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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 1/2559
ของ
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เริ่มการประชุม
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ทาหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุม ประธานแจ้ งว่าได้ มีผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทเข้ าประชุมด้ วยตนเองจานวน 76 คน
ถื อ หุ้ นรวมกั น เป็ นจ านวน 127,850,991 หุ้ น และด้ วยการรั บ มอบฉั น ทะมาประชุ ม 152 คนถื อ หุ้ นรวมกั น เป็ นจ านวน
1,769,184,663 หุ้น รวมกันเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 1,897,035,654 หุ้น คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 78.51 จากจานวนหุ้นที่ชาระมูลค่า
ทังหมดของบริ
้
ษัทจานวน 2,416,227,209 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 ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุการบริ ษัท ได้ แนะนากรรมการที่เข้ าร่วมประชุมครบทัง้ 12 ท่าน โดยแนะนากรรมการบริ ษัท
เป็ นรายบุคคล รวมถึงผู้บริ หารและผู้สอบบัญชี ที่เข้ าร่ วมประชุม นอกจากนีบ้ ริ ษัทได้ แต่งตังให้
้ ที่ปรึ กษากฎหมายอิสระเป็ น
ผู้สงั เกตการณ์การลงคะแนนเสียงและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมด้ วย และได้ ชี ้แจงต่อผู้ถือหุ้นเรื่ องวิธีปฏิบตั ิใน
การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการออกเสียงลงมติ สาหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีมติ “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” ให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นกรอกบัตรลงคะแนนเสียงที่บริ ษัทจัดไว้ ให้ เมื่อเรี ยบร้ อยแล้ วโปรดยกมือ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บและรวบรวมคะแนน สาหรับผู้
ถือหุ้นที่มีมติ “เห็นด้ วย” ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน ทังนี
้ ้ในการรวบรวมผลคะแนน บริ ษัทจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วยหรื องด
ออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทังหมด
้
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทาหนังสือมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุมและเป็ นแบบออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงค์ ของท่านผู้ถือหุ้นนัน้ บริ ษัทฯได้ นาคะแนน เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ตามความ
ประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ ในระบบเพื่อการลงมติตามวาระไว้ แล้ ว สาหรับในการออกเสียงลงคะแนนให้ ถือหนึ่งหุ้น
เป็ นหนึง่ เสียง สาหรับวาระที่ 4 ในเรื่ องการพิจารณาแต่งตังกรรมการที
้
่ประชุมจะจัดให้ ลงคะแนนแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
โดยบริ ษัทฯจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกวาระ เมื่อจบการลงคะแนน ทังนี
้ ้ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติให้ ครบทุกวาระตามการใช้ สิทธิ ออก
เสียงในแต่ละวาระ
นอกจากนี ้บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในที่ประชุมได้ โดยการยกมือ และเพื่อเป็ นการไม่
รบกวนผู้ถือหุ้นท่านอื่นระหว่างการประชุม จึงขอความร่วมมือให้ ทาการปิ ดโทรศัพท์มือถือ
หลังจากการชี ้แจงดังกล่าว ประธานที่ประชุมจึงกล่าวเปิ ดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
1/2558 ซึง่ ประชุมเมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 ตามสาเนารายงานการประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
Mr.Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นเรี ยนเสนอต่อที่ประชุมว่าบริ ษัท ควรจัดส่งรายงานการประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้น หลังจากจัดส่งให้
ตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย และอาจให้ ผ้ ูถื อหุ้นรั บรองรายงานการประชุมได้ เลย โดยไม่ต้องมี วาระรั บรองรายงาน
การประชุมฯ ในการประชุมสามัญประจาปี ครัง้ ต่อไป
นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุการบริ ษัท เรี ยนขอบคุณผู้ถือหุ้นสาหรับคาแนะนาและชีแ้ จงว่าหลังจากที่บริ ษัทได้ จัดส่ง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ วผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ ของบริ ษัท www.ratchthani.com เพื่อรับทราบรายงานการประชุม ส่วนเรื่ องรั บรองรายงาน
การประชุมฯ ขอนาไปศึกษาความเป็ นไปได้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องก่อน
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
1/2558
2

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติให้ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย

1,897,035,654 คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 100.00

ไม่เห็นด้ วย

-

คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-

งดออกเสียง

-

คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-

วาระที่ 2 พิจารณาอนุ มัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบกระแสเงินสด) ประจาปี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมให้ ที่ประชุมพิจารณารายงานประจาปี 2558 หน้ า 10 เรื่ องข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
ตารางลูกหนี ้เช่าซื ้อ มีการสลับตัวเลขจึงขอแก้ ไขดังนี ้ กราฟแท่งสีส้มคือลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อ และกราฟแท่งสีดาคือลูกหนี ้ตาม
สัญญาเช่าทางการเงิน และเสนอให้ นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงรายงานผลการดาเนินงานสาหรับปี 2558
นายโกวิท รุ่ งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จดั การ รายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2558 ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามรายงาน
ประจาปี 2558 โดยสรุปสาระสาคัญดังนี ้
รายการ
สินทรัพย์รวม (ล้ านบาท)
หนี ้สินรวม (ล้ านบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้ านบาท)
รายได้ รวม (ล้ านบาท)
กาไรสุทธิ (ล้ านบาท)
อัตราส่วนกาไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

ปี 2558
29,504.67
24,940.42
4,564.25
2,781.88
748.66
0.31

ปี 2557
เปลี่ยนแปลง %
27,864.27
5.89
23,985.22
3.98
3,879.05
17.66
2,753.93
1.01
704.09
6.33
0.29*
6.90

*หมายเหตุ : อ้ างถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 ได้ อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นเงิ นสดในอัตราหุ้นละ
0.03 บาท และจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทจานวน 402.70 ล้ านหุ้น ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ดังนัน้ ในการคานวณกาไรต่อหุ้นจึงได้
ปรั บ ปรุ ง จ านวนหุ้น สามัญ ที่ ใ ช้ ใ นการค านวณก าไรต่อ หุ้น โดยถื อ เสมื อ นว่า การออกหุ้น ปั น ผลได้ เ กิ ด ขึน้ ตัง้ แต่วัน ต้ น งวด
(อัตราส่วนกาไรต่อหุ้นตามงบการเงินปี 2557 คือ 0.35 บาท/หุ้น)
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นต่างๆ
นายฉัตรชัย มงคลพันธุ์ ผู้ถือหุ้น เรี ยนเสนอถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าในปี นีบ้ ริ ษัทมีแผนการออกหุ้นกู้หรื อไม่ เนื่องจากอัตรา
ดอกเบี ้ยอยูใ่ นระดับต่า กรณีที่ออกและเสนอขายจะส่งผลให้ บริ ษัทมี Net Interest Margin (NIM) เพิ่มขึ ้นอย่างไร
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมชี ้แจงว่าในปี นี ้จะมีห้ นุ กู้ครบอายุจานวน 5,500
เป็ นหุ้นกู้ที่มีอตั ราดอกเบี ้ย
สูงกว่าอัตราดอกเบี ้ยในปั จจุบนั ทังนี
้ ้
มีแผนออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี ้อื่นขึ ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมและสภาวะ
ตลาด คาดว่าอัตราดอกเบี ้ยต่ากว่าเดิม
นายอนุวตั ิร์ เหลืองทวีกลุ กรรมการ/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนชี ้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ว่า แม้ ว่าการเสนอขายหุ้น
กู้ใหม่ที่มีอตั ราดอกเบี ้ยจะต่ากว่าเดิม แต่ก็ต้องดูภาพรวมทังดอกเบี
้
้ยที่ก้ ยู ืมและอัตราดอกเบี ้ยที่ให้ เช่าซื ้อควบคูก่ นั ไป บริ ษัทมีโอกาส
ได้ รับผลประโยชน์ในเรื่ อง Net Interest Margin บ้ าง แต่ก็คงไม่มากนัก เพราะตราสารที่ครบกาหนดมีไม่มากนักเมื่อเทียบกับ Port
สินเชื่อรวม
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นายฉัตรชัย มงคลพันธุ์ ผู้ถือหุ้นเรี ยนเสนอถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า รายการค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารที่เพิ่มขึ ้นตลอดมา
จากรายการใดและในอนาคตจะเพิ่มขึ ้นอีกหรื อไม่
นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จดั การ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นดูในรายงานประจาปี หน้ า 36-37
ดคืนมา มีผล
ขาดทุนจากการจาหน่ายรถยนต์ทยี่ ดึ คืนมาเพิ่มขึ ้นตลอด 3
เนื่องจากมีสญ
ั ญาเช่าซื ้อเพิ่มขึ ้นจานวนมาก แต่เมื่อเทียบ
กับบริ ษัทที่ดาเนินกิจการเช่าซื ้อเหมือนกันพบว่า บริ ษัทมีรายการผลขาดทุนจากการขายรถยึดในอัตราที่ต่า และในอนาคตบริ ษัท
ยังคงนโยบายการขยายสินเชื่ออย่างต่อเนื่องจึงมีรายการรถยึดเพิ่มขึ ้นเช่นกันแต่อยูใ่ นอัตราที่ไม่มากนัก
Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น เรี ยนเสนอต่อที่ประชุมว่า เมื่อพิจารณาจากงบการเงินพบว่า บริ ษัทควรมีการบริ หารจัดการ
ต้ นทุนทางการเงินและมีนโยบายทางการเงินที่ดี ก็จะทาให้ บริ ษัทมีผลการดาเนินงานดีขึ ้น
ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ขอขอบคุณสาหรับคาแนะนา
ทางคณะกรรมการจะบริ หารจัดการต้ นทุนทางการเงินและวางนโยบายทางการเงินให้ เหมาะสมที่สดุ ในบริ บทของบริ ษัทภายใต้
สภาพแวดล้ อมทางการเงินในประเทศ
นายฉัตรชัย มงคลพันธุ์ ผู้ถือหุ้นเรี ยนเสนอถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ในปี ที่ผา่ นมาบริ ษัทได้ เพิ่มสาขาไปยังภูมิภาคจานวน 3
ม่
นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จดั การชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทมีการขยายสาขาไปยังภูมิภาคเนื่องจากการให้ สนิ เชื่อเช่าซื ้อ
ส่วนใหญ่เป็ นรถประเภทรถบรรทุกซึง่ กลุม่ ลูกค้ ากระจายอยูท่ วั่ ประเทศ บริ ษัทเน้ นการให้ บริ การที่รวดเร็ ว ครอบคลุมทุกพื ้นที่และ
เป็ นการควบคุมภาระค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง
คุณปณชัย ก่อสวัสดิ์วรกูล ผู้ถือหุ้นเรี ยนเสนอถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าในอนาคตบริ ษัทยังมีแผนขยายสาขาเพิ่มอีกหรื อไม่ รถยนต์
ที่ให้ เช่าซื ้อเป็ นรถยนต์ประเภทใด
นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จดั การชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าบริ ษัทยังมีแผนขยายสาขาเพิ่มเพื่อให้ ครอบคลุมพื ้นที่ทวั่ ประเทศ
การเปิ ดสาขาจะต้ องมีการพัฒนาบุคลากรให้ มีความชานาญและความเชี่ ยวชาญในรถแต่ละประเภท จะมีการส่งพนักงานเข้ ารับ
การอบรมที่สานักงานใหญ่ก่อนเข้ าประจาพื ้นที่ ส่วนรถยนต์ที่ทาเช่าซื ้อกับบริ ษัทแบ่งตามประเภทหลักดังนี ้
- รถบรรทุกใหม่และรถบรรทุกใช้ แล้ วมีประมาณร้ อยละ 75 ของสินเชื่อเช่าซื ้อสุทธิ
- รถเก๋งและรถกระบะมีทงรถใหม่
ั้
และและรถใช้ แล้ วมีประมาณร้ อยละ 15 ของสินเชื่อเช่าซื ้อสุทธิ
- รถจักรยานยนต์และแท็กซี่มีทงรถใหม่
ั้
และรถใช้ แล้ วมีประมาณร้ อยละ 7 ของสินเชื่อเช่าซื ้อสุทธิ
- อื่นๆ เช่น รถแทร็ กเตอร์ รถกอล์ฟ เจ็ตสกี เป็ นต้ น มีประมาณร้ อยละ 3 ของสินเชื่อเช่าซื ้อสุทธิ
คุณจิตต์ สาวิตต์กุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทยเรี ยนเสนอถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าบริ ษัทมีนโยบายการให้ สินเชื่อ
ประเภทนาโนไฟแนนซ์ (Nano Finance) หรื อไม่ และบริ ษัทควรทาแผนธุรกิจชี ้แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นเข้ าใจในธุรกิจ
นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จดั การชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทยังไม่มีนโยบายการทานาโนไฟแนนซ์ สาหรับแผนธุรกิจใน
การประชุมทุกครัง้ จะดาเนินการชี แ้ จงและตอบคาถามในวาระอื่นๆ เพื่อเป็ นการควบคุมการประชุมให้ อยู่ในกาหนดเวลาที่
สมควร
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นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบกระแสเงินสด) ประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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 2558 ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย

1,897,035,654 คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 100.00

ไม่เห็นด้ วย

-

คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-

งดออกเสียง

-

คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-

วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมายสาหรั บผลการดาเนิ นการประจาปี ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปั นผล กาหนดวันจ่ ายเงินปั นผล
3.1 อนุมัติจัดสรรเงินกาไรสุทธิไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมชี ้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 36 (3) กาหนดให้ ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี จะต้ องพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไร โดยบริ ษัทต้ องจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ น
ทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ ประจาปี หักด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวน
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายปั นผลได้ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สมควรให้ จดั สรรกาไรไว้ เป็ นเงินสารองตามกฎหมายจานวนเงิน 37,500,000 บาท รวมเป็ นเงินสารองตามกฎหมายสุทธิจานวน
183,000,000 บาท (หนึง่ ร้ อยแปดสิบสามล้ านบาทถ้ วน)
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรสุทธิไว้ เป็ นเงิน
สารองตามกฎหมายสาหรับผลการดาเนินการประจาปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิให้ จัดสรรเงินกาไรสุทธิ ไว้ เป็ นเงินสารองตามกฎหมาย ตามที่ประธานฯ
เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย

1,897,035,654 คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 100.00

ไม่เห็นด้ วย

-

คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-

งดออกเสียง

-

คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-

3.2 อนุมัติจ่ายเงินปั นผล
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมชี ้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของ
กาไรสุทธิ โดยการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี จะขึ ้นอยูก่ บั แผนการลงทุน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้ วย จึง
เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นสมควรที่ จ ะจ่ า ยเงิ น ปั นผลเสนอให้ จ่ า ยเงิ น ปั นผลในอั ต ราหุ้ นละ 0.18 บาท จ านวนรวม
434,920,897.62 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 58.09 ของกาไรสุทธิปี 2558 จัดสรรให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม (ปี ที่แล้ วมีการจ่ายเงิน
ปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 65.77 ของกาไรสุทธิปี 2227 จัดสรรให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมโดยการจ่ายเป็ น
เงินสดที่ 0.03 บาทต่อหุ้น และจ่ายหุ้นปั นผลที่อตั รา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผลรวมมูลค่าทังสิ
้ ้น 402,704,555 บาท) และเสนอให้
กาหนดวันจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 29 เมษายน 2559
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คุณจิตต์ สาวิตต์กลุ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทยเรี ยนเสนอถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรื่ องการจ่ายเงินปั นผลว่าทาไมบางปี
มีการจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด บางปี มีการจ่ายเป็ นหุ้นสามัญ
นายอนุวตั ิร์ เหลืองทวีกลุ กรรมการ/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนชี ้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ในช่วงระยะเวลา 2-3
ปี ที่ผ่านมา ทางบริ ษัทได้ มีการขยายตัวของสินเชื่อในอัตราที่สงู จาเป็ นต้ องมีการกู้ยืมเพิ่มมากขึ ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของ
สินเชื่อ โดยต้ องรักษาระดับอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม จึงจาเป็ นต้ องเพิ่มส่วน
ของผู้ถือหุ้น โดยผ่านการจ่ายเงินปั นผลในรู ป Stock Dividend เพื่อรักษาระดับ D/E Ratio ให้ ไม่เกินกว่า 8 เท่า แต่ในภาวะ
เศรษฐกิจปั จจุบนั ทางบริ ษัทได้ มองว่าในระยะเวลา 2-3 ปี ข้ างหน้ า D/E Ratio น่าจะอยูใ่ นระดับที่บริ หารจัดการได้ ไม่จาเป็ นต้ อง
เพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม จึงเห็นควรจ่ายปั นผลในรู ปของเงินสด แต่ถ้า สถานการณ์ เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอย่า งมีนยั สาคัญ
คณะกรรมการของบริ ษัท จะพิจารณาความเหมาะสมต่อไป
คุณจิ ตต์ สาวิต ต์ กุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย กล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่สามารถบริ หารงานให้ มีกาไร
ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และจ่ายปั นผลเป็ นเงินสด ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิ ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการจ่าย
ปั นผลของบริ ษัท
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล จัดสรรให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม
และกาหนดวันจ่ายเงินปั นผล
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล จัดสรรให้ กับผู้ถือหุ้นเดิม และกาหนดวันจ่ายเงินปั นผล
ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

1,896,785,654 คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 99.99
250,000 คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ
-

คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

0.01
-

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมชี ้แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 มีกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ง
ตามวาระหนึง่ ในสามของจานวนกรรมการทังหมด
้
คือ จานวน 4 ท่าน ได้ แก่
1. ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชยั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3. นายสุรพล สติมานนท์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4. นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร/กรรมการผู้จดั การ
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม ให้ นายวราวุธ วราภรณ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนชี ้แจง
นายวราวุธ วราภรณ์ กรรมการอิ สระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนชี แ้ จงว่า ในนามของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้ดาเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็ น
ประโยชน์สงู สุดแก่การดาเนินการ ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบกับคุ ณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (ซึง่ คณะกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียงดออกเสียง) เสนอให้ กรรมการที่ออก
ตามวาระจานวน 4 ท่านกลับเข้ ามาดารงตาแหน่งอีกวาระและให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามตาแหน่งเดิมด้ วย
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คุณจิตต์ สาวิตต์กุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทยเรี ยนเสนอถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรื่ องนโยบายการเข้ าร่ วมโครงการ
แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (CAC)
นายบุญชู วงศ์ภกั ดี รองกรรมการผู้จดั การชี ้แจงว่า บริ ษัทได้ เข้ าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ าน
การทุจริ ต (CAC) ตังแต่
้ ปี 2557 ได้ รับการประเมินอยู่ในระดับ 4 Certified และในปี 2558 บริ ษัทได้ รับการพิจารณาเลื่อนระดับ
เป็ นระดับ 5 Extended ซึง่ เป็ นระดับสูงสุด
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเพื่อเลือกกรรมการ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมมีมติให้ กรรมการที่ออกตามวาระจานวน 4 ท่าน กลับเข้ ามาดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ
หนึง่ โดยมีคะแนนเสียงดังนี ้
4.1 ดร.ถกล นันธิราภากร (จานวนหุ้นที่ถือในบริ ษัท 371,004 หุ้น งดออกเสียง)
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

1,896,657,452 คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 99.98
198 คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

0.00

378,004 คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

0.02

4.2 นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชยั
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

1,897,029,654 คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 100.00
-

คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

6,000 คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

0.00

4.3 นายสุรพล สติมานนท์ (จานวนหุ้นที่ถือในบริษัท 7,499,181 หุ้น งดออกเสียง)
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

1,889,529,275 คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

99.60

198 คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

0.00

7,506,181 คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

0.40

4.4 นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ (จานวนหุ้นที่ถือในบริษัท 8,101,106 หุ้น งดออกเสียง)
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

1,888,927,296 คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

99.57

198 คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

0.00

8,108,160 คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

0.43

โดยคณะกรรมการประจาปี 2559 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
7

9.นายสุวิทย์

อรุณานนท์ชยั

10.นายวราวุธ

วราภรณ์

11.ผศ.แน่งน้ อย ใจอ่อนน้ อม
12. นายสุรพล สติมานนท์

เป็ นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ
เป็ นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
เป็ นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
เป็ นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 5 พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการประจาปี 2559
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2559 ดังนี ้
1.ค่าตอบแทนเป็ นเบี ้ยประชุมจากการเข้ าร่วมประชุม รวมเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 4 ล้ านบาท (เท่ากับปี ที่ผา่ นมา)
2.ค่าตอบแทนเป็ นบาเหน็จแก่กรรมการในอัตราร้ อยละ 0.5 ของเงินปั นผลที่จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
โดยให้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริ ษัท เป็ นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป
นายสุวิท ย์ อรุ ณานนท์ ชัย กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบชี แ้ จงว่า
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้ดาเนินการตามกระบวนการสรรหา และได้ พิจารณาค่าตอบแทนโดยมี
หลักเกณฑ์ที่โปร่ งใส รวมทังมี
้ นโยบายที่จ ะกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการที่สะท้ อนภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบโดย
เปรี ยบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการ พร้ อมกับมีการทบทวนค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็ น
ประจาทุกปี เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดี
คุ ณ คนึ ง บรรทธี ร านุ วั ฒ น ผู้ ถื อ หุ้ นเรี ยนเสนอถามที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นเรื่ องค่ า ตอบแทน กรรมการประจ าปี 2558
ใด
นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชยั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณารายงานประจาปี 2558
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มีรายละเอียดและสรุปค่าตอบแทนกรรมการ โดยมี
การจ่ายค่าเบี ้ยประชุมกรรมการจานวน 2,186,000
และมี
2,315,551.22
4,501,551.22
การเสนออนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2559 เป็ นวงเงินเท่ากันกับ 3
คุณอารี ย์ลกั ษณ์ กาญจนรุจวิวฒ
ั น์ ผู้ถือหุ้นเรี ยนเสนอถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ควรนารายการหนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญมาร่ วม
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการด้ วยหรื อไม่
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม ชีแ้ จงว่า การนารายการหนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญมาร่ วมพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการเป็ นเรื่ องที่สามารถทาได้ ยาก เพราะในปี 2560
มาตรฐานการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ
ที่ 39 (IAS 39) และมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (IFRS 9) ตามลาดับ คาดว่าจะมีการตังส
้ ารองหนี ้เพิ่มขึ ้น โดยบริ ษัท
ได้ ทยอยตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ ้น เพื่อรองรับมาตรฐานการบัญชีดงั กล่าวแล้ ว
นายโกวิท รุ่ งวัฒนโสภณ กรรมการและกรรมการผู้จัดการชีแ้ จงว่าสาหรับปี 2558 บริ ษัทมีสินเชื่อที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (NPL)
ลดลงจากปี ก่อน
คุณฉัตรชัย มงคลพันธุ์ ผู้ถือหุ้นเรี ยนเสนอถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าในกรณีที่เปลี่ยน
มาตรฐานการบัญชีตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 39 (IAS 39) และมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (IFRS 9) จะส่งผลกระทบต่อบริ ษัทอย่างไร
นายอนุวตั ิร์ เหลืองทวีกลุ กรรมการ/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนชี ้แจงว่า ธุรกิจการเงินจะต้ องปรับเปลีย่ นการบันทึก
รายการทางบัญชีตาม
มาตรฐานบัญชีใหม่ในช่วง 2-3 ปี ข้ างหน้ า อันได้ แก่ มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (IFRS
9) ซึง่ จะมีผลทาให้ การรับรู้ รายได้ การด้ อยค่าสินทรั พย์ต้องเปลี่ยนวิธีไป ทางบริ ษัทจึงได้ วางแนวทางบริ หารจัดการความเสี่ยง
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ดังกล่าว โดยจะนาวิธีการตังส
้ ารองหนี ส้ ญ
ู โดยคานวณแบบ Collective Approach ซึ่งจะทาให้ บริ ษัทมีข้อมูลที่ใช้ ในการตัง้
สารองฯ ที่มีประสิทธิ ภาพมากขึ ้น สะท้ อนถึงความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจอย่างแท้ จริ ง คาดว่าน่าจะมีผลกระทบต่องบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จบ้ าง แต่ก็อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบชี ้แจงว่า การคานวณแบบ Collective Approach เพื่อวัด
คุณภาพสินเชื่อ จะสามารถช่วยการบริ หารความเสีย่ งในการให้ สนิ เชื่อเช่าซื ้อของบริ ษัทได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
มากขึ ้น
นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริ ษัทสานักงาน อีวาย จากัดชี ้แจงว่า ปั จจุบนั บริ ษัทมีหลักเกณฑ์การตังส
้ ารองหนี ้
ที่เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี เมื่อเปลีย่ น
มาตรฐานการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 (IAS 39) และมาตรฐาน
รายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (IFRS 9) ตามข้ อบังคับก็เป็ นการวัดคุณภาพการให้ สนิ เชื่อได้ ชดั เจนขึ ้น
คุณจิตต์ สาวิตต์กุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย เรี ยนเสนอถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าจากหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นได้ ชี ้แจงว่า กรรมการหลายท่านได้ ถือหุ้นของบริ ษัทอยูแ่ ล้ วและได้ รับเงินปั นผล ดังนันคณะกรรมการที
้
่ถือหุ้นสมควรที่ จะ
ได้ รับค่าตอบแทนที่เป็ นบาเหน็จแก่กรรมการในอัตราร้ อยละ 0.5 ของเงินปั นผลที่จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อไม่
นายสุวิ ทย์ อรุ ณานนท์ ชัย กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบชี แ้ จงว่า ใน
ความเห็นของคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นควรแยกระหว่างเงินปั นผลกั บเงินบาเหน็จกรรมการ เพราะเป็ นคนละส่วนกัน สาหรับการ
จ่ายเงินบาเหน็จกรรมการเป็ นเงินค่าตอบแทนให้ กรรมการที่มาจากการปฏิบตั ิงาน ทังนี
้ ้บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มี
การจ่ายเงินบาเหน็จกรรมการเป็ นปรกติ ส่วนบริ ษัทได้ จ่ายเงินบาเหน็จกรรมการในอัตราร้ อยละ 0.5 ของเงินปั นผลที่จ่ายให้ แก่
ผู้ถือหุ้นซึ่งเมื่อเทียบกับบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อื่น ถือได้ ว่าบริ ษัทฯมีการจ่ายเงินบาเหน็จกรรมการในอัตราที่
ค่อนข้ างต่า
นายปณชัย ก่อสวัสดิ์วรกูล ผู้ถือหุ้นให้ ความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้ วยกับกรรมการ เนื่องจากการลงทุนในหุ้นมีความ
เสีย่ งเพราะราคาหุ้นมีการผันผวน กรรมการที่ถือหุ้นสมควรได้ รับเงินปั นผล
คุณคนึง บรรทธีรานุวฒ
ั น ผู้ถือหุ้นให้ ความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีความยินดีที่คณะกรรมการถือหุ้นของบริ ษัทและขอให้
กรรมการทุกท่านถือหุ้นของบริ ษัทเพื่อผลการดาเนินงานที่ดี
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2559
มติ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อ นุมัติ จ่ า ยค่า ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 ตามที่ ป ระธานฯเสนอ
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

1,897,035,456 คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 100.00
198 คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ
-

คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

0.00
-

วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2559
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
ของบริ ษั ท ประจ าปี 2559 ตามพระราชบัญ ญั ติ ม หาชนจ ากั ด พ.ศ. 2551 จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นสมควรให้ แ ต่ ง ตัง้
บริ ษัทสานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท โดยมีรายชื่อที่เสนอ ดังนี ้
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1.นางสาวรัตนา จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรื อ
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ มาแล้ วเป็ นระยะเวลา 1 ปี คือปี 2554)
2.นางสาวสมใจ คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรื อ
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ มาแล้ วเป็ นระยะเวลา 4 ปี ตังแต่
้ ปี 2555 ถึงปี 2558)
3.นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท)
มีคา่ ธรรมเนียมสอบทานรายไตรมาส ไตรมาสละ 240,000 บาท จานวน 2 ไตรมาส ค่าธรรมเนียมสอบทานครึ่ งปี 330,000 บาท
และค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน 440,000 บาท รวมเป็ นเงิน 1,250,000 บาท
ทังนี
้ ้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ สว่ นเสียกับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมเสนอให้ ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบชี ้แจง
ดร.ถกล นันธิ ราภากร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบชี ้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ทุกปี ที่ผ่านมาบริ ษัทได้ ขยาย
กิจการเพิ่มขึ ้นอย่างเป็ นสาระสาคัญ ผู้สอบบัญชีช่วยแนะนาคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นทางบัญชี ให้ ความรู้ เกี่ยวกับ
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่เป็ นนิตย์ สาหรับปี 2559 มีการเสนอขึ ้นค่าสอบบัญชีจานวน
50,000
พิจารณาแล้ วเห็นว่าเหมาะสมกับภาระงานที่เพิ่มขึ ้น จึงมีมติเห็นชอบ ให้ ขึ ้นค่าสอบบัญชี
ตามเสนอ
นายวิรัตน์ ชิ นประพินพร ประธานที่ประชุมเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี
ประจาปี 2559
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.นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951
มีคา่ ธรรมเนียมสอบทานรายไตรมาส ไตรมาสละ 240,000 บาท จานวน 2 ไตรมาส ค่าธรรมเนียมสอบทานครึ่ งปี 330,000 บาท
และค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน 480,000 บาท รวมเป็ นเงิน 1,250,000 บาท
ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย

1,897,035,654 คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 100.00

ไม่เห็นด้ วย

-

คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-

งดออกเสียง

-

คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-

วาระที่ 7 พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนีอ้ ่ ืนๆ
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมเสนอให้ ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสาร
หนี ้อื่นๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนซึง่ นามาใช้ เป็ นเงินหมุนเวียนและเป็ นประโยชน์ในการบริ หารจัดการต้ นทุนทางการเงิน
ของบริ ษัทสาหรับปี 2559 นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2229 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2200 เพื่อนามาใช้ ในการ
ดาเนินกิจการของบริ ษัท และ/หรื อ เพื่อนามาชาระเงินกู้ของบริ ษัท และ/หรื อ เพื่อใช้ ในการให้ สินเชื่อรถยนต์ ในสกุลเงินบาทหรื อ
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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 ซึ่งรวมถึงอานาจในการแต่ง ตัง้ 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 นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ 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 ยกเลิก การออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี ้อื่นๆ ในส่วนที่ยงั ไม่ได้ ออกและเสนอขาย (อ้ างถึงมติที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 อนุมตั ิวงเงิน 20,000 ล้ านบาท)
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิ การออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี ้อื่นๆ ตามที่ประธานฯ เสนอ
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย

1,897,035,654 คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 100.00

ไม่เห็นด้ วย

-

คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-

งดออกเสียง

-

คะแนน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
1. คุณฉัตรชัย มงคลพันธุ์ ผู้ถือหุ้นเรี ยนเสนอถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรื่ องแผนการตลาด
นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จดั การชี ้แจงตามประเด็นดังนี ้
- สาหรับแผนการตลาดคาดว่า บริ ษัทจะมียอดการให้ สนิ เชื่อเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนประมาณร้ อยละ 15 โดยยังคงเน้ นการให้ สนิ เชื่อ
เช่าซื ้อไปที่ รถบรรทุกทังใหม่
้ และรถบรรทุกใช้ แล้ ว รถ High End ประเภท Luxury Car และ Super car ทังใหม่
้ และเก่า
รถมอเตอร์ ไซด์ขนาดใหญ่ เกิน 250 CC. ขึ ้นไปทังใหม่
้ และเก่า รถแท็กซี่ใหม่ ซึง่ รถใน 3
สาหรับรถบรรทุกซึง่ เป็ นการให้ สนิ เชื่อเช่าซื ้อหลักของบริ ษัท เพราะภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้ างและภาคอุตสาหกรรมการขนส่ง
ยังมีความต้ องการใช้ รถบรรทุกจานวนมาก อีกทังการเข้
้
าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
มีการกระจายสินค้ ามากขึ ้น
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- สาหรับคูแ่ ข่งในปี 2559 รถบางประเภท ข่ น้ ย เพราะต้ องอาศัยความเชี่ยวชาญของเจ้ าหน้ าที่ และคู่แข่งรายใหญ่
ลดน้ อยลง เนื่องจากตลาดมีขนาดเล็ก เกินกว่าที่ค่แู ข่งรายใหญ่ จะเข้ ามาลงทุน ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ อบรมและฝึ กหัดเจ้ าหน้ าที่สินเชื่อ
เพื่อให้ มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และลดความเสีย่ งที่ก่อให้ เกิดหนี ้ด้ อยคุณภาพ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมรับทราบตามชี ้แจง
2. คุณพิทักษ์ โสฒิพนั ธุ์ชัย ผู้ถือหุ้นเรี ยนเสนอถามที่ประชุมผู้ถือ หุ้นเรื่ องอัตราของหนีด้ ้ อยคุณภาพของรถบรรทุกใหม่ และ
รถบรรทุกใช้ แล้ ว และจานวนรถยึดในแต่ละเดือน
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมชี ้แจงว่า รถบรรทุกใหม่มีหนี ้ด้ อยคุณภาพอยูท่ ี่อตั ราร้ อยละ 3 โดยประมาณ รถบรรทุก
ใช้ แล้ วมีหนี ้ด้ อยคุณภาพอยูท่ ี่อตั ราร้ อยละ 7 โดยประมาณ โดยรวมมีหนี ้ด้ อยคุณภาพเฉลี่ยอยู่ที่อตั ราประมาณร้ อยละ 4.7 และ
มีรถยึดประมาณ 100
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมรับทราบตามชี ้แจง
3. คุณสมชัย สุชาติเจริ ญยิ่ง ผู้ถือหุ้นเรี ยนเสนอถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้ นโยบายดอกเบี ้ยระดับ
ต่ามีผลต่อบริ ษัทอย่างไร และการเข้ าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) บริ ษัทมีการเตรี ยมตัวอย่างไร
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมชี ้แจงว่า การที่ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้ นโยบายดอกเบี ้ยระดับต่าส่งผลให้ บริ ษัท
มีต้นทุนทางการเงินลดลง โดยเฉพาะการเงินกู้ยืมระยะสันมี
้ อตั ราดอกเบี ้ยค่อนข้ างต่า และปั จจุบนั บริ ษัทได้ เพิ่มสัดส่วนเงินกู้ยืม
ระยะสันเพิ
้ ่มขึ ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันความเสี่ยง Mismatch Fund บริ ษัทยังคงให้ เงินกู้ยืมระยะยาวประมาณร้ อยละ 58
ส่วนการเข้ าร่ วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่งผลให้ ยอดขายรถบรรทุกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกลุม่ ประเทศ
CLMV
โภคบริ โภคจากประเทศไทยจึงเกิดการขนส่งสินค้ าดังกล่าว โดยจะสังเกตได้ จากจังหวัดที่ติดชายแดนมี
มูลค่าการซื ้อขายสินค้ าเพิ่มขึ ้นอย่างมาก และแต่ละประเทศมีการพัฒนาระบบขนส่งทางรถยนต์ให้ ดีขึ ้น
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมรับทราบตามชี ้แจง
4. คุณสันธาน ไตรเมธาศิลป์ ผู้ถือหุ้นเรี ยนเสนอถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าบริ ษัทต้ องตังส
้ ารองหนี ้เป็ นจานวนเท่าไร จึงจะเพียงพอ
ต่อการปรับเปลี่ยน
มาตรฐานการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 (IAS 39) และมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 (IFRS 9)
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมชี ้แจงว่าโดยปกติบริ ษัทมี Coverage Ratio อยูป่ ระมาณร้ อยละ 80 และในปี นี ้มีอตั รา
ลดลงเหลือประมาณร้ อยละ 70-75 แต่พยายามทาให้ กลับไปอยู่ประมาณร้ อยละ 80 เรื่ องความเพียงพอในการตังส
้ ารองหนี ้ต่อ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 (IAS 39) และมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (IFRS 9) ในปี 2558 คณะกรรมการ
ได้ ตงส
ั ้ ารองเพิ่มขึ ้นละประมาณ 70 ล้ านบาทและในปี 2559 จะตังส
้ ารองหนี ้เพิ่มขึ ้นอีกประมาณ 80 ล้ านบาท เพื่อไม่ให้ เกิด
ผลกระทบต่อกาไรของบริ ษัทเมื่อปรับใช้
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 (IAS 39) และมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 (IFRS 9) ตามลาดับ
นายอนุวตั ิร์ เหลืองทวีกุล กรรมการ/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนชี ้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ด้ วยวิธีการคานวณ
การตังส
้ ารองโดยใช้ Collective Approach จะสะท้ อนการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจนขึ ้น การบริ หารจัดการความเสี่ยงเรื่ องคุณภาพ
สินทรัพย์ดีขึ ้น ผลกระทบเบื ้องต้ นฝ่ ายจัดการคาดว่าน่าจะอยูใ่ นระดับที่ไม่กระทบงบกาไรขาดทุนอย่างมีสาระสาคัญ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมรับทราบตามชี ้แจง
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5. คุณสมชัย สุชาติเจริ ญยิ่ง ผู้ ถือหุ้นเรี ยนเสนอถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า หลังจากผ่านวิกฤตการณ์ นโยบายรถคันแรกทาให้
ยอดขายรถยนต์ลดลงตลอด 2
ยนต์จะกลับไปเหมือนก่อนที่จะเกิดวิกฤตไหม
นายประพันธ์ อนุพงษ์ องอาจ กรรมการชีแ้ จงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า โดยปกติมียอดขายรถยนต์ในประเทศประมาณ 700,000750,000 แต่เนื่องจากนโยบายรถคันแรกทาให้ ดึงความต้ องการใช้ รถยนต์ลว่ งหน้ ามาใช้ ทาให้ ช่วงสองปี ที่ผ่านมายอดขาย
รถยนต์ลดลงอย่างมาก คาดว่าปี 2560 ยอดขายรถยนต์จะกลับมาสูส่ ภาวะปกติ เนื่องจากรถยนต์ที่ใช้ สิทธิ นโยบายรถคันแรก
ครบกาหนดเปลีย่ นตามอายุการใช้ งาน อย่างไรก็ตามกลุม่ ลูกค้ ารถยนต์ไม่ได้ เ ป็ นกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัท
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมรับทราบตามชี ้แจง
ประธานจึงกล่ าวปิ ดการประชุมเวลา 17.00 น.
ขอแสดงความนับถือ

( นายวิรัตน์ ชินประพินพร )
ประธานกรรมการ
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