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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 

ของ  

บรษิทั กรุป๊ลสี จ ากดั (มหาชน) 

(“บรษิทั”) 

 

วนั  เวลา  และสถานทีป่ระชุม: 

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดทีี ่28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งวนัีส ชัน้ 3 โรงแรม มริาเคลิแกรนด ์คอนเวนชั่น                 

เลขที ่99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงหลกัสี ่เขตดอนเมอืง กรุงเทพฯ 10210    

เร ิม่การประชุม: 

นางสาวชอ่ทพิย ์นมิติตานนท ์(“เลขานุการ”) กลา่วแจง้ใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 (“ทีป่ระชุม”) 

ทราบวา่ เนื่องจากในปีนี้ ยังคงมกีารแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรน่า หรอื โควดิ-19 โดยเฉพาะอย่างยิง่สายพันธุ์    

โอมคิรอน อกีทัง้ยังคงมีจ านวนผูต้ดิเชือ้รายใหม่ในประเทศไทยเป็นจ านวนเพิ่มสูงขึน้อย่างต่อเนื่อง ท าใหม้ีกรรมการ 

จ านวน 2 ทา่น ทีย่ังไม่สามารถกลับเขา้มาในประเทศไทยได ้อย่างไรก็ตาม กรรมการทัง้ 2 ทา่น ไดเ้ขา้ร่วมการประชุมนี้

ผ่านทางสือ่อเิล็กทรอนิกส ์และกรรมการอกี 6 ทา่น รวมถงึผูบ้รหิาร จ านวน 2 ทา่น ไดเ้ขา้ร่วมการประชมุดว้ยตนเอง ซึง่

เลขานุการไดก้ลา่วแนะน าคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการชดุย่อย ผูบ้รหิารของบรษัิท รวมถงึทมีทีป่รกึษาทางกฎหมาย            

จากบรษัิท ดแีอลเอ ไพเพอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั ทีไ่ดเ้ขา้ร่วมประชมุ ดงันี ้

 

กรรมการผูเ้ขา้รว่มประชุม (ดว้ยตนเอง): 

1) นายคานาเมะ  ฮาชโิมโตะ ประธานกรรมการ และกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร  

2) นายรกิ ิ  อชิกิาม ิ กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร และ
รองประธานกรรมการ 

3) นายทตัซยึะ    โคโนชติะ กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

รองประธานกรรมการ รักษาการณ์ประธานเจา้หนา้ที่
ฝ่ายการเงนิ และประธานกรรมการบรหิาร 

4) ดร. ธนพล   คงเจีย้ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

5) นายเจรญิ  เจรญิอรรถวทิย ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

6) นางสาวกนกรัตน ์  ดมีั่งม ี กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

 

กรรมการผูเ้ขา้รว่มประชุม (ผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส)์: 

7) นายมเุนะโอะ ทาชโิร ่ กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร รองประธานกรรมการ รองประธาน

เจา้หนา้ทีบ่ริหารฝ่ายสนับสนุน และกรรมการบริหารความ
เสีย่ง 

 

8) นายยซูเุกะ โคซมูะ กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร   

(รวมคดิเป็นสดัสว่นกรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชมุ รอ้ยละ 100.00) 

 

กรรมการบรหิารผูเ้ขา้รว่มประชุม (ดว้ยตนเอง): 

1) นายเฟรดเดอรกิ-อเล็กซองดวล พอล-ลอเรน้ท ์โซลบาน ี ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารบรษัิท PT Group Lease Finance 

Indonesia และกรรมการบรหิารของกลุม่ 
 

2) นายวทิวสั อรุณะกสกิร ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิัตกิาร และกรรมการบรหิารความ

เสีย่ง 

 

 

ม 
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ที่ปร ึกษาทางกฎหมายจากบริษทั ดีแอลเอ ไพเพอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ผู ้เข ้าร่วมประชุม (ผ่านสื่อ

อเิล็กทรอนกิส)์:  

1) นายสนัตภิาพ ด าประไพ ทนายความอาวโุส  

2) นางสาวกฤตยิา  วฒุหิรัิญปรดีา ทนายความ ม 

นายคานาเมะ คาชโิมโตะ ประธานกรรมการ ท าหนา้ทีป่ระธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวตอ้นรับและ            

กล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีเ่ขา้ร่วมประชมุ และกล่าวว่า การประชมุในครัง้นี้ จะด าเนินการประชมุเป็น 2 

ภาษา คอื ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใหผู้ถ้ ือหุน้เกดิความเขา้ใจมากยิง่ขึน้ ส่วนการแปลเป็นภาษาไทย รวมถงึ           

การแปลค าถามที่สอบถามโดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมและการตอบค าถามนั้น นายวทิวัส อรุณะกสกิร ประธานเจา้หนา้ที่                  

ฝ่ายปฏบิัตกิาร จะท าหนา้ทีเ่ป็นผูแ้ปล อย่างไรก็ตาม วธิกีารลงคะแนนเสยีง และการประกาศผลการนับคะแนนเสยีงใน             

แตล่ะวาระ จะด าเนนิการโดยใชภ้าษาไทยเท่านัน้ ทัง้นี้ เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและการปฏบิัตทิีถู่กตอ้ง สว่นการแปลเป็น

ภาษาอังกฤษนัน้ จะใชว้ธิกีารน าเสนอบนจอภาพ เพือ่อ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ตา่งชาต ินอกจากนัน้ ไดเ้รยีนเชญิ

ใหน้ายทรงศกัดิ ์แพ่งนคร ท าหนา้ทีส่กัขพียานในการนับคะแนนเสยีง  

 

ประธานฯ แจง้วา่ ในตอนทา้ยของแตล่ะวาระก่อนลงคะแนนเสยีง จะมกีารเปิดโอกาสใหก้ับผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบ

ฉันทะในการซักถาม และแสดงความคดิเห็นในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกับวาระนัน้ๆ แตห่ากเป็นการซักถามและแสดงความเห็น

ในประเด็นทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกับวาระนัน้ๆ บรษัิทจะเปิดโอกาสใหส้อบถาม และแสดงความคดิเห็นหลังจากการพจิารณาวาระ

สดุทา้ย หรอืวาระที ่7 แลว้เสร็จ  

 

ประธานฯ แจง้ว่า บรษัิทไดจั้ดท าหนังสอืเชญิประชมุทีร่ะบุ วัน เวลา สถานที ่และวาระการประชมุ ส าหรับการ

ประชมุผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2565 พรอ้มทัง้เอกสารแนบต่างๆ และไดจั้ดสง่ใหก้ับผูถ้ือหุน้โดยผ่านทางบริษัท ศูนยรั์บฝาก

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด ซึง่เป็นนายทะเบยีนหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทัง้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสอืพมิพ์

รายวัน เป็นการแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ตามเกณฑท์ีก่ฎหมาย และขอ้บังคับของบรษัิทก าหนดทุกประการ ดังนัน้ การบอก

กล่าวการประชมุครัง้นี้จงึเป็นไปโดยชอบ ประธานฯ จงึมอบหมายใหเ้ลขานุการประกาศองคป์ระชมุโดยใชภ้าษาอังกฤษ 

และท าการชีแ้จงวธิกีารลงคะแนน และการนับคะแนนเสยีงตามระเบยีบของบรษัิท โดยใชภ้าษาไทย เพือ่ความเขา้ใจและ

การปฏบิตัทิีถ่กูตอ้ง 

 

 เลขานุการประกาศองคป์ระชมุวา่ การประชมุในครัง้นีม้ผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง จ านวน 17 ราย มจี านวน

หุน้รวม 25,319,186 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 1.6597 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด และผูท้ีไ่ดรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ 

เขา้ร่วมประชมุ จ านวน 44 ราย มจี านวนหุน้รวม 697,353,305 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 45.7120 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได ้

ทัง้หมด รวมเป็น 61 ราย นับจ านวนหุน้ได ้ทัง้ส ิน้ 722,672,491 หุน้ หรอืเทา่กับรอ้ยละ 47.3716 ซึง่เกนิกวา่ 1 ใน 3 ของ

จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท ซึง่มจี านวนทัง้ส ิน้ 1,525,538,158 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บังคับ

ของบรษัิท ขอ้ 33 ซึง่ระบุว่า “องคป์ระชมุส าหรับการประชมุผูถ้อืหุน้ทุกคราว จะตอ้งประกอบดว้ยผูถ้อืหุน้ และผูรั้บมอบ

ฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชมุไม่นอ้ยกวา่ยีส่บิหา้คน (25) หรอืไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และ

ตอ้งถอืหุน้นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชมุ” 

การประกาศวธิกีารลงคะแนนเสยีง 

 เลขานุการชีแ้จงวธิกีารปฏบิัตใินการลงคะแนน และการนับคะแนนเสยีงใหท้ีป่ระชมุทราบเพือ่ใหก้ารประชมุเป็นไป

ตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีดงันี้ 

1. การออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุ ผูถ้อืหุน้ทกุคนจะมคีะแนนเสยีงเทา่กับจ านวนหุน้ทีต่นถอื โดยใหนั้บ 1 หุน้เป็น 1 

เสยีง 

2. ส าหรับวธิกีารลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระนัน้ ใหผู้ถ้อืหุน้ท าเครือ่งหมาย ในหัวขอ้ทีต่อ้งการลงคะแนนคอื เห็นดว้ย 

หรือ ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสยีง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้นจะไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ เพื่อแยกการ
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ลงคะแนนเสยีงได ้ยกเวน้กรณีผูรั้บมอบฉันทะจากผูล้งทนุตา่งประเทศทีแ่ตง่ตัง้ใหค้ัสโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูรั้บ

ฝากและดแูลหุน้ พรอ้มทัง้ลงลายมอืชือ่ในใบลงคะแนนเสยีง 

3. ใหผู้ท้ี่ตอ้งการคัดคา้นไม่เห็นดว้ย หรือตอ้งการงดออกเสยีงเท่านั้น ใหย้กมือขึน้ และรอใหเ้จา้หนา้ที่ไปเก็บใบ

ลงคะแนนเพือ่น าไปบนัทกึคะแนนเสยีง  

4. การลงคะแนนเสยีง ในเรือ่งการเลอืกตัง้กรรมการ จะกระท าเป็นรายบคุคล 

5. การลงคะแนนในลักษณะดังตอ่ไปนี้ จะถอืวา่การลงคะแนนดังกลา่วเป็นโมฆะ และบรษัิทจะไม่นับบัตรเสยีเป็นฐานใน

การค านวณคะแนนเสยีง  

• บตัรลงคะแนนทีม่กีารท าเครือ่งหมายเกนิกวา่หนึง่ทางเลอืกในวาระเดยีวกนั  

• บตัรลงคะแนนทีม่กีารขดีฆา่และไมม่ลีายมอืชือ่ก ากับ  

• บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสยีงเกนิกว่าเสยีงที่มีอยู่ หรือมีการแบ่งแยกการลงคะแนนเสยีง (ยกเวน้กรณี          

คสัโตเดยีน) 

6. เมื่อการประชุมเสร็จสิน้ก่อนออกจากหอ้งประชุม ใหผู้ถ้ ือหุน้ส่งมอบบัตรลงคะแนนเสยีงทัง้หมดคนืบริษัท กรณีที ่               

ผูถ้อืหุน้สง่บตัรลงคะแนนเสยีงไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ภายหลงัจากทีบ่รษัิทไดแ้จง้ปิดรับบัตรลงคะแนนเสยีงใน

แตล่ะวาระไปแลว้ บรษัิทจะไมน่ าคะแนนเสยีงดังกลา่วมานับรวมหรอืบนัทกึเป็นคะแนนเสยีงอกี และกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่

สง่บัตรลงคะแนนเสยีงไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม หรอืบัตรลงคะแนนไม่มกีารลงคะแนนเสยีงใดๆ บรษัิท จะถอืวา่ผูถ้ ือหุน้

เห็นดว้ยและจะนับรวมเป็นคะแนนเสยีงเห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ 

7. ผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชมุ ทีผู่ม้อบฉันทะ ไดม้หีนังสอืมอบฉันทะ ทีไ่ดร้ะบใุหล้งคะแนนเสยีงตามความประสงคใ์น

แตล่ะวาระไวแ้ลว้จะไม่ไดรั้บบัตรลงคะแนนเสยีงอกีเวน้แตว่า่ผูม้อบฉันทะใหส้ทิธผิูรั้บมอบในการลงคะแนนเสยีงแทน

ในทีป่ระชมุ โดยบรษัิทไดน้ าคะแนนเสยีงตามความประสงคด์งักลา่วบนัทกึไวล้ว่งหนา้แลว้ 

การประกาศวธิกีารนบัคะแนนเสยีง 

1. ในการรวบรวมผลคะแนนเสยีง บรษัิทจะน าคะแนนเสยีงทีไ่มเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีง รวมทัง้บตัรเสยี (ถา้ม)ี หักออก

จากคะแนนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเองและทีม่อบฉันทะ และคะแนนเสยีงทีเ่หลอืก็จะเป็นคะแนน

เสยีงส าหรับผูท้ีเ่ห็นดว้ยทัง้หมด 

2. หลงัจากการนับคะแนนเสร็จสิน้ ก็จะประกาศผลของแตล่ะวาระ ใหท้ีป่ระชมุรับทราบ 

เมื่อเสร็จสิน้การประชุม ก่อนออกจากหอ้งประชุม ใหผู้ถ้ ือหุน้ส่งใบลงคะแนนเสยีงทีเ่หลอืทัง้หมด คนืใหก้ับเจา้หนา้ที ่                 

เพือ่บรษัิทจะไดเ้ก็บไวเ้ป็นหลกัฐานตอ่ไป 

ตอ่จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาตามระเบยีบวาระตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี้ 

ระเบยีบวาระที ่1  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 เมือ่วนัที ่28 เมษายน 2564  

ประธานฯ แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า บริษัทไดม้ีการจัดท ารายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 ซึง่

ประชุมเมื่อวันที ่28 เมษายน 2564 และไดจั้ดส่งไปพรอ้มกับหนังสอืเชญิประชุม ในการนี้ คณะกรรมการมคีวามเห็นว่า 

รายงานการประชมุดังกลา่ว ไดบ้นัทกึไวถู้กตอ้งตามความเป็นจรงิ จงึเห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุรับรองรายงานการประชมุ

ดงักลา่ว 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุแสดงความคดิเห็นและซักถามขอ้มลูเพิม่เตมิ  
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ค าถาม:  นายทรงศักดิ ์แพ่งนคร ผูถ้อืหุน้ แจง้วา่ ตามทีป่ระธานฯ ไดแ้จง้ในทีป่ระชมุวา่ ไดน้ าสง่รายงานการประชมุสามัญ  

ผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 เมือ่วนัที ่28 เมษายน 2564 พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุส าหรับการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 

2565 ไปยังผูถ้ือหุน้นั้น เนื่องจากไม่พบว่ามีการน าส่งรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 28 

เมษายน 2564 ตามทีป่ระธานฯ แจง้ จงึขอสอบถามประเด็นดงักลา่ว  

ค าตอบ: เลขานุการ ตอบขอ้ซักถามว่า บรษัิทไดส้่งรายงานการประชมุดังกล่าว ไปพรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุสามัญ        

ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ในรูปแบบ QR Code เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเขา้ถงึขอ้มูลส าคัญทัง้หมด รวมถงึรายงานการประชมุ

ดงักลา่ว ไดอ้ยา่งงา่ยดาย ทัง้นี ้เพือ่ลดการใชก้ระดาษ รวมถงึการตดัไมท้ าลายป่า 

 

นายทตัซยึะ โคโนชติะ แจง้วา่ ส าหรับการประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้ถัดไป บรษัิทจะปรับปรุงประเด็นดงักลา่ว และจะท าใหผู้ถ้อืหุน้

เขา้ใจประเด็นดงักลา่วอยา่งชดัเจนและงา่ยยิง่ขึน้ 

 เมือ่ไม่มผีูใ้ดแสดงความคดิเห็นและซักถามขอ้มูลเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินวาระพจิารณา

รับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่28 เมษายน 2564 

ทัง้นี้ มตใินวาระนี้จะตอ้งไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุมมีตรัิบรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564 ซึง่จัดขึน้เมือ่วันที ่28 เมษายน 

2564 โดยมผีูอ้อกเสยีง ดงันี ้

มตทิีล่ง จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ซึง่มา

ประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 722,796,991 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 

บตัรเสยี 0 0 

 

ระเบยีบวาระที ่2  พจิารณารบัทราบรายงานประจ าปี 2563 – 2564 ของคณะกรรมการ และอนุมตังิบดุลและ    
งบก าไรขาดทุน และรบัทราบรายงานของผูส้อบบญัช ีส ิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2564  

ประธานฯ กล่าวแจง้ที่ประชุมว่า เนื่องจากงบการเงินประจ าปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563                  

และงบการเงนิประจ าปี 2564 สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 ยังไม่ไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญช ีงบการเงนิ

ดงักลา่วจงึไมส่ามารถถกูน าเสนอเพือ่การพจิารณาอนุมัตใินการประชมุวาระนี ้ดว้ยเหตดุงักลา่ว คณะกรรมการจงึเห็นสมควร

เสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี 2563 สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2563 และงบการเงนิประจ าปี 2564 

สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2564 ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่จะจัดขึน้ภายหลงังบการเงนิประจ าปี 2563 สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 

2563 และงบการเงนิประจ าปี 2564 สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2564 ไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชขีองบรษัิท    

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุแสดงความคดิเห็นและซักถามขอ้มลูเพิม่เตมิ  

ค าถาม:  นายณรงค ์จุนเจอืศุภฤกษ์ ผูถ้อืหุน้ แจง้ว่า ตามทีง่บการเงนิ ประจ าปี 2563 สิน้สดุ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563                  

และงบการเงนิประจ าปี 2564 สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท ยังไม่ไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญช ี             

อกีทัง้หลักทรัพยข์องบรษัิทไดถู้กระงับการซือ้ขาย จงึอยากขอใหผู้บ้รหิารของบรษัิทชีแ้จงใหท้ราบถงึผลประกอบการของ

บรษัิท ประจ าปี 2563 และ 2564 วา่บรษัิทมกี าไรหรอืขาดทนุในชว่งดงักลา่ว 
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ค าตอบ: นายทัตซยึะ โคโนชติะ ตอบในฐานะรักษาการณ์ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิและผูบ้รหิารของบรษัิทวา่ กอ่นอืน่

ตอ้งกราบขออภัยทา่นผูถ้อืหุน้ทกุทา่นเกีย่วกับการทีง่บการเงนิของบรษัิท ประจ าปี 2563 จนถงึงบการเงนิฉบับปัจจุบันนัน้ 

ยังไม่ไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญช ีจงึเป็นเหตใุหบ้รษัิทไม่สามารถน าสง่งบการเงนิ ประจ าปี 2563 สิน้สดุ ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2563 และงบการเงนิประจ าปี 2564 สิน้สดุ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 พรอ้มความเห็นของผูส้อบบัญชตี่อ      

ผูถ้อืหุน้ เพือ่ประกอบการพจิารณาในทีป่ระชมุ แมว้า่ขณะนี้ บรษัิทจะมงีบการเงนิทีย่ังไม่ไดต้รวจสอบอยู่ในมอื แตภ่ายใต ้

ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ต.ล.ท.”) งบการเงนิดังกลา่วจะยังไม่สามารถถูกเปิดเผยไดใ้นขณะนี้ 

นอกจากนัน้ ตวัเลขบางรายการทีร่ะบใุนงบการเงนินัน้ อาจถกูแกไ้ขหลงัจากกระบวนการตรวจสอบจรงิไดเ้สร็จสิน้ลง ดงันัน้ 

บรษัิทจงึไมส่ามารถเปิดเผยตอ่ทีป่ระชมุไดว้า่ ในปี 2563 – 2564 นัน้ บรษัิทมกี าไรหรอืขาดทนุ 

ฝ่ายบรหิารทราบดวีา่ หลักทรัพยข์องบรษัิทไดถู้กระงับการซือ้ขายมานานมากกวา่หนึง่ปีแลว้ ฉะนัน้ เราจงึเร่งกระบวนการ

ตรวจสอบงบการเงนิ ประจ าปี 2563 สิน้สดุ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 ใหเ้สร็จสิน้กอ่น จากนัน้จงึคอ่ยด าเนินการในส่วน

ของงบการเงนิ ประจ าปี 2564 สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 เพือ่ใหห้ลกัทรัพยข์องบรษัิท กลบัมาซือ้ขายไดต้ามปกต ิ

ภายหลังจากทีเ่ครื่องหมายระงับการซื้อขายไดถู้กปลดออกจากหลักทรัพย์ของบริษัท ทัง้นี้บริษัทไดน้ าส่งงบการเงิน 

ประจ าปี 2563 สิน้สดุ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 ทีย่ังไม่ไดต้รวจสอบ รวมถงึเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่มอียู่ในขณะนี้ 

ใหแ้ก่บรษัิท เคพีเอ็มจ ีภูมไิชย สอบบัญช ีจ ากัด (“KPMG”) ซึง่เป็นผูส้อบบัญช ีประจ าปี 2563 ของบรษัิท โดยขณะนี้

ทางบริษัทอยู่ระหว่างรอทาง KPMG แจง้ผลการตรวจสอบเอกสารดังกล่าว ทางบริษัทสัญญาว่า จะพยายามอย่างสุด

ความสามารถ เพือ่ใหก้ระบวนการตรวจสอบงบการเงนิ ประจ าปี 2020 สิน้สดุ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 เสร็จสิน้โดยเร็ว

ทีส่ดุ 

ค าถาม:  นางนันทพร ไตรเสรีกจิ ผูถ้อืหุน้ สอบถามถงึชว่งเวลาทีง่บการเงนิ ประจ าปี 2563 สิน้สดุ ณ วันที ่31 ธันวาคม 

2563 จะผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญช ีและถกูเผยแพร่สูส่าธารณะ รวมถงึชว่งเวลาทีห่ลักทรัพยข์องบรษัิทจะสามารถ

กลบัมาซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 

ค าตอบ: นายทัตซยึะ โคโนชติะ ตอบขอ้ซักถามวา่ ประเด็นทีส่อบถามนัน้ ขึน้อยู่กับ KPMG ซึง่เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท 

เนื่องจากทางบรษัิทไดน้ าส่งงบการเงนิทียั่งไม่ไดรั้บการตรวจสอบ ประจ าปี 2563 รวมถงึเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งทีบ่ริษัทมี

ทัง้หมด ใหแ้กท่าง KPMG เรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี้เพือ่ใหป้ระเด็นดังกลา่วแลว้เสร็จโดยเร็วทีส่ดุ สว่นประเด็นเรือ่งขัน้ตอนและ

ระยะเวลาทีห่ลักทรัพย์ของบริษัทจะสามารถกลับมาซือ้ขายไดนั้น้ บริษัทไดรั้บแจง้จากหน่วยงานก ากับดูแลว่า บริษัท

จะตอ้งน าสง่งบการเงนิ ประจ าปี 2563 สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 ใหแ้กท่าง ต.ล.ท. กอ่น หลงัจากนัน้ บรษัิทจงึจะ

สามารถเรยีกประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ (“EGM”) เพือ่อนุมัตงิบการเงนิดังกลา่ว โดยบรษัิทคาดหวังวา่ จะสามารถขออนุมัต ิ       

งบการเงนิ ประจ าปี 2564 สิน้สดุ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 ไปพรอ้มกัน ทางบรษัิทขอใหค้ ามั่นสัญญาว่า จะพยายาม

อย่างสดุความสามารถทีจ่ะจัดใหม้กีารประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้โดยเร็วทีส่ดุ และจะท าใหห้ลักทรัพยข์องบรษัิทกลับมาซือ้

ขายไดอ้กีครัง้ภายในปีนี ้ทางบรษัิทขอแสดงความเสยีใจทีท่ าใหผู้ถ้อืหุน้ทกุทา่นไดรั้บความเดอืดรอ้นจากการทีห่ลักทรัพย์

ของบรษัิทถกูระงับการซือ้ขายมา ณ ทีน่ี ้ 

ค าถาม:  นายณรงค ์จุนเจอืศภุฤกษ์ ผูถ้อืหุน้ แจง้วา่ คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งท าหนา้ทีรั่กษาผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ 

หากทาง KPMG ซึง่เป็นหนึง่ในสีบ่รษัิทตรวจสอบบัญชรีายใหญ่ของโลก ไดแ้จง้ขอหลักฐาน/ขอ้มูลบางอย่าง และบรษัิท

ไดน้ าสง่ขอ้มูลตามรอ้งขอไปให ้KPMG แตท่าง KPMG กลับไม่พอใจกับขอ้มูลทีไ่ดรั้บและไม่ท าการตรวจสอบงบการเงนิ

ใหก้ับทางบรษัิท แสดงวา่บรษัิทอาจมปัีญหาบางประการ ทางผูถ้อืหุน้เคยไดย้นิมาวา่ อดตีผูบ้รหิารทา่นหนึง่ของบรษัิทได ้

ถูกส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) กลา่วหาวา่ท าการฟอกเงนิ แตต่ัวผูถ้อืหุน้

นัน้ไม่ทราบวา่ประเด็นดังกลา่วเป็นเรือ่งจรงิหรอืไม่ แตจ่วบจนปัจจุบัน ประเด็นนี้ก็ยังคงไม่สามารถถูกแกไ้ขโดยบรษัิท  EY 

Corporate Services Limited (“EY”) และ KPMG ซึง่ทัง้สองบรษัิทตา่งก็เป็นหนึง่ในสีบ่รษัิทตรวจสอบบัญชรีายใหญ่ของ

โลก นอกจากนัน้ กระผมทราบมาว่า บรษัิท J Trust Asia Pte. Ltd. (“JTA”) ไดท้ าการฟ้องรอ้งบรษัิท แต่ทางผูถ้ือหุน้

กลบัไมท่ราบขอ้มลูเกีย่วกับ JTA รวมถงึไมท่ราบสาเหต ุความคบืหนา้คดคีวาม และค าพพิากษาของคด ีนอกจากนีก้ระผมก็

ไม่ทราบว่า บริษัทมีก าไรหรือขาดทุนในปีงบประมาณ 2563 และ 2564 เป็นจ านวนเท่าใด ดว้ยเหตุดังกล่าว จงึขอให ้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูต้อบขอ้ซักถามขา้งตน้ 
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ค าตอบ: ดร.ธนพล คงเจี้ยง ตอบขอ้ซักถามว่า ความรับผดิชอบหลักของคณะกรรมการตรวจสอบ คอื การท างานเพื่อ

ผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้เป็นหลัก ซึง่ขณะนี ้คณะกรรมการตรวจสอบอยูร่ะหวา่งเร่งด าเนนิการทางกฎหมายในทกุประเด็นที่

เกีย่วขอ้งทัง้หมด  

นายทัตซยึะ โคโนชติะ แจง้วา่ บรษัิทไดพ้ยายามแกไ้ขปัญหาทัง้หมดที ่KPMG หยบิยกขึน้มาตามทีร่ะบไุวใ้นรายงานการ

ไม่ใหข้อ้สรุปตอ่งบการเงนิประจ าไตรมาส 3 ปี 2563 ของบรษัิท ซึง่จัดท าโดย KPMG โดยบรษัิทไดท้ าการชีแ้จงประเด็น

ต่างๆ ใหนั้กลงทุนและผูถ้ือหุน้ทุกท่านทราบ ผ่านการเปิดเผยข่าวบนเว็บไซตข์อง ต.ล.ท. รวมถงึการจัดประชมุเพื่อให ้

ขอ้มูลกับผูล้งทนุและผูเ้กีย่วขอ้ง (Public Presentation) ผ่านทาง Facebook Live ซึง่ในปี 2563 นัน้ การประชมุดังกล่าว

ไดถู้กจัดขึน้เป็นจ านวนทัง้ส ิน้ 2 ครัง้ ขณะนี้บรษัิทก าลังหารือประเด็นต่างๆ กับ KPMG ในเชงิรุก อกีทัง้ยังไดด้ าเนินการ

ตา่งๆ ตามค าแนะน าของ KPMG ทางบรษัิทจะพยายามทีจ่ะน าสง่งบการเงนิตา่งๆ ทีค่งคา้งใหแ้กท่าง ต.ล.ท. โดยเร็วทีส่ดุ

เทา่ทีจ่ะท าได ้สว่นประเด็นค าถามเกีย่วกับผลประกอบการของบรษัิท ประจ าปี 2563 และ 2564 นัน้ ขณะทางบรษัิทยังไม่

สามารถเปิดเผยไดว้่า บรษัิทมกี าไรหรือขาดทุนในช่วงสองสามปีทีผ่่านมา เนื่องจากบรษัิทตอ้งเปิดเผยงบการเงนิของ

บรษัิทตอ่ ต.ล.ท.และสูส่าธารณะกอ่น มฉิะนัน้จะถอืวา่ ทางบรษัิทไดก้ระท าการฝ่าฝืนขอ้บงัคบัของ ต.ล.ท. 

นายทัตซยึะ โคโนชติะ แจง้ว่า ในส่วนของการกล่าวโทษอดตีกรรมการท่านหนึ่งของบริษัทในปี 2560 โดยส านักงาน 

ก.ล.ต. นัน้ สบืเนื่องจากกระบวนการสบืสวนสอบสวน ยังอยู่ระหว่างการพจิารณาของกรมสอบสวนคดพีเิศษ (“DSI”) 

ดังนัน้ทางบรษัิทจงึไม่สามารถตอบค าถามนี้ไดใ้นขณะนี้ อย่างไรก็ตาม ทางบรษัิทจะชีแ้จงประเด็นดังกล่าวใหผู้ถ้ ือหุน้      

ทกุทา่นทราบ หลงัจากที ่DSI ไดข้อ้สรุปส าหรับกรณีนี ้

ค าถาม:  นายทรงศักดิ ์แพ่งนคร ผูถ้ ือหุน้ สอบถามถงึขัน้ตอนการแต่งตัง้ผูส้อบบัญช ีรวมถงึการก าหนดค่าตอบแทน

ประจ าปี 2564 และ 2565 เนือ่งจากประเด็นดงักลา่วมคีวามเกีย่วขอ้งกับชว่งเวลาทีห่ลักทรัพยข์องบรษัิทจะสามารถกลับมา

ซือ้ขายไดอ้กีครัง้ อกีทัง้ยังไดใ้หค้ าแนะน าบางประการ ดงัตอ่ไปนี ้

1. จากการทีไ่ดเ้ขา้ร่วมการประชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่จัดโดยบรษัิทตา่งๆ จ านวนหลายครัง้ และไดส้งัเกตวา่ บรษัิทเหลา่นัน้ 

ไดเ้ชญิผูส้อบบญัชเีขา้ร่วมการประชมุผูถ้อืหุน้ดว้ย จงึมคีวามประสงคท์ีจ่ะแจง้ขอใหท้างบรษัิท เชญิผูส้อบบญัชใีห ้

เขา้ร่วมการประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทเชน่กัน ทัง้นี้เพือ่เป็นการเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดส้อบถามประเด็นค าถาม

ตา่งๆ กบัผูส้อบบญัชโีดยตรง 
 

2. ตอ้งการใหท้างบรษัิทจัดประชมุเพื่อใหข้อ้มูลกับผูล้งทุนและผูเ้กีย่วขอ้ง (“Public Presentation”) ผ่านทาง 

Facebook Live เนื่องจากทางบรษัิทไดแ้จง้นักลงทนุและผูถ้อืหุน้ผ่านการประชมุ Public Presentation ซึง่จัดขึน้

ทาง Facebook Live ในปีทีผ่่านมาว่า บรษัิทจะจัดประชมุ Public Presentation ผ่านทาง Facebook Live เป็น

ประจ าทกุ 3 เดอืน เพือ่รายงานสถานการณ์ของบรษัิท ซึง่ตนเองคดิวา่ การด าเนนิการดังกลา่วน่าจะเป็นผลดตี่อ   

ผูถ้อืหุน้ทกุคน 

ค าตอบ: นายทัตสยึะ โคโนชติะ แจง้ว่า ทางบริษัทอาจขอใหผู้ส้อบบัญชเีขา้ร่วมการประชุมผูถ้ือหุน้ที่ก าลังจะจัดขึน้ 

อย่างไรก็ตาม ทางบรษัิทไม่สามารถสัญญาไดว้่า ผูส้อบบัญชจีะเขา้ร่วมการประชุมดังกล่าวหรือไม่ สว่นการจัดประชุม

เพือ่ใหข้อ้มลูกบัผูล้งทนุและผูเ้กีย่วขอ้ง (Public Presentation) ผา่นทาง Facebook Live นัน้ ในปี 2564 ทางบรษัิทไดจ้ัด

ประชมุดังกล่าว จ านวนทัง้ส ิน้ 2 ครัง้ ตามกฎเกณฑข์อง ต.ล.ท. หลังจากนัน้ทางบรษัิทก็มไิดจ้ัดใหม้กีารประชมุดังกล่าว 

เนื่องจากมไิดถู้กแจง้ขอใหจ้ัดการประชุมดังกล่าวดังเช่นทีผ่่านมา อกีทัง้หลังจากการจัดประชุม Public Presentation      

ผ่านทาง Facebook Live ครัง้ลา่สดุในปี 2564 นัน้ ทางบรษัิทก็ยังไม่มคีวามคบืหนา้ด าเนนิการใดๆ เพิม่เตมิ ซึง่หากทาง

บรษัิทจัดประชมุดงักลา่วอกีและแจง้ในสิง่เดมิทีเ่คยแจง้ ผูถ้อืหุน้อาจเกดิการเขา้ใจผดิ อยา่งไรก็ตาม ทางบรษัิทจะรายงาน

ความคบืหนา้ด าเนนิการดา้นงบการเงนิ รวมถงึประเด็นตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษัิท ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ผา่นการเผยแพร่ขา่วบน

เว็บไซตข์อง ต.ล.ท. โดยจะรายงานเป็นประจ าทกุไตรมาสตามกฎเกณฑข์อง ต.ล.ท.  

ส าหรับประเด็นผูส้อบบัญช ีประจ าปี 2564 นัน้ บรษัิทตอ้งเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ รวมทัง้การก าหนด

คา่ตอบแทนผูส้อบบัญช ีภายหลังจากทีง่บการเงนิ ประจ าปี 2563 ไดผ้่านการตรวจสอบโดย KPMG แลว้เสร็จ เนื่องจาก          

ไม่มผีูส้อบบัญชรีายใด รวมถงึทาง KPMG ทีจ่ะรับเป็นผูส้อบบัญช ีประจ าปี 2564 ของบรษัิท เวน้แตผู่ส้อบบัญชเีหล่านัน้ 

จะทราบยอดดลุยกมาของงบดลุและงบการเงนิของบรษัิท 
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ค าถาม:  นายสนิธ ุเวศยว์รุตม ์ผูถ้อืหุน้ สอบถาม/แจง้ ประเด็นดงัตอ่ไปนี:้ 

1. อยากทราบถงึผลการด าเนนิงานของบรษัิทในรอบปีงบประมาณ 2563 และ 2564 

2. ตอ้งการแจง้ขอใหบ้รษัิทพมิพเ์อกสารทีเ่กีย่วขอ้งกับวาระที ่2 เพือ่เผยแพร่ใหท้ีป่ระชมุทราบ 

3. อยากทราบวา่เหตใุดบรษัิทจงึตัง้ชือ่สาขาใหม่ๆ  วา่ ธนบรรณ (“TNB”) แทนทีจ่ะตัง้เป็น GL หรอื GL Capital เป็น

ตน้ 

4. อยากทราบวา่เหตใุดบรษัิทจงึมสีาขาเพยีง 5 สาขา ในขณะทีบ่รษัิทเงนิทนุใหม่ๆ  ทีต่ัง้ข ึน้ภายหลงับรษัิท อาทเิชน่ 

เมอืงไทยลสีซิง่ ศรสีวสัดิ ์เงนิตดิลอ้ เป็นตน้ มหีลายพันสาขา 

5. อยากทราบว่าเหตุใดบริษัทจงึขอใหผู้ถ้ ือหุน้อนุมัตงิบการเงนิ ประจ าปี 2563 และ งบการเงนิ ประจ าปี 2564                

ในทีป่ระชมุ ทัง้ทีบ่รษัิทยังมไิดแ้จง้ก าไรและขาดทนุส าหรับปีงบประมาณ 2563 และ 2564 ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

6. เห็นดว้ยกับขอ้เสนอแนะของนายทรงศักดิ ์แพ่งนคร วา่บรษัิทควรเชญิผูส้อบบัญชใีหเ้ขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้เพื่อ

เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามโดยตรงตอ่ผูส้อบบญัช ี

ค าตอบ:นายวทิวัส อรุณกสกิร กลา่ววา่ ในวาระที ่2 บรษัิทมไิดข้อใหผู้ถ้อืหุน้อนุมัตงิบการเงนิในทีป่ระชมุ แตบ่รษัิทขอให ้   

ผูถ้อืหุน้อนุมัตงิบการเงนิปี 2563 และงบการเงนิปี 2564 ในการประชมุผูถ้อืหุน้ซึง่จะจัดขึน้หลังจากทีง่บการเงนิ ประจ าปี 

2563 และงบการเงนิ ประจ าปี 2564 ของบริษัท ไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชแีลว้ ดังนั้นเราจงึไม่มีเอกสารที่

เกีย่วขอ้งกบัวาระนีเ้พือ่เผยแพร่ในทีป่ระชมุ นอกจากนี ้บรษัิทจะเชญิผูส้อบบัญชเีขา้ร่วมการประชมุผูถ้อืหุน้ในครัง้ตอ่ไป 

นายทัตสยึะ โคโนชติะ กลา่ววา่ บรษัิท ธนบรรณ จ ากัด (“TNB”) เป็นบรษัิทย่อยของบรษัิททีถู่กซือ้เมือ่ประมาณ 8 ปีที่

ผ่านมา ซึง่ถูกตัง้ชือ่ว่า TNB ตัง้แต่แรก รวมถงึการตัง้ชือ่สาขาดว้ย เนื่องจากรูปแบบธุรกจิของบริษัทนั้น แตกต่างจาก

เมอืงไทยลสีซิง่และเงนิตดิลอ้ พนักงานของเราจงึไดรั้บมอบหมายใหร้อลกูคา้ในรา้นของตัวแทนจ าหน่ายรถจักรยานยนต์

แทนการเปิดสาขาเพื่อรอลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการ ฉะนั้นเราจงึมีจ านวนสาขานอ้ยกว่าบริษัทอืน่ๆ ทีก่ระท าธุรกจิลักษณะ

เดยีวกัน นอกจากนัน้ เราตอ้งการแขง่ขันในระดับนานาชาตมิากกวา่การแขง่ขันในระดับประเทศ เราจงึไดข้ยายธุรกจิไปยัง

ประเทศอืน่ๆ อาทเิชน่ กมัพูชา พมา่ ลาว อนิโดนเีซยี เป็นตน้ 

นายรกิ ิอชิกิาม ิอธบิายเพิม่เตมิว่า ธุรกจิเชา่ซือ้หรือธุรกจิปล่อยสนิเชือ่รถจักรยานยนตข์องบรษัิทนัน้ มคี่าใชจ้่ายในการ

ด าเนนิการ (“OPEX”) นอ้ยกวา่ธุรกจิไมโครไฟแนนซ ์เนื่องจากเราจัดสรรพนักงานเพียง 1 – 2 คนไปประจ ายังรา้นของ

ตวัแทนจ าหน่ายรถจักรยานยนต ์และเราตอ้งการเพยีงมอืถอื 1 เครือ่ง โตะ๊ท างาน 1 ตวั และแล็ปท็อป 1 เครือ่ง แทนทีก่าร

เปิดสาขาใหญ่/ ส านักงาน/รา้นคา้ ธุรกจิของเราสามารถขยายไปยังบางภมูภิาค/ประเทศไดอ้ย่างรวดเร็ว อาทเิชน่ กัมพูชา 

ลาว พม่า อนิโดนีเซยี เป็นตน้ เนื่องจากเรามแีอปพลเิคชนัของเราเอง นอกจากนี้เรายังมรีะบบรวมศนูยเ์พือ่ใหเ้ราสามารถ

สง่พนักงานของเราไปยังพื้นที ่ในขณะทีส่ัญญาจะถูกสง่ไปยังส านักงานใหญ่เพื่อตรวจสอบการประเมนิเครดติ ตอนนี้เรา

ก าลงัวางแผนทีจ่ะด าเนนิงานในอนาคตโดยไมใ่ชก้ระดาษ เพือ่เร่งเวลาด าเนนิการของเรา 

ค าถาม:  นายสนิธ ุเวศยว์รุตม ์ผูถ้อืหุน้ แจง้วา่ เนือ่งจากตนเองมปีระสบการณ์ในอตุสาหกรรมยานยนต ์รวมถงึธรุกจิเชา่ซือ้

รถจักรยานยนตใ์หม ่ดังนัน้ในมุมมองของกระผม ธุรกจิเชา่ซือ้รถจักรยานยนตใ์หม่คอืธุรกจิทีท่ าใหข้าดทนุ เนื่องจากพบวา่

ปัจจบุนัการออกรถจักรยานยนตใ์หม่นัน้ ใชเ้งนิดาวนค์อ่นขา้งต า่และลกูคา้บางรายอาจไม่ตอ้งการช าระหนี้ตอ่ไป สดุทา้ยเรา

อาจตอ้งยดึรถจักรยานยนตค์นื ซึง่สง่ผลใหข้าดทนุประมาณ 20,000 – 30,000 บาท/คัน กระผมจงึประสงคท์ีจ่ะเสนอแนะ

ให ้บรษัิทท าธุรกจิ Motor for Cash (“MFC”) เชน่เดยีวกับบรษัิทเมอืงไทย หรอืไมโครลสีซิง่ส าหรับรถบรรทกุขนาดเล็ก

แทน 

ค าตอบ:นายวทิวัส อรุณกสกิร แจง้วา่ ธุรกจิ MFC เป็นธุรกจิทีท่ าก าไรได ้อย่างไรก็ตาม ธุรกจิเชา่ซือ้รถจักรยานยนตใ์หม่

ของบรษัิทก็เป็นธุรกจิทีท่ าก าไรไดเ้ชน่กัน แมว้่าเราจะมกีารยดึรถจักรยานยนตค์นืบา้ง แต่เราก็มขีัน้ตอนการประมูลและ

สถานทีข่ายรถจักรยานยนตท์ีถู่กยดึคนืทกุเดอืน นอกจากนี้เรายังมธีุรกจิรถจักรยานยนตม์อืสองอกีดว้ย ดังนัน้ ในสว่นของ

ธุรกจิรถมอเตอรไ์ซคนั์น้ เราไดด้ าเนนิธุรกจิครอบคลมุทกุวงจรชวีติแลว้ อย่างไรก็ตาม เราจะศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับ

ธรุกจิ MFC และจะแสวงหาธรุกจิทีท่ าก าไรมากยิง่ขึน้ใหก้ับบรษัิทตอ่ไป 

 เมือ่ไม่มผีูใ้ดแสดงความคดิเห็นและซักถามขอ้มูลเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินวาระพจิารณา

รับทราบรายงานประจ าปี 2563 – 2564 ของคณะกรรมการ และอนุมัตงิบดลุและงบก าไรขาดทนุ และรับทราบรายงานของ

ผูส้อบบญัช ีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 และ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
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ทัง้นี้ มตใินวาระนี้จะตอ้งไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน 

 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุมมีตอินุมัตใิหพ้จิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี 2563 สิน้สดุ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 และ          

งบการเงนิประจ าปี 2564 สิน้สดุ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่จะจัดขึน้ภายหลังงบการเงนิประจ าปี 

2563 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบการเงินประจ าปี 2564 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไดผ้่านการ

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีองบรษัิท โดยมผีูอ้อกเสยีง ดงันี ้

มตทิีล่ง จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ซึง่มา

ประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 722,639,707 99.9782 

ไมเ่ห็นดว้ย 157,284 0.0218 

งดออกเสยีง 0 0 

บตัรเสยี 0 0 

 

ระเบยีบวาระที ่3 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรและเงนิปันผลประจ าปี จากผลการด าเนนิงาน สิน้สุด ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2563 และ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 (ถา้ม)ี  

ประธานฯ กล่าวแจง้ที่ประชุมว่า เนื่องจากงบการเงินประจ าปี 2563 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ         

งบการเงนิประจ าปี 2564 สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 ยังไมไ่ดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัช ีฉะนัน้ คณะกรรมการ

จงึเห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรและเงนิปันผลประจ าปี จากผลการด าเนนิงาน สิน้สดุ ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 2563 และจากผลการด าเนนิงาน สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 (ถา้ม)ี ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่จะจัดขึน้

ภายหลังงบการเงนิประจ าปี 2563 สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2563 และงบการเงนิประจ าปี 2564 สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 

2564 ไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีองบรษัิท    

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุแสดงความคดิเห็นและซักถามขอ้มลูเพิม่เตมิ 

ค าถาม:  นายทรงศักดิ ์แพ่งนคร ผูถ้อืหุน้ ชีแ้จงว่า เนื่องจากบรษัิทไม่สามารถเปิดเผยผลประกอบการของบรษัิทก่อนที ่  

งบการเงิน ประจ าปี 2563 และงบการเงิน ประจ าปี 2564 จะไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญช ีจึงขอสอบถามถึง             

ผลการด าเนินงานทางการเงินโดยรวมของธุรกิจทั ้ง 4 ประเภท ตามที่นายริกิ อิช ิกามิ แจง้ คือ 1. ธุรกิจเช่าซื้อ

รถจักรยานยนตใ์หม ่2. ธรุกจิสนิเชือ่รถจักรยานยนตม์อืสอง 3. ธรุกจิสนิเชือ่รถแลกเงนิ หรอื MFC และ 4. การประมูล โดย

ขอสอบถามวา่ ธรุกจิทัง้ 4 ประเภท สรา้งก าไรใหบ้รษัิทหรอืไม ่และธรุกจิใดในบรษัิทยอ่ยทีไ่มส่รา้งก าไรใหบ้รษัิท 

ค าตอบ: นายทัตซยึะ โคโนชติะ แจง้ว่า บริษัทตอ้งส่งงบการเงิน ประจ าปี 2563 ก่อน จึงจะสามารถหารือเกี่ยวกับ                  

เงนิปันผล ประจ าปี 2563 รวมถงึการทีบ่ริษัทจะสามารถหารือเกีย่วกับเงนิปันผลประจ าปี 2564 ได ้ภายหลังการน าสง่              

งบการเงนิ ประจ าปี 2564 แตเ่นื่องจากบรษัิทไม่สามารถด าเนนิการใหก้ระบวนการสอบทานงบการเงนิดังกล่าวแลว้เสร็จ 

ดังนัน้ ทางบรษัิทจงึไม่สามารถหารอืเกีย่วกับเงนิปันผลประจ าปี จากผลการด าเนนิงาน สิน้สดุ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

และวนัที ่31 ธันวาคม 2564 ในทีป่ระชมุได ้

ตามทีน่ายรกิ ิอชิกิาม ิไดอ้ธบิายในชว่งกอ่นหนา้นี้เกีย่วกับธุรกจิปัจจุบันของบรษัิทและบรษัิทย่อยนัน้ กระผมคดิวา่นายรกิ ิ            

อชิกิาม ิไดต้อบไปแลว้วา่ ธรุกจิทัง้ 4 ชนดิดงักลา่วขา้งตน้ ลว้นท าก าไรจากโมเดลทางธรุกจิของตวัเอง (Business Model)  

แต่หากตอ้งการสอบถามว่า ธุรกจิทัง้ 4 ชนิดนั้น ยังคงสามารถท าก าไรไดใ้นขณะนี้หรือไม่นั้น ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง 

เนื่องจากในช่วง 2 – 3 ปีทีผ่่านมานี้ ไดม้ีการแพร่ระบาดของโรคโควคิ-19 ไปทั่วโลก รวมถงึมีสงครามกลางเมืองใน

ประเทศพม่า จงึค่อนขา้งยากทีส่ าหรับบรษัิททีจ่ะท าก าไรในชว่งเวลานี้ แต่หากเป็นสถานการณ์ปกตแิลว้ บรษัิทเชือ่ว่า

โมเดลทางธุรกจิของเรานัน้ เป็นธุรกจิทีท่ าก าไรและขยายตัวได ้ทัง้นี้อา้งถงึหนึ่งในข่าวทีบ่รษัิทเผยแพร่บนเว็บไซตข์อง 

ต.ล.ท. ในปี 2564 ซึง่ระบวุา่ บรษัิทก าลงัจะปิดบรษัิทย่อยทีต่ัง้อยูใ่นประเทศอนิโดนเีซยี โดยมสีาเหตหุลกัจากสถานการณ์
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การแพร่ระบาดของโรคโควคิ-19 ซึง่แมว้า่โมเดลทางธุรกจิของบรษัิท จะสามารถท าก าไรไดม้ากและสามารถขยายตัวได ้

บรษัิทไดพ้ยายามปรับปรุงพอร์ตธุรกจิของบรษัิทอยู่เสมอ โดยพจิารณาว่าประเทศใดและธุรกจิใดสามารถสรา้งก าไรได ้

จากนัน้เราจะท าธุรกจินัน้ๆ แตเ่มือ่ใดทีบ่รษัิทพบวา่ เราไม่ควรท าธุรกจิเหลา่นัน้ บรษัิทจะท าการปิดธุรกจินัน้ทิง้ เนื่องจาก

สถานการณ์ปัจจุบันดขีึน้และเกอืบจะกลับเขา้สูส่ถานการณ์ปกตแิลว้ และขณะนี้ บรษัิทมเีงนิสดในมอืจ านวนมาก จากการ    

ทีบ่รษัิทไมไ่ดข้ยายธรุกจิในชว่งสองปีทีผ่่านมา บรษัิทจงึตดัสนิใจทีจ่ะใชเ้งนิทีม่นัีน้ เพือ่ขยายธรุกจิของเราอกีครัง้ 

ธุรกจิหลัก 4 ประเภท ทีท่ าก าไรใหบ้รษัิท คอื 1. ธุรกจิสนิเชือ่รถจักรยานยนตใ์หม่ 2. ธุรกจิสนิเชือ่รถจักรยานยนตม์อืสอง 

3. ธุรกจิสนิเชือ่บุคคลรายย่อย หรือ Microfinance (ใหบ้ริการในประเทศพม่า และประเทศอนิโดนีเซยี) และ 4. ธุรกจิ

สนิเชือ่แบบมหีลกัประกนั นอกจากนี ้บรษัิทยอ่ยในประเทศลาวก็มกีารใหบ้รกิารสนิเชือ่โทรศพัทม์อืถอือกีดว้ย 

ถึงแมว้่าบริษัทจะมีโมเดลทางธุรกจิที่ท าก าไรได ้แต่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมานั้น บริษัทมิไดข้ยายธุรกจิ เนื่องจากการ                  

แพร่ระบาดของโรคโควคิ-19 แต่บรษัิทก็ยังมตีน้ทุนคงที ่(Fixed cost) อาทเิชน่ เงนิเดอืนพนักงาน เป็นตน้ ฉะนัน้บรษัิท            

จงึอาจมกี าไรลดลง บางครัง้ทางบรษัิทก็ตอ้งท าใหส้นิทรัพยถ์าวร/สนิทรัพยข์องบรษัิทในงบการเงนิ ดอ้ยคา่ตามทีผู่ส้อบ

บัญชกี าหนด ดังนั้นก าไรในงบการเงินและก าไรจากผลการด าเนินงานทางธุรกจินั้น มีความเกี่ยวขอ้งกันโดยสิน้เชงิ                    

แตจ่ะไมเ่กีย่วขอ้งกนัโดยตรง 

ค าถาม: นางสาวอรรัศย ์ศริชิมุพันธ ์ผูถ้อืหุน้ สอบถามประเด็นดงัตอ่ไปนี ้

1. สดัสว่นการท าธรุกจิทัง้ 4 ชนดิ ของบรษัิท  

2. จ านวนประเทศทีบ่รษัิทยังคงท าธรุกจิอยู ่และคดิเป็นสดัสว่นเทา่ไหร่ตอ่ธรุกจิภาพรวมของบรษัิททัง้หมด 

3. ผลติภัณฑห์รือธุรกจิใดที่บริษัทคดิว่าจะสามารถสรา้งผลประกอบการที่ดเีหมือนในช่วงที่ผ่านมา หรือบริษัท         

มแีนวความคดิทางธรุกจิใหม่ๆ  หรอืมผีลติภัณฑใ์หม่ๆ  ทีบ่รษัิทจะเปิดตวัออกสูต่ลาดหรอืไม ่ 

4. คา่เสยีหายที ่JTA เรยีกรอ้งใหบ้รษัิทช าระนัน้ ไดถู้กระบไุวใ้นงบการเงนิ ประจ าปี 2563 และงบการเงนิ ประจ าปี 

2564 หรือไม่ หากมกีารระบุรายการดังกล่าวแลว้ จะสง่ผลกระทบคดิเป็นรอ้ยละเท่าใด ของก าไร/ขาดทุนของ

บรษัิท 

ค าตอบ: นายทัตซยึะ โคโนชติะ ตอบขอ้ซักถามว่า ส าหรับค าถามที ่1 ขณะนี้ทางบรษัิทยังไม่สามารถตอบได ้เนื่องจาก

ทางบรษัิทตอ้งท าการเผยแพร่งบการเงนิกอ่น ส าหรับค าถามที ่2 นัน้ บรษัิทยังคงด าเนนิธรุกจิในประเทศไทย ลาว กมัพูชา 

พมา่ และศรลีงักา (บรษัิทร่วม) 

ส าหรับค าถามที ่3 เกีย่วกับธุรกจิทีอ่าจสรา้งผลก าไรเพิม่เตมิในอนาคต ในกรณีทีไ่ม่มกีารแพร่ระบาดของโรคโควคิ-19 อกี

ต่อไป กระผมคดิว่าธุรกจิของบริษัทยังคงสามารถท าก าไรไดค้่อนขา้งมาก โดยเฉพาะอย่างอืน่ธุรกจิรถมอเตอร์ไซคใ์น

กมัพูชา ส าหรับประเทศไทย บรษัิทมคีวามประสงคท์ีจ่ะขยายธรุกจิไปยังจังหวัดอืน่ๆ ผา่นพันธมติรทางธรุกจิ หลงัจากไม่มี

การระบาดของโรคโควคิ-19 อกีต่อไป โดยเมือ่เร็วๆ นี้ ทางบรษัิทไดพ้บว่า ธุรกจิรถมอเตอร์ไซคนั์น้ เป็นสนิคา้หลักของ

บรษัิท ขณะนีบ้รษัิทพรอ้มทีจ่ะขยายธรุกจิไปยังธรุกจิอืน่ๆ อาทเิชน่ ธรุกจิสนิเชือ่บคุคลรายยอ่ย (Microfinance) ในประเทศ

พม่า ในชว่งทีม่กีารระบาดของโรคโควคิ-19 นัน้ บรษัิทมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตรวจเช็คสถานการณ์ของแต่ละประเทศอย่าง

รอบคอบ บรษัิทเชือ่ว่าธุรกจิของเราสามารถท าก าไรไดค้่อนขา้งด ีแตก็่อาจมบีางครัง้ทีบ่รษัิทไดรั้บผลกระทบจากปัญหา

บางประการ อาทเิชน่ ภัยพบิัต ิยกตัวอย่างเชน่ ธุรกจิรถ Bajaj (จักรยานสามลอ้) เนื่องจากคนขับรถสามลอ้ ไม่สามารถหา

นักทอ่งเทีย่วไดใ้นชว่งทีม่กีารระบาดของโรคโควคิ-19  

ส าหรับค าถามสดุทา้ยนัน้ คา่ตอบแทนม ี2 แบบ ตามที ่JTA ฟ้องรอ้งบรษัิท และบรษัิทก็ฟ้องรอ้งด าเนนิคดกีับ JTA เชน่กนั 

(2 คด ีคอื 1. คดทีีมู่ลหนี้เรียกรอ้งค่าเสยีหาย จ านวน 682 ลา้นบาท ทีศ่าลฎกีา และ 2. คดทีีมู่ลหนี้เรยีกรอ้งค่าเสยีหาย 

จ านวน 9,130 ลา้นบาท ที่ศาลชัน้ตน้) ซึง่ศาลในประเทศไทยและศาลในสงิคโปร์จะเป็นผูต้ัดสนิว่า JTA หรือบริษัท          

ทีจ่ะตอ้งจา่ยเงนิคา่ชดเชย บรษัิทเราไดเ้ปิดเผยแลว้วา่ บรษัิทตอ้งจา่ยและไดท้ าจ่ายเงนิให ้JTA ไปแลว้ ประมาณ 70 ลา้น

เหรยีญสหรัฐ หรอืประมาณ 2,400 ลา้นบาท ตามค าพพิากษาของศาลสงิคโปรใ์นเดอืนตลุาคม 2563 และไดบ้นัทกึขาดทนุ

ในงบการเงนิ ประจ าไตรมาส 3 ปี 2563 ของบรษัิทแลว้ ตามทีไ่ดเ้ผยแพร่ไปแลว้นัน้ จงึไม่มกีารขาดทุนใดๆ ทีอ่าจจะ

เกดิขึน้อกีในอนาคต สว่นเงนิชดเชยทีเ่หลอืที ่JTA เรยีกขอจากเรา คอื หุน้กูแ้ปลงสภาพ (“CD”) มูลคา่ 130 ลา้นเหรยีญ

สหรัฐ หรอืประมาณ 4,480 ลา้นบาท ซึง่เราไดบ้นัทกึไวใ้นงบการเงนิ ประจ าไตรมาส 3 ปี 2564 วา่เป็นหนีพ้รอ้มดอกเบีย้ที่

ตอ้งช าระ หากบรษัิทตอ้งจ่ายคา่ชดเชยใหก้ับ JTA หมายความวา่เราตอ้งคนืเงนิ 130 ลา้นเหรยีญสหรัฐใหก้ับ JTA จงึไม่มี
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ผลกระทบตอ่งบก าไรขาดทนุของบรษัิท บรษัิทเชือ่วา่ หากเราแพค้ด ีผลกระทบตอ่งบก าไรขาดทนุของเราในอนาคตน่าจะ

ถูกจ ากัด ในทางกลับกัน หากศาลมคี าพพิากษาใหเ้ราชนะ บรษัิทจะบันทกึก าไร ประมาณ 9,812 ลา้นบาท ในงบดลุของ

บรษัิท รวมถงึงบก าไรขาดทนุ เนือ่งจากเราไมเ่คยบนัทกึยอดดงักลา่วไวใ้นงบการเงนิของบรษัิท 

ค าถาม: นางสาวอรรัศย ์ศริชิมุพันธ ์ผูถ้อืหุน้ สอบถามประเด็นดงัตอ่ไปนี ้

1. ศาลจะพพิากษาตดัสนิคดทีีบ่รษัิทฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหายจาก JTA จ านวน 682 ลา้นบาทในปีนี้หรอืไม ่คดคีวาม

ทัง้ 2 คดทีีบ่รษัิทฟ้องรอ้งด าเนนิคดคีวามกับ JTA นัน้ จะถูกตัดสนิโดยศาลในประเทศไทยใชห่รอืไม่ และศาลจะ
พพิากษาตดัสนิคดทีีบ่รษัิทเรยีกคา่เสยีหาย ประมาณ 9,130 ลา้นบาท เมือ่ใด 

 

2. บรษัิทไดรั้บเงนิคา่สนิไหมทดแทนคนืจากอดตีผูบ้รหิารทีไ่ดก้ระท าการทจุรติในอดตีคนืบา้งแลว้หรอืไม ่ 

ค าตอบ: นายทัตซยึะ โคโนชติะ ตอบขอ้ซักถามว่า ระยะเวลาทีศ่าลจะตัดสนิคดดีังกล่าวนัน้ บรษัิทไม่สามารถตอบได ้

เนื่องจากขึน้อยู่กับการด าเนินการของศาล ศาลฎีกาเป็นผูพ้ิจารณาคดฟ้ีองรอ้งเรียกค่าเสยีหายจ านวน 682 ลา้นบาท               

สว่นศาลชัน้ตน้นัน้ เป็นผูพ้จิารณาคดฟ้ีองรอ้งเรยีกคา่เสยีหาย จ านวน 9,130 ลา้นบาท 

ส่วนกรณีที่อดีตผูบ้ริหารท่านหนึ่งไดก้ระท าการทุจริตนั้น การทุจริตดังกล่าวไดถู้กบันทกึในงบการเงินเป็นค่าใชจ้่าย

เรยีบรอ้ยแลว้ ขณะนีบ้รษัิทอยู่ระหวา่งด าเนนิคดอีาญากับอดตีผูบ้รหิารทา่นดังกลา่ว ฉะนัน้จงึไมม่ผีลกระทบทางการเงนิใน

อนาคตอยา่งแน่นอน 

 เมือ่ไม่มผีูใ้ดแสดงความคดิเห็นและซักถามขอ้มูลเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมตใินวาระพจิารณา

อนุมัตกิารจัดสรรก าไรและเงนิปันผลประจ าปี จากผลการด าเนินงาน สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 และ วันที ่31 

ธันวาคม 2564 (ถา้ม)ี       

ทัง้นี้ มตใินวาระนี้จะตอ้งไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ ซึง่มาประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัตใิหพ้ิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรและเงนิปันผลประจ าปี จากผลการด าเนินงาน 

สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 และจากผลการด าเนินงาน สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 (ถา้มี) ในการประชมุ                  

ผูถ้อืหุน้ ซึง่จะจัดขึน้ภายหลังงบการเงนิประจ าปี 2563 สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2563 และงบการเงนิประจ าปี 2564 สิน้สดุ

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 ไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีองบรษัิท โดยมผีูอ้อกเสยีง ดงันี ้

มตทิีล่ง จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ซึง่มา

ประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 722,782,890 99.9980 

ไมเ่ห็นดว้ย 14,101 0.0020 

งดออกเสยีง 0 0 

บตัรเสยี 0 0 

 

ระเบยีบวาระที ่4   พจิารณาอนุมตักิารเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหนง่ตามวาระ                
ประธานฯ ชีแ้จงว่า ตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บังคับของบริษัท                 

ขอ้ 18 ระบวุา่ ในการประชมุสามัญประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา 

ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม                      

และกรรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเขา้มาด ารง

ต าแหน่งใหมก็่ได ้   

บรษัิทมจี านวนกรรมการทัง้ส ิน้ 9 ต าแหน่ง (ทัง้นี ้ รวมจ านวนกรรมการทีว่า่งลง 1 ต าแหน่งจากการลาออกของ                

นายโตโมฮโิกะ โชจ ิเมือ่วนัที ่20 สงิหาคม 2564 โดยยังไมม่กีารแตง่ตัง้กรรมการใหมเ่ขา้มาทดแทน) ดงันัน้ ในปี 2565 จงึ

มกีรรมการทีต่อ้งออกตามวาระจ านวน  3 ทา่น ไดแ้ก ่
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1) นายรกิ ิ  อชิกิาม ิ   ต าแหน่ง  กรรมการ 

2) นายยซูเุกะ  โคซมูะ   ต าแหน่ง  กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร  

3) นายมเุนะโอะ ทาชโิร่   ต าแหน่ง  กรรมการ 

 

 ประธานฯ กลา่วแจง้ทีป่ระชมุวา่ เพือ่ความโปร่งใส นายรกิ ิอชิกิาม,ิ นายยซูเุกะ โคซมูะ และนายเฟรดเดอรกิ-อเล็ก

ซองดวล พอล-ลอเรน้ท ์โซลบาน ี(กรรมการทีถ่กูเสนอใหถ้กูเลอืกเป็นกรรมการ เพือ่ทดแทนนายมเุนะโอะ ทาชโิร่) จะออก
จากหอ้งประชมุ รวมถงึโปรแกรม Zoom Meeting กอ่นเริม่การลงคะแนนเสยีง 

 

ในระหว่างวันที ่8 มกราคม – 23 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ ือหุน้เสนอชือ่บุคคลทีเ่ห็นว่ามี

คณุสมบัตเิหมาะสมและไม่มลีักษณะตอ้งหา้ม เพือ่รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑท์ีไ่ดเ้ปิดเผยไวใ้น

เว็บไซตข์องบรษัิท อยา่งไรก็ตาม ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอรายชือ่ใดเขา้มาเพือ่พจิารณา 

 

 ประธานฯ กลา่วแจง้ทีป่ระชมุวา่ คณะกรรมการซึง่ไมร่วมกรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยี ไดก้ลัน่กรองแลว้เห็นสมควรใหท้ี่

ประชมุพจิารณาอนุมัตใิหเ้ลอืกตัง้กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 2 ทา่น ดังมรีายชือ่ตามทีร่ะบดุา้นลา่ง 

กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในต าแหน่งเดมิตอ่ไปอกีวาระหนึง่ เนื่องจากคณะกรรมการไดพ้จิารณาอย่างระมัดระวังและ

รอบคอบแลว้ และมคีวามเห็นว่า กรรมการทัง้ 2 ท่าน เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ และมปีระสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์            

ตอ่การด าเนนิธรุกจิของบรษัิท:   

1) นายรกิ ิ  อชิกิาม ิ   ต าแหน่ง  กรรมการ 

2) นายยซูเุกะ  โคซมูะ   ต าแหน่ง  กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร  

 

ประธานฯ กลา่วแจง้ทีป่ระชมุวา่ ประวตัแิละประสบการณ์ของนายรกิ ิอชิกิาม ิและนายยซูเุกะ โคซมูะ ไดถ้กูแนบอยู่

ในหนังสอืเชญิประชมุ ส าหรับต าแหน่งทีว่า่งลงเนื่องจากการลาออกของนายมุเนะโอะ ทาชโิร่ ซึง่เป็นกรรมการทีต่อ้งออก

ตามวาระและมีความประสงค์ไม่รับการต่อวาระการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น  คณะกรรมการ

เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการใหม่ จ านวน 1 ท่าน คอื นายเฟรดเดอริก-อเล็กซองดวล        

พอล-ลอเรน้ท ์โซลบานี ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ เพือ่ทดแทนนายมุเนะโอะ ทาชโิร่ โดยคณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้

เห็นว่า นายเฟรดเดอรกิ-อเล็กซองดวล พอล-ลอเรน้ท ์โซลบานี เป็นผูท้ีม่คีุณสมบัตคิรบถว้น และไม่มลีักษณะตอ้งหา้ม           

ในการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการของบรษัิท ตลอดจนมคีวามรูค้วามสามารถ และประสบการณ์การท างานทีจ่ะเป็นประโยชน์

เป็นอยา่งยิง่ตอ่การด าเนนิธรุกจิของบรษัิท นอกจากนัน้ นายเฟรดเดอรกิ-อเล็กซองดวล พอล-ลอเรน้ท ์โซลบาน ียังมคีวาม

เขา้ใจเกีย่วกับธุรกจิของบรษัิทเป็นอย่างด  ีเนื่องจากปัจจุบันนายเฟรดเดอรกิ-อเล็กซองดวล พอล-ลอเรน้ท ์โซลบานี ด ารง

ต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บริหารของบริษัท PT Group Lease Finance Indonesia อกีทัง้ยังด ารงต าแหน่งกรรมการ                  

ทีบ่รษัิทย่อยของบรษัิทอกีดว้ย โดยประวัตแิละประสบการณ์ของนายเฟรดเดอรกิ-อเล็กซองดวล พอล-ลอเรน้ท ์โซลบานี 

ไดถ้กูแนบอยูใ่นหนังสอืเชญิประชมุส าหรับการประชมุในครัง้นี ้
 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุแสดงความคดิเห็นและซักถามขอ้มลูเพิม่เตมิ 

ค าถาม:  นางสาวอรรัศย ์ศริชิมุพันธ ์ผูถ้อืหุน้ แจง้วา่ เนือ่งจากอดตีกรรมการบรษัิททา่นหนึง่ เคยกระท าการทจุรติขณะด ารง

ต าแหน่ง จงึอยากสอบถามว่า ทางบรษัิทมีกระบวนการใดทีจ่ะท าใหม้ั่นใจว่ากรรมการทีไ่ดรั้บการแต่งตัง้ใหม่นั้น จะไม่

กระท าการทจุรติเชน่กรณดีงักลา่ว 

ค าตอบ:  นายทตัซยึะ โคโนชติะ ตอบขอ้ซักถามวา่ กรรมการทัง้ 3 ทา่นทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ใหถู้กแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง

กรรมการ/ใหถ้กูแตง่ตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในต าแหน่งเดมินัน้ ลว้นแตเ่ป็นผูท้ีท่ างานดว้ยความซือ่สตัยใ์หก้ับ

บรษัิทมาเป็นเวลานาน ฉะนัน้ทางบรษัิทจงึไวว้างใจทัง้ 3 ทา่น และเชือ่วา่ทัง้ 3 ทา่นจะไมก่ระท าการใดๆ อนัเป็นการทุจรติ

ในอนาคต  

ส าหรับนายรกิ ิอชิกิาม ินัน้ ไดร้่วมงานกับบรษัิทตัง้แตปี่ 2554 อกีทัง้ยังด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้รหิารของบรษัิท GL Finance 

PLC (“GLF”) ซึง่เป็นบรษัิทย่อยของบรษัิทในประเทศกัมพูชา ตัง้แตปี่ 2555 สว่นนายยูซเุกะ โคซมูะ ซึง่เป็นกรรมการที่

ไม่ เ ป็นผู บ้ ริหาร นั้น  ก็ด ารงต าแหน่งผู บ้ ริหารและกรรมการใน GLF และท างานที่บริ ษัทมาตั ้งแต่ ปี  2555                                     
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สว่นนายเฟรดเดอรกิ-อเล็กซองดวล พอล-ลอเรน้ท ์โซลบานี นัน้ ไดท้ างานทีบ่รษัิทมาตัง้แต่ปี 2558 โดยทัง้ 3 ทา่นนัน้ 

ท างานใหบ้รษัิทอย่างหนัก ทางบรษัิทเชือ่วา่ทกุทา่นเป็นบคุคลทีเ่ชือ่ถอืได ้สว่นกรณีอดตีกรรมการทา่นหนึง่ ซึง่ไดก้ระท า

การทุจรติ แต่ทางบรษัิทก็สามารถตรวจพบ และไดด้ าเนินคดกีับอดตีกรรมการท่านนั้น ตามทีไ่ดก้ล่าวไวข้า้งตน้นัน้ จงึ

หมายความวา่กระบวนการตรวจสอบและถ่วงดลุของบรษัิทนัน้ ยังคงใชง้านไดแ้มว้า่จะเป็นการใชง้านกับผูบ้รหิารระดับสงู

และ CFO ดังนัน้ในอนาคต หากบรษัิทตรวจพบวา่ กรรมการทา่นใดกระท าการใดๆ อันเป็นการทจุรติ กรรมการทา่นอืน่ๆ จะ

สามารถตรวจพบและตรวจสอบไดอ้ย่างแน่นอน 

เมือ่ไม่มผีูใ้ดแสดงความคดิเห็นและซักถามขอ้มูลเพิม่เตมิ ทีป่ระชมุจงึถูกเสนอใหล้งมตใินวาระพจิารณาอนุมัต ิ      

การเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ                  

ทัง้นี้ มตใินวาระนี้จะตอ้งไดรั้บการอนุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ ซึง่มาประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน 

ประธานฯ กล่าวแจง้ทีป่ระชมุว่า ก่อนทีเ่ลขานุการจะประกาศผลการลงคะแนนเสยีงในระเบยีบวาระนี้ใหทุ้กท่าน

ทราบ ขออนุญาตเรียนเชญินายริก ิอชิกิาม ิและนายเฟรดเดอรกิ-อเล็กซองดวล พอล-ลอเรน้ท ์โซลบานี กลับเขา้หอ้ง

ประชมุ รวมถงึขออนุญาตตอ่สญัญาณของนายยูซเุกะ โคซมูะ เพือ่กลบัเขา้ร่วมการประชมุ 

มตทิีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมตอินุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 2 ท่าน คอื นายริกิ                          

อชิกิามิ และนายยูซุเกะ โคซูมะ กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในต าแหน่งเดมิต่อไปอีกวาระหนึ่ง อีกทัง้ยังอนุมัติ                 

การเลอืกตัง้กรรมการใหม่ จ านวน 1 ทา่น คอื นายเฟรดเดอรกิ-อเล็กซองดวล พอล-ลอเรน้ท ์โซลบานี ใหด้ ารงต าแหน่ง

กรรมการ เพื่อทดแทนนายมุเนะโอะ ทาชโิร่ ซึง่เป็นกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระและมีความประสงคไ์ม่รับการต่อวาระ           

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตอ่ไปอกีวาระหนึง่ โดยมผีูอ้อกเสยีงดงันี ้

 

ล าดบั รายชือ่กรรมการ คะแนนเสยีง 

  เห็นดว้ย รอ้ยละ ไมเ่ห็นดว้ย รอ้ยละ งดออก
เสยีง 

 

บตัร
เสยี 

1. นายรกิ ิอชิกิาม ิ 722,676,390 99.9980 14,101 0.0020 106,500 0 

2. นายยซูเุกะ โคซมูะ 722,676,390 99.9980 14,101 0.0020 106,500 0 

3. นายเฟรดเดอรกิ-อเล็กซองดวล 

พอล-ลอเรน้ท ์โซลบานี 

722,676,390 99.9980 14,101 0.0020 106,500 0 

 

ดังนัน้ ภายหลังการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ บรษัิทจะมีจ านวนกรรมการทัง้ส ิน้ 

9 ต าแหน่ง โดยนับรวมจ านวนกรรมการที่ว่างลง 1 ต าแหน่ง เนื่องจากการลาออกของนายโตโมฮโิกะ โชจิ                  

เมือ่วนัที ่20 สงิหาคม 2564 แลว้ ทัง้นี ้รายนามคณะกรรมการบรษัิทโดยเรยีงล าดบัตามการออกตามวาระ มดีงันี ้

 

1. ต าแหน่งทีว่า่งเนื่องจากการลาออกของนายโตโมฮโิกะ โชจ ิซึง่เป็นกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 

2. นายคานาเมะ  ฮาชโิมโตะ ประธานกรรมการ 

3. นายทัตซยึะ  โคโนชติะ กรรมการ 

4. น.ส.กนกรัตน ์  ดมีั่งม ี กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

5. ดร.ธนพล   คงเจีย้ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

6. นายเจรญิ  เจรญิอรรถวทิย ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

7. นายรกิ ิ   อชิกิาม ิ   กรรมการ 

8. นายยซูเุกะ  โคซมูะ กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร 

9. นายเฟรดเดอรกิ-อเล็กซองดวล    พอล-ลอเรน้ท ์โซลบานี กรรมการ 
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ระเบยีบวาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2564 และ 2565  

 ประธานฯ แจง้ตอ่ทีป่ระชมุวา่ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีและ

ก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2564 และ 2565 หลังจากทีบ่ริษัทไดพ้ิจารณาผูส้อบบัญชทีีม่ีคุณสมบัตเิหมาะสม เพื่อ

น าเสนอผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ต่อไป เนื่องจากขณะนี้บรษัิทอยู่ในขัน้ตอนการพูดคุยเจรจากับผูส้อบบัญชทีีม่ี

คณุสมบตัเิหมาะสม     

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุแสดงความคดิเห็นและซักถามขอ้มลูเพิม่เตมิ 

เมือ่ไมม่ผีูใ้ดแสดงความคดิเห็นและซักถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ทีป่ระชมุไดถ้กูเสนอใหล้งมตใินวาระการพจิารณาอนุมัติ

การแตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2564 และ 2565         

ทัง้นี ้มตใินระเบยีบวาระนี ้จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม     ทีป่ระชมุมมีตอินุมัตใิหพ้จิารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้ผูส้อบบัญช ีและก าหนดคา่ตอบแทน ประจ าปี 2564 และ 

2565 หลังจากทีบ่รษัิทไดพ้ิจารณาผูส้อบบัญชทีีม่คีุณสมบัตเิหมาะสม เพื่อน าเสนอผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้

ตอ่ไป เนือ่งจากขณะนีบ้รษัิทอยูใ่นขัน้ตอนการพูดคยุเจรจากับผูส้อบบญัชทีีม่คีณุสมบัตเิหมาะสม โดยมผีูอ้อกเสยีง ดงันี ้

มตทิีล่ง จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ซึง่มา

ประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 722,796,991 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 

บตัรเสยี 0 0 

 

ระเบยีบวาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ส าหรบัปี 2565         

 ประธานฯ กลา่วชีแ้จงทีป่ระชมุวา่ ส าหรับคา่ตอบแทนในปี 2565 นี้ จะประกอบดว้ย คา่ตอบแทนรายเดอืนส าหรับ

กรรมการอสิระ และค่าเบี้ยประชุมส าหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการ และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยพจิารณาใหเ้หมาะสมกับขอบเขตหนา้ทีค่วาม

รับผดิชอบ และใกลเ้คยีงกับอัตราคา่ตอบแทนกรรมการในอตุสาหกรรมเดยีวกัน รวมทัง้ สอดคลอ้งกับผลประกอบการของ

บรษัิทเป็นส าคญั 

ในการนี ้คณะกรรมการเห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมัตใิหจ้ัดสรรคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย 

ส าหรับปี 2565 ใหเ้ทา่กนักบั ปี 2564 โดยมรีายละเอยีด ดงัตอ่ไปนี ้

1. คา่ตอบแทนกรรมการอสิระ : อตัราเดอืนละ 70,000 บาทตอ่คน  

   2. คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการ: ก าหนดจา่ยคา่เบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ทีม่าประชมุ  

- ประธานกรรมการบรษัิท 30,000 บาทตอ่ครัง้  
- กรรมการบรษัิท  20,000 บาทตอ่คนตอ่ครัง้  

  3. คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย ไดแ้ก ่

 - คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ: ก าหนดจ่ายคา่เบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ทีม่าประชมุ 

- ประธาน 20,000 บาทตอ่ครัง้  

- กรรมการ 10,000 บาทตอ่คนตอ่ครัง้  
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- คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการก ากับดแูลกจิการ: ก าหนดจา่ยคา่เบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ทีม่าประชมุ 
- ประธาน 20,000 บาทตอ่ครัง้  

- กรรมการ 10,000 บาทตอ่คนตอ่ครัง้ 

- คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง: ก าหนดจา่ยคา่เบีย้ประชมุเป็นรายครัง้เฉพาะครัง้ทีม่าประชมุ 

- ประธาน 20,000 บาทตอ่ครัง้ 

- กรรมการ 10,000 บาทตอ่คนตอ่ครัง้ 

  ทัง้นี ้พนักงานหรอืผูบ้รหิาร จะไมไ่ดรั้บคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการชดุย่อย 

4. คา่ตอบแทนอืน่:  -ไมม่-ี 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุแสดงความคดิเห็นและซักถามขอ้มูลเพิม่เตมิ 

เมื่อไม่มีผูใ้ดแสดงความคดิเห็นและซักถามขอ้มูลเพิ่มเตมิ ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมลงมตใินวาระการ

พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย ส าหรับปี 2565 

ทัง้นี ้มตใินระเบยีบวาระนี ้จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีง ไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า

ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

 

มตทิีป่ระชุม     ทีป่ระชมุมมีตอินุมัตใิหจั้ดสรรค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย ส าหรับปี 2565 ใหเ้ท่ากันกับ     

ปี 2564 โดยมผีูอ้อกเสยีง ดงันี ้

มตทิีล่ง จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ซึง่มา

ประชุม 

เห็นดว้ย 722,796,991 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 

บตัรเสยี 0 0 

 

ระเบยีบวาระที ่7   พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

  -ไมม่-ี 

 

มตทิีป่ระชุม     ไมม่เีรือ่งอืน่ๆ เสนอเพือ่พจิารณาในทีป่ระชมุ โดยมผีูอ้อกเสยีง ดงันี ้

มตทิีล่ง จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1หุน้ = 1 เสยีง) 

รอ้ยละของผูถ้อืหุน้ซึง่มา

ประชุม 

เห็นดว้ย 722,782,890 99.9980 

ไมเ่ห็นดว้ย 14,101 0.0020 

งดออกเสยีง 0 0 

บตัรเสยี 0 0 

 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชมุแสดงความคดิเห็นและซักถามขอ้มลูเพิม่เตมิ  

ค าถาม:  นายทรงศักดิ ์แพ่งนคร กล่าวแจง้ทีป่ระชมุว่า กระผมเขา้ใจดวี่า การทีจ่ะไดม้าซึง่งบการเงนิทุกฉบับทีผ่่านการ

ตรวจสอบโดยผูส้อบบัญช ีรวมทัง้การแต่งตัง้ผูส้อบบัญช ีเพื่อท าใหห้ลักทรัพย์ของบริษัทสามารถกลับมาซื้อขายได ้

ตามปกตนัิน้ เป็นการด าเนนิการทีใ่ชร้ะยะเวลาคอ่นขา้งนาน แตเ่นื่องจากผูถ้อืหุน้หลายรายก าลังประสบปัญหาทางการเงนิ 



15 
 

ดว้ยเหตดุังกลา่ว จงึขอเสนอใหบ้รษัิทออกผลติภัณฑใ์หม/่ธรุกจิใหม่ โดยใหผู้ถ้อืหุน้ใชห้ลักทรัพยข์องบรษัิททีผู่ถ้อืหุน้ถอื

ครองอยูนั่น้ เป็นหลกัประกนัในการกูย้มืเงนิจากบรษัิท 

ค าตอบ: นายทัตซยึะ โคโนชติะ แจง้ว่า การใหผ้ลประโยชน์เพิม่เตมิเฉพาะกับผูถ้อืหุน้บางรายนนัน้ เป็นการกระท าทีไ่ม่

สมควร ฉะนั้นจงึเห็นว่า บริษัทไม่สามารถด าเนินการตามที่แจง้ขอได ้ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหุน้ ทางบริษัทจะ

พยายามอยา่งสดุความสามารถทีจ่ะเร่งจัดท าและเปิดเผยงบการเงนิใหเ้ร็วทีส่ดุ 

เมือ่ไมม่ผีูใ้ดแสดงความคดิเห็นหรอืสอบถามเพิม่เตมิ ประธานฯ ไดก้ลา่วขอบคณุผูถ้อืหุน้ทกุทา่นทีเ่ขา้ร่วมประชมุ

และเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชนต์อ่ทีป่ระชมุ และขอปิดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ตามนัน้ 

 เมือ่ไม่มผีูใ้ดแสดงความคดิเห็นและซักถามขอ้มูลเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึกลา่วขอบคณุผูถ้อืหุน้ทกุทา่นทีส่ละเวลา

เขา้ร่วมประชุม พรอ้มทัง้เสนอแนะความเห็นทีเ่ป็นประโยชน์ต่อทีป่ระชมุ และขอปิดการประชมุสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 

2565 

 ปิดประชมุ เวลา 13.55 น. 

 

 

 

       ลงชือ่  _________________________      

           ( นายคานาเมะ ฮาชโิมโตะ ) 

                 ประธานทีป่ระชมุ 

 

 

       ลงชือ่  _________________________  

         ( น.ส. ชอ่ทพิย ์นมิติตานนท ์) 

                เลขานุการบรษัิท 


