เอกสารแนบ 1 : ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2564
บริษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชัน้ 11 อาคาร
สินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
กรรมการที่รว่ มประชุม
1.นายวิรตั น์
2.นายโกวิท

ชินประพินพร
รุ่งวัฒนโสภณ

3.ดร.ถกล
4.นายวราวุธ

นันธิราภากร
วราภรณ์

5.นายสุรพล

สติมานนท์

ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ / ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่รว่ มประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์
1.นายเจริญสุข
กิจอิทธิ
กรรมการ
2.นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป
กรรมการ
3.นายสมเจตน์
หมู่ศริ เิ ลิศ
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ ง /
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
4.นายกาธร
ตันติศริ วิ ฒ
ั น์
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ ง
5.นายสรศักย์
ชยารักษ์
กรรมการ
6.นายสุวทิ ย์
อรุณานนท์ชยั
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
7.ดร.นารี
บุญธีรวร
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ผูบ้ ริหารที่รว่ มประชุม
1.นายพลพีร์
2.นางสาวอัญชัญ

ศักยภาพวิชานนท์
สีสม

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส / เลขานุการบริษทั
ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ ายบัญชี และฝ่ ายวางแผนและกลยุทธ์ (CFO)

ผูส้ อบบัญชีที่รว่ มประชุม
1.นางสาวศรัญญา ผลัดศรี
2.นางสาวธัญนาถ แซ่โง้ว

บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด
บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด

ที่ปรึกษากฎหมายอิ สระที่รว่ มประชุม
1.นางสาวณัฐชยา วรรณไพบูลย์

สานักงานกฎหมายศาสตร์ชยั
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เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.
นายวิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร ประธานกรรมการ เป็ นประธานทีป่ ระชุม ได้ประกาศแจ้งองค์ประชุม ณ เวลา 14.00 น.
มีผู้ถือ หุ้น ที่ม าด้ว ยตนเอง จ านวน 16 ราย รวมจ านวนหุ้น 40,196,618 หุ้น และผู้ถือ หุ้น ที่ม อบฉัน ทะ จ านวน 531 ราย
รวมจานวนหุ้น 4,551,942,682 หุ้น รวมจานวนผู้ถือหุ้นทัง้ สิน้ 547 ราย รวมจานวนหุ้นทัง้ สิ้น 4,592,139,300 หุน้ คิดเป็ น
ร้อยละ 81.09 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมดของบริษทั จานวน 5,663,028,199 หุน้ ซึง่ มากกว่าหนึ่งในสามของจานวน
หุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมดของบริษทั ครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั
ประธานกรรมการได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า ในการประชุมครัง้ นี้บริษัทได้ปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันโรคของ
หน่ วยงานภาครัฐ โดยได้พ่นน้ ายาทาความสะอาดฆ่าเชื้อโรคบริเวณสถานทีป่ ระชุมก่อนการประชุม และได้คดั กรองผู้ร่วม
ประชุมทุกท่านก่อนเข้าร่วมการประชุม ซึง่ อาจทาให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียน จึงขออภัยในความไม่
สะดวกทีเ่ กิดขึน้
จากนัน้ ประธานกรรมการมอบหมายให้ นายวิวรรธน์ ก้องยศกุลพัฒน์ ผูช้ ่วยเลขานุการบริษทั เป็ นผูบ้ นั ทึกการประชุม
และมอบหมายให้นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ เลขานุ การบริษทั แนะนากรรมการและผูบ้ ริหารที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงชีแ้ จง
รายละเอียดและวิธกี ารประชุมให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ
นายพลพีร ์ ศักยภาพวิ ชานนท์ เลขานุการบริษทั ได้แนะนากรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมเป็ นรายบุคคล จานวนทัง้ หมด
12 ท่าน (คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของคณะกรรมการ) จากนัน้ ได้แนะนาผูบ้ ริหารสูงสุดด้านการเงิน (CFO) รวมถึงผู้แทน
จากสานักงานสอบบัญชีของบริษทั ที่เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ ได้แนะนาทีป่ รึกษากฎหมายอิสระที่บริษัทแต่งตัง้ ให้เป็ นสักขี
พยานในการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง ให้เป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของ
บริษทั
เลขานุการบริษทั ได้ชแ้ี จงวิธปี ฏิบตั ใิ นการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระต่อทีป่ ระชุม โดยการออกเสียงลงคะแนนให้
ถือหนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสียง สาหรับวาระที่ 2 และวาระที่ 7 เป็ นการเสนอรายงานเพื่อให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับทราบเท่านัน้ จึงไม่มี
บัต รลงคะแนน กรณี ท่ีผู้ถือ หุ้น มีม ติ “ไม่ เ ห็น ด้ว ย” หรือ “งดออกเสีย ง” ให้ผู้ถือ หุ้น กรอกบัต รลงคะแนนที่บ ริษัท จัด ไว้ใ ห้
เมื่อเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าทีเ่ ก็บและรวบรวมคะแนนต่อไป บัตรลงคะแนนใดที่มไิ ด้ลงลายมือชื่อหรือลงมติ
มากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็ น “บัตรเสีย” สาหรับผูถ้ อื หุน้ ทีม่ มี ติ “เห็นด้วย” ไม่ตอ้ งส่งบัตรลงคะแนน โดยบริษทั จะนาคะแนนเสียง
ที่มีม ติ “ไม่ เ ห็น ด้ ว ย” “งดออกเสีย ง” และ “บัต รเสีย ” หัก ออกจากจ านวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ ถื อ หุ้น ที่เ ข้า ร่ ว มประชุ ม
ได้จานวนเท่าใดจะถือเป็ นคะแนนเสียงทีม่ มี ติเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามวาระทีเ่ สนอ โดยบริษทั จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกวาระ
เมื่อจบการลงคะแนน
สาหรับวาระที่ 6 การเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ บริษทั จัดให้มกี ารลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการ
เป็ นรายบุคคลและจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถอื หุน้ ทุกรายทีเ่ ข้าร่วมประชุม ทัง้ กรณีท่ผี ถู้ อื หุ้นมีมติ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย”
หรือ “งดออกเสียง” สาหรับผู้ถอื หุน้ ทีท่ าหนังสือมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมแทนการประชุม
ด้วยตนเอง และได้ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผูถ้ อื หุน้ ท่านนัน้ บริษทั ได้รวบรวมคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ในระบบ
เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ระหว่างรอรวบรวมผลการลงมติในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมอาจดาเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน
เมื่อรวบรวมผลการลงมติเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว จะกลับมารายงานผลให้ทราบเป็ นรายวาระอีกครัง้
นอกจากนี้ บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติมได้ ในระหว่างการประชุมแต่ละวาระ
สาหรับผูถ้ อื หุน้ ท่านใดทีม่ ปี ระเด็นสอบถาม โปรดยกมือขึน้ จะมีเจ้าหน้าทีน่ าไมโครโฟนไปให้กบั ผูถ้ อื หุน้ โดยขอให้แจ้งชื่อและ
นามสกุลทุกครัง้ หรือเขียนคาถามพร้อมชื่อและนามสกุลลงในกระดาษ แล้วโปรดยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าทีเ่ ก็บรวบรวมคาถาม
และให้ผู้จดบัน ทึก การประชุ ม ได้บ ัน ทึก รายงานการประชุ ม ไว้ไ ด้อ ย่ า งถู ก ต้อ ง ทัง้ นี้ ได้ข อความร่ ว มมือ ผู้เ ข้า ร่ว มประชุ ม
งดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มภายในห้องประชุม เพื่อลดความเสีย่ งต่อการแพร่กระจายของเชือ้ โรค และได้ขอความร่วมมือ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมให้ทาการปิ ดเสียงโทรศัพท์ระหว่างการประชุม เพื่อไม่ให้เป็ นการรบกวนผูเ้ ข้าร่วมประชุมท่านอื่น
จากนัน้ ประธานทีป่ ระชุมจึงกล่าวเปิ ดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
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วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2563
นายวิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร ประธานที่ประชุม ชี้แ จงต่ อที่ประชุม ว่า ตามที่บริษัท ได้จดั การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2563 เมื่อวันศุกร์ท่ี 10 กรกฎาคม 2563 และบริษทั ได้นาส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กบั ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกาหนดเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทัง้ ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทั เพื่อให้
ผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ซึง่ คณะกรรมการ
พิจารณาแล้ว เห็นว่าได้มกี ารบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถอื หุน้ พิจารณารับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว
จากนัน้ ประธานทีป่ ระชุมสอบถามว่าผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่
เมื่อไม่มผี ู้ถือหุ้นท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็น ประธานที่ประชุม จึงเสนอให้ท่ปี ระชุม พิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
4,592,139,300 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสีย
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
วาระที่ 2 พิ จารณารับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริษทั ในรอบปี 2563
นายวิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร ประธานทีป่ ระชุม ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 41 กาหนดให้ทป่ี ระชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการทีแ่ สดงถึงกิจการของบริษทั ในรอบปี ทผ่ี ่านมา จึงมอบหมายให้
นางสาวอัญชัญ สีสม ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ ายบัญชี และฝ่ ายวางแผนและกลยุทธ์ (CFO) เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดในวาระนี้
นางสาวอัญชัญ สีสม ผู้อานวยการอาวุโสฝ่ ายบัญชี และฝ่ ายวางแผนและกลยุทธ์ (CFO) รายงานผลการดาเนินงาน
ของบริษทั ในรอบปี 2563 ต่อทีป่ ระชุม โดยสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
ส าหรับ ปี 2563 บริษั ท และบริษั ท ย่ อ ยมีร ายได้ ร วมจ านวน 4,262.73 ล้ า นบาท เพิ่ม ขึ้น จากปี 2562 จ านวน
24.58 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 0.58 ซึ่ง ประกอบด้วยรายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินจานวน
3,515.77 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 82.48 ของรายได้รวม รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจานวน 316.17 ล้านบาท และ
รายได้อ่นื จานวน 430.82 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 7.42 และร้อยละ 10.11 ของรายได้รวม ตามลาดับ
บริษัท และบริษัทย่ อ ยมี ค่ าใช้จ่ า ยรวมจ านวน 1,938.99 ล้านบาท เพิ่ม ขึ้นจากปี 2562 จ านวน 164.09 ล้า นบาท
ซึง่ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายทางการเงินจานวน 1,063.47 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 52.12 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 จากการจัดหา
แหล่งเงินกู้เพื่อให้สอดคล้องกับการปล่อยสินเชื่อและการบริหารสัดส่วนโครงสร้างหนี้สนิ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
จานวน 537.61 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จานวน 32.42 ล้านบาท และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL)
จานวน 337.91 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับหนี้สญ
ู และหนี้สงสัยจะสูญในปี 2562 ทีม่ จี านวน 193.53 ล้านบาท เป็ นผลมาจาก
ภาวะความเสีย่ งด้านเครดิตทีเ่ พิม่ สูงขึน้ จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
บริษทั และบริษทั ย่อยมีกาไรสุทธิจานวน 1,860.21 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จานวน 103.36 ล้านบาท หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 5.26 และอัตรากาไรสุทธิอยู่ทร่ี อ้ ยละ 43.64 โดยมีอตั ราดอกเบีย้ รับอยู่ทร่ี อ้ ยละ 7.04 ในขณะทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ จ่ายเพิม่ ขึน้
จากปี ก่อนมาอยู่ทร่ี อ้ ยละ 2.70 ทาให้บริษทั มีสว่ นต่างของดอกเบีย้ อยู่ท่รี อ้ ยละ 4.34
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ฐานะการเงิน ของบริษั ท ส าหรับ ปี 2563 บริษั ท และบริษั ท ย่ อ ยมีสิน ทรัพ ย์ ร วมจ านวน 48,518.01 ล้ า นบาท
โดยมีสดั ส่วนของลูกหนี้เช่าซื้อ คิดเป็ นร้อยละ 94.93 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจากปี 2562 จากภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวลง
ทาให้บริษทั มีการให้สนิ เชื่อด้วยความระมัดระวัง ในขณะทีห่ นี้สนิ รวมมีจานวน 37,699.32 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ
12.75 เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อบริหารโครงสร้างทางการเงิน และส่วนของผู้ถือหุ้น มีจานวน
10,818.69 ล้านบาท
สาหรับการต่อต้านการคอร์รปั ชัน คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติอนุมตั นิ โยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชันของ
บริษทั เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด ซึง่ นโยบายและมาตรการดังกล่าวได้มกี าร
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษทั นอกจากนี้ บริษทั ได้รบั การรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต หรือ โครงการ CAC ตัง้ แต่ปี 2557 โดยในปี 2563 บริษัทได้รบั การรับรองต่ออายุสมาชิกโครงการ CAC เป็ นครัง้ ที่ 2
และสาหรับ บริษทั อาร์ทเี อ็น อินชัวร์รนั ส์ โบรกเกอร์ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ก็ได้รบั การรับรองเป็ นสมาชิกโครงการ
CAC ในปี ทผ่ี ่านมาเช่นเดียวกัน
จากนัน้ ประธานทีป่ ระชุมสอบถามว่าผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่
นายฐิ ติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถอื หุ้น สอบถามว่า ลูกหนี้ท่เี ข้าร่วมมาตรการพักชาระหนี้ปัจจุบนั กลับมาผ่อนชาระ
เป็ นปกติแล้วประมาณเท่าใด ภาวะตลาดในปั จจุบนั มีแนวโน้ มเป็ นอย่างไร และเงินที่บริษัทได้รบั จากการเพิ่มทุนนาไปใช้
เพื่อวัตถุประสงค์ใดบ้าง
นายโกวิ ท รุง่ วัฒนโสภณ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ ดั การ ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า ในปี ทผ่ี ่าน
มาบริษัทได้ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้โดยการพักชาระหนี้ตามนโยบายของภาครัฐรวมประมาณ 7,700 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่
สามารถกลับมาผ่อนชาระได้ตามปกติ คงเหลือลูกหนี้ในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วทีย่ งั คงได้รบั ผลกระทบทางเศรษฐกิจเนื่องมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สาหรับภาวะตลาดสินเชื่อเช่าซือ้ มีแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ จากยอดขายรถบรรทุกทีเ่ พิม่ สูงขึน้ กว่าปี ก่อน โดยบริษทั ตัง้ เป้ าหมาย
การปล่อยสินเชื่อใหม่ในปี 2564 จานวน 24,000 ล้านบาท ทัง้ นี้ บริษทั จะประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเพื่อพิจารณาการ
ปล่อยสินเชื่อให้เหมาะสมต่อไป
นายวิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร ประธานกรรมการ ชี้แ จงต่ อที่ป ระชุ ม เพิ่มเติม ว่ า ในปี ท่ีผ่ านมาตลาดเงิน ตลาดทุน มี
ความผันผวนอันเนื่องมาจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ บริษทั จึงนาเงินทีไ่ ด้รบั จากการเพิม่ ทุน มาใช้ในการชาระคืนตราสารหนี้
ทีค่ รบกาหนด เพื่อบริหารโครงสร้างทางการเงินและบริหารสภาพคล่องให้มเี สถียรภาพและความมันคงในระยะยาวเพิ
่
ม่ มากขึน้
นายยุทธนา วาฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากการที่มีบริษัทให้บริการเช่าซื้อรถบรรทุกเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี ทผ่ี ่านมา ส่งผลกระทบต่อตลาดสินเชื่อเช่าซือ้ และบริษทั หรือไม่ อย่างไร และจากการทีบ่ ริษทั มี
การให้สนิ เชื่อลูกค้ารายใหญ่เพิม่ มากขึน้ จะทาให้อตั ราดอกเบีย้ รับถัวเฉลีย่ ลดลงหรือไม่ อย่างไร
นายโกวิ ท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จดั การ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัท
ดังกล่าวที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี ท่ผี ่านมานัน้ มีการประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ
รถบรรทุกมาอย่างยาวนาน อย่างไรก็ตาม ยังคงมีสดั ส่วนทางการตลาดไม่มากนัก ประกอบกับมีต้นทุนทางการเงินที่สูงกว่า
บริษทั จึงไม่มผี ลกระทบทางธุรกิจต่อบริษทั อย่างมีนยั ยะสาคัญ
สาหรับการให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้ารายใหญ่ เนื่องจากมีความเสี่ยงในการผิดนัดชาระหนี้น้อยกว่าลูกค้ารายย่อย
ส่งผลให้อ ัตราดอกเบี้ยรับลดลงตามความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม บริษัทจะมุ่งให้บริการสินเชื่อเช่ าซื้อในทรัพย์สนิ ประเภทอื่น
เพื่อรักษาอัตราดอกเบีย้ รับถัวเฉลีย่ ให้อยู่ในระดับทีส่ ามารถทากาไรได้อย่างต่อเนื่อง
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นายสกนธ์ ขันธุลา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในอนาคตต้นทุนทางการเงินของบริษัทมีแนวโน้ ม จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
อย่างไร
นายวิ ร ตั น์ ชิ น ประพิ น พร ประธานกรรมการ ชี้แ จงต่ อ ที่ป ระชุ ม ว่ า ตามที่บ ริษั ท มีก ารปรับ โครงสร้า งหนี้ สิน
เพื่อบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง เป็ นหนี้สนิ ระยะสัน้ ร้อยละ 31 และหนี้สนิ ระยะยาวร้อยละ 69 ส่งผลให้อตั ราดอกเบีย้ จ่าย
ถัวเฉลีย่ เพิม่ สูงขึน้ โดยคาดว่าในปี 2564 อัตราดอกเบีย้ จ่ายถัวเฉลีย่ จะใกล้เคียงกับในปี 2563 ทีผ่ ่านมา
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2563 ตามทีค่ ณะกรรมการชี้แจงและ
เนื่องจากวาระนี้เป็ นการเสนอเพื่อทราบ จึงไม่มกี ารลงมติแต่อย่างใด
วาระที่ 3 พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ น (งบแสดงฐานะการเงิ น งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงิ นสด และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ น) สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
นายวิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร ประธานทีป่ ระชุม มอบหมายให้ ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดในวาระนี้
ดร.ถกล นันธิ ราภากร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั
มหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 41 และ 45 กาหนดให้บริษทั ต้องมีการจัดทางบดุล และบัญชี
กาไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิโดยต้องจัดให้
ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ก่อนนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยงบการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 ซึง่ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตของบริษัทแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตได้แสดงความเห็นว่างบ
การเงินดังกล่าวถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทัง้ นี้ โดยผ่านการพิจารณาสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและได้รบั รองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในรายงานประจาปี
2563 โดยสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้
รายการ
งบการเงิ นรวม
สินทรัพย์รวม (บาท)
48,518,010,906
หนี้สนิ รวม (บาท)
37,699,323,239
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม (บาท)
10,818,678,867*
รายได้รวม (บาท)
4,262,728,692
กาไรสุทธิ (บาท)
1,860,203,350*
อัตราส่วนกาไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
0.40*
หมายเหตุ * เฉพาะส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
48,331,538,144
37,626,203,505
10,705,334,639
4,222,229,170
1,860,646,435
0.40

จากนัน้ ประธานทีป่ ระชุมสอบถามว่าผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่
นายปิ ยพล อนุ พุทธางกูร อาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดในงบการเงินปี 2563 จึงปรากฎรายการ
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ รายการดังกล่าวมีความหมายอย่างไร
นางสาวอัญชัญ สีสม ผู้อานวยการอาวุโสฝ่ ายบัญชี และฝ่ ายวางแผนและกลยุทธ์ (CFO) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี
2563 บริษทั นามาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน จานวน 5 ฉบับ มาถือปฏิบตั ิเป็ นครัง้ แรก จึงทาให้
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ปรากฏรายการสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ตามสัญญาเช่าอาคารและยานพาหนะสุทธิ จานวน 20,386,106 บาท โดย ณ วันทีส่ ญ
ั ญาเช่า
เริ่มมีผล กลุ่ มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ด้ว ยมูลค่ าราคาทุ นหักค่ าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าสะสม
และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าใหม่
นายฐิ ติ พงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือ หุ้น สอบถามว่ า ตามข้อ มูลในรายงานประจ าปี ปรากฏรายการที่ดินเปล่ า ใน
เขตขุมทอง (ทับยาว) อาเภอลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร พืน้ ที่ 17-2-25 ไร่ บริษทั มีวตั ถุประสงค์การใช้ทด่ี นิ ดังกล่าวอย่างไร
นายโกวิ ท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ ดั การ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ปั จจุบนั
บริษทั ไม่มวี ตั ถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทีด่ นิ แปลงดังกล่าว โดยได้ถอื กรรมสิทธิไว้
์ เพื่อรอการขายในอนาคต
เมื่อไม่มผี ู้ถือหุ้นท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็น ประธานที่ประชุม จึงเสนอให้ท่ปี ระชุม พิจารณา
อนุ ม ัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน )
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั งิ บการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน) สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
4,592,139,300 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสีย
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
วาระที่ 4 พิ จารณาอนุมตั ิ จดั สรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2563 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
นายวิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร ประธานทีป่ ระชุม ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535
มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 46 กาหนดให้บริษทั ต้องจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้นพิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินกาไรสุทธิ
ประจ าปี 2563 เป็ น ทุ น ส ารองตามกฎหมาย จ านวน 93,500,000 บาท รวมเป็ น เงิน ส ารองตามกฎหมายสะสมจ านวน
471,500,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 8.33 ของทุนจดทะเบียน
จากนัน้ ประธานทีป่ ระชุมสอบถามว่าผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่
เมื่อไม่มผี ู้ถือหุ้นท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็น ประธานที่ประชุม จึงเสนอให้ท่ปี ระชุม พิจารณา
อนุมตั จิ ดั สรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2563 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั จิ ดั สรรเงินกาไรสุทธิประจาปี 2563 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
4,592,139,300 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสีย
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
-
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วาระที่ 5 พิ จารณาอนุมตั ิ จ่ายเงิ นปันผล สาหรับผลการดาเนิ นงานประจาปี 2563 และกาหนดวันจ่ายเงิ นปันผล
นายวิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร ประธานทีป่ ระชุม ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่ต่ากว่าร้อยละ 50
ของกาไรสุทธิ ตามทีไ่ ด้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั หากไม่มเี หตุจาเป็ นอื่นใดและการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ไม่มผี ลกระทบต่อ
การดาเนินงานปกติของบริษทั อย่างมีนัยสาคัญ และจากผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ของบริษทั บริษทั มีกาไรสุทธิตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการ จานวน 1,860,646,435 บาท และกาไรสุทธิตามงบการเงินรวม จานวน 1,860,203,350 บาท ทัง้ ยังมี
กาไรสะสมจานวนหนึ่ง บริษทั จึงสามารถจ่ายเงินปั นผลได้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
อนุมตั จิ ่ายเงินปั นผลตามรายละเอียดดังนี้
1.อนุมตั จิ ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีป่ รากฎรายชื่อ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้
ถือหุ้น (Record date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผล เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท รวมเป็ นเงินปั นผล
ทัง้ สิน้ 962,714,794 บาท ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 51.74 ของกาไรสุทธิประจาปี 2563 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และคิดเป็ น
ร้อยละ 51.75 ของกาไรสุทธิประจาปี 2563 ตามงบการเงินรวม ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษทั
2.อนุมตั กิ าหนดวันจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 27 เมษายน 2564
ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ทผ่ี ่านมา ดังนี้
รายละเอียด
กาไรสุทธิ (บาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
กาไรสุทธิ (บาท) (งบการเงินรวม)
จานวนหุน้ ทีช่ าระมูลค่าแล้ว (หุน้ )
เงินปั นผลสุทธิต่อหุน้ (หุน้ /บาท)
รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทัง้ สิน้ (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ
(ร้อยละ) (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ
(ร้อยละ) (งบการเงินรวม)
หมายเหตุ * เฉพาะส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั

ผลการดาเนิ นงาน
ปี 2563 (ปี ที่เสนอ)
1,860,646,435
1,860,203,350*
5,663,028,199
0.17
962,714,794

ปี 2562 (ปี ที่ผา่ นมา)
1,849,703,703
1,963,564,460*
3,775,353,450
0.32
1,802,111,104

51.74

65.31

51.15

31.51

จากนัน้ ประธานทีป่ ระชุมสอบถามว่าผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่
เมื่อไม่มผี ู้ถือหุ้นท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็น ประธานที่ประชุม จึงเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณา
อนุมตั จิ ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563 และกาหนดวันจ่ายเงินปั นผล
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563 และกาหนดวันจ่ายเงินปั นผล
ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
4,592,139,300 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสีย
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
-
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วาระที่ 6 พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจาปี 2564
นายวิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร ประธานที่ประชุม ได้เชิญกรรมการที่ออกตามวาระออกจากที่ประชุม เป็ นการชัวคราว
่
เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้แสดงความเห็นและลงคะแนนอย่างเป็ นอิสระในวาระนี้ และได้ชแ้ี จงต่อทีป่ ระชุมว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั
มหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 22 กาหนดให้ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการ
ออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา โดยให้กรรมการทีอ่ ยู่ในตาแหน่งนานทีส่ ุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง ทัง้ นี้กรรมการซึ่งพ้นจาก
ตาแหน่งอาจได้รบั เลือกตัง้ ให้กลับเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ปั จจุบ ันคณะกรรมการบริษัท มีจานวน 12 ท่ าน จึงมีก รรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2564 จานวน 4 ท่าน โดยกรรมการทีอ่ ยู่ในวาระนานทีส่ ดุ ทีอ่ อกตามวาระ มีรายนามดังนี้
1.นายวราวุธ วราภรณ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2.ดร.นารี
บุญธีรวร
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3.นายกาธร ตันติศริ วิ ฒ
ั น์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ ง
4.นายสรศักย์ ชยารักษ์
กรรมการ
ทัง้ นี้ บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอรายชื่อบุคคลทีเ่ ห็นว่ามีคุณสมบัตเิ หมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็ นกรรมการของบริษทั ประจาปี 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 แต่ปรากฏว่า
เมื่อพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา
คณะกรรมการบริษทั ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ สี ่วนได้เสียเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนซึ่งได้พจิ ารณากลันกรองตามความเหมาะสมของโครงสร้
่
างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท
รวมถึงคุณสมบัตติ ามกฎหมายและประกาศทางการทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถทีเ่ หมาะสมในการกากับดูแลการ
ด าเนิ น ธุ ร กิจ ของบริษัท และการปฏิบ ัติห น้ า ที่ใ นช่ ว งการด ารงต าแหน่ ง ที่ผ่ า นมา จึง เห็น ควรเสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น
เพื่อเลือกตัง้ กรรมการทัง้ 4 ท่าน ทีอ่ อกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั และตาแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยสรุปรายนามได้ดงั นี้
1.นายวราวุธ วราภรณ์
เป็ น กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2.ดร.นารี
บุญธีรวร
เป็ น กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3.นายกาธร ตันติศริ วิ ฒ
ั น์ เป็ น กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ ง
4.นายสรศักย์ ชยารักษ์
เป็ น กรรมการ
โดยประวัติกรรมการที่ได้รบั เสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตัง้ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2
ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษทั พิจารณาได้จากรายงานประจาปี 2563
หัวข้อนโยบายการกากับดูแลกิจการ เรื่องการสรรหา แต่งตัง้ และวาระการดารงตาแหน่งกรรมการ
สาหรับนายวราวุธ วราภรณ์ กรรมการอิสระทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการติดต่อกันเป็ นเวลา 11 ปี 3 เดือน (นับถึงเดือนที่มี
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564) และหากได้รบั ตาแหน่ งเป็ นกรรมการบริษัทต่ อไปอีกวาระหนึ่ง จะดารงตาแหน่ ง
กรรมการต่อเนื่องติดต่อกันเป็ นเวลา 14 ปี 3 เดือน ซึ่งคณะกรรมการบริษทั เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนว่า นายวราวุธ วราภรณ์ เป็ นบุคคลที่มคี ุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มที่มาโดย
ตลอด อีกทัง้ การให้ความเห็นยังคงมีความอิสระอย่างเหมาะสม และมีบทบาทสาคัญในคณะกรรมการชุดย่อย โดยเฉพาะตาแหน่ ง
กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ เป็ นกรรมการต่อไปอีก
วาระหนึ่ง
จากนัน้ ประธานทีป่ ระชุมสอบถามว่าผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่
เมื่อไม่มผี ู้ถือหุ้นท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็น ประธานที่ประชุม จึงเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณา
เลือกตัง้ กรรมการทัง้ 4 ท่าน ที่ออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทและตาแหน่ งในคณะกรรมการชุดย่อย
ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยการลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
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มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติเลือกตัง้ กรรมการทัง้ 4 ท่าน ทีอ่ อกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั และตาแหน่ งใน
คณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่ อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยสรุปผลการออกเสียงลงคะแนนได้ดงั นี้
6.1 นายวราวุธ วราภรณ์
สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
4,503,834,191 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 98.13
ไม่เห็นด้วย
85,871,907 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
1.87
งดออกเสียง
100 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
บัตรเสีย
2,500 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
6.2 ดร.นารี บุญธีรวร
สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
4,598,112,400
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
900
บัตรเสีย
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
คิดเป็ นร้อยละ
-

6.3 นายกาธร ตันติ ศิริวฒ
ั น์
สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
4,585,542,210
ไม่เห็นด้วย
6,596,190
งดออกเสียง
900
บัตรเสีย
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.86
0.14
0.00
-

6.4 นายสรศักย์ ชยารักษ์
สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
4,585,542,210
ไม่เห็นด้วย
6,596,190
งดออกเสียง
900
บัตรเสีย
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.86
0.14
0.00
-

วาระที่ 7 พิ จารณารับทราบรายงานค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย ในปี 2563
นายวิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่ อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยต่างๆ อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าทีข่ องกรรมการทีต่ อ้ ง
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ างๆ ซึ่งเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สาหรับ
การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ น
ผูพ้ จิ ารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการ ซึง่ เป็ นไปตามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ดังนี้
1) ค่าเบีย้ ประชุมจากการเข้าร่วมประชุม จานวน 2,965,000 บาท
2) ค่าตอบแทนรายเดือน จานวน 1,478,000 บาท
3) ค่าบาเหน็จกรรมการ จานวน 6,040,565.52 บาท (ร้อยละ 0.5 ของเงินปั นผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น สาหรับกาไรสุทธิ
ประจาปี 2562)
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โดยคณะกรรมการเห็นควรรายงานการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ในปี 2563 ให้ผถู้ ือหุ้น
รับทราบ ดังรายละเอียดทีป่ รากฏในรายงานประจาปี 2563 หัวข้อนโยบายการกากับดูแลกิจการ เรื่องค่าตอบแทนของกรรมการ
จากนัน้ ประธานทีป่ ระชุมสอบถามว่าผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่
เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็น ประธานทีป่ ระชุมจึงแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่าวาระนี้
เป็ นการเสนอเพื่อทราบ จึงไม่มกี ารลงมติแต่อย่างใด
มติ ที่ป ระชุ ม ที่ป ระชุ ม พิจ ารณารับ ทราบรายงานค่ า ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุ ด ย่ อ ย ในปี 2563 ตามที่
คณะกรรมการชีแ้ จง และเนื่องจากวาระนี้เป็ นการเสนอเพื่อทราบ จึงไม่มกี ารลงมติแต่อย่างใด
วาระที่ 8 พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2564
นายวิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร ประธานทีป่ ระชุม ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535
มาตรา 90 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 27 กาหนดให้กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล
เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะพิจารณา โดยคณะกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทนพิจารณากลันกรองก
่
าหนดค่าตอบแทนของกรรมการตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับ
ค่า ตอบแทนในอุต สาหกรรมเดีย วกัน รวมถึงพิจ ารณาจากการขยายตัว ทางธุ ร กิจ และการเติบโตทางผลก าไรของบริษัท
ซึง่ ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยสะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมทัง้ มีการทบทวน
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการทีด่ ี
สาหรับปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อยเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อขอพิจารณาอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 โดยมีรายละเอียด
องค์ประกอบของค่าตอบแทน ดังนี้
1.ค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนและเบีย้ ประชุมจากการเข้าร่วมประชุม รวมเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท
2.ค่าตอบแทนเป็ นบาเหน็จแก่กรรมการ ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปั นผลทีจ่ ่ายเป็ นเงินสดให้แก่ผู้ถอื หุ้น สาหรับ
ผลการดาเนินงาน ประจาปี 2563 รวมเป็ นเงิน 4,813,573.97 บาท
โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป
จากนัน้ ประธานทีป่ ระชุมสอบถามว่าผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่
เมื่อไม่มผี ู้ถือหุ้นท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็น ประธานที่ประชุม จึงเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณา
อนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2564
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2564 ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม ดังนี้
เห็นด้วย
4,380,262,633 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 95.39
ไม่เห็นด้วย
5,487,040 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.12
งดออกเสียง
100 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
บัตรเสีย
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่มสี ทิ ธิออกเสียง 206,389,527 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
4.49
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วาระที่ 9 พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564
นายวิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร ประธานทีป่ ระชุม มอบหมายให้ ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดในวาระนี้
ดร.ถกล นันธิ ราภากร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 41 กาหนดให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและ
กาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษทั ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากลันกรองภายใต้
่
กฎระเบียบและข้อกาหนด
ของหน่ วยงานกากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก บริษทั สานักงาน
อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั โดยมีรายชื่อผูส้ อบบัญชีทเ่ี สนอ ดังนี้
1.นางสาวรัตนา
จาละ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 3734 และ/หรือ
(เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั มาแล้วเป็ นระยะเวลา 4 ปี คือ ปี 2560 - 2563)
2.นางสาวศรัญญา ผลัดศรี
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 6768 และ/หรือ
(ยังไม่เคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั )
3.นางสาวสมใจ
คุณปสุต
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4499
(เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั มาแล้วเป็ นระยะเวลา 5 ปี คือ 2555 - 2559)
โดยกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 เป็ นเงินจานวน 1,900,000 บาท
ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย และผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อ
ทีเ่ สนอข้างต้นไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้สว่ นเสียกับบริษทั /บริษทั ย่อย/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุค คล
ดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัท หลังจากพิจารณาถึง
องค์ประกอบในด้านต่างๆ รวมทัง้ ความเหมาะสมของปริมาณงานทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงมาตรฐานการบัญชีในปั จจุบนั
และการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ น
สานักงานทีม่ คี วามน่าเชื่อถือ มีผลการปฏิบตั งิ านเป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไปทั
่ ง้ ในและต่างประเทศ มีมาตรฐานการสอบบัญชีอยู่ใน
ระดับสากล มีบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความชานาญ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจน
การให้บริการและการให้คาปรึกษากับบริษทั ในด้านต่างๆ เป็ นอย่างดีมาโดยตลอด
จากนัน้ ประธานทีป่ ระชุมสอบถามว่าผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่
เมื่อไม่มผี ู้ถือหุ้นท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็น ประธานที่ประชุม จึงเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณา
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564 ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
4,598,119,800 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
100 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
บัตรเสีย
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
-
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วาระที่ 10 พิ จารณาเรือ่ งอื่นๆ
นายวิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร ประธานทีป่ ระชุม ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า นอกจากวาระการประชุมทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้
ก าหนดในการประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ าปี 2564 แล้ว บริษัท ได้เ ปิ ด โอกาสให้ผู้ถือ หุ้น เสนอวาระการประชุ ม เพิ่ม เติม
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม - 31
ธัน วาคม 2563 แต่ ป รากฏว่ า เมื่อ พ้น ก าหนดเวลาดัง กล่ า วแล้ว ไม่ มีผู้ถือ หุ้น รายใดเสนอวาระการประชุ ม เพิ่ม เติม เข้า มา
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการเห็นควรให้เปิ ดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้ซกั ถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ
จากนัน้ ประธานทีป่ ระชุมสอบถามว่าผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่
นายสกนธ์ ขันธุลา ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่า ปั จจุบนั มีผใู้ ห้บริการทางการเงินในตลาดสินเชื่อเพิม่ มากขึน้ บริษทั มีแผน
รองรับการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่อย่างไร
นายโกวิ ท รุง่ วัฒนโสภณ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ ดั การ ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า ผูใ้ ห้บริการ
ทางการเงินรายใหม่ในตลาดสินเชื่อส่วนใหญ่มกี ารให้บริการสินเชื่อประเภทอื่นทีม่ ใิ ช่สนิ เชื่อเช่าซือ้ รถบรรทุก ในขณะทีบ่ ริษทั มี
การให้บริการสินเชื่อเช่าซือ้ รถบรรทุกเป็ นหลัก ดังนัน้ จึงอาจมิใช่ค่แู ข่งทางตรงของบริษทั
นายพิ ศาล เจียรมณี ทวีสิน ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่า บริษทั มีสดั ส่วนการให้สนิ เชื่อเช่าซือ้ รถแต่ละประเภทจานวนเท่าใด
และบริษทั มีความสามารถในการแข่งขันแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นอย่างไร
นายโกวิ ท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ ดั การ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ปั จจุบนั
บริษทั มีสดั ส่วนการให้สนิ เชื่อเช่าซือ้ รถบรรทุกใหม่ประมาณ 48% รถบรรทุกใช้แล้วประมาณ 20% รถ Super Car และ Luxury
Car ประมาณ 22% และรถประเภทอื่น ประมาณ 10%
สาหรับความสามารถในการแข่งขันของบริษทั คือ การสร้างและรักษาความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ลูกค้าและผูจ้ าหน่ ายรถยนต์
ด้วยบริการที่มคี ุณภาพและความรวดเร็ว ตลอดจนประสบการณ์ในการตรวจสอบสภาพและประเมินราคาตลาดของรถยนต์
มือสองได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ บริษทั ยังมีหน่วยงานติดตามทวงถามหนี้ทท่ี าหน้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับต้นทุน
ทางการเงินทีค่ ่อนข้างต่ากว่าคู่แข่งทีม่ ใิ ช่สถาบันการเงิน จึงทาให้บริษทั มีความสามารถในการแข่งขันแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่น
นางสาวปัทมาพร กิ จจารักษ์ ผูร้ บั มอบฉันทะ สอบถามว่า จากนโยบายของภาครัฐทีส่ นับสนุ นการใช้รถยนต์ไฟฟ้ า
(EV) บริษทั มีแผนรองรับธุรกิจในส่วนนี้อย่างไร
นายโกวิ ท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ ดั การ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ปั จจุบนั
บริษัทมีการให้สนิ เชื่อเช่าซื้อรถยนต์ไฟฟ้ า (EV) มาเป็ นระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่ ยงั คงต้องประเมินแนวโน้ มตลาดและความ
เสือ่ มสภาพของรถดังกล่าว เพื่อกาหนดแผนธุรกิจในอนาคตต่อไป
นายปิ ยพล อนุพุทธางกูร อาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีแผนในการให้สนิ เชื่อเช่าซื้อในทรัพย์สนิ
ประเภทอื่นนอกจากรถยนต์หรือไม่ อย่างไร
นายโกวิ ท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ ดั การ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ปั จจุบนั
บริษัท มีการให้สินเชื่อ เช่า ซื้อและเช่า ทางการเงินในทรัพ ย์สนิ ประเภทอื่น อาทิ เครื่องบินเล็ก เรือ ลิฟต์ โดยประเมินตาม
ความสามารถในการชาระหนี้ของลูกค้า รวมไปถึงความเสีย่ งจากทรัพย์สนิ ที่ให้เช่าซื้อดังกล่าว ทัง้ นี้ บริษัทอยู่ระหว่างการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการทางการเงินในผลิตภัณฑ์อ่นื ในอนาคต
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นายสมชัย สุ ช าติ เ จริ ญ ยิ่ ง ผู้ ถือ หุ้ น สอบถามว่ า ตามที่บ ริษั ท ได้ร ับ สิน เชื่อ ดอกเบี้ย ต่ า (Soft Loan) ส าหรับ
ผู้ประกอบการ Non-Bank วงเงินจานวน 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2% จะทาให้อตั ราดอกเบี้ยจ่ายถัวเฉลี่ยของบริษัท
ลดลงหรือไม่ และบริษทั มีแผนการเบิกใช้วงเงินในส่วนนี้อย่างไร นอกจากนี้ ตามทีบ่ ริษทั จดทะเบียนแห่งหนึ่งร่วมมือกับธนาคาร
ของรัฐในการให้บริการสินเชื่อแก่ลกู ค้ารายย่อย จะส่งผลกระทบทางธุรกิจต่อบริษทั หรือไม่ อย่างไร
นายโกวิ ท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จดั การ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้
บริษทั ได้เบิกใช้วงเงินสินเชื่อดอกเบีย้ ต่า (Soft Loan) ดังกล่าวแล้วทัง้ จานวน โดยอัตราดอกเบีย้ จ่ายถัวเฉลีย่ ของบริษทั จะไม่ได้
ลดลงเนื่องจากการปรับสัดส่วนหนี้สนิ เพื่อบริหารความเสีย่ งทางการเงิน
สาหรับบริษทั จดทะเบียนทีร่ ่วมมือกับธนาคารของรัฐในการให้บริการสินเชื่อแก่ลกู ค้ารายย่อยนัน้ มุ่งเน้นการให้บริการ
สินเชื่อจานาทะเบียนรถเป็ นหลัก ซึง่ แตกต่างจากบริษทั ทีใ่ ห้บริการสินเชื่อเช่าซือ้ รถบรรทุก ดังนัน้ จึงไม่มผี ลกระทบทางธุรกิจ
ต่อบริษทั อย่างมีนยั ยะสาคัญ
หลังจากตอบข้อถามเป็ นทีเ่ รียบร้อยประธานจึงกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดการประชุมเวลา 16.15 น.

- วิรตั น์ ชินประพินพร ลงชื่อ ___________________________ ประธานทีป่ ระชุม
(นายวิรตั น์ ชินประพินพร)
ประธานกรรมการ

- วิวรรธน์ ก้องยศกุลพัฒน์ - พลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ ลงชื่อ ___________________________ เลขานุการบริษทั ลงชื่อ ___________________________ ผูบ้ นั ทึกการประชุม
(นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์)
(นายวิวรรธน์ ก้องยศกุลพัฒน์)
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
ผูช้ ่วยเลขานุการบริษทั
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