รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
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ผู้บริหารที่ร่วมประชุม
1. นายบุญชู

วงศ์ภกั ดี

รองกรรมการผู้จดั การ (CFO)

เลขานุการบริษัท
1. นายพลพีร์
ศักยภาพวิชานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การอาวุโส/เลขานุการบริ ษัท
2. นางสาวอรพรรณ เลิศรุจิวณิช
ผู้ชว่ ยเลขานุการบริ ษัท
ผู้สอบบัญชีท่ รี ่ วมประชุม
1. นางสาวศรัญญา ผลัดศรี
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ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่ร่วมประชุม
1. นางสาววิชารี ย์ ชานาญกิจ

สานักงานกฎหมายปรี ชาและเพือ่ น

เริ่มการประชุม
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานกรรมการ เป็ นประธานที่ประชุม ซึ่งประธานที่ประชุมได้ ประกาศแจ้ งองค์ประชุม ณ
เวลา 14.00 น. มีผ้ ถู ือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง จานวน 65 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 131,848,226 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ
จานวน 763 ราย รวมจ านวนหุ้น ได้ 2,350,450,359 หุ้น รวมจานวนผู้ถื อหุ้น ทัง้ สิน้ 828 ราย รวมจานวนหุ้น ได้ ทัง้ สิน้
2,482,298,585 หุ้น คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 82.19 จากจานวนหุ้นที่ชาระมูลค่าทั ้งหมดของบริ ษัท จานวน 3,020,283,681 หุ้น
ซึ่ง มากกว่า หนึ่ง ในสาม ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ครบเป็ นองค์ ป ระชุม โดยมอบหมายให้ นางสาวอรพรรณ เลิศรุ จิวณิ ช
ผู้ช่วยเลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้จดบันทึกการประชุม และขอให้ นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุการบริ ษัท แนะนากรรมการ
บริ ษัท ผู้บริ หาร ตลอดจนชี ้แจงรายละเอียดวิธีการดาเนินการประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุการบริ ษัท ได้ แนะนากรรมการที่เข้ าร่ วมประชุมครบทังหมดจ
้
านวน 12 ท่าน โดย
แนะนากรรมการบริ ษัทเป็ นรายบุคคล สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นีม้ ีผ้ บู ริ หารสูงสุดด้ านการเงิน (CFO) รวมถึงผู้แทน
จากส านัก งานสอบบัญ ชีข องบริ ษัท เข้ า ร่ ว มประชุม ด้ ว ย นอกจากนี ้บริ ษ ัท ได้ แต่ง ตั ้งให้ ที ่ป รึ ก ษากฎหมายอิส ระเป็ นผู้
สังเกตการณ์การลงคะแนนเสียงและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม
หลังจากนัน้ เลขานุการบริ ษัทได้ ชี ้แจงต่อผู้ถือหุ้น เรื่ องวิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการออกเสียงลง
มติ สาหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีมติ “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” ให้ ผ้ ถู ือหุ้นกรอกบัตรลงคะแนนเสียงที่บริ ษัท จัดไว้ ให้ เมื่อ
เรี ยบร้ อยแล้ วโปรดยกมือ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บและรวบรวมคะแนน บัตรลงคะแนนใดที่มิได้ ลงลายมือชื่อในบัตร หรื อลงมติ
มากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็ น “บัตรเสีย” สาหรับผู้ถือหุ้นที่มีมติ “เห็นด้ วย” ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน ทังนี
้ ้ในการรวบรวมผล
คะแนน บริ ษัทจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทังหมด
้
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทาหนังสือ
มอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุมและเป็ นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนัน้ บริ ษัทได้ นาคะแนน
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ ในระบบเพื่อการลงมติตามวาระไว้ แล้ ว
การออกเสียงลงคะแนนให้ ถือหนึ่งหุ้นเป็ นหนึ่งเสียง โดยบริ ษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกวาระ เมื่อจบการลงคะแนน ทั ้งนี ้ขอให้
ผู้ถือหุ้นลงมติให้ ครบทุกวาระตามการใช้ สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ สาหรับ วาระที่ 2 และวาระที่ 9.1 เป็ นการเสนอรายงาน
เพื่อให้ ที่ประชุมรับทราบเท่านัน้ จึงไม่มีบตั รลงคะแนน สาหรับ วาระที่ 8 ในเรื่ องของการพิจารณาเลือกตังกรรมการ
้
ที่ประชุมจะ
จัดให้ ลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล โดยบริ ษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้ า ร่ วมประชุม ทัง้
กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีมติเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
ระหว่างรอการรวบรวมผลคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมจะขอดาเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน เมื่อการรวมคะแนน
เป็ นที่เรี ยบร้ อยก็จะกลับมารายงานผลให้ ทราบเป็ นรายวาระไป
นอกจากนี ้บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในที่ประชุมได้ ในระหว่างการประชุมแต่
ละวาระ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีประเด็นชี ้แจงหรื อคาถาม กรุณาเขียนชื่อและนามสกุลพร้ อมทังค
้ าถามลงในกระดาษที่ได้ จดั เตรี ยมไว้
ให้ แล้ วโปรดยกมือ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บรวบรวมและให้ ผ้ จู ดบันทึกการประชุมได้ บนั ทึกรายงานการประชุมได้ ถกู ต้ อง และเพื่อ
เป็ นการไม่รบกวนผู้ถือหุ้นท่านอื่นระหว่างการประชุม จึงขอความร่วมมือให้ ทาการปิ ดโทรศัพท์มือถือ
หลังจากการชี ้แจงดังกล่าว ประธานที่ประชุมจึงกล่าวเปิ ดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2561 เมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 ซึ่งบริ ษัทได้ นาส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ตามที่กฎหมายกาหนดเป็ นที่เรี ยบร้ อย รวมทัง้ ได้ เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ ของบริ ษัท โดย
รายละเอียดของรายงานการประชุม ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
มติท่ ีประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน รวมทังสิ
้ ้น 2,482,298,585 หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
2,482,298,585 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 2561
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายโกวิท รุ่ งวัฒนโสภณ ในฐานะกรรมการผู้จดั การ (Managing
Director) และนายบุญชู วงศ์ภกั ดี รองกรรมการผู้จดั การ (CFO) เป็ นผู้นาเสนอในวาระนี ้
นายโกวิท รุ่ งวัฒนโสภณ ในฐานะกรรมการผู้จดั การ (Managing Director) ชี ้แจงผลการดาเนินงานในรอบปี 2561 ต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นว่า บริ ษัทมีการปล่อยสินเชื่อใหม่ประมาณ 25,654 ล้ านบาท สูงกว่าประมาณการที่วางไว้ 24,000 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 7 โดยขยายฐานสินเชื่อรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ในกลุม่ ของลูกค้ า Fleet ควบคู่ไปกับการรักษาฐานลูกค้ าเดิม เพื่อเพิ่ม
ส่วนแบ่งทางการตลาดให้ มากขึ ้น ในขณะที่ต้นทุนทางการเงินลดลง จากการจัดหาแหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนต่าได้ อย่างต่อเนื่องและ
บริ หารสภาพคล่องได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้บริ ษัทมีปริ มาณหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ลดลง จากการควบคุมคุณภาพ
สินเชื่อประกอบกับความสามารถในการชาระหนี ้ของลูกหนี ้ที่ดีขึ ้น ด้ วยปั จจัยดังกล่าวทาให้ บริ ษัทมีผลการดาเนินงานดีเกินกว่า
เป้าหมายที่กาหนดไว้ ในทุกด้ าน โดยการให้ สินเชื่อเช่าซื ้อยังคงเน้ นการให้ สินเชื่อเช่าซื ้อรถบรรทุกใหม่และรถบรรทุกใช้ แล้ วเป็ น
หลัก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ เป็ นปั จจัยสนับสนุนให้ ตลาดยังมีความต้ องการใช้ รถบรรทุกเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้ องกับภาคธุรกิจที่มีอปุ สงค์ในการใช้ รถบรรทุกเพื่อการประกอบกิจการทังทางตรงและทางอ้
้
อม เช่น
- การลงทุนจากภาคเอกชนขยายตัวขึ ้นจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และนโยบายส่งเสริ มการลงทุนเพิ่มเติม
- การลงทุนจากภาครัฐ เพื่อโครงสร้ างพื ้นฐานของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
รวมถึงนโยบายภาครัฐมีการก่อสร้ างระบบสาธารณูปโภคพื ้นฐานอย่างต่อเนื่อง
- การฟื น้ ตัวของภาคการเกษตร เช่น การค้ าขายข้ าวเริ่ มกลับสูภ่ าวะที่ดีขึ ้น
- ภาคการท่องเที่ยวที่มีนกั ท่องเที่ยวเพิ่มขึ ้น มีการขนส่งสินค้ า อาหาร เพื่อบริ การนักท่องเที่ยว
- ความต้ องการใช้ รถบรรทุกของผู้ประกอบธุรกิจ E-Commerce ที่เติบโตมากขึ ้น
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นายบุญชู วงศ์ ภกั ดี รองกรรมการผู้จดั การ (CFO) ชี ้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ในส่วนของข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญของ
ปี 2561 สรุปโดยภาพรวมได้ ดงั ต่อไปนี ้
ผลประกอบการประจาปี 2561 บริ ษัทมีกาไรสุทธิจานวน 1,641 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2560 จานวน 515 ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 46 เป็ นการรักษาระดับผลการดาเนินงานให้ เติบโตได้ อย่างต่อเนื่อง โดยกาไรสุทธิเติบโตติดต่อกันต่อเนื่องเป็ น
ไตรมาสที่ 12 ทังนี
้ ้บริ ษัทมีรายได้ รวม 3,827 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2560 จานวน 520 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 16 และมี
ค่าใช้ จ่ายทางการเงินจานวน 870 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2560 จานวน 13 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1 ในขณะที่ค่าใช้ จ่าย
หนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญสาหรับปี 2561 มีจานวนรวมทังสิ
้ ้น 403 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อนจานวน 120 ล้ านบาท หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 23 เนื่องจากการตังส
้ ารองตามปกติของบริ ษัทจานวน 233 ล้ านบาท และการพิจารณาตังส
้ ารองทัว่ ไปเพิ่มเติมจานวน
170 ล้ านบาท เพื่อรองรับการเปลี่ยนวิธีการตังส
้ ารองตามมาตรฐานการบัญชีแบบใหม่ในปี 2563 ในส่วนของฐานะการเงินของ
บริ ษัท มีสนิ ทรัพย์รวมจานวน 47,531 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน จานวน 8,039 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ น
ร้ อยละ 20 จากการให้ สินเชื่อในกลุม่ รถบรรทุกเป็ นหลัก โดยบริ ษัทมีสินเชื่อเช่าซื ้อและสินเชื่อเช่าการเงินจานวน 46,412 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน จานวน 7,814 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 20 ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 98 ของสินทรัพย์รวม
ในขณะที่หนี ้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีจานวน 40,336 ล้ านบาทและ 7,195 ล้ านบาท ตามลาดับ
นอกจากนี ้ในช่วงปลายปี 2561 บริ ษัทได้ เข้ าลงทุนในบริ ษัท อาร์ ทีเอ็น อินชัวร์ รันส์ โบรกเกอร์ จากัด (“RTN”) โดยการถือหุ้น
ทังทางตรงและทางอ้
้
อม ร้ อยละ 100 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
เป็ นผลให้ RTN มีสภาพเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท
ซึง่ RTN ประกอบธุรกิจนายหน้ าประกันชีวิตและนายหน้ าประกันวินาศภัย รวมทังประกอบธุ
้
รกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจประกัน
ชีวิตและประกันวินาศภัยตามที่กฎหมายกาหนด ทังนี
้ ้ RTN ได้ รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ เป็ นบริ ษัทในกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินธนชาตด้ วย ซึง่ จะเป็ นส่วนหนึง่ ที่ทาให้ บริ ษัทประกอบธุรกิจทางด้ านการให้ บริ การสินเชื่อได้ อย่างครบวงจร เพื่อ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าและความพึงพอใจสูงสุด
จากผลการดาเนินงานที่ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับโครงสร้ างทางการเงินที่แข็งแกร่ ง ประกอบกับความตังใจในการ
้
ดาเนินธุรกิจภายใต้ การกากับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้ ปีที่ผา่ นมา
- บริ ษัทได้ รับคัดเลือกเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนติดอันดับ SET100 Index, FTSE SET Mid Cap Index, ESG100 Index
- บริ ษัทได้ รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) จากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย
คะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็ นปี ที่ 4 ติดต่อกัน (และต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 2 นับจากปี 2560 ที่สมาคมฯปรับปรุงแบบประเมินฯ)
- บริ ษัทได้ รับผลคะแนนการกากับดูแลกิจการ (CGR) อยูใ่ นเกณฑ์ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
สาหรับการต่อต้ 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) ปั จจุบนั บริ ษัทยังคงเป็ นสมาชิก CAC และเตรี ยมความพร้ อม เพื่อจะดาเนินการยื่นต่ออายุใบรับรอง
(Re-Certification) ในปี 2563 ต่อไป ซึง่ แสดงถึงความยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรม โปร่งใส และการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
ทุกรูปแบบทังทางตรงและทางอ้
้
อม
มติท่ ปี ระชุมผู้ถอื หุ้น เนื่องจากวาระนี ้เป็ นการเสนอเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงาน
ผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2561 ตามที่คณะกรรมการชี ้แจง
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุ มัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ) สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2561
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
เป็ นผู้นาเสนอในวาระนี ้
ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี ้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 36(2) กาหนดให้ บริ ษัทต้ องมีการจัดทางบดุลและบัญชีกาไร
ขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
โดยต้ องจัด ให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวให้ เสร็ จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุ มผู้ถือหุ้น ซึ่งงบการเงิน (งบแสดงฐานะ
การเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ) สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ ผา่ นการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและรับรองจากคณะกรรมการบริ ษัท ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว รายละเอียดของงบการเงิน
(งบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ) ฉบับดังกล่าว ปรากฏในรายงานประจาปี 2561 โดยสรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
รายการ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม (บาท)
47,531,059,219
47,531,057,925
หนี ้สินรวม (บาท)
40,336,097,282
40,336,048,812
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (บาท)
7,194,961,937
7,195,009,113
รายได้ รวม (บาท)
3,827,367,187
3,827,364,666
กาไรสุทธิ (บาท)
1,640,707,432*
1,640,754,904
อัตราส่วนกาไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
0.54*
0.54
*หมายถึง กาไรสุทธิสาหรับปี ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัท
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม เสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน
และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ) สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
มติท่ ปี ระชุมผู้ถอื หุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ)
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน รวมทังสิ
้ ้น 2,482,298,585 หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
2,482,298,585 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 4 พิจารณาอนุ มัติจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และอนุ มัติจ่ายเงินปั นผล สาหรั บผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2561 และกาหนดวันจ่ ายเงินปั นผล
4.1 อนุมัติจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี 2561 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม ชี แ้ จงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 36(3) กาหนดให้ ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี จะต้ องพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไร และตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535
มาตรา 116 กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรเงินกาไรสุทธิ ประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ
ประจาปี หักด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไรสุทธิประจาปี 2561 เป็ น
ทุนสารองตามกฎหมายจานวนเงิน 61,000,000 บาท (หกสิบเอ็ดล้ านบาทถ้ วน) รวมเป็ นเงินสารองตามกฎหมายสะสมจานวน
303,000,000 บาท (สามร้ อยสามล้ านบาทถ้ วน) คิดเป็ นร้ อยละ 10.03 ของทุนจดทะเบียน
มติท่ ีประชุมผู้ถือหุ้ น ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิ จัดสรรเงินกาไรสุทธิ ประจาปี 2561 เป็ นทุนสารองตาม
กฎหมาย ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน รวมทังสิ
้ ้น 2,482,298,585 หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
2,482,298,585 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
4.2 อนุมัติจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561 และกาหนดวันจ่ ายเงินปั นผล
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม ชี ้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535
มาตรา 115 กาหนดให้ การจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไรจะกระทามิได้ ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุน
สะสมอยู่ ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล โดยการจ่ายเงินปั นผลต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริ ษัทมีกาไรสุทธิประจาปี 2561
จากผลการดาเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 1,640,754,904 บาท และยังมีกาไรสะสมจานวนหนึ่ง บริ ษัทจึง
สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ โดยบริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิ ตามที่ได้ กาหนดไว้ ในข้ อบังคับ
ของบริ ษัท หากไม่มีเหตุจาเป็ นอื่นใดและการจ่ายเงินปั นผลนันไม่
้ มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ
ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต คณะกรรมการพิจารณาแล้ ว เห็นควรเสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล ตามรายละเอียดดังนี ้
1. จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.54 บาท จานวนรวม 1,630,953,187.74 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 99.40 ของ
กาไรสุทธิปี 2561 ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท โดยจ่ายเป็ นเงินสดและหุ้นปั นผล ดังต่อไปนี ้
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1.1 จ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัท จานวน 755,070,920 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
755,070,920 บาท ในกรณีที่ห้ นุ สามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปั นผลคานวณได้ ออกมาเป็ นเศษของหุ้น บริ ษัทจะ
จ่ายเงินปั นผลในส่วนของเศษหุ้นนี ้เป็ นเงินสด ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท
1.2 จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท
2. กาหนดให้ วนั จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 26 เมษายน 2562
นายวิวัฒน์ คูสกุล ผู้ถือหุ้นสอบถามบริ ษัท เรื่ องเหตุผลในการจ่ายเงินปั นผลในอัตราที่สงู มากเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผ่านๆมา
และเหตุใดจึงไม่ออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) แทนการจ่ายเงินปั นผล
เป็ นหุ้นสามัญ (Stock Dividend)
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมชี ้แจงว่า เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่าบริ ษัทมีกาไรสะสมที่แข็งแกร่ ง
และการจ่ายเงินปั นผลครัง้ นี ้เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท ซึง่ ไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริ ษัท
อย่างมีนยั สาคัญ สาหรับกรณี RO นันมี
้ ความเสีย่ งจากการเคลือ่ นไหวของราคาหุ้น (Price Dilution) และมีกระบวนการเพิ่มทุนที่
ยุ่งยากมากกว่าการจ่ายหุ้นปั นผล นอกจากนีก้ ารที่บริ ษัทพิจารณาจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ้นสามัญนัน้ เพื่อเป็ นการเพิ่มสภาพคล่อง
สาหรั บ หุ้ น ของบริ ษั ท จากจานวนหุ้น จดทะเบีย นที่เพิ่มมากขึ ้น และรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท สาหรั บ
ดาเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของบริ ษัทในอนาคตต่อไป ประกอบกับการที่บริ ษัทสามารถสร้ างมูลค่าเพิ่มจากการลงทุน
ตามแผนธุรกิจหรื อจากการปรับโครงสร้ างทางการเงินที่เหมาะสม จะทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุน
นายวิชัย จิรฉัตรมงคล ผู้ถือหุ้นสอบถามบริ ษัทถึงการจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญ จะทาให้ ราคาหุ้นของบริ ษัทที่ซื ้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ลดลงไปเรื่ อยๆ หรื อไม่
นายอนุ วัติร์ เหลืองทวีกุล กรรมการ/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนชี ้แจงว่า การพิจารณาจ่ายปั นผลของบริ ษัท
สาหรับปี ที่มีการจ่ายเป็ นหุ้นปั นผล เนื่องจากบริ ษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีความจาเป็ นต้ องจัดหาแหล่งเงินทุนจาก
การกู้ยื ม เงิ น มาสนับ สนุน การขยายธุ รกิ จ ตามเป้ าหมายที่ ว างไว้ โดยบริ ษัท ต้ องพิ จารณาข้ อ กาหนดเงื่ อ นไขทางการกู้ยื ม
(Financial Covenants) โดยเฉพาะการดารงอัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน (D/E Ratio) ไม่ให้ เกินเงื่อนไขที่กาหนด และให้ อยู่ในระดับ
อัตราที่เหมาะสม ในปี 2561 ที่ผ่านมาจะเห็นได้ ว่าบริ ษัทมีอตั ราการเติบโตของการปล่อยสินเชื่อ (Loan Growth) ร้ อยละ 20
มากกว่าปี 2560 ที่ร้อยละ 17 ในขณะที่ปี 2561 อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน (D/E Ratio) อยู่ที่ 5.61 เท่า ซึ่งน้ อยกว่าปี 2560 อยู่ที่
6.02 เท่า ประกอบกับกาไรสะสมของบริ ษัทอยู่ที่ 3,855 ล้ านบาท และมีแนวโน้ มเติบโตขึ ้นอย่างต่อเนื่อง จากความสามารถใน
การทากาไรและผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ทาให้ บริ ษัทสามารถจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดและหุ้นปั นผล เมื่อบริ ษัทดาเนินธุรกิจ
ได้ อย่างยัง่ ยืน ราคาหุ้นของบริ ษัทที่ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะสะท้ อนมูลค่าที่ควรจะเป็ น ซึ่ง ที่ผ่านมาทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับ
ผลกาไรส่วนต่างจากราคาหลักทรัพย์ (Capital Gain) อีกทางด้ วย
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2561 และกาหนดวันจ่ายเงินปั นผล
มติท่ ปี ระชุมผู้ถอื หุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมี มติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561
และกาหนดวันจ่ายเงินปั นผล ตามที่คณะกรรมการเสนอ
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ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน รวมทังสิ
้ ้น 2,482,298,585 หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
2,482,298,585 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 5 พิจารณาอนุ มัติลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท และแก้ ไขเพิ่มเติ มหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4.
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม ชี ้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า อ้ างถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
บริ ษัทมีมติให้ จ่ายเงินปั นผลที่อตั รา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล หลังจากการจ่ายหุ้นปั นผล บริ ษัทมีจานวนเศษหุ้นคงเหลือจากการ
จ่ายหุ้นปั นผลดังกล่าวจานวน 330 หุ้น และได้ ทาการจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแล้ ว บริ ษัทจึงเห็นสมควรลดทุนจดทะเบียนจากเดิม
3,020,284,011 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 3,020,283,681 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท เป็ นดังนี ้
ทุนจดทะเบียน 3,020,283,681 บาท (สามพันยี่สบิ ล้ านสองแสนแปดหมื่นสามพันหกร้ อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้ วน)
แบ่งออกเป็ น 3,020,283,681 หุ้น
(สามพันยี่สบิ ล้ านสองแสนแปดหมื่นสามพันหกร้ อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
1 บาท (หนึง่ บาทถ้ วน)
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
3,020,283,681 หุ้น
(สามพันยี่สบิ ล้ านสองแสนแปดหมื่นสามพันหกร้ อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
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 นเอกฉันท์อนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน รวมทังสิ
้ ้น 2,482,298,585 หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
2,482,298,585 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 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท
นายวิรัตน์ ชินประพิ นพร ประธานที่ประชุม ชีแ้ จงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อเป็ นการรองรั บการจ่ายหุ้นปั นผล จานวน
755,070,920 หุ้น บริ ษัทจาเป็ นต้ องดาเนินการแก้ ไขการจดทะเบียนจากเดิมทุนจดทะเบียนจานวน 3,020,283,681 บาท เป็ น
ทุนจดทะเบียน จานวน 3,775,354,601 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญ รายละเอียดดังต่อไปนี ้
 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน)
จัดสรรให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิม

จานวนหุ้น
755,070,920

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

 การดาเนินการของบริ ษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น
ในกรณีที่ห้ นุ สามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปั นผลคานวณได้ ออกมาเป็ นเศษของหุ้น บริ ษัทจะจ่ายปั นผลในส่วนของเศษ
หุ้นนี ้เป็ นเงินสดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท
 จานวนหุ้นคงเหลือที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร
- ไม่มี นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ของบริ ษัท จากเดิมทุนจดทะเบียนจานวน 3,020,283,681 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน จานวน 3,775,354,601 บาท หรื อเพิ่มขึ ้น
จานวน 755,070,920 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล โดยจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้ รับ
เงินปั นผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกาหนดสิทธิผ้ ถู ือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปั นผล
มติท่ ปี ระชุมผู้ถอื หุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัท ตามที่
คณะกรรมการเสนอ
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน รวมทังสิ
้ ้น 2,482,298,585 หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
2,482,298,585 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 7 พิจารณาอนุมัติแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม ชี ้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริ ษัทจาเป็ นต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท เป็ นดังนี ้
ทุนจดทะเบียน 3,775,354,601 บาท (สามพันเจ็ดร้ อยเจ็ดสิบห้ าล้ านสามแสนห้ าหมื่นสีพ่ นั หกร้ อยหนึง่ บาทถ้ วน)
แบ่งออกเป็ น 3,775,354,601 หุ้น (สามพันเจ็ดร้ อยเจ็ดสิบห้ าล้ านสามแสนห้ าหมื่นสีพ่ นั หกร้ อยหนึง่ หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
1 บาท (หนึง่ บาทถ้ วน)
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
3,775,354,601 หุ้น (สามพันเจ็ดร้ อยเจ็ดสิบห้ าล้ านสามแสนห้ าหมื่นสีพ่ นั หกร้ อยหนึง่ หุ้น)
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 2,482,298,585 หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
2,482,298,585 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 เชิญกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระทั ้ง 4 ท่าน ออกจากห้ องประชุมและ
งดออกเสียงในวาระนี ้ โดยมอบหมายให้ นายวราวุธ วราภรณ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน เป็ นผู้นาเสนอในวาระนี ้
นายวราวุธ วราภรณ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ชี ้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 36(4) ที่กาหนดไว้ ว่าการเลือกตัง้
กรรมการของบริ ษัทให้ กระทาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นและข้ อ 17 ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการหนึ่งในสามของ
จานวนกรรมการขณะนัน้ พ้ นจากตาแหน่ง โดยการพ้ นจากตาแหน่งของกรรมการ ให้ กรรมการซึ่งอยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ
เป็ นผู้พ้ น จากตาแหน่ง ทัง้ นีก้ รรมการซึ่งพ้ นจากตาแหน่งด้ วยเหตุดังกล่าว อาจได้ รับเลือกตัง้ ให้ กลับเข้ ารั บตาแหน่งอีกก็ ได้
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษัท มีจานวน 12 ท่าน จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
จานวน 4 ท่าน โดยกรรมการที่อยูใ่ นวาระนานที่สดุ 4 ท่าน ที่ออกตามวาระ มีรายนามดังนี ้
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1. ดร.ถกล
2. นายสุวิทย์

นันธิราภากร
อรุณานนท์ชยั

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิ สระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน
3. นายสุรพล สติมานนท์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4. นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร/กรรมการผู้จดั การ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ น
กรรมการของบริ ษัท ประจาปี 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 16 ตุลาคม 2561 - 16 มกราคม 2562 แต่ปรากฏว่า
เมื่อพ้ นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ ว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ามา
สาหรับการคัดเลือกกรรมการในครัง้ นี ้ได้ ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองของของคณะกรรมการบริ ษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสีย) เห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่พิจารณาแล้ ว โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของโครงสร้ างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริ ษัท คุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่
เกี่ยวข้ อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมในการกากับดูแลการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท รวมทังการปฏิ
้
บตั ิหน้ าที่ในช่วง
การดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท และตาแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยที่ผ่านมา รวมถึงคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณา
แล้ วมีความเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการอิสระสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้ อง จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตังกรรมการที
้
่ออกตามวาระกลับเข้ ามาดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
และให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามตาแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึง่ โดยสรุปรายนามได้ ดงั นี ้
1. ดร.ถกล
นันธิราภากร
เป็ นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชยั
เป็ นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
3. นายสุรพล สติมานนท์
เป็ นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4. นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ เป็ นกรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร/กรรมการผู้จดั การ
สาหรับดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็ นเวลา 16 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนการจัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562) และหากได้ รับตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดารงตาแหน่งกรรมการ
ต่อเนื่องจานวน 19 ปี 8 เดือน ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ว่า ดร.ถกล นันธิราภากร เป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเฉพาะด้ านบัญชี
การเงิน อันเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจ อีกทังการให้
้
ความเห็นยังคงมีความอิสระอย่างเหมาะสม และมีบทบาทสาคัญใน
คณะกรรมการชุดย่อย โดยเฉพาะตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ จึงสมควรที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตังเป็
้ นกรรมการต่อไป
สาหรับนายสุวิทย์ อรุ ณานนทชัย กรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็ นเวลา 8 ปี 1 เดือน (นับถึงเดือนการ
จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562) และหากได้ รับตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึง่ จะดารงตาแหน่งกรรมการ
ต่อเนื่องจานวน 11 ปี 1 เดือน ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนว่า
นายสุวิทย์ อรุ ณานนทชัย เป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติ ความรู้ ความสามารถ เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ ช่วยสนับสนุนงานของคณะกรรมการ
บริ ษัท และปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเต็มที่มาโดยตลอด อีกทังการให้
้
ความเห็นยังคงมีความอิสระอย่างเหมาะสม และมีบทบาทสาคัญใน
คณะกรรมการชุดย่อย โดยเฉพาะตาแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ จึงสมควรที่
จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตังเป็
้ นกรรมการต่อไป
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สาหรับ นายสุรพล สติมานนท์ กรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็ นเวลา 16 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนการ
จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562) และหากได้ รับตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดารงตาแหน่ง
กรรมการต่อเนื่องจานวน 19 ปี 8 เดือน ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนว่า นายสุรพล สติมานนท์ เป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติ ความรู้ ความสามารถ เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิโดยเฉพาะด้ านกฎหมาย
อัน เป็ นประโยชน์ ต่อ การด าเนิน ธุ ร กิ จ อี ก ทัง้ การให้ ค วามเห็น ยัง คงมี ค วามอิ สระอย่า งเหมาะสม และมีบ ทบาทสาคัญ ใน
คณะกรรมการชุดย่อย โดยเฉพาะตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ จึงสมควรที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตังเป็
้ นกรรมการต่อไป
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม เสนอให้ ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
ประจาปี 2561 โดยลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
มติท่ ีประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติ อนุมตั ิให้ กรรมการที่ออกตามวาระจานวน 4 ท่าน กลับเข้ าดารงตาแหน่ง
กรรมการบริ ษัท และให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามตาแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการเสนอ
โดยมีรายนามดังต่อไปนี ้
8.1 ดร.ถกล นันธิราภากร
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน รวมทังสิ
้ ้น 2,482,298,585 หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
2,415,241,955
เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 97.2986
ไม่เห็นด้ วย
66,592,875
เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 2.6827
งดออกเสียง
463,755
เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 0.0187
บัตรเสีย
เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ
8.2 นายสุวิทย์ อรุ ณานนท์ ชัย
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน รวมทังสิ
้ ้น 2,482,298,585 หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
2,481,857,260
เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 99.9822
ไม่เห็นด้ วย
441,325
เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 0.0178
งดออกเสียง
เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ
บัตรเสีย
เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ
8.3 นายสุรพล สติมานนท์
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน รวมทังสิ
้ ้น 2,482,298,585 หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
2,404,931,734
เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 96.8833
ไม่เห็นด้ วย
66,592,875
เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 2.6827
งดออกเสียง
10,773,976
เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 0.4340
บัตรเสีย
เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ
-
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8.4 นายโกวิท รุ่ งวัฒนโสภณ
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน รวมทังสิ
้ ้น 2,482,298,585 หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
2,471,480,435
เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 99.5642
ไม่เห็นด้ วย
166,700
เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 0.0067
งดออกเสียง
10,651,450
เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 0.4291
บัตรเสีย
เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ
วาระที่ 9 พิจารณารั บทราบรายงานค่ าตอบแทนกรรมการบริ ษัทในปี
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่ อย ประจาปี 2562

2561 และพิ จารณาอนุ มัติค่าตอบแทน

9.1 รับทราบรายงานการจ่ ายค่ าตอบแทนแก่ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่ อย ในปี 2561
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายสุวิทย์ อรุ ณานนท์ชัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้นาเสนอในวาระนี ้
นายสุวิทย์ อรุ ณานนท์ ชัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ชีแ้ จงต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริ ษัทมีหลักเกณฑ์ในการให้ ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ อยู่ ในระดับที่
เหมาะสมและสอดคล้ องกับภาระหน้ าที่ของกรรมการ ที่ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามความคาดหวังของผู้มีสว่ นได้ เสียในกลุม่ ต่างๆ
ซึง่ เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง สาหรับการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริ ษัท เป็ นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการ ซึ่งเป็ นไปตาม
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 แบ่งออกเป็ น
1. ค่าตอบแทนเป็ นเบี ้ยประชุมจากการเข้ าร่วมประชุมในปี 2561 รวมเป็ นจานวนเงิน 2,020,000 บาท ซึง่ ไม่เกิน 4,000,000 บาท
2. ค่าตอบแทนเป็ นบาเหน็จแก่กรรมการ ในอัตราร้ อยละ 0.5 ของเงินปั นผลที่จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น สาหรับกาไรสุทธิประจาปี
2560 รวมเป็ นจานวนเงิน 3,382,718.09 บาท
ซึง่ เป็ นไปตามมติทปี่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 คณะกรรมการเห็นควรให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ ดังรายละเอียดที่ปรากฏใน
รายงานประจาปี 2561 หน้ า 47 หัวข้ อ โครงสร้ างการจัดการ เรื่ อง ค่าตอบแทนกรรมการ
มติท่ ปี ระชุมผู้ถอื หุ้น เนื่องจากวาระนี ้เป็ นการเสนอเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงาน
การจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2561 ตามที่คณะกรรมการชี ้แจง
9.2 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่ อย ประจาปี 2562
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายสุวิทย์ อรุ ณานนท์ชัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้นาเสนอในวาระนี ้
นายสุวิทย์ อรุ ณานนท์ ชัย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ชี ้แจงต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 36(4) การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยกลัน่ กรองอย่างละเอียดถึง
ความเหมาะสม เปรี ยบเทียบกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโต
ทางผลกาไรของบริ ษัท ซึง่ ค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่าน สะท้ อนภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบ พร้ อมทั ง้ มีการทบทวน
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ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับปี 2562 คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนได้ พิ จ ารณาทบทวนค่ า ตอบแทนกรรมการบริ ษั ท และกรรมการชุ ด ย่ อ ยต่ า งๆ เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม เห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เสนอ
ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2562 ดังต่อไปนี ้
1. ค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนและเบี ้ยประชุมจากการเข้ าร่วมประชุม ในปี 2562 รวมเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท
เท่ากับปี ที่ผา่ นมา
2. ค่าตอบแทนเป็ นบาเหน็จแก่กรรมการ ในอัตราร้ อยละ 0.5 ของเงินปั นผลที่จ่ายเป็ นเงินสดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น สาหรับกาไรสุทธิ
ประจาปี 2561 รวมเป็ นเงิน 4,379,411.34 บาท
โดยให้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริ ษัท เป็ นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป
มติท่ ีประชุมผู้ถือหุ้ น ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติ อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2562
ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน รวมทังสิ
้ ้น 2,379,537,757 หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
2,276,220,104
เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 95.6581
ไม่เห็นด้ วย
441,325
เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 0.0185
งดออกเสียง
เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ
บัตรเสีย
115,500
เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 0.0049
ไม่มีสทิ ธิออกเสียง
102,760,828
เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 4.3185
วาระที่ 10 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2562
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
เป็ นผู้นาเสนอในวาระนี ้
ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี ้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 36(5) กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
และกาหนดจ านวนเงิ นค่า สอบบัญ ชี ของบริ ษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบพิจ ารณากลั่นกรองภายใต้ กฎระเบี ยบและ
ข้ อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ องแล้ ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตังบริ
้ ษัทสานักงาน อีวาย
จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท โดยมีรายชื่อที่เสนอ ดังนี ้
1. นางสาวรัตนา
จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรื อ
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท มาแล้ วเป็ นระยะเวลา 2 ปี คือปี 2560 - ปี 2561)
2. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้ าง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315 และ/หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท)
3. นางนงลักษณ์
พุม่ น้ อย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4172
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท)
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ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อ ที่
เสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ สว่ นเสียกับบริ ษัท/บริ ษั ทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคล
ดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริ ษัท หลังจากพิจารณาถึง
องค์ประกอบในด้ านต่างๆ ความเหมาะสมของปริ มาณงานที่เพิ่มขึ ้นจากการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อ งของบริ ษัท รวมทังมี
้
การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงมีค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 รวมเป็ นเงิ น
1,700,000 บาท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริ ษัทสานักงาน อีวาย จากัด เป็ นสานักงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผล
การปฏิบตั ิงานเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปทังในและต่
้
างประเทศ มีมาตรฐานการสอบบัญชีอยู่ในระดับสากล มีบคุ ลากรที่มีความรู้
ความชานาญ และประสบการณ์ ใ นการตรวจสอบบริ ษัท ที่ป ระกอบธุร กิ จ ทางการเงิ น ตลอดจนการให้ บ ริ ก ารและการให้
คาปรึ กษากับบริ ษัทในด้ านต่างๆ เป็ นอย่างดีมาโดยตลอด รวมถึงเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจคล้ ายกันและมีขนาด
ใกล้ เคียงกันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือได้ วา่ ค่าสอบบัญชีที่เสนออยูใ่ นอัตราที่สมเหตุสมผล
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม เห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562
มติท่ ีประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติ ให้ แต่งตัง้ บริ ษัทสานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท โดยมี
รายชื่อที่เสนอ ดังนี ้
1. นางสาวรัตนา
จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรื อ
2. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้ าง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315 และ/หรื อ
3. นางนงลักษณ์
พุม่ น้ อย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4172
และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 รวมเป็ นเงิน 1,700,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน รวมทังสิ
้ ้น 2,482,298,585 หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย

2,445,858,810 เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

98.5320

36,439,775 เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

1.4680

งดออกเสียง

-

เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-

บัตรเสีย

-

เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ

-

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุม เสนอให้ ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ สาหรับปี
2562 นับจากวันประชุมสามัญผู้ถื อหุ้น ประจ าปี 2562 ถึ งวันประชุมสามัญผู้ถื อหุ้น ประจ าปี 2563 เพื่ อ น ามาใช้ เป็ นเงิ น ทุน
หมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท และ/หรื อ เพื่อนามาชาระเงินกู้ของบริ ษัท และ/หรื อ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริ ษัท
โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี ้
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ประเภท

หุ้นกู้ซึ่งอาจเป็ นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้ น หรื อคืนเงินต้ นครัง้ เดียวเมื่อครบกาหนดไถ่ถอน มี
ประกันหรื อไม่มีประกัน มีหรื อไม่ มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้หรื อหุ้นกู้อนุพนั ธ์ ทังนี
้ ้ขึน้ อยู่กับความเหมาะสมของ
สภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ั้
จานวนเงินรวม ยอดคงค้ างของหุ้นกู้ที่จะออกเพิ่มเติม โดยการอนุมตั ิของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ เมื่อรวมกับหุ้นกู้ที่
ได้ รับการอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ ออกและเสนอขาย
ได้ ก่ อ นหน้ า นี ้ ที่ยัง ไม่ถึ งก าหนดช าระเงิ น ไม่ เกิ น 36,000 ล้ า นบาท หรื อ ในสกุลเงิ น อื่ น ในจ านวนที่
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)
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อัตราดอกเบี ้ย ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะทีอ่ อกและเสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ั้
อายุ
ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะทีอ่ อกและเสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ั้
โดยให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมอบอานาจให้ แก่คณะกรรมการ และ/หรื อ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เป็ นผู้
กาหนดหรื อเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละประเภท/แต่ละชนิดใน
แต่ละครัง้ รวมทังให้
้ มีอานาจในการดาเนินการใดๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ให้ สาเร็ จและเป็ นไป
ตามที่กฎหมายกาหนด ซึง่ รวมถึงอานาจในการแต่งตังผู
้ ้ จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย การเข้ าทาและลงนามในสัญญา
Underwriting Agreement หรื อสัญญา Placement Agreement และ/หรื อ เอกสารหรื อสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง การจัดทาและการ
ยื่นคาขออนุญาตและเอกสารต่างๆ กับ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น
และมีมติให้ ยกเลิกวงเงินหุ้นกู้คงเหลือที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายในปี 2561 (อ้ างถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
อนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 32,000 ล้ านบาท)
มติท่ ปี ระชุมผู้ถอื หุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน รวมทังสิ
้ ้น 2,482,298,585 หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
2,441,954,793 เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 98.3747
ไม่เห็นด้ วย
40,343,792 เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 1.6253
งดออกเสียง
เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ
บัตรเสีย
เสียง หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ
-
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วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม หรื อแสดงความเห็นเพิ่มเติม โดยไม่มีการลงมติ
นายธาริ น อนั นต์ โรจน์ วงศ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามบริ ษัท เรื่ องเกี่ยวกับการรวมกิ จการระหว่างธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
(“ธนาคารธนชาต”) กับธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) (“ธนาคารทหารไทย”) จะส่งผลกระทบต่อราคาซื ้อขายบริ ษัทอย่างไร
นายอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล กรรมการ/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ชี ้แจงว่า ตามหนังสือแจ้ งการลงนามในบันทึกข้ อตกลง
แบบไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายที่บริ ษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารธนชาต ที่แจ้ งต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นัน้ กล่าวคือ ตามโครงสร้ างแล้ วผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทจะกลายเป็ นบริ ษัท
ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) และ The Bank of Nova Scotia แทนธนาคารธนชาตที่ถือหุ้นบริ ษัทอยูใ่ นสัดส่วนร้ อยละ 65.18 ซึง่ อาจจะเร็ ว
เกินไปสาหรับการคานวณผลกระทบต่อราคาซื ้อขายบริ ษัท เนื่องจากปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ (Due Diligence)
ของทังสองธนาคาร
้
เมื่อมีการเข้ าทาสัญญาที่คสู่ ญ
ั ญาจะตกลงกัน จึงจะรับทราบความคืบหน้ าต่อไป
นายสันธาน ไตรเมธาศิลป์ ผู้ถือหุ้นสอบถามบริ ษัท เรื่ องหลักเกณฑ์การกากับดูแลธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็ นประกัน ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทหรื อไม่ และบริ ษัทจะขอใบอนุญาตประเภทนี ้หรื อไม่
นายโกวิท รุ่ งวัฒนโสภณ กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร/กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงว่า สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็ นประกัน คือ
สินเชื่อที่ผ้ ปู ระกอบธุรกิจจะรับเอาสมุดคู่มือทะเบียนรถมาเป็ นประกันการชาระหนี ้ (หรื อทาสัญญาอื่นๆ เพื่อให้ สามารถนารถมา
ชาระหนี ้ได้ ) โดยที่ลกู หนี ้ยังคงเป็ นเจ้ าของและมีรถไว้ ใช้ อยู่ สาหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีทนุ จดทะเบียนไม่ต่ากว่า 5 ล้ านบาทจะอยู่
ภายใต้ ใบอนุญาตสินเชื่ อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้ การกากับ (Pico Finance) สานักนโยบายพัฒนาระบบการเงิ นภาค
ประชาชน สานักงานเศรษฐกิจการคลัง และผู้ประกอบธุรกิจที่มีทนุ จดทะเบียนไม่ต่ากว่า 50 ล้ านบาท จะอยู่ภายใต้ ใบอนุญาต
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ การกากับ (Personal Loan) ฝ่ ายกากับธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ได้ ส่งผล
กระทบกับบริ ษัท เนื่องจากบริ ษัทดาเนินธุรกิจให้ บริ การสินเชื่อเพื่อเช่าซื ้อและสินเชื่อสัญญาเช่าการเงิน รวมถึงประกอบธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจให้ เช่าซื ้อและให้ เช่าทรัพย์สนิ แบบลีสซิ่งที่เป็ นธุรกิจหลัก ไม่ได้ ดาเนินธุรกิจสินเชื่อประเภทดังกล่าวข้ างต้ น และ
ไม่มีแนวโน้ มที่จะขอใบอนุญาตใดเพิ่มเติม
นายสัณหกิจ วัฒนปั ญญาขจร ผู้ถือหุ้นสอบถามบริ ษัท เรื่ องแผนธุรกิจของบริ ษัทในปี 2562
นายโกวิท รุ่ งวัฒนโสภณ กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร/กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงว่า สาหรับแนวโน้ มธุรกิจประจาปี 2562
บริ ษัทมีเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อใหม่ประมาณ 26,400 ล้ านบาท สาหรับผลการดาเนินงานไตรมาสแรกของปี 2562 บริ ษัท
ปล่อยสินเชื่อด้ วยความระมัดระวังภายใต้ ความไม่แน่นอนทางการเมือง และการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดรถบรรทุกใหม่ อย่างไรก็
ตาม บริ ษัทยังคงมุง่ เน้ นการขยายสินเชื่อกับกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย เนื่องจากบริ ษัทมีการบริ หารจัดการต้ นทุนทางการเงิน เพื่อรักษา
ส่วนต่างอัตราดอกเบี ้ยให้ อยู่ในระดับที่บริ ษัทสามารถทากาไรได้ อย่างสม่าเสมอ ทาให้ บริ ษัทมีความสามารถในการแข่งขันใน
ตลาดมากขึ ้น ประกอบกับการควบคุมคุณภาพสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงรายได้ ที่เพิ่มมากขึ ้นจากบริ ษัทย่อย ทังนี
้ ้บริ ษัท
คาดว่าตลาดการให้ สนิ เชื่อรถบรรทุกยังคงสามารถขยายได้ อย่างต่อเนื่อง ด้ วยเหตุผลสนับสนุนหลักจากอุปสงค์การอุปโภคบริ โภค
ภายในประเทศโดยรวมเพิ่มขึ ้น จานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ ้น รวมถึงภาคการส่งออกมีการขยายตัวเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
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นายนวพร ปิ ยพจนากร ผู้ถือหุ้นสอบถามบริ ษัท เรื่ องแนวโน้ มการพิจารณาตังส
้ ารองทัว่ ไปเพิ่มเติมในปี 2562
นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานที่ประชุมชีแ้ จงว่า ปั จจุบนั บริ ษัทมีอตั ราส่วนค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญต่อเงินให้ สินเชื่อด้ อย
คุณภาพ (Coverage Ratio) อยูท่ ปี่ ระมาณร้ อยละ 119 ทาให้ การพิจารณาตังส
้ ารองทัว่ ไปเพิ่มเติมนัน้ เพียงพอสาหรับรองรับการ
เปลีย่ นวิธีการตังส
้ ารองตามมาตรฐานการบัญชี IFRS9 แล้ ว ประกอบกับการตังส
้ ารองตามปกติของบริ ษัทลดลงจากปริ มาณหนี ้ที่
ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ลดลงจากการพิจารณาคุณภาพสินเชื่ออย่างรัดกุมและความสามารถในการชาระหนี ้ของลูกหนี ้ที่ ดีขึ ้น
หลังจากตอบข้ อถามเป็ นที่เรียบร้ อยประธานจึงกล่ าวปิ ดการประชุม
ปิ ดการประชุมเวลา 16.30 น.
ขอแสดงความนับถือ

- วิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร ลงชื่อ___________________________ประธานในทีป่ ระชุม
( นายวิรัตน์ ชินประพินพร )
ประธานกรรมการ
- พลพีร์ ศักยภาพวิ ชานนท์ ลงชื่อ___________________________เลขานุการบริ ษัท
( นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ )
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การอาวุโส

- อรพรรณ เลิ ศรุจิวณิ ช ลงชื่อ___________________________ผู้จดบันทึกการประชุม
( นางสาวอรพรรณ เลิศรุจิวณิช )
ผู้ช่วยเลขานุการบริ ษัท
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