รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
ของ
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมอาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชัน้ 11 อาคารสินสาธร
ทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้ นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
กรรมการที่ร่วมประชุม
1.นายวิรัตน์
2.นายโกวิท
3.นายเจริ ญสุข
4.นายอนุวตั ิร์
5.นายอนุชาติ
6.ดร.ถกล
7.นายสุวิทย์

วราภรณ์
ใจอ่อนน้ อม
สติมานนท์

กรรมการ/ประธานกรรมการ
กรรมการ/กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ลาประชุม
1.นายประพันธ์
2.นายวุฒิชยั

อนุพงษ์ องอาจ
สุระรัตน์ชยั

กรรมการ
กรรมการ

ผู้บริหารที่ร่วมประชุม
1.นายบุญชู
2.นายพลพีร์

วงศ์ภกั ดี
รองกรรมการผู้จดั การ สายงานกลยุทธ์องค์กรและการเงิน
ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุการบริ ษัท

8.นายวราวุธ
9.ผศ.แน่งน้ อย
10.นายสุรพล

ชินประพินพร
รุ่งวัฒนโสภณ
กิจอิทธิ
เหลืองทวีกลุ
ดีประเสริ ฐ
นันธิราภากร
อรุณานนท์ชยั

ผู้สอบบัญชีท่ รี ่ วมประชุม
1.นางสาวศรัญญา ผลัดศรี

บริ ษัทสานักงาน อีวาย จากัด

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่ร่วมประชุม
1.นางสาววิชารีย์ ชานาญกิจ

สานักงานกฎหมายปรี ชาและเพือ่ น

เริ่มการประชุม
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ทาหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุม ประธานแจ้ งว่าได้ มีผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ เข้ าประชุมด้ วยตนเองจานวน 31
คน ถื อ หุ้น รวมกัน เป็ นจ านวน 122,569,891 หุ้น และด้ ว ยการรั บ มอบฉัน ทะมาประชุม 403 คนถื อ หุ้น รวมกัน เป็ นจ านวน
2,009,370,554 หุ้น รวมกันเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 2,131,940,445 หุ้น คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 88.23 จากจานวนหุ้นที่ชาระมูลค่า
ทังหมดของบริ
้
ษัทฯ จานวน 2,416,227,209 หุ้น ซึง่ มากกว่า 1 ใน 3 ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ครบเป็ นองค์ประชุม โดยแต่งตัง้
ให้ นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้จดบันทึกการประชุม และขอให้ เลขานุการบริ ษัทแนะนากรรมการ
บริ ษัท รวมถึงชี ้แจงรายละเอียด วิธีการดาเนินการประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุการบริ ษัท ได้ แนะนากรรมการที่เข้ าร่ วมประชุมจานวน 10 ท่าน จากจานวนกรรมการ
ทังหมด
้
12 ท่าน โดยแนะนากรรมการบริ ษัทเป็ นรายบุคคล รวมถึงผู้บริ หารและผู้สอบบัญชีที่เข้ าร่ วมประชุม นอกจากนี ้บริ ษัทฯ
ได้ แต่งตังให้
้ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระเป็ นผู้สงั เกตการณ์การลงคะแนนเสียงและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมด้ วย
และได้ ชี ้แจงต่อผู้ถือหุ้นเรื่ องวิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการออกเสียงลงมติ สาหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีมติ
“ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” ให้ ผ้ ถู ือหุ้นกรอกบัตรลงคะแนนเสียงที่บริ ษัท ฯจัดไว้ ให้ เมื่อเรี ยบร้ อยแล้ วโปรดยกมือ เพื่อให้
เจ้ าหน้ าที่เก็บและรวบรวมคะแนน บัตรลงคะแนนใดที่มิได้ ลงลายมือชื่อในบัตร หรื อลงมติมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็ น “บัตรเสีย”
สาหรับผู้ถือหุ้นที่มีมติ “เห็นด้ วย” ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน ทังนี
้ ้ในการรวบรวมผลคะแนน บริ ษัทฯจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทังหมด
้
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทาหนังสือมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุมและเป็ น
แบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนัน้ บริ ษัทฯได้ นาคะแนน เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ ในระบบเพื่อการลงมติตามวาระไว้ แล้ ว การออกเสียงลงคะแนนให้ ถือหนึ่งหุ้น
เป็ นหนึง่ เสียง โดยบริ ษัทฯจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกวาระ เมื่อจบการลงคะแนน ทังนี
้ ้ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติให้ ครบทุกวาระตามการ
ใช้ สิทธิ ออกเสียงในแต่ละวาระ สาหรับวาระที่ 5 ในเรื่ องการพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการที่ประชุมจะจัดให้ ลงคะแนนแต่งตัง้
กรรมการเป็ นรายบุคคล โดยบริ ษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกราย ที่เข้ าร่ วมประชุม ทังกรณี
้
ที่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีมติ
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในที่ประชุมได้ โดยการยกมือ และเพื่อเป็ นการ
ไม่รบกวนผู้ถือหุ้นท่านอื่นระหว่างการประชุม จึงขอความร่วมมือให้ ทาการปิ ดโทรศัพท์มือถือ
หลังจากการชี ้แจงดังกล่าว ประธานที่ประชุมจึงกล่าวเปิ ดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2559 ซึง่ ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2559 ตามสาเนารายงานการประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
และเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติให้ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
1 เมษายน 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน รวมทังสิ
้ ้น 2,131,940,445 หุ้น
2

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
2,131,940,445 เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 100.00
ไม่เห็นด้ วย
เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ
งดออกเสียง
เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ
บัตรเสีย
เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม ให้ นายโกวิท รุ่ งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงผลการดาเนินงานของบริ ษัทใน
รอบปี 2559 และให้ นายบุญชู วงศ์ภกั ดี รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์ องค์กรและการเงิน ชี ้แจงเกี่ยวกับฐานะทาง
การเงินและผลการดาเนินงานที่สาคัญ
นายโกวิท รุ่ งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงผลการดาเนินงานในรอบปี 2559 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในส่วนของการให้
สินเชื่อเช่าซื ้อ ยังคงมีอตั ราการขยายสินเชื่อเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนที่อตั ราร้ อยละ 15 โดยประมาณ ซึ่งการให้ สินเชื่อเช่าซื ้อแบ่งตาม
ประเภทรถ ดังต่อไปนี ้
1. รถบรรทุก ใหม่และรถบรรทุกเก่า มีการขยายสินเชื่อเช่าซือ้ อย่างต่อเนื่องและเป็ นผลิตภัณฑ์ หลั กของบริ ษัทฯ โดยมี
สัดส่วนการให้ สินเชื่อเช่าซื ้อรถบรรทุกทังใหม่
้ และรถบรรทุกเก่า ต่อสินเชื่อเช่าซื ้อสุทธิ ประมาณอัตราร้ อยละ 70 และในปี 2560
ยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
2. รถยนต์ Super Car และ Luxury Car หลังจากที่รัฐบาลได้ กาหนดมาตรฐานภาษี การนาเข้ ารถยนต์เรี ยบร้ อยแล้ ว
ผู้ประกอบการนาเข้ ารถยนต์สามารถนารถจากต่างประเทศมาจาหน่าย ทาให้ การให้ สนิ เชื่อเช่าซื ้อรถ Super Car และ Luxury Car
เพิม่ ขึ ้น อีกทังบริ
้ ษัทฯได้ ขยายการให้ สนิ เชื่อไปยัง Authorize Dealer โดยเน้ นการบริ การที่สะดวกและรวดเร็ วให้ กบั ลูกค้ า
3. รถจักรยานยนต์ทงใหม่
ั ้ และเก่า บริ ษัทฯมีนโยบายให้ เช่าซื ้อเฉพาะจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ที่มีขนาดเครื่ องยนต์มากกว่า
150 ซีซี ขึ ้นไป สาหรับปี 2559 ยอดขายรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับปี 2558 แต่มีอตั ราการขยายตัวที่ลดลง
และคาดการณ์วา่ ในปี 2560 ตลาดรถจักรยานยนต์ ขนาดใหญ่ในกรุ งเทพฯเริ่ มถึงจุดอิ่มตัว บริ ษัทฯจึงมีการปรับนโยบายขยาย
ตลาดสินเชื่อรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ โดยเน้ นการให้ บริ การไปยังภูมิภาคมากขึ ้น
4. รถแท็กซี่ จากนโยบายภาครัฐที่ขยายอายุแท็กซี่ทาให้ มีการออกรถแท็กซี่ใหม่น้อยลง ส่งผลให้ การทาสินเชื่อเช่าซื ้อรถ
แท็กซี่ลดลงเช่นกัน แต่สาหรับการตลาดปี 2560 เริ่ มมีรถแท็กซี่ครบอายุและมีการซื ้อรถเพื่อเป็ นการทดแทนรถที่ครบอายุ
5. รถประเภทอื่น บริ ษัทฯมีการให้ บริ การเช่า ซื ้อรถหลายประเภทเช่น รถตัก รถขุด รถเครน รถบด เป็ นต้ น เพื่อรองรับการ
ขยายตัวตามเศรษฐกิจ การก่อสร้ าง ระบบขนส่งมวลชน และรองรับนโยบายการลงทุนจากภาครัฐ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯมีการ
ให้ สนิ เชื่อรถประเภทอื่นโดยมีอายุสญ
ั ญาเช่าซื ้อสันๆ
้ เนื่องจากมีการใช้ งานหนัก และให้ เช่ าซื ้อในมูลค่าไม่มากนัก รวมทังมี
้ ค่า
เสือ่ มราคาสูง
สาหรับปี 2560 บริ ษัทฯยังคงนโยบายการขยายสินเชื่อเพิ่มขึ ้น โดยจะมุง่ เน้ นการขยายสินเชื่อตามประเภทรถที่ให้ ผลตอบแทนสูง
ก่อน เช่น รถบรรทุกเก่า เป็ นต้ น
คุณสุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ ผู้ถือหุ้น เรี ยนเสนอถามที่ประชุมผู้ถือ หุ้นเกี่ยวกับอัตราส่วนรู ปแบบการให้ เช่าซื ้อของบริ ษัทฯ ตาม
ประเภทรถ และอัตราลูกหนี ้ด้ อยคุณภาพตามประเภทรถ ทังนี
้ เ้ สนอให้ บริ ษัทฯมีรายละเอียดข้ อมูลชี ้แจงในรายงานประจาปี
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบข้ อมูล
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นายโกวิท รุ่ งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงอัตราส่วนรู ปแบบการให้ เช่าซื ้อโดยประมาณของบริ ษัทตามประเภทรถดังนี ้
รถบรรทุกใหม่และรถบรรทุกเก่าที่อตั ราร้ อยละ 70 รถยนต์ Super Car และ Luxury Car ที่อตั ราร้ อยละ 21 รถจักรยานยนต์ทงั ้
ใหม่และเก่าที่อตั ราร้ อยละ 6 รถแท็กซี่ที่อตั ราร้ อยละ 1 รถประเภทอื่นที่อตั ราร้ อยละ 2 และได้ ชี ้แจงอัตราลูกหนี ้ด้ อยคุณภาพ
ตามประเภทรถ
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุ มชีแ้ จงว่าสาหรับ รายละเอียดข้ อมูลที่นาเสนอในรายงานประจาปี เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้น
รับทราบมีความเพียงพอและเหมาะสม เนื่องจากการเปิ ดเผยข้ อมูลเชิงลึกต่อสาธารณะ จะทาให้ บริ ษัทต่างๆ รวมถึงบริ ษัทคู่แข่ง
ทราบข้ อมูลกลยุทธ์ ที่สาคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ กรณี ผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการรับทราบข้ อมูลโดยละเอียด
สามารถติดต่อสอบถามและนัดหมายมายังบริ ษัทฯ ผู้บริ หารทุกท่านยินดีให้ ข้อมูลเพิ่มเติมเท่าที่จะเปิ ดเผยได้ ตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คุณสันธาน ไตรเมธาศิลป์ ผู้ถือหุ้นเรี ยนเสนอถามที่ประชุมผู้ถือหุ้น ว่า สาหรับผลการดาเนินงานปี 2559 บริ ษัทฯมี Coverage
Ratio ที่อตั ราร้ อยละ 93 บริ ษัทฯคาดว่าในปี 2560 จะมี Coverage Ratio เท่าไร
นายโกวิท รุ่ งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงว่าบริ ษัทฯมีนโยบายการบริ หารอัตราส่วน Coverage Ratio ให้ มีอตั ราไม่ต่า
กว่าอัตราร้ อยละ 100 ในบางช่วงอัตราส่วนจะมีการแกว่งลดลงบ้ าง
คุณหริ ธนเดชว์ ลาภประเสริ ฐพร ผู้ถือหุ้นเรี ยนเสนอถามที่ประชุมผู้ถือหุ้น ว่า ในแต่ละปี มีสญ
ั ญาที่ปิดตัวลงเป็ นจานวนมาก
บริ ษัทฯมีแนวทางการบริ หารการให้ สนิ เชื่อเช่าซื ้ออย่างไร เพื่อไม่ให้ ปริ มาณมูลค่าสินเชื่อเช่าซื ้อสุทธิลดลง
นายอนุวตั ิร์ เหลืองทวีกุล กรรมการชี ้แจงว่าลักษณะการประกอบธุรกิจเช่าซื ้อโดยทัว่ ไปมีระยะสัญญาการให้ เช่าซื ้อไม่เกิน 5 ปี
และในแต่ละปี จะมีการชาระค่างวดทาให้ มลู ค่าหนี ้ลดลง มีสญ
ั ญาที่ครบอายุตามกาหนด และมีบางสัญญาที่ปิดบัญชีก่อนครบ
อายุสญ
ั ญา ทาให้ ปริ มาณสินเชื่อเช่าซื ้อสุทธิลดลง ดังนันบริ
้ ษัทฯต้ องกาหนดนโยบายการขยายสินเชื่อ โดยการให้ สินเชื่อใหม่
มากกว่า จานวนเงินต้ นที่ชาระ และจานวนสัญญาที่ปิดบัญชีในแต่ละปี
คุณหริ ธนเดชว์ ลาภประเสริ ฐ พร ผู้ถือหุ้นเรี ยนเสนอถามที่ประชุมผู้ถือหุ้น ว่า กรณีที่บริ ษัทฯมีการให้ สินเชื่อใหม่เท่ากับ จานวน
มูลค่าเงินต้ นที่ชาระ จานวนลูกหนี ้ที่สญ
ั ญาครบอายุ และจานวนลูกหนี ้ที่สญ
ั ญาปิ ดบัญชีก่อนครบอายุสญ
ั ญา ทาให้ สินเชื่อเช่า
ซื ้อสุทธิเข้ าสูจ่ ดุ สมดุล มีมลู ค่าสินเชื่อเช่าซือ้ อยูท่ ี่ประมาณเท่าไร
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุ มชีแ้ จงว่าการทาธุรกิจเช่าซื ้อมีการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่องในอีกหลายปี ภาครัฐ
ยังคงลงทุนเกี่ยวกับการก่อสร้ างอย่างต่อเนื่อง อีกทังนโยบายการรวมตั
้
ว ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ที่เพิ่มมูลค่าทาง
การค้ าขึ ้นเรื่ อยๆ คาดว่ากาลังการบริ โภคก็เพิ่มขึ ้นเช่นกัน สาหรับบริ ษัทฯได้ ตงเป
ั ้ ้ าหมายใน 2-5 ปี ข้ างหน้ า จะมีสินเชื่อเช่าซื อ้
สุทธิที่ 50,000 ล้ านบาท อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯมีการให้ สนิ เชื่อเช่าซื ้อที่หลากหลาย มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่เป็ นสถาบันการเงินที่คอย
ให้ คาปรึกษา และสามารถขยายกิจการไปยังสินค้ าใหม่ๆ หรื อขยายพื ้นที่ให้ บริ การไปยังพื ้นที่อื่นๆ
คุณทรงพล เตชะกริ นทร์ ผู้ถือหุ้นเรี ยนเสนอถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าสาหรับปี 2560 บริ ษัทฯมีการขยายสินเชื่อเพิ่มขึ ้นเท่าไร และ
จะทาให้ ยอดรวมของมูลค่าเช่าซื ้อสุทธิเพิ่มขึ ้นเท่าไร
นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงว่าบริ ษัทฯมีการขยายสินเชื่อเพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 15 จากปี ก่อนและจะทา
ให้ ยอดรวมของมูลค่าเช่าซื ้อสุทธิเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10 โดยประมาณ
นายบุญชู วงศ์ภกั ดี รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์ องค์กรและการเงิน ชีแ้ จงเกี่ยวกับฐานะทางการเงิ นและผลการ
ดาเนินงาน โดยสรุปข้ อมูลสาคัญสาหรับผลการดาเนินงานของปี 2559 ดังนี ้
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- สาหรับงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเป็ นไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้ เช่น ในส่วนสินทรัพย์ ของบริ ษัทฯซึ่ง มี
องค์ประกอบหลักคือลูกหนี ้เช่าซื ้อและเช่าทางการเงิน โดยเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนประมาณ 3,801 ล้ านบาท บริ ษัทฯยังคงเน้ นให้
สินเชื่อเช่าซื ้อซึ่งถือเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษัท ฯ การดูแลรักษาฐานลูกค้ า เพื่อคงส่วนแบ่งทางการตลาดและทาให้ บริ ษัทยังคงมี
ความสามารถในการแข่งขันได้ อย่างต่อเนื่อง เป็ นต้ น
- สาหรับรายการหนี ้สิน เมื่อวันสิ ้นงวดบัญชีของปี 2559 บริ ษัทมีอตั ราส่วนหนี ้สินระยะสันต่
้ อหนี ้สินระยะยาวที่อตั ราร้ อยละ
72.80 ต่อ 27.20 ซึ่งผู้ถือหุ้นอาจจะเกิดความกังวลในส่วนของการกู้ยืมเงินและการใช้ เงินผิดประเภท (Mismatch Fund) ซึ่ง
บริ ษัทฯขอเรี ยนชี ้แจงว่าเป็ นเหตุการณ์ชวั่ คราว จากการที่บริ ษัทฯ ทาการชะลอการออกหุ้นกู้ระยะยาวในปี ที่ผ่านมา เนื่องจาก
บริ ษัทฯได้ รับการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจากระดับ BBB+ เป็ น A- จากบริ ษัท ทริ สเรตติ ้ง จากัด ในช่วงเดือนตุลาคม 2559
ทาให้ บริ ษัทสามารถการกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี ้ยที่ต่าลง ซึง่ จะส่งผลให้ ต้นทุนทางการเงินลดลงเช่นกัน ทังนี
้ ้ในไตรมาสแรกของ
ปี 2560 บริ ษัทฯได้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวมาทดแทนเงินกู้ระยะสัน้ ทาให้ อตั ราส่วนหนี ้สินระยะสันต่
้ อหนี ้สินระยะยาว
อยู่ที่ประมาณอัตราร้ อยละ 55 - 60 ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทฯที่อยู่ในระดับความเสี่ยงที่สามารถ
จัดการได้ นอกจากนี ้การกู้ยืมเป็ นแบบอัตราดอกเบี ้ยคงที่ทงหมดร้
ั้
อยละ 100 ซึ่งสอดคล้ องกับการให้ สินเชื่อของบริ ษัทที่ เป็ น
แบบอัตราคงที่เช่นกัน ซึ่งทาให้ ความเสี่ยงกรณีมีการปรับขึ ้นของอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ (Interest Rate Risk) อยู่ในระดับความ
เสีย่ งที่สามารถจัดการได้ เช่นกัน
- สาหรับรายได้ บริ ษัทฯมีรายได้ เพิ่มขึ ้นทุกรายการ ค่าใช้ จ่ายในการขายและในการบริ หารเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากการขยาย
สินเชื่อ ถึงแม้ ว่าบริ ษัทฯมีรายการหนี ้สูญเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนประมาณ 84 ล้ านบาท แต่คุณภาพหนี ้โดยรวมดีขึ ้นเมื่อเทียบกับปี
2558 ซึง่ จะได้ นาเสนอต่อไป
- สาหรับการตังส
้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญลูกหนี ้เช่าซื ้อและลูกหนี ้เช่าทางการเงิน ในปี 2559 นัน้ บริ ษัทฯ มีการตังส
้ ารอง
ตามนโยบายปกติลดลงจาก 332 ล้ านบาทเป็ น 276 ล้ านบาท ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นว่าคุณภาพหนี ้โดยรวมดีขึ ้น แต่บริ ษัทฯพิจารณา
ตังส
้ ารองทัว่ ไปเพิ่มเติมจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจานวน 140 ล้ านบาท เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการตังส
้ ารองตามแนวทาง
มาตรฐานการบัญชี IFRS 9 ซึ่งจะมีใช้ ในปี 2562 ส่งผลให้ ภาพรวมของรายจ่ายหนี ้สูญและหนีส้ งสัยจะสูญเพิ่มขึน้ เมื่อ
เปรี ยบเทียบปี ก่อน
- สาหรับอัตราส่วนที่สาคัญๆ ในปี 2559 ดีขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2558 เช่น ROA, ROE, Cost to Income Ratio เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ในส่วนของรายละเอียดที่บริ ษัท ฯได้ นาเสนอภาพรวมให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ทราบ บริ ษัท ฯได้ แสดงไว้ ในรายงานประจาปี ที่ได้ สง่ ให้
ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ ว
คุณสันธาน ไตรเมธาศิลป์ ผู้ถือหุ้นเรี ยนเสนอถามที่ประชุมผู้ถือหุ้น ว่าเมื่อมีการบังคับใช้ มาตรฐานการบัญชี IFRS 9 บริ ษัทฯต้ อง
ตังส
้ ารองเพิ่มขึ ้นอีกเท่าไร
นายอนุวตั ิร์ เหลืองทวีกุล กรรมการชี ้แจงว่า บริ ษัทฯได้ วางแผนและเตรี ยมตัวเพื่อรองรับการใช้ มาตรฐานการบัญชี IFRS 9 ที่จะ
บังคับใช้ ในปี 2562 โดยทยอยตังส
้ ารองเพิ่มเติมมาหลายปี สาหรับปี 2560 บริ ษัทฯ ยังคงทยอยตังส
้ ารองเพิ่ม แต่คงไม่กระทบต่อ
กาไรในภาพรวมของปี ทังนี
้ ้เพื่อให้ ในปี ที่มีการใช้ มาตรฐานการบัญชี IFRS 9 ไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงาน และต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเป็ นสาระสาคัญ
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมชี ้แจงเพิ่มเติมว่าสาหรับปี 2560 บริ ษัทฯคาดว่าจะมีการตังส
้ ารองหนี ้ไม่ต่ากว่า 100
ล้ านบาท
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และนายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมได้ แจ้ งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า สาหรับปี 2559 ที่ผา่ นมานับได้ วา่ เป็ นปี ที่ดี
ของบริ ษัทฯ โดยมีผลการดาเนินงานที่ดีและได้ รับรางวัล ดังต่อไปนี ้
- ได้ รับการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจากระดับ BBB+ เป็ น A- จากบริ ษัท ทริ สเรตติ ้ง จากัด เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559
- ได้ รับรางวัล SET AWARDS 2016 ทีจ่ ดั ขึ ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เมื่อวันที่ 2
กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งบริ ษัทฯได้ รับรางวัลประเภทบริ ษัทที่มีมลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 - 10,000 ล้ านบาท
จานวน 2 รายการ ดังนี ้
1. รางวัลบริ ษัทจดทะเบียนด้ านผลการดาเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards)
2. รางวัลบริ ษัทจดทะเบียนด้ านผลการดาเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards)
สาหรับการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ินโยบายและมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัท ฯ
เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด ซึง่ นโยบายและมาตรการดังกล่าวได้ มีการเผยแพร่ ไว้
บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯด้ วย และบริ ษัทฯได้ ผ่านการรับรองเป็ นสมาชิกของแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ าน
ทุจริ ต (Collective Action Against Corruption หรื อ CAC) ตังแต่
้ ปี 2557 ซึ่งใบประกาศรับรองที่บริ ษัทฯได้ รับจะมีอายุ 3 ปี
ถึงแม้ ว่าการต่ออายุสมาชิก จะมีหลักเกณฑ์ที่เข้ มงวดมากขึ ้น และมีเพียงบางบริ ษัทเท่านันที
้ ่ได้ รับการต่ออายุ อย่างไรก็ตาม
บริ ษัทฯได้ เตรี ยมความพร้ อมและมีความมุ่งมัน่ ในการดาเนินการเพื่อยื่นต่ออายุใบรับรอง (Re-certification) ตามขันตอนและ
้
กระบวนการที่ CAC กาหนด
มติทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากวาระนี ้เป็ นการเสนอเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงาน
ผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2559 และรับทราบตามที่คณะกรรมการชี ้แจง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุ มัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบกระแสเงินสด)ประจาปี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมเสนอให้ ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบชี ้แจง
ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบชี ้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า งบการเงินได้ ผ่านการพิจารณา
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการบริ ษัท รวมถึงได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รับ
อนุญาตแล้ ว รายละเอียดของงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบกระแสเงินสด) ฉบับดังกล่าว
ปรากฏในรายงานประจาปี 2559 โดยสรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
รายการ
สินทรัพย์รวม (ล้ านบาท)
หนี ้สินรวม (ล้ านบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้ านบาท)
รายได้ รวม (ล้ านบาท)
กาไรสุทธิ (ล้ านบาท)
อัตราส่วนกาไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

ปี 2559
33,364.87
28,355.48
5,009.39
2,985.19
881.16
0.36
6

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

เปลี่ยนแปลง (%)
13.08
13.69
9.75
7.31
17.77
16.13

นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบกระแสเงินสด) ประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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 2559 ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามที่ประธานฯ เสนอ
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน รวมทังสิ
้ ้น 2,131,940,445 หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
2,131,940,445 เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 100.00
ไม่เห็นด้ วย
เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ
งดออกเสียง
เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ
บัตรเสีย
เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกาไรสุทธิไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จ่ ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2559 และกาหนดวันจ่ ายเงินปั นผล
4.1 อนุมัติจัดสรรเงินกาไรสุทธิไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมชี ้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 36(3) กาหนดให้ ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี จะต้ องพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไร โดยบริ ษัทฯต้ 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 45,000,000 บาท รวมเป็ นเงินสารองตามกฎหมายสุทธิจานวน
228,000,000 บาท (สองร้ อยยี่สบิ แปดล้ านบาทถ้ วน)
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรสุทธิไว้ เป็ นเงิน
สารองตามกฎหมายสาหรับผลการดาเนินการประจาปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิให้ จดั สรรเงินกาไรสุทธิไว้ เป็ นเงินสารองตามกฎหมาย ตามที่ประธานฯ เสนอ
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน รวมทังสิ
้ ้น 2,131,940,445 หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย

2,131,940,445 เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 100.00

ไม่เห็นด้ วย

-

เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-

งดออกเสียง

-

เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-

บัตรเสีย

-

เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-
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4.2 อนุมัติจ่ายเงินปั นผลและกาหนดวันจ่ ายเงินปั นผล
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมชีแ้ จงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริ ษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50
ของกาไรสุทธิ ตามที่ได้ กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทฯ หากไม่มีเหตุจาเป็ นอื่นใดและการจ่ายเงินปั นผลนันไม่
้ มีผลกระทบต่อ
การดาเนินงานปกติของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ โดยจะพิจารณาถึงความเพียงพอในการรองรับธุรกิจของบริ ษัทฯและเงินสารอง
ตามกฎหมายในแต่ละปี จะขึ ้นอยูก่ บั แผนการลงทุน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้ วย จึงเสนอให้ จ่ายเงินปั นผล
เป็ นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท จานวนเงินรวม 507,407,713.89 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 57.58 ของกาไรสุทธิ ปี
2559 จัดสรรให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม (ปี ที่แล้ วมีการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 58.09 ของกาไร
สุทธิปี 2228 จัดสรรให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม) และเสนอให้ กาหนดวันจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 28 เมษายน 2560
คุณสุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ ผู้ถือหุ้นเรี ยนเสนอถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริ ษัทฯมีกาไรเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน แต่มีอตั ราการจ่ายเงิน
ปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2559 ที่อตั ราร้ อยละ 57.58 ของกาไรสุทธิ ในขณะที่ปี 2558 มีอตั ราการจ่ายเงินปั นผลที่อตั รา
ร้ อยละ 58.09 ของกาไรสุทธิ หรื อลดลงร้ อยละ 0.51 จึงเสนอต่อคณะกรรมการให้ พิจารณาจ่ายเงินปั นผลเพิ่มขึ ้นเป็ นอัตราร้ อยละ
60 ของกาไรสุทธิ
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมชี ้แจงว่าสาหรับผลการดาเนินงานปี 2559 บริ ษัทฯจ่ายเงินปั นผลที่ 0.21 บาทต่อหุ้น
จ่ายเงินปั นผลเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 0.03 บาทต่อหุ้น แต่เมื่อเทียบเป็ นอัตราร้ อยละ จะเห็นได้ ว่ามีการจ่ายเงินปั นผลลดลงเล็กน้ อย
จากปี ก่อน ทังนี
้ ้นโยบายการจ่ายเงินปั นผล คณะกรรมการจะพิจารณาถึงความเหมาะสม การเตรี ยมสารองกาไรเพื่อเป็ นเงินทุน
ในการรองรับการขยายสินเชื่อที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต การรักษาสัดส่วนอัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน ซึ่งเป็ นปั จจัยหนึ่งในการพิจารณา
อันดับความน่าเชื่อถือของบริ ษัทฯ และเพื่อไม่เป็ นการขออนุมตั ิเพิ่มทุน
คุณหริ ธนเดชว์ ลาภประเสริ ฐพร ผู้ถือหุ้นเรี ยนเสนอถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ปั จจุบนั บริ ษัทฯมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อทุนเท่าไร และมี
ข้ อจากัดในการกู้ยืมเงินที่อตั ราเท่าไร
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมชี ้แจงว่า ปั จจุบนั บริ ษัทฯมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อทุนประมาณ 5-6 เท่า อัตราส่วนหนี ้สิน
ต่อทุนมีการแกว่งตัวขึ ้นลงบ้ าง อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริ ษัทยังคงนโยบายรักษาอัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนไม่เกิน 10 เท่า แต่
เมื่ออัตราส่วนหนี ้สินต่อทุนถึง 8 เท่า คณะกรรมการบริ ษัทก็จะพิจารณาแนวทางในการบริ หารจัดการทันที
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล จัดสรรให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม
และกาหนดวันจ่ายเงินปั นผล
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล จัดสรรให้ กับผู้ถือหุ้นเดิม และกาหนดวันจ่ายเงินปั นผล
ตามที่ประธานฯ เสนอ
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน รวมทังสิ
้ ้น 2,131,940,445 หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย

2,131,940,445 เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 100.00

ไม่เห็นด้ วย

-

เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-

งดออกเสียง

-

เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-

บัตรเสีย

-

เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจาปี 2560
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม เสนอให้ นายสุวิทย์ อรุ ณานนท์ชัย กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบเป็ นประธานในการดาเนินการประชุมวาระที่ 5 (เนื่องจากนายวิรัตน์ ชินประพินพร ครบ
วาระที่ต้องออกจากตาแหน่ง ในการประชุมครัง้ นี ้)
คุณสุวิทย์ อรุ ณานนท์ชัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนชีแ้ จงต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ว่ามีกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั ง้ หมด
คือ จานวน 4 ท่าน ได้ แก่
1. นายวิรัตน์ ชินประพินพร
เป็ นประธานกรรมการ/กรรมการ/กรรมการบริ หาร
2. นายเจริ ญสุข กิจอิทธิ
เป็ นกรรมการ
3. นายวุฒิชยั สุระรัตน์ชยั
เป็ นกรรมการ/กรรมการบริ หาร
4. นายอนุชาติ ดีประเสริ ฐ
เป็ นกรรมการ
ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบชีแ้ จงว่า กระบวนการกลัน่ กรองของคณะกรรมการ
บริ ษัทซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้ เสีย เห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่พิจารณาแล้ วเห็นว่า
กรรมการทัง้ 4 ราย เป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสม ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามข้ อกาหนดหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ฯ รวมทังมี
้ ผลการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ในปี ที่ผา่ นมาเป็ นอย่างดี คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ กรรมการทัง้ 4 รายกลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกครัง้ หนึ่ง
และกรณีที่ได้ รับแต่งตังกลั
้ บเข้ าเป็ นกรรมการต่อไปนัน้ เห็นสมควรเสนอให้ กรรมการแต่ละรายดารงตาแหน่งในคณะกรรมการ
บริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปด้ วย
นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชยั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบเสนอให้ ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเพื่อเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมมีมติให้ กรรมการที่ออกตามวาระจานวน 4 ท่าน กลับเข้ ามาดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ
หนึง่ และให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ในตาแหน่งเดิมต่อไป โดยมีรายนามดังต่อไปนี ้
5.1 นายวิรัตน์ ชินประพินพร (จานวนหุ้นทีถ่ ือในบริ ษัท 5,040,000 หุ้น งดออกเสียง)
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน รวมทังสิ
้ ้น 2,131,940,445 หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

2,126,900,445 เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 99.76
-

เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

5,040,000 เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ
-

เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

0.24
-

5.2 นายเจริญสุข กิจอิทธิ (จานวนหุ้นที่ถือในบริ ษัท 89,657,318 หุ้น งดออกเสียง)
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน รวมทังสิ
้ ้น 2,131,940,445 หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย

2,042,083,027 เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 95.79
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ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

-

เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-

89,657,318 เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

4.21

บัตรเสีย
200,100 เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 0.01
5.3 นายวุฒชิ ัย สุระรัตน์ ชัย
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน รวมทังสิ
้ ้น 2,131,940,445 หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย

2,131,940,445 เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 100.00

ไม่เห็นด้ วย

-

เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-

งดออกเสียง

-

เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-

บัตรเสีย
เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ
5.4 นายอนุชาติ ดีประเสริฐ
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน รวมทังสิ
้ ้น 2,131,940,445 หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย

2,131,940,445 เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 100.00

ไม่เห็นด้ วย

-

เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-

งดออกเสียง

-

เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-

บัตรเสีย

-

เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-

โดยคณะกรรมการประจาปี 2560 มีรายละเอียดดังนี ้
1.นายวิรัตน์
ชินประพินพร
เป็ นกรรมการ/ประธานกรรมการ/กรรมการบริ หาร
2.นายโกวิท
รุ่งวัฒนโสภณ เป็ นกรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร/กรรมการผู้จดั การ
3.นายเจริ ญสุข กิจอิทธิ
เป็ นกรรมการ
4.นายอนุวตั ิร์
เหลืองทวีกลุ
เป็ นกรรมการ/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
5.นายประพันธ์ อนุพงษ์ องอาจ เป็ นกรรมการ/กรรมการบริ หาร
6.นายวุฒิชยั
สุระรัตน์ชยั
เป็ นกรรมการ/กรรมการบริ หาร
7.นายอนุชาติ ดีประเสริ ฐ
เป็ นกรรมการ
8.ดร.ถกล
นันธิราภากร
เป็ นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
9.นายสุวิทย์
อรุณานนท์ชยั
เป็ นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ
10.ผศ.แน่งน้ อย ใจอ่อนน้ อม
เป็ นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
11.นายวราวุธ วราภรณ์
เป็ นกรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ
12.นายสุรพล สติมานนท์
เป็ นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
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วาระที่ 6 พิจารณารั บทราบรายงานค่ าตอบแทนกรรมการบริ ษัทประจาปี 2559 และพิจารณาอนุ มัติค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่ อย ประจาปี 2560
6.1 รับทราบรายงานการจ่ ายค่ าตอบแทนแก่ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่ อย ในปี 2559
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม เสนอให้ คุณสุวิทย์ อรุ ณานนท์ ชัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนชี ้แจง
นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชยั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบชี ้แจงว่า สาหรับ
การจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในปี 2559 แบ่งเป็ น
1. ค่าตอบแทนเป็ นเบี ้ยประชุมจากการเข้ าร่วมประชุม ในปี 2559 รวมเป็ นจานวนเงิน 2,577,000.00 บาท ซึง่ ไม่เกิน 4 ล้ านบาท
2. ค่าตอบแทนเป็ นบาเหน็จแก่กรรมการ ในปี 2559 รวมเป็ นจานวนเงิน 2,174,604.49 บาท (คิดเป็ นร้ อยละ 0.5 ของเงิน
ปั นผลที่จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น สาหรับกาไรสุทธิประจาปี 2558)
ซึง่ เป็ นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 คณะกรรมการเห็นควรให้ ผ้ ถู ือหุ้น
รับทราบ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2559 หัวข้ อ โครงสร้ างการจัดการ เรื่ อง ค่าตอบแทนกรรมการ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากวาระนี ้เป็ นการเสนอเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงาน
การจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2559 และรับทราบตามที่คณะกรรมการชี ้แจง
6.2 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนเป็ นเบีย้ ประชุมจากการเข้ าร่ วมประชุมกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่ อย ประจาปี
2560 รวมเป็ นจานวนเงินไม่ เกิน 4 ล้ านบาท
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม เสนอให้ คุณสุวิทย์ อรุ ณานนท์ ชัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนชี ้แจง
นายสุวิท ย์ อรุ ณานนท์ ชัย กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบชี แ้ จงว่า
คณะกรรมการบริ ษัทมีหลักเกณฑ์ให้ คา่ ตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับ
ภาระหน้ าที่ของกรรมการ ที่ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ เสียกลุม่ ต่างๆ ซึ่งเป็ นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้ องโดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดย
กลัน่ กรองอย่างละเอี ยดถึ งความเหมาะสม เปรี ยบเทีย บกับ ค่าตอบแทนในอุต สาหกรรมเดี ยวกัน และสอดคล้ องกับผล
ประกอบการของบริ ษัท ฯ ซึ่งค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่าน สะท้ อนภาระหน้ า ที่และความรับผิดชอบ พร้ อมทังมี
้ การ
ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดี การกาหนดค่าตอบแทน
โดยผ่า นการพิ จ ารณากลั่น กรองของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่า ตอบแทน เห็ น สมควรเสนอให้ ก รรมการได้ รั บ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาปี 2560 ดังนี ้
1. ค่าตอบแทนเป็ นเบี ้ยประชุมจากการเข้ าร่ วมประชุม รวมเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 4 ล้ านบาท (เท่ากับปี ที่ผ่านมา) โดย
ให้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป
2. ค่าตอบแทนเป็ นบาเหน็จแก่กรรมการ สาหรับกาไรสุทธิประจาปี 2559 เป็ นบาเหน็จแก่กรรมการในอัตราร้ อยละ 0.5
ของเงินปั นผลที่จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น เป็ นเงินจานวน 2,537,038.57 บาท
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นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนเป็ นเบี ้ยประชุมจากการเข้ า
ร่ วมประชุมกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2560 รวมเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 4 ล้ านบาท และค่าตอบแทนเป็ น
บาเหน็จแก่กรรมการ สาหรับกาไรสุทธิประจาปี 2559 เป็ นบาเหน็จแก่กรรมการในอัตราร้ อยละ 0.5 ของเงินปั นผลที่จ่ายให้ แก่
ผู้ถือหุ้น เป็ นเงินจานวน 2,537,038.57 บาท
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2560 ตามที่
ประธานฯ เสนอ
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน รวมทังสิ
้ ้น 2,020,771,782 หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
1,909,603,119 เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 94.50
ไม่เห็นด้ วย
เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ
งดออกเสียง
เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ
บัตรเสีย
เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ
ไม่มีสทิ ธิออกเสียง
111,168,663 เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 5.50
วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2560
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมเสนอให้ ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบชี ้แจง
ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบชี ้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าเพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 120
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 36(5) กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และ
กาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัท ฯทุกปี นอกจากนี ้ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กาหนดให้ บริ ษัทต้ องเปลีย่ นแปลงผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบตั ิหน้ าที่สอบทานหรื อตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริ ษัทมาแล้ ว 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายใหม่ที่สงั กัดสานักงานสอบบัญชี
เดียวกันกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ ซึ่งนางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบ
การเงินของบริ ษัทฯ มาตังแต่
้ ปี 2555 - 2559 รวม 5 ปี จึงครบวาระที่จะต้ องมีการเปลีย่ นแปลงผู้สอบบัญชี เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
ข้ อกาหนดในเรื่ องการเปลีย่ นแปลงผู้สอบบัญชี อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่จาก
การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้ เมื่อพ้ นระยะเวลาอย่างน้ อย 2 รอบปี บัญชี นับแต่วนั ที่พ้นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณากลัน่ กรองภายใต้ ข้อกาหนดของหน่วยงานกากับที่เกี่ยวข้ องแล้ ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ แต่งตัง้
บริ ษัทสานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ โดยมีรายชื่อที่เสนอ ดังนี ้
1.นางสาวรัตนา
จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรื อ
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ มาแล้ วเป็ นระยะเวลา 1 ปี คือปี 2554)
2.นางนงลักษณ์
พุม่ น้ อย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4172 และ/หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ)
3.นางสาวรัชดา
ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ)
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ทังนี
้ ้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ สว่ นเสียกับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย(ถ้ ามี)/ผู้บริ หาร/ ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงิน
ของบริ ษัทฯ หลังจากพิจารณาถึงองค์ประกอบในด้ านต่างๆ รวมทังความเหมาะสมของปริ
้
มาณงานแล้ ว มีความเห็นว่า บริ ษัท
สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นสานักงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลการปฏิบตั ิงานเป็ นที่ยอมรั บโดยทัว่ ไปทังในและต่
้
างประเทศ มี
มาตรฐานการสอบบัญชี อยู่ในระดับสากล มีบุคลากรที่มีความรู้ ความชานาญ และประสบการณ์ ในการตรวจสอบบริ ษัทที่
ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนการให้ บริ การและการให้ คาปรึ กษากับบริ ษัทฯในด้ านต่าง ๆ เป็ นอย่างดีตลอดมา สาหรับปี
2560 มีคา่ ธรรมเนียมสอบทานรายไตรมาส ไตรมาสละ 240,000 บาท จานวน 2 ไตรมาส งบการเงินครึ่ งปี 350,000 บาทและ
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 480,000 บาท รวมเป็ นเงิน 1,300,000 บาท
นายวิรัตน์ ชิ นประพินพร ประธานที่ประชุมเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิ จารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี
ประจาปี 2560
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติให้ แต่งตัง้ บริ ษัทสานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ฯ โดยมี
รายชื่อดังนี ้
1.นางสาวรัตนา จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรื อ
2.นางนงลักษณ์ พุม่ น้ อย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4172 และ/หรื อ
3.นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951
โดยมีคา่ ธรรมเนียมในการตรวจสอบงบการเงิน รวมเป็ นเงิน 1,300,000 บาท ตามที่ประธานฯ เสนอ
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน รวมทังสิ
้ ้น 2,131,940,445 หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย

2,131,940,445 เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 100.00

ไม่เห็นด้ วย

-

เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-

งดออกเสียง

-

เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-

บัตรเสีย

-

เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-

วาระที่ 8 พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนีอ้ ่ ืน ๆ
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมเสนอให้ ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสาร
หนี ้อื่นๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนซึง่ นามาใช้ เป็ นเงินหมุนเวียนและเป็ นประโยชน์ในการบริ หารจัดการต้ นทุนทางการเงิน
ของบริ ษัทฯสาหรับปี 2560 นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2260 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2261 เพื่อนามาใช้ ในการ
ดาเนินกิจการของบริ ษัทฯ และ/หรื อ เพื่อนามาชาระเงินกู้ของบริ ษัทฯ และ/หรื อ เพื่อใช้ ในการให้ สินเชื่อรถยนต์ ในสกุลเงินบาท
หรื อในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า ภายในวงเงิ นไม่เกิน 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
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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 ยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี ้อื่นๆ ในส่วนที่ยงั ไม่ได้ ออกและเสนอขาย (อ้ างถึงมติที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559 อนุมตั ิวงเงิน 20,000 ล้ านบาท)
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี ้อื่นๆ ตามที่ประธานฯ เสนอ
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน รวมทังสิ
้ ้น 2,131,940,445 หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
2,131,940,445 เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 100.00
ไม่เห็นด้ วย
เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ
งดออกเสียง
เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ
บัตรเสีย
เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่ องอื่นๆ
คุณพิสฐิ บัณฑิตสรเลข ผู้ถือหุ้นเรี ยนเสนอถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าสาหรับปี 2560 บริ ษัทฯมีนโยบายการเปิ ดสาขาเพิ่มขึ ้นหรื อไม่
นายโกวิท รุ่ งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จดั การชี ้แจงว่า การขยายสาขาบริ ษัทฯจะพิจารณาจากสถานที่ตงของผู
ั้
้ ประกอบการค้ า
รถยนต์ และปริ มาณงานที่คาดว่าจะได้ รับ สาหรับสาขาที่คาดว่าจะสามารถเปิ ดเพิ่มได้ มีประมาณ 2 สาขา คือ จังหวัดเชียงใหม่
และภาคกลางตอนล่าง ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั สถานการณ์ทางการตลาดและความเหมาะสม
คุณสันธาน ไตรเมธาศิลป์ ผู้ถือหุ้น เรี ยนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริ ษัทฯควรเข้ าร่ วมกิจกรรม Opportunity Day กับทาง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นประจาทุกปี
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นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมชี ้แจงว่า ในทุกไตรมาส บริ ษัทฯได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุน
เข้ าร่ วมรับฟั งผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และตอบคาถามในประเด็นต่างๆ บริ ษัทฯจะแจ้ งกาหนดการและรายละเอียดทาง
เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ หน้ าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนันผู
้ ้ ถือหุ้นท่านใดสนใจเข้ าร่วมกิจกรรม ให้ แจ้ งความประสงค์มายังบริ ษัทฯ
หลังจากตอบข้ อซักถามเป็ นที่เรียบร้ อยประธานฯจึงกล่ าวปิ ดการประชุม
ปิ ดการประชุมเวลา 17.00 น
ขอแสดงความนับถือ

( นายวิรัตน์ ชินประพินพร )
ประธานกรรมการ
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