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เอกสำรแนบ 1 

 
ประกอบกำรพจิำรณำในวำระที ่1:  พจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2562   เมือ่

วนัที ่23 เมษำยน 2562 
 

รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2562 

ของ  

บรษิทั กรุป๊ลสี จ ำกดั (มหำชน) 

(“บรษิทั”) 

 

วนั  เวลำ  และสถำนทีป่ระชุม 

ประชมุเมือ่วนัองัคารที ่23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.  ณ หอ้งเมจกิ 2 ชัน้ 2 โรงแรม มริาเคลิแกรนด ์คอนเวนชัน่ 
เลขที ่99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงหลักสี ่เขตดอนเมอืง กรุงเทพฯ 10210    

เร ิม่กำรประชุม 

 นางสาวศริเิพ็ญ พงศช์ยัฤกษ์ (“เลขานุการ”) ไดก้ลา่วแนะน าคณะกรรมการบรษัิทและ คณะกรรมการชดุย่อย 

ไดแ้ก ่กรรมการตรวจสอบ กรรมการก ากับดแูลกจิการ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง ผูบ้รหิารและกรรมการบรหิารของ

กลุม่ รวมทัง้ตัวแทนจากผูส้อบบญัชทีีเ่ขา้ร่วมประชมุ ดงันี้ 
 

กรรมกำรผูเ้ขำ้รว่มประชุม  

1)   นายสกล หาญสทุธวิารนิทร ์ ประธานกรรมการ กรรมการอสิระและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

2) นายทตัซยึะ โคโนชติะ กรรมการ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร และประธาน

กรรมการบรหิาร 

3) นายมเุนะโอะ ทาชโิร่ กรรมการ กรรมการบรหิารและประธานเจา้หนา้ทีป่ฏบิตักิาร 

และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

4) นายอาลนั ฌอง  ปาสคาล ดเูฟส กรรมการ ประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงนิและกรรมการบริหาร 

และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 

5) นายรกิ ิ อชิกิาม ิ กรรมการ และกรรมการบรหิารของกลุม่ 

6) นายคานาเมะ ฮาชโิมโตะ กรรมการ และกรรมการบรหิารของกลุม่ 

7) นายยซูเุกะ โคซมูะ กรรมการ 

8) นายวบิลูย ์ องิคากลุ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากับ

ดแูลกจิการ 

9) นางสมุาล ี โชคดอีนันต ์ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิาร

ความเสีย่ง 

10) ดร.พลเดช เทอดพทิกัษ์วานชิ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

11) นายทรอย แอ็นดรู สกนูเนอรแ์มน กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ

ก ากบัดแูลกจิการ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
(สดัสว่นกรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุ คดิเป็นรอ้ยละ 84.6) 
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กรรมกำรผูไ้มเ่ขำ้รว่มประชุม 

1)   นายเรจสิ โรดอลฟ์ มาแต็ง มาแต็ง  กรรมการ 

2) นายโตโมฮโิกะ โชจ ิ กรรมการ กรรมการ 

 

กรรมกำรบรหิำรของกลุม่ 

1) นายนโิคลาย โคเซยีโกฟ  ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร, PT Group Lease Finance Indonesia 

2) นายโบรสิ ซอรซ์   รองประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงนิ บมจ. กรุ๊ปลสี 

3) นายวทิวัส อรุณะกสกิร รองประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงนิ บมจ. กรุ๊ปลสี    

 

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 

 

คณุสกล หาญสทุธวิารนิทร ์ประธานกรรมการ ท าหนา้ที่ประธานทีป่ระชมุ (“ประธาน”) กลา่วตอ้นรับและกลา่ว

ขอบคณุผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีเ่ขา้ร่วมประชมุ และเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ทีม่าประชมุทีเ่ป็นชาวตา่งชาต ิสามารถเขา้ใจ

การประชมุไดถู้กตอ้ง เลขานุการเป็นผูแ้ปลภาษาอังกฤษเพือ่ความสะดวกส าหรับผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิและในสว่นของการ
แปลค าถามและค าตอบจะมอบหมายหนา้ทีใ่หก้บั คณุวทิวสั อรุณะกสกิร เป็นผูแ้ปล และในการแจง้องคป์ระชมุ และการ

ประกาศผลการนับคะแนนเสยีงในแต่ละวาระจะท าเป็นภาษาไทยโดยมีค าแปลภาษาอังกฤษปรากฏรายละเอียดที่
น าเสนอบนจอภาพ และมอบหมายใหเ้ลขานุการเป็นผูช้ ีแ้จงตอ่ทีป่ระชมุเกีย่วกับวธิกีารปฏบิัตใินการลงคะแนน และการ

นับคะแนนเสยีง 

 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 29 รายมจี านวน

หุน้รวม 12,092,347 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.7927 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด และผูท้ีไ่ดรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อื

หุน้ เขา้ร่วมประชมุ จ านวน 27 ราย มจี านวนหุน้รวม 772,818,444 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 50.6587  ของจ านวนหุน้ที่

จ าหน่ายไดท้ัง้หมด รวมเป็น 56 ราย นับจ านวนหุน้ได ้ทัง้ส ิน้ 784,910,791 หุน้ หรอืเทา่กับรอ้ยละ 51.4514 ซึง่เกนิ

กวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท ซึง่มจี านวนทัง้ส ิน้ 1,525,538,158 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 

 เลขานุการชีแ้จงวธิีการปฏบิัตใินการลงคะแนน และการนับคะแนนเสยีงใหท้ีป่ระชมุทราบเพื่อใหก้ารประชุม

เป็นไปตามหลกัการก ากับดแูลกจิการทีด่ ีดงันี้ 

1. การออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุ ผูถ้อืหุน้ทกุคนจะมคีะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ทีต่นถอื โดยใหนั้บ 1 หุน้
เป็น 1 เสยีง 

2. ส าหรับวธิกีารลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระนัน้  ใหผู้ถ้อืหุน้ท าเครือ่งหมาย ในหัวขอ้ทีต่อ้งการลงคะแนนคอื 
เห็นดว้ย หรอื ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง เพยีงทางใดทางหนึง่เทา่นัน้จะไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ เพือ่

แยกการลงคะแนนเสยีงได ้ ยกเวน้กรณีผูรั้บมอบฉันทะจากผูล้งทนุตา่งประเทศทีแ่ตง่ตัง้ใหค้สัโตเดยีนใน

ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้ พรอ้มทัง้ลงลายมอืชือ่ในใบลงคะแนนเสยีง 
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3. ใหผู้ท้ีต่อ้งการคดัคา้นไมเ่ห็นดว้ย หรอืตอ้งการงดออกเสยีงเทา่นัน้ ใหย้กมอืขึน้ และรอใหเ้จา้หนา้ทีไ่ปเก็บใบ

ลงคะแนนเพือ่น าไปบนัทกึคะแนนเสยีง  
4. การลงคะแนนเสยีง ในเรือ่งการเลอืกตัง้กรรมการ จะกระท าเป็นรายบคุคล 

5. การลงคะแนนในลักษณะดงัตอ่ไปนี ้ จะถอืวา่การลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะ และบรษัิทจะไมนั่บบตัรเสยีเป็น
ฐานในการค านวณคะแนนเสยีง  

 บตัรลงคะแนนทีม่กีารท าเครือ่งหมายเกนิกวา่หนึง่ทางเลอืกในวาระเดยีวกนั  

 บตัรลงคะแนนทีม่กีารขดีฆา่และไมม่ลีายมอืชือ่ก ากบั  

 บตัรลงคะแนนทีล่งคะแนนเสยีงเกนิกวา่เสยีงทีม่อียู ่หรอืมกีารแบง่แยกการลงคะแนนเสยีง (ยกเวน้

กรณีคสัโตเดยีน) 
6. เมือ่การประชมุเสร็จสิน้กอ่นออกจากหอ้งประชมุ ใหผู้ถ้อืหุน้สง่มอบบตัรลงคะแนนเสยีงทัง้หมดคนืบรษัิทฯ 

กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ง่บตัรลงคะแนนเสยีงไมว่า่กรณีใด ๆ ก็ตาม หรอืบตัรลงคะแนนไมม่กีารลงคะแนนเสยีงใด ๆ 

บรษัิท จะถอืวา่ผูถ้อืหุน้เห็นดว้ยและจะนับรวมเป็นคะแนนเสยีงเห็นดว้ยในวาระนัน้ ๆ 
7. ผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชมุ ทีผู่ม้อบฉันทะ ไดม้หีนังสอืมอบฉันทะ ทีไ่ดร้ะบใุหล้งคะแนนเสยีงตามความ

ประสงคใ์นแตล่ะวาระไวแ้ลว้จะไมไ่ดรั้บบตัรลงคะแนนเสยีงอกีเวน้แตว่า่ผูม้อบฉันทะใหส้ทิธผิูรั้บมอบในการ
ลงคะแนนเสยีงแทนในทีป่ระชมุ โดยบรษัิทไดน้ าคะแนนเสยีงตามความประสงคด์ังกลา่วบนัทกึไวล้ว่งหนา้แลว้ 

กำรประกำศวธิกีำรนบัคะแนนเสยีง 

1. ในการรวบรวมผลคะแนนเสยีง  บรษัิทจะน าคะแนนเสยีงทีไ่มเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีง รวมทัง้บตัรเสยี(ถา้ม)ี 

หักออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเองและทีม่อบฉันทะ และคะแนนเสยีงทีเ่หลอื
ก็จะเป็นคะแนนเสยีงส าหรับผูท้ีเ่ห็นดว้ยทัง้หมด 

2. หลงัจากการนับคะแนนเสร็จสิน้ ก็จะประกาศผลของแตล่ะวาระ ใหท้ีป่ระชมุรับทราบ 

เมือ่เสร็จสิน้การประชมุ กอ่นออกจากหอ้งประชมุ ใหผู้ถ้อืหุน้สง่ใบลงคะแนนเสยีงทีเ่หลอืทัง้หมด คนืใหก้บัเจา้หนา้ที ่
เพือ่บรษัิทฯ จะไดเ้ก็บไวเ้ป็นหลกัฐานตอ่ไป 

หลงัจากการประกาศวธิกีารลงคะแนนเสยีงและการนับคะแนนเสยีงแลว้ เลขานุการ ไดข้ออาสาสมัครจากผูถ้อืหุน้จ านวน 

2 ทา่น เพือ่เป็นสกัขพียานในการนับคะแนนเสยีง  โดยมผีูถ้อืหุน้ 2 ทา่นอาสาสมัคร เป็นสกัขพียานในการนับคะแนน
ตลอดการประชมุ 

ตอ่จากนัน้ ประธาน ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาตามระเบยีบวาระตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี้ 

ระเบยีบวำระที ่1  พจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2561    

 ประธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบว่าบรษัิทไดม้กีารจัดท ารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 ซึง่
ประชมุเมือ่วนัที ่26 เมษายน 2561 และไดจั้ดสง่ไปพรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุ ในการนี้ คณะกรรมการมคีวามเห็นวา่ 

รายงานการประชมุดงักลา่วไดบ้นัทกึไวถ้กูตอ้งแลว้จงึเห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุแสดงความคดิเห็นและซักถามขอ้มลูเพิม่เตมิ  

 เมือ่ไมม่ผีูใ้ดแสดงความคดิเห็นและซักถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินวาระพจิารณา

รับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่26 เมษายน 2561  

ทัง้นี ้ มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุมมีตรัิบรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 ซึง่จัดขึน้ใน วันที ่26 เมษายน 

2561 โดยมผีูอ้อกเสยีง ดงันี ้

มตทิีล่ง จ ำนวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ซึง่มำ

ประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 785,066,091 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 

บตัรเสยี 0 0 
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หมำยเหต ุ  ในวาระนีม้ผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุระหวา่งการประชมุเพิม่ขึน้ 4 รายจ านวน 155,300 หุน้ (เสยีง)  รวม

เป็นจ านวนหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุทัง้หมด จ านวน 785,066,091 หุน้ (เสยีง) 

ระเบยีบวำระที ่2   พจิำรณำรบัทรำบรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำร และอนุมตังิบกำรเงนิส ำหรบัปี

ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 

 ประธานไดม้อบหมายใหคุ้ณอาลัน ฌอง ปาสคาล ดูเฟส กรรมการ ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ (CFO) 

รายงานสรุปผลการด าเนนิงานของบรษัิท สิน้สดุ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 ใหท้ีป่ระชมุรับทราบ และแจง้ทีป่ระชมุวา่ 

ในที่ประชุมมีตัวแทนจากผูส้อบบัญชขีองบริษัท คือ บริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากัด เพื่อตอบค าถามหรือใหข้อ้มูล
เพิม่เตมิเกีย่วกบังบการเงนิส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2561  

 เนือ่งจาก คณุอาลนั ฌอง ปาสคาล ดเูฟส สงัเกตเห็นวา่ ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุในวันนัน้ ไม่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใด
ทีเ่ป็นชาวต่างชาต ิจงึเสนอตอ่ทีป่ระชมุวา่ เพือ่เป็นการประหยัดเวลาจะขออนุญาตท าการรายงานเป็นภาษาไทย หรือ

หากมผีูถ้อืหุน้ตอ้งการคณุอาลนั ดเูฟส จะเป็นผูแ้ปลเป็นภาษาองักฤษ และโดยความเห็นชอบจากทีป่ระชมุ คณุอาลัน ดู
เฟส จงึไดม้อบหมายให ้คณุวทิวัส อรุณะกสกิร รองประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ เป็นผูร้ายงานสรุปผลการด าเนนิงาน

ของบรษัิท สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 เป็นภาษาไทยใหท้ีป่ระชมุรับทราบ ดงันี ้

บรษัิทฯ ประกาศผลการด าเนนิงานสาหรับปี 2561 มกี าไรสทุธ ิ289.54 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 1,896.59 ลา้นบาท 
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัผลขาดทนุสทุธ ิ 1,607.05 ลา้นบาท ในปี 2560 ก าไรสทุธทิีเ่พิม่ขึน้เปรยีบเทยีบกับปี 2560 มี

สาเหตหุลักมาจากการไมต่ัง้ส ารองเพิม่เตมิในปี 2561 ส าหรับลกูหนีเ้งนิใหกู้ย้มืภายใตข้อ้พพิาท เงนิลงทนุในบรษัิทร่วม 
และสญัญาสทิธพิเิศษ และหักกลบกับคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิครัง้เดยีวจากขาดทนุจากภาษีทีไ่ม่ไดใ้ช ้

 

1.  รายไดด้อกผลเชา่ซือ้ในงบการเงนิรวมเป็น 2,055.27 ลา้นบาท ลดลงเล็กนอ้ยจ านวน 14.83 ลา้นบาทหรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 0.72 เมือ่เปรยีบเทยีบกับปีกอ่น โดยรายละเอยีดของรายไดด้อกผลเชา่ซือ้สามารถอธบิายไดด้งันี้  

- GLF (บรษัิทยอ่ยในกมัพูชา) ลดลงจ านวน 168.67 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 26.46 เป็นผลมาจากการแข็งคา่

ของเงนิบาทเทยีบกบัดอลลารส์หรัฐโดยเฉลีย่รอ้ยละ 4.79 เมือ่เทยีบปี 2561 กบัปี 2560 อกีทัง้บรษัิทมกีารปรับ
กลยุทธใ์หมใ่นการเพิม่ความระมัดระวงัมากขึน้ โดยลดปรมิาณพอรต์สนิเชือ่ในประเทศกมัพูชา และเพิม่ความ

เขม้งวดในการคัดกรองลกูคา้ทีม่ศีกัยภาพเพือ่เพิม่คณุภาพของสนิเชือ่และเพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนนิงานของ
บรษัิท  

- GL Leasing (Lao) Ltd. (บรษัิทยอ่ยในประเทศลาว) ลดลง จ านวน 9.04 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 7.54 เป็น

ผลมาจากการแข็งคา่ของเงนิบาทเทยีบกบัลาวกบีโดยเฉลีย่รอ้ยละ 6.61 เมือ่เทยีบปี 2561 กบัปี 2560  

- บรษัิทฯ และบรษัิท ธนบรรณ จ ากัด “TNB” (บรษัิทยอ่ยในประเทศ) เพิม่ขึน้จ านวน 103.64 ลา้นบาท และ 47.36 
ลา้นบาทตามล าดบั เนือ่งจากการออกผลติภัณฑใ์หมแ่ละกลยุทธท์ีจ่ะขยายพอรต์สนิเชือ่ในประเทศไทย 

2.  รายไดด้อกผลจากสนิเชือ่แก่ผูบ้รโิภคโดยมสีนิทรัพยค์ ้าประกันในงบการเงนิรวมเป็น 160.59 ลา้นบาท ลดลง

จ านวน 4.06 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.47 โดยสว่นใหญ่เป็นรายไดท้ีม่าจากบรษัิท ธนบรรณจ านวน 156.87 

ลา้นบาท ลดลงจ านวน 4.32 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.68 และ GLF จ านวน 3.72 ลา้นบาทลดลงจ านวน 

0.26 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 7.75 

3.  รายไดด้อกเบีย้จากสนิเชือ่รายยอ่ยในงบการเงนิรวมเป็น 159.21 ลา้นบาทเพิม่ขึน้ 107.62 ลา้นบาท จากปีกอ่น 

สะทอ้นถงึการเตบิโตอย่างรวดเร็วของฐานลกูคา้สนิเชือ่รายย่อย  

- บรษัิทยอ่ยในประเทศพม่าไดบ้นัทกึรายไดด้อกเบีย้จากสนิเชือ่รายยอ่ยในปีนีจ้ านวน 128.00 ลา้นบาท (เพิม่ขึน้ 

86.95 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 211.81) แมว้า่เงนิบาทแข็งคา่เมือ่เทยีบกบัจ๊าดพม่าโดยเฉลีย่รอ้ยละ 9.64 

เมือ่เทยีบปี 2561 กบัปี 2560  

- บรษัิทย่อยในประเทศอนิโดนีเซยีไดบ้ันทกึรายไดด้อกเบีย้จากสนิเชือ่รายย่อยในปีนี้จ านวน 31.21 ลา้นบาท 

(เพิม่ขึน้ 20.67 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 196.18) แมว้า่เงนิบาทแข็งคา่เมือ่เทยีบกบัอนิโดนีเซยีรูเปียโดยเฉลีย่

รอ้ยละ 10.47 เมือ่เทยีบปี 2561 กบัปี 2560 
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4.  รายไดด้อกผลจากสนิเชือ่เพือ่ผูบ้รโิภครายย่อยภายใตก้ารจัดการสนิเชือ่ร่วมทางการเงนิเป็น 44.92 ลา้นบาท 

ลดลงจากปีกอ่นจ านวน 2.88 ลา้นบาทหรือคดิเป็นรอ้ยละ 6.02 เป็นผลมาจากเงนิบาทแข็งค่าเมือ่เทยีบกับ

อนิโดนเีซยีรูเปียโดยเฉลีย่รอ้ยละ 10.47 เมือ่เทยีบปี 2561 กับปี 2560 โดยสนิเชือ่เพือ่ผูบ้รโิภคจัดเป็นผลติภัณฑ์

ทางการเงนิอกีประเภทหนึง่ภายใตก้ารจัดการสนิเชือ่ร่วมทางการเงนิเพือ่ใชใ้นการปลอ่ยสนิเชือ่ใหก้ับผูบ้รโิภคราย

ยอ่ยในประเทศอนิโดนเีซยีสาหรับซือ้เครือ่งจักรทางการเกษตร 

5.  รายไดด้อกเบีย้จากเงนิใหกู้ย้มืเป็น 1.87 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 199.84 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 99.07 

บรษัิทหยดุรับรูร้ายไดจ้ากเงนิใหกู้ย้มืภายใตข้อ้พพิาทดว้ยเหตผุลตามหลกัความระมัดระวงั 

6.  รายไดค้า่บรกิารสนิเชือ่เชา่ซือ้เป็น 86.02 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จ านวน 68.94 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 403.48 

แมว้่าเงนิบาทแข็งค่าเมือ่เทยีบกับจ๊าดพม่าโดยเฉลีย่รอ้ยละ 9.64 เมือ่เทยีบปี 2561 กับปี 2560 ซึง่รายได ้

คา่บรกิารสนิเชือ่เชา่ซือ้เกดิจากการใหบ้รกิารดา้นการปฏบิตักิารสนิเชือ่เชา่ซือ้โดย บรษัิทย่อยในประเทศพม่า(GL-

AMMK)กับบรษัิทพันธมติรทีเ่ป็นสถาบันทางการเงนิในประเทศพม่า(Century Finance) การเพิม่ขึน้นี้เป็นผลจาก

การเตบิโตอยา่งรวดเร็วของพอรต์สนิเชือ่เชา่ซือ้ของ Century Finance ในประเทศพมา่ 

7.  รายไดจ้ากการขาย เพิม่ขึน้จ านวน 7.57 ลา้นบาท เนือ่งมาจากบรษัิท ธนบรรณ จ ากัด ไดเ้ปิดตัวผลติภัณฑใ์หม่ใน

ไตรมาส 4/2560 

8.  รายไดอ้ืน่ในงบการเงนิรวมลดลง 88.19 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 20.77 สว่นใหญม่าจาก:  

 - การลดลงของก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นจ านวน 120.57 ลา้นบาท และการลดลงของรายไดอ้ืน่ๆ จ านวน 20.41 

ลา้นบาท  

 - รายไดอ้ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับการใหบ้รกิารสนิเชือ่เชา่ซือ้เพิม่ขึน้จ านวน 22.03 ลา้นบาท และรายไดอ้ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับ

การใหบ้รกิารสนิเชือ่รายยอ่ยเพิม่ขึน้จ านวน 6.14 ลา้นบาท 

9.  คา่ใชจ้่ายในการบรกิารและบรหิารในงบการเงนิรวมมจี านวน 1,278.05 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 133.10 ลา้นบาท หรอื

คดิเป็นรอ้ยละ 11.62 เมือ่เปรยีบเทยีบกับปีก่อน โดยการเพิม่ขึน้สว่นใหญ่มาจากคา่ธรรมเนียมทางกฎหมาย

เกีย่วกบัคดคีวามของบรษัิทและขาดทนุจากภาษีทีไ่ม่ไดใ้ช ้

10. หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูในงบการเงนิรวมเพิม่ขึน้ 237.28 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 73.45 เมือ่เปรยีบเทยีบกับ

ปีกอ่น ซึง่สว่นใหญเ่ป็นผลมาจากการตัง้ส ารองหนี้สงสยัจะสญูเพิม่ขึน้จากบรษัิทในประเทศไทย และบางสว่นเป็น

การตัง้ส ารองหนี้สงสยัจะสญูเพิม่ขึน้จากบรษัิทย่อยในประเทศกัมพูชา ลาว และอนิโดนีเซยี ทัง้นี้ผูบ้รหิารตัง้

ส ารองหนีส้งสยัจะสญูเพิม่ขึน้เพือ่เตรยีมตวัส าหรับมาตรฐานการบญัช ีTFRS9 ทีจ่ะบงัคบัใชใ้นอนาคต 

11.  ตน้ทนุขาย เพิม่ขึน้ 6.89 ลา้นบาท เนื่องมาจากบรษัิท ธนบรรณ จ ากัด ไดเ้ปิดตัวผลติภัณฑใ์หม่นี้ในไตรมาสที ่

4/2560 

12.  ในปี 2561 ไม่มกีารตัง้ประมาณการคา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูเพิม่เตมิของลกูหนี้เงนิใหกู้ย้มืภายใตข้อ้พพิาทและคา่

เผือ่หนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีเ้งนิใหกู้ย้มืและดอกเบีย้คา้งรับ 

13.  ขาดทนุจากการจ าหน่ายทรัพยส์นิรอการขายเพิม่ขึน้จาก 245.35 ลา้นบาท เป็น 329.16 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 83.81 

ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 34.16 ซึง่เป็นผลมาจากอตัราการยดึสนิทรัพยท์ีเ่พิม่ขึน้ของบรษัิทฯ 

14.  ในปี 2561 บรษัิทฯ บันทกึกลับรายการคา่ใชจ้่ายจากการประมาณการคา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูของลกูหนี้อืน่ และ     

กลบัรายการคา่ใชจ้่ายจากการประมาณการคา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูของสนิทรัพยห์มุนเวยีนอืน่ จ านวน 20.37  ลา้น

บาทและ 38.83 ลา้นบาท ตามล าดบั เนือ่งจากจ านวนลกูหนีล้ดลงจากการไดรั้บช าระคนื 

15.  ในปี 2561 ไมม่กีารตัง้ประมาณการคา่เผือ่การดอ้ยคา่เงนิลงทนุในบรษัิทร่วมเพิม่เตมิ 
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16.  ในปี 2561 ไมม่กีารตัง้ประมาณการคา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิมัดจ าเพิม่เตมิ 

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

บรษัิทฯ ไดรั้บรูส้ว่นแบง่ก าไรรอ้ยละ 29.99 จ านวน 110.94 ลา้นบาท ลดลง 61.02 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 

35.48 จากปีกอ่น โดยสว่นใหญ่เป็นผลมาจากการแข็งคา่ของเงนิบาทเมือ่เทยีบกับรูปีศรลีังกา และเป็นผลมาจาก

การเพิม่ขึน้ของคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู 

18.  คา่ใชจ้่ายทางการเงนิในงบการเงนิรวมมจี านวน 396.48 ลา้นบาท ลดลง จ านวน 48.87 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ย

ละ 10.97 จาก 445.35 ลา้นบาทในปีกอ่น ทัง้นีส้ว่นใหญม่าจากการลดลงของเงนิกูย้มืจากธนาคารของบรษัิทและ

บรษัิทย่อยในกมัพูชา (GLF)  

 ประธานแจง้ตอ่ทีป่ระชมุวา่ความเห็นของคณะกรรมการ คอื เห็นสมควรใหท้ีป่ระชมุรับทราบผลการด าเนนิงาน

ประจ าปีของบริษัท และอนุมัตงิบการเงนิของบรษัิท ในรอบปี 2561 สิน้สดุ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 และไดเ้ปิด

โอกาสใหท้ีป่ระชมุแสดงความคดิเห็นและซักถามขอ้มูลเพิม่เตมิ 

ค ำถำม คณุสรุเชษฐ ์ วนิยิกลู ผูรั้บมอบฉันทะจาก สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย สอบถามวา่ จากการทีบ่รษัิทไดต้ัง้

ส ารองหนี้สงสยัจะสญูไวเ้มือ่ปีกอ่น บรษัิทไดม้กีารตดิตามทวงถามหนีค้นืมาไดห้รอืไมแ่ละเป็นจ านวนเทา่ใด 
ค ำตอบ คณุทตัซยึะ โคโนชติะ ชีแ้จงวา่ กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทจะพยายามตดิตามทวงถามหนีค้นืใหไ้ดม้าก

ทีส่ดุ และอยา่งเร็วทีส่ดุเทา่ทีจ่ะกระท าได ้ อกีทัง้ กลุม่ลกูหนี ้รายไซปรัสและสงิคโปร ์ยังไดแ้จง้ความประสงคท์ีจ่ะช าระ
หนีค้นืทัง้หมดใหแ้กบ่รษัิทแลว้ อกีหนทางทีบ่รษัิทจะไดรั้บช าระหนีค้นื คอื บรษัิทไดเ้ริม่ท าการบงัคบัหลักทรัพยค์ ้า

ประกนัจากลกูหนี ้ เป็นทีด่นิในประเทศบราซลิดว้ย ดงันัน้ ผูบ้รหิารมคีวามมั่นใจวา่จะสามารถไดรั้บการช าระหนีค้นื

ทัง้หมด แตถ่งึกระนัน้ เนือ่งจากบรษัิทไดต้ัง้ส ารองหนี้สญูไวเ้ต็มจ านวนแลว้  บรษัิทจะไมม่คีวามเสยีหายเพิม่ขึน้จากหนี้
ในสว่นนีอ้กี 

 
ประธานไดก้ลา่วเสรมิวา่ ตัง้แตท่า่นและกรรมการตรวจสอบชดุใหมไ่ดเ้ขา้มาเริม่เป็นกรรมการทีบ่รษัิทเมือ่ปี 2561 ก็มี

จดุมุง่หมายทีจ่ะใหผู้บ้รหิาร ตดิตามใหล้กูหนีท้ีม่ปัีญหานีม้าช าระหนีใ้หไ้ด ้ และไดใ้หบ้รรจเุป็นวาระประจ าในการประชมุ

คณะกรรมการบรษัิท ใหผู้บ้รหิารตอ้งรายงานความคบืหนา้ในการตดิตามหนีจ้ากลกูหนี้ทีม่ปัีญหานี ้ ใหท้ีป่ระชมุ
คณะกรรมการรับทราบทกุครัง้ 

ค ำถำม  มผีูถ้อืหุน้ สอบถามดงันี ้

1. บรษัิทมแีผนอยา่งไรเกีย่วกับการแข็งคา่ของเงนิบาท 

2. บรษัิทมทีศิทางในการด าเนนิธรุกจิอย่างไร ส าหรับปี 2562 เพือ่ท าใหบ้รษัิทมผีลประกอบการก าไรทีด่ขี ึน้ 

ค ำตอบ  คณุทตัซยึะ โคโนชติะ ชีแ้จงดงันี ้

1. บรษัิทอาจไม่สามารถท าอย่างไรกับการแข็งค่าของเงนิบาท นอกจากหวังใหเ้งนิบาทอ่อนค่าลง และจะ

เนน้การก ากบัดแูลให ้บรษัิทยอ่ยแตล่ะประเทศด าเนนิธรุกจิใหด้ทีีส่ดุในสกลุเงนิของแตล่ะประเทศเองเป็น
หลกั  

2. ส าหรับทศิทางในการด าเนินธุรกจิของบริษัทนั้น เนื่องจากธุรกจิในประเทศเมียนมาร์ทีผ่่านมา ประสบ

ผลส าเร็จเป็นทีน่่าพอใจ ดังนัน้ บรษัิทย่อยในประเทศเมยีนมาร์จะเป็นผูน้ าในการเตบิโตของกลุม่บรษัิท
ส าหรับปี 2562 นี ้อยา่งไรก็ตาม ธุรกจิในบรษัิทย่อยอืน่ ๆ ก็มกีารปรับตัวดขี ึน้เชน่กัน บรษัิทจงึคาดหวังวา่

ผลประกอบการโดยรวมของบรษัิทจะดขีึน้ในปีนี ้  

ค ำถำม  คณุพงษ์เทพ คุย่เสงีย่ม ผูถ้อืหุน้ สอบถาม ดงันี้ 

1. อยากทราบวา่อตัราดอกเบีย้ของสนิเชือ่กลุม่ (group loan) ทีบ่รษัิทคดิกับลกูคา้ในประเทศเมยีนมารเ์ป็น

เทา่ไร 
2. ขอทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการด าเนนิธรุกจิในประเทศอนิโดนเิซยี 

ค ำตอบ   

1. คณุอาลัน ดูเฟส ตอบว่า อัตราดอกเบีย้ของสนิเชือ่กลุ่ม (group loan) ในประเทศเมยีนมาร ์ถูกจ ากัดจาก

ธนาคารกลางของเมยีนมารไ์วท้ีไ่ม่เกนิรอ้ยละ 30 อัตราทีแ่ทจ้รงิ (effective rate) หรอืในอัตราคงที ่ทีร่อ้ยละ 
1.5 ตอ่เดอืน (flat rate)  

2. คณุทัตซยึะ โคโนชติะ ชีแ้จงวา่ หลังจากที ่หุน้สว่นของเราคอื เจทรัสต ์ไดห้ยุดการท าธุรกจิกับบรษัิทย่อยใน
ประเทศอนิโดนีเซยีแลว้ บรษัิทจงึเปลีย่นกลยุทธไ์ปเปิดธุรกจิในเกาะซลูาเวซ ีและเกาะนูซาเตงิการา ซึง่เป็น
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เกาะที่ห่างไกลความเจริญมาก และเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบริษัท รวมทัง้ยังไม่มีคู่แข่งทางการคา้ 

โดยเฉพาะส าหรับผลติภัณฑ ์สนิเชือ่กลุม่ ของบรษัิท  โดยทีบ่รษัิทจะปลอ่ยสนิเชือ่ใหก้ับ ลูกคา้ทีจั่บกลุม่กัน
มา กลุม่ละ 5 คน และแตล่ะคนจะรับประกันใหค้นอืน่ในกลุม่ หากมลีกูคา้คนใดในกลุม่ผดินัดช าระ ลกูคา้อกี 4 

คนในกลุ่มก็จะเป็นผูช้ าระหนี้แทน และในเดอืนกมุภาพันธท์ีผ่่านมา บรษัิทสามารถท าสถติจิ านวนสัญญาใหม่
ไดส้งูทีส่ดุ ดังนั้น คุณทัตซยึะจงึเชือ่มั่นว่า ธุรกจิในประเทศอนิโดนิเซยีมศีักยภาพทีจ่ะเตบิโตและท าก าไร

ไดม้ากขึน้ในปีนีเ้มือ่เทยีบกบัปีทีแ่ลว้ 

ค ำถำม คุณชัยณรงค ์โรจจวัฒน์ ผูถ้ ือหุน้สอบถามว่า เมื่อหลายปีทีผ่่านมาประเทศกัมพูชาเคยเป็นธุรกจิที่ประสบ

ความส าเร็จมาก เหตใุดในระยะหลงันีจ้งึแยล่ง 

ค ำตอบ  คณุทตัซยึะ โคโนชติะ ชีแ้จงวา่ ธรุกจิในประเทศกมัพูชานัน้ เคยเป็นธุรกจิทีม่ผีลประกอบการดมีากอ่น และคดิ

วา่ยังคงดอียูใ่นดา้นของผลก าไร  เมือ่ประมาณปี 2555 ทีบ่รษัิทเพิง่ไปเริม่ธุรกจิในกัมพูชานัน้ ยังไม่มคีูแ่ขง่มากนัก แต่

หลงัจาก 5 ปีผา่นไป ในกมัพูชามบีรษัิท ไมโครไฟแนนซ ์ซึง่นับเป็นคูแ่ขง่ทีส่ าคัญของบรษัิท เกดิขึน้มากมายแมก้ระทั่ง

ในหมูบ่า้นเล็ก ๆ  และบรษัิทเล็งเห็นวา่ ตัง้แตเ่มือ่ปี 2560 ชาวกัมพูชามกีารกอ่หนี้สนิเพิม่ขึน้มากเกนิไปแลว้  บรษัิทจงึ

ตดัสนิใจทีจ่ะลดความเสีย่ง โดยการลดพอรท์การปลอ่ยสนิเชือ่ในประเทศกมัพูชา และหันมาขยายธุรกจิในประเทศเมยีน

มาร์แทน  อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ บรษัิทจะกลับมาขยายธุรกจิในกัมพูชาเหมอืนเดมิ เนื่องจากบรษัิทมกีารปรับปรุงระบบ

การตดิตามหนีใ้หด้ขี ึน้แลว้ จงึมคีวามมั่นใจมากขึน้วา่ ธรุกจิในกมัพูชาน่าจะกลับมาดขีึน้ในปีนี้ เมือ่เทยีบกับปีทีแ่ลว้ โดย

บรษัิทจะพยายามอยา่งดทีีส่ดุในการบรหิารความเสีย่งและการเตบิโตไปพรอ้มกนั 

เมือ่ไมม่ผีูใ้ดแสดงความคดิเห็นและซักถามขอ้มลูเพิม่เตมิอกี ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินวาระพจิารณา
รับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และอนุมัตงิบการเงนิส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2561 

ทัง้นี ้มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่ มาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุมมีตรัิบทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และอนุมัตงิบการเงนิส าหรับปีสิน้สดุวันที ่31 

ธันวาคม 2561 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มตทิีล่ง จ ำนวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ซึง่มำ

ประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 773,165,952 98.4477 

ไมเ่ห็นดว้ย 12,191,139 1.5523 

งดออกเสยีง 0 0 

บตัรเสยี 0 0 

หมำยเหต ุ  ในวาระนีม้ผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุระหวา่งการประชมุเพิม่ขึน้ 5 รายจ านวน 291,000 หุน้ (เสยีง)  รวมเป็น

จ านวนหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุทัง้หมด จ านวน 785,357,091 หุน้ (เสยีง) 

ระเบยีบวำระที ่3 พจิำรณำอนุมตักิำรงดจำ่ยเงนิปนัผล ประจ ำปี 2561 

 ประธานชีแ้จงตอ่ทีป่ระชมุวา่ แมว้า่ผลการด าเนนิงานของบรษัิทในปี 2561 (หรอืตัง้แตว่ันที ่1 มกราคม – 31 

ธันวาคม 2561) บรษัิทจะมผีลก าไร จ านวน 238.41 ลา้นบาท แตเ่นื่องจากบรษัิทมผีลขาดทนุสะสม (ยังไม่ไดจ้ัดสรร) 

จ านวน 540.32 ลา้นบาท และตามพระราชบัญญัตมิหาชน มาตรา 115 ระบุว่า การจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอืน่

นอกจากเงนิก าไรจะกระท ามไิด ้ ในกรณีทีบ่รษัิทยังมยีอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้มมใิหจ้่ายเงนิปันผล  ดังนัน้ บรษัิทจงึไม่

สามารถจา่ยเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนนิงานปี 2561 ได ้

คณะกรรมการจงึเห็นสมควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561จากผลการ
ด าเนนิงานสิน้สดุ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 115 ของ พระราชบัญญัตมิหาชน เนื่องจาก

บรษัิทมยีอดขาดทนุสะสม ทัง้นี ้ยังเป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิท ทีร่ะบวุา่บรษัิทฯ มนีโยบายจ่ายเงนิ
ปันผลในอัตราไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 40 จากก าไรสทุธหิลังหักภาษีเงนิไดแ้ละเงนิส ารองตา่ง ๆ ตามกฎหมาย ทัง้นี้ ตอ้ง

ค านงึถงึปัจจัยตา่งๆทีใ่ชพ้จิารณาประกอบการจ่ายเงนิปันผล เชน่ ผลการด าเนนิงานและฐานะทางการเงนิ สภาพคลอ่ง

ของบรษัิท การขยายธุรกจิของบรษัิทและปัจจัยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารงานของบรษัิทดว้ย ซึง่การทีบ่รษัิทมผีล
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ขาดทนุสะสม (ยังไม่ไดจ้ัดสรร) จ านวน 540.32 ลา้นบาท ถอืเป็นปัจจัยทีท่ าใหค้ณะกรรมการบรษัิท เห็นสมควรใหง้ด

จา่ยเงนิปันผล  โดยบรษัิทมขีอ้มลูการจา่ยเงนิปันผลเมือ่ 2 ปีทีผ่า่นมาปรากฏตาม รายละเอยีดทีน่ าเสนอบนจอภาพ 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุแสดงความคดิเห็นและซักถามขอ้มลูเพิม่เตมิ 

 เมือ่ไม่มผีูใ้ดแสดงความคดิเห็นและซักถามขอ้มูลเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินวาระพจิารณา
อนุมัตกิารงดจา่ยเงนิปันผล ประจ าปี 2561  

ทัง้นี ้มตใินวาระนีจ้ะตอ้งไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่  มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุมมีตเิห็นชอบใหง้ดจา่ยเงนิปันผลประจ าปี 2561 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

 

 

มตทิีล่ง จ ำนวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ซึง่มำ

ประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 785,357,091 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 

บตัรเสยี 0 0 

 

ระเบยีบวำระที ่4 พจิำรณำเลอืกต ัง้กรรมกำรทีอ่อกตำมวำระกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหนง่  

ประธานชีแ้จงตอ่ทีป่ระชมุวา่ตามขอ้บงัคับของบรษัิท ขอ้ 18 ระบวุา่ ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจ าปีทกุ

ครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึง่ในสาม (1/3) เป็นอตัรา  ถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบง่ออกใหต้รงเป็น

สามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกับสว่นหนึง่ในสาม(1/3) ....ใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้

เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหมก็่ได  ้

ปัจจุบนั บรษัิทมจี านวนกรรมการทัง้ส ิน้ 13 ทา่น   ดงันัน้ ในปี 2562 จงึมกีรรมการทีต่อ้งออกตามวาระจ านวน  5 

ทา่นตามรายชือ่และประวตัโิดยยอ่ ทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืเชญิประชมุ อนัไดแ้ก ่

 1.  ดร.พลเดช เทอดพทิกัษ์วานชิ ต าแหน่ง  กรรมการอสิระ  
  2.  นายรกิ ิอชิกิาม ิ ต าแหน่ง กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 

  3.  นายยซูเุกะ โคซมูะ ต าแหน่ง กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 
  4.  นายวบิลูย ์องิคากลุ ต าแหน่ง กรรมการอสิระ 

  5.  นายมเุนะโอะ ทาชโิร่ ต าแหน่ง กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

 ทัง้นี ้ในระหวา่งวนัที ่1 ตลุาคม – 31 ธันวาคม 2561 บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคลทีเ่ห็นวา่ มี

คณุสมบัตเิหมาะสมและไมม่ลีักษณะตอ้งหา้ม เพือ่รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑท์ีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้
บนเว็บไซตข์องบรษัิท แตไ่มม่ผีูถ้อืหุน้เสนอรายชือ่เขา้มาเพือ่พจิารณา 

 ในการนี ้ กรรมการทัง้ 5 ทา่นทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในต าแหน่งเดมิอกีวาระ

หนึง่ไดอ้อกจากทีป่ระชมุ  ประธานกลา่วตอ่ไปวา่  การตอ่วาระในครัง้นีจ้ะท าใหก้รรมการอสิระ 1 ทา่นคอื ดร.พลเดช 
เทอดพทิกัษ์วานชิ มวีาระการด ารงต าแหน่งเกนิ 9 ปีซึง่เป็นจ านวนปีสงูสดุทีแ่นะน าโดย ส านักงาน กลต. ภายใต ้

หลกัการก ากับดแูลกจิการทีด่ขีองบรษัิทจดทะเบยีน อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการไดพ้จิารณาอย่างรอบคอบแลว้ มี
ความเห็นวา่ ดร.พลเดชฯ ยังคงมคีณุสมบัตขิองกรรมการอสิระและมคีวามเป็นอสิระในการใหค้วามเห็นอย่างครบถว้น แม ้

จะด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระของบรษัิทมาเป็นระยะเวลายาวนานก็ตาม นอกจากนัน้ ขอ้มูลตา่ง ๆ เกีย่วกับบรษัิท 

ประวตัคิวามเป็นมา และ ขอ้มูลธรุกจิของบรษัิท ซึง่ทา่นไดรั้บจากการเป็นกรรมการของบรษัิทในชว่งเวลาทีผ่่านมานัน้ 
จะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ตอ่กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบทา่นอืน่ๆทีเ่ขา้มาด ารงต าแหน่งใหมใ่นบรษัิทเมือ่ปี 

2561 โดยขอ้มูลดงักลา่วจะเอือ้ประโยชนใ์หเ้กดิความตอ่เนือ่งของการปฏบิตัหินา้ทีข่องกรรมการอสิระและ
คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ป็นอยา่งด ี  ดงันัน้ คณะกรรมการ จงึเห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตใิหก้รรมการทัง้ 5 
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ทา่น กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในต าแหน่งเดมิอกีวาระหนึง่ เนือ่งจากบคุคลทัง้หา้ดงักลา่ว เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้

ความสามารถ และมปีระสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การด าเนนิธรุกจิของบรษัิท นอกจากนัน้ กรรมการอสิระทัง้ 2 ทา่น
เป็นผูท้ีม่คีณุสมบตัคิรบถว้นตามนยิามกรรมการอสิระทีบ่รษัิทก าหนด และสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอสิระและ

เป็นไปตามหลักเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง  

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุแสดงความคดิเห็นและซกัถามขอ้มลูเพิม่เตมิ 

 เมือ่ไมม่ผีูใ้ดแสดงความคดิเห็นและซักถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินวาระการ
พจิารณาอนุมัตกิารเลอืกตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระทัง้ 5 ทา่น กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึง่ 

 ทัง้นีใ้นวาระนี ้ จะท าการลงคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคล และมตใินวาระนีแ้ตล่ะบคุคลจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีง

ขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุมมีตอินุมัตกิารเลอืกตัง้กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระจ านวน 5  ทา่น ไดแ้ก ่    1. ดร.พลเดช 

เทอดพทิกัษ์วานชิ  2. นายรกิ ิอชิกิาม ิ3. นายยซูเุกะ โคซมูะ 4. นายวบิลูย ์องิคากลุ และ    5. นายมเุนะโอะ  ทาชโิร่ 

กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง่  โดยมผีูอ้อกเสยีง ดงันี ้

ล าดับ รายชือ่กรรมการ คะแนนเสยีง 

  เห็นดว้ย รอ้ยละ ไมเ่ห็นดว้ย รอ้ยละ งดออกเสยีง 
 

บัตรเสยี 

1. ดร.พลเดช เทอดพทิักษ์วานชิ 773,165,952 98.4477 12,191,139 1.5523 0 0 

2. นายรกิ ิอชิกิาม ิ 773,224,717 98.4552 12,132,374 1.5448 0 0 

3. นายยซูเุกะ โคซมูะ 772,413,235 98.3519 12,943,856 1.6481 0 0 

4. นายวบิูลย ์องิคากลุ 773,167,135 98.4478 12,189,956 1.5522 0 0 

5. นายมะเนะโอะ ทาชโิร ่ 772,413,235 98.3519 12,943,856 1.6481 0 0 

 

ระเบยีบวำระที ่5 พจิำรณำแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและก ำหนดคำ่ตอบแทน ประจ ำปี 2562  

ประธานแจง้วา่ ในวาระนี ้ คณะกรรมการ  เห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้ บรษัิท เคพเีอ็มจ ี

ภมูไิชย สอบบญัช ี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทส าหรับรอบระยะเวลาบญัช ี ประจ าปี 2562 สิน้สดุ ณ วนัที ่ 31 
ธันวาคม 2562 เนือ่งจากเห็นวา่ บรษัิทไดใ้ชบ้รกิารผูส้อบบญัชขีอง บรษัิทส านักงาน อวีาย จ ากดั มาเป็นเวลา

ตอ่เนือ่งกนัเป็นปีที ่ 12 จนถงึเมือ่ปีทีแ่ลว้ จงึเล็งเห็นวา่ จะเป็นการปฏบิตัทิีด่หีากบรษัิทจะใชส้ านักงานสอบบัญชรีาย
ใหม ่ เพือ่จะไดส้ามารถเปิดรับความเห็นใหม ่ ๆ ทีเ่ป็นอสิระมากขึน้จากผูส้อบบญัชรีายใหม ่ อกีทัง้คณะกรรมการ

ตรวจสอบมคีวามเห็นวา่ บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากัด เป็นบรษัิททีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีย่อมรับในระดับสากล
ในดา้นความเป็นมอือาชพีและประสบการณ์ ทัง้ยังมเีครอืขา่ยและส านักงานครอบคลมุในหลายประเทศทัว่โลก และได ้

เสนอคา่สอบบญัชใีนอตัราทีเ่หมาะสม  โดยไดเ้สนอรายชือ่ผูส้อบบญัชจี านวน 3 ทา่น ไดแ้ก ่

1. นายโชคชยั งามวฒุกิลุ  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต เลขทะเบยีน 9728 หรอื 

2. น.ส.อรวรรณ โชตวิริยิะกลุ  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต เลขทะเบยีน 10566 หรอื 
3. น.ส.ฐติมิา พงศไ์ชยยง   ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต เลขทะเบยีน 10728  

โดยใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึง่มอี านาจตรวจสอบ แสดงความเห็นตอ่งบการเงนิ และลงนามในรายงานการ
สอบบัญชขีองบรษัิท ทัง้นี ้ ไม่มผีูส้อบบญัชทีา่นใดมคีวามสมัพันธ ์หรอืสว่นไดเ้สยีกับบรษัิท ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิท 

นอกจากนัน้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตใิหก้ าหนดคา่สอบบัญช ีประจ าปี 
2562 จ านวน 9,400,000 บาท (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ย อืน่ ๆ) บรษัิทฯ และกลุม่บรษัิทจะใชส้ านักงานสอบบัญชแีห่งเดยีวกัน

นี้ ยกเวน้การตรวจสอบบัญชตีามกฎหมายทอ้งถิน่ของ บรษัิทย่อยในประเทศ สงิคโปร ์อนิโดนีเซยี และ บรษัิท พัฒนา
บรกิารสบาย จ ากดั ซึง่เป็นบรษัิทย่อยในประเทศไทย  อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะดแูลใหส้ามารถจัดท างบการเงนิ

ไดท้ันตามก าหนดระยะเวลา  โดยในปี 2561 คา่สอบบัญชขีองบรษัิทมจี านวน 6.35 ลา้นบาท (ไม่รวมคา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ)  
อยา่งไรก็ตาม เนือ่งจากขอบเขตของงานทีแ่ตกตา่งกันในการเสนอคา่สอบบัญช ีระหวา่ง บรษัิทส านักงาน อ ีวาย จ ากัด 
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และ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญช ีจ ากัด ท าใหไ้ม่สามารถน าค่าสอบบัญช ีของปี 2561 และ 2562 มา

เปรยีบเทยีบกนัได ้

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุแสดงความคดิเห็นและซกัถามขอ้มลูเพิม่เตมิ 

 เมือ่ไมม่ผีูใ้ดแสดงความคดิเห็นและซักถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินวาระการอนุมัติ

แตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีและก านดคา่สอบบญัช ีประจ าปี 2562 ทัง้นี ้มตใินระเบยีบวาระนี ้จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมาก
ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม      ทีป่ระชมุมมีตอินุมัตใิหแ้ตง่ตัง้บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบัญช ีจ ากดั เป็นผูส้อบบัญช ีของบรษัิท 

ประจ าปี 2562 สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 เป็นปีแรก เปลีย่นจาก บรษัิทส านักงาน อ ีวาย จ ากัด โดยมรีายชือ่

ผูส้อบบญัช ี ตามทีเ่สนอมา และอนุมัตใิหก้ าหนดคา่สอบบัญช ีประจ าปี 2562 จ านวน 9,400,000 บาท (ไมร่วม

คา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ) โดยมผีูอ้อกเสยีง ดงันี้ 

มตทิีล่ง จ ำนวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ซึง่มำ
ประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 785,357,091 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 

บัตรเสยี 0 0 

 

ระเบยีบวำระที ่6 พจิำรณำอนุมตักิำรก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดยอ่ย ส ำหรบัปี 2562  

ประธานชีแ้จงตอ่ทีป่ระชมุวา่ส าหรับคา่ตอบแทนกรรมการในปี 2562 นี ้ จะประกอบดว้ย คา่ตอบแทนรายเดอืน

ส าหรับกรรมการอสิระ และคา่เบีย้ประชมุส าหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อย ไดแ้ก ่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ รวมทัง้ คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  โดยพจิารณาใหเ้หมาะสมกบั

ขอบเขตหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ และใกลเ้คยีงกับอัตราคา่ตอบแทนกรรมการในอตุสาหกรรมเดยีวกนั รวมทัง้ สอดคลอ้ง

กบัผลประกอบการของบรษัิทเป็นส าคญั 

ในการนี ้คณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมัตใิหจ้ัดสรรคา่ตอบแทนกรรมการและ

กรรมการชดุยอ่ย ส าหรับปี 2562 ใหเ้ทา่กนักับ ปี 2561 โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1. คา่ตอบแทนกรรมการอสิระ : อตัราเดอืนละ 70,000 บาทตอ่คน  

   2. คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการ: ก าหนดจา่ยคา่เบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ทีม่าประชมุ  
- ประธานกรรมการบรษัิท 30,000 บาทตอ่ครัง้  

- กรรมการบรษัิท  20,000 บาทตอ่คนตอ่ครัง้  
  3. คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย ไดแ้ก ่

 -คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ:  ก าหนดจา่ยคา่เบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ทีม่าประชมุ 
- ประธาน 20,000 บาทตอ่ครัง้  

- กรรมการ 10,000 บาทตอ่คนตอ่ครัง้  

-คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการก ากับดแูลกจิการ: ก าหนดจา่ยคา่เบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ทีม่า  
ประชมุ 

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

-คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  ก าหนดจ่ายคา่เบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ทีม่าประชมุ 

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

 -คา่ตอบแทนอืน่  -ไมม่-ี 

 พนักงานหรอืผูบ้รหิาร จะไมไ่ดรั้บคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการชดุยอ่ย 
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ทัง้นี ้ เมือ่ปี 2561 บรษัิทมผีลประกอบการก าไรจ านวน 238.41 ลา้นบาท และมผีลขาดทนุสะสม (ยังไมไ่ด ้

จัดสรร) จ านวน 540.32 ลา้นบาท บรษัิทไดจ้่ายคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย รวมทัง้ส ิน้ 8.51 ลา้นบาท 

โดยไมม่กีารจ่ายคา่บ าเหน็จกรรมการ ส าหรับปี 2561 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิ ทัง้นี้ ไม่มผีูถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิ ประธานฯจงึเสนอให ้

ผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย ส าหรับปี 2562  

 ทัง้นี ้มตใินวาระนี ้จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีง ไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า

ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง โดยบรษัิทฯ มกีรรมการทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ ซึง่ถอืหุน้นับรวมกนัได ้ 944,969 หุน้ นับเป็นผูท้ีม่ ี

สว่นไดเ้สยี จงึไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนี้ 

มตทิีป่ระชุม  ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตกิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย ส าหรับปี 2562 

ใหเ้ทา่กนักบั ปี 2561 ตามทีเ่สนอมา โดยมผีูอ้อกเสยีง ดงันี้ 

มตทิีล่ง จ ำนวนเสยีงทีล่งมต ิ
(1หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ซึง่มำ
ประชุม 

เห็นดว้ย 784,412,122 99.8797 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 

ไมม่สีทิธอิอกเสยีง 944,969 0.1203 

บัตรเสยี 0 0 

ระเบยีบวำระที ่7   พจิำรณำเรือ่งอืน่ ๆ (ถำ้ม)ี 

 -ไมม่-ี 

 ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามเพิม่เตมิ 

ค ำถำม คณุสรุเชษฐ ์วนิยิกลู ผูรั้บมอบฉันทะจาก สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย สอบถามดงันี้ 

1. อยากทราบความคบืหนา้ของคดผีูบ้รหิารคนเดมิ 

2. บรษัิทมคีวามคดิทีจ่ะจัดท านโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ เพือ่เรยีกคนืภาพพจนข์องบรษัิทใหด้ขี ึน้
หรอืไม่ 

ค ำตอบ 

1. คณุทตัซยึะ โคโนชติะ กลา่วขอโทษในกรณีทีเ่กดิขึน้ อยา่งไรก็ตาม เนือ่งจากขณะนี้อดตีผูบ้รหิารทีถ่กู

กลา่วหาจาก ส านักงาน ก.ล.ต. นัน้ บดันี ้ ไมไ่ดอ้ยูใ่นบรษัิทแลว้ ดงันัน้ กรณีทีเ่กดิขึน้กบัผูบ้รหิารดงักลา่วนัน้ 

ณ บดันีไ้มม่สีว่นเกีย่วขอ้งใด ๆ กบับรษัิท และไดแ้ยกออกจากกนัอยา่งสิน้เชงิแลว้   อย่างไรก็ตาม สิง่ทีบ่รษัิท
สามารถท าไดแ้ละสญัญาวา่จะท าก็คอื การใหค้วามร่วมมอือยา่งเต็มทีก่บั เจา้หนา้ทีส่อบสวน DSI พนักงาน

อยัการ หรอื ศาลซึง่จะเป็นผูต้ัดสนิวา่ อดตีผูบ้รหิารดงักลา่วมคีวามผดิหรอืไม ่  ทัง้นี ้ จนถงึขณะนี ้ บรษัิทยัง
ไมไ่ดรั้บขา่วสาร หรอื การตดิตอ่ใด ๆ จาก เจา้หนา้ทีด่งักลา่ว  จงึยังไมม่คีวามคบืหนา้ใด ๆ ทีจ่ะแจง้ใหท้ราบ

ในขณะนี ้ และสบืเนื่องจากกรณีนี ้ บรษัิทไดรั้บค าสัง่จาก ส านักงาน ก.ล.ต. ใหท้ าการแกไ้ขงบการเงนิที่

เกีย่วขอ้ง ซึง่บรษัิทไดด้ าเนนิการแกไ้ขงบการเงนิตามค าสัง่ดังกลา่วดว้ยความชว่ยเหลอืจากบรษัิท อ ี วาย ไป
แลว้ เมือ่เดอืน กนัยายน ปี 2561 และไดข้อบคณุบรษัิท อ ีวาย ทีไ่ดร้่วมงานกนัมาเป็นเวลานานเกนิกวา่ 10 ปี 

2. ประธาน ชีแ้จงวา่ การปรับภาพพจนข์องบรษัิทใหด้ขี ึน้นัน้ ทา่นประธานมคีวามเห็นวา่ ควรยดึหลกัการด าเนนิ
กจิการดว้ยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้  โดยบรษัิทไดจ้ัดตัง้คณะกรรมการชดุย่อยขึน้อกี 2 คณะคอื 

คณะกรรมการก ากับดแูลกจิการ และ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพือ่มาชว่ยดแูลการจัดตัง้และปรับปรุง
นโยบายตา่ง ๆ เชน่ นโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ และนโยบายทีเ่กีย่วกับการบรหิารความเสีย่งตา่ง ๆ  

ซึง่ตอ้งการมุง่เนน้การก ากับดแูลใหก้ารด าเนนิงานของบรษัิทเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ และ

บรษัิทจะยดึมั่นในหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได ้และความสจุรติในการด าเนนิกจิการตอ่ไป 

ค ำถำม  คณุอรรัศย ์ศริชิมุพันธ ์สอบถาม ดังนี้ 

1. ขอทราบสดัสว่นการเตบิโตของธุรกจิในแตล่ะประเทศในปีนี ้ 

2. ขอใหอ้ธบิายผลติภณัฑ ์CarBuy และ MotoBuy รวมทัง้ธรุกจิการประมลูดว้ย 
ค ำตอบ  คณุทัตซยึะ โคโนชติะ ชีแ้จงดังนี ้
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1. ในสว่นของก าไร เชือ่วา่ส าหรับประเทศไทยจะมผีลก าไรทีก่ลับมาดเีชน่เดมิ ส าหรับกัมพชูา อาจจะคงทีห่รอืเพิม่ขึน้

เล็กนอ้ย สว่นอนิโดนเิซยี เมือ่เปรยีบเทยีบกบัตัวเอง มกีารเตบิโตเป็นสองเทา่ แตถ่า้เปรยีบเทยีบกับประเทศอืน่ก็เป็น
การเตบิโตเพยีงเล็กนอ้ย สว่นประเทศลาวอาจจะเทา่เดมิ หรอืเตบิโตเล็กนอ้ยประมาณรอ้ยละ 5-10  และส าหรับ

ประเทศเมยีนมาร ์น่าจะเตบิโตถงึ รอ้ยละ 50 ทัง้นี ้บรษัิทจะพยายามอยา่งเต็มที่ 
2. ส าหรับผลติภณัฑ ์ CarBuy นัน้ บรษัิทไมป่ระสบความส าเร็จในปีทีแ่ลว้ แตบ่รษัิทเห็นสญัญาณทีด่ขีองธรุกจิ 

MotoBuy รวมทัง้ การปลอ่ยสนิเชือ่รถจักรยานยนตม์อืสอง โดยทีธ่รุกจิในประเทศไทยจะเนน้การขยายธรุกจิทัง้ 2 
ประเภทนีใ้นปีนี ้  อยา่งไรก็ตาม บรษัิทยังคงตอ้งระมดัระวงัในการปลอ่ยสนิเชือ่ดังกลา่ว เนือ่งจากมคีูแ่ขง่มากใน

ตลาด ทีแ่ขง่ขนักนัในดา้นการจา่ยคา่คอมมชิชัน่สงูใหก้บัดลีเลอร ์ท าใหบ้รษัิทมคีา่ใชจ้า่ยและความเสีย่งสงู ในการนี้ 
บรษัิทจะพยายามหาชอ่งทางใหม ่ๆ เพิม่เตมิ เพือ่ขยายธรุกจิในประเทศไทยใหก้ลับมาเตบิโตเชน่เดมิ 

ขอ้เสนอแนะ  คณุอรรัศย ์ ศริชิมุพันธไ์ดแ้นะน าวา่ เนือ่งจากในขณะนีป้ระเทศไทย ไดร้ับผลกระทบจากมลพษิทีเ่กดิจากฝุ่ น 

pm 2.5 ซึง่อาจเกดิไดจ้ากการเผาพชืไร ่หรอืออ้ย จะเป็นไปไดห้รอืไม ่ทีบ่รษัิทจะพจิารณาการปลอ่ยสนิเชือ่ใหก้บัชาวไรอ่อ้ย

ในการซือ้อปุกรณต์ัดออ้ย 

ค ำตอบ  คณุทัตซยึะ โคโนชติะ ไดต้อบขอบคณุผูถ้อืหุน้ ทีใ่หค้ าแนะน า  และกลา่ววา่ ในแผนกลยทุธ ์ 5 ปี ของบรษัิทนัน้ 

หนึง่ในแผนทีส่ าคัญคอืการเสาะหาผลติภณัฑใ์หม ่ ๆ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้เชน่กนั  และอปุกรณท์างการ

เกษตรก็เป็นสิง่ทีบ่รษัิทสนใจ   

ค ำถำม  คณุกรีต ิ จันทวฒัน ์ ผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่ เนือ่งจากขณะนี้ มกีองทนุจากธนาคาร เริม่ชกัชวนนักลงทนุไปลงทนุใน

ประเทศเวยีดนามเนือ่งจากเศรษฐกจิในประเทศเวยีดนามก าลังเตบิโต  จงึขอสอบถามวา่ บรษัิทมแีผนทีจ่ะไปท าธรุกจิใน

ประเทศเวยีดนามหรอืไม ่

ค ำตอบ  คุณทัตซยึะ โคโนชติะ ชีแ้จงวา่ ขณะนีย้ังไมม่แีผนทีจ่ะไปเปิดธรุกจิในเวยีดนาม  

ค ำถำม  คณุไพศาล เตชะสมติ ผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่ ผูบ้รหิารของบรษัิทมคีวามมั่นใจเพยีงใดทีจ่ะชนะในคด ีฟ้ืนฟกูจิการ 
ค ำตอบ  คณุทัตซยึะ โคโนชติะ ชีแ้จงวา่ บรษัิทมคีวามมัน่ใจเต็มทีท่ีจ่ะชนะในคดฟ้ืีนฟกูจิการ โดยทีค่ านยิามของการเขา้สู่

สภาวะของการฟ้ืนฟกูจิการ นัน้ คอื การทีบ่รษัิทไมม่คีวามสามารถในการช าระหนี ้ แตใ่นขณะนี ้ สถานะทางการเงนิของบรษัิท

คอื มสีนิทรัพยม์ากกวา่ หนีส้นิ ซึง่แสดงวา่ บรษัิทมคีวามสามารถทีจ่ะช าระหนี้ได ้และไมเ่ขา้ขา่ยทีจ่ะตอ้งมกีารฟ้ืนฟกูจิการ  

ค ำถำม  คณุอรรัศย ์ ศริชิมุพันธ ์ ผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่ ถา้หากวา่ บรษัิทสามารถชนะคดทีางแพง่ทีฟ้่องโดย บรษัิทเจทรัสต ์

แลว้ ทางกลุม่ลกูหนีไ้ซปรัส และ สงิคโปร ์จะช าระคนืเงนิกูใ้หก้บับรษัิททัง้หมดเลยใชห่รอืไม ่

ค ำตอบ  คุณทัตซยึะ โคโนชติะ ชีแ้จงวา่ ลกูหนีท้ัง้สองกลุม่แสดงความประสงคท์ีจ่ะช าระหนีค้นืใหแ้กบ่รษัิท อยา่งไรก็ตาม 

อาจจะตอ้งรอจนกวา่คดจีะสิน้สดุ นอกจากนัน้ บรษัิทไดเ้ริม่ท าการบงัคับหลักทรัพยค์ ้าประกนัจากการกูย้มืเงนิของลกูหนีแ้ลว้ 

ดังนัน้ ไมว่า่จะดว้ยวธิใีดก็ตาม บรษัิทจะไดร้ับการช าระเงนิคนื  

ค ำถำม  คณุอรรัศย ์ศริชิมุพันธ ์ผูถ้อืหุน้ สอบถามตอ่ไปวา่ บรษัิทจะตอ้งคนืเงนิหุน้กูใ้หก้บั บรษัิทเจทรัสต ์หรอืไมเ่ป็นจ านวน

เทา่ใด และเมือ่ใด มผีลกระทบจากคดทีีม่ตีอ่กนัหรอืไม่ 

ค ำตอบ  คณุทัตซยึะ โคโนชติะ ชีแ้จงวา่ อาจจะตอ้งรอใหค้ดสี ิน้สดุกอ่น จงึจะสามารถตอบไดว้า่ บรษัิทจะตอ้งคนืเงนิกูใ้หแ้ก ่

บรษัิทเจทรัสต ์หรอืไม ่เทา่ใดและเมือ่ใด  

 เมือ่ไม่มผีูใ้ดแสดงความคดิเห็นและซกัถามขอ้มูลเพิม่เตมิ ประธานจงึกล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่านที่สละเวลาเขา้
รว่มประชมุ พรอ้มทัง้เสนอแนะความเห็นทีเ่ป็นประโยชนต์อ่ทีป่ระชมุและขอปิดการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 

 ปิดประชมุ เวลา 12.15 น. 

       ลงชือ่      สกล หาญสทุธวิารนิทร ์   

                (นายสกล หาญสทุธวิารนิทร)์ 

                 ประธานคณะกรรมการบรษัิท 

       ลงชือ่ ศริเิพ็ญ พงศช์ยัฤกษ์   

                ( น.ส.ศริเิพ็ญ พงศช์ยัฤกษ์) 

                   เลขานุการบรษัิท 

 

 

 


