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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 1/2558
ของ
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมอาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชัน้ 11 อาคารสินสาธรทาวเวอร์
ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้ นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
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กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
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กรรมการที่ลาประชุม
1.ผศ.แน่งน้ อย

ใจอ่อนน้ อม

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารที่ร่วมประชุม
1.นายบุญชู
2.นายพลพีร์

วงศ์ภกั ดี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การอาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน
ศักยภาพวิชานนท์ ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การสายงานตรวจสอบและติดตาม

ผู้สอบบัญชีท่ ีร่วมประชุม
1.นางสาวสมใจ คุณปสุต
2.นางสาวศรัญญา ผลัดศรี

บริ ษัทสานักงาน อีวาย จากัด
บริ ษัทสานักงาน อีวาย จากัด

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่ร่วมประชุม
1.นางสาววิชารีย์ ชานาญกิจ

สานักงานกฎหมายปรี ชาและเพือ่ น

เริ่มการประชุม
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ทาหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุม ประธานแจ้ งว่าได้ มีผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
จานวน 45 คนถือหุ้นรวมกันเป็ นจานวน 103,043,733 หุ้น และด้ วยการรับมอบฉันทะมาประชุม 62 คนถือหุ้นรวมกันเป็ นจานวน
1,439,615,035 หุ้น รวมกันเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 1,542,658,768 หุ้น คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 76.61 จากจานวนหุ้นที่ชาระมูลค่า
ทังหมดของบริ
้
ษัทจานวน 2,013,522,778 หุ้น ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ครบเป็ นองค์ประชุม โดยแต่งตังให้
้
นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้จดบันทึกการประชุม และขอให้ เลขานุการบริ ษัทแนะนากรรมการบริ ษัท
รวมถึงชี ้แจงรายละเอียด วิธีการดาเนินการประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
นายพลพีร์ ศักยภาพวิช านนท์ เลขานุการบริ ษัท ได้ แนะนากรรมการที่เข้ าร่ วมประชุมจานวน 11 ท่าน จากจานวน
กรรมการทัง้ หมด 12 ท่าน โดยแนะนากรรมการบริ ษัทฯเป็ นรายบุคคล รวมถึงผู้บริ หารและผู้สอบบัญชี ที่เข้ าร่ วมประชุม
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังให้
้ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระเป็ นผู้สงั เกตการณ์การลงคะแนนเสียงและตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
ในการประชุมด้ วย และได้ ชี ้แจงต่อผู้ถือหุ้นเรื่ องวิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการออกเสียงลงมติ สาหรับ
ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีมติ “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” ให้ ผ้ ถู ือหุ้นกรอกบัตรลงคะแนนเสียงที่บริ ษัทจัดไว้ ให้ เมื่อเรี ยบร้ อยแล้ ว
โปรดยกมือ เพื่อให้ เจ้ า หน้ าที่เก็ บและรวบรวมคะแนน สาหรั บ ผู้ถือหุ้นที่มี มติ “เห็นด้ ว ย” ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน ทัง้ นีใ้ น
การรวบรวมผลคะแนน บริ ษัทฯ จะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทังหมด
้
ส่วนผู้ถือหุ้นที่
ทาหนังสือมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่วมประชุมและเป็ นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนัน้ บริ ษัทฯได้
นาคะแนน เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ ในระบบเพื่อการลงมติตาม
วาระไว้ แล้ ว สาหรับในการออกเสียงลงคะแนนให้ ถือหนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่ เสียง สาหรับวาระที่ 8 ในเรื่ องการพิจารณาแต่งตังกรรมการ
้
ที่ประชุมจะจัดให้ ลงคะแนนแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล โดยบริ ษัทฯจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกวาระ เมื่อจบการลงคะแนน ทังนี
้ ้
ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติให้ ครบทุกวาระตามการใช้ สทิ ธิออกเสียงในแต่ละวาระ
นอกจากนี ้บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในที่ประชุมได้ โดยการยกมือ และเพื่อ
เป็ นการไม่รบกวนผู้ถือหุ้นท่านอื่นระหว่างการประชุม จึงขอความร่วมมือให้ ทาการปิ ดโทรศัพท์มือถือ
หลังจากการชี ้แจงดังกล่าว ประธานที่ประชุมจึงกล่าวเปิ ดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม เสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 1/2557 ซึง่ ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2557 ตามสาเนารายงานการประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือ
เชิญประชุม
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติให้ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย

1,542,658,768 คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้ วย

-

คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-

งดออกเสียง

-

คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุ มัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบกระแสเงินสด) ประจาปี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม ให้ นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จดั การ รายงานผลการดาเนินงาน
นายโกวิท รุ่ งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จดั การ รายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2557 ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามรายงาน
ประจาปี 2557 โดยสรุปสาระสาคัญดังนี ้
รายการ
สินทรัพย์รวม (ล้ านบาท)
หนี ้สินรวม (ล้ านบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้ านบาท)
รายได้ รวม (ล้ านบาท)
กาไรสุทธิ (ล้ านบาท)
อัตราส่วนกาไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

ปี 2557
27,864.27
23,985.22
3,879.05
2,753.93
704.09
0.35

ปี 2556
เปลี่ยนแปลง %
27,293.15
2.09
24,069.87
(0.35)
3,223.28
20.34
2,396.98
14.89
754.24
(6.65)
0.37
(5.41)

ผลประกอบการของบริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิลดลงจากปี ก่อน จากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากสาเหตุต่างๆ เช่น การเมือง ราคาเกษตร
ภัณฑ์ที่ลดลงอย่างมาก ส่งผลต่อการให้ สนิ เชื่อใหม่ไม่เป็ นไปตามประมาณการ และมีสนิ เชื่อที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย
อย่างไรก็ตามการให้ สนิ เชื่อใหม่สาหรับไตรมาสแรกของปี 2558 เป็ นไปตามประมาณการไว้ โดยมีอตั ราการให้ สนิ เชื่อใหม่เพิ่มขึ ้น
เล็กน้ อย
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นต่างๆ
คุณปิ ยมาศ จรัสโรจนังกูร อาสาพิทกั ษ์ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย เรี ยนเสนอถามเรื่ องโครงการแนวร่ วมปฏิ บตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม ชี ้แจงว่าเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 บริ ษัทฯได้ ลงนามเข้ าร่ วมประกาศเจตนารมณ์
เป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต และเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต มีมติให้ รับรองบริ ษัทฯเป็ นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ าน
การทุจริ ตพร้ อมกับบริ ษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) ทังนี
้ ้บริ ษัทฯได้ ประกาศให้ ทกุ หน่วยงานและพนักงานทุกท่านปฏิบตั ิตาม
โดยให้ ถือว่าเป็ นปี แห่งการรณรงค์การต่อต้ านการทุจริ ต
คุณทรงพล พงศ์พฒ
ั นกาญจน์ ผู้ถือหุ้นเรี ยนเสนอถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557
วาระที่ 2 มีการรายงานอัตราส่วนกาไรต่อหุ้นสาหรับปี 2556 ที่ 0.47 บาทต่อหุ้น แต่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่
1/2558 วาระที่ 2 มีการรายงานอัตราส่วนกาไรต่อหุ้นสาหรับปี 2556 ที่ 0.37 บาทต่อหุ้น ขอให้ ช่วยชี ้แจงด้ วย
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมเสนอให้ นายบุญชู วงศ์ภกั ดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การอาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน
ชี ้แจง
นายบุญชู วงศ์ภกั ดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การอาวุโสสายงานบัญชีและการเงินชี ้แจงว่าตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557
มีมติให้ จ่ายปั นผลที่อตั รา 0.28 บาทโดยจ่ายเป็ นเงินสดที่ 0.03 บาทต่อหุ้น และจ่ายหุ้นปั นผลที่อตั รา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล
กาหนดวันจ่า ยเงิ น ปั นผลในวัน ที่ 23 เมษายน 2557 ซึ่งเป็ นจ่ายหุ้นปั นผลหลัง จากวันประชุมสามัญผู้ถื อหุ้นครั ง้ ที่ 1/2557
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การจ่ายหุ้นปั นผลที่อตั รา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล ทาให้ สว่ นของทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ ้น ดังนันในหนั
้
งสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นครัง้ ที่ 1/2558 วาระที่ 2 จึงได้ ทาการปรับฐานทุนจดทะเบียนชาระแล้ วเพิ่มขึ ้นจาก 1,610,819,597 หุ้นเป็ น 2,013,522,778 หุ้น
(มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) ทาให้ อตั ราส่วนกาไรต่อหุ้นหลังปรับฐานแล้ วลดลง
คุณสัณฐาน ไตรเมธาศิลป์ ผู้ถือหุ้นเรี ยนเสนอถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า การปรับเกณฑ์การตังส
้ ารองหนี ้ของบริ ษัทฯ
นายอนุวตั ิร์ เหลืองทวีกุล กรรมการ/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนชี ้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริ ษัทฯมีนโยบาย
การตังส
้ ารองหนี ้ตามตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 ที่จะมีผลบังคับใช้ ในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะมีการตังส
้ ารองมากกว่าใน
ปั จจุบนั บริ ษัทฯจึงทยอยตังส
้ ารองจนกว่าจะใกล้ เคียงตามที่ประมาณการไว้ และจะต้ องดูคณ
ุ ภาพลูกหนี ้ของปี 2558 ด้ วย
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมชี ้แจงว่าเพื่อไม่เป็ นการกระทบกับผลการดาเนินการเมื่อมีการปรับเกณฑ์การตังส
้ ารอง
หนี ้ บริ ษัทฯจะทยอยเพิ่มการสารองหนี ้
คุณสมชัย สุชาติเจริ ญยิ่ง ผู้ถือหุ้นเรี ยนเสนอถามจานวนสัดส่วนการถือหุ้นบริ ษัทราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน) และการให้ ความ
ช่วยเหลือบริ ษัทราชธานีลสิ ซิ่ง จากัด (มหาชน) จากธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
นายอนุวตั ิร์ เหลืองทวีกุล กรรมการ/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนชี ้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าทางธนาคารธนชาต
จากัด (มหาชน) เข้ าถือหุ้นบริ ษัทราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) โดยประมาณที่อตั ราร้ อยละ 65 ของทุนจดทะเบียน และได้ สง่
ผู้มีความเชี่ยวชาญด้ านต่างๆเข้ าเป็ นกรรมการดังนี ้ นายอนุวตั ิร์ เหลืองทวีกลุ เชี่ยวชาญด้ านการเงิน นายประพันธ์ อนุพงษ์ องอาจ
เชี่ยวชาญด้ านกลยุทธ์ ระบบการจัดการสารสนเทศ นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัยเชี่ยวชาญด้ านสินเชื่อโดยเฉพาะสินเชื่อรายใหญ่
นายอนุชาติ ดีประเสริ ฐมีความเชี่ยวชาญด้ านตลาดและปั จจุบนั ดารงตาแหน่งประธานสมาคมธุรกิจเช่าซื ้อไทย
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมชี ้แจงว่าการที่ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) เข้ าถือหุ้นบริ ษัทฯได้ ให้ การสนับสนุน
ในหลายด้ าน เช่น สนับสนุนเรื่ องแหล่งเงินทุน ระบบการจัดการสารสนเทศ นโยบายการบริ หารและการจัดการ การฝึ กอบรม
บุคลากร การแลกเปลีย่ นลูกค้ า ซึง่ ก่อให้ เกิดประโยชน์ และเสริ มสร้ างศักยภาพให้ กบั บริ ษัทฯ
นายโกวิท รุ่ งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จดั การชี ้แจงว่าธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) มีความเชี่ยวชาญด้ านสินเชื่อเช่าซื ้อและ
เป็ นอันดับ 1 ในการให้ สินเชื่อเช่าซื ้อ ส่วนการตลาดก็ไม่ซ ้าซ้ อนกัน อีกทังบริ
้ ษัทฯได้ ใช้ ระบบการจัดการระบบข้ อมูลสารสนเทศ
ระบบเดียวกับธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) กรณีถ้าบริ ษัทฯจะลงทุนในระบบการจัดการระบบข้ อมูลสารสนเทศเอง จะมี
ค่าใช้ จ่ายสูงกว่านี ้มาก
คุณภาวนา ธงรัตนะ ผู้ถือหุ้นเรี ยนเสนอถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี ้
-

การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของปริ มาณความต้ องการใช้ รถบรรทุก

-

ปริ มาณรถยึดในแต่ละเดือน และขันตอนหลั
้
งจากยึดแล้ ว

-

จุดแข็งของบริ ษัทฯ

-

นโยบายการเข้ าร่วมให้ สนิ เชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ (Nano Finance)

นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จดั การชี ้แจงตามประเด็นดังนี ้
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-

ปริ มาณความต้ อ งการใช้ รถบรรทุก ยัง มีความต้ องการใช้ อย่า งต่อเนื่ องจากภาคอุต สาหกรรมการก่อสร้ าง ระบบ
สาธารณูป โภค ภาคระบบขนส่ ง ภาคการเกษตร เป็ นต้ น อย่ า งไรก็ ต ามบริ ษั ท ฯ ได้ ข ยายสาขาเพิ่ ม จ านวน
3 สาขา ให้ ครอบคลุมทุกพื ้นที่ทวั่ ประเทศและเพื่อรองรับการค้ าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

-

ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีจานวนสัญญาเช่าซื ้อประมาณ 40,000 กว่าสัญญา มีปริ มาณการยึดรถประมาณ 100 คันต่อเดือน
กรณีลกู ค้ าไม่มาไถ่ถอน จะนารถยนต์ประมูลขายทอดตลาดต่อไป

-

บริ ษัทฯมีการฝึ กอบรมพนักงานให้ มีความเชี่ยวชาญในการควบคุมประเมินราคารถเก่า เนื่องจากเป็ นบริ ษัทฯขนาดเล็ก
จึงสามารถให้ บริ การได้ อย่างรวดเร็ วและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน

-

บริ ษัทฯยังไม่มีนโยบายให้ สนิ เชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ (Nano Finance)

นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม เสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบกระแสเงินสด) ประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มติที่ ประชุม ผู้ถื อหุ้น ที่ ประชุม พิจารณาแล้ วมี มติอ นุมัติงบการเงิ น (งบแสดงฐานะการเงิ น งบกาไรขาดทุนเบ็ด เสร็ จ และ
งบกระแสเงินสด) ประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย

1,542,658,768 คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้ วย

-

คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-

งดออกเสียง

-

คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-

วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมายสาหรั บผลการดาเนิ นการประจาปี ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปั นผล กาหนดวันจ่ ายเงินปั นผล
3.1 อนุมัติจัดสรรเงินกาไรสุทธิ
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมชี ้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 36 (3) กาหนดให้ ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี จะต้ องพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไร โดยบริ ษัทฯ ต้ องจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ น
ทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายปั นผลได้ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สมควรให้ จดั สรรกาไรไว้ เป็ นเงินสารองตามกฎหมายจานวนเงิน 35,382,186 บาท รวมเป็ นเงินสารองตามกฎหมายสุทธิจานวน
145,500,000 บาท (หนึง่ ร้ อยสีส่ บิ ห้ าล้ านห้ าแสนบาทถ้ วน)
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรสุทธิไว้ เป็ นเงิน
สารองตามกฎหมายสาหรับผลการดาเนินการประจาปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิให้ จัดสรรเงินกาไรสุทธิ ไว้ เป็ นเงินสารองตามกฎหมาย ตามที่ประธานฯ
เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย

1,542,658,768 คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้ วย

-

คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-

งดออกเสียง

-

คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-
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3.2 อนุมัติจ่ายเงินปั นผล
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมชี ้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริ ษัทฯ มี นโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50
ของกาไรสุทธิ โดยการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี จะขึ ้นอยูก่ บั แผนการลงทุน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้ วย
จึง เสนอให้ ที่ ประชุม ผู้ถื อ หุ้น สมควรที่จ ะจ่ า ยเงิ น ปั นผลเสนอให้ จ่ ายเงิ น ปั น ผลจ านวนรวม 463,110,238.94 บาท คิ ด เป็ น
การจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 65.77 ของกาไรสุทธิปี 2557 จัดสรรให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม โดย
การจ่ายเป็ นเงินสดและหุ้นปั นผล ดังนี ้
1.เสนอให้ จ่ายเงินปั นผลจานวนรวม 463,110,238.94 บาท คิดเป็ นการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.23 บาทหรื อคิดเป็ นอัตรา
ร้ อยละ 65.77 ของกาไรสุทธิปี 2557 จัดสรรให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมโดยการจ่ายเป็ นเงินสดและหุ้นปั นผลดังนี ้ (ปี ที่แล้ วมีการจ่ายเงิน
ปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 59.80 ของกาไรสุทธิปี 2556 จัดสรรให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม โดยการจ่ายเป็ น
เงินสดที่ 0.03 บาทต่อหุ้น และจ่ายหุ้นปั นผลที่อตั รา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล)
1.1 จ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัท จานวน 402,704,555 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) คิดเป็ นการจ่ายเงิน
ปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล รวมมูลค่าทังสิ
้ ้น 402,704,555 บาท
ในกรณีที่ห้ นุ สามัญที่เกิดจากการจ่ายเงินปั นผลคานวณได้ ออกมาเป็ นเศษของหุ้น บริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลในส่วนของเศษหุ้นนี ้
เป็ นเงินสดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท
1.2 จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท
2.เสนอให้ กาหนดวันจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 29 เมษายน 2558
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล จัดสรรให้ กบั ผู้ถือหุ้น
เดิม และกาหนดวันจ่ายเงินปั นผล
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติ อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล จัดสรรให้ กับผู้ถือหุ้นเดิม และกาหนดวันจ่ายเงินปั นผล
ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย

1,542,658,768 คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้ วย

-

คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-

งดออกเสียง

-

คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม ชี ้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557 บริ ษัทฯมีมติให้ จ่าย
หุ้นปั นผลที่อตั รา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล หลังจากการจ่ายหุ้นปั นผล บริ ษัทมีจานวนเศษหุ้นคงเหลือจากการจ่ายหุ้นปั นผล
ดังกล่าวจานวน 1,718 หุ้น และได้ ทาการจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแล้ ว จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรให้ ลดทุนจดทะเบียนจาก
เดิม 2,013,524,496 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 2,013,522,778 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท)
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติให้ ลดทุนจดทะเบียนเป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 2,013,522,778 บาท (มูลค่า
ที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย

1,542,658,768 คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้ วย

-

คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-

งดออกเสียง

-

คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุ มัติแก้ ไขเพิ่มเติมหนั งสือบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุ น
จดทะเบียนของบริษัทฯ
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ ประชุมชีแ้ จงว่า บริ ษัทฯจาเป็ นต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 4.
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ดังต่อไปนี ้
ทุนจดทะเบียน 2,013,522,778 บาท (สองพันสิบสามล้ านห้ าแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้ อยเจ็ดสิบแปดบาท)
แบ่งออกเป็ น
2,013,522,778 หุ้น (สองพันสิบสามล้ านห้ าแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้ อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
1 บาท
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
2,013,522,778 หุ้น (สองพันสิบสามล้ านห้ าแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้ อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย

1,542,658,768 คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้ วย

-

คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-

งดออกเสียง

-

คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมเสนอต่อทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อเป็ นการรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล บริ ษัทฯต้ องเพิ่มทุน
จดทะเบียนจากเดิมทุนจดทะเบียนจานวน 2,013,522,778 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 2,416,227,333 บาท หรื อเพิ่มขึ ้น
จานวน 402,704,555 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) โดยจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับหุ้นปั นผลตามที่ปรากฏรายชื่อ
ณ วันกาหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปั นผล
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 2,416,227,333 บาท (มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) โดยจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับหุ้นปั นผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกาหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้น (Record
Date) เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปั นผล คะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย

1,542,658,768 คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้ วย

-

คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-

งดออกเสียง

-

คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมชีแ้ จงว่า บริ ษัทฯจาเป็ นต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 4.
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
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มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษั ทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ดังต่อไปนี ้
ทุนจดทะเบียน 2,416,227,333 บาท (สองพันสีร่ ้ อยสิบหกล้ านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้ อยสามสิบสามบาท)
แบ่งออกเป็ น
2,416,227,333 หุ้น (สองพันสีร่ ้ อยสิบหกล้ านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้ อยสามสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
1 บาท
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
2,416,227,333 หุ้น (สองพันสีร่ ้ อยสิบหกล้ านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้ อยสามสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย

1,542,658,768 คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้ วย

-

คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-

งดออกเสียง

-

คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-

วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมชี ้แจงต่อที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 มีกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ง
ตามวาระหนึง่ ในสามของจานวนกรรมการทังหมด
้
คือ จานวน 4 ท่าน ได้ แก่
1.นายอนุวตั ิร์
เหลืองทวีกลุ
กรรมการ/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2.นายประพันธ์ อนุพงษ์ องอาจ กรรมการ/กรรมการบริ หาร
3.นายวราวุธ
วราภรณ์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
4.ผศ.แน่งน้ อย ใจอ่อนน้ อม
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเพื่อเลือกกรรมการ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมมีมติให้ กรรมการที่ออกตามวาระจานวน 4 ท่านกลับเข้ ามาดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ
หนึง่ โดยมีคะแนนเสียงดังนี ้
8.1 นายอนุวตั ิร์ เหลืองทวีกลุ
เห็นด้ วย

1,542,658,768 คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้ วย

-

คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-

งดออกเสียง

-

คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-

8.2 นายประพันธ์ อนุพงษ์ องอาจ
เห็นด้ วย

1,542,658,768 คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้ วย

-

คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-

งดออกเสียง

-

คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-
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8.3 นายวราวุธ

วราภรณ์

เห็นด้ วย

1,542,658,768 คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้ วย

-

คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-

งดออกเสียง

-

คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-

8.4 ผศ.แน่งน้ อย ใจอ่อนน้ อม
เห็นด้ วย

1,542,658,768 คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้ วย

-

คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-

งดออกเสียง

-

คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-

โดยคณะกรรมการประจาปี 2558 มีกรรมการดังนี ้
1.นายวิรัตน์
ชินประพินพร
เป็ นกรรมการ/ประธานกรรมการ
2.นายโกวิท
รุ่งวัฒนโสภณ เป็ นกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
3.นายเจริ ญสุข กิจอิทธิ
เป็ นกรรมการ
4.นายอนุวตั ิร์
เหลืองทวีกลุ
เป็ นกรรมการ/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
5.นายประพันธ์ อนุพงษ์ องอาจ เป็ นกรรมการ
6.นายวุฒิชยั
สุระรัตน์ชยั
เป็ นกรรมการ
7.นายอนุชาติ ดีประเสริ ฐ
เป็ นกรรมการ
8.ดร.ถกล
นันธิราภากร
เป็ นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
9.นายสุวิทย์
อรุณานนท์ชยั
เป็ นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ
10.นายวราวุธ วราภรณ์
เป็ นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
11.ผศ.แน่งน้ อย ใจอ่อนน้ อม
เป็ นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
12. นายสุรพล สติมานนท์
เป็ นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
วาระที่ 9 พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการประจาปี 2558
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2558 ดังนี ้
1.ได้ รับค่าตอบแทนเป็ นเบี ้ยประชุมจากการเข้ าร่ วมประชุม รวมเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 4 ล้ านบาท
2.ได้ รับค่าตอบแทนเป็ นบาเหน็จแก่กรรมการในอัตราร้ อยละ 0.5 ของเงินปั นผลที่จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
โดยให้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนบริ ษัทฯ เป็ นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป
คุณสมชัย สุชาติเจริ ญยิ่ง ผู้ถือหุ้นกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยขอชื่นชมเรื่ องการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการว่ามี
การเปิ ดเผยข้ อมูลและมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่ดี
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2558
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มติ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อ นุมัติ จ่ า ยค่า ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 ตามที่ ป ระธานฯเสนอ
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย

1,542,658,768 คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้ วย

-

คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-

งดออกเสียง

-

คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-

วาระที่ 10 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2558
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบ
บัญชี ข องบริ ษัท ประจ าปี 2558 ตามพระราชบัญญัติมหาชนจากัด พ.ศ. 2551 จึง เสนอที่ประชุม ผู้ถือ หุ้นสมควรให้ แ ต่งตัง้
บริ ษัทสานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท โดยมีรายชื่อที่เสนอ ดังนี ้
1. นางสาวรัตนา
จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรื อ
2. นางสาวสมใจ
คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรื อ
3. นางสาวภูร์ิ พรรณ
เจริ ญสุข
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4950
มีค่าธรรมเนียมสอบทานรายไตรมาสละ 240,000 บาท จานวน 2 ไตรมาส ค่าธรรมเนียมสอบทานครึ่ งปี 310,000 บาทและ
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จานวน 410,000 บาท รวมเป็ นเงิน 1,200,000 บาท
ทังนี
้ ้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ สว่ นเสียกับบริ ษัท / บริ ษัทย่อย / ผู้บริ หาร/ ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมเสนอให้ ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบชี ้แจง
ดร.ถกล นันธิ ราภากร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบชี ้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าทุกปี ที่ผ่านมาบริ ษัทฯได้ ขยาย
กิจการเพิ่มขึ ้นอย่างเป็ นสาระสาคัญและในปี ที่ผ่านมาไม่ได้ เสนอขึ ้นค่าตรวจสอบบัญชี สาหรับปี 2558 มีการเสนอขึ ้นค่าสอบบัญชี
จานวน 50,000 บาท คณะกรรมการตรวจส บพิจารณาแล้ วเห็นสมควรให้ ขึ ้นค่าตรวจสอบและขอชมเชยผู้สอบบัญชีในการให้
ประเด็นและจัดให้ ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่
นายวิ รัตน์ ชิ นประพินพร ประธานที่ประชุมเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี
ประจาปี 2558
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติแต่งตัง้ บริ ษัทสานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท โดยมีรายชื่อ
ดังนี ้
1. นางสาวรัตนา
จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรื อ
2. นางสาวสมใจ
คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรื อ
3. นางสาวภูริ์พรรณ
เจริ ญสุข
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4950
มีค่าธรรมเนียมสอบทานรายไตรมาสละ 240,000 บาท จานวน 2 ไตรมาส ค่าธรรมเนียมสอบทานครึ่ งปี 310,000 บาทและ
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จานวน 410,000 บาท รวมเป็ นเงิน 1,200,000 บาท ตามที่
ประธานฯ เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย

1,542,658,768 คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้ วย

-

คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-

งดออกเสียง

-

คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-
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วาระที่ 11 พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนีอ้ ่ ืนๆ
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสาร
หนี ้อื่นๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนซึง่ นามาใช้ เป็ นเงินหมุนเวียนและเป็ นประโยชน์ในการบริ หารจัดการต้ นทุนทางการเงิน
ของบริ ษัทสาหรับปี 2558 นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 เพื่อนามาใช้ ในการ
ดาเนินกิจการของบริ ษัท และ/หรื อ เพื่อนามาชาระเงินกู้ของบริ ษัท และ/หรื อ เพื่อใช้ ในการให้ สินเชื่อรถยนต์ ในสกุลเงินบาทหรื อ
ในสกุลเงิ นอื่นในอัตราที่เทียบเท่า ภายในวงเงิ นไม่เกิ น 20,000 ล้ านบาท โดยให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมอบอานาจให้ แ ก่
คณะกรรมการ และ/หรื อ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เป็ นผู้กาหนดหรื อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียด
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี ้อื่นๆในแต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครัง้ รวมทังให้
้ มีอานาจ
ในการดาเนินการใดๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี ้อื่นๆ ให้ สาเร็ จและเป็ นไปตามที่
กฎหมายกาหนด ซึ่งรวมถึงอานาจในการแต่งตัง้ ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย การเข้ าทาและลงนามในสัญญา
Underwriting Agreement หรื อสัญญา Placement Agreement และ/หรื อ เอกสาร หรื อสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง การจัดทาและ
ยื่นคาขอและเอกสารต่างๆ กับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง
และ/หรื อ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น
ในส่วนการออกและเสนอขายหุ้นกู้มีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี ้
ประเภท
: หุ้นกู้ ซึ่งอาจเป็ นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิท ธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้ น หรื อคืนเงินต้ นครัง้ เดียวเมื่อครบกาหนดไถ่ถอน
มีประกันหรื อไม่มีประกัน มีหรื อไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้หรื อหุ้นกู้อนุพนั ธ์ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ความเหมาะสมของ
สภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ั้
จานวน
: มูลค่ารวมของหุ้นกู้กาหนดไว้ ไม่เกิน 20,000 ล้ านบาท หรื อในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า
การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ เสนอขายในกรณีจากัด และ/หรื อ เสนอขายให้ แก่
ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรื อผู้ลงทุนรายใหญ่ทงหมดหรื
ั้
อบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็ นการเสนอขาย
ในครัง้ เดียวหรื อหลายครัง้ ก็ได้
อัตราดอกเบี ้ย : ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ั้
อายุ
: ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ั้
และมีมติให้ ยกเลิกวงเงิน 20,000 ล้ านบาทของการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี ้อื่นๆ ที่ยงั ไม่ได้ ออกและเสนอขาย
(อ้ างถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557)
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติ อนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี ้อื่นๆ ตามที่ประธานฯ เสนอ
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย

1,542,658,768 คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้ วย

-

คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-

งดออกเสียง

-

คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-
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วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
คุณทรงพล พงศ์พฒ
ั นกาญจน์ ผู้ถือหุ้นเรี ยนเสนอถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรื่ องค่าตอบแทนผู้บริ หารสาหรับปี 2557 ที่เพิ่มขึ ้นจากปี
2556 ประมาณ 9 ล้ านบาท
นายอนุวตั ิร์ เหลืองทวีกุล กรรมการ/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนชี ้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าค่าตอบแทนผู้บริ หาร
สาหรับปี 2557 เป็ นผลประกอบการของปี 2556
ทบร ัทฯ มกา รจา ว มากจึงมีการพิจารณาจ่ายตามความเหมาะสม
ทังนี
้ ้ ม จารณา Cost to Income Ratio บริ ษัทฯยังมีการจ่ายค่าตอบแทนอยู่ในระดับต่าเมื่อเทียบกับบริ ษัทที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน
นายวิรัตน์ ชิ นประพินพร ประธานที่ประชุม ชี แ้ จงว่าการพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริ ห ารมีคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมที่อยูใ่ นระดับใกล้ เคียงกับอุตสาหกรรม
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมรับทราบตามชี ้แจง
คุณปิ ยมาศ จรัสโรจนังกูร อาสาพิทกั ษ์ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าในบัตรลงคะแนน
ทุกใบควรจะมีการลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นกากับและให้ เก็บบัตรลงคะแนนไว้ เป็ นหลักฐาน
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ
ประธานจึงกล่ าวปิ ดการประชุมเวลา 16.15 น.

ขอแสดงความนับถือ

( นายวิรัตน์ ชินประพินพร )
ประธานกรรมการ
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