืรอ้ยละ 69.94 
ของกําไรสทุธ ิ หรอืคดิเป็น 0.1560 บาทตอ่หุน้   

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามขอ้มลูเพิ
มเตมิ ทั (งนี(ไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถามเพิ
มเตมิ ประธานฯจงึ
เสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล ประจําปี 2559 ตามที
เสนอมา 

ทั (งนี( มตใินวาระนี( จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ที
มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน 

 มต ิ  ที
ประชมุพจิารณาแลว้ จงึมมีตอินุมัตกิารจา่ยเงนิปันผล ประจําปี 2559 จากผลการดําเนนิงานสิ(นสดุ 
ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2559 ตามที
เสนอมาทกุประการ โดยมผีูอ้อกเสยีง ดงันี( 

  เห็นดว้ย  941,122,504 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 99.9995  
  ไมเ่ห็นดว้ย           5,000 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.0005 
  งดออกเสยีง            0 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 
  บตัรเสยี       0 คะแนนเสยีง  ไมนั่บเป็นฐานเสยีง 
 

ระเบยีบวาระที. 4   พจิารณาเลอืกต ั8งกรรมการที.ออกตามวาระกลบัเขา้ดํารงตําแหนง่ 

  ประธานฯ กลา่ววา่ตามขอ้บงัคับของบรษัิท ขอ้ 18 ระบวุา่ ในการประชมุสามัญประจําปีทกุครั(ง ใหก้รรมการ
ออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ
งในสาม (1/3) เป็นอัตรา  ถา้จํานวนกรรมการที
จะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่น
ไมไ่ด ้ ก็ใหอ้อกโดยจํานวนใกลท้ี
สดุกบัสว่นหนึ
งในสาม  และกรรมการคนที
อยูใ่นตําแหน่งนานที
สดุนั(นเป็นผูอ้อก
จากตําแหน่ง กรรมการที
ออกตามวาระนั(นอาจถกูเลอืกเขา้มาดํารงตําแหน่งใหมก็่ได ้

  ปัจจุบนั บรษัิทมกีรรมการรวมทั (งสิ(น 12 ทา่น  ดงันั(น จะมกีรรมการจํานวน 4 ทา่นที
จะตอ้งออกตามวาระใน
ครั(งนี(  ซึ
งไดแ้ก ่  

1) นาย โศณติ พชิญางกรู  กรรมการอสิระ 
2) นาย มเุนะโอะ ทาชโิร่               กรรมการ 
3) นาย มทิซจึ ิโคโนชติะ   ประธานกรรมการ 
4) นาย เรจสิ โรดอลฟ์ มารแ์ต็ง มาแต็ง กรรมการ 
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 ดงันั(น คณะกรรมการจงึเห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตใิหก้รรมการทั (ง 4 ทา่น กลบัเขา้ดํารง
ตําแหน่งกรรมการในตําแหน่งเดมิอกีวาระหนึ
ง เนื
องจากบคุคลทั (งสี
ดงักลา่ว ลว้นเป็นผูท้ี
มคีวามรู ้ ความสามารถ 
และมปีระสบการณ์ที
เป็นประโยชนต์อ่การดําเนนิธรุกจิของบรษัิท และไดอ้ทุศิเวลาใหก้ับบรษัิทอยา่งเต็มที
   
 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเพิ
มเตมิ ทั (งนี( ไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามเพิ
มเตมิ ประธานฯจงึเสนอ
ใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตั (งกรรมการที
ออกตามวาระทั (ง 4 ทา่น กลับเขา้ดํารงตําแหน่งเดมิอกีวาระหนึ
ง ตามที
เสนอ
มา 
 ทั (งนี( ประธานฯแจง้วา่ ในวาระนี( จะทําการลงคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคล และมตใินวาระนี(แตล่ะบคุคล
จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ที
มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มต ิ ที
ประชมุมมีตอินุมัตใิหก้รรมการที
ตอ้งออกตามวาระจํานวน 4 คน กลับเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ
ในตําแหน่งเดมิอกีวาระหนึ
ง โดยมผีูอ้อกเสยีง ดงันี( 

ลําดับ รายชื
อกรรมการ คะแนนเสยีง  

  เห็นดว้ย รอ้ยละ ไมเ่ห็นดว้ย รอ้ยละ งดออกเสยีง รอ้ยละ บัตรเสยี 
1. นายโศณติ พชิญางกรู 931,787,504 99.0076 7,787,000 0.8274 1,553,000 0.1650 0 

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

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

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

รายนามคณะกรรมการบรษัิท หลงัจากไดรั้บการเลอืกตั (งกลับเขา้ดํารงตําแหน่ง โดยเรยีงลําดับตามการ
ออกตามวาระ จะเป็นดงันี( 

1) พล.อ. สบืสนัต ์ทรรทรานนท ์กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2) นายอาลนั ดเูฟส    กรรมการ 
3) นายทัตซยึะ โคโนชติะ กรรมการ 
4) นายกฤษณ์ พันธรั์ตนมาลา กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
5) ดร.พลเดช เทอดพทิกัษ์วานชิ  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
6) นายแพทรคิ ท ีฟิชเชอร ์ กรรมการ 
7) นายรกิ ิ อชิกิาม ิ  กรรมการ 
8) นายยซูเุกะ โคซมูะ  กรรมการ 
9) นายโศณติ พชิญางกรู กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
10) นายมเุนะโอะ ทาชโิร่ กรรมการ 
11) นายมทิซจึ ิโคโนชติะ ประธานกรรมการ 
12) นายเรจสิ มารแ์ต็ง  กรรมการ 

ระเบยีบวาระที. 5  พจิารณาแตง่ต ั8งผูส้อบบญัช ีและกําหนดคา่ตอบแทน ประจําปี 2560 

ประธานฯกลา่ววา่คณะกรรมการเห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตั (ง บรษัิทสํานักงาน อวีาย 
จํากัด ซงึเป็นผูส้อบบัญชรีายเดมิ เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ ประจําปี 2560 ตอ่ไปเป็นปีที
 11  โดยมรีายชื
อ
ผูส้อบบญัช ี ไดแ้ก ่ 

1. นายโสภณ เพิ
มศริวิัลลภ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที
 3182(เป็นผูล้งลายมอืชื
อในงบการเงนิของ
บรษัิท เมื
อปี 2559) หรอื 

2. นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกลุ  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที
 3516(เป็นผูล้งลายมอืชื
อในงบการเงนิ
ของบรษัิท มาเป็นเวลาตดิตอ่กนัรวม 2 ปี ไดแ้ก ่ปี 2557-2558) หรอื 

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

4. นายชยพล ศภุเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที
 3972 (ยังไมเ่คยลงลายมอืชื
อในงบการเงนิ
ของบรษัิท) หรอื     

5. นางสาวรสพร เดชอาคม   ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขท ี5659 (ยังไมเ่คยลงลายมอืชื
อในงบการเงนิ
ของบรษัิท) 

โดยใหผู้ส้อบบัญชคีนใดคนหนึ
งมอํีานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชขีองบรษัิท 
ทั (งนี( ไมม่ผีูส้อบบญัชทีา่นใดมคีวามสมัพันธ ์หรอืสว่นไดเ้สยีกับบรษัิท ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี
เกี
ยวขอ้ง
กบับคุคลดงักลา่ว จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิทฯ 
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และเห็นสมควรใหท้ี
ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตใิหกํ้าหนดคา่สอบบญัช ีประจําปี 2560 ในวงเงนิไมเ่กนิ 
4,700,000 บาท ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยอื
น ๆ(non-audit fee) ซึ
งเพิ
มขึ(นจากปี 2559 จํานวน 2.45 ลา้นบาท เนื
องจาก
การขยายจํานวนบรษัิทย่อยในตา่งประเทศจาก 3 ประเทศเป็น 6 ประเทศและขอบเขตงานที
เพิ
มขึ(น จากการทํางบ
การเงนิรวมสําหรับบรษัิท และบรษัิทย่อยในประเทศไทย สงิคโปร ์กมัพูชา ลาว อนิโดนเีซยี  ศรลีงักา และเมยีนมา  
โดยในปี 2560 บรษัิทยอ่ยทกุแหง่ของบรษัิทจะใชส้ํานักงานผูส้อบบญัชเีดยีวกนักับบรษัิท คอื สํานักงาน อ ี วาย 
จํากัด ในแตล่ะประเทศ ยกเวน้ บรษัิทยอ่ยในประเทศอนิโดนเีซยี  ซึ
งจะใชส้ํานักงานเดมิในปีที
แลว้ คอื บรษัิท   
แกรนท ์ธอรน์ตั (น อนิโดนเีซยี เนื
องจาก บรษัิท อ ีวาย อนิโดนเีซยี มขีอ้จํากัดภายในทําใหไ้มส่ามารถรับลกูคา้เพิ
ม
ไดใ้นปี 2560 นี(   

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่ บรษัิทสาํนักงาน อ ี วาย จํากัด เป็นบรษัิทซึ
งมชี ื
อเสยีง และมี
มาตรฐานเป็นที
ยอมรับในระดับสากล อกีทั (งไดเ้สนอคา่สอบบัญชใีนอตัราที
เหมาะสม 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเพิ
มเตมิ โดยสามารถสรุปได ้ดงันี( 

คําถาม:  นายนคิม ภคมัณฑ ุผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่ ไดเ้ห็นจากรายงานประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครั (งที
 2/2559 เมื
อ
วนัที
 6 ธันวาคม 2559 แจง้วา่ บรษัิท ไดแ้ตง่ตั (งให ้บรษัิท แกรนท ์ธอรน์ตั (น เซอรว์สิเซส จํากดั เป็นที

ปรกึษาทางการเงนิอสิระใหก้ับบรษัิท จงึขอสอบถามวา่ การที
บรษัิทยอ่ยในอนิโดนเิซยี แตง่ตั (งให ้
บรษัิท แกรนท ์ธอรน์ตั (น อนิโดนเิซยี เป็นผูส้อบบัญช ีนั(น สามารถกระทําไดห้รอืไม่ 

คําตอบ: ประธานฯตอบวา่สามารถทําได ้เนื
องจากเป็นคนละบรษัิทกนั 

เมื
อไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถามเพิ
มเตมิ ประธานฯจงึเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาการแตง่ตั (งบรษัิทสํานักงาน อ ีวาย 
จํากัด ใหเ้ป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท และกําหนดคา่ตอบแทน ประจําปี 2560 ตามที
เสนอมา 

ทั (งนี( มตใินวาระนี( จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที
มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มต ิ ที
ประชมุมมีตอินุมัตใิหแ้ตง่ตั (งบรษัิท สาํนักงาน อ ีวาย จํากดั เป็นผูส้อบบัญช ีของบรษัิท  ประจําปี 
2560 และใหกํ้าหนดคา่สอบบัญช ี ในวงเงนิไมเ่กนิ 4,700,000 บาท (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยอื
น ๆ) ตามที
เสนอมาทกุ
ประการโดยมผีูอ้อกเสยีง ดงันี( 

เห็นดว้ย   940,999,504 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ 99.9864 
ไมเ่ห็นดว้ย             5,000   คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.0005 
งดออกเสยีง         123,000 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.0131 
บตัรเสยี        0 คะแนนเสยีง  ไมนั่บเป็นฐานเสยีง 

ระเบยีบวาระที. 6  พจิารณาอนุมตักิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบสําหรบัปี 
2560 

     ประธานฯกลา่ววา่การกําหนดคา่ตอบแทนของบรษัิทไม่ไดผ้่านคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 
เนื
องจากปัจจบุนั บรษัิทไมม่คีณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน  อยา่งไรก็ตาม การกําหนดคา่ตอบแทนของ
คณะกรรมการไดผ้่านการพจิารณาอย่างรอบคอบจากที
ประชมุคณะกรรมการบรษัิท กอ่นที
จะนําเสนอใหผู้ถ้อืหุน้
พจิารณาอนุมัต ิ ซึ
งปกตจิะประกอบดว้ย คา่เบี(ยประชมุ และคา่บําเหน็จของกรรมการ โดยพจิารณาใหเ้หมาะสมกับ
ขอบเขตหนา้ที
ความรับผดิชอบ และสอดคลอ้งกับผลประกอบการของบรษัิทเป็นหลกั 

สาํหรับปี 2560 คณะกรรมการเห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมัตใิหจั้ดสรรคา่ตอบแทนกรรมการและ
กรรมการตรวจสอบตอ่ครั(งที
เขา้ประชมุ ในอตัราเดยีวกนักบัปีที
แลว้ โดยมรีายละเอยีด ดงัตอ่ไปนี( 

คา่เบี8ยประชุม  
- ประธานกรรมการบรษัิท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทา่นละ 12,000 บาทตอ่ครั(งที
เขา้

ประชมุ 
- กรรมการบรษัิท และกรรมการตรวจสอบ จะไดรั้บทา่นละ 10,000 บาทตอ่ครั(งที
เขา้ประชมุ 
ทั (งนี(  กรรมการตรวจสอบจะไดรั้บคา่เบี(ยประชมุทั (งในฐานะของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ตามภารกจิที
เพิ
มขึ(น 

คา่บําเหน็จ  จะพจิารณาจากผลประกอบการของบรษัิทเป็นหลกั โดยจะเสนอใหจ้า่ยประมาณ 2 เทา่ของ
จํานวนเดอืนเฉลี
ยของโบนัสพนักงาน (เชน่ หากพนักงานไดรั้บโบนัสเฉลี
ย 2 เดอืน กรรมการจะไดรั้บ 4 
เดอืนของคา่เบี(ยประชมุตอ่ครั(ง) ซึ
งเป็นเงื
อนไขเดยีวกนักับปีที
แลว้ 
 



12 
 

เมื
อปี 2559 บรษัิทมผีลกําไรจํานวน 481.93 ลา้นบาท และไดจ้า่ยคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ จํานวนทั (งสิ(น  4,226,000  บาทโดยแบง่เป็นคา่เบี(ยประชมุคณะกรรมการบรษัิทจํานวน 2,068,000 บาท 
คา่เบี(ยประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 546,000 บาท และคา่บําเหน็จกรรมการ จํานวน 1,612,000 บาท 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเพิ
มเตมิ ทั (งนี( ไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามเพิ
มเตมิ ประธานฯจงึเสนอ
ใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ สําหรับปี 2560 ตามที
เสนอมา  

 ทั (งนี( มตใินวาระนี( จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีง ไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสยีงทั (งหมดของผูถ้อืหุน้ที
มา
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง โดยบรษัิทฯ มกีรรมการที
เป็นผูถ้อืหุน้ ซึ
งถอืหุน้นับรวมกนัได ้1,705,803 หุน้ นับเป็นผู ้
ที
มสีว่นไดเ้สยี จงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนี( 

มต ิ  ที
ประชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ สาํหรับปี 
2560 ตามที
เสนอมา  โดยมผีูอ้อกเสยีง ดงันี( 

  เห็นดว้ย  937,743,701 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ  99.8214 
  ไมเ่ห็นดว้ย     1,105,000 คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.1176 
  งดออกเสยีง        573,000     คะแนนเสยีง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.0610 

 บตัรเสยี        0 คะแนนเสยีง  ไมนั่บเป็นฐานเสยีง 
 
ระเบยีบวาระที. 7  พจิารณาเรื.องอื.น ๆ (ถา้ม)ี 

-ไมม่-ี 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเพิ
มเตมิ เมื
อไมม่ผีูใ้ดสอบถามคําถามเพิ
มเตมิ ประธานฯกลา่ว
ปิดประชมุเมื
อเวลา 14.25 น. 

 

ลงชื
อ   ลงชื
อ ___________________ 

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

 

 

 

  

 


