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รายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครั�งที� 1/2559 

 บริษทั เมอืงไทย ลสิซิ�ง  จํากดั  (มหาชน) 

 

วนั  เวลา  และสถานที�ประชุม 
 

ประชุมเมื�อวนัศุกร์ที� 8 มกราคม 2559  เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม บริษทั เมืองไทย ลิสซิ�ง จาํกดั 

(มหาชน) (ชั�น 5) เลขที� 32/1  ถนนจรัญสนิทวงศ ์ แขวงบางออ้  เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร   

 

เริ�มการประชุม 
  

 พลเรือเอกอภิชาติ   เพง็ศรีทอง  ประธานกรรมการ  ทาํหนา้ที�ประธานในที�ประชุม กล่าวเปิดการ

ประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที�  1/2559  โดยแจง้ต่อที�ประชุมวา่  บริษทั  เมืองไทย ลิสซิ�ง  จาํกดั  (มหาชน) ขอ

ตอ้นรับท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านเขา้สู่การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที�  1/2559  โดยมีรายละเอียด ดงันี�  
 

 ประธานกล่าวแนะนาํกรรมการและผูบ้ริหารที�เขา้ประชุม  ดงันี�  

 

1. คุณกองแกว้  เปี� ยมดว้ยธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ   

กรรมการบรรษทัภิบาล   

กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 

2. คุณกมัพล   ตติยกว ี  กรรมการตรวจสอบ   

และกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 

3. คุณชูชาติ   เพช็รอาํไพ  ประธานกรรมการบริหาร   

กรรมการบรรษทัภิบาล 

4. คุณดาวนภา   เพชรอาํไพ  กรรมการ  และกรรมการผูจ้ดัการ 

5. คุณโยธิน    อนาวลิ  ประธานกรรมการสรรหา และค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 

     

คณะกรรมการฯ ประกอบดว้ยกรรมการทั�งหมด  7  ท่าน และเขา้ร่วมประชุม 6 ท่าน โดยในการประชุม

ครั� งนี�   มีกรรมการไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม  1 ท่าน  เนื�องจากติดภารกิจ ไดแ้ก่   

 

คุณชายนอ้ย   เผื�อนโกสุม  ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล   

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   
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สาํหรับคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ ที�เขา้ร่วมประชุมในวนันี�  ไดแ้ก่   

1. คุณสุรพงษ ์  เพช็รอาํไพ รองกรรมการผูจ้ดัการ 

2. คุณสุรัตน์      ฉายาวรเดช ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

3. คุณปริทศัน์  เพชรอาํไพ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

4. คุณดวงแข    สงนุย้  ผูจ้ดัการฝ่ายหนี� สิน 

5. คุณวมิลรัตน์    หนูจุล  รองผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

6. คุณเฉลิม  อินหอม  ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ 

7. และ คุณมลฑล   อ่อนแผน เลขานุการบริษทั   
 

      และในโอกาสนี�  ฯ ขอขอบพระคุณท่านผูถื้อหุ้นเป็นอยา่งสูง ที�ใหค้วามสนใจเขา้ร่วมประชุมครั� งนี�  

  

เลขานุการบริษทัไดแ้จง้ต่อที�ประชุมทราบวา่  มีผูถื้อหุ้นที�มาดว้ยตนเอง เป็นจาํนวน 63  ราย  คิดเป็น   

10,029,174 หุน้  และท่านผูถื้อหุน้ที�รับมอบฉนัทะเป็นจาํนวน  399 ราย  คิดเป็น 1,688,048,049  หุ้น  รวมทั�งสิ�น  

462 ราย คิดเป็น 1,698,077,223 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  80.098 ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมด  2,120,000,000  

หุน้  ซึ� งถือวา่ครบองคป์ระชุม ตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
      

 นางสาวมลฑล  อ่อนแผน  เลขานุการบริษทั ซึ� งรับหนา้ที�เป็นพิธีกร ไดเ้รียนชี�แจงถึงวิธีการนบัคะแนน

เสียงของผูถื้อหุน้ซึ� งจะตอ้งลงมติในแต่ละวาระ  ดงันี�  
 

- ขอ้บงัคบัฯ ขอ้ 41 กาํหนดวา่ ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ�งเสียงต่อ

หนึ�งหุน้ ในกรณีผูถื้อหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื�องใด ผูถื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเรื�องนั�น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั�งกรรมการ 

- สาํหรับการลงคะแนนเสียงในหอ้งประชุมนี�  ขอกาํหนดหลกัเกณฑด์งันี�  ในการลงมติในแต่ละวาระ  

ประธานฯจะถามที�ประชุมเฉพาะผูที้�ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง เท่านั�น ถา้ไม่มีท่านใดออกเสียง

ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหถื้อวา่ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัในวาระดงักล่าว  หากมีผู ้

ถือหุน้ ไม่เห็นดว้ย หรือตอ้งการงดออกเสียง ขอใหล้งคะแนนในบตัรลงคะแนนที�ท่านไดรั้บมา 

และขอความกรุณายกมือขึ�น เพื�อใหเ้จา้หนา้ที�เดินไปรับบตัรลงคะแนนดงักล่าว มารวมคะแนนที�

หน่วยรวมคะแนนกลาง เพื�อประกาศผลการลงมติในวาระนั�นๆ ต่อไป 

- เนื�องจากมีการทยอยลงทะเบียน และการทยอยเขา้ห้องประชุมของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ 

ดงันั�น จาํนวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะ ที�เขา้ประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี�ยนแปลง 

และอาจไม่เท่ากนั 



สิ�งที�สง่มาด้วย 1 

 

  เมืองไทย  ลิสซิ�ง  จาํกดั (มหาชน) 

เลขที�  32/1  ถนนจรัญสนิทวงศ ์ แขวงบางออ้  เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร  10700  โทร. 02-8801033 แฟกซ์  02-8801733 

 

3 
 

 

- บริษทัฯ จะเก็บใบลงคะแนนเสียงของท่านผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะที�เห็นดว้ยในทุกวาระเมื�อ

การประชุมเสร็จสิ�น เพื�อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป ทั�งนี�  การลงคะแนนเสียง

ในการประชุม เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบัแต่มีการเก็บบตัร

ลงคะแนนผูถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะทั�งหมดเพื�อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 

- หากผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะประสงคแ์สดงความคิดเห็น หรือซกัถามเพิ�มเติมในแต่ละระเบียบ

วาระ   ขอใหส้อบถามผา่นไมโครโฟนที�จดัเตรียมไว ้   และขอความกรุณาแจง้  ชื�อ-นามสกุล และ

ระบุดว้ยวา่เป็นผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉนัทะ แลว้จึงถามคาํถามหรือแสดงความคิดเห็น  เพื�อใหก้าร

บนัทึกรายงานการประชุมเป็นไปอยา่งถูกตอ้งครบถว้น 

- ในกรณีที�ผูถื้อหุ้นมีคาํถามหรือความเห็นที�นอกเหนือจากวาระที�กาํลงัพิจารณาอยู ่ ขอความกรุณา

นาํไปสอบถาม หรือใหค้วามเห็นในวาระอื�นๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และขอความกรุณาท่าน

ผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็น หรือสอบถามอยา่งกระชบั และงดเวน้การซกัถามหรือแสดงความเห็นใน

ประเด็นที�ซํ� ากนั เพื�อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายอื�นไดใ้ชสิ้ทธิดว้ย จึงขอความกรุณาผูถื้อหุน้โปรด

ใหค้วามร่วมมือเพื�อใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยดีและเพื�อใหก้ารบริหารการประชุมอยูใ่นเวลาที�

กาํหนด 

- นอกจากนี�  กรณีที�มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะซึ� งเป็นชาวต่างชาติสอบถามเป็นภาษาองักฤษ

บริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมเจา้หน้าที�สําหรับแปลคาํถามเป็นภาษาไทย และกรรมการ/ผูบ้ริหารจะตอบ

คาํถามเป็นภาษาไทย เพื�อใหผู้ถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมไดเ้ขา้ใจทั�วกนั โดยเจา้หนา้ที�ของบริษทัฯ จะ

แปลคาํตอบเป็นภาษาองักฤษใหผู้ถื้อหุน้ชาวต่างชาติที�สอบถามไดเ้ขา้ใจดว้ย 

- เพื�อแสดงความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสียง ขอเชิญท่านผูถื้อหุ้นที�มีความประสงคจ์ะทาํหนา้ที�

เป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนเสียง ไดโ้ปรดแสดงตนและแจง้ชื�อ-นามสกุลที�ไมโครโฟน  เพื�อที�

เจา้หนา้ที�จะไดน้าํท่านเขา้ประจาํจุดตรวจนบัคะแนนในหอ้งประชุมนี�  
 

คุณฮั�งใช้  อคัควสักุล   รับอาสาเป็นตวัแทนผูถื้อหุ้น ในการเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนเสียง 
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ประธานฯขอใหที้�ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที�กาํหนด ซึ� งประกอบดว้ย  3 วาระ ตาม 

ลาํดบั  ดงันี�  
 

วาระที�  1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 

ประธานฯ เสนอใหที้�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น ประจาํปี  2558  ซึ� งไดจ้ดั

ประชุม เมื�อวนัที� 21 เมษายน 2558 โดยไดจ้ดัส่งสําเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้กบัผูถื้อหุ้นพิจารณา

ล่วงหนา้ พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้       คณะกรรมการมีความเห็นวา่  การบนัทึกรายงานการประชุมสามญั

ผูถื้อหุน้  ประจาํปี  2558  มีความถูกตอ้ง  ครบถว้น  จึงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการ

ประชุมดงักล่าว 

 

มติที�ประชุม     ที�ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2558 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก 

                          ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงันี�  

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,698,345,725 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0   0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

รวม 1,698,345,725 100.00 

        

     หมายเหตุ :  ในวาระนี� มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ�นจากเมื�อตอนเริ�มเปิดประชุม  

จาํนวน   4   ราย   คิดเป็นจาํนวนหุน้   268,502   หุน้ 

รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมทั�งสิ�น  466   ราย   คิดเป็น  1,698,345,725  หุน้ 

        

วาระที� 2      พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิ�มเติมวตัถุประสงค์ และแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ   

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมวา่ เพื�อใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบรายละเอียดของการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ�มเติม

วตัถุประสงค ์ และการแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ โดยครบถว้นและเขา้ใจไดง่้ายขอ

เรียนเชิญคุณชูชาติ  เพช็รอาํไพ  ประธานกรรมการบริหาร กล่าวรายงานเกี�ยวกบัเหตุผลในการ

เพิ�มวตัถุประสงคข์องบริษทั ดงักล่าวมาขา้งตน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ไดรั้บทราบ    
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   คุณชูชาติ  เพช็รอาํไพ :  ประธานกรรมการบริหาร  เรียนชี�แจง ดงันี�  

ผมขอเรียนให้ผู ้ถือหุ้นทราบดังนี�  บริษัทได้ทําธุรกิจทางด้านการปล่อยสินเชื�อทะเบียนรถยนต ์

รถจกัรยานยนต์ ซึ� งต่อมาได้เพิ�มเติมขึ�นมา คือ สินเชื�อโฉนดที�ดิน ในการเพิ�มดงักล่าวนี� เพื�อป้องกนั

ความเสี� ยงในการปล่อยสินเชื�อดังกล่าว บริษทัต้องทาํนิติกรรม คือการจดจาํนอง โดยจดจาํนองที�

สํานกังานที�ดิน ตามจงัหวดัต่างๆ ดงันั�น ในการกระทาํดงักล่าวเพื�อให้ตรงตามวตัถุประสงค ์บริษทัจึง

ตอ้งเพิ�มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั ซึ� งขอ้ความที�จะตอ้งเพิ�มเติมมีรายละเอียดวา่  “การประกอบกิจการ  

ให้กู้ยืมเงิน  โดยวิธีรับจํานองอสังหาริมทรัพย์ หรือ รับซื�ออสังหาริมทรัพย์  โดยวิธีการขายฝาก  โดย

มิได้รับฝากเงิน  หรือรับเงินจากประชาชน  และใช้ประโยชน์จากเงินนั�น”  หากดาํเนินการจดทะเบียน

แก้ไขตามรายละเอียดขา้งตน้แล้ว ทางเจา้หน้าที�สํานักงานที�ดินจึงจะจดจาํนองให้กบับริษทัได ้ ซึ� ง

วตัถุประสงคข์องเดิมไม่มี หรือมีแต่ไม่ชดัเจน ทั�งนี�    เพื�อให้การดาํเนินธุรกิจเกี�ยวกบัการปล่อยสินเชื�อ

โฉนดที�ดินมีความถูกตอ้งตามระเบียบของกรมที�ดินต่อไป 

ประธานฯ นั�นก็คือเหตุผลและความจาํเป็นตามที�ไดน้าํเสนอต่อผูถื้อหุน้  หากท่านผูถื้อหุ้นใดตอ้งการ

สอบถามขอ้มูลเพิ�มเติม หรือตอ้งการใหฯ้ ชี�แจงในประเด็นที�เกี�ยวขอ้งในวาระนี�  ขอให้

สอบถามผา่นไมโครโฟนที�จดัเตรียมไว ้โดยขอใหแ้จง้ชื�อ-นามสกุล ก่อนถามคาํถามดว้ย 

 

ผูถื้อหุน้มีคาํถาม และมีขอ้คิดเห็น ดงันี�  

   คุณกฤษณะ   ปัตยะกร  :  (ผูรั้บมอบฉนัทะ)  สอบถาม ดงันี�  

ในการปล่อยสินเชื�อโฉนดที�ดิน ทางบริษทัไดมี้การทาํธุรกรรมแลว้กี�ราย  มีมูลค่าเท่าไร   อนันี� เป็นอีก

ธุรกรรมหนึ�งที�บริษทัจะเพิ�มเติมในอนาคตใช่หรือไม่   แลว้บริษทัมีเป้าหมายอยา่งไรในการทาํธุรกรรม

ทางดา้นนี�  

 คุณดาวนภา   เพชรอาํไพ  :  กรรมการผูจ้ดัการ เรียนชี�แจง ดงันี�  

ปัจจุบนันี� บริษทัไดมี้การปล่อยสินเชื�อโฉนดที�ดินอยู่แลว้ โดยจาํนวนเงินที�ปล่อยสินเชื�อมีหลายระดบั 

สําหรับวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท  ซึ� งตรงนี� ไม่ไดมี้การทาํนิติกรรมในการจดจาํนอง  เนื�องจากเห็นว่า

จาํนวนเงินไม่สูงนกั บริษทัยอมรับความเสี�ยงในส่วนนี� ได ้ โดยมีการขอโฉนดที�ดินตวัจริงพร้อมกบั

ราคาประเมินมาประกอบการขอสินเชื�อ      แต่ถา้ขอสินเชื�อเกินกวา่  50,000  บาท    ก็ตอ้งทาํนิติกรรม
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จดจาํนองที�สํานักงานที�ดิน  ซึ� งที�ผ่านมาบางพื�นที�ก็ทาํนิติกรรมดังกล่าวได้  บางพื�นที�ก็ทาํไม่ได ้

เนื�องจากวตัถุประสงคข์องบริษทัยงัไม่ชดัเจน ทางเจา้หนา้ที�กรมที�ดินจึงไม่ยอมจดจาํนองให้  บริษทัไม่

อยากเสียโอกาสทางดา้นนี�   ซึ� งจาํนวนเงินที�เกินกวา่ 50,000 บาท ไดมี้ลูกคา้เขา้มาติดต่อเป็นจาํนวนมาก  

บางท่านอาจจะสงสัยว่า ทาํไมต้องมาจัดประชุมผูถื้อหุ้น ณ ตอนนี�   ซึ� งก็เป็นที�ทราบกันว่าต้องมี

ค่าใช้จ่าย แต่ถา้หากรอจนถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ในเดือนเมษายน 2559  ก็จะทาํให้บริษทัเสีย

โอกาสทางธุรกิจ  ถา้บริษทัไม่แกไ้ขวตัถุประสงคใ์นเรื�องนี�  ทางเจา้หนา้ที�กรมที�ดินก็ยงัไม่พร้อมที�จะจด

จาํนองให ้ ซึ� งในการปล่อยสินเชื�อโฉนดที�ดิน จะใหว้งเงินในการจดจาํนองสูงสุด ไม่เกิน 200,000 บาท 

 คุณกฤษณะ   ปัตยะกร  :  (ผูรั้บมอบฉนัทะ) สอบถาม ดงันี�  

บริษทัใหว้งเงินสินเชื�อโฉนดที�ดิน คิดเป็นกี�เปอร์เซ็นตข์องราคาประเมิน 

 คุณดาวนภา   เพชรอาํไพ  :  กรรมการผูจ้ดัการ เรียนชี�แจง ดงันี�  

70  เปอร์เซ็นต ์

 คุณชูชาติ  เพช็รอาํไพ :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนชี�แจงเพิ�มเติม ดงันี�  

 เรียนท่านประธานและท่านผูถื้อหุ้น  จากกรณีดงักล่าวขา้งตน้  เพื�อให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบติัของ

ทางกรมที�ดิน   จึงตอ้งขอมติแกไ้ขวตัถุประสงคเ์พิ�มเติม   และเพื�อให้การดาํเนินงานราบรื�น และเพื�อ

ไม่ใหเ้สียโอกาสทางธุรกิจ  บริษทัจึงตอ้งเพิ�มขอ้ความที�ไดป้ระกาศใหท้ราบขา้งตน้   

 คุณอนุ   ว่องสารกจิ  :  ผูถื้อหุน้  สอบถามและใหค้วามเห็น ดงันี�  

การทาํธุรกิจสินเชื�อที�ดินเป็นธุรกิจใหม่ของบริษทั มีความเสี�ยงเพิ�มขึ�นหรือไม่ เพราะวา่จากเดิมบริษทั

ทาํแค่สินเชื�อทะเบียนรถ    ตามที�ทราบกนัวา่สภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนกั ในการทาํธุรกรรมขายฝาก 

ถา้เกิดกรณีที�ลูกคา้ไม่สามารถชาํระได ้อาจจะเกิดปัญหาวา่ บริษทัตอ้งนาํที�ดินปล่อยขาย  
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 คุณดาวนภา   เพชรอาํไพ  :  กรรมการผูจ้ดัการ เรียนชี�แจง ดงันี�  

ถา้พดูถึงในเรื�องความเสี�ยงในเรื�องดงักล่าว ขอเรียนวา่ที�บริษทัใหว้งเงินก็ไม่สูง โดยปกติแลว้บริษทัมี

สาขาอยูท่ ั�วประเทศและส่วนใหญ่เป็นพื�นที�รอบนอกและลูกคา้จะประกอบอาชีพเกษตรกร อยา่งไรก็

ตามถา้จะไปขอกูก้บัทางธนาคารลูกคา้ก็ไม่สะดวก ถา้บริษทัเปิดใหบ้ริการในส่วนนี�ก็จะเป็นโอกาส

ของบริษทั ตลอดระยะเวลาที�เริ�มปล่อยสินเชื�อดงักล่าว ประมาณ 4-5 เดือนที�ผา่นมา  ยงัไม่พบปัญหา

การสูญเสียในการปล่อยสินเชื�อดงักล่าว 

 คุณอนุ   ว่องสารกจิ  :  ผูถื้อหุน้  สอบถาม ดงันี�  

ถา้ลูกคา้ไม่คืนเงินกู ้ บริษทัจะยดึที�ดินใช่หรือไม่ 

 คุณดาวนภา   เพชรอาํไพ  :  กรรมการผูจ้ดัการ เรียนชี�แจง ดงันี�  

บริษทัจะใชว้ธีิการฟ้อง แต่ไม่ค่อยวติกในเรื�องนี� เท่าใดนกั  เนื�องจากวงเงินสินเชื�อค่อนขา้งตํ�า และอีก

ประการหนึ�งคือ โดยทั�วไปญาติพี�นอ้งอยากซื�ออยูแ่ลว้ และบริษทักไ็ม่ไดใ้หว้งเงินตามราคาประเมิน 

100% ปัญหาตรงนี� จึงไม่ค่อยกงัวลเท่าใดนกั 

 คุณอนุ   ว่องสารกจิ  :  ผูถื้อหุน้  สอบถาม ดงันี�  

ในกรณีที�ราคาที�ดินหรือที�ดินที�นาํมาขอกูเ้ป็นแปลงใหญ่ จะตอ้งนาํมาแบ่งหรือไม่ และคิดอตัรา

ดอกเบี�ยเท่าใด 

 คุณดาวนภา   เพชรอาํไพ  :  กรรมการผูจ้ดัการ เรียนชี�แจง ดงันี�  

ลูกคา้ไม่ตอ้งนาํโฉนดที�ดินไปแบ่งเป็นแปลงยอ่ย คือ ถา้นาํโฉนดที�ดินมาขอสินเชื�อ  บริษทัจะใหว้งเงิน

กูสู้งสุดไม่เกิน 200,000 บาท ในช่วงแรกวตัถุประสงคที์�ปล่อยสินเชื�อโฉนดที�ดิน จะปล่อยใหก้บักลุ่ม

ลูกคา้ที�เป็นเกษตรกร และใหผ้อ่นชาํระเป็นรายงวด 4 เดือน โดยในระหวา่งนี�  ลูกคา้ก็จะนาํเงินไป

ลงทุนในการทาํการเกษตร พอครบกาํหนด 4 เดือน ลูกคา้ก็จะมานาํเงินมาชาํระตามกาํหนด 
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 คุณอนุ   ว่องสารกจิ  :  ผูถื้อหุน้  สอบถาม ดงันี�  

ต่อไปคิดวา่สินเชื�อโฉนดที�ดิน จะเป็นธุรกิจหลกัเทียบเท่ากบัสินเชื�อทะเบียนรถหรือไม่ 

 คุณดาวนภา   เพชรอาํไพ  :  กรรมการผูจ้ดัการ เรียนชี�แจง ดงันี�  

แนวโนม้ที�ผา่นมา บริษทัเริ�มปล่อยสินเชื�อโฉนดที�ดินมาตั�งแต่เดือนมิถุนายน 2558  ถือวา่มียอดปล่อย

อยูใ่นเกณฑที์�น่าพอใจ  แต่ธุรกิจหลกัของบริษทัยงัคงเป็นสินเชื�อทะเบียนรถ 

 คุณอนุ   ว่องสารกจิ  :  ผูถื้อหุน้  สอบถาม  ดงันี�  

ตอนนี�บริษทัเพิ�มจากสินเชื�อทะเบียนรถมาเป็นสินเชื�อโฉนดที�ดิน บริษทัมีแนวโนม้ที�จะทาํสินเชื�อดา้น

อื�นไปด้วยหรือไม่  ไม่ว่าจะเป็นสินเชื�อทางด้านการเกษตร หรือว่าด้านอื�น เพราะว่า ในเมื�อเขียน

วตัถุประสงคแ์ลว้ก็น่าจะใหค้รอบคลุมมากกวา่นี�  

 คุณดาวนภา   เพชรอาํไพ  :  กรรมการผูจ้ดัการ เรียนชี�แจง ดงันี�  

อนัที�จริงแลว้สินเชื�อทะเบียนรถบริษทัมีหลายประเภท  ไดแ้ก่ สินเชื�อรถยนต ์, สินเชื�อรถจกัรยานยนต ์,

สินเชื�อรถเพื�อการเกษตร  

 คุณชูชาติ   เพช็รอาํไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร  เรียนชี�แจงเพิ�มเติม ดงันี�  

เฉพาะสินเชื�อโฉนดที�ดินบริษทัตอ้งมีการจดจาํนอง  โดยตอ้งติดต่อสํานกังานที�ดินบริษทัจึงตอ้งแกไ้ข

เพิ�มเติมวตัถุประสงค์ของบริษทั   แต่ถ้าบริษทัจะทาํธุรกิจอย่างอื�นตรงนี� ต้องไม่เกี�ยวเนื�องกบัส่วน

ราชการ  ซึ� งเป็นเรื�องของธุรกิจ   ถา้จะทาํก็สามารถแกไ้ขวตัถุประสงคไ์ดปี้ต่อปี   

 คุณอนุ   ว่องสารกจิ  :  ผูถื้อหุน้  สอบถาม ดงันี�  

ในเรื�องดงักล่าวสามารถเริ�มไดท้นัที หรือวา่รอสักระยะจึงจะดาํเนินการ 

 คุณชูชาติ   เพช็รอาํไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร  เรียนชี�แจง ดงันี�  

หลงัจากที�ผ่านการประชุมในวนันี�   ก็จะนาํเอกสารไปยื�นกบัทางกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เพื�อแก้ไข

วตัถุประสงคข์องบริษทั  และหลงัจากนั�นก็จะดาํเนินการไดท้นัที 
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 คุณวรภัทร   เศรษฐสมภพ   :  ผูถื้อหุน้  สอบถาม  ดงันี�  

การที�จะทาํสินเชื�อโฉนดที�ดิน  บริษทัมีความพร้อมของพนกังานที�ดูแลงานในดา้นนี�แลว้หรือไม่ 

 คุณชูชาติ   เพช็รอาํไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร  เรียนชี�แจง ดงันี�  

บริษทัเริ�มทดลองตลาด  จากเดิมลูกคา้เกษตรกร ตอ้งการเงินทุนไปลงทุนเพื�อทาํการเกษตร และมีลูกคา้

เขา้มาสอบถามจาํนวนมากวา่ ลูกคา้มีโฉนดที�ดิน และตอ้งการกูเ้งินนาํไปลงทุน  เพราะฉะนั�นบริษทัจึง

มีแนวความคิดในการขยายธุรกิจนี�   แต่ธุรกิจหลักคือการปล่อยสินเชื�อทะเบียนรถ แต่ในส่วนของ

สินเชื�อโฉนดที�ดินถือเป็นสิ�งที�เพิ�มขึ�นมาเพื�อเป็นทางเลือกให้กบัลูกคา้  ขออธิบายในเรื�องของความ

เสี�ยงก่อน ธุรกิจทุกอย่างมีความเสี�ยง  ความเสี�ยงในที�นี�  บริษทัมีแนวทางป้องกนัไว ้2 ประการ คือ  

ประการแรก บริษทัตอ้งให้ลูกคา้นาํโฉนดที�ดินไปประเมินราคาจากสํานกังานที�ดินก่อน  ซึ� งก็ทราบดี

อยูแ่ลว้วา่ ราคาประเมินที�ดินจะตํ�ากวา่ราคาซื�อขายจริง   ประการที�สอง  บริษทัปล่อยสินเชื�อประมาณ 

70% ของราคาประเมินที�ดิน  อีกทั�งวงเงินก็ไม่ไดใ้ห้สูงมากนัก  โดยมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน  200,000  

บาท  ในเรื�องความพร้อมของบุคลากร  บริษทัมีความเชื�อมั�นวา่ ในเรื�องประสบการณ์ของพนกังานอยู่

ในเกณฑที์�ดี  พนกังานส่วนใหญ่โดยพื�นฐานแลว้จะเป็นคนในพื�นที�  และเขา้ใจสภาพแวดลอ้มโดยรวม

เป็นอยา่งดี   

 ผู้ถือหุ้น (หญงิ) ไม่ประสงค์ออกนาม  :  ผูถื้อหุน้  สอบถาม ดงันี�  

เกี�ยวกบัสินเชื�อโฉนดที�ดิน  ไม่ทราบวา่มีบริษทัอื�นที�ทาํธุรกิจนี�ดว้ยหรือไม่ 

 คุณชูชาติ   เพช็รอาํไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร  เรียนชี�แจง ดงันี�  

ตามขอ้มูลที�มี บริษทัที�ทาํธุรกิจคลา้ยๆกนั  ก็มีสินเชื�อนี�อยูเ่หมือนกนั  แต่วธีิการหรือวงเงินไม่ทราบวา่

ใหว้งเงินอยูที่�จาํนวนเท่าใด   

 คุณอนุ   ว่องสารกจิ  :  ผูถื้อหุน้  สอบถาม ดงันี�  

ธุรกิจเกี�ยวกบัสินเชื�อโฉนดที�ดิน  มีแผนเกี�ยวกบัการสาํรองหนี� เสียไวห้รือไม่ 
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 คุณสุรัตน์   ฉายาวรเดช  :  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ เรียนชี�แจง ดงันี�  

เกี�ยวกบัเรื�องการตั�งสาํรอง ในการปล่อยสินเชื�อบริษทัไดมี้การติดตามและดูผลการดาํเนินงานของ

สินเชื�อแต่ละประเภทอยา่งต่อเนื�องมาโดยตลอด  โดยภาพรวมแลว้ตั�งแต่ปล่อยสินเชื�อดงักล่าวมายงัไม่

พบปัญหาแต่อยา่งใดซึ�งบริษทัไดมี้การตั�งสาํรองตามหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยอ์ยู่

แลว้   

 คุณปราโมทย์   ลบิรัตนสกุล  :   ผูถื้อหุน้  สอบถามและใหค้วามเห็น ดงันี�  

อตัราดอกเบี�ยสินเชื�อทะเบียนรถจกัรยานยนตสู์งหรือตํ�ากวา่อตัราดอกเบี�ยสินเชื�อโฉนดที�ดิน 

 คุณดาวนภา   เพชรอาํไพ  :  กรรมการผูจ้ดัการ เรียนชี�แจง ดงันี�  

ถา้เป็นสินเชื�อรถจกัรยานยนต ์ จะสูงกวา่สินเชื�อโฉนดที�ดิน 

 คุณสมชาย  โชคมาวโิรจน์  :   ผูถื้อหุน้  สอบถาม ดงันี�  

อยากใหเ้ล่า ผลจากการปล่อยสินเชื�อโฉนดที�ดินที�ผา่นมาวา่เป็นอยา่งไร 

 คุณชูชาติ   เพช็รอาํไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร  เรียนชี�แจง ดงันี�  

จากการปล่อยสินเชื�อโฉนดที�ดินที�ผา่นมา ก็ไดรั้บการตอบรับจากลูกคา้เป็นอยา่งดี  ซึ� งก็เป็นที�ทราบกนั

ดีอยู่แล้วว่า สินเชื�อดังกล่าวเพิ�งเริ� มเปิดให้บริการ  ตวัเลขยงัไม่มาก  ความเสียหายยงัไม่ปรากฏ  

แนวโนม้ของสินเชื�อโฉนดที�ดินน่าจะไปไดด้ว้ยดี 

 คุณศักดิ�ชัย   สกุลศรีมนตรี    :  ผูถื้อหุน้  สอบถาม ดงันี�  

การออกติดตามทวงหนี�   มีการเก็บรักษาขอ้มูลของลูกคา้ไวม้ากนอ้ยเพียงใด   

 คุณชูชาติ   เพช็รอาํไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร  เรียนชี�แจง ดงันี�  

บริษทัใชบุ้คคลภายในทั�งหมด คือ เจา้หนา้ที�ที�ปล่อยสินเชื�อจะเป็นคนติดตามลูกคา้เอง  ดงันั�น  ขอ้มูล

จะไม่มีการเปิดเผยไปสู่บุคคลภายนอกอยา่งแน่นอน 
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ประธานฯ สอบถามวา่  มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือให้ความเห็นเกี�ยวกบัวาระนี� อีกหรือไม่  เมื�อไม่มีผูถื้อ

หุน้ตอ้งการสอบถาม หรือใหค้วามเห็นใดๆอีก จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระนี�  
 

มติที�ประชุม    ที�ประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมวตัถุประสงค์ และแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือ

บริคณห์สนธิ  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน  ดงันี�   

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,698,541,828 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.00 

งดออกเสียง 0 0.00 

รวม 1,698,541,828 100.00 
       

     หมายเหตุ :  ในวาระนี� มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ�น   

จาํนวน    6    ราย   คิดเป็นจาํนวนหุน้    196,103   หุน้ 

รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมทั�งสิ�น   472   ราย   คิดเป็น  1,698,541,828  หุน้ 

 

วาระที� 3 พจิารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 
 

 ประธานฯ ขอเชิญผูถื้อหุน้ที�มีความประสงคจ์ะเสนอขอ้คิดเห็น  หรือเสนอเรื�องอื�นๆ เพื�อพิจารณา  
 

 คุณชูชาติ   เพช็รอาํไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร  เรียนชี�แจง ดงันี�  

ผมขออนุญาตตอบคาํถามที�ท่านผูถื้อหุ้นถามมาเมื�อสักครู่นี�  เกี�ยวกบัเรื�องความเสี�ยงทางธุรกิจ ความ

เสี�ยงทางธุรกิจในปี 2559  ความเสี�ยงทางธุรกิจเริ�มดว้ยความเสี�ยงปกติ  เรื�องการคดโกง หรือลูกคา้ผิด

นัด  ถือว่าเป็นความเสี�ยงปกติ ซึ� งก็มีเป็นปกติอยู่แล้ว แต่ความเสี�ยงพิเศษนอกเหนือจากนั�นมีเรื� อง

อะไรบา้ง ก็มีเรื�อง ภยัแลง้ ที�พูดถึงกนับ่อยๆ เกี�ยวกบัภยัแลง้ซึ� งปีนี� นํ� าในเขื�อนมีน้อย เพราะฉะนั�นจึง

ตอ้งระมดัระวงั พอภยัแลง้เสร็จลูกคา้ก็ไม่สามารถชาํระคืนได ้ตอนนี�บริษทัไม่ไดนิ้�งนอนใจ บริษทัได้

ให้ความระมดัระวงัมาโดยตลอด    แต่อย่างไรก็ตามบริษทัได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าในปีที�ผ่านมา ก็

ประสบภยัแลง้เช่นเดียวกนั ประเทศของเราจะมีปัญหาเรื�องนํ� าเขื�อน แต่ทางภาคอีสานจะไม่เกี�ยว  ผม

เพิ�งไปตรวจเยี�ยมสาขามา ทาง จ.ศรีสะเกษ  หลงัจากเกษตรกรเก็บเกี�ยวขา้วแลว้  พบว่าดินยงัชุ่มอยู ่ 

แสดงว่าไม่ใช่ภยัแลง้  ภยัแลง้จริงๆ คือ 22 จงัหวดั แถวลุ่มแม่นํ� าเจา้พระยา  นี�คือภยัแลง้    เพราะวา่ปี
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หนึ�งชาวนาเคยทาํนาได ้2-3 ครั� ง โดยอาศยันํ�าจากแม่นํ�าเจา้พระยา พอทางราชการไม่ไดป้ล่อยนํ� า จากที�

เคยทาํนา 3 รอบก็เหลือ 2 รอบ จาก 2 รอบก็เหลือ 1 รอบ บริเวณนี� ที�จะประสบปัญหา  จากปีก่อนก็มี

ปัญหาเรื�องนี� เช่นเดียวกนั บางส่วนไดจ้ากงบประมาณที�รัฐบาลช่วยเหลือในการขุดบ่อ เพราะฉะนั�นใน

การทาํนาก็ทาํรอบเดียว หรือ 2 รอบ ไม่มีปัญหา แต่รอบต่อไปที�จะทาํมากกวา่นั�นก็ตอ้งอาศยันํ� าในบ่อ

ของตวัเอง เพราะฉะนั�นถามว่าภยัแลง้บริษทักงัวลหรือไม่ บริษทัไม่กงัวล เพราะวา่บริษทัไปทางภาค

อีสานมาแลว้ พบวา่ไม่แลง้    และชาวนาก็ทาํนาไดปี้ละครั� งอยูดี่  เกษตรกรทางภาคอีสานไม่ไดท้าํนาปี

ละ 2 ครั� ง ก็ไม่มีผลกระทบ ประการที� 2 พอภยัแลง้เสร็จแลว้ตามมาดว้ยราคาพืชผลตกตํ�า คือ 1. ขา้ว

ราคาตํ�า 2. ยางพาราราคาตํ�า ถามวา่กงัวลหรือไม่   ราคาตกตํ�ามาตั�งแต่ปีที�ผา่นมา  ขา้วก็ราคาตํ�าตั�งแต่ปี

ที�ผ่านมาแลว้ แต่ปีนี� ยางก็ตํ�า ราคา 4 กิโล 100 บาท 3 กิโล 100 บาท แต่บริษทัมีประสบการณ์วา่  พอ

ราคาพืชผลทางการเกษตรตกตํ�า รัฐบาลก็จะเขา้มาช่วยเหลือ ให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรที�ประสบภยั  

กล่าวโดยสรุปก็คือ ในอดีตที�ผา่นมาเมื�อถึงเวลารัฐบาลกจ็ะยื�นมือเขา้มาช่วยเหลือเกษตรกรที�ประสบภยั    

เพราะฉะนั�นตรงนี�บริษทัไม่ไดก้งัวลเท่าใดนกั 

 ผู้ถือหุ้น (หญงิ) ไม่ประสงค์ออกนาม สอบถาม  ดงันี�  

เกี�ยวกบัเรื�องการติดตามหนี�ไม่ทราบวา่ บริษทัมีการตามหนี�ไดต้ามเป้าหรือไม่ 

 คุณชูชาติ   เพช็รอาํไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร  เรียนชี�แจง ดงันี�  

การติดตามหนี� เป็นตวัสะทอ้นวา่ หนี� ดีเป็นอยา่งไร และหนี� เสียเท่าไร ขอเรียนวา่บริษทัสามารถบริหาร

จดัการควบคุมได ้เป็นไปตามเป้าหมายที�ตั�งไว ้   ถา้นาํผลการดาํเนินงานในไตรมาส 3/2558  เป็นตวัตั�ง  

เพราะวา่เป็นงบที�ไดป้ระกาศไปแลว้    บริษทัสามารถพูดไดว้า่หนี� ดีของบริษทัมีถึง  90%    ที�ไม่ดีอีก 

10% ก็ถือวา่ไม่มากนกั  กล่าวคือ  คา้งเกิน 30 - 60 วนั และไม่ถึง 90 วนั คือกลุ่มนี�  และถา้เกิน 90 วนั 

เรียกวา่ หนี� เสียมีแค่ 1% เท่านั�นเอง และมีความเชื�อมั�นวา่ หนี� เสียจะไม่สูงไปกวา่นี�  
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 นายฮั�งใช้   อคัควสักุล  :  (ผูรั้บมอบฉนัทะ)  ใหค้วามเห็น ดงันี�    

ผมในนามชมรมผูถื้อหุน้ไทยขอฝากความห่วงใยวา่ ที�ท่านประธานกรรมการบริหารไดพู้ดเรื�องเกี�ยวกบั 

ความเสี�ยงที�บริษทัไดป้้องกนัแลว้ ผมมีความเชื�อมั�นใน เมืองไทย ลิสซิ�ง เพราะราคาหุ้นสะทอ้นใหเ้ห็น

อยู่ในปัจจุบนั และมีสถาบนัในประเทศหลายแห่งถือหุ้นอยู่ ในทางธุรกิจผมยอมรับในความสามารถ

ของเมืองไทย ลิสซิ�ง   แต่ผมขอฝากขอ้คิดไวว้่า ทุกอย่างที�ผูบ้ริหาร, ผูจ้ดัการฝ่ายของสาขาที�บริษทั

แต่งตั�งไปตอ้งมีความชาํนาญและตอ้งซื�อสัตย ์เป็นสิ�งสาํคญั  

 คุณอนุ   ว่องสารกจิ  :  ผูถื้อหุน้  สอบถามและใหค้วามเห็น ดงันี�  

ผลการดาํเนินงานของบริษทัเป็นที�น่าพอใจ อย่างที�ผมติดตามมาโดยตลอด ที�ผา่นมาธุรกิจก็เติบโตได้

ตามเป้าหมายที�ตั�งไว ้ในฐานะของบริษทัซึ� งมีความเกี�ยวขอ้งกบัเศรษฐกิจของประเทศ  ท่านมีมุมมอง

ในดา้นเศรษฐกิจอย่างไรและบริษทัมีแผนที�จะขยายสินเชื�อปีนี� คาดว่าจะเติบโตกี�เปอร์เซ็นต์   รวมถึง 

NPL บริษทัจะมีวิธีการควบคุมอยา่งไร อยา่งที�ทราบดีวา่สภาวะเศรษฐกิจช่วงปีนี�อาจจะไม่เหมือนปีที�

แล้ว อยากให้ท่านช่วยแสดงวิสัยทัศน์ส่วนนี�  เพื�อให้ผูถื้อหุ้นหลายๆท่านมีความมั�นใจในธุรกิจ  

เพราะวา่ตั�งแต่เขา้ตลาดมาบริษทัมีการเติบโตสูงมาก  มีสถาบนัค่อนขา้งมาก  นกัลงทุนรายยอ่ยอยากจะ

ถือต่อ ถึงแมว้า่ตอนนี�ราคาจะขึ�นมาสูงมากแลว้  ถา้หากท่านให้วิสัยทศัน์ที�ดี  ราคาหุ้นก็ยงัขึ�นไปไดอี้ก

อยา่งแน่นอน  

 คุณชูชาติ   เพช็รอาํไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร  เรียนชี�แจง ดงันี�  

ในการทาํธุรกิจ ก็ตอ้งเจริญเติบโตขึ�นทุกปี ซึ� งแน่นอนที�สุดในการเติบโตนั�นก็โดยการสร้าง การขยาย

ธุรกิจ และก็สร้างผลกาํไร ในปี 2558 ที�ผ่านไป บริษทัมีการเปิดสาขา 400 สาขา จากเดิมมี 500 สาขา 

เพิ�มมา 400 สาขา รวมเป็น 900 สาขา ในปี 2559 ที�ก ําลังเริ� มต้นนี�  บริษัทได้มีการวางแผนธุรกิจ

เช่นเดียวกนั บริษทัไดป้ระกาศวา่บริษทัจะเปิดจาํนวนสาขาอีก 450 สาขา จากเดิม 900 สาขา รวมทั�งสิ�น

เป็น 1,350 สาขา  จากจํานวน  450 สาขานี�  บริษัทจะเน้นทางภาคอีสาน และภาคใต้ รวมทั� ง

กรุงเทพมหานครบางส่วน เนื�องจากว่าเป็นพื�นที�ที�บริษทัยงัเขา้ไปไม่ถึง โดยเฉพาะจงัหวดัที�ติดกับ

แม่นํ� าโขง ได้แก่  จ.นครพนม , จ.มุกดาหาร และ จ.อาํนาจเจริญ ซึ� งจริงๆคืออยู่ในพื�นที�ไกล ทาง

ผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร ไม่อยากไป ไม่อยากยา้ย แต่ ณ ปัจจุบนั บริษทัมีความพร้อมแลว้ บุคลากรของบริษทั

ในจงัหวดัใกลเ้คียงเติบโตแลว้ บริษทัจึงสามารถขยายธุรกิจไปในพื�นที�ดงักล่าวได ้เช่นเดียวกบัภาคใต ้
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เดิมทีบริษทัมีสาขาในพื�นที�ค่อนขา้งน้อย บริษทัจึงมองเป้าหมายว่า  ในเขตพื�นที�ทางภาคอีสานและ

ภาคใต ้   มีจาํนวนประชากรและมีพื�นที�จาํนวนมาก   เมื�อไปตรวจสอบขอ้มูลที�กรมขนส่งแลว้พบวา่มี

ปริมาณรถจกัรยานยนตจ์ดทะเบียนเป็นจาํนวนมาก  จึงมีเป้าหมายในการขยายสาขาในปี 2559  ในพื�นที�

ที�ได้กล่าวมาขา้งตน้   กล่าวโดยสรุป คือ   การวางแผนธุรกิจในปี 2559  บริษทัตั�งเป้าหมายในการ

เติบโตไว ้ 50%  

 คุณอนุ   ว่องสารกจิ  :  ผูถื้อหุน้  สอบถาม ดงันี�  

อย่างที�ทราบดีว่าปีนี�ประเทศไทยเขา้ AEC แลว้ หลายบริษทั ลิสซิ�งที�ผมไปประชุมมา  ตอนนี�การทาํ

ธุรกิจในประเทศไทย มีหลายบริษทัลิสซิ�งผลประกอบการยงัไม่ค่อยดีนกั หลายบริษทัก็มีแนวนโยบาย

ไปทาํธุรกิจในประเทศกมัพชูา ,พม่า และลาว คิดวา่น่าจะไดก้าํไรมากกวา่   ไม่ทราบวา่บริษทัมีมุมมอง

ที�จะไปประเทศดงักล่าวนี�บา้งหรือไม่ 

 คุณชูชาติ   เพช็รอาํไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร  เรียนชี�แจง  ดงันี�  

ขอเรียนวา่ในการทาํธุรกิจนั�นบริษทัตอ้งมีการวางแผน   โดยแผนธุรกิจบริษทัจะมีทั�งแผนระยะสั�นและ

แผนระยะยาว  แผนระยะสั�น 3 ปี คือ ตั�งแต่บริษทัเริ�มเขา้ตลาดในปี 2558-2560  ภายใน 3 ปีนี�  ขอเรียน

วา่ AEC บริษทัไม่ไป CLMV แถวประเทศพม่า , กมัพูชา  ,ลาว และเวียดนาม เหตุผลที�บริษทัยงัไม่ไป 

เพราะตลาดในประเทศไทยยงักวา้ง ถา้บริษทัสามารถเติบโตไดถึ้ง 50% ทาํไมบริษทัตอ้งไปประเทศอื�น 

ซึ� งบริษทัไม่รู้จกัภาษา  ไม่รู้จกักฎหมาย  และไม่รู้นิสัยใจคอของคนในประเทศนั�น  บริษทัจึงยงัไม่มี

ความจาํเป็นที�จะตอ้งไป  แต่ถา้บริษทัทาํตลาดเมืองไทยเรียบร้อยแลว้  แผนระยะสั� นจบไปแลว้  และ

แผนระยะยาวก็เป็นไปได้ที�บริษัทจะขยบัขยายไป  แต่ในขณะนี� ขอทาํแผนระยะสั� น  3 ปีนี� ก่อน 

หลงัจากนั�นบริษทัจะนาํไปศึกษาและพิจารณาต่อไป 
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 คุณศักดิ�ชัย   สกุลศรีมนตรี    :  ผูถื้อหุน้  สอบถาม ดงันี�  

ในเรื�องของวาระการประชุมคราวที�แลว้  ขอเรียนถามวา่ หุ้นบริษทัเพิ�งเขา้ใหม่ ตอน IPO ไดเ้งินมาแลว้ 

ไม่ทราบวา่เงินจาํนวนนี�บริษทัใชไ้ปหมดแลว้หรือไม ่

 คุณสุรัตน์  ฉายาวรเดช  :  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  

จาํนวนเงินที�บริษทัไดร้ะดุมทุนจากตลาดหลกัทรัพยมี์การรายงานการใชเ้งินทุก 6 เดือน  ขณะนี�บริษทั

ไดน้าํเงินดงักล่าวไปใช้ตามวตัถุประสงคห์มดแลว้  โดยส่วนหนึ�งบริษทันาํไปจ่ายชาํระหนี� เงินกูร้ะยะ

ยาว  และส่วนที�เหลือบริษทันาํไปใชใ้นการปล่อยสินเชื�อ และเพื�อเสริมสภาพคล่องในการดาํเนินธุรกิจ   

 คุณศักดิ�ชัย   สกุลศรีมนตรี    :  ผูถื้อหุน้  สอบถาม ดงันี�  

จากการประชุมผูถื้อหุน้ครั� งที�ผา่นมา  ระบุวา่บริษทัมีกูเ้งินเพิ�มอีก 5,000 ลา้น  มีกาํหนดระยะเวลาผอ่น

ชาํระภายใน 3 ปี  บริษทัจะใชว้งเงินดงักล่าวหรือยงั หรือวา่จะคงไวก่้อนเงิน และในการขยายสาขาตอ้ง

ใช้เงินจากเงินกูใ้ช่หรือไม่  และในรายงานบริษทัมีการจ่ายปันผลไม่ตํ�ากว่า 50% ไม่ทราบว่ามีกาํไร

สะสมอยูจ่าํนวนเท่าใด 

 คุณชูชาติ   เพช็รอาํไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนชี�แจง ดงันี�  

สิ�งที�ผูถื้อหุน้กล่าวมาขา้งตน้เป็นกรอบมากกวา่  โดยภายใน 3 ปี เงินที�ใชใ้นการขยายสาขามาจากเงินกู้

บวกกบักาํไรที�ไดใ้นแต่ละปี  โดยหลกัของบริษทัที�ประกาศให้ทางสาธารณชนรับทราบ คือไดก้าํไรมา

ครึ� งหนึ�งจ่ายปันผล และอีกครึ� งหนึ�งเก็บเป็นกาํไรสะสม ปีที�แลว้ บริษทัมีผลกาํไร  545 ลา้นบาท โดย 

ครึ� งหนึ�งอยูใ่นกาํไรสะสม 

 คุณศักดิ�ชัย   สกุลศรีมนตรี    :  ผูถื้อหุน้  สอบถาม ดงันี�  

ผมขออนุญาตถามต่อในหน้า 5 ของหนงัสือเชิญประชุม ดา้นล่างมีคาํว่า “บริษทัมีการเปรียบเทียบค่า

เผื�อหนี� สงสัยจะสูญปี 2557 กับสินเชื�อที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้คิดเป็นร้อยละ 290.01” หมายความว่า

อยา่งไร  และตวัมาตรฐาน NPL เปอร์เซ็นตอ์ยูที่�เท่าไหร่ 

 คุณสุรัตน์   ฉายาวรเดช  :  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ เรียนชี�แจง ดงันี�  

ขอ้มูล 290.01% เป็นตวัชี� ให้เห็นวา่  NPL ของบริษทั 100%  บริษทัมีสํารอง 290.01%  ความหมาย คือ 

บริษทัมีสาํรองที�สูงกวา่ NPL ที�บริษทัมีอยู ่ และมาตรฐานของ NPL อยูที่� 1.00% 
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 คุณศักดิ�ชัย   สกุลศรีมนตรี    :  ผูถื้อหุน้  สอบถาม ดงันี�  

ในหนา้ 7 มีหลายคนสงสัย เห็นมีศูนยป์ระมูลรถในต่างจงัหวดั  แต่ทาํไมในเขตกรุงเทพมหานครไม่มี   

 คุณดาวนภา   เพชรอาํไพ  : กรรมการผูจ้ดัการ เรียนชี�แจง ดงันี�  

ที�ผ่านมาสาขาจะอยู่ต่างจงัหวดั  และในอนาคตถา้บริษทัเปิดสาขาในพื�นที�กรุงเทพมหานครมากขึ�นก็

จะตอ้งมีศูนยป์ระมูลรถในเขตกรุงเทพมหานคร 

 คุณศักดิ�ชัย   สกุลศรีมนตรี    :  ผูถื้อหุน้  สอบถาม ดงันี�  

สาขาส่วนใหญ่ที�อยูต่่างจงัหวดัเป็นพื�นที�เช่าหรือพื�นที�ซื�อ  กรณีการเช่ามีระยะเวลาการเช่านานเท่าใด 

 คุณดาวนภา   เพชรอาํไพ  :  กรรมการผูจ้ดัการ เรียนชี�แจง ดงันี�  

สาขาส่วนใหญ่จะเช่า  โดยการทาํสัญญาเช่า 3 ปี ตามกฎหมายและต่อสัญญาเมื�อครบกาํหนด 

 คุณศักดิ�ชัย   สกุลศรีมนตรี    :  ผูถื้อหุน้  สอบถาม ดงันี�  

ที�ดินที�ซื�อมา 250 ลา้น จะเริ�มสร้างปีไหน  เริ�มเขียนแบบและเตรียมหาผูรั้บเหมาแลว้หรือยงั 

 คุณดาวนภา   เพชรอาํไพ  :  กรรมการผูจ้ดัการ เรียนชี�แจง ดงันี�  

จะเริ�มดาํเนินการในปี 2559  

 คุณศักดิ�ชัย   สกุลศรีมนตรี    :  ผูถื้อหุน้  สอบถาม ดงันี�  

บริษทัจา้ง อีวาย (ผูส้อบบญัชี) ไป ส่วนใหญ่ขอ้มูลของบริษทัอยูต่่างจงัหวดั  เวลาผูส้อบบญัชีประเมิน 

ตอ้งเดินทางไปดูพื�นที�หรือไม่   

 คุณดาวนภา   เพชรอาํไพ  :  กรรมการผูจ้ดัการ เรียนชี�แจง ดงันี�  

ทางผูส้อบบญัชีจะลงพื�นที� โดยใชก้ารสุ่มตรวจ 

 คุณนฤชิต    แต่งสวน    :  ผูถื้อหุน้ สอบถาม ดงันี�  

มีวธีิการดาํเนินการอยา่งไรเกี�ยวกบัรถที�ยดึมา   

 คุณดาวนภา   เพชรอาํไพ  :  กรรมการผูจ้ดัการ เรียนชี�แจง ดงันี�  

ปัจจุบนัการประมูลรถแต่ละครั� งแทบจะไม่มีรถตกคา้ง  ในแต่ละเดือนจะมีรถเขา้มาก็จะประมูลออก

ทนัที ซึ� งผูเ้ขา้ประมูลส่วนใหญ่จะเป็นเอเยน่ต ์หลงัจากประมูลแลว้ ก็จะนาํไปซ่อมขาย  จึงทาํให้ไม่มีรถ

ตกคา้ง หรือถา้จะมีก็ประมาณ  3-4  คนั และรถที�ยดึมาส่วนใหญ่จะเป็นรถจกัรยานยนต ์
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 คุณนฤชิต    แต่งสวน    :  ผูถื้อหุน้ สอบถาม ดงันี�  

กรณีถา้มีการฟ้องร้อง  บริษทัมีวธีิการอยา่งไร 

 คุณชูชาติ   เพช็รอาํไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนชี�แจง ดงันี�  

คงไม่จบกระบวนการทางศาล เพราะค่อนขา้งใชเ้วลานาน บริษทัจะใช้วิธีการให้ญาติพี�น้องมาซื�อคืน

มากกวา่ 

 คุณนฤชิต    แต่งสวน    :  ผูถื้อหุน้ สอบถาม ดงันี�  

กรณีรถยดึที�เป็นรถยนต ์มีจาํนวนเท่าใด  และมีวธีิการอยา่งไร 

 คุณดาวนภา   เพชรอาํไพ  :  กรรมการผูจ้ดัการ เรียนชี�แจง ดงันี�  

ยอดรถยดึในส่วนของรถยนตป์ระมาณ 10 คนั/เดือน และใชว้ธีิการประมูลเช่นเดียวกบัรถจกัรยานยนต ์

 คุณนฤชิต    แต่งสวน    :  ผูถื้อหุน้ สอบถาม ดงันี�  

ในกรณีที�มีการเปิดสาขาเพิ�มขึ�นมากขึ�น จะมีการเปิดศูนยป์ระมูลรถเพิ�มขึ�นอีกหรือไม ่

 คุณดาวนภา   เพชรอาํไพ  :  กรรมการผูจ้ดัการ เรียนชี�แจง ดงันี�  

อาจจะตอ้งเปิดศูนยป์ระมูลเพิ�มมากขึ�น   ตอนนี�บริษทัมีศูนยป์ระมูล จาํนวน 4 แห่ง   คือ จ.พิษณุโลก   

จ.อยธุยา , จ.ขอนแก่น และ จ.ชลบุรี  ถา้หากขยายสาขาไปอีกอาจจะมีที�ภาคใต ้และที�กรุงเทพมหานคร 

 คุณอนุ   ว่องสารกจิ  :  ผูถื้อหุน้  สอบถาม  ดงันี�  

เนื�องจากเป็นที�ทราบกนัวา่หุ้นของบริษทัมีไม่มาก ใครก็อยากไดแ้ละถา้มีก็เก็บเพิ�ม ตอนนี�  Free Float 

เหลือแค่ 20%  ทางบริษทัมีแผนที�จะเพิ�ม Free Float บา้งหรือไม่ 

 คุณชูชาติ   เพช็รอาํไพ   :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนชี�แจง ดงันี�  

ตอนนี�ยงัไม่ไดคิ้ด แต่จะนาํไปทบทวน 
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 คุณศักดิ�ชัย   สกุลศรีมนตรี    :  ผูถื้อหุน้  สอบถาม ดงันี�  

ผมเห็นวา่ เรื�องนี� เป็นเรื�องใหญ่เรื�องหนึ�ง พอดีไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถาม ขอเรียนถามว่า สินเชื�อนา

โนไฟแนนซ์ดาํเนินธุรกิจไปถึงไหนแลว้ 

 คุณชูชาติ   เพช็รอาํไพ   :  ประธานกรรมการบริหาร  เรียนชี�แจง ดงันี�  

สินเชื�อนาโนไฟแนนซ์  บริษทัได้รับใบอนุญาตเป็นรายที� 6  ของประเทศไทย ปัจจุบนัมียอดปล่อย

ประมาณ 100 กว่าล้านบาท ในจาํนวนดงักล่าวนี� มีลูกคา้ประมาณ 7,000 ราย บริษทัได้รายงานให้

ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบทุกเดือน  และทุกแห่งที�ปล่อยก็ตอ้งรายงานเช่นเดียวกนั ณ ปัจจุบนั

บริษทัไดส้อบถามไปยงัธนาคารแห่งประเทศไทยว่า บริษทัมีสัดส่วนเท่าไรในการปล่อยสินเชื�อนาโน

ไฟแนนซ์ ทางธนาคารแห่งประเทศไทยแจง้ให้ทราบว่า บริษทัมียอดปล่อยมากที�สุด ประมาณ 95% 

ของที�ปล่อยทั�งหมด  กล่าวโดยสรุปคือ  บริษทัทาํสินเชื�อนาโนไฟแนนซ์แลว้และบริษทัก็มีสัดส่วนใน

การปล่อยที�สูงที�สุด   

 คุณศักดิ�ชัย   สกุลศรีมนตรี    :  ผูถื้อหุน้  สอบถาม ดงันี�  

ไม่ทราบวา่ธุรกิจประเภทนี�   มีอตัราดอกเบี�ยประมาณเท่าไร 

 คุณชูชาติ   เพช็รอาํไพ   :  ประธานกรรมการบริหาร  เรียนชี�แจง ดงันี�  

ทางธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนดไวว้่า สินเชื�อนาโนไฟแนนซ์ เป็นสินเชื�อที�ไม่มีหลกัประกัน 

สามารถคิดอตัราดอกเบี�ย*ไดถึ้ง 36%  โดยบริษทัจะปล่อยสินเชื�อดงักล่าวให้กบัลูกคา้เก่า ซึ� งมีประวติั

การชาํระดี  ลูกคา้ทั�วไปที�เขา้มาติดต่อ  บริษทัยงัไม่รับ เพราะบริษทัไม่ทราบประวติัของลูกคา้  บริษทั

จึงตอ้งป้องกนัความเสี�ยงในส่วนนี� ไวโ้ดยการปล่อยเฉพาะลูกคา้เก่าที�มีประวติัดีเท่านั�น  และบริษทัคิด

อตัราดอกเบี�ยเพียง 29.50%  

* Effective rate, รวมค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใดๆ เกี�ยวกบัสินเชื�อรายยอ่ยเพื�อประกอบอาชีพภายใตก้าร

กาํกบั (นาโนไฟแนนซ)์ 
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 คุณนฤชิต    แต่งสวน    :  ผูถื้อหุน้  สอบถาม ดงันี�  

เกี�ยวกบัภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ทางบริษทัไดรั้บผลกระทบมากนอ้ยเพียงใด 

 คุณชูชาติ   เพช็รอาํไพ   :  ประธานกรรมการบริหาร  เรียนชี�แจง ดงันี�  

จากที�ไดเ้รียนไปบริษทัพยายามออกสํารวจตลาด   ซึ� งผมเพิ�งไปภาคอีสานมา ภาคอีสานตอนบน ไล่

ตั�งแต่ จ.ขอนแก่นไปจนถึง จ.อุดรธานี     ภาคอีสานตอนล่าง ไล่มาตั�งแต่  จ.อุบลราชธานี ,  จ.สุรินทร์   

และ จ.บุรีรัมย ์แลว้ก็ออกไปทาง อ.นางรอง     นอกจากนั�น ทางภาคเหนือผมก็ไป จ.เชียงใหม่  และ    

จ.เชียงราย จากการสาํรวจพื�นที�ทั�วๆไป  พบวา่ ปริมาณนํ� าฝนนอ้ย พืชผลทางการเกษตรเจริญเติบโตไม่

ดี  สาํหรับกลุ่มเกษตรกรยงัเป็นปัญหาอยู ่เนื�องจากภยัแลง้ และผลผลิตไม่ดี ซึ� งกลุ่มเกษตรอาจจะไดรั้บ

ผลกระทบบา้ง  โดยจะมีรัฐบาลได้เขา้มาช่วยเหลือ   แต่จะไม่เกี�ยวกบัลูกจา้งรายวนัหรือรายเดือน ,

ธุรกิจส่วนตวั   ,หาบเร่แผงลอย และวินมอเตอร์ไซด์ กล่าวโดยสรุปคือ ไม่มีผลกระทบโดยตรง แต่

อาจจะไดรั้บผลกระทบทางออ้ม  แต่ก็ไม่มากนกั 

 คุณนฤชิต    แต่งสวน    :  ผูถื้อหุน้  สอบถาม ดงันี�  

ตามข่าวที�ว่า ทางบริษทั ซัมซุง ไดย้า้ยฐานการผลิตในไทย  ซึ� งลูกคา้ที�อยู่ในกลุ่มโรงงาน ทางบริษทั

ไดรั้บผลกระทบหรือไม่ 

 คุณชูชาติ   เพช็รอาํไพ   :  ประธานกรรมการบริหาร  เรียนชี�แจง ดงันี�  

ลูกค้ากลุ่มโรงงานก็คือกลุ่มรับจ้าง ไม่กระทบโดยตรง เนื�องจากมีหลายโรงงาน หลายนิคม

อุตสาหกรรม  ตอนนํ�าท่วมจะไดรั้บผลกระทบมากกวา่  และเท่าที�ไดรั้บรายงานจากทางสาขา ยงัไม่ได้

รับผลกระทบในเรื�องนี�   

 คุณนฤชิต    แต่งสวน    :  ผูถื้อหุน้  สอบถาม ดงันี�  

ยอดเก็บของบริษทัอยูใ่นเกณฑ์ดีเป็นเพราะวา่ บริษทัมีแผนที�เป็นเชิงรุกมากขึ�น  จึงไดเ้ปรียบกวา่คู่แข่ง  

หรือวา่มีการใหค้าํแนะนาํที�ดีกบัพนกังาน หรือมีวธีิการอยา่งไรในการดาํเนินธุรกิจ  

 คุณชูชาติ   เพช็รอาํไพ   :  ประธานกรรมการบริหาร  เรียนชี�แจง ดงันี�  

ในการทาํธุรกิจ   บริษทัแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ� งคือ บุคลากรตอ้งเป็นคนดี และขยนั นอกจากนี�

บริษทัมีระบบที�ดี คือ มีการวางระบบในการทาํงานที�ดี  ไม่ใช่ขยนัวิ�งเก็บหนี�อยา่งเดียวแต่ไม่รู้วา่ไปทาํ

อะไรบา้ง  ซึ� งในการปฏิบติังานจะมีการกาํหนดตวัชี� วดั และโยงไปกบัเรื� องแรงจูงใจคือ รายได้ค่า
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คอมมิชชั�น เพราะฉะนั�นกล่าวโดยสรุป ที�บริษทัผลงานดีเกิดจาก มีบุคลากรที�ดี  และบริษทัมีการวาง

ระบบที�ดี  

 ผู้ถือหุ้น หญงิ (ไม่ประสงค์ออกนาม) สอบถาม  ดงันี�  

บริษทัจะมีโครงการไป CLMV  ในประเทศเพื�อนบา้นบา้งหรือไม่ 

** CLMV คือประเทศ กมัพชูา  ลาว  พม่า เวียดนาม เป็นประเทศในกลุ่ม ASEAN ที�มีแนวโนม้เศรษฐกิจโตต่อเนื�อง  

และยงัมีแร่ธาตุทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ และยงัมีค่าจา้งแรงงานไม่สูงนกั กลุ่มประเทศ CLMV จึงเป็นประเทศที�มีคน

สนใจเขา้ไปลงทุนการผลิตและการตลาด 
 

 คุณชูชาติ   เพช็รอาํไพ   :  ประธานกรรมการบริหาร  เรียนชี�แจง ดงันี�  

ผมไดแ้จง้ไปบา้งแลว้  เพราะตลาดเมืองไทยไม่ดีใช่หรือไม่ หลายบริษทัถึงไดไ้ปกนั ตอบได ้2 ทาง คือ 

ผมว่าถา้บริษทัโต 50% จะบอกว่าไม่ดี  ไม่ใช่ เนื�องจาก MTLS เติบโต 50%  แต่ที�หลายบริษทัไป

ต่างประเทศ ผมก็ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกัน แต่คาดว่าน่าจะอยู่ที�การแข่งขัน  และปีนี� บริษัทก็

ตั�งเป้าหมายการเติบโตไว ้50%   เพราะคาดว่าตลาดเมืองไทยยงัดีอยู่  และยงัไปได้อีก  และในส่วน 

CLMV ผมไดแ้จง้ไปแลว้วา่ ผมขอแผน 3 ปีนี� ก่อน หลงัจากนั�นจะนาํไปพิจารณา 

ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็น หรือขอ้เสนออื�นใดเพิ�มเติมอีก 
 

 เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอขอ้คิดเห็น หรือเสนอเรื�องอื�นใดอีก  ประธานที�ประชุม จึงมอบหมายให้

เลขานุการบริษทั  กล่าวรายงานสรุปจาํนวนผูถื้อหุ้นที�มาประชุมในครั� งนี�  

 

คุณมลฑล  อ่อนแผน  เลขานุการบริษทั   กล่าวรายงานสรุปจาํนวนผูถื้อหุน้ที�มาเขา้ร่วมประชุมวสิามญั

ผูถื้อหุน้  ครั� งที�  1/2559   มีรายละเอียด ดงันี�   

มาประชุมดว้ยตนเอง  72 ราย คิดเป็นจาํนวนหุน้        10,398,779 หุน้ 

รับมอบฉนัทะ             400 ราย คิดเป็นจาํนวนหุน้   1,688,143,049 หุน้ 

       รวม             472 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น   1,698,541,828 หุ้น 

คิดเป็น  80.119%    

 

และเพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และเพื�อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียง

ต่อไป บริษทัฯ ขอเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทั�งหมดจากท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านที�เขา้ร่วมประชุมในวนันี�   โดยท่าน

สามารถส่งบตัรลงคะแนนเสียงใหก้บัเจา้หนา้ที�ของบริษทัฯ ที�กล่องรับบตัรลงคะแนนบริเวณดา้นหนา้งาน 



สิ�งที�สง่มาด้วย 1 

 

  เมืองไทย  ลิสซิ�ง  จาํกดั (มหาชน) 

เลขที�  32/1  ถนนจรัญสนิทวงศ ์ แขวงบางออ้  เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร  10700  โทร. 02-8801033 แฟกซ์  02-8801733 
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ประธานฯ  เห็นวา่เป็นเวลาอนัสมควรแลว้  จึงขอปิดการประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที�  1/2559  และ

ขอขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านที�สละเวลามาร่วมประชุมในครั� งนี�  
 

 

ปิดประชุมเวลา   16.10  น. 

 

                                                                 นางสาวผโลทยั   เตชะมงคลาภิวฒัน์     ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม 

                                                                                 นางสาวมลฑล   อ่อนแผน     ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 

 
 

 ลงชื�อ _____________________  

   ( พลเรือเอกอภิชาติ   เพง็ศรีทอง )  

        ประธานกรรมการ 


