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  เอกสำรแนบ 2 

 
ประกอบกำรพจิำรณำในวำระที ่1:  พจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2561   เมือ่

วนัที ่26 เมษำยน 2561 
 

 

รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2561 

ของ  

บรษิทั กรุป๊ลสี จ ำกดั (มหำชน) 

(“บรษิทั”) 

 

วนั  เวลำ  และสถำนทีป่ระชุม 

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

เวนชัน่ เลขที ่99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงหลกัสี ่เขตดอนเมอืง กรุงเทพฯ 10210    

เร ิม่กำรประชุม 

 นางสาวเยาวโรจน ์กลิน่บญุ (“ผูด้ ำเนนิรำยกำร”) ไดก้ลา่วแนะน าคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ(ซึง่

ในปัจจุบนัเป็นคณะกรรมการชดุยอ่ยชดุเดยีว โดยบรษัิทอยู่ระหวา่งการพจิารณาจัดตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยอืน่เพิม่เตมิ

ในปีนี)้ ผูบ้รหิาร กรรมการทีจ่ะไดรั้บการเสนอชือ่แตง่ตัง้เป็นกรรมการใหม ่รวมทัง้ตวัแทนจากผูส้อบบญัช ี

และตัวแทนจากทีป่รกึษากฎหมายทีเ่ขา้ร่วมประชมุ ดงันี้ 

กรรมกำรผูเ้ขำ้รว่มประชุม  

1)   นายสกล หาญสทุธวิารนิทร ์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

2) นายทตัซยึะ โคโนชติะ กรรมการ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร และประธาน

กรรมการบรหิาร 

3) นายมเุนะโอะ ทาชโิร ่ กรรมการ กรรมการบรหิารและประธานเจา้หนา้ทีป่ฏบิตักิาร 

4) นายอาลนั ฌอง  ปาสคาล ดเูฟส กรรมการ ประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงนิและกรรมการบรหิาร  

5) นายรกิ ิ อชิกิาม ิ กรรมการ และกรรมการบรหิารของกลุม่ 

6) นายยซูเุกะ โคซมูะ กรรมการ 

7) นายวบิลูย ์ องิคากลุ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

8) นางสมุาล ี โชคดอีนันต ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

9) ดร.พลเดช เทอดพทิกัษ์วานชิ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

10) นายทรอย แอ็นดรู สกนูเนอรแ์มน   กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
(สดัสว่นกรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุ คดิเป็นรอ้ยละ 90.9) 

กรรมกำรผูไ้มเ่ขำ้รว่มประชุม 

1) นายเรจสิ โรดอลฟ์ มาแต็ง มาแต็ง  กรรมการ 

กรรมกำรบรหิำรของกลุม่ 

1) นายนโิคเลย ์คอเซยีคอฟ  ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร, PT Group Lease Finance Indonesia 

2) นายเฟรดดี ้มาร ี   ประธานเจา้หนา้ทีเ่ทคโนโลย ีบมจ. กรุ๊ปลสี 

3) นายโบรสิ ซอรซ์   รองประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงนิ การบัญชแีละตรวจสอบ บมจ. กรุ๊ปลสี 
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4) นายคานาเมะ ฮาชโิมโตะ  กรรมการผูจ้ัดการ GL Leasing (Lao) Co.,Ltd. และ BG Microfinance 

Myanmar Co.,Ltd.  

กรรมกำรทีจ่ะไดร้บักำรเสนอชือ่แตง่ต ัง้เป็นกรรมกำรใหม ่

1) นายโตโมฮโิกะ  โชจ ิ  

2) นายคานาเมะ ฮาชโิมโตะ 

 

ตวัแทนผูส้อบบญัชทีีเ่ขำ้รว่มประชุม 

1) นายรุทร ชวนะกว ี   บรษัิท ส านักงาน อ ีวาย จ ากดั 

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

 
ตวัแทนทีป่รกึษำกฎหมำยทีเ่ขำ้รว่มประชุม 

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

 (ท าหนา้ทีเ่ป็นผูด้ าเนนิรายการ) 

ผูด้ าเนนิรายการแจง้ตอ่ทีป่ระชมุวา่ตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีาร

แกไ้ขเพิม่เตมิ) และ ขอ้บงัคบัของบรษัิทก าหนดใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ดงันัน้ จงึเรยีนเชญิ 

คณุสกล หาญสทุธวิารนิทร ์ประธานกรรมการ ซึง่ท าหนา้ทีป่ระธานทีป่ระชมุกลา่วตอ้นรับผูถ้อืหุน้และเปิดประชมุ 

คณุสกล หาญสทุธวิารนิทร ์ประธานกรรมการ ท าหนา้ทีป่ระธานทีป่ระชมุ (“ประธาน”) กล่าวตอ้นรับและกล่าว

ขอบคุณผูถ้ือหุน้และผูรั้บมอบฉันทะที่สละเวลาเดินทางมาเขา้ร่วมประชุม และเพื่อใหผู้ถ้ ือหุน้ที่มาประชุมที่เป็น
ชาวต่างชาต ิสามารถเขา้ใจการประชมุไดถู้กตอ้ง เลขานุการเป็นผูแ้ปลภาษาอังกฤษเพื่อความสะดวกส าหรับผูถ้อืหุน้

ตา่งชาต ิและในสว่นของการแปลค าถามและค าตอบจะมอบหมายหนา้ทีใ่หก้ับ คณุชนมพ์รรษา นฤหลา้ เป็นผูแ้ปล และ
ในการแจง้องคป์ระชมุ และการประกาศผลการนับคะแนนเสยีงในแต่ละวาระจะท าเป็นภาษาไทยโดยมคี าแปลภาษา

อังกฤษปรากฏรายละเอยีดทีน่ าเสนอบนจอภาพ ทีป่รากฏอยู่บนจอประกาศผลการนับคะแนนเสยีง และมอบหมายใหผู้ ้

ด าเนนิรายการเป็นผูช้ ีแ้จงตอ่ทีป่ระชมุเกีย่วกับวธิกีารปฏบิัตใินการลงคะแนน และการนับคะแนนเสยีง 

กอ่นการชีแ้จงตอ่ทีป่ระชมุเกีย่วกบัวธิกีารปฏบิตัใินการลงคะแนน และการนับคะแนนเสยีง ประธานแจง้วา่บรษัิท
ไดจั้ดท าหนังสอืเชญิประชมุทีร่ะบ ุ วนั เวลา สถานที ่ และวาระการประชมุ พรอ้มทัง้เอกสารแนบตา่ง ๆ และไดจั้ดสง่

ใหก้บัผูถ้อืหุน้โดยผา่นทาง บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั ซึง่เป็นนายทะเบยีนหลักทรัพยข์อง

บรษัิท รวมทัง้ลงพมิพโ์ฆษณาในหนังสอืพมิพร์ายวนั เป็นการแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ตามเกณฑท์ีก่ฎหมาย และขอ้บงัคบั

ของบรษัิทก าหนดทกุประการ  ดงันัน้ การบอกกลา่วการประชมุครัง้นีจ้งึเป็นไปโดยชอบแลว้  

ประธาน ประกาศองคป์ระชมุวา่ การประชมุในครัง้นีม้ผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง จ านวน 41 รายมจี านวน
หุน้รวม 23,082,946 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 1.5131 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด และผูท้ีไ่ดรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อื

หุน้ เขา้ร่วมประชมุ จ านวน 31 ราย มจี านวนหุน้รวม 777,466,332 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 50.9634 ของจ านวนหุน้ที่

จ าหน่ายไดท้ัง้หมด รวมเป็น 72 ราย นับจ านวนหุน้ได ้ทัง้ส ิน้ 800,549,278 หุน้ หรอืเทา่กับรอ้ยละ 52.4765 ซึง่เกนิ
กวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท ซึง่มจี านวนทัง้ส ิน้ 1,525,538,139 หุน้ ครบเป็นองค์

ประชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 33 ซึง่ระบวุา่  “องคป์ระชมุส าหรับการประชมุผูถ้อืหุน้ทกุคราว จะตอ้งประกอบดว้ยผู ้
ถอืหุน้ และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้(ถา้ม)ี มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ยีส่บิหา้คน (25) หรอืไม่นอ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวน

ผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งถอืหุน้นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสาม(1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจงึจะเป็น
องคป์ระชมุ” 

กำรประกำศวธิกีำรลงคะแนนเสยีง 

 ผูด้ าเนินรายการการประชุมชีแ้จงวธิีการปฏิบัตใินการลงคะแนน และการนับคะแนนเสยีงใหท้ี่ประชุมทราบ

เพือ่ใหก้ารประชมุเป็นไปตามหลกัการก ากับดแูลกจิการทีด่ ีดงันี้ 

1. การออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุ ผูถ้อืหุน้ทุกคนจะมคีะแนนเสยีงเท่ากับจ านวนหุน้ทีต่นถอื โดยใหนั้บ
หนึง่หุน้เป็นหนึง่เสยีง 
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2. กรณีผูถ้ ือหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง และผูรั้บมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายก าหนด ใหป้ฏบิัตกิารลงคะแนน

เสยีงดงัตอ่ไปนี ้

 ก่อนการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ใหผู้ถ้ ือหุน้ลงลายมือชือ่ในบัตรลงคะแนนดว้ย ทัง้นี้ เพื่อใหเ้กดิความ

โปร่งใสในการลงคะแนน 

 ในการลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระ หากไม่มีผูถ้ ือหุน้ ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหถ้ือว่าผูถ้ ือหุน้ 

เห็นชอบหรอืเห็นดว้ย ตามจ านวนเสยีงของตน ตอ่มตทิีน่ าเสนอ ส าหรับผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีง 

ใหผู้ถ้อืหุน้ ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนทีบ่รษัิทจัดใหพ้รอ้มลงลายมอืชือ่ และยกมอืใหเ้จา้หนา้ทีไ่ปเก็บบัตร
ลงคะแนนเสยีง เพือ่น าไปบันทกึคะแนนเสยีง 

 ในการรวมผลคะแนน บรษัิทจะน าคะแนนเสยีงทีไ่ม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง หักออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมด 
และส่วนทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีเ่ห็นดว้ย ส าหรับผูท้ีอ่อกเสยีงเห็นดว้ยในวาระเหล่านี้  ขอใหเ้ก็บ

บัตรลงคะแนนไว ้และสง่คนืแกเ่จา้หนา้ทีข่องบรษัิท หลังเสร็จสิน้การประชมุ ทัง้นี้ การลงมตใินการประชมุครัง้
นี้ เป็นการลงมตแิบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมตแิบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้หมด

เพือ่ใหเ้กดิความโปร่งใส 

 กำรลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้จะถอืวำ่กำรลงคะแนนดงักลำ่วเป็นโมฆะ และบรษิทัจะไมน่บับตัร
เสยีเป็นฐำนในกำรค ำนวณคะแนนเสยีง 

1) บตัรลงคะแนนทีม่กีารท าเครือ่งหมายเกนิกวา่หนึง่ชอ่ง  

2) บตัรลงคะแนนทีม่กีารออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขัดกัน  

3) บตัรลงคะแนนทีม่กีารขดีฆ่าและไมม่ลีายมอืชือ่ก ากับ  

4) บตัรลงคะแนนทีล่งคะแนนเสยีงเกนิกวา่เสยีงทีม่อียู ่ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการแกไ้ขการออกเสยีง ใหข้ดีฆา่ของเดมิและลงชือ่ก ากับดว้ยทกุครัง้  

และกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สง่บัตรลงคะแนนเสยีงไม่วา่กรณีใด ๆ ก็ตาม หรอืบัตรลงคะแนนไม่มกีารลงคะแนนเสยีง
ใด ๆ บรษัิท จะถอืวา่ผูถ้อืหุน้เห็นดว้ยและจะนับรวมเป็นคะแนนเสยีงเห็นดว้ยในวาระนัน้ ๆ 

3. กรณีผูถ้อืหุน้ทีท่ าหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ใหผู้อ้ ืน่เขา้ร่วมประชมุ หรือมอบใหก้รรมการหรอืกรรมการอสิระ
ออกเสยีง และก าหนดใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้หรอืผูม้อบฉันทะ 

ผูรั้บมอบฉันทะจะลงคะแนนเสยีงตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้หรอืผูม้อบฉันทะ 

 กรณีผูถ้อืหุน้ทีท่ าหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผูถ้อืหุน้ตา่งประเทศ ซึง่แตง่ตัง้คัสโตเดยีนในประเทศ
ไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ สามารถแยกลงคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง คราวเดยีวกันใน

แตล่ะวาระ โดยแยกเสยีงทีจ่ะท าการลงคะแนนเทา่กับจ านวนหุน้ทีต่นถอื 

4. ภายใตข้อ้บังคับของบรษัิท ก าหนดวา่ “ในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและ

ออกเสยีงลงคะแนนโดยใหนั้บหนึง่หุน้เป็นเสยีงหนึง่ ถา้มคีะแนนเสยีงเท่ากันใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีง

เพิม่ขึน้อกีหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด”  

 ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ว่าเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนน

เสยีง “เห็นดว้ย” และ “ไม่เห็นดว้ย” ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเทา่นัน้ โดยในกรณีผูถ้อื
หุน้มีการออกเสยีงลงคะแนน “งดออกเสยีง” บรษัิทจะไม่นับการออกเสยีงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนน

เสยีง 

5. ส าหรับผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะกลับกอ่น หรอืไม่อยู่ในหอ้งประชมุในวาระใด ผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธขิองทา่นได ้
โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหนา้ใหก้ับเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทกอ่นออกจากหอ้งประชมุ 

6. คะแนนเสยีงของจ านวนผูถ้อืหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเขา้หอ้งประชุมของผูถ้อืหุน้
และผูรั้บมอบฉันทะ ท าใหจ้ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชมุแตล่ะวาระอาจไมเ่ทา่กนั 

7. เพื่อความรวดเร็ว ถูกตอ้ง และโปร่งใสในการนับคะแนนเสยีง บรษัิทขออาสาสมัครผูถ้ือหุน้ 2 ท่านร่วมเป็น
ผูต้รวจสอบในการนับคะแนนเสยีง อยา่งไรก็ด ีปรากฏวา่ไม่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดประสงคท์ีจ่ะเป็นผูต้รวจสอบในการ

นับคะแนนเสยีง  
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8. ก่อนลงมตใินแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซักถามในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกับวาระนั้นๆ 

ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะทีต่อ้งการซักถาม กรุณาแจง้ชือ่และนามสกุลใหท้ี่
ประชมุทราบกอ่นซักถามหรอืแสดงความคดิเห็นดว้ยทกุครัง้ 

 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มคี าถามหรอืความเห็นทีน่อกเหนือจากวาระทีก่ าลังพจิารณาอยู่ ขอใหน้ าไปสอบถาม หรอืให ้
ความเห็นหลังจาก ทีบ่รษัิท ไดพ้จิารณาวาระสดุทา้ย ซึง่เป็นการพจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ ไปแลว้ โดยบรษัิทไม่

มกีารน าเสนอเรือ่งอืน่ใดใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมัต ิและจะไม่มกีารลงมตใิด ๆ ในวาระนี้ เพือ่ใหก้ารประชมุ

เป็นไปดว้ยดแีละเพือ่เป็นการบรหิารการประชมุใหอ้ยู่ในเวลาทีก่ าหนด  

หลงัจากนัน้ ประธานจงึเริม่การประชมุตามระเบยีบวาระ ดงัตอ่ไปนี้ 

ระเบยีบวำระที ่1 พจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2560 

 ประธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบวา่บรษัิทไดม้กีารจัดท ารายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2560 ซึง่
ประชมุเมือ่วันที ่26 เมษายน 2560 และไดจั้ดสง่ไปพรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุ ในการนี ้คณะกรรมการมคีวามเห็นวา่ 

รายงานการประชมุดงักลา่วไดบ้นัทกึไวถ้กูตอ้งแลว้จงึเห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุแสดงความคดิเห็นและซักถามขอ้มลูเพิม่เตมิ  

 เมือ่ไมม่ผีูใ้ดแสดงความคดิเห็นและซักถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินวาระพจิารณา

รับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่26 เมษายน 2560  

ทัง้นี ้ มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุมมีตรัิบรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่26 เมษายน 

2560 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มตทิีล่ง จ ำนวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ซึง่มำ
ประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 819,383,475 100 

ไมเ่ห็นดว้ย - 0 

งดออกเสยีง - - 

บตัรเสยี - - 

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

ระเบยีบวำระที ่2 พจิำรณำรบัทรำบรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำร และอนุมตังิบกำรเงนิส ำหรบัปี  
ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2560 

 ประธานไดม้อบหมายใหคุ้ณอาลัน ฌอง ปาสคาล ดูเฟส กรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงนิ (CFO) 

รายงานสรุปผลการด าเนนิงานของบรษัิท สิน้สดุ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 ใหท้ีป่ระชมุรับทราบ และแจง้ทีป่ระชมุว่า 
ในที่ประชุมมีตัวแทนจากผูส้อบบัญชขีองบริษัท คอื บรษัิท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เพื่อตอบค าถามหรือใหข้อ้มูล

เพิม่เตมิเกีย่วกบังบการเงนิส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2560  

 คณุอาลนั ฌอง ปาสคาล ดเูฟส กรรมการ ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ (CFO) รายงานสรุปผลการด าเนนิงาน

ของบรษัิท สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 ใหท้ีป่ระชมุรับทราบ ดงันี ้

 บรษัิทประกาศผลการด าเนินงานส าหรับปี 2560 ขาดทุนสทุธ ิ1,822.55 ลา้นบาท  โดยมสีาเหตุจากการตัง้
ส ารองผลขาดทุนที่อาจจะเกดิขึน้จากการปรับมูลค่าสนิทรัพย์ อย่างไรก็ตามผลขาดทุนบางส่วนไดห้ักกลบกับการ

เพิม่ขึน้ของรายไดด้อกผลจากธุรกจิหลักของบรษัิท เชน่ รายไดด้อกผลเชา่ซือ้ รายไดด้อกผลจากสนิเชือ่แกผู่บ้รโิภค
โดยมสีนิทรัพยค์ ้าประกนั รายไดด้อกเบีย้จากสนิเชือ่รายย่อย และรายไดด้อกผลจากสนิเชือ่เพือ่ผูบ้รโิภครายยอ่ยภายใต ้

การจัดการสนิเชือ่ร่วมทางการเงนิ โดยแทจ้รงิแลว้การตัง้ส ารองเป็นรายการทีไ่ม่ใชเ่งนิสด ซึง่จะสะทอ้นเป็นค่าใชจ้่าย
อยู่ในงบก าไรขาดทุนของบรษัิท ตามรายละเอยีดเพิม่เตมิในขอ้ 11, 13, และ 14 สิง่ส าคัญทีค่วรทราบหากไม่รวมการ

ตัง้ส ารองนี ้รายไดร้วมและผลการด าเนนิงานของบรษัิทดขีึน้อย่างตอ่เนือ่งเมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีกอ่น   

1. รายไดด้อกผลเชา่ซือ้ในงบการเงนิรวมเป็น 2,061.19 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 114.67 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 5.89 โดยสว่นใหญ่เพิ่มขึน้จากรายไดจ้ากบรษัิทย่อยในกัมพูชา และลาว จ านวน 21.96 ลา้น
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บาท และ 36.28 ลา้นบาทตามล าดับ ซึง่เพิม่ขึน้ควบคูก่ับการขยายตัวของสนิเชือ่ในตา่งประเทศ ยิง่ไป

กวา่นัน้ การเพิม่ขึน้ของดอกผลเชา่ซือ้ยังมาจากบรษัิท (GL) และบรษัิทย่อยในประเทศ (TNB) จ านวน 
32.70 ลา้นบาทและ 23.73 ลา้นบาทตามล าดับ เป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัท ผ่านรูปแบบธุรกจิที่

เรยีกวา่ “ดจิทิลั ไฟแนนซ”์   

2. รายไดด้อกผลจากสนิเชือ่แกผู่บ้รโิภคโดยมสีนิทรัพยค์ ้าประกันในงบการเงนิรวมเป็น 164.65 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้จ านวน 47.72 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 40.81 การเพิม่ขึน้สว่นใหญ่ซึง่เกดิจากความส าเร็จ

ในการขยายธุรกจิของบรษัิทย่อยในประเทศ(TNB) จ านวน 44.27 ลา้นบาท และการเพิ่มขึน้จ านวน 
3.45 ลา้นบาทมาจากบรษัิทย่อยในกมัพูชา (GLF) ทีเ่พิง่เปิดตวัผลติภัณฑใ์หมน่ีใ้นไตรมาสที ่2/2560   

3. รายไดด้อกเบี้ยจากสนิเชื่อรายย่อยเพิ่มขึ้นทั ้งจ านวน 51.98 ลา้นบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน 
สนิเชือ่รายย่อยเป็นบรกิารทางการเงนิรูปแบบใหม่ทีเ่ริม่ตน้ในประเทศพม่า เป็นการใหส้นิเชือ่ขนาดย่อย

แก่กลุ่มสตรีหา้คน โดยมีระยะเวลาใหส้นิเชื่อเฉลี่ย 50 สัปดาห์ สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนมีความ
รับผิดชอบร่วมกันต่อสนิเชือ่กอ้นนี้ การช าระค่างวดจะเรียกเก็บเป็นรายสัปดาห์ นับเป็นบริการทาง

การเงนิทีป่ระสบความส าเร็จ บรษัิทย่อยในประเทศพม่า (BGMM) ไดบ้ันทกึรายไดด้อกเบีย้จากสนิเชือ่

รายย่อยจ านวน 41.04 ลา้นบาท และบรษัิทย่อยในประเทศอินโดนีเซยีไดบ้ันทกึรายไดด้อกเบีย้จาก
สนิเชือ่รายยอ่ยจ านวน 10.94 ลา้นบาทในปีนี ้  

4. รายไดด้อกผลจากสนิเชือ่เพื่อผูบ้รโิภครายย่อยภายใตก้ารจัดการสนิเชือ่ร่วมทางการเงนิเป็น 56.28 
ลา้นบาท สนิเชือ่เพื่อผูบ้รโิภคจัดเป็นผลติภัณฑท์างการเงนิอกีประเภทหนึ่งภายใตก้ารจัดการสนิเชือ่

ร่วมทางการเงนิเพือ่ใชใ้นการปลอ่ยสนิเชือ่ใหก้ับผูบ้รโิภครายย่อยซือ้เครือ่งจักรทางการเกษตร เริม่ตน้

โดยบรษัิทย่อยในประเทศอนิโดนีเซีย(GLFI) ซึ่งไดร้่วมมือทางการเงนิกับธนาคารพาณิชย์ทอ้งถิ่น 
บรษัิทย่อยในประเทศอนิโดนีเซยีจะรับรูร้ายไดใ้นสว่นตัวเองหลังจากหักรายไดส้ว่นทีเ่ป็นของธนาคาร

พาณชิยท์ีเ่ป็นหุน้สว่นแลว้   

5. รายไดด้อกเบีย้จากเงนิใหกู้ย้มืเป็น 378.96 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 105.90 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ย

ละ 21.84 ซึง่เป็นรายไดท้ี่รับมาจากตัวแทนจ าหน่ายสนิคา้ ซึง่บริษัทย่อยในต่างประเทศบริการให ้
ค าปรกึษาและความชว่ยเหลอืทางการเงนิกับธุรกจิ SME ทีต่อ้งการขยายธุรกจิและยอดขายในประเทศ

ทีม่บีรษัิทยอ่ยด าเนนิกจิการอยู ่  

6. รายไดจ้ากการขาย เพิ่มขึ้นทัง้จ านวน 0.87 ลา้นบาท จากบริษัทย่อยในประเทศ (TNB) ที่เปิดตัว
ผลติภัณฑใ์หมน่ี ้(TNB Carbuy and Motorbike) ในไตรมาสที ่4/2560   

7. รายไดอ้ืน่ในงบการเงนิรวมเพิม่ขึน้ 71.01 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 19.16 โดยเพิม่ขึน้จาก 370.67 
ลา้นบาท เป็น 441.67 ลา้นบาท ซึง่ประกอบดว้ย รายไดด้อกเบีย้รับอืน่ จ านวน 39.75 ลา้นบาท รายได ้

ค่าที่ปรึกษาจ านวน 20.41 ลา้นบาท รายไดอ้ื่นที่เกี่ยวขอ้งกับการใหบ้ริการสนิเชื่อเช่าซื้อจ านวน 

227.07 ลา้นบาท รายไดอ้ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใหบ้รกิารสนิเชือ่รายย่อยจ านวน 4.61 ลา้นบาท ก าไร
จากอตัราแลกเปลีย่นจ านวน 120.57 ลา้นบาท และรายไดอ้ืน่ๆจ านวน 29.26 ลา้นบาท   

8. คา่ใชจ้่ายในการบรกิารและบรหิารในงบการเงนิรวมมจี านวน 1,144.95 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 257.58 ลา้น
บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 29.03 เมือ่เทยีบกับปี 2559 การเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายเกดิจากการลงทุนเพื่อ

การขยายตัวของธุรกจิเชงิกลยุทธใ์นต่างประเทศ ในปี 2560 บรษัิทขยายธุรกจิไปในประเทศพม่าโดย

ซือ้บรษัิทย่อยแห่งหนึ่ง (BGMM) และจัดตัง้บรษัิทย่อยแห่งใหม่ในประเทศพม่า(GL- AMMK) อกีทัง้
บรษัิทย่อยในอนิโดเซยี (GLFI) ไดข้ยายสาขาไปคลอบคลมุทกุพืน้ทีท่ั่วประเทศอนิโดนีเซยี อย่างไรก็

ตามคา่ใชจ้า่ยในก ารบรกิารและบรหิารเพิม่ขึน้ในอัตราทีต่ า่กวา่อัตราการเพิม่ขึน้ของรายไดร้วมซึง่แสดง
ถงึการบรหิารจัดการคา่ใชจ้า่ยทีม่ปีระสทิธภิาพ   

9. หนี้สญูและหนี้สงสัยจะสูญในงบการเงนิรวมเพิ่มขึน้เล็กนอ้ย 9.77 ลา้นบาทหรือคดิเป็นรอ้ยละ 3.12 
เมื่อเทียบกับปี 2559 ดังนั้นบริษัทไดต้ั ้งส ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นเพื่อตามหลักความ

ระมัดระวงั อย่างไรก็ตามหนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญูเพิม่ขึน้ในอตัราทีต่ า่กวา่อัตราการเพิม่ขึน้ของพอรต์

สนิเชือ่ ซึง่แสดงถงึคณุภาพของสนิเชือ่ทีด่ขี ึน้   

10. ตน้ทนุขาย เพิม่ขึน้ทัง้จ านวน 0.76 ลา้นบาท จากบรษัิทยอ่ยในประเทศทีเ่ปิดตวัผลติภัณฑใ์หม่นีใ้นไตร

มาสที ่4/2560 ตามทีอ่ธบิายในขอ้ 6   

11. ค่าใชจ้่ายจากการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสญูของลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มืและดอกเบีย้คา้งรับในงบ

การเงนิรวมมีจ านวน 1,952.56 ลา้นบาท เกดิจากการตัง้ส ารองพิเศษเต็มจ านวนส าหรับเงนิใหกู้ย้ืม

เพื่อใหส้อดคลอ้งกับหลักความระมัดระวังและเพื่อเป็นการใหค้วามร่วมมือกับส านักงาน ก.ล.ต ใน



 
 

11 
 

ระหวา่งทีค่ดยัีงไมถ่งึทีส่ดุ อยา่งไรก็ตามการตัง้ส ารองเป็นรายการทีไ่ม่ใชเ่งนิสด ในกรณีทีไ่ดรั้บเงนิจาก

ลกูหนีด้งักลา่วในอนาคต บรษัิทสามารถกลบัรายการส ารองและรับรูเ้ป็นรายไดต้ามจ านวนทีไ่ดรั้บ   

12. ขาดทุนจากการจ าหน่ายทรัพย์สนิรอการขายเพิ่มขึน้จาก 232.25 ลา้นบาท เป็น 245.35 ลา้นบาท 

เพิม่ขึน้ 13.10 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 5.64 เป็นผลจากการปรมิาณสนิทรัพยร์อการขายเพิม่ขึน้จาก
การขยายสนิเชือ่   

13. คา่ใชจ้่ายจากการประมาณการค่าเผือ่หนี้สงสัยจะสญูของลกูหนี้อืน่ ค่าใชจ้่ายจากการประมาณการค่า

เผือ่หนี้สงสัยจะสญูของสนิทรัพยห์มุนเวยีนอืน่ และค่าใชจ้่ายจากการประมาณการค่าเผือ่การดอ้ยค่า
ของเงนิมัดจ า มจี านวน 208.88 ลา้นบาท 38.83 ลา้นบาท และ 55.94 ลา้นบาท ตามล าดับ ซึง่เป็นการ

ตัดสนิใจของผูบ้รหิารทีต่ัง้ส ารองเต็มจ านวนส าหรับลูกหนี้อืน่จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกันสทุธ ิอย่างไรก็
ตามการตัง้ส ารองเป็นรายการทีไ่ม่ใชเ่งนิสด ในกรณีทีไ่ดรั้บเงนิจากลูกหนี้ดังกล่าวในอนาคต บรษัิท

สามารถกลบัรายการส ารองและรับรูเ้ป็นรายไดต้ามจ านวนทีไ่ดรั้บ   

14. ผลขาดทุนจากการตัง้ส ารองค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงนิลงทนุในบรษัิทร่วม มจี านวน 582.09 ลา้นบาท ซึง่

ไดต้ัง้ส ารองไวใ้นระหว่างไตรมาสที ่3/2560 ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนัน้ผูบ้รหิารยังอยู่ระหว่างการ

ด าเนินการทดสอบการดอ้ยคา่ของมูลค่าเงนิลงทุนใน CCF และในไตรมาสที ่4/2560 การทดสอบการ
ดอ้ยค่า (Impairment Testing) แลว้ ปรากฏว่าเงนิลงทุนใน CCF ไม่ไดเ้กดิการดอ้ยค่าแต่อย่างใด 

ตามที ่Gajma & Co ส านักงานทีป่รกึษาและผูป้ระเมนิอสิระในประเทศศรลีังกาไดท้ าการประเมนิมูลค่า
เงนิลงทุนใน CCF ซึง่หลังจากท าการประเมนิแลว้ไดส้รุปวา่มูลค่าของ CCF อยู่ทีป่ระมาณ 175.35 รูปี

ศรลีังกาต่อหุน้ ขณะทีมู่ลค่าตามบัญชขีองเงนิลงทุนใน CCF ตามวธิสีว่นไดเ้สยีดังกล่าวคดิเป็นมูลค่า 

2,605,000,000 บาท (หรอื 121.31 รูปีศรลีังกาตอ่หุน้) ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 ภายใตห้ลักความ
ระมัดระวังผูบ้รหิารไดพ้จิารณาใหยั้งคงไวซ้ึง่การตัง้ค่าเผือ่ผลขาดทุนตามทีไ่ดเ้คยตัง้ไวใ้นไตรมาสที ่

3/2560 อย่างไรก็ตามการตัง้ส ารองเป็นรายการทีไ่ม่ใชเ่งนิสด บรษัิทสามารถกลับรายการส ารองและ
รับรูเ้ป็นรายไดต้ามจ านวนส ารองคา่เผือ่การดอ้ยทีเ่คยตัง้ไว ้  

15. สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษัิทร่วมในประเทศศรลีังกา ซึง่บรษัิท เริม่รับรูส้ว่นแบ่งก าไรรอ้ยละ 
29.99 ตัง้แตตุ่ลาคม 2559 มจี านวน 171.95 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 123.60 ลา้นบาท จากปี2559 ซึง่เป็น

ผลมาจากการปรับปรุงรายการการตมีลูคา่ของสนิทรัพยเ์พือ่การลงทนุของบรษัิทร่วม   

16. คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิในงบการเงนิรวมมจี านวน 445.35 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 172.60 ลา้นบาทหรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 63.28 จาก 272.75 ลา้นบาทจากปี 2559 ส่วนใหญ่เกดิจากดอกเบีย้จ่ายจ านวน 313.89 ลา้น

บาท จากหุน้กูแ้ปลงสภาพ 130 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และ 70 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ที่
ออกจ าหน่ายในระหวา่งไตรมาสที ่3/2559 และไตรมาสที ่1/2560 ตามล าดบั   

 ประธานแจง้ตอ่ทีป่ระชมุวา่ความเห็นของคณะกรรมการ คอื เห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุรับทราบผลการด าเนินงาน

ประจ าปีของบรษัิท และอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท ในรอบปี 2560 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และไดเ้ปิด
โอกาสใหท้ีป่ระชมุแสดงความคดิเห็นและซักถามขอ้มูลเพิม่เตมิ 

ค ำถำม คณุพงศเ์ทพ คุ่ยเสงีย่ม ผูถ้อืหุน้ สอบถามเกีย่วกับลูกหนี้เงนิใหกู้ย้มืกลุ่มสงิคโปรแ์ละไซปรัส ทีไ่ดต้ัง้ส ารอง
เป็นหนีส้ญูประมาณ 2,900 ลา้นบาทในปีทีผ่า่นมา ดงันี ้

 ประเด็นที ่1 ในงบการเงนิของบรษัิท ไม่มกีารรับรูร้ายไดด้อกเบีย้จากลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มืตัง้แตไ่ตรมาส 4 ของปี 

2560 ทีผ่า่นมาใชห่รอืไม ่

 ประเด็นที ่2 มกีารช าระดอกเบีย้จากลกูหนี้กลุม่นีห้รอืไม ่ 

 ประเด็นที ่3 ถา้มกีารช าระดอกเบีย้ จะไม่มกีารบันทกึรายไดด้อกเบีย้ในงบการเงนิแลว้ใชห่รอืไม่ เนื่องจากได ้
ตดัเป็นหนีส้ญูเรยีบรอ้ยแลว้ 

ค ำตอบ คณุทตัซยึะ โคโนชติะ ไดช้ีแ้จง ดงันี ้

 ประเด็นที ่1 และประเด็นที ่3 บรษัิทไดเ้ปลีย่นนโยบายในการรับรูร้ายไดจ้าก accrual basis เป็น cash basis 

หลังจากทีไ่ดรั้บแจง้จากส านักงาน ก.ล.ต. เกีย่วกับงบการเงนิของบรษัิท ดังนัน้ บรษัิทจงึไม่ไดบ้ันทกึรายไดด้อกเบีย้

ดงักลา่วในไตรมาสที ่4 แตถ่า้มกีารช าระดอกเบีย้เป็นเงนิสดเขา้มา บรษัิทจะบนัทกึรับรูร้ายไดด้งักลา่ว 

 ประเด็นที ่2 บรษัิทไม่ไดรั้บช าระดอกเบีย้ตัง้แต่ไตรมาสที ่3 และไตรมาสที ่4 ของปีทีแ่ลว้ สว่นไตรมาสที ่1 

ของปีนีนั้น้ ยังไมส่ามารถเปิดเผยขอ้มลูได ้ 

ค ำถำม ผูถ้อืหุน้ สอบถามเพิม่เตมิวา่บรษัิทจะท าอย่างไรกบัเงนิกูก้อ้นนี ้เงนิกูด้งักลา่วจะสญูไปเลยใชห่รอืไม ่
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ค ำตอบ คณุทัตซยึะ โคโนชติะ ไดช้ีแ้จงวา่ บรษัิทยังเชือ่วา่บรษัิทจะไดรั้บเงนิกอ้นนี้คนืพรอ้มทัง้ดอกเบีย้ แตก่ารจะได ้

เงนิคนืกอ่นครบก าหนดหรอืไมย่ังอยูใ่นระหวา่งการเจรจา ทัง้นีบ้รษัิทขอย ้าอกีครัง้วา่น่าจะไดเ้งนิคนืมาทัง้หมด อยา่งไรก็
ตามในกรณีทีไ่มไ่ดเ้งนิคนื บรษัิทยังมหีลกัทรัพยค์ า้ประกนัตา่ง ๆ เพยีงพอทีจ่ะสามารถบงัคบัได ้ 

 ในแง่ของบัญชนัีน้ บรษัิทไดม้กีารตัง้ส ารองเงนิสว่นนี้ไวแ้ลว้ 100% ซึง่แมว้า่บรษัิทจะไม่ไดรั้บเงนิคนื ก็จะไม่
สง่ผลกระทบทางลบต่องบการเงนิของบรษัิทไปมากกวา่นี้ ในทางกลับกัน หากบรษัิทไดรั้บเงนิคนืมาทัง้หมด ก็จะเป็น

ผลดตีอ่งบการเงนิของบรษัิทและเป็นผลดตีอ่ทางบรษัิท 

ค ำถำม ผูถ้อืหุน้ สอบถามเพิม่เตมิวา่ลกูหนี ้2 กลุม่นีน้ าเงนิไปท าอะไร  

ค ำตอบ คณุทัตซยึะ โคโนชติะ ชีแ้จงวา่ตามทีบ่รษัิทไดเ้ปิดเผยขอ้มูลผ่านชอ่งทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เมือ่วันที ่17 

มนีาคม 2560 โดยในเรือ่งทีส่อบถามนัน้ เนือ่งจากเป็นความลบัของลกูคา้ บรษัิทจงึไมส่ามารถเปิดเผยขอ้มลูได ้

ค ำถำม คุณกัลยา ผกากรอง ผูรั้บมอบฉันทะ ท าหนา้ที่อาสาพิทักษ์สทิธผิูถ้ ือหุน้ จากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย

สอบถาม ดงันี ้ 

 ประเด็นที ่1 เรือ่งความคบืหนา้ในการจัดท า Special Audit ทีบ่รษัิทไดว้า่จา้งส านักงานสอบบญัชทีีม่คีวามเป็น

อสิระจัดท าวา่มคีวามคบืหนา้อยา่งไร  

 ประเด็นที ่2 งบการเงนิตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ไดแ้จง้แกบ่รษัิทใหแ้กไ้ขใหมค่าดวา่จะแลว้เสร็จเมือ่ไร 

ค ำตอบ คณุทตัซยึะ โคโนชติะ ชีแ้จงดงันี ้  

 ประเด็นที ่1 ในเรือ่งของการ Special Audit บรษัิทไดว้า่จา้งบรษัิททีน่่าเชือ่ถอืในประเทศสงิคโปร ์คอื บรษัิท 

มาซาร์ส จ ากัด เพื่อตรวจสอบอยู่ในขณะนี้ โดยการตรวจสอบดังกล่าวเป็นไปอย่างอสิระ เพราะฉะนั้นบริษัทจงึไม่

สามารถเขา้ควบคมุหรอืเร่งรัดในการตรวจสอบได ้โดยบรษัิทตอ้งรอผลการตรวจสอบ ทัง้นี้ ทางบรษัิทไดม้กีารใหข้อ้มูล 
เอกสาร เพือ่ใหผู้ต้รวจสอบพเิศษไดข้อ้มลูทีค่รบถว้นเพือ่ท าการตรวจสอบแลว้ 

นอกจากนัน้ ในสว่นของการเก็บขอ้มูล ผูต้รวจสอบพเิศษไดม้กีารสอบถามขอ้มูลกับทางคณะกรรมการผูบ้รหิาร 
สว่นคุณทัตซยึะ โคโนชติะ นัน้ไดไ้ปทีป่ระเทศสงิคโปร ์เพื่อตอบขอ้ซักถาม เพื่อใหผู้ต้รวจสอบพเิศษมขีอ้มูลเพยีงพอ

เพือ่ท าการตรวจสอบพเิศษ  

ประเด็นที ่2 ในเรือ่งของการปรับปรุงแกไ้ขงบการเงนิตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. แจง้แก่บรษัิทเมือ่เดอืนตุลาคม 
2560 นัน้ บรษัิทไม่ไดเ้พิกเฉยในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด บรษัิทก าลังพิจารณาและด าเนินการโดยในประการแรกที่

บรษัิทท าก็คอืการตัง้ผูต้รวจสอบพิเศษทีเ่ป็นอสิระทีส่งิคโปร์เพื่อตรวจสอบขอ้มูลอยู่ โดยหลังจากทีบ่รษัิท มาซาร์ส 
จ ากัด ผูต้รวจสอบพเิศษไดท้ าการตรวจสอบในเรื่องของงบการเงนิแลว้ ก็จะสง่เรื่องดังกล่าวไปใหท้างคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพื่อพจิารณาอกีรอบ หลังจากนัน้คณะกรรมการและผูบ้รหิารก็จะพจิารณาขอ้มูลอกีรอบในประเด็นตา่งๆ ของ 
ส านักงาน ก.ล.ต. อย่างไรก็ตาม บรษัิทอยู่ในระหว่างการตรวจสอบขอ้มูลเพื่อความถูกตอ้งชัดเจนก่อนมีการปรับปรุง

แกไ้ขงบการเงนิ เนื่องจากการปรับปรุงแกไ้ขงบการเงนิ เป็นเรือ่งทีไ่มส่ามารถท าไดเ้ลยในทันท ีเพราะบรษัิทตอ้งปฏบิัติ

ตามเงื่อนไข กฎเกณฑ์ และมาตรฐานทางบัญชดีว้ย โดยบรษัิทตอ้งท าบนพื้นฐานของความระมัดระวัง เมื่อมีความ
แน่นอนบรษัิทจงึจะด าเนนิการแกไ้ข 

อย่างไรก็ตาม บรษัิทไดม้ีการตัง้ส ารอง 100% ไวแ้ลว้ ดังนั้นแมจ้ะมกีารปรับปรุงแกไ้ขงบการเงนิ ก็จะไม่มี
ผลกระทบในทางลบอยา่งรา้ยแรงตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (equity based)  

 คุณสกล หาญสุทธิวารินทร์ ประธาน ไดช้ี้แจงเพิ่มเติมว่าในฐานะประธานกรรมการ กรรมการอสิระ และ

กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ทมีงานตรวจสอบทุกคน ไม่ไดน้ิ่งนอนใจกับประเด็น
ดังกล่าว โดยไดม้ีการตดิตามสอบถามผูบ้รหิารเป็นประจ าเกีย่วกับสถานะของการตัง้และการตรวจสอบโดย Special 

Audit และทีส่ าคัญทีส่ดุคอืบรษัิทไม่ตอ้งการฝ่าฝืนค าสัง่ของส านักงาน ก.ล.ต. โดยไดต้ดิตามกับผูบ้รหิารตลอด ทัง้นี้
ขอเรยีนย ้าวา่ 

1. บรษัิทมไิดป้ฏเิสธในการปฏบิัตติามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. แจง้มา อย่างไรก็ตาม อยา่งทีไ่ดเ้รยีนใหท้ราบวา่

การปรับปรุงแกไ้ขงบการเงนิไม่สามารถท าไดใ้นทันที เนื่องจากมีผลกระทบตามมาอีกมาก จึงตอ้ง
พจิารณาใหร้อบคอบ 

2.  เพื่อใหค้วามมั่นใจ ขอเรียนว่าการใหกู้ด้ังกล่าวมีเอกสารหลักฐานถูกตอ้ง แต่อย่างไรก็ตามเพื่อความ
ถูกตอ้งก็ไดม้ีการแต่งตั ้ง Special Audit ที่เป็นอิสระใหม้าช่วยตรวจสอบ หลังจากที่ไดรั้บผลการ

ตรวจสอบวา่เป็นอยา่งไร คณะกรรมการตรวจสอบจะพจิารณาอยา่งมอือาชพี  
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3.  บรษัิทมกีรรมการอสิระทีม่คีวามเชีย่วชาญในดา้นบญัชแีละกฎหมาย และบางทา่นมาจากหน่วยงานก ากับ

ดแูล ดงันัน้กรรมการอสิระคงจะไมป่ลอ่ยใหเ้กดิการฝ่าฝืนกฎหรอืระเบยีบได ้ 

4. ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง กรรมการอิสระจะมีการติดตามสอบถามถึงสถานะของการใหกู้ ้

ดังกล่าวและแนวโนม้ว่าจะไดรั้บเงนิคืนหรือไม่ โดยทางคุณทัตซึยะ แจง้ว่าบริษัทก าลังพยายามอยู ่
อย่างไรก็ตาม ทางบรษัิทก็สามารถมั่นใจไดส้ว่นหนึ่งว่า หากเกดิปัญหาไม่ไดรั้บเงนิคนืจรงิๆ อย่างนอ้ย

บรษัิทก็ยังมหีลกัประกนัทีส่ามารถบงัคับได ้

 

ค ำถำม ผูถ้ือหุน้ไดส้อบถามเพิ่มเตมิว่า เงินที่บริษัทใหกู้ไ้ป ยังมีโอกาสไดค้ืนหรือไม่ และเนื่องจากไม่มีการจ่าย

ดอกเบีย้ในระยะหลงั จะเป็นไปไดห้รอืไมท่ีล่กูหนีจ้ะไมช่ าระหนีค้นืเลย  

ค ำตอบ คุณทัตซยึะ โคโนชติะ ไดช้ีแ้จงวา่ ตอนนี้อยู่ในขัน้ตอนการเจรจากับลูกหนี้ บรษัิทยังเชือ่มั่นว่าจะไดเ้งนิคนื

ทั ้งหมดจากการช าระหนี้ ไม่ใช่การบังคับกับหลักประกัน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ บริษัทก็มี
หลักประกันอยู่แลว้ ซึง่บรษัิทสามารถขายหลักประกันและไดเ้งนิคนืทัง้หมด ทัง้นี้ บรษัิทมั่นใจวา่จะไดเ้งนิคนืทัง้หมด 

ถา้ไดร้ายละเอยีดเพิม่เตมิจะแจง้ทีป่ระชมุทราบ 

ผูถ้อืหุน้ไดใ้หค้ าแนะน าเพิม่เตมิว่า การบังคับหลักประกันตอ้งใชเ้วลานาน ผูถ้อืหุน้อยากไดด้อกเบีย้และเงนิตน้ 
มากกวา่ 

คุณอาลัน ฌอง ปาสคาล ดูเฟส ไดช้ีแ้จงว่าบรษัิทก็ตอ้งการรายไดจ้ากดอกเบีย้ และเงนิตน้คนื เช่นกัน ตาม
สญัญาทีท่ าไวนั้น้มกีารก าหนดระยะเวลาช าระหนี้ ซึง่ปัจจุบันยังไม่ถงึก าหนดเวลาทีผู่กู้จ้ะตอ้งช าระเงนิคนื ดังนัน้บรษัิท

จงึอยู่ระหวา่งขัน้ตอนการเจรจาใหล้กูหนี้คนืเงนิกูก้อ่นเวลาทีก่ าหนด เนือ่งจากกอ่นทีบ่รษัิทจะเปลีย่นแปลงเงือ่นไขของ

สญัญาได ้บรษัิทตอ้งมกีารเจรจากับลกูหนี้ โดยตัวอย่างเชน่ ถา้เราไปกูเ้งนิจากสถาบันการเงนิโดยมกีารระบวุา่เราตอ้ง
คนืเงนิใหธ้นาคารภายในปี 2562 ถา้ธนาคารจะขอเงนิคนืก่อนครบก าหนดไม่ว่าดว้ยเงือ่นไขใดๆ  ก็ตอ้งมีการเจรจา

ระหวา่งผูกู้แ้ละผูใ้หกู้ ้เชน่กนั ชว่งนีเ้ป็นชว่งของการเจรจา เมือ่มคีวามคบืหนา้ประการใด บรษัิทจะแจง้ใหท้ราบตอ่ไป  

คณุทตัซยึะ โคโนชติะ ไดข้อบคณุส าหรับค าแนะน าจากผูถ้อืหุน้  และจะน าไปพจิารณาตอ่ไป        

เมือ่ไมม่ผีูใ้ดแสดงความคดิเห็นและซักถามขอ้มลูเพิม่เตมิอกี ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินวาระพจิารณา
รับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และอนุมัตงิบการเงนิส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2560 

ทัง้นี ้มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่ มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุมมีตรัิบทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และอนุมัตงิบการเงนิส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 

ธันวาคม 2560 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มตทิีล่ง จ ำนวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ซึง่มำ
ประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 806,944,686 98.4773 

ไมเ่ห็นดว้ย 12,477,581 1.5227 

งดออกเสยีง 4,500 - 

บตัรเสยี - - 

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

ระเบยีบวำระที ่3 พจิำรณำอนุมตักิำรงดจำ่ยเงนิปันผล ประจ ำปี 2560 

 ประธานชีแ้จงต่อทีป่ระชมุวา่เนื่องจากผลการด าเนินงานของบรษัิทในปี 2560 (หรือตัง้แต่ 1 มกราคม – 31 

ธันวาคม 2560) บรษัิทมผีลขาดทุนสทุธจิ านวน 1,678,265,346 บาท (ประมาณหนึง่พันหกรอ้ยเจ็ดสบิแปดลา้นบาท) 
โดยมีสาเหตุหลักจากการตั ้งส ารองค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย ในไตรมาสที่ 3/2560 จ านวน 

2,426,817,791 บาท (ประมาณ สองพันสีร่อ้ยยีส่บิหกลา้นบาท) ดงันัน้  คณะกรรมการจงึเห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผู ้

ถอืหุน้อนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนนิงานของปี 2560  ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของ
บรษัิททีร่ะบวุา่เงนิปันผลจะจ่ายไม่นอ้ยกวา่ รอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธขิองบรษัิท เมือ่บรษัิทมผีลประกอบการขาดทนุจงึ

ไม่อาจจ่ายเงนิปันผลไดโ้ดยบรษัิทมขีอ้มูลการจ่ายเงนิปันผลเมือ่ 2 ปีทีผ่่านมาปรากฏตาม รายละเอยีดทีน่ าเสนอบน
จอภาพ 
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 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุแสดงความคดิเห็นและซักถามขอ้มลูเพิม่เตมิ 

 เมือ่ไม่มผีูใ้ดแสดงความคดิเห็นและซักถามขอ้มูลเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินวาระพจิารณา
อนุมัตงิบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชสีิน้สดุ ณ วันที ่31 

ธันวาคม 2560   

ทัง้นี ้มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่  มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุมมีตเิห็นชอบใหง้ดจา่ยเงนิปันผลประจ าปี 2560 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มตทิีล่ง จ ำนวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ซึง่มำ

ประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 819,403,167 99.9971 

ไมเ่ห็นดว้ย 23,600 0.0029 

งดออกเสยีง - - 

บตัรเสยี - - 

 

ระเบยีบวำระที ่4 พจิำรณำเลอืกต ัง้กรรมกำรทีอ่อกตำมวำระกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหนง่ และแตง่ต ัง้
กรรมกำรแทนต ำแหนง่ทีว่ำ่ง 

 ประธานชีแ้จงต่อทีป่ระชมุว่าตามขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ 18 ระบุวา่ ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจ าปีทุก

ครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึง่ในสาม (1/3) เป็นอัตรา  ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบง่ออกใหต้รงเป็น
สามสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกับสว่นหนึง่ในสาม(1/3) ....ใหก้รรมการคนทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้

เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหมก็่ได ้

 บรษัิทมจี านวนกรรมการทัง้ส ิน้ 12 ต าแหน่ง   (ทัง้นี้ รวมจ านวนกรรมการทีว่่างลง 1 ต าแหน่งจากการลาออก

ของนาย แพทรคิ โทมัส ฟิชเชอร์  เมือ่วันที ่31 มกราคม 2561 โดยยังไม่มกีารแต่งตัง้กรรมการใหม่เขา้มาทดแทน)  
ดังนัน้ ในปี 2561 จงึมกีรรมการทีต่อ้งออกตามวาระจ านวน  4 ท่าน ตามรายชือ่และประวัตโิดยย่อ ทีร่ะบุไวใ้นหนังสอื

เชญิประชมุ และผูถ้อืหุน้สามารถดรูายละเอยีดได ้ตามทีป่รากฏตาม รายละเอยีดทีน่ าเสนอบนจอภาพ ดงันี ้ 

  1. นายสกล หาญสทุธวิารนิทร ์ กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการ ประธาน 
       คณะกรรมการตรวจสอบ 

  2. นายอาลนั ฌอง ปาสคาล ดเูฟส กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

  3. นายทตัซยึะ โคโนชติะ  กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

  4. นางสมุาล ีโชคดอีนันต ์  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

 ในการนี้ กรรมการทัง้ 4 ท่านทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ใหก้ลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในต าแหน่งเดมิอกีวาระ
หนึง่ไดอ้อกจากทีป่ระชมุ นายสกล หาญสทุธวิารนิทร ์ในฐานะประธานในทีป่ระชมุไดม้อบหมายให ้ดร.พลเดช เทอด

พทิกัษ์วานชิ ท าหนา้ทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุแทนในวาระนี้ 

 ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช ซึ่งท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุมแทนในวาระนี้แจง้ต่อที่ประชุมว่า

คณะกรรมการ เห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตใิหก้รรมการทัง้ 4 ทา่น กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในต าแหน่ง

เดมิอกีวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทัง้สีด่ังกล่าว เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ และมปีระสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนนิธรุกจิของบรษัิท  

 นอกจากนี้ ดร.พลเดช เทอดพทิักษ์วานชิ  ไดเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุใหพ้จิารณาแตง่ตัง้กรรมการใหม่ อกีจ านวน 1 
ทา่น ก็คอื นายโตโมฮโิกะ โชจ ิใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร เพือ่ทดแทน นายแพทรคิ โทมัส ฟิชเชอร ์

ในต าแหน่งกรรมการทีว่า่งลงดว้ย โดยทีค่ณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่ นายโตโมฮโิกะ โชจ ิเป็นผูท้ีม่คีณุสมบัติ
ครบถว้น และไม่มีลักษณะตอ้งหา้มในการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการของบริษัท ตลอดจนมีความรูค้วามสามารถ และ

ประสบการณ์การท างานทีจ่ะเป็นประโยชนเ์ป็นอย่างยิง่ตอ่การด าเนนิธรุกจิของบรษัิทเชน่กนั   
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 ผูด้ าเนินรายการแจง้ต่อทีป่ระชมุวา่ส าหรับมตใินวาระนี้จะตอ้งไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู ้

ถอืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน การพจิารณาในวาระนี้จะท าการพจิารณาลงคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคล และ
จะประกาศผลการนับคะแนนภายหลงัจากทีม่กีารลงคะแนนกรรมการทัง้ 5 ทา่นแลว้เสร็จ 

 ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช ซึง่ท าหนา้ทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุแทนในวาระนี้ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุม
แสดงความคดิเห็นและซกัถามขอ้มลูเพิม่เตมิ 

ค ำถำม คุณกัลยา ผกากรอง ผูรั้บมอบฉันทะ ท าหนา้ที่อาสาพิทักษ์สทิธผิูถ้ ือหุน้ จากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย 

สอบถามวา่ ส าหรับคณุโตโมฮโิกะ โชจ ิทีจ่ะมาแทนกรรมการทีล่าออกไปแลว้นัน้ จะมอีายกุารด ารงต าแหน่งเทา่กบัอายุ
ทีเ่หลอืของกรรมการทีอ่อกไปใชห่รอืไม ่ 

 ดร.พลเดช เทอดพิทักษ์วานิช ไดม้อบหมายให ้คุณเยาวโรจน์ กลิน่บุญ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท 
Hunton Andrew Kurth จ ากดั เป็นผูช้ ีแ้จง 

ค ำตอบ คณุเยาวโรจน ์กลิน่บญุ ไดช้ีแ้จงวา่กรรมการทีเ่ขา้ใหมจ่ะอยู่ไปจบครบวาระของแตล่ะทา่น 

 เมือ่ไมม่ผีูใ้ดแสดงความคดิเห็นและซักถามขอ้มลูเพิม่เตมิอกี ผูด้ าเนนิรายการจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมตใิน

วาระพจิารณาอนุมัตแิตง่ตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึง่ และแตง่ตัง้กรรมการใหม ่ อกี

จ านวน 1 ทา่น ก็คอื นายโตโมฮโิกะ โชจ ิใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารเพือ่ทดแทน ในต าแหน่งกรรมการ

ทีว่า่งลง ทัง้นี้  ในวาระนี ้จะท าการลงคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคล และมตใินวาระนี้แตล่ะบคุคลจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีง

ขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุมมีตอินุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระจ านวน 4  ท่าน ไดแ้ก่ 1. 

นายสกล หาญสทุธวิารนิทร ์  2. นายอาลัน ฌอง ปาสคาล ดเูฟส 3. นายทตัซยึะ โคโนชติะ 4. นางสมุาล ีโชคดอีนันต ์
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง่ และแตง่ตัง้กรรมการใหม ่อกีจ านวน 1 ทา่น ก็คอื นายโตโมฮโิกะ โชจ ิให ้

ด ารงต าแหน่งกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร เพือ่ทดแทน ในต าแหน่งกรรมการทีว่า่งลง โดยมคีะแนนเสยีงดงันี ้

ล าดับ รายชือ่กรรมการ คะแนนเสยีง 

  เห็นดว้ย รอ้ยละ ไมเ่ห็นดว้ย รอ้ยละ งดออกเสยีง บัตรเสยี 

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

2. 
นายอาลัน ฌอง ปาสคาล   ดู

เฟส 

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

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

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

5. นายโตโมฮโิกะ โชจ ิ 819,422,267 99.9995 4,500 0.0005 0 0 

 

ระเบยีบวำระที ่5 พจิำรณำอนุมตักิำรเพิม่เตมิจ ำนวนผู ้ทีจ่ะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิทั  และ

แตง่ต ัง้กรรมกำรใหม ่

 ประธานชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่าเนื่องจาก ขอ้บังคับของบรษัิทขอ้ 16 ระบุ ใหผู้ถ้อืหุน้ โดยมตทิีป่ระชมุผูถ้ือหุน้

สามารถก าหนดจ านวนผูท้ี่จะด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษัิทเป็นครัง้คราว และใหเ้ลอืกตัง้กรรมการตามจ านวนที่

ก าหนด ดังนัน้ เพือ่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการก ากับดแูลกจิการของบรษัิท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหผู้ถ้อื
หุน้พจิารณาอนุมัตกิารเพิม่จ านวนกรรมการจากปัจจุบัน 12 คนเพิม่เป็น 13 คน โดยเสนอใหผู้ถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการ

ใหม่ จ านวน 1 ทา่น คอื นายคานาเมะ ฮาชโิมโตะ ในต าแหน่ง กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร ปัจจุบัน นายคานาเมะ ฮาชิ

โมโตะ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการผูจ้ัดการของบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศลาวและเมียนมา และเป็นผูท้ี่มี

คุณสมบัตคิรบถว้น และไม่มลีักษณะตอ้งหา้มในการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการของบรษัิท รวมทัง้มคีวามรูค้วามสามารถ 

และประสบการณ์การท างานทีจ่ะเป็นประโยชนเ์ป็นอย่างยิง่ตอ่การด าเนนิธรุกจิของบรษัิท   

 ทัง้นี้ การเพิ่มจ านวนของคณะกรรมการใหเ้ป็น 13 คนในครัง้นี้ มไิดม้ผีลกระทบท าใหบ้รษัิทตอ้งเพิ่มจ านวน

ของกรรมการอสิระ หรือกรรมการตรวจสอบ ซึง่ปัจจุบันบรษัิทมีอยู่จ านวน 5 คน ครบถว้นตามเกณฑ์แลว้แต่อย่างใด 
ทา่นสามารถดปูระวตัโิดยยอ่ของนาย ฮาชโิมโตะ ตาม รายละเอยีดทีน่ าเสนอบนจอภาพ   

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุแสดงความคดิเห็นและซักถามขอ้มลูเพิม่เตมิ 
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 เมือ่ไม่มผีูแ้สดงความคดิเห็นและซักถามขอ้มูลเพิ่มเตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตใินวาระพิจารณา

อนุมัตกิารเพิม่เตมิจ านวนผูท้ีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษัิท และแตง่ตัง้กรรมการใหม่ 

 ทัง้นี ้มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่ มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุมมีตอินุมัตกิารเพิม่เตมิจ านวนผูท้ีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษัิท และแตง่ตัง้กรรมการ

ใหม ่โดยมคีะแนนเสยีงดงันี ้

 

มตทิีล่ง จ ำนวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ซึง่มำ

ประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 807,316,969 98.5227 

ไมเ่ห็นดว้ย 12,105,098 1.4773 

งดออกเสยีง 4,700 - 

บตัรเสยี - - 

 

ระเบยีบวำระที ่6 พจิำรณำแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและก ำหนดคำ่ตอบแทน ประจ ำปี 2561 

 ประธานชีแ้จงตอ่ทีป่ระชมุวา่ในวาระนี้คณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ บรษัิท
ส านักงาน อวีาย จ ากัด ซึง่เป็นผูส้อบบัญชรีายเดมิ เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทส าหรับปี 2561 ตอ่ไปเป็นปีที ่12 โดยได ้

เสนอรายชือ่ผูส้อบบญัชมีา จ านวน  5 ทา่น ไดแ้ก ่ 

1. นายโสภณ เพิม่ศริวิัลลภ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่3182(เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษัิท 

เมือ่ปี 2559-2560) หรอื 

2. นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกลุ  ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่3516(เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของ

บรษัิท มาเป็นเวลาตดิตอ่กนัรวม 2 ปี ไดแ้ก ่ปี 2557-2558) หรอื 

3. นางสาวพมิพใ์จ มานติขจรกจิ  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่   4521 (เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิ
ของบรษัิท มาเป็นเวลาตดิตอ่กันรวม 4 ปี ไดแ้ก ่ปี 2553-2556) หรอื       

4. นายชยพล ศภุเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3972 (ยังไมเ่คยลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิของ

บรษัิท) หรอื     

5. นางสาวรสพร เดชอาคม   ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขท ี5659 (ยังไมเ่คยลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิของ

บรษัิท) 

โดยใหผู้ส้อบบัญชคีนใดคนหนึ่งมีอ านาจตรวจสอบ ท า และลงนามในรายงานการสอบบัญชขีองบรษัิท  ทัง้นี้ ไม่มี
ผูส้อบบัญชที่านใดมีความสัมพันธ์ หรือส่วนไดเ้สยีกับบรษัิท ผูบ้รหิาร ผูถ้ ือหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เกีย่วขอ้งกับบุคคล

ดงักลา่ว จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิท  

 นอกจากนี้ ประธานเห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตใิหก้ าหนดค่าสอบบัญช ีประจ าปี 2561  ใน

วงเงนิไม่เกนิ 6,350,000 บาท (หกลา้นสามแสนหา้หมืน่บาท) (ไม่รวมคา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ) ซึง่เพิม่ขึน้จากปี 2560 จ านวน 

1.65 ลา้นบาท เนื่องจากขอบเขตงานทีเ่พิม่ขึน้ จากการท างบการเงนิรวมส าหรับบรษัิท และบรษัิทย่อยในประเทศไทย
และต่างประเทศ ไดแ้ก่ สงิคโปร์ กัมพูชา ลาว อนิโดนิเซยี ศรีลังกา และเมียนมา  และในปี 2561 บรษัิทย่อยจะใช ้

ผูส้อบบัญชทีีแ่ตกต่างจากบรษัิท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะดูแลใหส้ามารถจัดท างบการเงนิไดท้ันตามก าหนด
ระยะเวลา 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่ บรษัิทส านักงาน อ ีวาย จ ากดั เป็นบรษัิทซึง่มชี ือ่เสยีง และมมีาตรฐาน
เป็นทีย่อมรับในระดับสากล อกีทัง้ไดเ้สนอคา่สอบบัญชใีนอัตราทีบ่รษัิทยอมรับได ้

   ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุแสดงความคดิเห็นและซักถามขอ้มลูเพิม่เตมิ 

ควำมเห็น คุณดั๊ กลาส แอลเลียด บาร์เนตต์ ผูถ้ ือหุน้ ไดแ้สดงความคิดเห็นของตนในการแต่งตัง้ บริษัท

ส านักงาน อวีาย จ ากัด ซึง่เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท ในแง่ของการท างานว่า บรษัิทส านักงาน อวีาย จ ากัด อาจจะ
ท างานไม่ดเีพียงพอ โดยไม่ไดท้ าตามมาตรฐานการบัญชทีีเ่ป็น standard เชน่ เรื่องการลงทุนใน CCF ทีป่ระเทศศรี
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ลงักา ในเรือ่งการประเมนิราคาของหุน้และการลงทนุ คณุบารเ์นตต ์ไดก้ลา่วเพิม่เตมิวา่ทางบรษัิทไดม้กีารวา่จา้งบรษัิท

อสิระในการประเมณิการลงทนุเชน่เดยีวกัน ซึง่ทางบรษัิทอสิระดังกลา่วไดป้ระเมนิมลูคา่สงูกวา่ทางทีบ่รษัิทส านักงาน อี
วาย จ ากัด ไดป้ระเมนิ และทางบรษัิทส านักงาน อวีาย จ ากัด ไดใ้หม้กีารท า Impairment Test หรอืการตัง้การดอ้ยค่า 

ซึง่ขดัตอ่มมุมองของผูป้ระเมนิอสิระทีไ่ดม้กีารประเมนิมลูคา่  

 คณุทัตซยึะ โคโนชติะ ไดข้อบคุณทีผู่ถ้อืหุน้ไดแ้สดงความคดิเห็นในเรีอ่งนี้ แตใ่นขณะเดยีวกันทางผูบ้รหิาร

ของบรษัิทก็ตอ้งขอบคณุบรษัิทส านักงาน อวีาย จ ากัด ในการท างานร่วมกับบรษัิท ไม่วา่จะเป็นปีทีแ่ลว้ทีถ่อืวา่เป็นงาน

ทีย่าก และยังรับตรวจสอบบัญชใีหบ้รษัิทตอ่ในปีนี ้สว่นในเรือ่งการประเมนิมูลคา่ของ CCF ทีป่ระเทศศรลีังกานัน้ ตอ้งมี
การท า impairment ทกุปี รวมถงึในปี 2561 ก็ยังคงตอ้งการท า impairment โดยขอใหต้ดิตามขอ้มลูในสว่นนีต้อ่ไป 

 ประธานไดก้ลา่วขอบคณุและรับความเห็นและขอ้สงัเกตของผูถ้อืหุน้ไว ้

 เมือ่ไม่มผีูแ้สดงความคดิเห็นและซักถามขอ้มูลเพิม่เตมิอกี ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินวาระพจิารณา

แตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดคา่ตอบแทน ประจ าปี 2561 

 ทัง้นี ้มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่ มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุมมีตอินุมัตแิต่งตัง้ผูส้อบบัญช ีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2561 โดยมคีะแนนเสยีง
ดงันี ้

 

มตทิีล่ง จ ำนวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ซึง่มำ
ประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 800,609,570 97.7036 

ไมเ่ห็นดว้ย 18,817,197 2.2964 

งดออกเสยีง - - 

บตัรเสยี - - 

 

ระเบยีบวำระที ่7 พจิำรณำอนุมตักิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยส ำหรบัปี 

2561 

 ประธานชีแ้จงตอ่ทีป่ระชมุวา่ส าหรับคา่ตอบแทนกรรมการในปี 2561 นี้ จะประกอบดว้ย คา่ตอบแทนรายเดอืน
ส าหรับกรรมการอิสระ และค่าเบี้ยประชุมส าหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ไดแ้ก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ รวมทัง้ คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการ และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ซึง่บรษัิทอยู่ระหวา่งการจัดตัง้
คณะกรรมการ 2 ชุดหลังนี้ โดยไดพ้ิจารณาใหเ้หมาะสมกับขอบเขตหนา้ที่ความรับผดิชอบ และใกลเ้คียงกับอัตรา

คา่ตอบแทนกรรมการในอตุสาหกรรมเดยีวกัน  ดังนัน้ คณะกรรมการ จงึเห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมัตใิหจ้ัดสรร

คา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย ส าหรับปี 2561 โดยมรีายละเอยีด ดงันี ้

 คำ่ตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดยอ่ย สำหรบัปี 2561 ตอ่คร ัง้ทีเ่ขำ้ประชุม ดงันี ้

1. คำ่ตอบแทนกรรมกำรอสิระ : อตัราเดอืนละ 70,000 บาทตอ่คน 

2. คำ่เบีย้ประชุมคณะกรรมกำร (ก ำหนดจำ่ยคำ่เบีย้ประชุมเป็นรำยคร ัง้เฉพำะคร ัง้ทีม่ำประชุม) 

-  ประธานคณะกรรมการบรษัิท 30,000 บาทตอ่ครัง้ 

-  กรรมการบรษัิท 20,000 บาทตอ่คนตอ่ครัง้ 

  3. คำ่เบีย้ประชุมคณะกรรมกำรชุดยอ่ย ไดแ้ก ่

คำ่เบีย้ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ (ก ำหนดจำ่ยคำ่เบีย้ประชุมเป็นรำยคร ัง้เฉพำะคร ัง้ทีม่ำ
ประชุม) 

-  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทตอ่ครัง้ 

-  กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทตอ่คนตอ่ครัง้ 
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คำ่เบีย้ประชุมคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร (ก ำหนดจำ่ยคำ่เบีย้ประชุมเป็นรำยคร ัง้เฉพำะ

คร ัง้ทีม่ำประชุม) 

-  ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 20,000 บาทตอ่ครัง้ 

-  กรรมการก ากบัดแูลกจิการ 10,000 บาทตอ่คนตอ่ครัง้ 

คำ่เบีย้ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง (ก ำหนดจำ่ยคำ่เบีย้ประชุมเป็นรำยคร ัง้เฉพำะ

คร ัง้ทีม่ำประชุม) 

-  ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 20,000 บาทตอ่ครัง้ 

-  กรรมการบรหิารความเสีย่ง 10,000 บาทตอ่คนตอ่ครัง้ 

 - คา่ตอบแทนอืน่  -ไมม่-ี 

 ทัง้นี ้ พนักงานหรอืผูบ้รหิาร จะไมไ่ดรั้บคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการชดุย่อย 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุแสดงความคดิเห็นและซักถามขอ้มลูเพิม่เตมิ 

 เมือ่ไม่มผีูแ้สดงความคดิเห็นและซักถามขอ้มูลเพิ่มเตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตใินวาระพิจารณา

อนุมัตกิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อยส าหรับปี 2561 

 ทัง้นี ้มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื

หุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง  โดยบรษัิทมกีรรมการทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ จ านวน 5 ราย ซึง่ถอืหุน้นับรวมกนัได ้

944,969 หุน้(เสยีง) นับเป็นผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยี จงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนี้ 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยส าหรับปี 2561 โดยมี
คะแนนเสยีงดงันี ้

มตทิีล่ง จ ำนวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ซึง่มำ

ประชุม 

เห็นดว้ย 818,477,298 99.8841 

ไมเ่ห็นดว้ย 4,500 0.0005 

งดออกเสยีง - 0.0000 

ไมม่สีทิธอิอกเสยีง 944,969 0.1153 

บตัรเสยี - - 

 

ระเบยีบวำระที ่8 พจิำรณำอนุมตักิำรแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทั 

 ประธานชีแ้จงต่อทีป่ระชมุว่าเนื่องจากไดม้ปีระกาศจาก คณะรักษาความสงบแห่งชาต ิฉบับที ่74/2556 เรือ่ง
การประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์ทีม่กีารเพิม่ทางเลอืกใหบ้รษัิทสามารถประชมุ ผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิสไ์ด ้และค าชีแ้จง

กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ เรือ่ง การประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกสข์องบรษัิทมหาชนจ ากัดก าหนดใหบ้รษัิทมหาชนจ ากัด 
จะตอ้งก าหนดเรือ่งดังกลา่วไวใ้นขอ้บังคับของบรษัิท  คณะกรรมการจงึเห็นสมควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมัตกิาร

แกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ 24 เพื่อเพิ่มทางเลอืกใหบ้ริษัทสามารถจัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสือ่

อเิล็กทรอนกิสไ์ด ้โดยมรีายละเอยีด ดงันี ้

“ขอ้ 24  หนังสอืนัดประชมุและการประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์

 ในการเรยีกประชมุคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรอืผูซ้ ึง่ไดรั้บมอบหมายสง่หนังสอืนัดประชมุ
ใหก้รรมการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวัน (7) เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสทิธปิระโยชน์ของบรษัิท 

การนัดประชมุจะกระท าโดยวธิอีืน่หรอืจะก าหนดวนัประชมุเร็วกวา่นัน้ก็ได ้

 หากประธานกรรมการหรอืบุคคลทีไ่ดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการเห็นสมควร อาจใหจ้ัดการ
ประชุมคณะกรรมการผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกสก็์ได ้และในการประชุมคณะกรรมการผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกส ์ให ้

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ ขอ้ก าหนด หรอืหลักเกณฑใ์ด ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้ทีม่อียู่แลว้ในปัจจุบัน
หรอืทีจ่ะมแีกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  
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 อนึ่ง ในการส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ อาจส่งผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้ทั ้งนี้ ตามที่

กฎหมายก าหนด” 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุแสดงความคดิเห็นและซักถามขอ้มลูเพิม่เตมิ 

 เมือ่ไม่มผีูใ้ดแสดงความคดิเห็นและซักถามขอ้มูลเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินวาระพจิารณา
อนุมัตกิารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษัิท 

ทัง้นี้ มตใินวาระนี้จะตอ้งไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมี

สทิธอิอกเสยีง 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุมมีตอินุมัตกิารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ 24 ตามทีเ่สนอมา โดยมคีะแนนเสยีง

ดงันี ้

มตทิีล่ง จ ำนวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ซึง่มำ

ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 819,422,267 99.9995 

ไมเ่ห็นดว้ย - 0 

งดออกเสยีง 4,500 0.0005 

บตัรเสยี - - 

 

ระเบยีบวำระที ่9   พจิำรณำเรือ่งอืน่ ๆ (ถำ้ม)ี 

 -ไมม่-ี 

 ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิ 

ค ำถำม คณุณรงค ์จุนเจอืศภุฤกษ์ ผูถ้อืหุน้ ไดว้า่กลา่ววา่รูส้กึดใีจทีไ่ดม้าประชมุในวันนี้ เพราะภาพของบรษัิททีต่นได ้

รับมานัน้เป็นภาพในทางลบ แตจ่ากการทีไ่ดม้าประชมุผูถ้อืหุน้ในวนันี ้ภาพของบรษัิทในสายตาของตนดขีึน้ โดยตนรูส้กึ
วา่ทมีผูบ้รหิารและทมีคณะกรรมการมคีวามจรงิใจในการแกปั้ญหาและมคีวามมุง่มั่นทีจ่ะท าใหบ้รษัิทเจรญิกา้วหนา้ และ

ไดส้อบถามบรษัิท ดงันี ้

ประเด็นที ่1 ขอทราบผลประกอบการของบรษัิทในปีนีว้า่ดขี ึน้มากนอ้ยเพยีงใด 

ประเด็นที ่2 บรษัิทมแีผนในขยายกจิการหรอืแผนทีจ่ะท าใหบ้รษัิทมรีายไดเ้พิม่มากขึน้อย่างไร 

ค ำตอบ คณุทตัซยึะ โคโนชติะ ไดข้อโทษผูถ้อืหุน้ทกุทา่นส าหรับขา่วไม่ดทีีเ่กดิขึน้ เพราะไดส้ง่ผลกระทบตอ่ราคาของ
หุน้ของบรษัิท ในดา้นของทมีผูบ้รหิาร สิง่ทีจ่ะท าได ้และท าอยู่แลว้ คอืการสรา้งธุรกจิปัจจุบันใหม้กีารเตบิโต เพื่อให ้

เกดิผลก าไร เกดิผลดสีรา้งมูลคา่ใหก้ับผูถ้อืหุน้ และกลา่วขอบคณุในการอนุมัตแิละไวว้างใจในการเลอืกตัง้ใหก้ลับเขา้
มาด ารงต าแหน่งของตน   และคุณทัตซยึะ ก็มคีวามมั่นใจในธุรกจิของบรษัิทเชน่กัน และถา้เปรียบเทยีบกับเมือ่ 3-4 

เดอืนทีผ่่านมา ธุรกจิของบรษัิทนัน้ดขี ึน้  บรษัิทมโีอกาสเตบิโตทีด่ ีส าหรับปีนี้และปีถัดไปแตไ่ม่สามารถบอกไดใ้นเรือ่ง

ของตัวเลข แต่สิง่ทีบ่อกไดค้อื ตลาดในประเทศไทยและประเทศเมยีนมาร์จะเป็นตลาดหลักทีจ่ะขับเคลือ่นใหบ้รษัิท
เติบโตไดเ้ป็นอย่างดี (growth engine) ในส่วนของประเทศลาวนั้นจะยังคงเติบโตไดต้่อไปดว้ยผลิตภัณฑ์ใหม ่

เพยีงแตเ่ป็นประเทศทีม่พีลเมอืงไม่มาก    สิง่ทีต่อ้งระมัดระวังคอืทีป่ระเทศกัมพูชา และทีป่ระเทศศรลีังกา ในสว่นของ
ประเทศอนิโดนีเซยีทีไ่ดม้ีการเริม่ธุรกจิประมาณปี 2559 ทีผ่่านมาไดม้ีการขยายตัวทีด่ ีภายใต ้Business Model ที่มี

พันธมติร แตปั่จจุบนัความสมัพันธก์บัพันธมติรรายดงักลา่วไม่เหมอืนเดมิ บรษัิทจงึตอ้งปรับธุรกจิใหม่ และมกีาร restart 

ซึง่ปัจจบุนัมกีารขยายงานแตเ่ป็นไปในรูปแบบบรษัิทท าเองแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 ในวันนี้บรษัิทไดม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการ ซึง่ก็มคีณุคานาเมะ ฮาชโิมโตะ เป็นกรรมการ และยังเป็น MD ที่

ประเทศเมยีนมาร์ และทีป่ระเทศลาว นอกจากนี้ ทาง CFO ของบรษัิท คณุอาลัน ดูเฟส ก็เป็นผูบ้รหิารทีป่ระเทศเมยีน
มาร์และทีป่ระเทศลาวเชน่เดยีวกัน ซึง่แสดงใหเ้ห็นวา่บรษัิทใหค้วามส าคัญกับตลาดในประเทศเมยีนมาร์เป็นอย่างยิง่ 

เนื่องจากจะเป็นตัวขับเคลือ่นหลัก ทีท่ าใหธุ้รกจิเตบิโต หรอืเรยีกไดว้า่ อนาคตทีป่ระเทศเมยีนมารนั์น้สดใส ทีป่ระเทศ
เมยีนมาร์ตลาดค่อนขา้งด ีและมธีุรกจิทีห่ลากหลาย ยกตัวอย่างเชน่ สนิคา้ประเภท Group Loan ทีเ่ป็นการใหส้นิเชือ่

เป็นรายกลุม่ เมือ่ตน้ปี 2560 บรษัิท มลีูกคา้อยู่ประมาณ 9,000 ราย แต ่ณ ปัจจุบันเพิม่ขึน้ 10 เทา่ ในเรือ่งของการจัด

อันดับการใหส้นิเชือ่ ปีทีแ่ลว้บรษัิทอยู่ทีล่ าดับ 70 แตใ่นตอนนี้บรษัิทกา้วมาสูล่ าดับที ่7 และคุณคานาเมะ ฮาชโิมโตะ 
ไดก้ลา่วกับตนไวว้า่จากน าบรษัิทจากล าดับที ่7 กา้วมาสูล่ าดับที ่2 ซึง่เป็นเรือ่งทีน่่ายนิด ีและภูมใิจในการท างานของ

ทมี 
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 ส าหรับธรุกจิในประเทศไทย คณุทตัซยึะ โคโนชติะ เรยีนใหท้ีป่ระชมุทราบวา่ในชว่งปี 2557 เดมิทบีรษัิทไดใ้ห ้

สนิเชือ่ส าหรับรถมอเตอร์ไซดท์ีเ่ป็นรถใหม่เท่านั้น ต่อมาไดม้า Takeover บรษัิท ธนบรรณ จ ากัด ก็ไดม้ีผลติภัณฑ์
มากมายที่เกดิขึน้หลังจากนั้น ไม่ว่าจะเป็นตัว Motor for Cash หรือ  Asset Backed Loan และยังมีการใหส้นิเชื่อ

ส าหรับจักรยานยนตม์อืสอง รวมถงึมเีรือ่งของการประมลูและสนิคา้ใหมล่า่สดุ คอื Car buy และ Motor Buy โดยเชือ่วา่
ส าหรับประเทศไทยนัน้ การปล่อยสนิเชือ่แบบเดมิจะเตบิโตถงึจุดอิม่ตัวแลว้ (mature) และอัตราดอกเบีย้ก็อาจจะถูก

จ ากัดเพดานไดใ้นอนาคต อย่างไรก็ตาม ดว้ยโมเดลธุรกจิใหม่ของบรษัิทที่เป็นธุรกจิแบบครบวงจร จะสามารถท าให ้

บรษัิทเตบิโตตอ่ไปได ้และบรษัิทก็ไดม้กีารเตรยีมการไวร้าว 4 ปีทีแ่ลว้จนมาถงึวันนี้ และคาดวา่ใน 3-4 ปีขา้งหนา้ รอ้ย
ละ 30 ของการเตบิโตจะมาจากธรุกจิในประเทศไทย ซึง่ทัง้นีเ้ป็นผลงานของคณุ     มเุนะโอะ ทาชโิร่ 

 ในส่วนของประเทศกัมพูชา อาจจะมภีาพรวมทีไ่ม่ดนัีกส าหรับการเตบิโตในประเทศ สถานการณ์ในประเทศ
กัมพูชาดูเหมือนว่า เกษตรกรจะมีการกูย้ืมทีม่ากเกนิไป และ ยังมีธุรกจิ Micro Finance ทีนั่บเป็นคู่แข่งทีส่ าคัญของ

บรษัิท ซึง่ ณ สถานการณ์ในขณะนี ้บรษัิทจงึยดึหลักด าเนนิธุรกจิอย่างระมัดระวังและชาญฉลาดทีส่ดุ โดยจะหันไปเนน้
ในสว่นของวธิกีารเก็บเงนิแบบใหม่ และขยายธุรกจิการประมูล (Auction) ใหม้ากขึน้ เพื่อว่าหากเกดิสถานการณ์ไม่ดี

และเกดิฟองสบูแ่ตก ในธรุกจิการปลอ่ยสนิเชือ่ หรอืหนีท้ีเ่กดิในประเทศกมัพูชา บรษัิทก็จะยังเป็นบรษัิททีแ่ข็งแกร่งได ้ 

 ส าหรับประเทศศรลีังกานั้น บรษัิทไม่สามารถทีจ่ะควบคุมไดเ้ต็มที ่เนื่องจากเป็นแค่บรษัิทร่วม และภาพรวม
ทางเศรษฐกจิก็คลา้ยกับในประเทศกัมพูชา อย่างไรก็ตาม บรษัิทจะเจรจากับผูบ้รหิารของ CCF วา่ใหค้วบคมุดูแลการ

ปลอ่ยสนิเชือ่ใหม้คีณุภาพ 

 ในประเทศอนิโดนีเซยีนัน้ บรษัิทมขีอ้พพิาทกับพันธมติร แต่ว่าผูบ้รหิาร คุณ Nikolay และทมีงานก็ยังคงสบื

สานงานต่อไป โดยบรษัิทไดท้ าการ ลดจ านวนพนักงานและลดขนาดของธุรกจิใหเ้ล็กลงแลว้ และก็พรอ้มทีจ่ะมกีาร

ขยายตอ่ไปในอนาคต และเชือ่วา่จะเห็นผลประกอบการทีด่ขี ึน้ในชว่ง 2-3 ปี จากนีไ้ป 

 คุณทัตซยึะ โคโนชติะ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้และแสดงความรูส้กึมั่นใจใน Business Model  ของบรษัิท

มากยิง่กวา่เมือ่ประมาณ 3-4 เดอืนทีแ่ลว้ บรษัิทเชือ่วา่ทกุอยา่งอยูภ่ายใตก้ารควบคมุ 

 ประธานไดก้ล่าวเพิ่มเตมิถงึความตัง้ใจของฝ่ายบรหิาร และในฐานะกรรมการก็คดิว่าธุรกจิของบริษัทตอ้ง

เดนิหนา้ตอ่ไป แตส่ ิง่ส าคัญทีส่ดุบรษัิทตอ้งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎระเบยีบ และจะเนน้เรือ่งของหลักธรรมาภบิาล  การ
ประเมณิความเสีย่ง และ Anti-Corruption  

  เมือ่ไม่มผีูใ้ดแสดงความคดิเห็นและซกัถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ประธานจงึกลา่วขอบคณุผูถ้อืหุน้ทกุทา่นทีส่ละเวลา

เขา้ร่วมประชมุ พรอ้มทัง้เสนอแนะความเห็นทีเ่ป็นประโยชน์ต่อทีป่ระชมุและขอปิดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 
2561 
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