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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  ประจําปี  2559 

บริษทั  เมอืงไทย ลสิซิ�ง  จํากดั  (มหาชน) 

 

วนั  เวลา  และสถานที�ประชุม 

ประชุมเมื�อวนัศุกร์ที�  22  เมษายน  2559   เวลา 14.00 น.   ณ หอ้งปิ� นเกลา้ 2 (ชั�น 9)  โรงแรมรอยลั ซิตี�  

เลขที�  800  ถนนบรมราชชนนี  แขวงบางกอกนอ้ย  เขตบางพลดั   กรุงเทพมหานคร 

 

เริ�มการประชุม 

 ณ  วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น  เพื�อกาํหนดสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงิน

ปันผล บริษทั เมืองไทย ลิสซิ�ง จาํกดั (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ เป็นเงิน 2,120,000,000  บาท  คิดเป็น

จาํนวนหุ้นสามญัที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมด 2,120,000,000 หุน้  มูลค่าหุ้นละ  1  บาท   โดย ณ ตอนเริ�มเปิดการ

ประชุมมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมการประชุมรวมจาํนวนทั�งสิ�น 376 ราย  โดยมา

ประชุมดว้ยตนเอง  45  ราย  รับมอบฉนัทะ  331 ราย  รวมจาํนวนหุ้นทั�งสิ�น  1,672,947,043  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  

78.91  ซึ� งเกินกวา่ 1 ใน  3  ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมด  ถือวา่ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั   
 

 พลเรือเอกอภิชาติ   เพง็ศรีทอง  ประธานกรรมการบริษทั  และประธานคณะกรรมการบริหารความ

เสี�ยง ทาํหนา้ที�ประธานในที�ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  ประจาํปี  2559  โดยแจง้ต่อที�ประชุม

วา่  บริษทั  เมืองไทย ลิสซิ�ง  จาํกดั  (มหาชน) ขอตอ้นรับท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านเขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจาํปี 2559  โดยมีรายละเอียด ดงันี�  
 

 ประธานกล่าวแนะนาํกรรมการและผูบ้ริหารที�เขา้ประชุม  ดงันี�  
 

1. คุณกองแกว้   เปี� ยมดว้ยธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ   

กรรมการบรรษทัภิบาล , กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน  

และกรรมการอิสระ 

2. คุณชายนอ้ย  เผื�อนโกสุม ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

3. คุณกมัพล   ตติยกว ี  กรรมการตรวจสอบ,  กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 

กรรมการบริหารความเสี�ยง และกรรมการอิสระ 
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4. คุณชูชาติ        เพช็รอาํไพ ประธานกรรมการบริหาร , กรรมการบริหารความเสี�ยง , 

กรรมการบรรษทัภิบาล  และกรรมการ 

5. คุณดาวนภา   เพชรอาํไพ กรรมการผูจ้ดัการ  และกรรมการ  

6. คุณโยธิน        อนาวลิ ประธานกรรมการสรรหา และค่าตอบแทน  

และกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการทั�งหมด  7  ท่าน และเขา้ร่วมประชุมครบทั�ง 7  ท่าน  

 

สาํหรับคณะกรรมการบริหาร และผูบ้ริหารของบริษทัฯ 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. คุณสมเกียรติ    รัศมี  รองผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสาขา ประจาํเขตอยธุยา 

7. คุณอาํนาจ      เนียมสี  รองผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสาขา ประจาํเขตชลบุรี 

8. คุณบญัญติั     นิลศิริ  ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสาขา ประจาํเขตนครสวรรค ์

9. คุณนิยม       รอดนอ้ย ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสาขา ประจาํเขตขอนแก่น 

10. คุณประดิษฐ  ทองคาํ  ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสาขา ประจาํเขตลาํปาง 

11. คุณมลฑล  อ่อนแผน เลขานุการบริษทั  ซึ� งรับหนา้ที�เป็นพิธีกร 

12. และคุณสมใจ   คุณปสุต   ผูส้อบบญัชี จากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  

 

 นางสาวมลฑล  อ่อนแผน  เลขานุการบริษทั  ไดเ้รียนชี�แจงถึงวธีิการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซึ� ง

จะตอ้งลงมติในแต่ละวาระ  ดงันี�  
 

- ขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 41 กาํหนดวา่ ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ�งเสียง

ต่อหนึ�งหุน้ ในกรณีผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื�องใด ผูถื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเรื�องนั�น  
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- 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 
 

- 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�อเป็นการบริหารการประชุมให้อยูใ่นเวลาที�

กาํหนด 

- นอกจากนี�  กรณีที�มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะซึ� งเป็นชาวต่างชาติสอบถามเป็นภาษาองักฤษ

บริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมเจา้หน้าที�สําหรับแปลคาํถามเป็นภาษาไทย และกรรมการ/ผูบ้ริหารจะตอบ

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

แปลคาํตอบเป็นภาษาองักฤษใหผู้ถื้อหุน้ที�สอบถามไดเ้ขา้ใจดว้ย 

- เพื�อแสดงความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสียง ขอเชิญท่านผูถื้อหุ้นที�มีความประสงคจ์ะทาํหนา้ที�

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

เจา้หนา้ที�จะไดน้าํท่านเขา้ประจาํจุดตรวจนบัคะแนนในหอ้งประชุมนี�  
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คุณแสงจันทร์  ปรีชายุทธศิลป์  รับอาสาเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้ ในการเป็นสักขีพยานในการนบั

คะแนนเสียง 
 

ประธานฯขอใหที้�ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที�กาํหนด ซึ� งประกอบดว้ย 8 วาระ ตาม 

ลาํดบั  ดงันี�  

วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที�  1/2559 

ประธานฯ เสนอให้ที�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั� งที�  1/2559  

ซึ� งไดจ้ดัประชุม เมื�อวนัที� 8 มกราคม  2559    โดยบริษทัไดจ้ดัส่งสําเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้กบัผูถื้อ

หุ้นพิจารณาล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  คณะกรรมการมีความเห็นว่า  การบนัทึกรายงานการ

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น  ครั� งที� 1/2559   มีความถูกตอ้ง  ครบถว้น  จึงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้น

รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเกี�ยวกบัวาระที�  1 หรือไม่   

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระนี�  
 

มติที�ประชุม     ที�ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที�  1/2559   ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง 

มากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงันี�  

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,673,040,943 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

รวม 1,673,040,943 100.00 
          

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

จาํนวน    6   ราย   คิดเป็นจาํนวนหุน้     93,900   หุน้ 

รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมทั�งสิ�น    382  ราย   คิดเป็น  1,673,040,943  หุน้ 
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วาระที� 2 พจิารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 

ประธานฯ ได้แจง้ต่อที�ประชุมว่า   บริษทัได้นาํส่งรายงานประจาํปี 2558   และงบการเงินประจาํปี  2558  

ให้กบั ผูถื้อหุ้นทุกท่านทราบล่วงหนา้แลว้   โดยในวาระนี�  ประธานฯไดม้อบหมายให้คุณชูชาติ   

เพช็รอาํไพ  ประธานกรรมการบริหาร  เป็นผูน้าํเสนอต่อที�ประชุม โดยมีรายละเอียด ดงันี�  

คุณชูชาติ  -  ดา้นการปล่อยสินเชื�อ บริษทัมียอดปล่อยสินเชื�อในปี 2558 อยูที่� 20,232 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปี 

2557  ซึ� งอยูที่� 12,470 ลา้นบาท  หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 62.24 อนัเป็นผลมาจากจาํนวนลูกคา้ที�เพิ�มขึ�น

และการขยายสาขาเพื�อเพิ�มพื�นที�การใหบ้ริการ โดยในปี 2558 มีการเปิดสาขาเพิ�มทั�งสิ�น 433 สาขา 

จากสิ�นปี 2557 ที�มีสาขาจาํนวน 507 สาขา ทาํใหบ้ริษทัมีสาขารวมทั�งสิ�น 940  สาขา  

- สัดส่วนการปล่อยสินเชื�อ ในปี 2558  ประกอบดว้ย  

 1.  สินเชื�อทะเบียนรถจกัรยานยนต ์ คิดเป็นร้อยละ 65.39  

 2.  สินเชื�อทะเบียนรถยนตแ์ละรถเพื�อการเกษตร  คิดเป็นร้อยละ 29.18  

 3.  สินเชื�อส่วนบุคคล  คิดเป็นร้อยละ 3.17  

4. สินเชื�อนาโนไฟแนนซ์  คิดเป็นร้อยละ 0.64  

5. สินเชื�อโฉนดที�ดิน  คิดเป็นร้อยละ 1.62  

- ยอดลูกหนี� สินเชื�อคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 มีจาํนวนทั�งสิ�น 12,630 ลา้นบาท  

เพิ�มขึ�นจากปี 2557  ซึ� งอยูที่� 7,448 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 69.59 ประกอบดว้ย 

 1.  สินเชื�อทะเบียนรถจกัรยานยนต ์ จาํนวน 7,526  ลา้นบาท  

 2.  สินเชื�อทะเบียนรถยนตแ์ละรถเพื�อการเกษตร จาํนวน 4,400 ลา้นบาท  

 3.  สินเชื�อส่วนบุคคล  จาํนวน  340 ลา้นบาท  

4. สินเชื�อนาโนไฟแนนซ์  จาํนวน   111 ลา้นบาท  

5. สินเชื�อโฉนดที�ดิน  จาํนวน  253 ลา้นบาท  

- ดา้นคุณภาพลูกหนี�  สินเชื�อในปี 2558  แสดงให้เห็นวา่  ลูกหนี� ที�คา้งชาํระไม่เกิน 30 วนั (1 งวด)   

คิดเป็นร้อยละ 91.90 ของลูกหนี� สินเชื�อทั�งหมด    ลูกหนี� ที�คา้งชาํระระหวา่ง 31 ถึง 90 วนั ( 2-3 

งวด)  คิดเป็นร้อยละ 7.18   โดยมีลูกหนี� ที�ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPL)  คิดเป็นร้อยละ 0.92  

- การตั�งสาํรองค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ  ในปี 2558  บริษทัมีการตั�งสาํรองค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 335 

ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.66  ของลูกหนี� สินเชื�อรวม เปรียบเทียบค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญในปี 2558 

กบัสินเชื�อที�ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดแ้ลว้คิดเป็น ร้อยละ 258   
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- รายได ้และสัดส่วนของรายได ้ในปี 2558   บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายไดร้วม จาํนวน  2,559 

ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปี 2557 ซึ� งอยูที่� 1,856 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นร้อยละ 37.87 ซึ� งรายไดใ้นปี 2558  

จาํนวน 2,559 ลา้นบาทนั�น ประกอบดว้ยรายไดด้อกเบี�ยและค่าธรรมเนียมในการให้บริการสินเชื�อ  

คิดเป็นร้อยละ 86.95  ของรายไดร้วม รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการเป็นรายไดค้่าปรับและค่า

ติดตามทวงถามที�เรียกเก็บจากลูกคา้ที�ผิดนัดชาํระ คิดเป็นร้อยละ 12.40  ของรายได้รวม  และ

รายไดอื้�นร้อยละ 0.65  

- สาํหรับฐานะการเงินรวมของบริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558  สรุปไดด้งันี�  

บริษทัมีสินทรัพยร์วม 13,083 ลา้นบาท หนี� สินรวม 7,431 ลา้นบาท    

และส่วนของผูถื้อหุน้รวม 5,652 ลา้นบาท  

- อตัราส่วนทางการเงินของกลุ่มบริษทั มีดงันี�   

อตัราส่วนทางการเงินที�สําคัญ  2558 2557 

อตัราดอกเบี�ยรับ  22.92% 24.81% 

อตัราดอกเบี�ยจ่าย  4.18% 5.98% 

ส่วนต่างอตัราดอกเบี�ย  18.74% 18.83% 

อตัรากาํไรสุทธิ (%)  32.24% 29.32% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%)  7.55% 7.36% 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้(%)  15.34% 15.45% 

อตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้(เท่า)  1.31 0.72 

NPL (%)  0.92% 1.37% 
 

ประธานฯ หากท่านผูถื้อหุน้ใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพิ�มเติม หรือตอ้งการใหบ้ริษทัฯชี�แจงในประเด็นที�

เกี�ยวขอ้งในวาระนี�  ขอใหส้อบถามผา่นไมโครโฟนที�จดัเตรียมไว ้ โดยขอให้แจง้ชื�อ-นามสกุล 

ก่อนถามคาํถามดว้ย 
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ในวาระนี�  มีผูถื้อหุน้มีคาํถาม และมีขอ้คิดเห็น ดงันี�  

   คุณวรภัทร  เศรษฐสมภพ  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม ดงันี�  

เรื�อง NPL หรือหนี� เสีย  บริษทัมีการบริหารและปรับโครงสร้างอยา่งไร  

 คุณชูชาติ  เพช็รอาํไพ :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนชี�แจง ดงันี�  

หนี� เสียเกิดจากหนี�คา้งชาํระที�มากกวา่ 90 วนั หารดว้ยจาํนวนลูกหนี�ทั�งหมด จึงจะเท่ากบั NPL 

หรือ เปอร์เซ็นตห์นี� เสีย คือ นาํหนี� เสียหรือหนี� คา้งชาํระตั�งแต่ 90 วนัขึ�นไป หรือ 91 วนัตั�ง หารด้วย

จาํนวนลูกหนี�ทั�งหมด ในปี 2557 บริษทัมี NPL 1.3 % และในปี 2558 บริษทัมี NPL ทั�งสิ�น 0.92% หาก

บริษทัสามารถคุมลูกหนี� เสียไวใ้นปริมาณที�เท่าเดิม แต่ตวัหารทั�งหมดหรือลูกหนี� ทั�งหมดมีจาํนวนที�

เพิ�มมากขึ�น เพราะฉะนั�นตวัหารมากขึ�นสัดส่วนหนี� เสียจึงลดลง แต่อย่างไรก็ตามในปี 2558 ที�ผา่นมา 

บริษทัสามารถคุมหนี� เสียให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ  ถึงภาวะเศรษฐกิจไม่ดี มีปัญหา แต่บริษทัสามารถ

ควบคุมได ้

 คุณวร์ี    วนิิจสร  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง)  สอบถาม ดงันี�  

อตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio : D/E) ทาํไมจึงเพิ�มขึ�นจาก 0.72%            

เป็น 1.31%  

 คุณชูชาติ  เพช็รอาํไพ :  ประธานกรรมการบริหาร  เรียนชี�แจง ดงันี�  

D/E Ratio คือ D (Debt)  หรือหนี�  หารดว้ย E (Equity) สัดส่วนของผูถื้อหุน้ ซึ� งตวัเลขนี� เพิ�มจาก 

0.72% เป็น 1.31%   เนื�องจากสัดส่วนหนี� ที�เพิ�มขึ�น   หนี� เพิ�มขึ�นเพราะอะไร เพราะบริษทัตอ้งการขยาย

ธุรกิจ เนื�องจากบริษทัไม่ไดมี้การเพิ�มทุน จาํนวนทุนเท่าเดิม เมื�อบริษทัตอ้งการที�จะขยายธุรกิจจึงตอ้ง

กู้ยืมเงินในตลาดมากขึ� น เพราะฉะนั�นตวัหนี� สินเพิ�มขึ�นแต่ตวัหารคือส่วนของทุนเพิ�มขึ� นเล็กน้อย  

เพราะบริษทัไม่ไดเ้พิ�มทุนแต่เพิ�มจากกาํไรสะสม  ดงันั�น จึงทาํให้สัดส่วน D/E เพิ�มขึ�น กล่าวโดยสรุป

คือ บริษทัมีการกูย้มืเพิ�มขึ�น  กูย้ืมเพื�อนาํมาขยายธุรกิจ บริษทัขยายสาขามากกวา่ 50 % จึงทาํให้ D/E มี

สัดส่วนที�เพิ�มขึ�น 
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 คุณวร์ี วนิิจสร  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง)  สอบถาม ดงันี�  

ในปี 2559 นี�    D/E Ratio มีโอกาสที�จะเพิ�มขึ�นหรือลดลง 

 คุณชูชาติ  เพช็รอาํไพ :  ประธานกรรมการบริหาร  เรียนชี�แจง ดงันี�  

ในปี 2559 นี�   บริษทัยงัไม่มีนโยบายที�จะเพิ�มทุน  ดงันั�น ตวัหารจะคงที�หรือเพิ�มขึ�นเล็กน้อย 

แต่บริษทัตอ้งการที�จะขยายธุรกิจ  เพราะฉะนั�นจึงมีการกูย้ืมเพิ�มขึ�น  จึงทาํให้สัดส่วนของ D/E Ratio มี

แนวโนม้สูงขึ�น 

 คุณกฤติกา  ปฐมกสิกุล  :  (ผูรั้บมอบอาํนาจจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย) สอบถาม ดงันี�  

เนื�องจากในปี 2558 บริษทัมีการขยายสินเชื�อเพิ�มมากขึ�น  อยากทราบแนวทางของบริษทัใน

การที�จะกาํหนดแผนการสําหรับในกรณีเศรษฐกิจซบเซา  หนี� ที�ดีอาจจะกลายเป็นหนี� ที�ไม่ก่อให้เกิด

รายได ้  บริษทัมีแนวทางบริหารจดัการเกี�ยวกบัเรื�องนี�อยา่งไร 

 คุณชูชาติ  เพช็รอาํไพ :  ประธานกรรมการบริหาร  เรียนชี�แจง ดงันี�  

โดยทั�วไปหากภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ลูกคา้จะมีความตอ้งการใช้เงินมากขึ�น   ในขณะเดียวกนั 

การผ่อนชาํระอาจจะมีปัญหา  แต่เนื�องจากลูกหนี� ของบริษทัเป็นหนี� น้อย หนี�ของลูกคา้ของบริษทัต่อ

รายจะอยูที่�ประมาณ 10,000 บาท เพราะฉะนั�นจะตอ้งชาํระค่างวดเดือนละ1,000-1,100 บาท/ราย และ

เนื�องจากภาวะเศรษฐกิจไม่ดี  เช่น ในปีนี� เกิดภาวะภยัแลง้ ราคาพืชผลตกตํ�า ไม่สามารถทาํการเกษตรได้

หรือทาํนาไดค้รั� งเดียว โดยส่วนใหญ่ถา้เป็นเช่นนี� ลูกคา้จะเปลี�ยนธุรกิจใหม่ เปลี�ยนอาชีพใหม่ เช่น เขา้

เมืองเพื�อรับจา้งทาํงานก่อสร้าง ซึ� งจะได้ค่าแรงวนัละ 300 บาท ถ้าสามี ภรรยา ทาํงานด้วยกนัจะมี

รายไดร้วมกนั ประมาณ 600 บาท โดยทาํงานอย่างน้อยเดือนละ 20 วนั รายได้เฉลี�ยเดือนละ 12,000 

บาท ชาํระค่างวดเดือนละ 1,000 บาทซึ� งเป็นจาํนวนเงินที�สามารถส่งได ้เพราะฉะนั�นกล่าวโดยสรุปคือ 

จาํนวนลูกคา้หลายรายมีวงเงินหนี� ต ํ�า   ลูกคา้สามารถหมุนเวียนเปลี�ยนอาชีพ และสามารถนาํเงินมา

ชาํระได ้บริษทัจึงมีความมั�นใจวา่ ถึงแมภ้าวะเศรษฐกิจไม่ดี ถึงแมจ้ะประสบภยัแลง้ แต่บริษทัสามารถ

ควบคุมดูแลการชาํระหนี�ของลูกคา้ให้อยูใ่นเกณฑ์ปกติได ้  ผมจึงอยากให้ความมั�นใจกบัท่านผูถื้อหุ้น

วา่เราสามารถบริหารจดัการปัญหาหนี� เสียไดอ้ยา่งแน่นอน 
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ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเกี�ยวกบัวาระที�  2  อีกหรือไม่   
 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอผา่นไปวาระถดัไป 
 

หมายเหตุ   วาระนี� เป็นวาระเพื�อทราบ  ผูถื้อหุน้จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 
 

วาระที�  3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี สําหรับรอบปีบัญชีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2558 

ประธานฯ     ไดร้ายงานต่อที�ประชุมวา่  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมที�มีการแกไ้ข 

เพิ�มเติม) มาตรา 112 และขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 55 กาํหนดใหบ้ริษทัฯ ตอ้งจดัทาํรายงานผลการ

ดาํเนินงานประจาํปี และจดัทาํงบดุล และบญัชีกาํไรขาดทุนเพื�อนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อ

พิจารณาอนุมติั    โดยคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นควรเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา

อนุมติังบการเงินประจาํปี  สาํหรับรอบปีบญัชีสิ�นสุดวนัที�  31 ธนัวาคม  2558  ที�ผา่นการสอบทาน

จากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ โดย ผูส้อบบญัชีได้

แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่มีความถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ซึ� งบริษทัไดแ้นบงบการเงินดงักล่าวในรูปแบบของ CD 

Rom  ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมเพื�อใหผู้ถื้อหุ้นไดศึ้กษารายละเอียดแลว้  ซึ� งแสดงไวใ้น

รายงานประจาํปี ของบริษทัฯ หนา้ที� 98  ถึง 146  จึงขอนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณา

อนุมติั 

 

ในวาระนี�  มีผูถื้อหุน้มีคาํถาม และมีขอ้คิดเห็น ดงันี�  

 คุณพรชัย  ธรณธรรม  :  (ผูรั้บมอบฉนัทะ) สอบถาม ดงันี�  

สืบเนื�องจากรายงานประจาํปีของบริษทั  ในหนา้ 103  กระผมเห็นวา่มีค่าใชจ่้ายในการบริการ

และบริหารเพิ�มขึ�นมาค่อนขา้งสูง อยากทราบวา่มีการใชจ่้ายในดา้นใด 

 คุณดาวนภา   เพชรอาํไพ :  กรรมการผูจ้ดัการ  เรียนชี�แจง ดงันี�  

เกี�ยวกบัค่าใช้จ่ายที�เพิ�มขึ�น  ส่วนใหญ่คือค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวขอ้งกบัพนกังาน เนื�องจากว่ามีการ

ขยายสาขาที�เพิ�มมากขึ�น   จากเดิมในปี 2557 มีสาขาประมาณ 500 สาขา และในปี 2558 มีสาขาทั�งหมด 

940 สาขา  บริษทัขยายสาขาเพิ�มขึ�นเกือบเท่าตวัจึงตอ้งมีการรับพนกังานเพิ�ม ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่จึงเป็น

ค่าใชจ่้ายในการจดัจา้งพนกังาน 
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 คุณชูชาติ  เพช็รอาํไพ :  ประธานกรรมการบริหาร  เรียนชี�แจงเพิ�มเติม ดงันี�  

พนักงานของบริษัทส่วนหนึ� งรับมาเพื�อทดแทนงานที�เพิ�มขึ� น อีกส่วนหนึ� งคือเพื�อเตรียม

สําหรับขยายสาขาต่อไป เพราะฉะนั�นพนักงานบางส่วนจะทาํให้ไม่ก่อให้เกิดรายไดใ้นปีนั�น บริษทั

เตรียมพร้อมที�จะเติบโต   ดงันั�น  จึงทาํใหส้ัดส่วนค่าใชจ่้ายตรงนี� เพิ�มสูงขึ�น  เนื�องจากบริษทัตอ้งเตรียม

ความพร้อมที�จะเตรียมบุคลากรเพื�อที�บริษทัจะเติบโตต่อไป 

ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเกี�ยวกบัวาระที�  3  อีกหรือไม่   
 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระนี�  
 

มติที�ประชุม    ที�ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติังบการเงินประจาํปี สาํหรับรอบปีบญัชีสิ�นสุดวนัที�  31 ธนัวาคม  

              2558   ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงันี�   

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,673,086,543 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

รวม 1,673,086,543 100.00 
       

 

 หมายเหตุ :   ในวาระนี� มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ�น   

จาํนวน    6  ราย   คิดเป็นจาํนวนหุน้    45,600  หุน้ 

รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมทั�งสิ�น  388 ราย  คิดเป็น 1,673,086,543  หุน้ 

 

วาระที� 4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรของบริษัท และการจ่ายเงินปันผล ประจําปี  2558 

ประธานฯ  ไดชี้�แจงต่อที�ประชุมวา่  ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทั 

จะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ�งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ

ประจาํปีหกัดว้ยขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนี�จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 

ของทุนจดทะเบียน และบริษทัมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ  50 ของกาํไร

สุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัในแต่ละปี ภายหลงัการหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและ 
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การจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย อยา่งไรก็ตามบริษทัอาจพจิารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจาก 

นโยบายที�กาํหนดไวไ้ด ้ โดยจะขึ�นอยูก่บัผลประกอบการ   สภาพคล่องทางการเงิน และความ

จาํเป็นในการใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนเพื�อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษทั รวมถึง

ภาวะเศรษฐกิจ   

สาํหรับรอบปีบญัชีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีกาํไรสุทธิจากงบการเงิน

เฉพาะกิจการจาํนวน 819,864,472 บาท คณะกรรมการบริษทัมีมติใหเ้สนอต่อที�ประชุมผูถื้อ

หุน้เพื�อพิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 41,000,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปัน

ผล สาํหรับผลการดาํเนินงานตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2558 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ในอตัรา

หุน้ละ 0.20 บาท สาํหรับผูถื้อหุน้จาํนวน 2,120,000,000 หุน้ รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 424,000,000 

บาท  คิดเป็นอตัราร้อยละ 51.72 ของกาํไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ  โดยกาํหนด

รายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัที� 29 เมษายน 2559 และให้

รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

(แกไ้ขเพิ�มเติม พ.ศ.2551)  โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที� 3 พฤษภาคม  2559  

และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที�  13 พฤษภาคม  2559     
 

ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเกี�ยวกบัวาระที�  4  หรือไม่   
 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระนี�  
 

มติที�ประชุม    ที�ประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรของบริษทั  และการจ่ายเงินปันผลประจาํปี  2558   

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงันี�   

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,673,100,343 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

รวม 1,673,100,343 100.00 
 

หมายเหตุ :   ในวาระนี� มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ�น   

จาํนวน   1  ราย   คิดเป็นจาํนวนหุน้    13,800  หุน้ 

รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมทั�งสิ�น  389 ราย  คิดเป็น 1,673,100,343  หุน้ 
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วาระที� 5 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั�งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที�ต้องออกตามวาระ 

ประธานฯ  สาํหรับรายละเอียดในวาระนี�   ประธานที�ประชุมไดม้อบหมายให ้ คุณโยธิน  อนาวลิ  ประธาน 

 คณะกรรมการสรรหา และค่าตอบแทน  เป็นผูก้ล่าวนาํเสนอต่อที�ประชุม ดงันี�  

คุณโยธิน ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 18 ระบุวา่ในการประชุมประจาํปีทุกครั� ง    กรรมการจะตอ้งออกจาก

ตาํแหน่งอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดย

จาํนวนใกลเ้คียงที�สุดกบั 1 ใน 3 ซึ� งในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 นี�  มีกรรมการ

บริษทัที�ครบกาํหนดตามวาระจาํนวน 3 ท่าน ดงันี�   

1. พลเรือเอกอภิชาติ   เพง็ศรีทอง ประธานกรรมการบริษทั /  

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

2. นายชูชาติ       เพช็รอาํไพ   ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบรรษทัภิบาล 

  กรรมการบริหารความเสี�ยง และกรรมการ 

3. นางดาวนภา   เพชรอาํไพ  กรรมการผูจ้ดัการ  และกรรมการ  
 

และเพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี  จึงขอเชิญกรรมการทั�ง  3  ท่านที�

ครบวาระตามรายชื�อขา้งตน้  ซึ� งถือวา่มีส่วนไดส่้วนเสียในวาระนี�ออกจากห้องประชุม  จนกวา่

การพิจารณาวาระนี� จะแลว้เสร็จ  และขอใหก้รรมการทั�ง 3 ท่าน กลบัเขา้ห้องประชุมอีกครั� งหลงั

การประชุมระเบียบวาระนี�แลว้เสร็จ 

ซึ� งประวติัโดยสังเขปของทั�ง  3  ท่าน  ปรากฏตามเอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ย 3 ในเอกสารเชิญ

ประชุม  หน้า  29-32  ตามที�จดัส่งให้ท่านผูถื้อหุ้นล่วงหนา้แลว้   โดยคณะกรรมการสรรหาและ

ค่าตอบแทน  ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา  โดยพิจารณาจากโครงสร้าง

คณะกรรมการบริษทัฯ และคุณสมบติัของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลแล้ว  เห็นว่า

กรรมการทั� ง  3  ท่าน  ซึ� งต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ เป็นผู ้มีความรู้  ความสามารถ  

ประสบการณ์ในธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินการงานของบริษทั  ช่วยสนบัสนุนคณะกรรมการ

ในการกาํหนดทิศทางธุรกิจ และการบริหารงานของบริษทั สามารถที�จะช่วยพฒันาบริษทัได ้ จึง

เห็นควรเสนอให้กรรมการทั�ง 3 ท่าน  ไดรั้บการพิจารณาเลือกตั�งกลบัมาเป็นกรรมการของบริษทั

ต่ออีกวาระหนึ�ง   
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ในวาระนี�  มีผูถื้อหุน้มีคาํถาม และมีขอ้คิดเห็น ดงันี�  

 คุณกฤติกา  ปฐมกสิกุล  :  (ผูรั้บมอบอาํนาจจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย) สอบถาม ดงันี�  

กรรมการทั�ง 3 ท่าน มีอาํนาจในการลงนามอยา่งไร 

 คุณโยธิน   อนาวลิ  :  ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน  เรียนชี�แจง ดงันี�  

ตามเงื�อนไขในหนงัสือรับรองบริษทั ระบุไวว้า่ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม มีจาํนวน  4  ท่าน  

ไดแ้ก่ พลเรือเอกอภิชาติ   เพง็ศรีทอง  , คุณชูชาติ   เพช็รอาํไพ  , คุณดาวนภา เพชรอาํไพ และคุณโยธิน   

อนาวิล  และเงื�อนไขในการลงนาม  “กรรมการอย่างน้อยสองในสี�คนตอ้งลงนามร่วมกนั พร้อมตรา

ประทบัสาํคญัของบริษทั” 

คุณโยธิน กล่าวสอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเกี�ยวกบัวาระที�  5 อีกหรือไม่   
 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระนี�  
 

และเพื�อให้เป็นไปตามแนวทางการกาํกับดูแลกิจการที�ดี  ประธานฯขอให้ที�ประชุมพิจารณา

เลือกตั�งกรรมการ โดยลงคะแนนในบตัรลงคะแนน แยกเป็นรายบุคคล  ดงันี�  

มติที�ประชุม    ที�ประชุมมีมติแต่งตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียง  

ทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  ดงันี�  
 

1. พลเรือเอกอภิชาติ    เพง็ศรีทอง     (ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง) 

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,672,300,343 99.952 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 800,000 0.048 

รวม 1,673,100,343 100.00 
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2. นายชูชาติ   เพช็รอาํไพ     (ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง) 

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 880,414,043 52.622 

ไม่เห็นดว้ย 186,300 0.011 

งดออกเสียง 792,500,000 47.367 

รวม 1,673,100,343 100.00 
 

3. นางดาวนภา   เพชรอาํไพ  (ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง) 

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 952,914,043 56.956 

ไม่เห็นดว้ย 186,300 0.011 

งดออกเสียง 720,000,000 43.033 

รวม 1,673,100,343 100.00 

 

วาระที� 6 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2559 

ประธานฯ   กล่าวต่อที�ประชุมวา่  คณะกรรมการบริษทั เห็นควรใหน้าํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา

อนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจาํปี 2559  

สาํหรับรายละเอียดในระเบียบวาระนี�  ขอมอบหมายใหคุ้ณโยธิน อนาวลิ  ประธานคณะ 

กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน เป็นผูน้าํเสนอต่อที�ประชุม 
 

คุณโยธิน   คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ไดด้าํเนินการสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการ และ

กรรมการชุดยอ่ยสาํหรับปี  2559  โดยพิจารณาจากความรับผดิชอบ และผลการปฏิบติัหนา้ที�

ของคณะกรรมการบริษทั รวมถึงไดมี้การสาํรวจขอ้มูลเปรียบเทียบอา้งอิงกบับริษทัอื�นที�อยูใ่น

อุตสาหกรรมเดียวกนั  มีขนาดและลกัษณะของธุรกิจที�ใกลเ้คียงกนัพบวา่ ค่าตอบแทนที�จ่ายอยู่

ในอตัราใกลเ้คียงกบัค่าเฉลี�ยโดยรวม  คณะกรรมการบริษทัฯไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นสมควร

เสนอใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี  2559  โดยมี

วงเงินรวมทั�งสิ�นไม่เกิน  7,000,000  บาท  ดงันี�  
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( 1 )   ค่าตอบแทนกรรมการ 

 เบี�ยประชุม     ประธานกรรมการบริษทั  60,000  บาทต่อครั� ง 

  กรรมการบริษทั    40,000  บาทต่อครั� ง 

โดยอตัราค่าตอบแทน ที�กล่าวมาปรับเพิ�มจากปีที�ผา่นมา  จาํนวน  10,000  บาทต่อครั� ง 

- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ :  

เบี�ยประชุม ประธานกรรมการตรวจสอบ  30,000  บาทต่อครั� ง 

กรรมการตรวจสอบ          25,000  บาทต่อครั� ง 

โดยอตัราค่าตอบแทน ที�กล่าวมาปรับเพิ�มจากปีที�ผา่นมา  จาํนวน  5,000 บาทต่อครั� ง 

 

- ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื�นๆ ได้แก่  คณะกรรมการสรรหา และค่าตอบแทน , 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง :  

เบี�ยประชุม ประธานกรรมการ      30,000  บาทต่อครั� ง 

กรรมการ                  25,000  บาทต่อครั� ง 

 

( 2 )  เงินโบนัสประจําปี  สาํหรับผลการดาํเนินงานในปี 2558  ที�จะจ่ายในปี 2559 

       ประธานกรรมการบริษทั    400,000  บาท 

 กรรมการบริษทั                300,000  บาทต่อท่าน 

โดยอตัราค่าตอบแทน ที�กล่าวมาปรับเพิ�มจากปีที�ผา่นมา  จาํนวน 100,000 บาทต่อท่าน 

 

ในวาระนี�  มีผูถื้อหุน้มีคาํถาม และมีขอ้คิดเห็น ดงันี�  

 คุณพรชัย  ธรณธรรม  :  (ผูรั้บมอบฉนัทะ) สอบถาม และแสดงความเห็น ดงันี�  

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 เพิ�มขึ�นทุกราย และโบนัสประจาํปีเพิ�มขึ�นไม่น้อยกว่า 25% 

อยากจะขอใหมี้ผลงานก่อนจึงค่อยเพิ�มค่าตอบแทนขึ�น เนื�องจากเบี�ยประชุมเพิ�มขึ�นอยูแ่ลว้ทั�งนี� เหมือน

เป็นการตั�งเบี�ยก่อนที�จะมีผลงาน    ถา้นาํมาพิจารณาแลว้จะเห็นวา่   เมื�อแบ่งออกมาแลว้เงินปันผลของ

ผูถื้อหุ้นประมาณ 0.20 บาท แบ่งออกมาประมาณ 1% ซึ� งถือว่าน้อย ในขณะที�โบนัสประจาํปีของ

คณะกรรมการบริษทัเพิ�มขึ�นถึง 25%  หากรอไวเ้พิ�มปีหนา้หรือลดอตัราส่วนในการคิดค่าตอบแทนลง

น่าจะเหมาะสมกวา่ 
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 คุณโยธิน   อนาวลิ  :  ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน  เรียนชี�แจง ดงันี�  

ค่าตอบแทนดงักล่าว บริษทัไดเ้ปรียบเทียบกบัธุรกิจที�ใกลเ้คียงกบัธุรกิจของบริษทัและอตัรา

การจ่ายค่าเบี�ยประชุม    บริษทัยงัคงจ่ายนอ้ยกว่าบริษทัอื�นที�อยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั หรือบริษทัที�

ทาํธุรกิจประเภทเดียวกนั   ค่าตอบแทนก็เช่นเดียวกนั บริษทัไดข้ออนุมติัภายในวงเงินที�จะไม่ใช้เกิน

กวา่นี�   ซึ� งหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกเ็ป็นไปตามกฎเกณฑที์�ทางตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดไว ้

ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเกี�ยวกบัวาระที�  6  อีกหรือไม่  
 

 เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระนี�  
 

มติที�ประชุม    ที�ประชุมมีมติอนุมติัประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทั�งหมด 

ของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุม  ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535   

กาํหนดวา่การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมติของที�ประชุมผูถื้อหุน้ ดงันี�  
 

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,667,423,543   97.543 

ไม่เห็นดว้ย 42,001,400 2.457 

งดออกเสียง 0 0 

รวม 1,709,424,943   100.00 
 

หมายเหตุ :  ในวาระนี� มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ�น   

จาํนวน    16  ราย   คิดเป็นจาํนวนหุน้    36,324,600  หุน้ 

รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมทั�งสิ�น  405 ราย  คิดเป็น 1,709,424,943   หุน้ 
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วาระที�  7 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั�งผู้สอบบัญชี ประจําปี 2559  และกาํหนดค่าสอบบัญชี 

ประธานฯ  กล่าวชี�แจงต่อที�ประชุมวา่  ตามมาตรา 120  แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนด 

 วา่ใหที้�ประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีแต่งตั�งผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของ 

บริษทัทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีประจาํปี 2559 และได้

เสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาเพื�อเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา  
 

สาํหรับรายละเอียดในระเบียบวาระนี�  ขอมอบหมายให ้ คุณกองแกว้  เปี� ยมดว้ยธรรม   ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นผูน้าํเสนอต่อที�ประชุม 

คุณกองแก้ว    : คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการพิจารณากลั�นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้  

เห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัให้แต่งตั�งผูส้อบบญัชีจากบริษทั 

สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2559  เนื�องจากมีผลงานดา้นการ

ตรวจสอบอยูใ่นระดบัที�น่าพอใจ  และเป็นสาํนกังานสอบบญัชีที�ไดรั้บการยอมรับทั�งใน

ประเทศและระดบัสากล มีบุคลากรที�เพียงพอและมีความรู้ ความสามารถและค่าตอบแทนมี

ความเหมาะสม  รวมถึงบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบั

บริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด   

เห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั�งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั สํานกังาน 

อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2559 โดยมีรายชื�อผูส้อบบญัชีที�นาํเสนอใหที้�

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติั ดงันี�  
 

1) นางสาวรัตนา   จาละ        ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  3734  

2) นางสาวสมใจ คุณปสุต     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499   

3) นางสาวรัชดา   ยงสวสัดิ� วาณิชย ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951  
 

โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งมีอาํนาจในการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็น

ต่องบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ยได ้และใหไ้ดรั้บค่าตอบแทน จาํนวน  3,180,000  บาท 

โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายอื�นๆ  ตามรายละเอียด ดงันี�  
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สําหรับบริษัท เมืองไทย ลสิซิ�ง จํากดั (มหาชน) 
                                                                                                                                                                               จาํนวนเงิน : บาท 

รายละเอยีดงาน ปี  2559 ปี  2558 เปลี�ยนแปลง 

ค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงิน  สาํหรับ    

- ไตรมาสที�หนึ�ง สิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2559 550,000 550,000 - 

-ไตรมาสที�สอง  สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2559 550,000 550,000 - 

-ไตรมาสที�สาม  สิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2559 550,000 550,000 - 

ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสาํหรับปี  สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 1,350,000 1,150,000 200,000 

รวม 3,000,000 2,800,000 200,000 

 

       ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี สําหรับบริษัท เมอืงไทยลสิซิ�ง อนิชัวรันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั (บริษัทย่อย) 

                    จาํนวนเงิน : บาท 

รายละเอยีดงาน ปี  2559 ปี  2558 เปลี�ยนแปลง 

ค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงิน  สาํหรับ    

-ไตรมาสที�หนึ�งสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2559 20,000 20,000 - 

-ไตรมาสที�สองสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2559 20,000 20,000 - 

-ไตรมาสที�สามสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2559 20,000 20,000 - 

ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสาํหรับปี  สิ�นสุดวนัที�  31 ธนัวาคม 2559 120,000 120,000 - 

รวม 180,000 180,000 - 

 

ในวาระนี�  มีผูถื้อหุน้มีคาํถาม และมีขอ้คิดเห็น ดงันี�  
 

 คุณวร์ี   วนิิจสร  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง)  สอบถาม ดงันี�  

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี เป็นราคาที�ค่อนขา้งยุติธรรมในทอ้งตลาดใช่หรือไม่ เนื�องจาก

บริษทั เมืองไทย ลิสซิ�ง เป็นกลุ่มบริษทั Small Mid Cap ซึ� งบริษทัที�เป็น Large Cap จะมีบริษทัยอ่ยใน

เครือประมาณ 20 บริษทั มีค่าตรวจสอบบญัชี ประมาณ  6.0  ลา้นบาท  แต่บริษทั เมืองไทย ลิสซิ�ง มีค่า

ตรวจสอบบญัชี 3.18  ลา้นบาท   
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 คุณกองแก้ว  เปี� ยมด้วยธรรม  :  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  เรียนชี�แจง ดงันี�  

เนื�องจากบริษทัมีการขยายสาขาที�เพิ�มมากขึ�น      และในปี 2559 นี�   บริษทัจะขยายสาขาเพิ�ม 

ขึ�นเป็นจาํนวนมาก  ทาํให้การตรวจสอบงานเพิ�มมากขึ�นตามลาํดบั  ซึ� งมีความเห็นวา่ค่าตอบแทนของ

ผูส้อบบญัชีมีความเหมาะสมแลว้ 

ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเกี�ยวกบัวาระที�  7  อีกหรือไม่   
 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระนี�  
 

มติที�ประชุม    อนุมติัการแต่งตั�งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 

ประจาํปี 2559    และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี  เป็นจาํนวนเงิน  3,180,000   บาท  ตาม

ขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัที�ไดพ้ิจารณากลั�นกรองอยา่ง

เหมาะสม  ซึ� งที�ประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั�งหมด

ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  ดงันี�  
 

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,709,469,743   99.999 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 2,000 0.0001 

รวม 1,709,471,743   100.00 
       

หมายเหตุ :  ในวาระนี� มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ�น   

จาํนวน    1    ราย   คิดเป็นจาํนวนหุน้    46,800  หุน้ 

รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมทั�งสิ�น      406  ราย   คิดเป็น  1,709,471,743   หุน้ 
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วาระที�  8 พจิารณาเรื�องอื�นๆ  
 

 ประธานฯ ขอเชิญผูถื้อหุน้ที�มีความประสงคจ์ะเสนอขอ้คิดเห็น  หรือเสนอเรื�องอื�นใดเพื�อพิจารณา 
  
 

ในวาระนี�  มีผูถื้อหุน้มีคาํถาม และมีขอ้คิดเห็น ดงันี�  

 คุณกฤติกา  ปฐมกสิกุล  :  (ผูรั้บมอบอาํนาจจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย) สอบถาม ดงันี�  

บริษทัมีแผนจะเขา้ร่วมสมาคมต่อตา้นคอรัปชั�นหรือไม่ 

 คุณชายน้อย  เผื�อนโกสุม  :  ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาล เรียนชี�แจง ดงันี�  

ในเรื�องของนโยบายการต่อตา้นคอรัปชั�น  บริษทัไดย้ื�นหนังสือแสดงเจตนารมณ์ให้กบัทาง

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) เป็นที�เรียบร้อยแลว้ ซึ� งตอนนี� อยู่ในระหว่างการ

ดาํเนินการกบัทางสมาคม ซึ� งในการทาํงานจริง  บริษทัไดมี้การสอดแทรกประเด็นต่างๆที�เกี�ยวขอ้ง

กบัการต่อตา้นการทุจริตและคอรัปชั�นในกฎบตัรของพนกังานและผูบ้ริหารอยูแ่ลว้ และจะดาํเนินการ

กบัทางสมาคมฯใหแ้ลว้เสร็จภายในปี 2559 

 คุณโชคจุน  สุคันธาพฤกษ์  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง)  สอบถาม และแสดงความเห็น ดงันี�  

ก่อนอื�นขอชื�นชมคณะกรรมการบริษทัและคณะผูบ้ริหารที�ไดแ้สดงผลงานการเจริญเติบโต

ของบริษทัเป็นอย่างดี  โดยในปี 2559  บริษทัมีแผนงานอยา่งไรที�จะรักษาการเจริญเติบโตในภาวะที�

เศรษฐกิจไม่ดี    และคู่แข่งขนัมีมากนอ้ยเพียงใด   เนื�องจากเป็นธุรกิจที�มีกาํไรดี  คู่แข่งขนัเขม้ขน้ และ

การขยายสาขาทางภาคใตมี้ปัญหามากนอ้ยเพียงใด 

 คุณชูชาติ  เพช็รอาํไพ :  ประธานกรรมการบริหาร  เรียนชี�แจงเพิ�มเติม ดงันี�  

ในปี 2558 บริษทัเริ�มเขา้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ บริษทัไดป้ระกาศต่อสาธารณชนไวว้า่เราจะเติบโต 

30%  แต่บริษทัเติบโตไดถึ้ง 50% และในปี 2559 -2560 บริษทัประกาศว่าจะเติบโต 50% การเติบโต

ดงักล่าวอยูบ่นพื�นฐานของการขยายธุรกิจ คือ การขยายธุรกิจไปยงัภูมิภาคต่างๆ  ในภาคอีสาน   ภาคใต ้

และกรุงเทพมหานคร   แต่ที�ผา่นมาในพื�นที�ของกรุงเทพมหานครมีสาขานอ้ย   ซึ� งบริษทัเริ�มขยายสาขา

จากทางภาคเหนือลงมาที�ภาคกลาง  กรุงเทพมหานครบางพื�นที�   ภาคอีสาน   และลงไปยงัภาคใต ้ ซึ� ง

ตอนนี� เริ�มมีการขยายสาขาเพิ�มขึ�นในเขตพื�นที�กรุงเทพมหานคร   เพราะฉะนั�นถามว่า บริษทัสามารถ
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เติบโตไดอี้กหรือไม่   บริษทัสามารถเติบโตได ้ ซึ� งสามารถเติบโตไดจ้ากการขยายสาขาไปยงัภูมิภาค

ต่างๆ และในเรื�องการแข่งขนัทางภูมิภาค จะมีคู่แข่ง 2 ประเภท คือ 1. คู่แข่งส่วนกลาง 2. คู่แข่งทอ้งถิ�น 

ซึ� งบริษทัคู่แข่งทอ้งถิ�นจะมีจาํนวนมากกวา่บริษทัคู่แข่งส่วนกลาง   บริษทัเมืองไทย ลิสซิ�ง จะแตกต่าง

กบัคู่แข่งตรงที�มีการทาํงานที�เป็นระบบ   การให้บริการที�เป็นมืออาชีพ   ดอกเบี�ยที�เป็นมาตรฐาน  ซึ� ง

ถูกกวา่คู่แข่งทอ้งถิ�น  ตรงนี� คือขอ้ไดเ้ปรียบที�บริษทั เมืองไทย  ลิสซิ�ง แตกต่างจากคู่แข่งทอ้งถิ�น สังเกต

ไดจ้าก ในปี 2558 ที�บริษทัเปิดสาขาทางภาคอีสาน   ภาคใต ้  ตวัเลขยอดปล่อยสินเชื�อค่อนขา้งดี เพราะ

บริษทัเหนือกว่าคู่แข่งในด้านการบริการ   มีการทาํงานที�เป็นมืออาชีพ   ถึงแมภ้าวะเศรษฐกิจไม่ดี  

บริษทัยงัสามารถขยายตวัไดต้ามเป้าหมาย   โดยในปี 2559 นี�  บริษทัตั�งเป้าไวว้า่จะเติบโต 50% ผา่นการ

ขยายสาขา  การมีคู่แข่งทาํให้เรากระตือรือร้นมากขึ�น และทาํให้เราปรับปรุงดา้นการบริการ ปรับปรุง

เรื�องผลิตภณัฑ ์  และปรับปรุงในเรื�องต่างๆ    เพื�อที�จะสามารถสู้กบัคู่แข่งได ้  เรามีความเป็นมืออาชีพ

สูง ในที�สุดแลว้ในระยะยาว บริษทัให้ความมั�นใจไดว้่าเราจะยงัคงเป็นเบอร์ 1 ในด้านธุรกิจสินเชื�อ

ทะเบียนรถอยา่งแน่นอน 

 คุณวร์ี   วนิิจสร  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง)  สอบถาม ดงันี�  

ก่อนอื�นขอชื�นท่านผูบ้ริหารซึ� งที�ผ่านมาทําผลงานได้ดี บริษัทหลักทรัพย์ส่วนใหญ่และ

นักวิเคราะห์หลายท่าน วิเคราะห์ว่า เมืองไทย ลิสซิ�ง  มีแนวโน้มการเจริญเติบโตที�น่าสนใจ อยาก

สอบถามวา่ ในปี 2559 บริษทัมีแผนที�จะขยายสาขาเพิ�มขึ�นอีกจาํนวนเท่าใด 

 คุณชูชาติ  เพช็รอาํไพ :  ประธานกรรมการบริหาร  เรียนชี�แจง ดงันี�  

ในปี 2559 บริษทัมีแผนที�จะขยายสาขาเพิ�มขึ�น 450 สาขา จากเดิม 900 สาขา รวมเป็น 1,350 

สาขา และขอยนืยนัวา่สามารถขยายสาขาไดต้ามเป้าหมายที�ตั�งไวอ้ยา่งแน่นอน 

   คุณวรภัทร  เศรษฐสมภพ  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง)  สอบถาม ดงันี�  

แนวทางการขยายธุรกิจของบริษทั บริษทัเนน้สินเชื�อประเภทใดเป็นพิเศษหรือไม่ 
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 สินเชื�อของบริษทัมีทั�งหมด 5 ประเภท ไดแ้ก่  

1. สินเชื�อทะเบียนรถจกัรยานยนต ์

2. สินเชื�อทะเบียนรถยนต ์ และสินเชื�อรถเพื�อการเกษตร 

3. สินเชื�อส่วนบุคคล  

4. สินเชื�อนาโนไฟแนนซ์ 

5. สินเชื�อโฉนดที�ดิน 

บริษทัตอ้งการเป็นเบอร์ 1 ในธุรกิจสินเชื�อทะเบียนรถจกัรยานยนต์ระดบัประเทศ   ทางดา้น

ของสินเชื�อส่วนบุคคลและสินเชื�อนาโนไฟแนนซ์เป็นสินเชื�อตามนโยบายของรัฐบาลที�ต้องการ

ช่วยเหลือประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ย ให้สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดใ้นอตัราดอกเบี�ยที�รัฐบาลกาํหนด

ไวคื้อไม่เกิน 36%  ในปี 2558 บริษทัได้ปล่อยสินเชื�อนาโนไฟแนนซ์ไปทั�งหมด 110 ล้านบาท 

ประมาณ 80-90% ของจาํนวนยอดปล่อยทั�งประเทศ    ซึ� งจาํนวนยอดปล่อยสินเชื�อนาโนไฟแนนซ์ของ

บริษทัเมืองไทย ลิสซิ�ง มีมากที�สุดในประเทศไทย    โดยทางกระทรวงการคลงักาํหนดให้คิดอตัรา

ดอกเบี�ยไดม้ากที�สุดถึง 36%  ซึ� งเป็นรายไดที้�ดี แต่บริษทัฯคิดดอกเบี�ยเพียง 29%   ทั�งนี�  สินเชื�อนาโน

ไฟแนนซ์จะเป็นเพียงตวัเสริมเพื�อสนองนโยบายของรัฐบาล   เพราะเป็นสินเชื�อที�ไม่มีหลกัประกนัจึงมี

ความเสี�ยงสูง แต่ปัจจุบนับริษทัสามารถควบคุมความเสี�ยงไดอ้ยูใ่นเกณฑป์กติ 

 คุณแสงจันทร์  ปรีชายุทธศิลป์  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง)  สอบถาม และแสดงความเห็น ดงันี�  

ปัจจุบนับริษทัเมืองไทย ลิสซิ�ง ยงัไม่ไดเ้ขา้อยูใ่น SET 100 หรือ SET 50 ใช่หรือไม่ และไม่

ทราบว่ามีผลกับบริษัทอย่างไร  หรือติดขัดเรื� องใด เนื�องจากเห็นออกทางสื� อบ่อยครั� งว่าบริษัท 

เมืองไทย ลิสซิ�ง จะเขา้ SET 100 หรือ SET 50   แต่ผลประกาศออกมาตน้ปีหรือกลางปี บริษทัยงัไม่ได้

เขา้ใน SET 100 หรือ SET 50  อาจเป็นเพราะ Free Float ที�ต ํ�าหรือไม ่
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การเขา้ SET 100 หรือ SET 50 บริษทัไม่ไดป้ระกาศ เพราะไม่สามารถประกาศเองได ้แต่ทาง

นกัวเิคราะห์คาดหมายวา่บริษทัจะตอ้งเขา้ ซึ� งเรามีคุณสมบติัที�ครบถว้น แต่ผลประกาศออกมาบริษทัยงั

ไม่ไดเ้ขา้ใน SET 100 หรือ SET 50 ซึ� งค่อนขา้งผิดหวงัเช่นกนั เคยเรียนถามทางเจา้หน้าที�ว่ามี

หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาอยา่งไร แต่ก็ไดค้าํตอบที�ยงัไม่ชดัเจนเท่าที�ควร   อยา่งไรก็ตาม ถึงแมบ้ริษทั

จะยงัไม่ไดเ้ขา้ SET 100 หรือ SET 50 แต่ที�นกัลงทุนชาวต่างชาติดูจริงๆแลว้  คือ  MSCI   ซึ� งบริษทัอยู่

ใน MSCI  Small Cap  โดยในปีนี�บริษทัอาจจะตอ้งหารือกบัทางตลาดหลกัทรัพยใ์นเชิงลึก เพราะ

บริษทัมีความประสงคที์�จะเขา้ SET 100 หรือ SET 50 และหากปีนี� ไม่ไดเ้ขา้คงตอ้งสอบถามทางตลาด

หลกัทรัพยใ์ห้ชัดเจน เพราะคุณสมบติับริษทัครบถว้น องค์ประกอบใดที�บริษทัยงัมีไม่ครบ บริษทัก็

พยายามทาํใหค้รบถว้นตามเกณฑข์องทางตลาดหลกัทรัพย ์

**MSCI ยอ่มาจาก Morgan Stanley Capital International  เป็นดชันีที� MSCI สร้างขึ�นมาเพื�อให้นกัลงทุนต่างประเทศไดใ้ช้เป็นบรรทดั

ฐานในการวดัผลตอบแทนของกองทุนต่างๆ ที�ตนเองประสงคจ์ะเขา้ไปลงทุน  
 

 คุณแสงจันทร์  ปรีชายุทธศิลป์  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง)  สอบถาม และแสดงความเห็น ดงันี�  

การขยายสาขาใน  อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ซึ� งเป็นอาํเภอเล็กๆ  แต่มีสาขาถึง 2 สาขาซึ� งห่างกนั

ไม่มากนกั จึงอยากสอบถามวา่  สาขาแรกมียอดปล่อยสินเชื�ออยูใ่นเกณฑ์ดีหรือไม่  จึงมีการขยายสาขา

เพิ�มในพื�นที�ใกลเ้คียง 

 คุณชูชาติ  เพช็รอาํไพ :  ประธานกรรมการบริหาร  เรียนชี�แจงเพิ�มเติม ดงันี�  

ใน อ.โพนทอง  เขา้ใจวา่อาํเภอนี� เป็นอาํเภอใหญ่ และชุมชนใหญ่ ก่อนขยายสาขาบริษทัจะตอ้ง

พิจารณาตวัเลขยอดปล่อยก่อนวา่ดีหรือไม่  ถา้ตวัเลขผลงานออกมาดี  การบริการไม่ทั�วถึง  ลูกคา้ตอ้ง

รอนาน อนันี� เป็นจุดที�ทาํให้เราตอ้งพิจารณาขยายสาขา  เพราะฉะนั�นตรงนี� เขา้ใจวา่น่าจะเป็นชุมชนที�

ใหญ่  และมีแนวโนม้ที�จะสามารถเติบโตไดใ้นอนาคต  ซึ� งพื�นที�เดิมอาจจะรองรับไม่เพียงพอ  และการ

ใหก้ารบริการไม่ทั�วถึง  เราจึงมีการขยายสาขาออกไป 

ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นอีกหรือไม่  
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 เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอขอ้คิดเห็น หรือเสนอเรื�องอื�นใดอีก  ประธานที�ประชุม จึงมอบหมายให้

เลขานุการบริษทั  กล่าวรายงานสรุปจาํนวนผูถื้อหุ้นที�มาประชุมในครั� งนี�  
 

คุณมลฑล  อ่อนแผน  เลขานุการบริษทั กล่าวรายงานสรุปจาํนวนผูถื้อหุน้ที�มาเขา้ร่วมประชุมสามญัผู ้

ถือหุน้ประจาํปี  2559  มีรายละเอียด ดงันี�   

มาประชุมดว้ยตนเอง  59 ราย คิดเป็นจาํนวนหุน้   1,536,736,443 หุน้ 

รับมอบฉนัทะ             347 ราย คิดเป็นจาํนวนหุน้      172,735,300 หุน้ 

       รวม             406 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น   1,709,471,743    หุ้น 

คิดเป็น  80.64%    
 

และเพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และเพื�อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียง

ต่อไป บริษทัฯ ขอเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทั�งหมดจากท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านที�เขา้ร่วมประชุมในวนันี�   โดยท่าน

สามารถส่งบตัรลงคะแนนเสียงใหก้บัเจา้หนา้ที�ของบริษทัฯ ที�กล่องรับบตัรลงคะแนนบริเวณดา้นหนา้งาน 

 

ประธานฯ  เห็นวา่เป็นเวลาอนัสมควรแลว้  จึงขอปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี  2559  และ

ขอขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านที�สละเวลามาร่วมประชุมในครั� งนี�  

 
 

ปิดประชุมเวลา   15.35  น. 

                                                                   นางสาวผโลทยั  เตชะมงคลาภิวฒัน์    ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม 

                                                                                  นางสาวมลฑล   อ่อนแผน    ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 ลงชื�อ _______________________  

      (  อภิชาติ     เพง็ศรีทอง )  

          ประธานกรรมการ 

 

 


