รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2565
บริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และหลักเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยดาเนิ นการประชุ มจากห้องประชุ ม Truck Room ชัน้ 11 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุ งธนบุ รี แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
กรรมการที่รว่ มประชุม
1.นายวิรตั น์
2.นายโกวิท

ชินประพินพร
รุ่งวัฒนโสภณ

ผูบ้ ริหารที่รว่ มประชุม
1.นายพลพีร์
2.นางสาวอัญชัญ

ศักยภาพวิชานนท์
สีสม

ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ ประธานกรรมการบริหาร
และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
3.นายเจริญสุข
กิจอิทธิ
กรรมการ
4.นายสมเจตน์
หมู่ศริ เิ ลิศ
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ ง
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
5.นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป
กรรมการ
6.นายกาธร
ตันติศริ วิ ฒ
ั น์
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
7.นายสรศักย์
ชยารักษ์
กรรมการ
8.ดร.ถกล
นันธิราภากร
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
9.นายสุวทิ ย์
อรุณานนท์ชยั
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
10.นายวราวุธ
วราภรณ์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
11.ดร.นารี
บุญธีรวร
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
12.นายสุรพล
สติมานนท์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นี้ กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุม จานวน 12 ท่าน จากจานวนทัง้ หมด 12 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 100
โดยกรรมการลาดับที่ 1, 2, 8 และ 10 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม Truck Room ชัน้ 11 อาคารสินสาธรทาวเวอร์
และกรรมการลาดับที่ 3 - 7, 9 และ 11 - 12 เข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส และเลขานุการบริษทั
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.นางสาววิชารีย์ ใจเย็น

ทีป่ รึกษากฎหมาย
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เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.
นายวิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร ประธานกรรมการ เป็ นประธานทีป่ ระชุม กล่าวต้อนรับผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมการประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ซึง่ จัดขึน้ ในรูปแบบการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ และได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า บริษทั ได้คดั เลือก
บริษทั อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นผูใ้ ห้บริการจัดการประชุมครัง้ นี้ โดยผูใ้ ห้บริการรายดังกล่าวได้ผ่านการ
ประเมิน ความสอดคล้ อ งของระบบควบคุ ม การประชุ ม และมาตรฐานการรัก ษาความมัน่ คงปลอดภัย ด้ า นสารสนเทศ
ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
จากนัน้ ประธานทีป่ ระชุมมอบหมายให้ นางสาวรุ่งทิพย์ ไชยพัฒนะพฤกษ์ ผูอ้ านวยการฝ่ ายสานักกรรมการและธุรการ
องค์กร แนะนากรรมการ รวมถึงชีแ้ จงรายละเอียดและวิธดี าเนินการประชุมให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ
นางสาวรุง่ ทิ พย์ ไชยพัฒนะพฤกษ์ ผูอ้ านวยการฝ่ ายสานักกรรมการและธุรการองค์กร ได้แนะนากรรมการทีเ่ ข้าร่วม
ประชุมเป็ นรายบุคคล จานวนทัง้ หมด 12 ท่าน จากนัน้ ได้แนะนาผูบ้ ริหารของบริษทั และผูแ้ ทนจากสานักงานสอบบัญชีทเ่ี ข้า
ร่วมประชุม นอกจากนี้ ได้แนะนาทีป่ รึกษากฎหมายอิสระที่บริษทั แต่งตัง้ ให้เป็ น สักขีพยานในการประชุม การลงคะแนนเสียง
และการนับคะแนนเสียง ให้เป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั
จากนัน้ ได้ชแ้ี จงวิธดี าเนินการประชุมและการลงคะแนนเสียงให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ ดังนี้
- การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลาดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้อมูลและเปิ ด
โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลการลงมติต่อทีป่ ระชุม เมื่อการนับคะแนนเสียงในวาระนัน้ ๆ เสร็จสิน้
- การออกเสียงลงคะแนน ให้ถอื หนึ่งหุ้นเป็ นหนึ่งเสียงตามข้อบังคับของบริษทั ซึง่ ผูถ้ ือหุน้ จะต้องลงคะแนนในระบบ
Inventech Connect โดยการออกเสียงลงคะแนนสามารถทาการเปลีย่ นแปลงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิ ดการลงคะแนน ซึง่ บริษทั
จะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็ นเวลา 1 นาที
- ในการนับคะแนนเสียง บริษทั จะนาคะแนนเสียงทีม่ มี ติ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ และส่วนทีเ่ หลือจะถือเป็ นคะแนนเสียงทีม่ มี ติ
“เห็นด้วย” ตามวาระทีเ่ สนอ
- สาหรับวาระที่ 2 เป็ นการเสนอรายงานเพื่อให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับทราบ จึงไม่มกี ารลงคะแนนเสียง
- สาหรับวาระที่ 6 การเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ บริษทั จัดให้มกี ารลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการ
เป็ นรายบุคคล โดยขอให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายออกเสียงลงคะแนน ทัง้ กรณีทม่ี มี ติ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
- ผูถ้ อื หุน้ จะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ออกจากห้องประชุม หรือ log-out จากระบบ ก่อนที่
จะปิ ดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผูถ้ ือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็ นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูก
นามานับคะแนนในวาระนัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุม หรือ log out ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็ นการตัดสิทธิ
ของผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในวาระต่อไป
- สาหรับผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมแทนการประชุมด้วยตนเอง และได้ออก
เสียงลงคะแนนตามความประสงค์ไว้แล้ว บริษทั ได้รวมคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ในระบบเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
- ก่อนลงมติแต่ละวาระประธานทีป่ ระชุมจะเปิ ดโอกาสให้ผู้ถอื หุน้ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง
กับวาระนัน้ โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ 1) การสอบถามผ่านข้อความ และ 2) การสอบถามผ่าน VDO Conference
- กรณีผถู้ อื หุน้ ประสบปั ญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน สามารถติดต่อ Inventech Call Center ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9137 หรือ Line @inventechconnect
จากนัน้ นายวิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร ประธานทีป่ ระชุม ได้ประกาศแจ้งองค์ประชุมว่ามีผถู้ อื หุน้ ทีม่ าด้วยตนเอง จานวน
15 ราย รวมจานวนหุน้ ได้ 171,632,975 หุน้ และผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะ จานวน 455 ราย รวมจานวนหุน้ ได้ 4,515,519,270 หุน้
รวมจานวนผู้ถือหุ้นทัง้ สิ้น 470 ราย รวมจานวนหุ้นได้ทงั ้ สิ้น 4,687,152,245 หุ น้ คิด เป็ น ร้อ ยละ 82.77 ของจานวนหุ น้ ที่
จ าหน่ า ยได้ท ัง้ หมดของบริษ ทั จ านวน 5,663,028,199 หุ น้ ครบเป็ น องค์ป ระชุ ม ตามกฎหมายและข้อ บัง คับ ของบริษัท
ประธานทีป่ ระชุมจึงกล่าวเปิ ดการประชุมและเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
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วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2564
นายวิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร ประธานที่ประชุม ชี้แ จงต่ อที่ประชุม ว่า ตามที่บริษัท ได้จดั การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 8 เมษายน 2564 ซึง่ บริษทั ได้นาส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กบั ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกาหนดเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว รวมทัง้ ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้
ผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ในหนังสือเชิญประชุม ซึง่ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าได้มี
การบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
จากนัน้ ประธานทีป่ ระชุมสอบถามว่าผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่
เมื่อไม่มผี ู้ถือหุ้นท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็น ประธานที่ประชุม จึงเสนอให้ท่ปี ระชุม พิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2564 ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมในวาระนี้ รวมคะแนนเสียงได้ 4,688,207,120 เสียง
เห็นด้วย
4,688,207,120 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสีย
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
วาระที่ 2 พิ จารณารับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริษทั ในรอบปี 2564
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 ต่อทีป่ ระชุม โดยสรุปได้ดงั นี้
ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์รวมจานวน 49,223.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.45 เมื่อเทียบกับ
ปี 2563 โดยมีลูกหนี้เช่าซือ้ คิดเป็ นร้อยละ 96.24 ของสินทรัพย์รวม ในขณะทีห่ นี้สนิ ของบริษัทและบริษทั ย่อยประกอบด้วย
เงินกู้ยืมระยะสัน้ จานวน 17,796.32 ล้านบาท เงินกู้ยืม ระยะยาวจ านวน 2,044.76 ล้า นบาท และหุ้นกู้ระยะยาวจ านวน
16,794.34 ล้านบาท สาหรับส่วนของผู้ถือหุน้ มีจานวน 11,566.57 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2563 จานวน 747.88 ล้านบาท
และอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ อยู่ท่ี 3.26 เท่า
รายได้รวมในปี 2564 มีจานวน 4,226.49 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปี 2563 จานวน 36.24 ล้านบาท หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 0.85 โดยโครงสร้างรายได้ของบริษทั ในปี 2564 ประกอบด้วยรายได้ดอกเบีย้ จากสัญญาเช่าซือ้ และสัญญาเช่าการเงิน
จานวน 3,430.25 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 81.16 ของรายได้รวม รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ จานวน 379.54 ล้านบาท
และรายได้อ่นื จานวน 416.71 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 8.98 และร้อยละ 9.86 ตามลาดับ
ในขณะทีก่ าไรสุทธิมจี านวน 1,709.19 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จานวน 151.02 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 8.12
อัตรากาไรสุทธิอยู่ท่รี ้อยละ 40.44 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น อยู่ท่รี ้อยละ 15.27 อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์อยู่ท่ี
ร้อยละ 3.50 อัตราดอกเบี้ยรับอยู่ท่รี ้อยละ 7.15 อัตราดอกเบี้ยจ่ายอยู่ท่รี ้อยละ 2.49 และส่วนต่ างของอัตราดอกเบี้ยอยู่ท่ี
ร้อยละ 4.66
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ลูกหนี้สนิ เชื่อเช่าซือ้ และเช่าทางการเงิน-สุทธิ อยู่ท่ี 47,911.03 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนร้อยละ 2.49 โดยมีสาเหตุ
มาจากภาวะเศรษฐกิจที่ยงั คงมีความไม่แน่ นอน บริษัทจึงมีการให้สนิ เชื่อด้วยความระมัดระวัง และในส่วนของสินเชื่อที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) มีจานวน 1,863.39 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 3.77 ของพอร์ตสินเชื่อ ในขณะที่ผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ (ECL) มีจานวน 585.90 ล้านบาท และอัตราค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ อยู่ท่ี
ร้อยละ 79.69 ซึง่ หากพิจารณาการให้สนิ เชื่อทีร่ ดั กุมและการติดตามลูกหนี้ทเ่ี ข้มงวด บริษทั เชื่อว่าการตัง้ ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ยังคงมีความเหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิภาพภายใต้การดาเนินงานโดยปกติของบริษทั
สาหรับผลการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการ ในปี 2564 บริษทั ได้รบั ผลการประเมินโครงการสารวจการกากับ
ดูแลกิจการอยู่ในเกณฑ์ดเี ลิศต่อเนื่องเป็ นปี ทส่ี ่ี และได้รบั คัดเลือกให้เป็ นบริษทั ทีม่ กี ารดาเนินงานโดดเด่นด้านสิง่ แวดล้อม สังคม
และธรรมาภิบาลจากสถาบันไทยพัฒน์ ให้เข้าอยู่ใน Universe ESG 100 ต่อเนื่องเป็ นปี ทเ่ี จ็ด รวมทัง้ ยังได้รบั คัดเลือกให้เป็ น
หนึ่งหุน้ ยังยื
่ น THSI โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษทั ยังได้รบั การรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ โครงการ CAC ตัง้ แต่ปี 2557 โดยในปี 2563 บริษทั ได้รบั การรับรองต่ออายุสมาชิก
โครงการ เป็ นครัง้ ที่ 2 และในปี 2565 บริษทั อยู่ระหว่างเตรียมการยื่นขอต่ออายุสมาชิกเป็ นครัง้ ที่ 3 สะท้อนให้เห็นถึงความ
มุ่งมันตั
่ ง้ ใจทีจ่ ะเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
จากนัน้ ประธานทีป่ ระชุมสอบถามว่าผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่
นายดุสิต บุดดี ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่า ลูกค้าทีเ่ ช่าซือ้ รถบรรทุกของบริษทั มีการประกอบกิจการในอุตสาหกรรมใดบ้าง
นายโกวิ ท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการผูจ้ ดั การ ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ประกอบกิจการอยู่ในอุตสาหกรรม
ขนส่งสินค้านาเข้า-ส่งออก การก่อสร้าง การเกษตร ขนส่งเชือ้ เพลิง และสินค้าอุปโภคบริโภค โดยมีสดั ส่วนในแต่ละอุตสาหกรรม
ประมาณร้อยละ 15 - 25 ของลูกค้า ที่เช่าซื้อรถบรรทุกของบริษัท ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวแปรผันตามสภาวะเศรษฐกิจในแต่ ละ
ช่วงเวลา
นายพิ พฒ
ั น์ ชุนศิ ริทรัพย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในปี 2565 บริษัท จะมีการตัง้ สารองลดลงหรือไม่ และผู้บริหารมี
แผนการเพิม่ รายได้ให้กบั บริษทั อย่างไร
นายโกวิ ท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการผูจ้ ดั การ ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า ในปี 2565 เศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้ นตัวจากการผ่อน
คลายมาตรการควบคุมโรคและมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐ จึงคาดว่าลูกหนี้จะมีพฤติกรรมการชาระหนี้ทด่ี ขี น้ึ ซึง่ จะทา
ให้บริษทั มีการตัง้ ค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ (ECL) ลดลงจากปี ก่อน
สาหรับแผนดาเนินการทางธุรกิจทีส่ าคัญเพื่อเพิม่ รายได้ให้กบั บริษทั สรุปได้ดงั นี้
1) มุ่งขยายการให้สนิ เชื่อเช่าซือ้ โดยตัง้ เป้ าหมายยอดจัดสินเชื่อใหม่ ในปี 2565 อยู่ท่ี 26,400 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี
ก่อนประมาณร้อยละ 15
2) มุ่งขยายการให้สนิ เชื่อในยานพาหนะและทรัพย์สนิ ประเภทอื่น เช่น เครื่องบิน เรือยอร์ช เจ็ตสกี เพื่อเติมเต็มความ
ต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มทีม่ ศี กั ยภาพในตลาด
3) การให้สนิ เชื่อแก่ผปู้ ระกอบการจาหน่ ายรถยนต์ (Floor plan) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูจ้ าหน่ ายรถยนต์ โดยใน
ส่วนนี้ ได้เริม่ ดาเนินการไปแล้ว ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 1/2565
4) การประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับ (P-Loan) ซึง่ อยู่ระหว่างการขออนุ ญาตจากกระทรวงการคลัง
และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคาดว่าจะเริม่ ดาเนินธุรกิจได้ภายในปี 2565
นายธีรภัทร นิ คมานนท์ ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่า บริษทั และลูกค้าของบริษทั ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ามัน
ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ หรือไม่ อย่างไร
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นายโกวิ ท รุง่ วัฒนโสภณ กรรมการผูจ้ ดั การ ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า ลูกค้าของบริษทั หากเป็ นผูป้ ระกอบการรายใหญ่ทม่ี ี
สัญญารับจ้างขนส่งจะไม่ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ดงั กล่าว เนื่องจากค่าบริการตามสัญญาจะมีการกาหนดโดยแปรผันตาม
ราคาน้ า มัน เชื้อ เพลิง แต่ ห ากเป็ น ผู้ป ระกอบการรายย่ อ ยที่ไ ม่ มีส ัญ ญาว่ า จ้า งระยะยาว อาจได้ ร ับ ผลกระทบในระยะสัน้
อย่างไรก็ตาม บริษทั ยังไม่ได้รบั ข้อร้องเรียนหรือผลกระทบจากสถานการณ์ดงั กล่าวแต่อย่างใด
นายสมิ ทธ์ เเสงศุภวานิ ช ผูร้ บั มอบฉันทะ สอบถามว่า เหตุใดรายได้ดอกเบีย้ จากสัญญาเช่าซือ้ ในไตรมาสที่ 4/2564
จึงลดลงกว่าในไตรมาสที่ 3/2564 ประมาณร้อยละ 10 ในขณะทีย่ อดลูกหนี้สนิ เชื่อไม่ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงมากนัก
นางสาวอัญชัญ สีสม ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ ายบัญชี และฝ่ ายวางแผนและกลยุทธ์ ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า ในไตรมาสที่
3/2564 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงระบบงานใหม่และมีการเปลีย่ นแปลงเกณฑ์การรับรู้รายได้จากเดิมทีร่ บั รูด้ อกเบีย้ รายงวดเป็ น
การรับรูด้ อกเบีย้ รายวัน จึงทาให้รายได้ดอกเบีย้ จากสัญญาเช่าซือ้ เปลีย่ นแปลงไป ซึง่ ผลกระทบดังกล่าวจะเกิดเพียงครัง้ เดียว
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ตามที่คณะกรรมการชีแ้ จงและ
เนื่องจากวาระนี้เป็ นการเสนอเพื่อทราบ จึงไม่มกี ารลงมติแต่อย่างใด
วาระที่ 3 พิ จารณาอนุ มตั ิ งบการเงิ น (งบแสดงฐานะการเงิ น งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงิ นสด และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ น) สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
นายวิ ร ตั น์ ชิ นประพิ นพร ประธานที่ป ระชุ ม มอบหมายให้ ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดในวาระนี้
ดร.ถกล นันธิ ราภากร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 และ 45 กาหนดให้บริษัทต้องมีการจัดทางบดุล
และบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั โิ ดยต้อง
จัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยงบการเงินประจาปี สิน้ สุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษทั แล้ว ซึง่ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตได้แสดงความเห็น
ว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทัง้ นี้ โดยผ่านการพิจารณาสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รบั รองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในรายงาน
ประจาปี 2564 โดยสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้
รายการ
งบการเงิ นรวม
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
สินทรัพย์รวม (บาท)
49,223,455,329
48,988,030,358
หนี้สนิ รวม (บาท)
37,656,887,226
37,565,234,198
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม (บาท)
11,566,557,023
11,422,796,160
รายได้รวม (บาท)
4,226,491,476
4,139,177,586
กาไรสุทธิ (บาท)
1,709,184,685
1,678,852,671
กาไรต่อหุน้ (บาท)
0.30
0.30
หมายเหตุ ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมและกาไรสุทธิตามงบการเงินรวมแสดงเฉพาะส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริษทั
จากนัน้ ประธานทีป่ ระชุมสอบถามว่าผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่
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เมื่อไม่มผี ู้ถือหุ้นท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็น ประธานที่ประชุม จึงเสนอให้ท่ปี ระชุม พิจารณา
อนุ ม ัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน )
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั งิ บการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน) สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมในวาระนี้ รวมคะแนนเสียงได้ 4,688,207,121 เสียง
เห็นด้วย
4,688,207,121 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสีย
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
วาระที่ 4 พิ จารณาอนุมตั ิ จดั สรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2564 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 หุน้ พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินกาไรสุทธิ
ประจ าปี 2564 เป็ น ทุ น สารองตามกฎหมาย จ านวน 86,000,000 บาท รวมเป็ น เงิน สารองตามกฎหมายสะสมจ านวน
557,500,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 9.84 ของทุนจดทะเบียน
จากนัน้ ประธานทีป่ ระชุมสอบถามว่าผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่
เมื่อไม่มผี ู้ถือหุ้นท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็น ประธานที่ประชุม จึงเสนอให้ท่ปี ระชุม พิจารณา
อนุมตั จิ ดั สรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2564 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั จิ ดั สรรเงินกาไรสุทธิ ประจาปี 2564 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมในวาระนี้ รวมคะแนนเสียงได้ 4,688,207,121 เสียง
เห็นด้วย
4,688,206,721 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
400 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
บัตรเสีย
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
วาระที่ 5 พิ จารณาอนุมตั ิ จ่ายเงิ นปันผล สาหรับผลการดาเนิ นงาน ประจาปี 2564 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 2564 ของบริษทั บริษทั มีกาไรสุทธิตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการ จานวน 1,678,852,671 บาท และกาไรสุทธิตามงบการเงินรวม จานวน 1,709,184,685 บาท ทัง้ ยังมี
กาไรสะสมจานวนหนึ่ง บริษทั จึงสามารถจ่ายเงินปั นผลได้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผู้ถอื หุน้ พิจารณา
อนุมตั จิ ่ายเงินปั นผลตามรายละเอียดดังนี้
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1.จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.17 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลทัง้ สิน้ 962,714,794 บาท ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 57.34 ของ
กาไรสุทธิประจาปี 2564 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และคิดเป็ นร้อยละ 56.33 ของกาไรสุทธิประจาปี 2564 ตามงบการเงิน
รวม ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษทั
2.กาหนดวันจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 27 เมษายน 2565
ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปั นผลในปี ทผ่ี ่านมา
รายละเอียด

ผลการดาเนิ นงาน
ปี 2564 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2563 (ปี ที่ผา่ นมา)
1,678,852,671
1,860,646,435
1,709,184,685
1,860,203,350
5,663,028,199
5,663,028,199
0.17
0.17
962,714,794
962,714,794

กาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
กาไรสุทธิตามงบการเงินรวม (บาท)
จานวนหุน้ ทีช่ าระมูลค่าแล้ว (หุน้ )
เงินปั นผลสุทธิต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )
รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทัง้ สิน้ (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ
57.34
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ
56.33
ตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)
หมายเหตุ กาไรสุทธิตามงบการเงินรวมแสดงเฉพาะส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั

51.74
51.75

จากนัน้ ประธานทีป่ ระชุมสอบถามว่าผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่
เมื่อไม่มผี ู้ถือหุ้นท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็น ประธานที่ประชุม จึงเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณา
อนุมตั จิ ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564 และกาหนดวันจ่ายเงินปั นผล
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564 และกาหนดวันจ่ายเงินปั นผล
ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมในวาระนี้ รวมคะแนนเสียงได้ 4,688,207,121 เสียง
เห็นด้วย
4,688,207,121 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสีย
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
วาระที่ 6 พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจาปี 2565
นายวิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร ประธานทีป่ ระชุม มอบหมายให้ นายวราวุธ วราภรณ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดในวาระนี้
นายวราวุธ วราภรณ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ชีแ้ จงต่อที่
ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ .ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กาหนดให้ในการ
ประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา โดยให้กรรมการทีอ่ ยู่ในตาแหน่ งนานทีส่ ดุ เป็ นผู้
ออกจากตาแหน่ง ทัง้ นี้กรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่งอาจได้รบั เลือกตัง้ ให้กลับเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
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ปั จจุบ ันคณะกรรมการบริษัท มีจานวน 12 ท่ าน จึงมีก รรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2565 จานวน 4 ท่าน โดยกรรมการทีอ่ ยู่ในวาระนานทีส่ ดุ ทีอ่ อกตามวาระ มีรายนามดังนี้
1.ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2.นายสุวทิ ย์ อรุณานนท์ชยั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3.นายสุรพล สติมานนท์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4.นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ ประธานกรรมการบริหาร
และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ทัง้ นี้ บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอรายชื่อบุคคลทีเ่ ห็นว่ามีคุณสมบัตเิ หมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็ นกรรมการของบริษทั ประจาปี 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564 แต่ปรากฏว่า
เมื่อพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา
คณะกรรมการซึ่งไม่ร วมกรรมการที่ออกตามวาระ เห็น ชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ซึ่งได้พจิ ารณากลันกรองตามความเหมาะสมของโครงสร้
่
างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท
รวมถึงคุณสมบัตติ ามกฎหมายและประกาศทางการทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถทีเ่ หมาะสมในการกากับดูแลการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัท และการปฏิบตั ิหน้ าที่ในช่วงการดารงตาแหน่ งที่ผ่านมา จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
เลือกตัง้ กรรมการทัง้ 4 ท่าน ที่ออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท และตาแหน่ งในคณะกรรมการชุดย่อย
ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยสรุปรายนามได้ดงั นี้
1.ดร.ถกล นันธิราภากร เป็ น กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2.นายสุวทิ ย์ อรุณานนท์ชยั เป็ น กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3.นายสุรพล สติมานนท์
เป็ น กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4.นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ เป็ น กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ ประธานกรรมการบริหาร
และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
โดยประวัตกิ รรมการทีไ่ ด้รบั เสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตัง้ แทนกรรมการทีต่ ้องออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2
ในหนังสือเชิญประชุม และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษทั พิจารณาได้จากรายงานประจาปี 2564 หัวข้อรายงานผลการ
ดาเนินงานสาคัญด้านการกากับดูแลกิจการ เรื่องการสรรหา แต่งตัง้ และวาระการดารงตาแหน่งกรรมการ
สาหรับ ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการติดต่อกันเป็ นเวลา 19 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือน
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565) และหากได้รบั ตาแหน่ งเป็ นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดารงตาแหน่ ง
กรรมการต่อเนื่องเป็ นเวลา 22 ปี 8 เดือน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนว่า ดร.ถกล นันธิราภากร เป็ นบุคคลทีม่ คี ุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ เป็ นผูท้ รงคุณวุฒ ิ โดยเฉพาะด้านบัญชีการเงิน
อันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ อีกทัง้ การให้ความเห็นยังคงมีความอิสระอย่างเหมาะสม และมีบทบาทสาคัญในคณะกรรมการ
ชุดย่อย โดยเฉพาะตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ จึงสมควรทีจ่ ะเสนอผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ เป็ นกรรมการต่อไป
สาหรับ นายสุวทิ ย์ อรุณานนท์ชยั กรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่ งกรรมการติดต่อกันเป็ นเวลา 11 ปี 1 เดือน (นับถึง
เดือนการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565) และหากได้รบั ตาแหน่งเป็ นกรรมการบริษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดารงตาแหน่ ง
กรรมการต่อเนื่องเป็ นเวลา 14 ปี 1 เดือน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนว่า นายสุวทิ ย์ อรุณานนท์ชยั เป็ นบุคคลทีม่ คี ุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ ช่วยสนับสนุนงานของ
คณะกรรมการบริษัท และปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มที่มาโดยตลอด อีกทัง้ การให้ความเห็นยังคงมีความอิสระอย่างเหมาะสมและมี
บทบาทสาคัญในคณะกรรมการชุดย่ อย โดยเฉพาะต าแหน่ งประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและกรรมการ
ตรวจสอบ จึงสมควรทีจ่ ะเสนอผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ เป็ นกรรมการต่อไป
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สาหรับ นายสุรพล สติมานนท์ กรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่ งกรรมการติดต่อกันเป็ นเวลา 19 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือน
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565) และหากได้รบั ตาแหน่ งเป็ นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดารงตาแหน่ ง
กรรมการต่อเนื่องเป็ นเวลา 22 ปี 8 เดือน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนว่า นายสุรพล สติมานนท์ เป็ นบุคคลทีม่ คี ุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเฉพาะด้านกฎหมาย
อันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ อีกทัง้ การให้ความเห็นยังคงมีความอิสระอย่างเหมาะสม และมีบทบาทสาคัญในคณะกรรมการ
ชุดย่อย โดยเฉพาะตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ จึงสมควรทีจ่ ะเสนอผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ เป็ นกรรมการต่อไป
จากนัน้ ประธานทีป่ ระชุมสอบถามว่าผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่
เมื่อไม่มผี ู้ถือหุ้นท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็น ประธานที่ประชุม จึงเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณา
เลือกตัง้ กรรมการทัง้ 4 ท่าน ที่ออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทและตาแหน่ งในคณะกรรมการชุดย่อย
ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยการลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติเลือกตัง้ กรรมการทัง้ 4 ท่าน ทีอ่ อกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั และตาแหน่งใน
คณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยสรุปผลการออกเสียงลงคะแนนได้ดงั นี้
6.1 ดร.ถกล นันธิ ราภากร
สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมในวาระนี้ รวมคะแนนเสียงได้ 4,688,207,121 เสียง
เห็นด้วย
4,658,674,361 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.37
ไม่เห็นด้วย
29,532,760 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.63
งดออกเสียง
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสีย
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
6.2 นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชยั
สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมในวาระนี้ รวมคะแนนเสียงได้ 4,688,207,121 เสียง
เห็นด้วย
4,658,296,174 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.36
ไม่เห็นด้วย
29,910,947 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.64
งดออกเสียง
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสีย
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
6.3 นายสุรพล สติ มานนท์
สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมในวาระนี้ รวมคะแนนเสียงได้ 4,688,207,121 เสียง
เห็นด้วย
4,658,674,361 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.37
ไม่เห็นด้วย
29,532,760 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.63
งดออกเสียง
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสีย
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
-
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6.4 นายโกวิ ท รุง่ วัฒนโสภณ
สรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมในวาระนี้ รวมคะแนนเสียงได้ 4,688,207,121 เสียง
เห็นด้วย
4,687,506,718 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย
700,403 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.01
งดออกเสียง
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสีย
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
วาระที่ 7 พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2565
นายวิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร ประธานทีป่ ระชุม มอบหมายให้ นายวราวุธ วราภรณ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดในวาระนี้
นายวราวุธ วราภรณ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ชีแ้ จงต่อที่
ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 27 กาหนดให้
กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ ตอบแทนใน
ลักษณะอื่นตามทีท่ ่ปี ระชุมผู้ถอื หุ้นจะพิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนพิจารณากลันกรองก
่
าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจาก
การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกาไรของบริษทั ซึ่งค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยสะท้อน
ถึงภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ พร้อมทัง้ มีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
การกากับดูแลกิจการทีด่ ี
สาหรับปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อยเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อขอพิจารณาอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบ
ของค่าตอบแทน ดังนี้
1.ค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนและเบีย้ ประชุมจากการเข้าร่วมประชุม รวมเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท
ปี 2565 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2564 (ปี ที่ผา่ นมา)
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดต่างๆ
ตาแหน่ ง
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าเบี้ยประชุม
รายเดือน
รายเดือน
(ต่อท่าน)
(ต่อท่าน)
(ต่อท่าน)
(ต่อท่าน)
ประธาน
12,000 บาท
30,000 บาท
12,000 บาท
30,000 บาท
คณะกรรมการบริษทั
กรรมการ
10,000 บาท
25,000 บาท
10,000 บาท
25,000 บาท
ประธาน
12,000 บาท
30,000 บาท
12,000 บาท
30,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
25,000 บาท
25,000 บาท
ประธาน
30,000 บาท
30,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
25,000 บาท
25,000 บาท
ประธาน
คณะกรรมการบริหาร
กรรมการ
10,000 บาท
10,000 บาท
- ไม่มี สิทธิประโยชน์อ่นื
- ไม่มี หมายเหตุ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร กาหนดจ่ายค่าเบีย้ ประชุมเฉพาะกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร
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2.ค่าตอบแทนเป็ นบาเหน็จแก่กรรมการ ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปั นผลทีจ่ ่ายเป็ นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น สาหรับ
ผลการดาเนินงาน ประจาปี 2564 รวมเป็ นเงิน 4,813,573.97 บาท
รายการ
ค่าตอบแทนเป็ นบาเหน็จแก่กรรมการ

ปี 2565 (ปี ที่เสนอ)
4,813,573.97 บาท

ปี 2564 (ปี ที่ผา่ นมา)
4,813,573.97 บาท

โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณาจัดสรรจ่ายแก่กรรมการต่อไป
จากนัน้ ประธานทีป่ ระชุมสอบถามว่าผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่
เมื่อไม่มผี ู้ถือหุ้นท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็น ประธานที่ป ระชุมจึงเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณา
อนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2565
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2565 ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม ดังนี้
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมในวาระนี้ รวมคะแนนเสียงได้ 4,688,207,121 เสียง
เห็นด้วย
4,688,206,521 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย
400 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
200 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
บัตรเสีย
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
วาระที่ 8 พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2565
นายวิ ร ตั น์ ชิ นประพิ นพร ประธานที่ป ระชุ ม มอบหมายให้ ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดในวาระนี้
ดร.ถกล นันธิ ราภากร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 41 กาหนดให้ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถอื หุ้นแต่งตัง้ ผู้สอบ
บัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษทั ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากลันกรองภายใต้
่
กฎระเบียบและ
ข้อกาหนดของหน่ วยงานกากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก บริษทั
สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั โดยมีรายชื่อผูส้ อบบัญชีทเ่ี สนอ ดังนี้
1.นางสาวศรัญญา ผลัดศรี
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 6768 และ/หรือ
(เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั มาแล้วเป็ นระยะเวลา 1 ปี คือ ปี 2564)
2.นางสาวรัตนา
จาละ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 3734 และ/หรือ
(เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั มาแล้วเป็ นระยะเวลา 4 ปี คือ ปี 2560 - 2563)
3.นางสาวสมใจ
คุณปสุต
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4499
(เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั มาแล้วเป็ นระยะเวลา 5 ปี คือ ปี 2555 - 2559)
โดยกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565 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 วข้องกับบุคคล
ดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยเมื่อพิจารณาถึง
องค์ประกอบในด้านต่างๆ คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นสานักงานที่มีความน่ าเชื่อถือ
มีผลการปฏิบตั ิงานเป็ นที่ยอมรับโดยทัวไปทั
่
ง้ ในและต่างประเทศ มีมาตรฐานการสอบบัญชีอยู่ในระดับสากล มีบุคลากรที่มี
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ความรู้ ความชานาญ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนการให้บริการและการให้
คาปรึกษากับบริษัทในด้านต่างๆ เป็ นอย่างดีมาโดยตลอด จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2565 ดังกล่าวข้างต้น โดยประวัตผิ ู้สอบบัญชีท่ไี ด้รบั เสนอชื่อเพื่อรับการแต่งตัง้ เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ในหนังสือเชิญประชุม ทัง้ นี้ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทา
งบการเงินได้ทนั ตามกาหนดระยะเวลา
จากนัน้ ประธานทีป่ ระชุมสอบถามว่าผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่
เมื่อไม่มผี ู้ถือหุ้นท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็น ประธานที่ประชุม จึงเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณา
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2565
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2565 ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมในวาระนี้ รวมคะแนนเสียงได้ 4,688,207,121 เสียง
เห็นด้วย
4,688,207,121 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสีย
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
วาระที่ 9 พิ จารณาอนุมตั ิ แก้ไขเพิ่ มเติ มวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษทั
นายวิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร ประธานทีป่ ระชุม มอบหมายให้ นางสาวรุ่งทิพย์ ไชยพัฒนะพฤกษ์ ผูอ้ านวยการฝ่ ายสานัก
กรรมการและธุรการองค์กร เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดในวาระนี้
นางสาวรุง่ ทิ พย์ ไชยพัฒนะพฤกษ์ ผูอ้ านวยการฝ่ ายสานักกรรมการและธุรการองค์กร ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า บริษทั ได้
พิจารณาโอกาสทางธุรกิจตามความรู้ ความชานาญ และประสบการณ์ในการให้บริการสินเชื่อ โดยในอนาคตอาจมีการให้บริการ
สินเชื่อแก่ผปู้ ระกอบการธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงานของบริษทั โดยมีทด่ี นิ เป็ นหลักประกัน และเพื่อลดความเสีย่ งในการ
ให้สนิ เชื่อดังกล่าว บริษทั จึงต้องดาเนินนิตกิ รรมการจดจานองต่อสานักงานทีด่ นิ ซึง่ จาเป็ นต้องแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษทั ข้อ
(7) ให้มคี วามชัดเจนและสอดคล้องตามข้อกาหนดของกฎหมาย คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผู้ถอื หุ้น
พิจารณาอนุมตั แิ ก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 ของบริษทั ดังนี้
วัตถุประสงค์เดิ ม
“ข้อ (7) ทาการซือ้ ขาย แลกเปลีย่ น เช่า ให้เช่า เช่าซือ้ ให้เช่าซือ้ จานา รับจานา จานอง รับจานอง ขายฝาก รับขายฝาก
ซึง่ สังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ อาทิเช่น ทีด่ นิ สิง่ ปลูกสร้างและทรัพย์สนิ ทุกประเภททุกชนิด (ยกเว้นการกระทาอันเป็ น
เครดิตฟองซิเอร์)”
วัตถุประสงค์เสนอแก้ไข
“ข้อ (7) ท าการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เช่ า ให้เช่ า เช่ า ซื้อ ให้เ ช่ า ซื้อ จ าน า รับ จ าน า จ านอง รับ จ านอง ขายฝาก
รับ ขายฝาก ซึ่ ง สัง หาริ ม ทรัพ ย์ และอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ อาทิ เ ช่ น ที่ ดิน สิ่ง ปลู ก สร้ า งและทรัพ ย์ สิน ทุ ก ประเภททุ ก ชนิ ด
โดยทีม่ ใิ ช่การดาเนินกิจการเครดิตฟองซิเอร์ และโดยมิได้รบั ฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินนัน้ ”
นอกจากนี้ บริษัทต้องดาเนินการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข
เพิม่ เติมวัตถุประสงค์ดงั กล่าว โดยใช้ขอ้ ความ
“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษทั มีจานวน 34 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ทีแ่ นบ”
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โดยขอมอบอานาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลทีไ่ ด้รบั การมอบอานาจจากคณะกรรมการ เป็ นผูด้ าเนินการขอจด
ทะเบียนแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 3. ของบริษทั ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ตลอดจนมีอานาจในการแก้ไขเพิม่ เติมข้อความ หรือดาเนินการใดๆ เพื่อให้เป็ นไปตามคาสังของนายทะเบี
่
ยน
จากนัน้ ประธานทีป่ ระชุมสอบถามว่าผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่
เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ มีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็น ประธานทีป่ ระชุมจึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั แิ ก้ไข
เพิม่ เติมวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 ของบริษทั
มติ ที่ประชุม ที่ป ระชุ ม มีม ติ อ นุ ม ัติ แ ก้ ไ ขเพิ่ม เติ ม วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละแก้ ไ ขหนั ง สือ บริค ณห์ ส นธิข้อ 3 ของบริษัท ตามที่
คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมในวาระนี้ รวมคะแนนเสียงได้ 4,688,207,121 เสียง
เห็นด้วย
4,688,207,121 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสียง
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสีย
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ
วาระที่ 10 พิ จารณาเรือ่ งอื่นๆ
นายวิ รตั น์ ชิ นประพิ น พร ประธานที่ป ระชุ ม ชี้แ จงต่ อ ที่ป ระชุ ม ว่ า นอกจากวาระการประชุ ม ที่ค ณะกรรมการ
ได้กาหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 แล้ว บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564 แต่ปรากฏว่า
เมื่อพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอวาระการประชุมเพิม่ เติมเข้ามาอย่างไรก็ตาม คณะกรรมการเห็นควร
ให้เปิ ดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้ซกั ถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ
จากนัน้ ประธานทีป่ ระชุมสอบถามว่าผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือไม่
นายดุสิต บุดดี ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่า ภาพรวมตลาดจาหน่ ายรถยนต์และการต่อพ่วงรถบรรทุ กเป็ นอย่างไร บริษทั มี
ยอดการอนุมตั สิ นิ เชื่อทีร่ อการเปิ ดสัญญาและบันทึกเป็ นยอดปล่อยสินเชื่อมากน้อยเพียงใด
นายโกวิ ท รุ่ง วัฒ นโสภณ กรรมการผู้จ ัด การ ชี้แจงต่ อที่ประชุ ม ว่ า จากภาวะเศรษฐกิจ ที่ฟ้ื นตัว อย่ างต่ อ เนื่ อ ง
โดยเฉพาะในอุ ตสาหกรรมขนส่งสินค้า น าเข้า-ส่งออก การเกษตร และการก่อสร้าง ทาให้ความต้องการและยอดจ าหน่ าย
รถบรรทุกเพิม่ สูงขึน้ ทัง้ ในกลุ่มรถใหม่ (New Truck) และรถใช้แล้ว (Used Truck) ประกอบกับการต่อพ่วงรถบรรทุกจะใช้เวลา
ประมาณ 2 - 3 เดือน รถบางประเภทจึงขาดตลาดในบางช่วง สาหรับยอดการอนุ มตั สิ นิ เชื่อของบริษทั ปั จจุบนั มีสนิ เชื่อทีไ่ ด้รบั
การอนุมตั แิ ล้วจานวนหนึ่ง ซึง่ จะทยอยเปิ ดสัญญาและบันทึกเป็ นยอดปล่อยสินเชื่อภายหลังจากทีล่ กู ค้าได้รบั รถแล้ว
นายดุสิต บุดดี ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่า ปั จจุบนั บริษทั มีลกู ค้าบุคคลธรรมดา SME และ Corporate ในสัดส่วนเท่าใด
นายโกวิ ท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จดั การ ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า บริษทั มีลูกค้าบุคคลธรรมดาประมาณร้อยละ 60
และลูกค้ากลุ่ม SME รวมถึง Corporate ประมาณร้อยละ 40 ของพอร์ตสินเชื่อ
นายดุสิต บุดดี ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่า จากรายงานประจาปี 2564 ของผูใ้ ห้บริการ Operating lease รายหนึ่งในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิ ดเผยว่า ลูกค้ากลุ่มนิติบุคคลเริ่มมีอุปสงค์เปลี่ยนแปลงจากการทา Financial lease ไปเป็ น
Operating lease เพิม่ มากขึน้ บริษทั ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ดงั กล่าวหรือไม่ อย่างไร
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นายโกวิ ท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จ ัดการ ชี้แจงต่ อที่ประชุมว่า บริษัทยังไม่ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์
ดังกล่าว โดยยังคงมีลกู ค้าจัดสินเชื่อเช่าซือ้ และ Financial lease เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
นายดุสิต บุดดี ผูถ้ ือหุ้น สอบถามว่า ปริมาณรถยึดของบริษัทจะมีจานวนเท่าใด บริษทั ขาดทุนจากการขายรถยึด
หรือไม่ และใช้ช่องทางใดในการจาหน่ายรถยึด
นายโกวิ ท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จ ัดการ ชี้แจงต่ อที่ประชุ มว่า ในปี 2565 บริษัทคาดว่าจะมีการยึดรถเฉลี่ย
100 - 120 คันต่อเดือน โดยพฤติกรรมลูกหนี้ประมาณร้อยละ 80 จะทาการไถ่ถอนรถยึดก่อนการขายทอดตลาด และส่วนทีล่ กู หนี้
ไม่ได้ทาการไถ่ถอนภายในระยะเวลาทีก่ าหนด บริษทั จะขายทอดตลาดผ่านผูใ้ ห้บริการจัดประมูล โดยมีสว่ นขาดทุนภายหลังการ
ขายทอดตลอดประมาณร้อยละ 15 ซึง่ บริษทั จะดาเนินการฟ้ องร้องเรียกค่าเสียหายจากลูกหนี้ตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป
นายสมิ ทธ์ เเสงศุภวานิ ช ผู้ร ับ มอบฉันทะ สอบถามว่า ธุ รกิจ นายหน้ า ประกัน มีก ารผลดาเนิ นงานเป็ น อย่ างไร
และบริษทั มีแผนการดาเนินธุรกิจสินเชื่อจานาทะเบียนอย่างไร
นายโกวิ ท รุง่ วัฒนโสภณ กรรมการผูจ้ ดั การ ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า สาหรับการดาเนินธุรกิจนายหน้าประกันของบริษทั
ยังคงเติบ โตได้ดีต ามยอดจัด สิน เชื่อใหม่ และสาหรับ แผนการประกอบธุ รกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ (P-Loan)
คาดว่าจะเริม่ ดาเนินธุรกิจได้ภายในปี 2565 ซึง่ ในระยะแรกจะเป็ นการให้สนิ เชื่อกับกลุ่มลูกค้าเก่าของบริษทั เป็ นหลัก โดยบริษทั
ยังคงมุ่งเน้นการให้บริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ รวดเร็ว เป็ นกันเอง และคานึงถึงการอานวยความสะดวกให้แก่ลกู ค้าเป็ นสาคัญ
นายอกนิ ษฐ์ พฤกษ์สุนันท์ ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่า บริษทั มีแผนดาเนินธุรกิจ FinTech หรือไม่
นายวิ รตั น์ ชิ นประพิ นพร ประธานกรรมการ ชี้แจงต่ อที่ประชุมว่า ฝ่ ายจัดการอยู่ระหว่ างการศึกษาข้อมูล ธุรกิจ
FinTech หากในอนาคตมีแผนดาเนินการธุรกิจดังกล่าว จะเสนอต่อคณะกรรมการและเผยแพร่ให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบต่อไป
หลังจากตอบข้อสอบถามเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ประธานทีป่ ระชุมจึงกล่าวขอบคุณผูร้ ่วมประชุมและกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดการประชุมเวลา 15.45 น.

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

- พลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์ - เลขานุการบริษทั
(นายพลพีร์ ศักยภาพวิชานนท์)
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
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