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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
ของ
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมอาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชัน้ 11 อาคารสินสาธรทาวเวอร์
ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้ นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
กรรมการที่ร่วมประชุม
1. นายวิรัตน์
2. นายโกวิท
3. นายเจริ ญสุข
4. นายอนุวตั ิร์
5. นายประพันธ์
6. นายวุฒิชยั
7. นายเอกสิทธิ์
8. ดร.ถกล
9. นายสุวิทย์
10.นายวราวุธ
11.นายสุรพล

ชินประพินพร
รุ่งวัฒนโสภณ
กิจอิทธิ
เหลืองทวีกลุ
อนุพงษ์ องอาจ
สุระรัตน์ชยั
ศักดิ์ธนาคร
นันธิราภากร
อรุณานนท์ชยั
วราภรณ์
สติมานนท์

ประธานกรรมการ/กรรมการบริ หาร
กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร/กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ/กรรมการบริ หาร
กรรมการ/กรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ลาประชุม
1. ผศ.แน่งน้ อย

ใจอ่อนน้ อม

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารที่ร่วมประชุม
1. นายบุญชู

วงศ์ภกั ดี

รองกรรมการผู้จดั การ (CFO)

เลขานุการบริษัท
1. นายพลพีร์
ศักยภาพวิชานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การอาวุโส/เลขานุการบริ ษัท
2. นางสาวอรพรรณ เลิศรุจิวณิช
ผู้ชว่ ยผู้จดั การฝ่ ายสํานักกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
ผู้สอบบัญชีท่ รี ่ วมประชุม
1. นางสาวศรัญญา ผลัดศรี
2. นางสาวศุทธินี
สิงหสุต

บริ ษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด
บริ ษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่ร่วมประชุม
1. นางสาววิชารี ย์ ชํานาญกิจ

สํานักงานกฎหมายปรี ชาและเพือ่ น

เริ่มการประชุม
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานกรรมการ เป็ นประธานที่ประชุม ซึ่งประธานที่ประชุมได้ ประกาศแจ้ งองค์ประชุม ณ เวลา
14.00 น. มีผ้ ถู ือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง จํานวน 33 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 107,131,354 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ
จํานวน 1,316 ราย รวมจํ านวนหุ้นได้ 2,106,252,769 หุ้น รวมจํานวนผู้ถือหุ้นทัง้ สิ ้น 1,349 ราย รวมจํ านวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น
2,213,384,123 หุ้น คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 91.60 จากจํานวนหุ้นที่ชําระมูลค่าทังหมดของบริ
้
ษัท จํานวน 2,416,227,209 หุ้น
ซึ่งมากกว่า หนึ่งในสาม ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ครบเป็ นองค์ ประชุม โดยมอบหมายให้ นายพลพี ร์ ศัก ยภาพวิ ชานนท์
เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้จดบันทึกการประชุม และขอให้ เลขานุการบริ ษัทแนะนํากรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร ตลอดจนชีแ้ จง
รายละเอียดวิธีการดําเนินการประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุการบริ ษัท ได้ แนะนํากรรมการที่เข้ าร่ วมประชุมจํานวน 11 ท่าน จากจํานวนกรรมการ
ทังหมด
้
12 ท่าน เนื่องจาก ผศ.แน่งน้ อย ใจอ่อนน้ อม กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ติดภารกิจสําคัญ ไม่สามารถเข้ าร่ วม
ประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เข้ า
ร่ วมประชุม โดยแนะนํา กรรมการบริ ษัท เป็ นรายบุคคล สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ นี ม้ ีผ้ ูบริ หารสูงสุดด้ านการเงิ น
(CFO) รวมถึงผู้แทนจากสํานักงานสอบบัญชีของบริ ษัท เข้ าร่ วมประชุมด้ วย นอกจากนี ้บริ ษัทได้ แต่งตังให้
้ ที่ปรึ กษากฎหมาย
อิสระ เป็ นผู้สงั เกตการณ์การลงคะแนนเสียงและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม
หลังจากนัน้ เลขานุการบริ ษัทได้ ชีแ้ จงต่อผู้ถือหุ้น เรื่ องวิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการออกเสียงลงมติ
สําหรั บผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีมติ “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” ให้ ผ้ ถู ื อหุ้นกรอกบัตรลงคะแนนเสียงที่บริ ษัทจัดไว้ ให้ เมื่อ
เรี ยบร้ อยแล้ วโปรดยกมือ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บและรวบรวมคะแนน บัตรลงคะแนนใดที่มิได้ ลงลายมือชื่อในบัตร หรื อลงมติ
มากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็ น “บัตรเสีย” สําหรับผู้ถือหุ้นที่มีมติ “เห็นด้ วย” ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน ทังนี
้ ้ในการรวบรวมผล
คะแนน บริ ษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทังหมด
้
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทําหนังสือ
มอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุมและเป็ นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนัน้ บริ ษัทได้ นําคะแนน
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ ในระบบเพื่อการลงมติตามวาระไว้ แล้ ว
การออกเสียงลงคะแนนให้ ถือหนึ่งหุ้นเป็ นหนึ่งเสียง โดยบริ ษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกวาระ เมื่อจบการลงคะแนน ทังนี
้ ้ขอให้
ผู้ถือหุ้นลงมติให้ ครบทุกวาระตามการใช้ สิทธิออกเสี ยงในแต่ละวาระ สําหรับ วาระที่ 2 และวาระที่ 9.1 เป็ นการเสนอรายงาน
เพื่อให้ ที่ประชุมรับทราบเท่านัน้ จึงไม่มีบตั รลงคะแนน สําหรับ วาระที่ 8 ในเรื่ องของการพิจารณาเลือกตังกรรมการ
้
ที่ประชุมจะ
จัดให้ ลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล โดยบริ ษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้ าร่ วมประชุม ทัง้
กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีมติเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
ระหว่างรอการรวบรวมผลคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมจะขอดําเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน เมื่อการรวมคะแนนเป็ นที่
เรี ยบร้ อยก็จะกลับมารายงานผลให้ ทราบเป็ นรายวาระไป
นอกจากนี ้บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในที่ประชุมได้ ในระหว่างการประชุมแต่ละวาระ
ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีประเด็นชี ้แจงหรื อคําถาม กรุณาเขียนชื่อและนามสกุลพร้ อมทังคํ
้ าถามลงในกระดาษที่ได้ จดั เตรี ยมไว้ ให้ แล้ ว
โปรดยกมือ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บรวบรวมและให้ ผ้ จู ดบันทึกการประชุมได้ บนั ทึกรายงานการประชุมได้ ถกู ต้ อง และเพื่อเป็ นการ
ไม่รบกวนผู้ถือหุ้นท่านอื่นระหว่างการประชุม จึงขอความร่วมมือให้ ทําการปิ ดโทรศัพท์มือถือ
หลังจากการชี ้แจงดังกล่าว ประธานที่ประชุมจึงกล่าวเปิ ดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
2

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ซึ่งบริ ษัทได้ นําส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุม ตามที่กฎหมายกําหนดเป็ นที่เรี ยบร้ อย รวมทังได้
้ เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของ
บริ ษัท โดยรายละเอียดของรายงานการประชุม ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
มติท่ ีประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน รวมทังสิ
้ ้น 2,213,384,123 หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
2,213,384,123 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 2560
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายโกวิท รุ่ งวัฒนโสภณ ในฐานะกรรมการผู้จดั การ (Managing
Director) และนายบุญชู วงศ์ภกั ดี รองกรรมการผู้จดั การ (CFO) เป็ นผู้นําเสนอในวาระนี ้
นายโกวิท รุ่ งวัฒนโสภณ ในฐานะกรรมการผู้จดั การ (Managing Director) ชี ้แจงผลการดําเนินงานในรอบปี 2560 ต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นว่า บริ ษัทมีผลการดําเนินการดีขึ ้นในทุกด้ าน การขยายสินเชื่อเป็ นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ มีปริ มาณหนี ้ที่ไม่
ก่อให้ เกิดรายได้ ลดลงจากปี ก่อน และมีการบริ หารจัดการด้ านการจัดหาแหล่งเงินทุนที่มีประสิทธิ ภาพมากขึ ้น ทําให้ ต้นทุน
ทางการเงินลดลง ด้ วยปั จจัยดังกล่าวทําให้ มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนที่ประมาณอัตราร้ อยละ 28 โดยการให้ สินเชื่อเช่าซื ้อยังคง
เน้ นการให้ สนิ เชื่อเช่าซื ้อรถบรรทุกใหม่และรถบรรทุกใช้ แล้ วเป็ นหลัก เนื่องจากตลาดยังมีความต้ องการใช้ รถบรรทุกเพิ่มขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้ องกับภาคธุรกิจที่มีอปุ สงค์ในการใช้ รถบรรทุกเพื่อการประกอบกิจการทังทางตรงและทางอ้
้
อม เช่น
- การลงทุนจากภาครัฐเพื่อสร้ างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ซึง่ ในปี 2561 เริ่ มมีการเบิกจ่ายงบประมาณให้ กบั ผู้ประกอบการ
- การฟื น้ ตัวภาคเกษตร เช่น การค้ าขายข้ าวเริ่ มกลับสู่ภาวะที่ดี
- การท่องเที่ยวที่มีนกั ท่องเที่ยวเพิ่มขึ ้น มีการขนส่งสินค้ า อาหาร เพื่อบริ การนักท่องเที่ยว
- ราคานํ ้ามันอยูใ่ นระดับตํา่ ทําให้ มกี ารบริ โภคนํ ้ามันเชื ้อเพลิงเพิ่มขึ ้น และประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการกระจายนํ ้ามันให้ กบั
ประเทศเพื่อนบ้ านเนื่องจากมีโรงกลัน่
- ประเทศในกลุ่ม ASEAN มีอตั ราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจดีขึ ้น ส่งผลให้ ประเทศในแถบ CLMV มีการขนส่งสินค้ า
สําหรับการผลิตและสําหรับบริ โภคเพิ่มขึ ้น
- บริ ษัทขนส่งรายใหญ่ทงในประเทศและจากต่
ั้
างประเทศเข้ ามาเปิ ดและขยายกิจการในประเทศไทยมากขึ ้น ทังนี
้ ้ประเทศ
ไทยยังคงพึง่ พาการขนส่งการกระจายสินค้ าด้ วยระบบขนส่งทางบก ส่งผลให้ ผ้ ปู ระกอบการซื ้อรถบรรทุกเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
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นายบุญชู วงศ์ ภกั ดี รองกรรมการผู้จดั การ (CFO) ชี ้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ในส่วนของข้ อมูลทางการเงินที่สาํ คัญของ
ปี 2560 สรุปโดยรวมดังต่อไปนี ้
ผลประกอบการประจําปี 2560 บริ ษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 1,126 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จํานวน 245 ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 28 ทังนี
้ ้บริ ษัทมีรายได้ รวม 3,307 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จํานวน 322 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 11
และมีค่าใช้ จ่ายทางการเงินจํ า นวน 882 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2559 จํานวน 65 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 7 ในขณะที่
ค่าใช้ จ่ายหนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญสําหรับปี 2560 มีจํานวนรวมทังสิ
้ ้น 523 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนจํานวน 27 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5 เนื่องจากการตังสํ
้ ารองตามปกติของบริ ษัทจํานวน 243 ล้ านบาท และการพิจารณาตังสํ
้ ารองทัว่ ไปเพิ่มเติม
จํานวน 280 ล้ านบาท เพื่อรองรับการเปลีย่ นวิธีการตังสํ
้ ารองตามมาตรฐานการบัญชีแบบใหม่ในปี 2562
ในส่วนของฐานะการเงินของบริ ษัท มีสินทรัพย์รวมจํานวน 39,492 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน จํานวน
6,127 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 18 จากการให้ สินเชื่อในกลุม่ รถบรรทุกเป็ นหลัก โดยบริ ษัทมีสินเชื่อเช่าซื ้อและสินเชื่อสัญญา
เช่าการเงินจํานวน 38,598 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน จํานวน 5,851 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 18 ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 98 ของสินทรัพย์รวม ในขณะที่หนี ้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีจํานวน 33,865 ล้ านบาทและ 5,627 ล้ านบาท
ตามลําดับ
จากผลการดําเนินงานที่ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับโครงสร้ างทางการเงินที่แข็งแกร่ ง ประกอบกับความตังใจในการ
้
ดําเนินธุรกิจภายใต้ การกํากับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้ ปีที่ผา่ นมา
- บริ ษัทได้ รับคัดเลือกเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนติดอันดับ SET100 Index, SET High Dividend 30 Index, MSCI
Global Small Cap, ESG100 Index
- บริ ษัทได้ รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) จากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย
คะแนนเต็ม 100 คะแนน อยูใ่ นเกณฑ์ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็ นตัวอย่าง” เป็ นปี ที่ 3 ติดต่อกัน
- บริ ษัทได้ รับผลคะแนนการกํากับดูแลกิจการ (CGR) อยูใ่ นเกณฑ์ “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
สําหรับการต่อต้ านการคอร์ รัปชั่น คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ินโยบายและมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชั่นของ
บริ ษัทเพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด ซึ่งนโยบายและมาตรการดังกล่าวได้ มีการ
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทด้ วย นับตังแต่
้ ปี 2557 ที่บริ ษัทเข้ าร่ วมประกาศเจตนารมณ์ และผ่านการรับรองการเป็ นสมาชิก
แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต (Collective Action Against Corruption หรื อ CAC) โดยใบประกาศ
รับรองที่บริ ษัทได้ รับจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้ การรับรองนัน้ ในปี 2560 บริ ษัทได้ ผ่านการรับรองต่ออายุการเป็ นสมาชิก
CAC (Re-Certification) พร้ อมกับบริ ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทในกลุม่ ธนชาต รวม 14 บริ ษัท ซึง่ แสดงถึงความ
ยึดมัน่ ในการดําเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรม โปร่งใส และการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบทังทางตรงและทางอ้
้
อม
คุณคนึง มรรคธีราณุวัฒน์ ผู้ถือหุ้นสอบถามบริ ษัท เรื่ องปริ มาณการจัดเช่าซื ้อรถบรรทุกและการจัดหาแหล่งเงินทุน
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมชี ้แจงว่า บริ ษัทมีสญ
ั ญาสินเชื่อรวมประมาณ 50,000 สัญญา โดยให้ สนิ เชื่อเช่าซื ้อ
รถบรรทุกใหม่และรถบรรทุกใช้ แล้ วเป็ นหลัก ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนประมาณอัตราร้ อยละ 70 ของสินเชื่อรวม ในส่วนของการจัดหา
แหล่งเงินทุนนัน้ บริ ษัทมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิ นและจากแหล่ง เงินทุนอื่น โดยพิจารณาความเหมาะสมของอัตรา
ดอกเบี ้ยอิงตามราคาตลาด นอกจากนี ้ในปี ที่ผา่ นมา หลังจากทีบ่ ริ ษัทได้ รับการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจากบริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง
จํากัด เป็ นระดับ A- ทําให้ การจัดหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนตํ่ามีมากขึ ้น ควบคูไ่ ปกับการวางแผนและบริ หารจัดการแหล่งเงินทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ บริ ษัทสามารถบริ หารต้ นทุนทางการเงินได้ ลดลงอย่างต่อเนื่อง
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คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นสอบถามบริ ษัท เรื่ องนโยบายการบริ หารจัดการเพื่อให้ หนี ้ด้ อยคุณภาพมีปริ มาณลดลง
นายโกวิท รุ่ งวัฒนโสภณ กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร/กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงว่า โดยปกติบริ ษัทมีนโยบายการติดตาม
หนี ้สินอย่างใกล้ ชิด สําหรับกรณีที่ลกู ค้ าค้ างชําระ 4 งวดขึ ้นไป จะมีการยึดรถและฟ้ องร้ องทางกฎหมาย ตามลําดับภายใต้ กรอบ
กฎหมายทีก่ ําหนด
คุณสันธาน ไตรเมธาศิลป์ ผู้ถือหุ้นสอบถามบริ ษัท เรื่ องกรณีที่มีการบังคับใช้ มาตรฐานการบัญชี IFRS9 จะส่งผลกระทบ
อย่างไรต่องบดุลหรื องบกําไรขาดทุนของบริ ษัท
นายบุญชู วงศ์ ภกั ดี รองกรรมการผู้จดั การ (CFO) ชี ้แจงว่าบริ ษัทได้ มีการจัดเตรี ยมข้ อมูลเพื่อรองรับมาตรฐานการบัญชี IFRS9
มาเป็ นระยะเวลากว่า 3 ปี โดยทยอยตังสํ
้ ารองหนี ้เพิ่มขึ ้นเพื่อไม่ให้ สง่ ผลกระทบต่องบการเงินโดยรวม ทังนี
้ ้หลังจากมาตรฐาน
การบัญชี IFRS9 มีผลบังคับใช้ บริ ษัทคาดว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่องบการเงินโดยรวมของบริ ษัท
คุณสมพร เวชพาณิชย์ ผู้ถือหุ้นสอบถามบริ ษัท เรื่ องผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นกับบริ ษัท ในกรณีที่กฎหมายใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้
ในช่วงกรกฎาคม 2561 บังคับให้ บริ ษัทเช่าซื ้อใช้ อตั ราดอกเบี ้ยแบบลดต้ นลดดอก
นายประพันธ์ อนุพงษ์ องอาจ กรรมการ/กรรมการบริ หารชี ้แจงว่า ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้ วยสัญญา ในลักษณะของ
การคิดดอกเบี ้ยแบบลดต้ นลดดอกนัน้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากกฎหมายเดิมที่มีอยู่ โดยยังคงให้ ใช้ อตั ราดอกเบี ้ยแบบคงที่
สําหรับสินเชื่อเช่าซื ้อ แต่ให้ เพิ่มตารางแนบท้ ายซึ่งเป็ นการคํานวณแบบลดต้ นลดดอก (Effective Interest Rate) พร้ อมกับ
สัญญาเช่าซื ้อ ซึง่ อาจมีความเข้ าใจทีค่ ลาดเคลือ่ นทางสือ่ อินเทอร์ เน็ต
มติท่ ปี ระชุมผู้ถอื หุ้น เนื่องจากวาระนี ้เป็ นการเสนอเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงาน
ผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2560 และรับทราบตามที่คณะกรรมการชี ้แจง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุ มัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบดดเสรด จ) สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
เป็ นผู้นําเสนอในวาระนี ้
ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี ้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า งบการเงิน (งบแสดงฐานะ
การเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ) สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
แล้ ว งบการเงินดังกล่าวได้ ผา่ นการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
บริ ษัท รายละเอียดของงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ) ที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2560
สรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้
รายการ
สินทรัพย์รวม (บาท)
หนี ้สินรวม (บาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (บาท)
รายได้ รวม (บาท)
กําไรสุทธิ (บาท)
อัตราส่วนกําไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

ปี 2560
39,491,791,983
33,864,496,044
5,627,295,939
3,307,235,049
1,125,812,903
0.47
5

ปี 2559
33,364,868,705
28,355,479,794
5,009,388,911
2,985,191,065
881,156,884
0.36

เปลี่ยนแปลง (%)
18.36
19.43
12.34
10.79
27.77
30.56

นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม เสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ) สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
มติท่ ปี ระชุมผู้ถอื หุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ)
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน รวมทังสิ
้ ้น 2,213,384,123 หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
2,213,384,123 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 พิจารณาอนุ มัติจัดสรรกาไรสุทธิเปด นทุนสารองตามกฎหมาย และอนุ มัติจ่ายเงินปั นผล สาหรั บผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2560 และกาหนดวันจ่ ายเงินปั นผล
4.1 อนุมัติจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี 2560 เปด นทุนสารองตามกฎหมาย
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม ชี แ้ จงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 36(3) กํ าหนดให้ ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี จะต้ องพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไร และตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535
มาตรา 116 กําหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรเงินกําไรสุทธิ ประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําปี หักด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปี 2560 เป็ นทุน
สํารองตามกฎหมายจํานวนเงิน 14,000,000 บาท (สิบสีล่ ้ านบาทถ้ วน) รวมเป็ นเงินสํารองตามกฎหมายสะสมจํานวน 242,000,000
บาท (สองร้ อยสีส่ บิ สองล้ านบาทถ้ วน) คิดเป็ นร้ อยละ 10.02 ของทุนจดทะเบียน
มติท่ ีประชุมผู้ถือหุ้ น ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิ จัดสรรเงินกํ าไรสุทธิ ประจําปี 2560 เป็ นทุนสํารองตาม
กฎหมาย ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน รวมทังสิ
้ ้น 2,213,384,123 หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
2,213,384,123 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 นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2560 และกาหนดวันจ่ ายเงินปั นผล
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม ชี ้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 50
ของกําไรสุทธิ ตามที่ได้ กําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท หากไม่มีเหตุจําเป็ นอื่นใดและการจ่ายเงินปั นผลนันไม่
้ มีผลกระทบต่อ
การดําเนินงานปกติของบริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
จากผลการดําเนินงานประจําปี 2560 บริ ษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 1,125,812,903 บาท คณะกรรมการพิจารณาแล้ ว เห็นควรเสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล ตามรายละเอียดดังนี ้
1. จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท จํานวนรวม 676,543,618.52 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 60.09 ของ
กําไรสุทธิปี 2560 ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท (ปี ที่แล้ วมีการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท
หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 57.58 ของกําไรสุทธิปี 2259 โดยการจ่ายเป็ นเงินสด) โดยจ่ายเป็ นเงินสดและหุ้นปั นผล ดังต่อไปนี ้
1.1 จ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัท จํานวน 604,056,802 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) คิดเป็ นการ
จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล รวมมูลค่าทังสิ
้ ้น
604,056,802 บาท ในกรณีที่ห้ นุ สามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปั นผลคํานวณได้ ออกมาเป็ นเศษของหุ้น บริ ษัทจะ
จ่ายเงินปั นผลในส่วนของเศษหุ้นนี ้เป็ นเงินสด ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท
1.2 จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท
2. กําหนดให้ วนั จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 27 เมษายน 2561
คุณสมพร เวชพาณิชย์ ผู้ถือหุ้นสอบถามบริ ษัท เรื่ องเหตุผลในการจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ้น
นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล กรรมการ/กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนชี ้แจงว่า บริ ษัทได้ เคยมีการจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ้น
มาก่อนในช่วง 3 ปี ที่แล้ ว หลังจากนันได้
้ จ่ายปั นผลเป็ นเงิน สด สําหรับปี นี ้บริ ษัทพิจ ารณาการจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ้น เนื่องจาก
บริ ษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีความจําเป็ นต้ องจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินมาสนับสนุนการขยายธุรกิจ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยบริ ษัทต้ องพิจารณาข้ อกําหนดเงื่อนไขทางการกู้ยืม (Financial Covenants) โดยเฉพาะการดํารง
อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน (D/E Ratio) ไม่ให้ เกินเงื่อนไขที่กําหนด และให้ อยู่ในระดับอัตราที่เหมาะสม ดังนันตามเหตุ
้
ผลที่ได้ ชี ้แจง
บริ ษัทจึงพิจารณาทําการจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ้น
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2560 และกําหนดวันจ่ายเงินปั นผล
มติท่ ปี ระชุมผู้ถอื หุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมี มติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2560
และกําหนดวันจ่ายเงินปั นผล ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน รวมทังสิ
้ ้น 2,213,384,123 หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
2,213,384,123 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
-

7

วาระที่ 5 พิจารณาอนุ มัติลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท และแก้ ไ ขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4.
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม ชี ้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 บริ ษัทมี
มติให้ จ่ายเงินปั นผลที่อตั รา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล หลังจากการจ่ายหุ้นปั นผล บริ ษัทมีจํานวนเศษหุ้นคงเหลือจากการจ่ายหุ้น
ปั น ผลดัง กล่า วจํ า นวน 124 หุ้น และได้ ทํ าการจ่ า ยปั น ผลเป็ นเงิ น สดแล้ ว บริ ษั ทจึ ง เห็ น สมควรลดทุนจดทะเบี ยนจากเดิ ม
2,416,227,333 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 2,416,227,209 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท เป็ นดังนี ้
ทุนจดทะเบียน 2,416,227,209 บาท (สองพันสีร่ ้ อยสิบหกล้ านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้ อยเก้ าบาทถ้ วน)
แบ่งออกเป็ น 2,416,227,209 หุ้น
(สองพันสีร่ ้ อยสิบหกล้ านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้ อยเก้ าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
1 บาท (หนึง่ บาทถ้ วน)
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
2,416,227,209 หุ้น
(สองพันสีร่ ้ อยสิบหกล้ านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้ อยเก้ าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
- หุ้น
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท และแก้ ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
มติท่ ีประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมี มติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน รวมทังสิ
้ ้น 2,213,384,123 หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
2,213,384,123 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 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม ชีแ้ จงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อเป็ นการรองรั บการจ่ายหุ้นปั นผล จํ านวน
604,056,802 หุ้น บริ ษัทจําเป็ นต้ องดําเนินการแก้ ไขการจดทะเบียนจากเดิมทุนจดทะเบียนจํานวน 2,416,227,209 บาท เป็ น
ทุนจดทะเบียน จํานวน 3,020,284,011 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญ รายละเอียดดังต่อไปนี ้
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 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน)
จัดสรรให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิม

จานวนหุ้น
604,056,802

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ราคาขาย
(บาท:หุ้น)

วัน เวลา จองซือ้ และชาระ
เงินค่ าหุ้น

หมายเหตุ

-

บริ ษัทจ่ายหุ้นปั นผลให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา
4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล

เพื่อรองรับ
การจ่าย
หุ้นปั นผล

4:1

 การดําเนินการของบริ ษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น
ในกรณีที่ห้ นุ สามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปั นผลคํานวณได้ ออกมาเป็ นเศษของหุ้น บริ ษัทจะจ่ายปั นผลในส่วนของเศษ
หุ้นนี ้เป็ นเงินสดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท
 จํานวนหุ้นคงเหลือที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร
- ไม่มี นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ของบริ ษัท จากเดิมทุนจดทะเบียนจํานวน 2,416,227,209 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน จํานวน 3,020,284,011 บาท หรื อเพิ่มขึ ้น
จํานวน 604,056,802 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล โดยจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้ รับ
เงินปั นผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดสิทธิผ้ ถู ือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปั นผล
มติท่ ปี ระชุมผู้ถอื หุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัท ตามที่
คณะกรรมการเสนอ
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน รวมทังสิ
้ ้น 2,213,384,123 หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
2,213,384,123 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 7 พิจารณาอนุมัติแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม ชี ้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริ ษัทจําเป็ นต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท เป็ นดังนี ้
ทุนจดทะเบียน 3,020,284,011 บาท (สามพันยี่สบิ ล้ านสองแสนแปดหมื่นสีพ่ นั สิบเอ็ดบาทถ้ วน)
แบ่งออกเป็ น 3,020,284,011 หุ้น (สามพันยี่สบิ ล้ านสองแสนแปดหมื่นสีพ่ นั สิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
1 บาท (หนึง่ บาทถ้ วน)
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โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
3,020,284,011 หุ้น (สามพันยี่สบิ ล้ านสองแสนแปดหมื่นสีพ่ นั สิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
- หุ้น
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของ
บริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
มติท่ ปี ระชุมผู้ถอื หุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้
สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน รวมทังสิ
้ ้น 2,213,384,123 หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
2,213,384,123 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 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจาปี 2561
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายสุวิทย์ อรุ ณานนท์ชัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้นําเสนอในวาระนี ้
นายสุวิทย์ อรุ ณานนท์ ชัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ชีแ้ จงต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 36(4) ที่กําหนดไว้
ว่าการเลือกตังกรรมการของบริ
้
ษัทให้ กระทําโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นและข้ อ 17 ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการ
หนึง่ ในสามของจํานวนกรรมการขณะนัน้ พ้ นจากตําแหน่ง โดยการพ้ นจากตําแหน่งของกรรมการ ให้ กรรมการซึ่งอยู่ในตําแหน่ง
นานที่สดุ เป็ นผู้พ้นจากตําแหน่ง ทังนี
้ ้กรรมการซึง่ พ้ นจากตําแหน่งด้ วยเหตุ ดงั กล่าว อาจได้ รับเลือกตังให้
้ กลับเข้ ารับตําแหน่งอีกก็
ได้ ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษัท มีจํานวน 12 ท่าน จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจํา ปี
2561 จํานวน 4 ท่าน โดยกรรมการที่อยูใ่ นวาระนานที่สดุ 4 ท่าน ที่ออกตามวาระ มีรายนามดังนี ้
1. นายอนุวตั ิร์ เหลืองทวีกลุ
กรรมการ/กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2. นายประพันธ์ อนุพงษ์ องอาจ กรรมการ/กรรมการบริ หาร
3. นายวราวุธ วราภรณ์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
4. ผศ.แน่งน้ อย ใจอ่อนน้ อม
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลื อกตัง้ เป็ น
กรรมการของบริ ษัท ประจําปี 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 12 ตุลาคม 2560 - 12 มกราคม 2561 แต่ปรากฏว่า
เมื่อพ้ นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ ว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ามา
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สําหรับการคัดเลือกกรรมการในครัง้ นี ้ได้ ผา่ นกระบวนการกลัน่ กรองของของคณะกรรมการบริ ษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสีย
เห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนที่พิจารณาแล้ ว โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของ
โครงสร้ างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริ ษัท รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้ อง
ตลอดจนความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมในการกํ ากับดูแลการดําเนินธุรกิจของบริ ษั ท การปฏิบัติหน้ าที่ในช่วงการดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริ ษัท และตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยที่ผ่านมา รวมถึงคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ ว มี
ความเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่ อให้ เป็ นกรรมการอิสระสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้ อง จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตังกรรมการที
้
่ออกตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท และ
ให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึง่ และเห็นควรเสนอให้ พิจารณาเลือกตัง้ ดร.นารี
บุญธีรวร ผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบแทน ผศ.แน่งน้ อย ใจอ่อนน้ อม ที่ออกจาก
ตําแหน่งตามวาระ โดยสรุปรายนามได้ ดงั นี ้
1. นายอนุวตั ิร์ เหลืองทวีกลุ
เป็ นกรรมการ/กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2. นายประพันธ์ อนุพงษ์ องอาจ เป็ นกรรมการ/กรรมการบริ หาร
3. นายวราวุธ วราภรณ์
เป็ นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
4. ดร.นารี
บุญธีรวร
เป็ นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
คุ ณ รุ่ งศรี เจี ย รนั ย ขจร อาสาพิ ทัก ษ์ สิท ธิ ผ้ ูถื อ หุ้น ผู้รั บ มอบฉัน ทะจากสมาคมส่ง เสริ ม ผู้ลงทุน ไทย สอบถามบริ ษั ท เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้ ามาเป็ นกรรมการอิสระและกรณีที่กรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหน่งมากกว่า 9 ปี
นายสุวิทย์ อรุ ณานนท์ ชัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ชีแ้ จงต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสทิ ธิเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ ารับการพิจารณา
เลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัท ผ่านทางเว็บไซต์ ของบริ ษั ท ก่อนที่บริ ษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมเป็ นประจําทุกปี เมื่อ พ้ น
ระยะเวลาที่กําหนดแล้ ว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ามา คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา
ถึงความเหมาะสมของโครงสร้ างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริ ษัท รวมถึงพิจารณาบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็ น
กรรมการอิสระสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถที่
เหมาะสมในการกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท สําหรับนายวราวุธ วราภรณ์ กรรมการอิสระที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ
ติดต่อกันเป็ นเวลา 8 ปี 3 เดือน (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561) และหากได้ รับตําแหน่งเป็ นกรรมการ
บริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดํารงตําแหน่ งกรรมการต่อเนื่องจํานวน 11 ปี 3 เดือน ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบตาม
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนว่านายวราวุธ วราภรณ์ เป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติ ความรู้ ความสามารถ
และปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเต็มที่มาโดยตลอด อีกทังการให้
้
ความเห็นยังคงมีความอิสระอย่างเหมาะสม และมีบทบาทสําคัญใน
คณะกรรมการชุดย่อย โดยเฉพาะตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ จึงสมควรที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตังเป็
้ นกรรมการต่อไป
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม เสนอให้ ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
ประจําปี 2561 โดยลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
มติท่ ีประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติ อนุมตั ิให้ กรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 3 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริ ษัท และให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีมติให้ กรรมการผู้ที่
ได้ รับการเสนอชื่อ จํานวน 1 ท่าน เพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตาม
วาระ ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีรายนามดังต่อไปนี ้
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8.1 นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน รวมทังสิ
้ ้น 2,213,384,123 หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
2,212,859,823
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.98
ไม่เห็นด้ วย
524,300
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.02
งดออกเสียง
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
บัตรเสีย
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
8.2 นายประพันธ์ อนุพงษ์ องอาจ
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน รวมทังสิ
้ ้น 2,213,384,123 หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
2,213,384,123 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
8.3 นายวราวุธ วราภรณ์
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน รวมทังสิ
้ ้น 2,213,384,123 หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
2,213,382,825
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.99994
ไม่เห็นด้ วย
198
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.00001
งดออกเสียง
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
บัตรเสีย
1,100
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.00005
8.4 ดร.นารี บุญธีรวร (แทน ผศ.แน่งน้ อย ใจอ่อนน้ อม ที่ออกจากตําแหน่งตามวาระ)
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน รวมทังสิ
้ ้น 2,213,384,123 หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
2,213,383,223
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.99996
ไม่เห็นด้ วย
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
บัตรเสีย
900
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.00004
โดยคณะกรรมการบริ ษัท ประจําปี 2561 ประกอบด้ วยรายนามดังต่อไปนี ้
1. นายวิรัตน์
ชินประพินพร
ประธานกรรมการ/กรรมการบริ หาร
2. นายโกวิท
รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร/ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและ
กรรมการผู้จดั การ
3. นายเจริ ญสุข กิจอิทธิ
กรรมการ
4. นายอนุวตั ิร์ เหลืองทวีกลุ
กรรมการ/กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
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5. นายประพันธ์
6. นายวุฒิชยั
7. นายเอกสิทธิ์
8. ดร.ถกล
9. นายสุวิทย์

อนุพงษ์ องอาจ
สุระรัตน์ชยั
ศักดิ์ธนาคร
นันธิราภากร
อรุณานนท์ชยั

10. นายวราวุธ
11. นายสุรพล
12. ดร.นารี

วราภรณ์
สติมานนท์
บุญธีรวร

กรรมการ/กรรมการบริ หาร
กรรมการ/กรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 9 พิจารณารั บทราบรายงานค่ าตอบแทนกรรมการบริ ษัทในปี
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่ อย ประจาปี 2561

2560 และพิจารณาอนุ มัติค่าตอบแทน

9.1 รับทราบรายงานการจ่ ายค่ าตอบแทนแก่ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่ อย ในปี 2560
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายสุวิทย์ อรุ ณานนท์ชัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้นําเสนอในวาระนี ้
นายสุวิทย์ อรุ ณานนท์ ชัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ชีแ้ จงต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริ ษัทมีหลักเกณฑ์ให้ ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสม
และสอดคล้ องกับภาระหน้ าที่ของกรรมการ ที่ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามความคาดหวังของผู้มีสว่ นได้ เสียในกลุม่ ต่างๆ ซึ่งเป็ นไปตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
โดยกลัน่ กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม เปรี ยบเทียบกับค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และสอดคล้ องกับ
ผลประกอบการของบริ ษัท สําหรับการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริ ษัท และกรรมการชุดย่อย ในปี 2560 แบ่งออกเป็ น
1. ค่าตอบแทนเป็ นเบี ้ยประชุมจากการเข้ าร่วมประชุม รวมเป็ นจํานวนเงิน 2,826,000 บาท ซึง่ ไม่เกิน 4,000,000 บาท
2. ค่าตอบแทนเป็ นบําเหน็จแก่กรรมการ ในอัตราร้ อยละ 0.5 ของเงินปั นผลที่จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น สําหรับกําไรสุทธิประจําปี
2559 รวมเป็ นจํานวนเงิน 2,537,038.57 บาท
ซึง่ เป็ นไปตามมติทปี่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 คณะกรรมการเห็นควรให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ ดังรายละเอียดที่ปรากฏใน
รายงานประจําปี 2560 หัวข้ อ โครงสร้ างการจัดการ เรื่ อง ค่าตอบแทนกรรมการ
มติท่ ปี ระชุมผู้ถอื หุ้น เนื่องจากวาระนี ้เป็ นการเสนอเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงาน
การจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2560 และรับทราบตามที่คณะกรรมการชี ้แจง
9.2 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่ อย ประจาปี 2561
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายสุวิทย์ อรุ ณานนท์ชัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้นําเสนอในวาระนี ้
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นายสุวิทย์ อรุ ณานนท์ ชัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ชี ้แจงต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 36(4) การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ซึ่งค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่าน สะท้ อนภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบ พร้ อมทังมี
้ การทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ
เป็ นประจําทุกปี เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ การกํากับดูแลกิ จการที่ดี สําหรับปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนได้ พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อขอ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม เสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและ
กรรมการชุดย่อย ประจําปี 2561 ดังต่อไปนี ้
1. ค่าตอบแทนเป็ นเบี ้ยประชุมจากการเข้ าร่วมประชุม รวมเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปี ที่ผา่ นมา
2. ค่าตอบแทนเป็ นบําเหน็จแก่กรรมการ ในอัตราร้ อยละ 0.5 ของเงินปั นผลที่จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น สําหรับกําไรสุทธิประจําปี
2560 รวมเป็ นเงิน 3,382,718.09 บาท
โดยให้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริ ษัท เป็ นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป
มติท่ ีประชุมผู้ถือหุ้ น ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติ อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2561
ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน รวมทังสิ
้ ้น 2,050,771,782 หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
1,969,603,119 เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 96.04
ไม่เห็นด้ วย
เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ
งดออกเสียง
เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ
บัตรเสีย
เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ
ไม่มีสทิ ธิออกเสียง
81,168,663 เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ
3.96
วาระที่ 10 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2561
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
เป็ นผู้นําเสนอในวาระนี ้
ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี ้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 36(5) กําหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
และกํ าหนดจํ านวนเงิ น ค่าสอบบัญชี ของบริ ษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากลัน่ กรองภายใต้ กฎระเบียบและ
ข้ อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้ องแล้ ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตังบริ
้ ษัทสํานักงาน อีวาย
จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท โดยมีรายชื่อที่เสนอ ดังนี ้
1. นางสาวรัตนา
จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรื อ
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท มาแล้ วเป็ นระยะเวลา 1 ปี คือปี 2560)
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2. นางนงลักษณ์
พุม่ น้ อย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4172 และ/หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท)
3. นางสาวรัชดา
ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท)
ทังนี
้ ้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ สว่ นเสียกับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย(ถ้ ามี)/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริ ษัท หลังจากพิจารณาถึงองค์ประกอบในด้ านต่างๆ รวมทังความเหมาะสมของปริ
้
มาณงานที่เพิ่มขึ ้นจากการเปลีย่ นแปลง
มาตรฐานการบัญชีในปั จจุบนั และการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริ ษัท
สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นสํานักงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลการปฏิบตั ิงานเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปทังในและต่
้
างประเทศ มี
มาตรฐานการสอบบัญชี อยู่ในระดับสากล มีบุคลากรที่มีความรู้ ความชํ านาญ และประสบการณ์ ในการตรวจสอบบริ ษัทที่
ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนการให้ บริ การและการให้ คําปรึ กษากับบริ ษัทในด้ านต่างๆ เป็ นอย่างดีตลอดมา สําหรับปี
2561 มีคา่ ธรรมเนียมในการตรวจสอบงบการเงิน รวมเป็ นเงิน 1,480,000 บาท (บริ ษัทไม่มีบริ ษัทย่อย)
คุณคนึง มรรคธีราณุ วัฒน์ ผู้ถือหุ้นสอบถามบริ ษัท เรื่ องค่าสอบบัญชีที่มีการปรับเพิ่มขึ ้นในแต่ละปี รวมถึงการเจรจาต่อรอง
ค่าสอบบัญชีประจําปี
ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี ้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สําหรับการกําหนดค่าสอบ
บัญ ชี ป ระจํ า ปี คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาถึ ง องค์ ป ระกอบในด้ า นต่า งๆ ตามที่ ไ ด้ นํ า เสนอข้ า งต้ น รวมถึ ง การ
เปรี ยบเทียบกับบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจคล้ ายกันและมีขนาดใกล้ เคียงกันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ถือได้ วา่ ค่าสอบบัญชีที่
เสนออยูใ่ นอัตราที่สมเหตุสมผล
คุณวัชระ มัทนพจนารถ ผู้ถือหุ้นสอบถามบริ ษัท เรื่ องเหตุผลที่บริ ษัทเสนอแต่งตังบริ
้ ษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัท เนื่องจากมีค่าสอบบัญชีที่สงู กว่าบริ ษัทสํานักงานบัญชีในประเทศ
นายอนุ วัติร์ เหลืองทวีกุล กรรมการ/กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ชี ้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากบริ ษัท
เป็ นบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจการเงินของบริ ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) และต้ องมีการจัดทํางบการเงินแบบรวมกลุ่ม โดยบริ ษัท
สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทแม่ ดังนันเพื
้ ่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อความสะดวกในการ
จัดทํางบการเงินในภาพรวมของทังกลุ
้ ม่ อีกทังจะเป็
้
นมาตรฐานเดียวกับธนาคารอื่นๆ ที่ใช้ ผ้ สู อบบัญชีมีชื่อเสียงในระดับเดียวกัน
ทังนี
้ ้ในระหว่างการตรวจสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้ ให้ คําแนะนําในการจัดทํางบการเงิน เพื่อไม่ให้ มีข้อผิดพลาด ซึ่งจะ
เป็ นการป้องกันมิให้ เกิดผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ นอกจากนี ้ ในการเลือกผู้สอบบัญชี ทางธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
ได้ เปิ ดให้ มีการประมูลงานทําให้ มีคา่ ใช้ จ่ายที่อยู่ในระดับที่เหมาะสม
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี
ประจําปี 2561
มติท่ ีประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติ ให้ แต่งตัง้ บริ ษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษั ท 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 1,480,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ
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ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน รวมทังสิ
้ ้น 2,213,384,123 หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย

2,209,087,023 เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

99.81

4,297,100 เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

0.19

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

-

เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-

บัตรเสีย

-

เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-

วาระที่ 11 พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม เสนอให้ ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ สําหรับปี
2561 นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ า ปี 2561 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจํ า ปี 2562 เพื่อนํามาใช้ เป็ นเงิ นทุน
หมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท และ/หรื อ เพื่อนํามาชําระเงินกู้ของบริ ษัท และ/หรื อ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริ ษัท
โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี ้
ประเภท

หุ้นกู้ซึ่งอาจเป็ นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้ น หรื อคืนเงินต้ นครัง้ เดียวเมื่อครบกําหนดไถ่ถอน มี
ประกันหรื อไม่มีประกัน มีหรื อไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้หรื อหุ้นกู้อนุพนั ธ์ ทังนี
้ ้ขึน้ อยู่กับความเหมาะสมของ
สภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ั้
จํานวนเงินรวม ยอดคงค้ างของหุ้นกู้ที่จะออกเพิ่มเติม โดยการอนุมตั ิของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ เมื่อรวมกับหุ้นกู้ที่
ได้ รับการอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ ออกและเสนอขาย
ได้ ก่ อ นหน้ า นี ้ ที่ยัง ไม่ถึ งกํ า หนดชํ า ระเงิ น ไม่ เกิ น 32,000 ล้ า นบาท หรื อ ในสกุลเงิ น อื่ น ในจํ า นวนที่
เทียบเท่า ทังนี
้ ้บริ ษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรื อ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทน
หุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้ วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว
การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรื อ ต่างประเทศ โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนทัว่ ไป (PO) และ/หรื อ เสนอขาย
ต่อผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (PP-วงแคบ) และ/หรื อ เสนอขายต่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (PP-II) และ/
หรื อ เสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP-HNW) ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็ นการเสนอขายในครัง้
เดียวหรื อหลายครัง้ ก็ได้ รวมถึงการเสนอขายภายใต้ โครงการ MTN (Medium Term Notes Program)
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อัตราดอกเบี ้ย ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะทีอ่ อกและเสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ั้
อายุ
ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะทีอ่ อกและเสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ั้
โดยให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมอบอํานาจให้ แก่คณะกรรมการ และ/หรื อ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เป็ น
ผู้กําหนดหรื อเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละประเภท/แต่ละชนิด
ในแต่ละครัง้ รวมทังให้
้ มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้ สําเร็ จและ
เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด ซึง่ รวมถึงอํานาจในการแต่งตังผู
้ ้ จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย การเข้ าทําและลงนามใน
สัญญา Underwriting Agreement หรื อสัญญา Placement Agreement และ/หรื อ เอกสารหรื อสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้ อง
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การจัดทําและการยื่นคําขออนุญาตและเอกสารต่างๆ กับ สํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พ ย์
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น
และมีมติให้ ยกเลิกวงเงินคงเหลือจาก 20,000 ล้ านบาท ที่ยงั ไม่ได้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี ้อื่นๆ ในปี 2560 (อ้ างถึง
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560)
คุณนพวรรณ สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นสอบถามบริ ษัท เรื่ องโครงสร้ างทางการเงินในส่วนของหนี ้สินระยะสันต่
้ อหนี ้สินระยะยาว ซึ่งอาจ
มีผลกระทบ กรณีที่หากอัตราดอกเบีย้ อยู่ในช่วงขาขึ ้น และขอทราบส่วนต่างของอัตราดอกเบีย้ ของบริ ษัทและแนวทางการ
สนับสนุนเงินทุนจากทางธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม ชี ้แจงว่า ในปี 2559 ซึ่งเป็ นปี ที่ดอกเบี ้ยมีแนวโน้ มปรับตัวลดลง บริ ษัทมีการกู้ยืม
เงินระยะสันอยู
้ ่ในระดับสูง โดยมีอตั ราส่วนหนี ้สินระยะสัน้ ต่อหนี ้สินระยะยาวในอัตราร้ อยละ 70 ต่อ 30 ในทางกลับกัน เมื่อ
ทิศทางดอกเบี ้ยมีแนวโน้ มปรับตัวสูงขึ ้น สําหรับปี 2560 บริ ษัทพิจารณาจัดหาแหล่งเงินกู้ยืมระยะยาวมากขึ ้น ตามแนวทางการ
บริ หารความเสีย่ งของบริ ษัท ส่งผลให้ อตั ราหนี ้สินระยะสันต่
้ อหนี ้สินระยะยาวอยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี ้ทางธนาคารธนชาต
จํากัด (มหาชน) ได้ ให้ ความช่วยเหลือและให้ คําปรึ กษาในการวางแผนการบริ หารจัดการต้ นทุนทางการเงิน รวมถึงช่วยจัดหา
แหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนตํ่าซึง่ เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
นายบุญชู วงศ์ ภกั ดี รองกรรมการผู้จดั การ (CFO) ชี ้แจงเพิ่มเติมในเรื่ องส่วนต่างของอัตราดอกเบี ้ยในปี 2560 ว่าบริ ษัทมีอตั รา
ดอกเบี ้ยรับอยูท่ ี่ระดับ 7.40 ในขณะที่มีอตั ราดอกเบี ้ยจ่ายอยู่ที่ระดับ 2.90 ส่งผลให้ บริ ษัทมีสว่ นต่างอัตราดอกเบี ้ยที่ระดับ 4.50
ซึง่ เพิ่มจากปี ก่อนประมาณร้ อยละ 9.48 สําหรับการวางแผนการบริ หารจัดการต้ นทุนทางการเงิน บริ ษัทมีการกู้ยืมเงินผ่านการ
ระดมทุนโดยใช้ เครื่ องมือทางการเงินต่างๆ เช่น การออกหุ้นกู้ การออกตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ต้ นทุน
ทางการเงินขึ ้นอยู่กับสภาวะตลาด ณ ช่วงเวลาที่เสนอขาย เพื่อให้ เป็ นไปตามกลยุทธ์ การบริ หารต้ นทุนทางการเงินที่บริ ษัทได้
วางไว้ ตามที่ประธานชี ้แจง
มติท่ ปี ระชุมผู้ถอื หุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน รวมทังสิ
้ ้น 2,213,384,123 หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
2,211,212,923 เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 99.90
ไม่เห็นด้ วย
2,171,200 เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ
0.10
งดออกเสียง
เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ
บัตรเสีย
เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ
วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม หรื อแสดงความเห็นเพิ่มเติม โดยไม่มีการลงมติ
คุณนรา ศรี เพชร ผู้ถือหุ้นสอบถามบริ ษัท เรื่ องแผนธุรกิจ ของบริ ษัทในปี 2561 และแนวทางการรับมือกรณีมีค่แู ข่งประเภท
สถาบันการเงินและคูแ่ ข่งรายใหญ่เข้ ามาแข่งขันในตลาด
นายโกวิท รุ่ งวัฒนโสภณ กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร/กรรมการผู้จดั การ (Managing Director) ชี ้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นว่า ชี ้แจงว่าสําหรับแนวโน้ มธุรกิจประจําปี 2561 บริ ษัทมีเป้าหมายการให้ สินเชื่อประมาณ 24,000 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้นจากปี
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ก่อนประมาณอัตราร้ อยละ 15 สําหรับผลการดําเนินงานไตรมาสแรกของปี 2561 บริ ษัทสามารถขยายสินเชื่อได้ ตามเป้าหมาย
และยัง คงมุ่ง เน้ น การขยายสิ น เชื่ อ กับ กลุ่ม ลูก ค้ า เป้ าหมาย เนื่ อ งจากบริ ษั ท มี ต้ น ทุน ทางการเงิ น ที่ ล ดลง ทํ า ให้ บ ริ ษั ท มี
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดมากขึน้ ทัง้ นีบ้ ริ ษัทคาดว่าตลาดการให้ สินเชื่อรถบรรทุกยัง คงสามารถขยายได้ อย่าง
ต่อเนื่อง ด้ วยเหตุผลสนับสนุนหลัก ดังต่อไปนี ้
- นโยบายภาครัฐมีการก่อสร้ างระบบสาธารณูปโภคพื ้นฐานอย่างต่อเนื่อง
- ผู้ผลิตรถบรรทุกมีการคาดการณ์ปริ มาณยอดขายรถบรรทุกเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน
- ภาคการส่งออกมีการขยายตัวเพิ่มขึ ้นต่อเนื่องจากปลายปี 2560 จนถึงปั จจุบนั
- อุปสงค์การอุปโภคบริ โภคภายในประเทศโดยรวมเพิ่มขึ ้น รวมถึงจํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ ้น
สําหรับการแข่งขันในปั จจุบนั มีสถาบันการเงินอยูใ่ นตลาดการให้ สินเชื่อรถบรรทุกอยู่แล้ ว แต่เนื่องจากกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของ
บริ ษัทเป็ นตลาดรถเฉพาะกิจ ทําให้ สถาบันการเงินเข้ ามาแข่งขันค่อนข้ างยาก
หลังจากตอบข้ อถามเปด นที่เรียบร้ อยประธานจึงกล่ าวปิ ดการประชุม
ปิ ดการประชุมเวลา 16.30 น.
ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ___________________________ประธานในทีป่ ระชุม
( นายวิรัตน์ ชินประพินพร )
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ___________________________ผู้จดบันทึกการประชุม
( นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ )
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การอาวุโส/เลขานุการบริ ษัท

18

