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เริ่มการประชุม
นายวิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้ประกาศแจ้งองค์ประชุม ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จานวน 33 ราย รวมจานวนหุ้น 44,211,054 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จานวน 268 ราย รวมจานวน
หุ้น 2,560,631,426 หุ้น รวมจานวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 301 ราย รวมจานวนหุ้นทั้งสิ้น 2,604,842,480 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.00 จาก
จานวนหุ้น ที่จาหน่า ยได้ทั้ง หมดของบริษัท จานวน 3,775,353,450 หุ้น ซึ่ง มากกว่า หนึ่ง ในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
ทั้งหมดของบริษัท ครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
ประธานกรรมการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยได้พ่นน้ายาทาความสะอาดฆ่าเชื้อโรคบริเวณสถานที่ประชุมก่อนการประชุม และได้คัดกรองผู้ร่วมประชุมทุกท่านก่อน
เข้าร่วมการประชุม ซึ่งอาจทาให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียน จึงขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
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จากนั้น ประธานกรรมการมอบหมายให้ นายวิวรรธน์ ก้องยศกุลพัฒน์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นผู้บันทึกการประชุม และ
มอบหมายให้ น ายพลพี ร์ ศั ก ยภาพวิ ช านนท์ เลขานุ ก ารบริ ษั ท แนะน ากรรมการและผู้ บริ หารที่เ ข้ าร่ ว มประชุม รวมถึ งชี้แจง
รายละเอียดและวิธีการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ
นายพลพีร ์ ศักยภาพวิ ชานนท์ เลขานุการบริษัท ได้แนะนากรรมการที่เข้าร่วมประชุม เป็นรายบุคคล จานวน 6 ท่าน จาก
จานวนทั้งหมด 12 ท่าน สาหรับกรรมการอีก 6 ท่าน ที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทปฏิบัติตามนโยบายของ
ภาครัฐในการลดความแออัดของสถานที่ประชุม อย่างไรก็ตาม ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ จากนั้น ได้แนะนาผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน (CFO) รวมถึง
ผู้แทนจากสานักงานสอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ ได้แนะนาที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่บริษัทแต่งตั้งให้ เป็นผู้
สังเกตการณ์การประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้ อบังคับ
บริษัท
เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุม เรื่องวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการออกเสียงลงคะแนนให้
ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง สาหรับผู้ถือหุ้นท่านที่มีมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ผู้ถือหุ้นกรอกบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดไว้
ให้ เมื่อเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บและรวบรวมคะแนนต่อไป บัตรลงคะแนนใดที่มิได้ลงลายมือชื่อหรือลงมติ
มากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็น “บัตรเสีย” สาหรับผู้ถือหุ้นที่มีมติ “เห็นด้วย” ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนาคะแนนเสียงที่มี
มติ “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” หักออกจากจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ได้จานวนเท่าใดจะถือ
เป็นคะแนนเสียงที่มีมติเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามวาระที่เสนอ โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกวาระ เมื่อจบการลงคะแนน ทั้งนี้
สาหรับผู้ถือหุ้นที่ทาหนังสือมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมแทนการประชุมด้วยตนเอง และได้ออก
เสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นท่านนั้น บริษัทได้รวบรวมคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สาหรับวาระที่ 2 วาระที่ 5 และวาระที่ 7.1 เป็นการเสนอรายงานเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบเท่านั้น จึงไม่มีบัตร
ลงคะแนน และสาหรับวาระที่ 6 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
เป็นรายบุคคลและจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณี ที่ผู้ถือหุ้นมีมติ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ
“งดออกเสียง” ระหว่างรอรวบรวมผลการลงมติในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมอาจดาเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน เมื่อรวบรวม
ผลการลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะกลับมารายงานผลให้ทราบเป็นรายวาระอีกครั้ง
นอกจากนี้ บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ ในระหว่างการประชุมแต่ละวาระ
สาหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีประเด็น สอบถาม โปรดยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่นาไมโครโฟนไปให้กับผู้ถือหุ้น โดยขอให้แจ้งชื่อและ
นามสกุลทุกครั้ง หรือเขียนคาถามพร้อมชื่อและนามสกุลลงในกระดาษ แล้วโปรดยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมคาถามและ
ให้ผู้จดบันทึกการประชุมได้บันทึกรายงานการประชุมไว้ได้อย่างถูกต้อง
จากนั้น ได้ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมงดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มภายในห้องประชุม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการ
แพร่กระจายเชื้อโรค และได้ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมให้ ทาการปิดเสียงโทรศัพท์ระหว่างการประชุม เพื่อไม่ให้เป็นการ
รบกวนผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น
จากนั้น ประธานที่ประชุมจึงกล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมวิ สามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที
้ ่ 1/2562
นายวิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2562 เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 ซึ่งบริษัทได้นาส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกาหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุน้ พิจารณาแล้ว
โดยรายละเอียดของรายงานการประชุม ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม
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จากนั้น ประธานที่ประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรอง
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
2,604,842,480 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
เสียง คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง
เสียง คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย
เสียง คิดเป็นร้อยละ
วาระที่ 2 พิ จารณารับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริษทั ในรอบปี 2562
นายวิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กาหนดให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา จึงมอบหมายให้
นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ และนางสาวอัญชัญ สีสม ผู้อานวยการฝ่ายบัญชี
และฝ่ายวางแผน และกลยุทธ์ (CFO) เป็นผู้นาเสนอรายละเอียดในวาระนี้
นางสาวอัญชัญ สีสม ผู้อานวยการฝ่ายบัญชี และฝ่ายวางแผน และกลยุทธ์ (CFO) รายงานข้อมูลทางการเงินที่สาคัญของ
บริษัทต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้
ผลประกอบการประจาปี 2562 บริษัทขยายฐานสินเชื่อรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ในกลุ่มของลูกค้ า Fleet ควบคู่ไปกับ
การรักษาฐานสินเชื่อเดิมของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากขึ้น ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้
รวม 4,238.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 410.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.73
สาหรับองค์ประกอบหลักของรายได้ในปี 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วยรายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
และสัญญาเช่าการเงินจานวน 3,538.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83.50 ของรายได้รวม รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ จานวน
328.16 ล้านบาท และรายได้อื่นจานวน 371.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.74 และร้อยละ 8.76 ตามลาดับ
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ร ายจ่ า ยทางการเงิ น จ านวน 1,011.35 ล้ า นบาท ค่ า ใช้ จ่ า ยในการขายและบริ ห ารจ านวน
570.03 ล้านบาท หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจานวน 193.53 ล้านบาท และภาษีเงินได้จานวน 499.67 ล้านบาท
ต้นทุนทางการเงินในปี 2562 มีจานวน 1,011.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 141.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.27 เมื่อเทียบ
กับปี 2561 ซึ่งมาจากการจัดหาแหล่งเงินกู้เพื่อให้สอดคล้องกับการปล่อยสินเชื่อและการบริหารสัดส่วนโครงสร้างหนี้สิน เพื่อรักษา
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่บริษัทมีความสามารถในการทากาไรได้อย่างสม่าเสมอ ส่งผลให้อัตราส่วนดอกเบี้ยจ่ายในในปี
2562 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.48
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 2562 มีจานวน 570.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 66.47 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 13.20 โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีรายจ่ายหลักคือ รายจ่ายพนักงาน ขาดทุนจากการลดมูลค่าทรัพย์สินรถยึด และ
ค่าใช้จ่ายสานักงาน
หนี้ สู ญ และหนี้ ส งสั ย จะสู ญ ส าหรั บ ปี 2562 มี จ านวน 193.53 ล้ า นบาท ลดลงจากงวดเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น จ านวน
209.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.93 ทั้งนี้การตั้งสารองตามปกติของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 มีจานวนเพิ่มขึ้นประมาณ
50.93 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทพิจารณากลับรายการสารองทั่วไปจานวน 90.00 ล้านบาท เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการ
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9)
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ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรสุทธิ 1,963.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 322.86 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 19.68 และบริษัทมีอัตรากาไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 46.33 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8.07 จากการขยายพอร์ตสินเชื่อ และ
เนื่องจากการแข่งขันในตลาดสินเชื่อที่ยังรุนแรงต่อเนื่องจากปีก่อนส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยรับ ลดลงจากปี 2561 ซึ่งมีจานวนร้อยละ
7.20 มาอยู่ที่ร้อยละ 7.04 หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.22 ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 2.48 ทาให้
บริษัทมีส่วนต่างของดอกเบี้ยอยู่ที่ระดับร้อยละ 4.56
ฐานะการเงินของบริษัท สาหรับปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจานวน 50,880.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
7.05 เมื่ อเที ยบกั บปี 2561 โดยมี สัดส่วนของลู กหนี้ เช่าซื้ อ (สุ ทธิ จากการหักค่ าเผื่ อหนี้ สงสั ยจะสู ญ) คิ ดเป็ นร้ อยละ 96.40 ของ
สินทรัพย์รวมซึ่งอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีก่อน ในขณะที่หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจานวน 43,209.91 ล้านบาท
และ 7,671.02 ล้านบาท ตามลาดับ
นอกจากนี้บริษัทยังได้ระมัดระวังโดยการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส่วนเกินเผื่อหนี้ที่อาจเรียกเก็บไม่ได้และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บหนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายขนาดของพอร์ตสินเชื่อ โดยในปี 2562 บริษัทมีสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ (NPL) จากลูกหนี้เช่าซื้อและลูกหนี้เช่าทางการเงิน จานวน 2,049.11 ล้านบาท และมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจานวน 2,224.68
ล้านบาท ซึ่งหากพิจารณาการให้สินเชื่อที่รัดกุมและการติดตามลูกหนี้ที่เข้มงวด บริษัทเชื่อว่าการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญยังคงมี
ความเหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิภาพภายใต้การดาเนินงานโดยปกติของบริษัท
จากผลการดาเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง ประกอบกับความตั้งใจในการ
ดาเนินธุรกิจภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้ปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับคัดเลือกเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนติดอั นดับ SET100
Index, FTSE SET Mid Cap Index, ESG100 Index และได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
(AGM) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง” เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน
รวมถึงยังได้รับคะแนนการกากับดูแลกิจการ (CGR) อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สาหรับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัตินโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของ
บริษัทเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งนโยบายและมาตรการดังกล่าวได้มีการ
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วย นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษัทเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ และผ่านการรับรองการเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Against Corruption หรือ CAC) โดยในปี 2560 บริษัท
ได้รับการรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิก CAC (Re-Certification) เป็นครั้งที่ 1 และในปี 2563 นี้ บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นขอต่ออายุ
การเป็นสมาชิก CAC (Re-Certification) เป็นครั้งที่ 2 สาหรับ บริษัท อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัท อยู่ระหว่างยื่นขอการรับรองเป็นสมาชิก CAC เช่นเดียวกัน แสดงถึงความยึดมั่นของบริษัทและบริษัทย่อย ในการดาเนิน
ธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม
นายโกวิ ท รุง่ วัฒนโสภณ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในไตรมาสที่
1 ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 บริษัทสามารถดาเนินธุรกิจโดยเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่ในช่วงไตรมาสที่ 4
เศรษฐกิจของประเทศอยู่ในภาวะชะลอตัว อันเนื่องมาจากความล่าช้าของ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย และภาคการส่งออกที่หดตัวลง
รวมไปถึงยอดจาหน่ายรถบรรทุกที่ลดลง ทาให้ยอดจัดสินเชื่อใหม่ในช่วงดังกล่าวไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม สาหรับ
รายได้และกาไรสุทธิในปีดังกล่าวยังคงเป็นไปตามเป้าหมายดังรายงานข้อมูลทางการเงินที่สาคัญข้างต้น
มติ ที่ประชุม ที่ประชุม พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ตามที่คณะกรรมการชี้แจงและ
เนื่องจากวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด
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วาระที่ 3 พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ น (งบแสดงฐานะการเงิ น งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงิ นสด และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ น) สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
นายวิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นผู้นาเสนอรายละเอียดในวาระนี้
ดร.ถกล นันธิ ราภากร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 และ 45 กาหนดให้บริษัทต้องมีการจัดทางบดุล และบัญชีกาไร
ขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมัติโดยต้องจัดให้ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยงบการเงินประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ได้ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ โดยผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และได้รับรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในรายงานประจาปี 2562 โดยสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
รายการ
งบการเงิ นรวม
สินทรัพย์รวม (บาท)
50,880,934,210
หนี้สินรวม (บาท)
43,209,907,134
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (บาท)
7,671,018,251*
รายได้รวม (บาท)
4,238,150,015
กาไรสุทธิ (บาท)
1,963,564,460*
อัตราส่วนกาไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
0.52*
หมายเหตุ * เฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
50,703,721,654
43,146,369,265
7,557,352,389
4,086,217,504
1,849,703,703
0.49

จากนั้น ประธานที่ประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความเห็น ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติงบ
การเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน) สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน) สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
2,604,842,480 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
เสียง คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง
เสียง คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย
เสียง คิดเป็นร้อยละ
-
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วาระที่ 4 พิ จารณาอนุมตั ิ จดั สรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2562 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
นายวิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535
มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กาหนดให้บริษัทต้องจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี 2562
เป็นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 75,000,000 บาท รวมเป็นเงินสารองตามกฎหมายสะสมจานวน 378,000,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 10.01 ของทุนจดทะเบียน
จากนั้น ประธานที่ประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความเห็น ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติ
จัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2562 เป็นทุนสารองตามกฎหมาย
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี 2562 เป็นทุนสารองตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
2,604,842,480 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
เสียง คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง
เสียง คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย
เสียง คิดเป็นร้อยละ
วาระที่ 5 พิ จารณารับทราบการจ่ายเงิ นปันผลระหว่างกาล สาหรับผลการดาเนิ นงาน ประจาปี 2562
นายวิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ากว่าร้อยละ 50
ของกาไรสุทธิ ตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท หากไม่มีเหตุจาเป็นอื่ นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ โดยในปี 2562 บริษัทได้ทาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จานวน 2 ครั้ง ดังนี้
1.การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 จากผลประกอบการงวดหกเดือนแรกของปี 2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562
ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท
2.การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท
รวมเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 65.31 ของกาไรสุทธิประจาปี 2562 จากผลการดาเนินงานตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 61.53 ของกาไรสุทธิประจาปี 2562 จากผลการดาเนินงานตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการจึงไม่เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจาปี 2562 อีก
จากนั้น ประธานที่ประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความเห็น ประธานที่ประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็น
การเสนอเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารั บ ทราบการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาล ส าหรั บ ผลการด าเนิ น งาน ประจ าปี 2562 ตามที่
คณะกรรมการชี้แจง และเนื่องจากวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด
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วาระที่ 6 พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจาปี 2563
นายวิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร ประธานที่ ป ระชุม มอบหมายให้ นายสุ วิ ทย์ อรุ ณานนท์ ชั ย กรรมการอิ สระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็นประธานดาเนินการประชุมในวาระที่ 6 และได้เชิญกรรมการที่ออก
ตามวาระออกจากทีป่ ระชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและลงคะแนนอย่างเป็นอิสระ
นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชยั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ชี้แจง
ต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กาหนดให้ในการ
ประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก
จากตาแหน่ง ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจานวน 12 ท่าน จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2563 จานวน 4 ท่าน โดยกรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุดที่ออกตามวาระ มีรายนามดังนี้
1.นายวิรัตน์
ชินประพินพร ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
2.นายเจริญสุข
กิจอิทธิ
กรรมการ
3.นายสมเจตน์
หมู่ศิริเลิศ
กรรมการ / กรรมการบริหาร
4.นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป กรรมการ
ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการของบริษัท ประจาปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562 แต่ปรากฏว่า เมื่อพ้น
กาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา
คณะกรรมการบริ ษัท ซึ่ง ไม่ร วมกรรมการผู้ มีส่วนได้ เ สี ยเห็น ชอบตามข้อ เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณากลั่นกรองตามความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท รวมถึง
คุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมในการกากับดูแลการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัท และการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการดารงตาแหน่งที่ผ่านมา จึงเห็นควรเสนอต่ อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
ทั้ง 4 ท่าน ที่ออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท และตาแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง
โดยสรุปรายนามได้ดังนี้
1.นายวิรัตน์
ชินประพินพร
เป็น ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
2.นายเจริญสุข
กิจอิทธิ
เป็น กรรมการ
3.นายสมเจตน์
หมู่ศิริเลิศ
เป็น กรรมการ / กรรมการบริหาร
4.นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป
เป็น กรรมการ
โดยประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ใน
หนังสือเชิญประชุม และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท พิจารณาได้จากรายงานประจาปี 2562 หัวข้อการกากับดูแลกิจการ
จากนั้น ประธานที่ประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความเห็น ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทและตาแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีก
วาระหนึ่ง โดยการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทและตาแหน่งใน
คณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยสรุปผลการออกเสียงลงคะแนนได้ดังนี้
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6.1 นายวิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร
สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
2,574,462,316
ไม่เห็นด้วย
30,362,564
งดออกเสียง
17,600
บัตรเสีย
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

98.83
1.17
0.00
-

6.2 นายเจริญสุข กิ จอิ ทธิ
สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
2,598,741,716
ไม่เห็นด้วย
6,089,164
งดออกเสียง
11,600
บัตรเสีย
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.77
0.23
0.00
-

6.3 นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิ ศ
สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
2,598,742,024
ไม่เห็นด้วย
6,088,856
งดออกเสียง
11,600
บัตรเสีย
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.77
0.23
0.00
-

6.4 นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป
สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
2,598,753,624
ไม่เห็นด้วย
6,088,856
งดออกเสียง
บัตรเสีย
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.77
0.23
-

วาระที่ 7 พิ จารณารับทราบรายงานค่ าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุ ดย่ อยในปี 2562 และพิ จารณาอนุ ม ตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2563
นายวิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร ประธานที่ ป ระชุม มอบหมายให้ นายสุ วิ ทย์ อรุ ณานนท์ ชั ย กรรมการอิ สระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นาเสนอรายละเอียดในวาระนี้
7.1 พิ จารณารับทราบรายงานการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย ในปี 2562
นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชยั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ชี้แจง
ต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ อยู่ในระดับที่
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เหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บภาระหน้า ที่ข องกรรมการที่ต้อ งปฏิ บัติให้ เป็ น ไปตามความคาดหวัง ของผู้ มี ส่ วนได้ เ สี ยกลุ่มต่างๆ
ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สาหรับการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ในปี 2562
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการ ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญ ผู้
ถือหุ้น ประจาปี 2562 ดังนี้
1) ค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม จานวน 2,420,000 บาท
2) ค่าตอบแทนรายเดือน จานวน 976,000 บาท
3) ค่าบาเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น สาหรับกาไรสุทธิประจาปี 2561 รวมเป็นจานวน
เงิน 4,379,411.34 บาท
โดยคณะกรรมการ เห็นควรรายงานการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ในปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้น
รับทราบ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2562 หัวข้อโครงสร้างการจัดการ เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ
จากนั้น ประธานที่ประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความเห็น ประธานที่ประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็น
การเสนอเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ในปี 2562 ตามที่
คณะกรรมการชี้แจง และเนื่องจากวาระนี้เป็นการเสนอเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด
7.2 พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2563
นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชยั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ชี้แจง
ต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 27 กาหนดให้
กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะ
อื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนพิจารณากลั่นกรองกาหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการตามความเหมาะสม โดยเปรี ยบเทียบกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ
และการเติบโตทางผลกาไรของบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบ พร้อมทั้งมีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจาทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดี
สาหรับปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุด
ย่อยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบของ
ค่าตอบแทน ดังนี้
1.ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม รวมเป็นจานวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท
2.ค่าตอบแทนเป็นบาเหน็จแก่กรรมการ ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น สาหรับกาไร
สุทธิประจาปี 2562 รวมเป็นเงิน 6,040,565.52 บาท
โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป
จากนั้น ประธานที่ประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความเห็น ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2563
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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เห็นด้วย
2,462,175,991 เสียง
ไม่เห็นด้วย
2,090,456 เสียง
งดออกเสียง
เสียง
บัตรเสีย
เสียง
ไม่มีสิทธิออกเสียง 140,576,033 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

52.94
0.08
5.40

วาระที่ 8 พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563
นายวิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นผู้นาเสนอรายละเอียดในวาระนี้
ดร.ถกล นันธิ ราภากร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
กาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากลั่นกรองภายใต้กฎระเบียบและข้อกาหนดของ
หน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริ ษัท สานักงานอีวาย
จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอ ดังนี้
1.นางสาวรัตนา
จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี คือ ปี 2560 - 2562)
2.นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
โดยมีค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563 รวมเป็นเงิน 1,900,000 บาท
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่
เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดั ง กล่ า วแต่ อ ย่ า งใด จึ ง มี ค วามเป็น อิ สระในการตรวจสอบและแสดงความเห็ น ต่อ งบการเงิ นของบริ ษั ท หลั ง จากพิ จ ารณาถึง
องค์ประกอบในด้านต่ างๆ รวมทั้งความเหมาะสมของปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีในปัจจุบัน
และการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็น
สานักงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ มีมาตรฐานการสอบบัญชีอยู่ในระดับ
สากล มีบุคลากรที่มีความรู้ ความชานาญ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนการ
ให้บริการและการให้คาปรึกษากับบริษัทในด้านต่างๆ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด
จากนั้น ประธานที่ประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่
คุณโกศล นิ นบดี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจอาจทาให้ผลประกอบการของบริษัท ในปี 2563
ลดลงจากปีก่อน บริษัทผู้สอบบัญชีจะสามารถปรับลดค่าสอบบัญชีลงได้หรือไม่
ดร.ถกล นันธิ ราภากร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สาหรับค่าสอบบัญชีประจาปี
2563 เป็นเงินจานวน 1,900,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 200,000 บาท ผู้สอบบัญชีได้ชี้แจงเหตุผลที่ขอปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีว่า
บริ ษั ท มี บ ริ ษั ท ย่ อ ย ซึ่ ง ต้ อ งจั ด ท างบการเงิ น รวม ประกอบกั บ ปริ ม าณงานของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี จ านวนเพิ่ ม มากขึ้ น
จึงจาเป็นต้องขอปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีในปีนี้ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจคล้ายกัน
และมีขนาดใกล้เคียงกัน ถือได้ว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอนั้นอยู่ในอัตราที่สมเหตุสมผล
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความเห็น ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563
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มติ ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
2,580,040,580 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.05
ไม่เห็นด้วย
24,573,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ
94.0
งดออกเสียง
228,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ
01.0
บัตรเสีย
เสียง คิดเป็นร้อยละ
วาระที่ 9 พิ จารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอขายหุ้นกู้
นายวิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความจาเป็นในการขออนุมัติการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่อง บริหารจัดการ
ต้นทุนทางการเงินของบริษัท และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
ประเภท

หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือ
ไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะ
ตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ
จานวนเงินรวม ณ ขณะใดๆ ไม่เกิน 40,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจานวนที่เทียบเท่า
การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (PO)
และ/หรือ เสนอขายต่อผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (PP-วงแคบ) และ/หรือ เสนอขายต่อผู้
ลงทุ น ประเภทสถาบั น (PP-II) และ/หรื อ เสนอขายต่ อ ผู้ ลงทุ น รายใหญ่ (PP-HNW)
ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ รวมถึง
การเสนอขายภายใต้โครงการ MTN (Medium Term Notes Program) ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ในประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะทีอ่ อกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ
อายุ
ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะทีอ่ อกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ
โดยให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมอบอานาจให้แก่คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นผู้
กาหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละ
ครั้ง รวมทั้งให้มีอานาจในการดาเนินการใดๆ อันจาเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้สาเร็จและเป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด ซึ่ ง รวมถึ ง อ านาจในการแต่ ง ตั้ ง ผู้ จั ด จ าหน่ า ยและรั บประกั นการจ าหน่ าย การเข้ าท าและลงนามในสั ญญา
Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือ เอกสารหรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทาและการยื่นคาขอ
อนุญาตและเอกสารต่างๆ กับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ
บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และขอมติให้ยกเลิกวงเงินหุ้นกู้คงเหลือที่ยังไม่ได้ออกจาหน่าย (อ้างถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น
ประจาปี 2562)
จากนั้น ประธานที่ประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความเห็น ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้
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มติ ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
2,597,493,427 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.72
ไม่เห็นด้วย
7,349,053 เสียง คิดเป็นร้อยละ
28.0
งดออกเสียง
เสียง คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย
เสียง คิดเป็นร้อยละ
วาระที่ 10 พิ จารณาอนุมตั ิ การเพิ่ มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่ มเติ มหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัท ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริษทั
นายวิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความจาเป็นในการระดมเงินทุน เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงแข็งแกร่งด้านเงินทุน และบริหารโครงสร้างทางการเงินให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ถึงสถานะทางการเงินที่มั่นคงแข็งแกร่งของบริษัทในระยะยาว บริษัทจึงเสนอให้
มี ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน 3,775,353,450 บาท เป็ น ทุ น จดทะเบี ย นใหม่ จ านวน
5,663,030,175 บาท โดยการออกหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน 1,887,676,725 หุ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หุ้ น ละ 1 บาท รวมทั้ ง สิ้ น
1,887,676,725 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้น
สามั ญ เพิ่ มทุ นเกิ นกว่า สิ ทธิไ ด้ นอกจากนี้ บริ ษั ท ต้ อ งด าเนิ น การแก้ไ ขเพิ่มเติมหนั ง สื อบริค ณห์สนธิ ของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้
ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

5,663,030,175 บาท (ห้าพันหกร้อยหกสิบสามล้านสามหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
5,663,030,175 หุ้น (ห้าพันหกร้อยหกสิบสามล้านสามหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
1 บาท (หนึง่ บาทถ้วน)
5,663,030,175 หุ้น
- หุน้

(ห้าพันหกร้อยหกสิบสามล้านสามหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
(-)

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Rights Offering) มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยหากมีผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเต็มจานวน
บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจานวนเงินประมาณ 1,887.67 ล้านบาท และบริษัทจะนาเงินจานวนดังกล่าว ใช้ในการดาเนินธุรกิจและ
ปรับโครงสร้างทางการเงินตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น
จากนั้น ประธานที่ประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่
นายสิ ทธิ ชยั ลีเกษม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กาไรสะสมของบริษัทมีการลงทุนในธุรกิจหรือหน่วยลงทุนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจหลักของบริษัทในการให้เช่าซื้อและให้เช่าทางการเงินหรือไม่
นายวิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันกาไรสะสมของบริษัทใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในธุรกิจเช่าซื้อและเช่าทางการเงินของบริษัทเพียงอย่างเดียว โดยมิได้มีการนาเงินไปลงทุนในธุรกิจอื่นแต่อย่างใด
นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิ ศ กรรมการ / กรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ป ระชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทมีการเจริญเติบโตทางธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง การเสนอเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทาให้บริษัทมีความมั่นคงแข็งแกร่งด้านเงินทุน และจะสามารถบริหารโครงสร้างทาง
การเงินให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ในระยะยาว
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นายเศรษฐวุฒิ อังคีรสคุปต์ กระเษี ยรอภิ บาล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้ จะทาให้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่เท่าใด จะเพียงพอต่อการลงทุน ขยายธุรกิจในช่วงระยะเวลากี่ปี และต้นทุนทางการเงินหลังการเพิ่มทุนจะ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร
นายวิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้จะทาให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้นอยู่ที่ประมาณ 4 เท่า ซึ่งจะเพียงพอต่อการลงทุนขยายธุรกิจในระยะหนึ่ง โดยคณะกรรมการและผู้บริหารจะพิจารณาจัดหา
แหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากการกู้ยืมเงินหรือออกตราสารหนี้ ในอนาคต ทั้งนี้ โดยรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่
ประมาณ 5 - 6 เท่า สาหรับต้นทุนทางการเงินในปี 2563 จะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีการปรับแผนบริหารสภาพคล่อง
ทางการเงิน และสัดส่วนหนี้สินระยะสั้นและระยะยาวให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยการออกตราสารหนี้ระยะยาวเพื่อทดแทน
ตราสารหนี้ระยะสั้นที่ครบกาหนดชาระ จึงทาให้ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของบริษัทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิ ศ กรรมการ / กรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในช่วงที่ผ่านมาตลาดเงิน ตลาดทุนมี
ความผันผวนอันเนื่องมาจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ คณะกรรมการบริหารจึงมีการทบทวนแผนบริหารสภาพคล่องทางการเงินของ
บริษัทให้มีเสถียรภาพและความมั่นคงในระยะยาวเพิ่มมากขึ้น
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความเห็น เพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัท
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
2,604,613,980 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย
228,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.01
งดออกเสียง
เสียง คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย
เสียง คิดเป็นร้อยละ
วาระที่ 11 พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริษทั
นายวิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทจะดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจด
ทะเบียนเดิมจานวน 3,775,353,450 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 5,663,030,175 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน
1,887,676,725 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 10 ข้างต้น บริษัทจะดาเนินการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจานวน 1,887,676,725 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท
กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคานวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง
2) ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม แต่ ล ะรายสามารถจองซื้ อ หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น เกิ น กว่ า สิ ท ธิ ข องตนตามอั ต ราที่ ก าหนดไว้ ข้ า งต้ น ได้
(Oversubscription) แต่จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น
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การจั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น เพื่ อ เสนอขายให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม ของบริ ษั ท ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น (Rights
Offering) ในครั้งนี้กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Rights Offering) ในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจอง
ซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ดังนี้
(ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
ในรอบแรกมีจานวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่
จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชาระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจานวนที่แสดงความจานงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
(ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
ในรอบแรกมีจานวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกิน
กว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
(1) จัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนาสัดส่วน
การถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจานวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจานวนหุ้นที่ผู้ที่
จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้
จานวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชาระค่าจองซื้อแล้ว
(2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (1) ให้ทาการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่
ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธขี ้อ (1) จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจาก
การจัดสรร ทั้งนี้ จานวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชาระ
ค่าจองซื้อแล้ว
ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรตามวิธีข้า งต้นแล้ว บริษัทจะดาเนินการเสนอให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายดังกล่าวต่อไป
ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อเกินกว่าสิ ทธิ ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทาให้ ผู้ถือหุ้น
รายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ของผู้ถือหุ้นราย
ดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัท ในลักษณะดังต่อไปนี้
(ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงากิจการ (“ประกาศที่ ทจ.12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของกิจการตามที่กาหนดไว้ในประกาศที่ ทจ.12/2554) หรือ
(ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท
3) ในการด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ดั ง กล่ า ว ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ บุ ค คลที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี้
(ก) กาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน
การถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย
(ข) กาหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจานวนหรือหลาย
คราว อัตราส่วนการเสนอขาย วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสี ิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) การ
กาหนดวัน เวลา จองซื้อและชาระราคา ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชาระราคา รายละเอียดในการ
จัดสรรและการเสนอขายอื่นๆ
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(ค) ลงนามในแบบคาขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จั ด สรรหุ้ น สามัญเพิ่มทุ น ซึ่ ง รวมถึงการติด ต่อ และการยื่น เอกสารต่อ เจ้าหน้ าที่ หรือ ตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
(ง) ดาเนินการใดๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
สาหรับวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการกาหนด วันจองซื้อและชาระเงินค่าจองซื้อ
หุ้นเพิ่มทุน บริษัทจะกาหนดและประกาศให้ทราบผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครั้ง ภายใต้
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
จากนั้น ประธานที่ประชุมมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดวิธีการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนให้ที่ประชุม
รับทราบเพิ่มเติม
นายพลพีร ์ ศักยภาพวิ ชานนท์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ ตัวอย่างวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดัง
รายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ในหนังสือเชิญประชุม และได้อธิบายผลกระทบ ที่มีต่อผู้
ถือหุ้นจากการขายหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้
- ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท (Price Dilution) ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิม
แต่ละราย หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเลย จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท แต่หากผู้ถือหุ้น
เดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจนครบทั้งจานวน จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ซึ่งกระทบต่อผู้ถือหุ้น
ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยราคาตลาดของหุ้นจะลดลงในอัตราร้อยละ 24.05
- ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้น เดิ ม
แต่ละราย หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเลย จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น แต่ในกรณีที่
ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่
และ/หรือ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจานวนจะมีผลกระทบ
ต่อสัดส่วนการผู้ถือหุ้น (Control Dilution) โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วน การถือหุ้นลดลงประมาณ ร้อยละ 33.33
- ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earning Per Share Dilution) ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้
ถือหุ้นเดิมแต่ละราย หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเลย จะไม่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร ( Earning
Per Share) แต่หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจนครบทั้งจานวนจะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earning Per
Share Dilution) โดยส่วนแบ่งกาไรจะลดลงในอัตราร้อยละ 33.33
จากนั้น ประธานที่ประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่
นางสาวราโมณา คุรุวาณิ ชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กาหนดการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเป็นช่วงใด และจะ
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการเพิ่มทุนของบริษัทผ่านช่องทางใด
นายพลพีร ์ ศักยภาพวิ ชานนท์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุน้
สามัญเพิ่มทุน และการกาหนดวันจองซื้อและชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัทจะกาหนดและประกาศให้ทราบผ่านระบบเผยแพร่
สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครั้ง
นายเอกชัย ศรีเสวกกาญจน ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า กาหนดการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะอยู่ในช่วงไตร
มาสที่ 3 - 4 ใช่หรือไม่
นายวิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สาหรับระยะเวลาดาเนินการเพิ่มทุน คณะกรรมการ
บริษัทจะมีการประกาศให้ทราบอีกครั้งในช่วงไตรมาสที่ 3 - 4
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เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความเห็น เพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทั ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

2,604,613,980
228,500
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.99
0.01
-

วาระที่ 12 พิ จารณาเรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)
นายวิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการผู้จัดการ สรุปภาพรวมการประกอบธุรกิจในปี 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมโดย
ไม่มีการลงมติ
นายโกวิ ท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปี 2563 บริษัท
ตั้งเป้าหมายการให้สินเชื่อใหม่เฉลี่ยเดือนละ 1,500 ล้านบาท ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ในช่วงต้นปี ประมาณ 20% สาหรับ
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ในไตรมาสที่ 1 อยู่ที่ 4.7% และในไตรมาสที่ 2 อยู่ที่ 5.5% อันเนื่องมาจากลูกหนี้ที่ได้ รั บ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างไรก็ตามฝ่ายจัดการได้เฝ้าระวังและติดตามลูกหนี้อย่างใกล้ชิด
รวมถึงได้กาหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้โดยการพักชาระหนี้ การขยายระยะเวลาผ่อนชาระและการรีไฟแนนซ์ตามความ
เหมาะสมของลูกหนี้ แต่ละราย โดยในไตรมาสที่ 2 บริษัทได้ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้โดยการพักชาระหนี้ตามนโยบายของภาครัฐ
รวมประมาณ 7,000 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทต้องหยุดรับรู้ รายได้จากการพักชาระหนี้ ดังกล่าวเดือนละประมาณ 30 ล้านบาท
ซึ่งลูกหนี้ ที่บริษัท ได้ให้ความช่วยเหลือ บริษัทได้ติดตามผลกระทบที่ลูกหนี้ได้รับอย่างใกล้ชิด โดยคาดว่าลูกหนี้ ประมาณ 80%
จะสามารถกลับมาผ่อนชาระได้ตามปกติในช่วงไตรมาสที่ 3 และอีกประมาณ 20% ที่ยังคงได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ บริษัทจะ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป
สาหรับยอดขายรถบรรทุกใหม่ลดลงจากปีก่อนประมาณ 20% ในขณะที่ยอดขายรถ Super Car ยังคงเป็นไปตามปกติ ไม่ได้
รับผลกระทบแต่อย่างใด และสาหรับภาพรวมตลาดสินเชื่อเช่าซื้อ ในปัจจุบันผู้ให้บริการแต่ละราย ได้เพิ่มความเข้มงวด ในการให้
สินเชื่อใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกหนี้กลายเป็นลูกหนี้ด้อยคุณภาพ (NPL) ในอนาคต อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 1 - 2 บริษัทได้ตั้ง
สารองพิเศษ Management Overlay เพื่อรองรับหนี้ด้อยคุณภาพที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปีนี้
นายสมชัย สุชาติ เจริ ญยิ่ ง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่ายอดขายรถยนต์จะ
ลดลงประมาณ 50% จะส่งผลกระทบต่อบริษัทมากน้อยเพียงใด และการพักชาระหนี้ที่บริษัทได้ดาเนินการช่วยเหลือลูก หนี้ไปนั้น
หน่วยงานภาครัฐได้ให้ความช่วยเหลือบริษัทหรือไม่ อย่างไร
นายโกวิ ท รุง่ วัฒนโสภณ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ยอดขายรถยนต์ที่
ลดลงนั้น ส่วนหนึ่งมาจากยอดขายรถยนต์เพื่อการส่งออก และอีกส่วนหนึ่งมาจากยอดขายรถยนต์ภายในประเทศ โดยลูกค้าของ
บริษัทที่ประกอบธุรกิจรับจ้างขนส่งชิ้นส่วนยานยนต์อาจได้รับผลกระทบในส่วนนี้อยู่บ้า ง อย่างไรก็ตาม ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวสามารถ
นารถบรรทุกที่เช่าซื้อไปใช้รับจ้างขนส่งสินค้าประเภทอื่นแทนได้
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สาหรับการพักชาระหนี้ที่บริษัทได้ดาเนินการช่วยเหลือลูกหนี้ไปนั้น บริษัทปฏิบัติตามมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ตามที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด และได้ยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่า (Soft Loan) สาหรับผู้ประกอบการ Non-Bank
โดยได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นจานวนเงิน 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2% ระยะเวลากู้ยืม 2 ปี
นายยุทธนา วาฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ลูกหนีข้ องบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีประมาณกี่เปอร์เซ็น และลูกหนี้
ด้อยคุณภาพ (NPL) ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4 นั้น จะมีปริมาณประมาณเท่าใด
นายโกวิ ท รุง่ วัฒนโสภณ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ลูกหนี้ของบริษัท
ที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยตรงนั้น มี ประมาณ 1% ของพอร์ตสินเชื่อรวม และในส่วนของการคาดการณ์ปริมาณลูกหนี้ด้อย
คุณภาพ (NPL) ในไตรมาสที่ 4 นั้น บริษัทยังคงติดตามสถานการณอย่างใกล้ชิด แต่ยังไม่อาจประมาณการเป็นตัวเลขที่ชัดเจนได้
เนื่องจากต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ รวมถึงนโยบายของภาครัฐที่จะมีผลต่อการดาเนินธุรกิจและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความมั่นใจว่า ในช่วงที่เศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวนั้น กลุ่มลูกค้า ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจ โลจิสติกส์จะ
สามารถกลับมาฟื้นตัวได้เร็ว เนื่องจากอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความจาเป็นต่ออุตสาหกรรมอื่น
นายโกศล นิ นบดี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ประกาศขอให้ธนาคารพาณิชย์งดจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลนั้น ส่งผลกระทบต่อนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทหรือไม่ อย่างไร
นายวิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทไม่อยู่ในขอบเขตของประกาศฉบับดังกล่าว จึงไม่มี
ผลกระทบต่อนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิ ตามที่ได้
กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท หากไม่มีเหตุจาเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของ
บริษัทอย่างมีนัยสาคัญ
นางสาวสุวภัทร อังกาบแก้ว ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า บริษัทมีส่วนแบ่ง ทางการตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์แต่ละ
ประเภทในจานวนเท่าใด
นายโกวิ ท รุง่ วัฒนโสภณ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สาหรับรถบรรทุก
ใหม่ บริ ษั ท มี ส่ว นแบ่ ง ทางการตลาดประมาณ 22% รถบรรทุ ก ใช้ แ ล้ ว คาดว่ า มี ส่ว นแบ่ ง ทางการตลาดประมาณ 60% และ
รถ Super Car คาดว่ามีส่วนแบ่งทางการตลาดในสัดส่วนที่มากกว่าผู้ให้บริการรายอื่น เนื่องจากมีผู้ให้บริการสินเชื่อรถยนต์ประเภท
ดังกล่าวไม่มากนัก ทั้งนี้ สาหรับรถ Big bike Taxi และอื่นๆ บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดไม่มากนัก
หลังจากตอบข้อถามเป็นที่เรียบร้อยประธานจึงกล่าวปิดการประชุม
ปิ ดการประชุมเวลา 16.30 น.
ขอแสดงความนับถือ
- วิรตั น์ ชินประพินพร ลงชื่อ ___________________________ ประธานในที่ประชุม
( นายวิรัตน์ ชินประพินพร )
ประธานกรรมการ
- พลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ ลงชื่อ ___________________________ เลขานุการบริษัท
( นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ )
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการอาวุโส

- วิวรรธน์ ก้องยศกุลพัฒน์ ลงชื่อ ___________________________ ผู้บันทึกการประชุม
( นายวิวรรธน์ ก้องยศกุลพัฒน์ )
ผู้ชว่ ยเลขานุการบริษัท
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