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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  ประจําปี  2560 

บริษทั  เมอืงไทย ลสิซิ�ง  จํากดั  (มหาชน) 

 

วนั  เวลา  และสถานที�ประชุม 

ประชุมเมื�อวนัพฤหสับดีที�  20  เมษายน  2560   เวลา 10.00 น.   ณ หอ้งปิ� นเกลา้ 2 (ชั�น 9)  โรงแรม

รอยลั 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

จาํนวนหุน้สามญัที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมด 2,120,000,000 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  โดย ณ ตอนเริ�มเปิดการประชุม

มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมการประชุมรวมจาํนวนทั�งสิ�น 1,340 ราย โดยมาประชุม

ดว้ยตนเอง 52 ราย  รับมอบฉนัทะ 1,288 ราย  รวมจาํนวนหุน้ทั�งสิ�น  1,750,069,330  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  82.55  

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

 พลเรือเอกอภิชาติ  เพง็ศรีทอง  ประธานกรรมการบริษทั และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

ทาํหนา้ที�ประธานในที�ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2560 โดยแจง้ต่อที�ประชุมวา่ บริษทั 

เมืองไทย ลิสซิ�ง จาํกดั (มหาชน) ขอตอ้นรับท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านเขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2560  

โดยมีรายละเอียด ดงันี�  
 

 ประธานกล่าวแนะนาํกรรมการและผูบ้ริหารที�เขา้ประชุม  ดงันี�  
 

1. คุณกองแกว้   เปี� ยมดว้ยธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ ,  

กรรมการบรรษทัภิบาล , กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน  

และกรรมการอิสระ 

2. คุณกมัพล   ตติยกว ี  ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล , กรรมการตรวจสอบ,   

กรรมการบริหารความเสี�ยง และกรรมการอิสระ 

3. คุณนงนุช  ดาวาสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ,กรรมการสรรหาและกาํหนด 

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

กรรมการบรรษทัภิบาล  และกรรมการ 

5. คุณดาวนภา   เพชรอาํไพ กรรมการผูจ้ดัการ  และกรรมการ  

6. คุณโยธิน        อนาวลิ ประธานกรรมการสรรหา และกาํหนดค่าตอบแทน  

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  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

6. คุณนิยม       รอดนอ้ย ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสาขา  

7. คุณมาโนชน์  เลิศลํ�า  ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสาขา  

8. คุณเฉลิม  อินหอม  ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ 

9. คุณเรณู  ป้อมสมบูรณ์ ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายธุรการและการตลาด 

10. คุณปราณี  สุยะพล  ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 

11. คุณวโิรจน์  ลอยทบัเลิศ ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

12. คุณอศัวนิ  เคลือวลัย ์ ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

13. คุณสมใจ    คุณปสุต   ผูส้อบบญัชี จากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  

14. และคุณมลฑล อ่อนแผน เลขานุการบริษทั  ซึ� งรับหนา้ที�เป็นพิธีกร 

 

 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 
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- เพื�อแสดงความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสียง ขอเชิญท่านผูถื้อหุ้นที�มีความประสงคจ์ะทาํหนา้ที�

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

เจา้หนา้ที�จะไดน้าํท่านเขา้ประจาํจุดตรวจนบัคะแนนในหอ้งประชุมนี�  

คุณพรภัทร จินตนาวงศ์  รับอาสาเป็นตวัแทนผูถื้อหุ้น ในการเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนน

เสียงในครั� งนี�  
 

ประธานฯขอใหที้�ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที�กาํหนด ซึ� งประกอบดว้ย 8 วาระ ตาม 

ลาํดบั  ดงันี�  

 

วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี  2559 

ประธานฯ เสนอใหที้�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2559  ซึ� ง

ไดจ้ดัประชุม เมื�อวนัที� 22 เมษายน  2559    โดยบริษทัไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้กบัผูถื้อหุ้น

พิจารณาล่วงหนา้ พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้  คณะกรรมการมีความเห็นวา่  การบนัทึกรายงานการประชุม

สามญัผูถื้อหุ้น  ประจาํปี 2559   มีความถูกตอ้ง  ครบถว้น  จึงเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นรับรอง

รายงานการประชุมดงักล่าว 

ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเกี�ยวกบัวาระที�  1 หรือไม่   

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระนี�  
 

มติที�ประชุม     ที�ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559   ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง 

มากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงันี�  

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,755,059,230 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

รวม 1,755,059,230 100.00 
          

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

จาํนวน    21   ราย   คิดเป็นจาํนวนหุน้     4,989,900   หุน้ 

รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมทั�งสิ�น    1,361  ราย   คิดเป็น  1,755,059,230  หุน้ 
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วาระที� 2 พจิารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 

ประธานฯ ได้แจง้ต่อที�ประชุมว่า   บริษทัได้นาํส่งรายงานประจาํปี 2559   และงบการเงินประจาํปี  2559  

ให้กบั ผูถื้อหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแลว้   โดยในวาระนี�  ประธานฯไดม้อบหมายให้คุณชูชาติ   

เพช็รอาํไพ  ประธานกรรมการบริหาร  เป็นผูน้าํเสนอต่อที�ประชุม มีรายละเอียด ดงันี�  

คุณชูชาติ      กล่าววา่ การปล่อยสินเชื�อบริษทัมียอดปล่อยสินเชื�อในปี 2559 อยูที่� 37,717 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจากปี  

2558 ซึ� งอยูที่� 20,232 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 86.42  โดยมีรายละเอียด ดงันี�  

- ยอดลูกหนี� สินเชื�อคงคา้งบริษทัมียอดลูกหนี� สินเชื�อคงคา้ง ณ 31 ธนัวาคม 2559 อยูที่� 23,541 ลา้น

บาท  เพิ�มขึ�นจากปี 2558 ซึ� งอยูที่� 12,630 ลา้นบาท  หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 86.39   อนัเป็นผลมาจาก

จาํนวนลูกคา้ที�เพิ�มขึ�นจากการขยายสาขาเพื�อเพิ�มพื�นที�การใหบ้ริการ โดยในปี 2559 มีการเปิดสาขา

เพิ�มทั�งสิ�น 724 สาขา จากสิ�นปี 2558 ที�มีสาขาจาํนวน 940 สาขา  ทาํใหบ้ริษทัมีสาขารวมทั�งสิ�น 

1,664 สาขา  

- สาํหรับการปล่อยสินเชื�อของปี 2559 ประกอบดว้ย  

 1.  สินเชื�อทะเบียนรถจกัรยานยนต ์ คิดเป็นร้อยละ 44.84  

 2.  สินเชื�อทะเบียนรถยนตแ์ละรถเพื�อการเกษตร  คิดเป็นร้อยละ 37.87 

 3.  สินเชื�อส่วนบุคคล  คิดเป็นร้อยละ 4.40  

4.  สินเชื�อนาโนไฟแนนซ์  คิดเป็นร้อยละ 1.92  

5.  สินเชื�อโฉนดที�ดิน  คิดเป็นร้อยละ 10.97  

- สาํหรับยอดลูกหนี� สินเชื�อคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559  มีจาํนวนทั�งสิ�น 23,541 ลา้นบาท 

เพิ�มขึ�นจากปี 2558 ซึ� งอยูที่� 12,630 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 86.39  ประกอบดว้ย 

 1.  สินเชื�อทะเบียนรถจกัรยานยนต ์ จาํนวน  10,555 ลา้นบาท   

 2.  สินเชื�อทะเบียนรถยนตแ์ละรถเพื�อการเกษตร จาํนวน  8,915 ลา้นบาท 

 3.  สินเชื�อส่วนบุคคล  จาํนวน  1,037 ลา้นบาท  

4. สินเชื�อนาโนไฟแนนซ์  จาํนวน  451 ลา้นบาท  

5. สินเชื�อโฉนดที�ดิน  จาํนวน  2,583 ลา้นบาท  

- ดา้นคุณภาพลูกหนี� สินเชื�อในปี 2559 ลูกหนี� ที�คา้งชาํระไม่เกิน 30 วนั (1 งวด) คิดเป็นร้อยละ 91.49 

ของลูกหนี� สินเชื�อทั�งหมดและลูกหนี� ที�คา้งชาํระระหวา่ง 31 ถึง 90 วนั (2-3 งวด)   คิดเป็นร้อยละ 

7.44   โดยมีลูกหนี� ที�ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPL) คิดเป็นร้อยละ 1.07  
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- การตั�งสํารองค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญ ในปี 2559 บริษทัมีการตั�งสํารองค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญ 645 

ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.74 ของลูกหนี� สินเชื�อรวม  เปรียบเทียบค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญในปี 2559 

กบัสินเชื�อที�ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดแ้ลว้คิดเป็น ร้อยละ 222  

- ในปี 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วมจาํนวน 4,472 ลา้นบาท   เมื�อเทียบกบัปี 2558  ซึ� ง

อยูที่� 2,559 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นร้อยละ 74.75 มาจากดอกเบี�ย  

- รายไดใ้นปี 2559 จาํนวน 4,019 ลา้นบาท เป็นรายไดด้อกเบี�ยและค่าธรรมเนียมในการให้บริการ

สินเชื�อ คิดเป็นร้อยละ 89.88 ของรายไดร้วม    รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ เป็นรายไดค้่าปรับ

และค่าติดตามทวงถามที�เรียกเก็บจากลูกคา้ที�ผิดนัดชาํระคิดเป็นร้อยละ 9.75 ของรายได้รวม    

และรายไดอื้�น ร้อยละ  0.37  

- สาํหรับฐานะการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559   บ ริ ษั ท แ ล ะ

บริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วม  24,425  ลา้นบาท , หนี� สินรวม  17,733  ลา้นบาท    และส่วนของผูถื้อ

หุน้รวม  6,692 ลา้นบาท  

  -  อตัราส่วนทางการเงินของกลุ่มบริษทั มีรายละเอียด ดงันี�   

อตัราส่วนทางการเงินที�สําคัญ  2559 2558 2557 

อตัราดอกเบี�ยรับ  22.84% 22.92% 24.81% 

อตัราดอกเบี�ยจ่าย  2.73% 4.18% 5.98% 

ส่วนต่างอตัราดอกเบี�ย  20.11% 18.74% 18.83% 

อตัรากาํไรสุทธิ (%)  32.74% 32.24% 29.32% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%)  7.81% 7.55% 7.36% 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้(%)  23.72% 15.34% 15.45% 

อตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้(เท่า)  2.65 1.31 0.72 

NPL (%)  1.07% 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�  

 คุณสุริยพงศ์ วฒันาศักดิ�  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม และแสดงความคิดเห็น ดงันี�  

ก่อนอื�นผมขอชื�นชมกบัผลประกอบการของบริษทัฯที�กา้วหน้าและดีขึ�นเรื�อยๆ และขอเรียนถาม 

เกี�ยวกบั NPL ในการปล่อยเงินกู้ที�ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนั ถึงแมว้่าจาํนวนเงินที�ปล่อยจะไม่มาก  

และ NPL ของสินเชื�อดงักล่าวมีอยูกี่�เปอร์เซ็นต ์ และมีระบบการควบคุมดูแลที�ดีอยา่งไร  

 คุณชูชาติ  เพช็รอาํไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนชี�แจง ดงันี�  

  ในเรื� องของ NPL ที�ทางผูถื้อหุ้นกังวล เกี�ยวกับสินเชื�อที�ไม่มีหลักประกัน ได้แก่ นาโน

ไฟแนนซ์ และสินเชื�อส่วนบุคคล ซึ� งเป็นนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยที�ตอ้งการช่วยเหลือผูที้�

มีความจาํเป็นตอ้งใชเ้งิน ทั�งนี�  ตามนโยบายของบริษทัฯ การปล่อยสินเชื�อบริษทัฯจะปล่อยดว้ยความ

ระมดัระวงั เพราะฉะนั�นสินเชื�อ 2 ประเภทนี�  บริษทัฯจะให้บริการเฉพาะลูกคา้เก่าเป็นอนัดบัแรก คือ 

ลูกคา้ที�เคยกูร้ถจกัรยานยนต์ วงเงิน  20,000 บาท โดยมีรถจกัรยานยนต์เป็นหลกัประกนั ต่อมาเมื�อ

มูลค่ารถจกัรยานยนตล์ดลง หรือเสื�อมลง อาจผา่นไป  5-10 ปี มูลค่าจาก 20,000 บาท ก็จะลดลงเหลือ 

10,000 บาท ลูกคา้จะสามารถกู้ไดแ้ค่ 10,000 บาท    แต่ลูกคา้รายนี� เป็นลูกคา้ที�มีประวติัการชาํระดี 

บริษทัฯอาจปล่อยสินเชื�อให ้ 5,000-10,000 บาทไดอี้ก โดยส่วนต่างที�เหลือก็จะให้กูใ้นส่วนของสินเชื�อ

นาโนไฟแนนซ์  หรือสินเชื�อส่วนบุคคลแทน  กล่าวโดยสรุปคือ  บริษทัฯจะคดัจากลูกคา้เดิมที�มีประวติั

การชาํระดี หากเป็นลูกคา้ที�มีประวติัคา้งชาํระ ก็จะไม่สามารถขอสินเชื�อนาโนไฟแนนซ์ และสินเชื�อ

ส่วนบุคคลได ้ และ  NPL ของสินเชื�อทั�ง 2 ประเภท อยูที่�ประมาณ  0.6% ซึ� งตํ�าที�สุดในระบบ 

 คุณสุริยพงศ์  วฒันาศักดิ�  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม และแสดงความคิดเห็น ดงันี�  

  จากวิสัยทศัน์ ( Vision) ของบริษทัฯในหนา้ที� 20 ของรายงานประจาํปี ในขอ้  1.1 กล่าวไวว้า่  

“เราจะดาํรงความเป็นผูน้าํอนัดบั 1 ในธุรกิจสินเชื�อทะเบียนรถจกัรยานยนต์ระดบัประเทศ”  ผมมี

ความเห็นวา่ยงัไม่สอดคลอ้งกนั เนื�องจากในวิสัยทศัน์จะกล่าวเฉพาะรถจกัรยานยนต ์แต่เมื�อดูภาพรวม

ในสินเชื�อแลว้ ก็พบทั�งสินเชื�อรถจกัรยานยนต ์ และสินเชื�อรถยนต ์ ซึ� งจะเห็นไดว้า่สินเชื�อรถยนตก์็โต

ขึ�นมาก  ฉะนั�นผมคิดว่าวิสัยทศัน์ของบริษทัฯไม่ค่อยสอดคลอ้งกบัผลประกอบการเท่าใดนกั   ทั�งนี�  

อาจจะตอ้งเสนอแนะทางคณะกรรมการกลบัไปพิจารณาอีกครั� งว่าวิสัยทศัน์ของบริษทัฯน่าจะเปลี�ยน

ใหม ่ เนื�องจากบริษทัฯมีผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เขา้มาหลากหลายมากขึ�น  
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 คุณชูชาติ  เพช็รอาํไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนชี�แจง ดงันี�  

  สืบเนื�องจากที�ท่านผูถื้อหุน้ไดก้ล่าววา่ เรื�องวสิัยทศัน์ของบริษทัฯก็น่านาํมาพิจารณา เพราะเดิม

ทีบริษทัฯกล่าวไวว้่า “เราจะดาํรงความเป็นผูน้าํอนัดบั 1 ในธุรกิจสินเชื�อทะเบียนรถจกัรยานยนต์

ระดับประเทศ” ซึ� งบริษทัฯเป็นอนัดบั 1ในธุรกิจสินเชื�อทะเบียนรถจกัรยานยนต์อย่างแน่นอน แต่

เนื�องจากบริษทัฯมีผลิตภณัฑ์หลายประเภท อาทิเช่น รถยนต,์ ที�ดิน,  นาโนไฟแนนซ์ และส่วนบุคคล  

รวมถึงลูกหนี� ของบริษทัฯก็มีมากกว่าบริษทัฯในธุรกิจเดียวกนัที�เปิดเผยในตลาดฯ ซึ� งในเรื�องนี� ผม

ขอรับไวพ้ิจารณาวา่จะตอ้งปรับเปลี�ยนวสิัยทศัน์ของบริษทัฯอยา่งไร 

 คุณสุริยพงศ์ วฒันาศักดิ�  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม ดงันี�  

  ศูนยป์ระมูลรถฯของบริษทัที�รับประมูลรถจกัรยานยนต์ และรถยนต์ และมีผลประกอบการ

เป็นอยา่งไร  

 คุณชูชาติ  เพช็รอาํไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนชี�แจง ดงันี�  

  ณ ปัจจุบนั บริษทัฯมีศูนยป์ระมูลจาํนวน 4 แห่ง ไดแ้ก่ ศูนยป์ระมูลฯพิษณุโลก, ศูนยป์ระมูลฯ

อยุธยา, ศูนยป์ระมูลฯขอนแก่น และศูนยป์ระมูลฯชลบุรี ซึ� งก็ยงัไม่เพียงพอ เนื�องจากบริษทัฯไดข้ยาย

สาขาที�พื�นที�ภาคใตจ้าํนวนมาก ในอนาคตอาจจะตอ้งเปิดศูนยป์ระมูลฯเพิ�มขึ�นที� จ. ประจวบคีรีขนัธ์ 

หรือ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี  ภาคอีสาน อาจจะเปิดเพิ�มที� จ. นครราชสีมา  โดยทั�วไปแลว้ เมื�อบริษทัฯรับ

รถเขา้มาก็นาํส่งที�ศูนยป์ระมูลรถ และจะมีลูกคา้ประจาํหรือเอเยน่ตม์ารับซื�อ ประมาณ 50-60 ราย   ซึ� ง

รถจกัรยานยนตที์�บริษทัฯรับมานั�นจะเป็นรถที�ใชง้านแลว้ ไม่ใช่รถมือหนึ�ง เพราะฉะนั�นสภาพของรถ

จะเสื�อมโทรมไปตามสภาพ ซึ� งในกรณีนี� บริษทัฯไม่มีกาํไร หรืออาจขาดทุนเล็กน้อย ประมาณ 500 

บาท/คนั  

 คุณพรภัทร จินตนาวงศ์  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม ดงันี�  

อตัราดอกเบี�ยจ่ายปีนี�ลดลงค่อนขา้งมาก ไม่ทราบวา่เกิดจากอะไร และแนวโนม้จะเป็นอยา่งไร 
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 คุณชูชาติ  เพช็รอาํไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนชี�แจง ดงันี�  

 ดอกเบี�ยจ่ายจากปีที�ผ่านมา บริษทัฯไดรั้บประโยชน์จากการที�เงินในตลาดมีเป็นจาํนวนมาก 

และมีคนมาเสนอใหกู้ห้ลายราย สามารถเลือกไดว้า่เราจะกูที้�ไหน  อยา่งไร  เงื�อนไขแบบใด  ส่งผลให้

บริษทัฯไดรั้บดอกเบี�ยที�ต ํ�า  ทาํใหมี้ส่วนต่างของดอกเบี�ยที�ลดลง ในขณะที�ดอกเบี�ยรับเท่าเดิม  

 คุณพรภัทร  จินตนาวงศ์  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม ดงันี�  

  ปีนี� เป็นปีแรกที�บริษทัฯปล่อยกูสิ้นเชื�อโฉนดที�ดิน และมีการเติบโตเพิ�มขึ�น 10% ไม่ทราบว่า 

บริษทัฯมีความเสี�ยงเพิ�มขึ�นจากเดิมหรือไม่ และยอดปล่อยต่อคนวงเงินจาํกดัอยูที่�เท่าไร 

 คุณชูชาติ  เพช็รอาํไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนชี�แจง ดงันี�  

  เกี�ยวกับสินเชื�อโฉนดที�ดิน บริษทัฯมีการปล่อยกู้อย่างระมดัระวงั โดยมีที�มาในการปล่อย

สินเชื�อดงักล่าวคือ ลูกคา้เกษตรกร อาจมีรถจกัรยานยนต ์หรือรถเพื�อการเกษตร เมื�อไดกู้ก้บัทางบริษทัฯ

แลว้ ลูกคา้อาจบอกวา่ ตอนนี�ภยัแลง้ ขายขา้วไม่ไดร้าคา หรือขายแลว้ไม่ไดเ้งิน แต่มีความจาํเป็นจะตอ้ง

นาํเงินไปลงทุนเพาะปลูก จึงอยากจะขอกูเ้งินเพิ�ม ทางบริษทัฯมีผลิตภณัฑ์อื�นนาํเสนอหรือไม่ และ

ลูกคา้เองมีที�ดิน แต่เมื�อไปกูธ้นาคารมีการดาํเนินการช้า จึงนาํมาเสนอให้บริษทัปล่อยกู ้ โดยบริษทัจะ

เนน้ที�ดินเพื�อการเกษตร ที�ดินในกรุงเทพฯ,คอนโดฯ หรือบา้นจดัสรร บริษทัฯไม่รับ และวงเงินอนุมติัที�

ปล่อยกูใ้หไ้ม่เกิน 200,000 บาท/ราย ค่าเฉลี�ยอยูที่�ประมาณ 80,000 บาท/ราย เพราะฉะนั�นเรียนท่านผูถื้อ

หุ้นวา่ ไม่ตอ้งกงัวลวา่บริษทัฯจะปล่อยให้ลูกคา้รายใหญ่ เพราะหากมีความเสียหายเกิดขึ�นจะส่งผลให้

เกิด NPL สูง ซึ� งบริษทัไดใ้หค้วามระมดัระวงัในเรื�องนี�มาโดยตลอด 

 คุณสุริยพงศ์ วฒันาศักดิ�  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม ดงันี�  

   เรื�องปัจจยัความเสี�ยง อยากทราบรายละเอียดของประเด็นความเสี�ยง บริษทัฯมีความเสี�ยงหลกั

อะไรบา้ง และมีสัดส่วนกี�เปอร์เซ็นต ์

 คุณชูชาติ  เพช็รอาํไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนชี�แจง ดงันี�  

  ความเสี�ยงหลกัในการประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื�อของบริษทัฯคือ เรื�องของภยัธรรมชาติ 

เรื�องของภยัแล้ง ซึ� งปีนี� ไม่น่ากงัวล เนื�องจากปริมาณนํ� าในเขื�อนมีค่อนขา้งมาก  เพราะฉะนั�นภยัแล้ง

บริษทัฯไม่ประสบอยา่งแน่นอน   ที�ผา่นมาปัญหาที�บริษทัฯประสบมา คือ  นํ�าท่วมใหญ่ที�   
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จ.พระนครศรีอยธุยาเมื�อ 4-5 ปีที�แลว้ แต่ก็ท่วมแค ่จ.พระนครศรีอยธุยา    ซึ� งปีที�ผา่นมานํ� าท่วมก็ยงัไม่มี 

ปีนี�ก็ไม่สามารถพยากรณ์ได ้แต่พิจารณาจากที�ทางรัฐบาลดาํเนินการขุดคลอง  การเร่งระบายนํ� า ปัญหา

นี� ก็ไม่น่าจะมีผลกระทบมากนัก   ต่อมาคือ ปัญหาราคาพืชผลทางเกษตรตกตํ�า อย่างเช่นตอนนี� คือ 

เกษตรกรขายข้าวไม่ได้ราคาหรือได้ราคาที�ต ํ� า ถามว่ามีผลกระทบกับบริษัทฯหรือไม่ ก็ไม่ได้มี

ผลกระทบกบับริษทัฯโดยตรงมากนัก   เพราะว่าพืชผลการเกษตรมีหลายชนิด  ในภาวะที�เศรษฐกิจ

ตกตํ�า  ทางรัฐบาลก็จะไปสนบัสนุนหรือจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตร ชาวบา้นจึงสามารถนาํเงินมาผดัผอ่น

ในการชาํระได ้  ปัญหาที�น่ากงัวลที�นอกเหนือจากภยัธรรมชาติ หรือราคาพืชผลทางการเกษตรตกตํ�า 

คือ เรื� องของต่างประเทศ  ตามนโยบายของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกา โดนัล ทรัมป์  

เรื�อง American First ซึ� งตรงนี�ก็อาจจะกระทบกบับริษทัฯบา้ง ถา้เนน้การผลิตที�อเมริกา หากสินคา้ถูก

ส่งจากประเทศไทยจะถูกกีดกนั กลุ่มลูกคา้ของบริษทัฯที�เป็นสาวโรงงานก็จะไดรั้บผลกระทบบา้ง  

 คุณธิดารัตน์ ธิตะภากรณ์  :  (ผูรั้บมอบฉนัทะ) สอบถาม ดงันี�  

  การตั�งสํารอง ที�เพิ�มจาก  24  ลา้นบาท เป็น  31  ลา้นบาท อยากทราบวา่บริษทัฯมีเงื�อนไขใน

การที�จะเรียกสาํรองกลบัคืนมา หรือมีแนวทางในการเรียกสาํรองกลบัคืนมาหรือไม่  

 คุณชูชาติ  เพช็รอาํไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนชี�แจง ดงันี�  

  การตั�งสํารองบริษทัฯทาํตามกฎหมาย  2  แบบ คือ  1.  การสํารองตามอายุลูกหนี�  (Aging) คือ 

ลูกคา้ทุกรายจะตอ้งสาํรอง รายละ  1% ปีที�ผา่นมา บริษทัฯตั�งสํารองสูงเพราะลูกคา้เพิ�มขึ�น 10,000 ลา้น

ราย คือ ลูกคา้รายที�มาใช้บริการ จะเป็นลูกคา้ดีหรือลูกคา้ไม่ดี ก็จะตอ้งสํารองไวทุ้กราย รายละ  1% 

หากคา้งชาํระตั�งแต่ 30 วนัขึ�นไป แต่ไม่เกิน 90 วนั ก็ตอ้งตั�งสํารอง  2%  ซึ� งตรงนี� ไม่ใช่ NPL  และหาก

คา้งชาํระตั�งแต่ 90 วนัขึ�นไป ก็คือ NPL ตอ้งสํารอง 100%  2.  การสํารองตามโอกาสที�จะเสีย (General 

Reserve) ซึ� งจะประกาศใชใ้นปี 2562  และธนาคารแห่งประเทศไทยจะตอ้งบงัคบัให้ทาํอยา่งแน่นอน 

เพราะหากไม่ทาํจะมีผลกระทบต่อบริษทัฯ แต่บริษทัฯไดมี้การตั�งสํารองมาเป็นระยะ หากถึงวนัที�ถูก

บงัคบัใช้เมื�อใด บริษัทฯก็ตั� งสํารองเพิ�มอีกเพียงเล็กน้อยในส่วนต่าง ขึ� นอยู่กับสูตรคาํนวณที�ทาง

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะกาํหนดมา 
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 คุณฮั�งใช้   อคัควสักุล  :  (ผูรั้บมอบฉนัทะ) สอบถาม ดงันี�  

  กระผมในนามชมรมผูถื้อหุ้นไทย อยากทราบวา่รถจกัรยานยนตใ์นกรณีที�ขาดชาํระ บริษทัฯมี

การดาํเนินคดีหรือเรียกเก็บรถคืนหรือไม่ และส่วนที�ขาดชาํระ บริษทัไดเ้รียกชาํระคืนหรือฟ้องร้อง

หรือไม่    

 คุณชูชาติ   เพช็รอาํไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนชี�แจง ดงันี�  

  เรื� องรถจกัรยานยนต์ในกรณีที�ขาดชาํระ บริษทัฯมีการฟ้องร้องหรือไม่นั�น ผมขอเรียนแจ้ง

ขั�นตอนการทาํงานคร่าวๆคือ ลูกคา้ที�มาขอสินเชื�อจะมีรถจกัรยานยนตเ์ป็นหลกัประกนั และบริษทัฯก็

ปล่อยสินเชื�อโดยพิจารณาจากสภาพรถและราคาตลาด หลงัจากนั�น หากลูกคา้มีการชาํระค่างวดปกติก็

ไม่มีอะไร แต่หากลูกคา้คา้งชาํระ 1 เดือน บริษทัฯจะใช้วิธีโทร.ติดตาม หากคา้ง 2 เดือน หรือ 60 วนั 

บริษทัฯก็อาจจะมีเจา้หน้าที�ออกไปติดตาม เพื�อเจรจาต่อรอง และถา้หากลูกคา้แจง้ว่าไม่สามารถผ่อน

ชาํระไดก้็ให้นาํรถกลบั บริษทัฯก็นาํรถกลบัคืนมา แต่เบื�องตน้บริษทัฯก็ไม่ไดย้ึดรถของลูกคา้มาเลย  

บริษทัฯจะใหโ้อกาสลูกคา้ก่อน จนกระทั�งคา้ง 3 เดือนขึ�นไป ซึ� งจะส่งผลให้เกิด  NPL บริษทัฯก็ตอ้งยึด 

มิเช่นนั�น บริษทัฯจะตอ้งสาํรอง 100%   ฉะนั�นบริษทัฯจะยดึรถลูกคา้มาก็ต่อเมื�อลูกคา้คา้งชาํระ 3 เดือน

ขึ�นไป  โดยหลกัการเมื�อยึดรถมาเสร็จบริษทัก็ขายทอดตลาดหรือมีเอเยน่ตม์ารับซื�อ และลูกคา้ที�ถูกยึด

รถมาจะถูกกาํหนดไวใ้นรายชื�อลูกคา้ Blacklist และไม่สามารถมากูใ้หม่ได ้

 คุณฮั�งใช้  อคัควสักุล  :  (ผูรั้บมอบฉนัทะ) สอบถาม และ แสดงความคิดเห็น ดงันี�  

ผมขอสนบัสนุนในการออกหุ้นกูใ้นวาระที� 8 แต่เมื�อไม่กี�เดือนมานี�  ที�มีเรื�อง Default จึงอยาก

นาํความคิดเห็นมาแชร์ ผมจึงอยากเสนอแนะวา่สาเหตุที� Default เนื�องจากการที�บริษทัฯเดียวมีปัญหา 

และการออกหุ้นกูใ้นอดีตมีการระบุในหุ้นกูว้่า สามารถเรียกชาํระคืนเมื�อไรก็ได ้ตรงนี� จึงเกิดกรณีที�มี

การเรียกคืน และบริษทัฯได้นาํเงินที�ออกหุ้นกู้ไปใช้แล้ว และไม่สามารถชาํระได้ ผมชื�นชมที�ท่าน

ประธานกรรมการบริหารมีวิสัยทศัน์ในการเตรียมการ แต่ก็อยากจะฝากเรื�องการออกหุ้นกู ้และควร

ออกเร็ว กระผมเชื�อมั�นว่าหุ้นของบริษทัจะสูงขึ�นอีก และหุ้นกู้อยากให้ออกระยะยาว เพราะถา้ออก

ระยะสั�น อาจมีประเด็นในอนาคตได ้  และขอสอบถามสัดส่วนของการทาํสินเชื�อนาโนไฟแนนซ์  และ

สินเชื�อส่วนบุคคล  สินเชื�อประเภทใดที�เกิดประโยชน์กบับริษทัสูงที�สุด  
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 คุณชูชาติ  เพช็รอาํไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนชี�แจง ดงันี�  

  เรื�อง หุน้กูที้�ทางผูถื้อหุน้เป็นกงัวล บริษทัขอนอ้มรับไวพ้ิจารณา  ซึ� งบริษทัฯมีแผนจะออกหุ้นกู้

ระยะยาวอยูแ่ลว้  

  เกี�ยวกบัสินเชื�อนาโนไฟแนนซ์ และสินเชื�อส่วนบุคคล อตัราดอกเบี�ยที�ธนาคารแห่งประเทศ

ไทยอนุญาตให้คิดไดสู้งสุด คือ นาโนไฟแนนซ์ สามารถคิดดอกเบี�ยไดสู้งสุด 36% สินเชื�อส่วนบุคคล 

สามารถคิดดอกเบี�ยไดสู้งสุด 28%      แต่ในส่วนของสินเชื�อนาโนไฟแนนซ์ บริษทัฯคิดดอกเบี�ยเพียง 

29 %  และสินเชื�อส่วนบุคคล คิดอตัราดอกเบี�ยเพียง 26% ซึ� งสองผลิตภณัฑ์นี�ก็เป็นสินเชื�อตามนโยบาย

ของรัฐบาล  แต่ก็ถือวา่เป็นสินเชื�อที�มีความเสี�ยงสูง เนื�องจากเป็นสินเชื�อที�ไม่มีหลกัประกนั  แต่บริษทั

ไดมี้มาตรการในการปล่อยอยา่งระมดัระวงัอยูแ่ลว้ 

ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเกี�ยวกบัวาระที�  2  อีกหรือไม่   
 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอผา่นไปวาระถดัไป 
 

หมายเหตุ   วาระนี� เป็นวาระเพื�อทราบ  ผูถื้อหุน้จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 
 

วาระที�  3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี สําหรับรอบปีบัญชีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559 

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

เพิ�มเติม) มาตรา 112 และขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 55 กาํหนดใหบ้ริษทัฯ ตอ้งจดัทาํรายงานผลการ

ดาํเนินงานประจาํปี และจดัทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนเพื�อนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อ

พิจารณาอนุมติั โดยคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นควรเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา

อนุมติังบการเงินประจาํปี  สาํหรับรอบปีบญัชีสิ�นสุดวนัที�  31 ธนัวาคม  2559  ที�ผา่นการสอบทาน

จากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ โดย ผูส้อบบญัชีได้

แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่มีความถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ� งบริษทัไดแ้นบงบการเงินดงักล่าวในรูปแบบของ CD 

Rom  ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมเพื�อใหผู้ถื้อหุ้นไดศึ้กษารายละเอียดแลว้  ซึ� งแสดงไวใ้น

รายงานประจาํปี ของบริษทัฯ หนา้ที� 111 ถึง 165  จึงขอนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณา

อนุมติั 
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ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเกี�ยวกบัวาระที�  3  อีกหรือไม่   
 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระนี�  
 

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

              2559   ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงันี�   

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,757,748,931 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

รวม 1,757,748,931 100.00 
       

 

 หมายเหตุ :   ในวาระนี� มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ�น   

จาํนวน   67  ราย   คิดเป็นจาํนวนหุน้    2,689,701  หุน้ 

รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมทั�งสิ�น  1,428 ราย  คิดเป็น 1,757,748,931  หุน้ 

 

วาระที� 4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรของบริษัท และการจ่ายเงินปันผล ประจําปี  2559 

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

จะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ�งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ

ประจาํปีหกัดว้ยขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนี�จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 

ของทุนจดทะเบียน  

       สาํหรับรอบปีบญัชีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีกาํไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ

กิจการจาํนวน 1,456,785,509 บาท  คณะกรรมการบริษทัมีมติใหเ้สนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อ

พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 75,000,000 บาท คิดเป็นร้อย

ละ 5 ของกาํไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล สาํหรับผล

การดาํเนินงานตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท  สาํหรับ

ผูถื้อหุน้จาํนวน 2,120,000,000 หุน้  รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 212,000,000 บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 

14.55 ของกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานประจาํปี 2559  โดยกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิไดรั้บ

เงินปันผล (Record Date) ในวนัที� 28 เมษายน 2560 และใหร้วบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของ
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พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพิ�มเติม พ.ศ. 2551)  โดยวธีิปิด

สมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ใน วนัที�  2  พฤษภาคม  2560 

และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 15 พฤษภาคม 2560 

 

ในวาระนี�  มีผูถื้อหุน้มีคาํถาม และมีขอ้คิดเห็น ดงันี�  
 

 คุณสุริยพงศ์ วฒันาศักดิ�  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม และแสดงความคิดเห็น ดงันี�  

  ในประเด็นเกี�ยวกบัเรื� องการจดัสรรเงินปันผลที�ลดลง จากปี 2558 ร้อยละ 51 เหลือ ร้อยละ 

14.55 ซึ� งก็ลดลงไปมาก  บริษทัฯอาจมีเหตุผลที�ยงัไม่ไดชี้� แจงให้กบัผูถื้อหุ้นทราบ     จากเดิมจ่ายเงิน

ปันผลในอตัรา  0.20 บาทต่อหุน้ เหลือ  0.10 บาทต่อหุน้ ทั�งที�ผลประกอบการดีขึ�นมาก แต่ผูถื้อหุ้นกลบั

ไดร้ายไดล้ดลง จึงขอใหชี้�แจงสาเหตุที�บริษทัฯจ่ายปันผลที�ลดลงใหท้ราบโดยทั�วกนั  

 คุณชูชาติ   เพช็รอาํไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนชี�แจง ดงันี�  

  เนื�องจากธุรกิจของบริษทัฯขยายเพิ�มขึ�นเป็นอยา่งมาก บริษทัฯก็ตอ้งกูเ้งินมากขึ�น เมื�อบริษทัมี

ความประสงค์ที�จะกู้เงิน ทางสถาบนัการเงินก็แจง้ว่า บริษทัฯสามารถกูไ้ด้ไม่เกิน 4 เท่าของทุนและ

กาํไรสะสม ซึ� ง ณ ตอนนี�  บริษทัฯไดกู้ไ้ปประมาณ 2.7 เท่าแลว้ เนื�องจากธุรกิจของบริษทัฯเติบโตและ

ขยายอยา่งรวดเร็ว  อยา่งที�ไดแ้จง้ไปวา่เมื�อปีที�ผา่นมาธุรกิจเติบโตถึง 80% และปีนี�บริษทัฯตั�งเป้าหมาย

ในการเติบโตไว ้50%  แต่จะทาํไดม้ากกวา่นั�นเท่าใดก็จะตอ้งติดตามผลต่อไป    หากบริษทัฯจ่ายปันผล

ในจาํนวนเท่าเดิม   ที�สุดแลว้บริษทัฯจะตอ้งรบกวนผูถื้อหุน้ในการเพิ�มทุน เพราะฐานไม่พอ บริษทัฯจึง

คิดว่าจะทาํอยา่งไรจึงจะไม่เป็นการรบกวนผูถื้อหุ้นโดยการเพิ�มทุน   ซึ� งมีวิธีเดียวคือ จ่ายปันผลลดลง 

และกาํไรที�ได้ก็นาํมาเก็บสะสมไวเ้พื�อที�จะสามารถกู้ได้อีก 4 เท่า   เพื�อที�จะนาํเงินมาปล่อยสินเชื�อ

ต่อไป หากบริษทัฯตั�งเป้าเติบโตเพียง 20-30 % จะจ่ายปันผลเท่าไรก็สามารถจ่ายได ้  บริษทัฯจึงมีความ

จาํเป็นที�ตอ้งจ่ายปันผลลดลงเล็กนอ้ย   

 

ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเกี�ยวกบัวาระที�  4  หรือไม่   
 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระนี�  
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มติที�ประชุม    ที�ประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรของบริษทั  และการจ่ายเงินปันผลประจาํปี  2559   

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงันี�   

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,733,411,531 98.62 

ไม่เห็นดว้ย 24,337,400 1.38 

งดออกเสียง 0 0 

รวม 1,757,748,931 100.00 
 

หมายเหตุ :   มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั�งสิ�น  1,428 ราย  คิดเป็น 1,757,748,931  หุน้ 
 

วาระที�  5 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั�งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที�ต้องออกตามวาระ 

ประธานฯ  สาํหรับรายละเอียดในวาระนี�   ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   ซึ� งในปีนี�ท่าน

เป็นกรรมการที�ครบกาํหนดลาออกตามวาระ    ขอมอบหมายให ้คุณกองแกว้    เปี� ยมดว้ยธรรม  

ประธานกรรมการตรวจสอบ  เป็นผูน้าํเสนอแทน 

คุณกองแก้ว ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 18 ระบุวา่ในการประชุมประจาํปีทุกครั� ง    กรรมการจะตอ้งออกจาก

ตาํแหน่งอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดย

จาํนวนใกล้เคียงที�สุดกบั 1 ใน 3 ซึ� งในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 นี�  มีกรรมการ

บริษทัที�ครบกาํหนดตามวาระจาํนวน 2 ท่าน ดงันี�   

1. ดร.โยธิน         อนาวลิ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน /  

     กรรมการ / กรรมการอิสระ  

   2. นายกมัพล      ตติยกว ี       ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล  / กรรมการตรวจสอบ /  

                                                 กรรมการบริหารความเสี�ยง / กรรมการอิสระ 

และเพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี  จึงขอเชิญกรรมการทั�ง  2  ท่านที�

ครบวาระตามรายชื�อขา้งตน้  ซึ� งถือวา่มีส่วนไดส่้วนเสียในวาระนี�ออกจากห้องประชุม  จนกวา่

การพิจารณาวาระนี� จะแลว้เสร็จ  และขอใหก้รรมการทั�ง 2 ท่าน กลบัเขา้ห้องประชุมอีกครั� งหลงั

การประชุมระเบียบวาระนี�แลว้เสร็จ 
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ซึ� งประวติัโดยสังเขปของทั�ง  2  ท่าน  ปรากฏตามเอกสารสิ�งที�ส่งมาดว้ย 3 ในเอกสารเชิญ

ประชุม  หนา้  34-37  ตามที�จดัส่งใหท้่านผูถื้อหุ้นล่วงหนา้แลว้   คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณา

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา  โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ และ

คุณสมบติัของกรรมการในดา้นต่างๆ เป็นรายบุคคลแลว้  เห็นวา่กรรมการทั�ง  2  ท่าน  ซึ� งตอ้งออก

จากตาํแหน่งตามวาระ เป็นผูมี้ความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์ในธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการ

ดาํเนินการงานของบริษทั  ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการในการกาํหนดทิศทางธุรกิจ และการ

บริหารงานของบริษทั สามารถที�จะช่วยพฒันาบริษทัได ้ จึงเห็นควรเสนอให้กรรมการทั�ง 2 ท่าน  

ไดรั้บการพิจารณาเลือกตั�งกลบัมาเป็นกรรมการของบริษทัต่ออีกวาระหนึ�ง   

คุณกองแก้ว 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. ดร.โยธิน    อนาวลิ     (ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง) 

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,757,348,931 99.98 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 400,000 0.02 

รวม 1,757,748,931 100.00 
 

2. นายกมัพล   ตติยกว ี    (ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง) 

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,756,799,231 99.95 

ไม่เห็นดว้ย 149,700 0.01 

งดออกเสียง 800,000 0.04 

รวม 1,757,748,931 100.00 
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วาระที� 6 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560 

ประธานฯ   กล่าวต่อที�ประชุมวา่  คณะกรรมการบริษทั เห็นควรใหน้าํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา

อนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจาํปี 2560 

สาํหรับรายละเอียดในระเบียบวาระนี�  ขอมอบหมายให ้ ดร.โยธิน อนาวลิ  ประธานคณะ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูน้าํเสนอต่อที�ประชุม 

คุณโยธิน   คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดด้าํเนินการสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการ และ

กรรมการชุดยอ่ยสาํหรับปี  2560  โดยพิจารณาจากความรับผดิชอบ และผลการปฏิบติัหนา้ที�

ของคณะกรรมการบริษทั รวมถึงไดมี้การสาํรวจขอ้มูลเปรียบเทียบอา้งอิงกบับริษทัอื�นที�อยูใ่น

อุตสาหกรรมเดียวกนั  มีขนาดและลกัษณะของธุรกิจที�ใกลเ้คียงกนัพบวา่ ค่าตอบแทนที�จ่ายอยู่

ในอตัราใกลเ้คียงกบัค่าเฉลี�ยโดยรวม  คณะกรรมการบริษทัฯไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นสมควร

เสนอใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี  2560  โดยมี

วงเงินรวมทั�งสิ�นไม่เกิน  8,000,000  บาท  ดงันี�  

( 1 )   ค่าตอบแทนกรรมการ 

 เบี�ยประชุม    ประธานกรรมการบริษทั   60,000  บาทต่อครั� ง 

 กรรมการบริษทั    40,000  บาทต่อครั� ง 

- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ :  

เบี�ยประชุม ประธานกรรมการตรวจสอบ   30,000  บาทต่อครั� ง 

กรรมการตรวจสอบ           25,000  บาทต่อครั� ง 

- ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื�นๆ ได้แก่  คณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน , 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง :  

เบี�ยประชุม ประธานกรรมการ      30,000  บาทต่อครั� ง 

กรรมการ                  25,000  บาทต่อครั� ง 

หมายเหตุ : อตัราค่าตอบแทน เท่ากบัปีที�ผา่นมา   

( 2 )  เงินโบนัสประจําปี  สําหรับผลการดําเนินงานในปี 2559  ที�จะจ่ายในปี 2560  รวมไม่เกิน  

3,000,000 บาท 

       ประธานกรรมการบริษทั    600,000  บาท 

 กรรมการบริษทั             400,000  บาทต่อท่าน 
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หมายเหตุ : เงินโบนสัประจาํปี มีการปรับเพิ�ม ดงันี�  

- ประธานกรรมการบริษทั    200,000  บาท 

- กรรมการบริษทั                100,000  บาทต่อท่าน 

ในวาระนี�  มีผูถื้อหุน้มีคาํถาม และมีขอ้คิดเห็น ดงันี�  

 คุณสุริยพงศ์  วฒันาศักดิ�  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม ดงันี�  

อยากทราบขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนระหวา่งปี 2559-2560 จ่ายในภาพรวมเท่าไร และ

เพิ�มขึ�นปีละเท่าไร 

 คุณโยธิน  อนาวลิ  :  ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เรียนชี�แจง ดงันี�  

  สาํหรับปี 2559 บริษทัขอวงเงินไวที้� 7,000,000  บาท แต่ในความเป็นจริงนั�นบริษทัฯจ่ายไม่ถึง 

ซึ� งบริษทัฯจ่ายค่าเบี� ยประชุมไปประมาณ 3,000,000 บาท และจ่ายโบนัสตามผลประกอบการของ

บริษทัฯ ที�ดีขึ�นมาก ก็เฉลี�ยขึ�นมาเล็กนอ้ย ซึ� งก็มีเงินส่วนที�เหลือจากที�ขอไว ้ไดคื้นให้บริษทัฯทั�งจาํนวน 

ส่วนในปี 2560 ได้ขอไวที้�วงเงิน 8,000,000 บาท ซึ� งเห็นว่าในปีนี� อาจมีการประชุมบ่อยครั� งขึ� น 

เนื�องจากอาจตอ้งมีการกูเ้งินจากสถาบนัการเงิน คงตอ้งมีการประชุมคณะกรรมการเพื�อขออนุมติับ่อย

ขึ�น  แต่อย่างไรก็ตาม ค่าเบี� ยประชุมไม่ไดมี้การปรับเพิ�ม เพียงแต่การประชุมอาจจะมีจาํนวนครั� งมาก

ขึ� น และในส่วนของโบนัสที�ปรับเพิ�มก็จะอ้างอิงจากผลประกอบการในปีนั�นๆเป็นเกณฑ์ในการ

พิจารณา  

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 1,757,748,931   100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

รวม 1,757,748,931   100.00 

หมายเหตุ :  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั�งสิ�น  1,428 ราย  คิดเป็น 1,757,748,931  หุน้ 
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วาระที�  7 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั�งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2560   

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

 วา่ใหที้�ประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีแต่งตั�งผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของ 

บริษทัทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีประจาํปี 2560 และได้

เสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาเพื�อเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา  
 

สาํหรับรายละเอียดในระเบียบวาระนี�  ขอมอบหมายให ้ คุณกองแกว้  เปี� ยมดว้ยธรรม   ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นผูน้าํเสนอต่อที�ประชุม 

 

คุณกองแก้ว    : คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการพิจารณากลั�นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้  

เห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัให้แต่งตั�งผูส้อบบญัชีจากบริษทั 

สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2560  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 2560 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  3,530,000  บาท 

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

รายละเอยีดงาน ปี  2560 ปี  2559 เปลี�ยนแปลง 

ค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงิน  สาํหรับ    

- ไตรมาสที�หนึ�ง สิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2560 600,000.- 550,000.- 50,000.- 

-ไตรมาสที�สอง  สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2560 600,000.- 550,000.- 50,000.- 

-ไตรมาสที�สาม  สิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2560 600,000.- 550,000.- 50,000.- 

ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสาํหรับปี  สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 1,550,000.- 1,350,000.- 200,000 

รวม 3,350,000.- 3,000,000.- 350,000 
 

 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สําหรับบริษัท เมอืงไทยลสิซิ�ง อนิชัวรันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั (บริษัทย่อย) 

                    จาํนวนเงิน : บาท 

รายละเอยีดงาน ปี  2560 ปี  2559 เปลี�ยนแปลง 

ค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงิน  สาํหรับ    

-ไตรมาสที�หนึ�งสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2560 20,000.- 20,000.- - 

-ไตรมาสที�สองสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2560 20,000.- 20,000.- - 

-ไตรมาสที�สามสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2560 20,000.- 20,000.- - 

ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสาํหรับปี  สิ�นสุดวนัที�  31 ธนัวาคม 2560 120,000.- 120,000.- - 

รวม 180,000.- 180,000.- - 
 

ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเกี�ยวกบัวาระที�  7  อีกหรือไม่   
 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระนี�  
 

มติที�ประชุม    อนุมติัการแต่งตั�งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 

ประจาํปี 2560    และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี  เป็นจาํนวนเงิน  3,530,000   บาท  ตาม

ขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัที�ไดพ้ิจารณากลั�นกรองอยา่ง

เหมาะสม  ซึ� งที�ประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั�งหมด

ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  ดงันี�  
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ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,730,553,831   98.45 

ไม่เห็นดว้ย 27,195,100 1.55 

งดออกเสียง 0 0 

รวม 1,757,748,931   100.00 
       

หมายเหตุ :  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั�งสิ�น  1,428 ราย  คิดเป็น 1,757,748,931  หุน้ 
 

วาระที�  8 พจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้   

ประธาน  :  เพื�อรองรับการขยายตวัของธุรกิจและเพิ�มสภาพคล่องทางการเงินคณะกรรมการบริษทัมีความเห็น

วา่การจดัหาเงินทุนโดยการออกหุน้กูเ้ป็นอีกทางเลือกหนึ�งที�มีความคล่องตวัในการดาํเนินการ

สามารถกาํหนดจาํนวนเงินทุนใหส้อดคลอ้งกบัการใชเ้งินของบริษทั   จึงเห็นสมควรใหที้�ประชุม

พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กู ้ ภายใตร้ายละเอียด ดงันี�  

 

ประเภทของหุน้กู ้ หุน้กูมี้ประกนั หรือ หุน้กูไ้ม่มีประกนั หรือ หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ หรือ หุ้นกูร้ะยะสั�น 

ชนิดระบุชื�อผูถื้อหรือไม่ระบุชื�อผูถื้อ มีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูท้ ั�งนี� ขึ�นอยูก่บัความ

เหมาะสมของภาวะตลาดและปัจจยัอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งในขณะที�ออกและเสนอขายหุ้นกู้

ในแต่ละครั� ง 

วงเงิน วงเงินรวมไม่เกิน  20,000  ลา้นบาท หรือเทียบเท่าโดยจะออกและเสนอขายเพียงชุด

เดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกนั หรือหลายคราวก็ได ้และบริษทัสามารถออกหุน้กู้

เพิ�มเติมไดใ้นกรณีที�มีการไถ่ถอนหรือซื�อคืนหุน้กูที้�ออกไปแลว้ภายในวงเงินดงักล่าว

ขา้งตน้  (Revolving Basis) 

สกุลเงิน   สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจาํนวนเทียบเท่า 

อตัราดอกเบี�ย  ขึ�นอยูก่บัภาวะตลาดในขณะที�ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครั� ง 

อายหุุน้กู ้  ไม่เกิน 5 ปี 

การเสนอขาย สามารถเสนอขายหุน้กูชุ้ดเดียว และ/หรือ หลายชุด ในคราวเดียว และ/หรือ หลาย

คราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลกัษณะหมุนเวยีน  (Revolving Basis) 

โดยจะทาํการเสนอขายหุน้กูด้งักล่าวในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ใหแ้ก่ผู ้

ลงทุนทั�วไป และ/หรือ ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูล้งทุนสถาบนัใน

ประเทศ และ/หรือ ผูล้งทุนสถาบนัในต่างประเทศ และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่  
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ตามหลกัเกณฑ ์ที�กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและกฎระเบียบอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ซึ� งมีผลใช้

บงัคบัในขณะที�ออกและเสนอขายหุน้กูน้ั�นๆ  

เงื�อนไขอื�นๆ ขึ�นอยูก่บัภาวะตลาดในขณะที�ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครั� ง และปัจจยัอื�นๆ ที�

เกี�ยวขอ้ง 

อีกทั�งขออนุมติัใหม้อบอาํนาจให ้ คณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้าํหนดเงื�อนไขอื�นๆ ในการออกและ

เสนอขายหุน้กู ้ เช่น ชนิด จาํนวนหุน้กูที้�ออกในแต่ละคราว อาย ุ วธีิการจดัสรร วธีิการเสนอขาย มูลค่าที�ตราไว ้

ราคาขายต่อหน่วย อตัราดอกเบี�ย เป็นตน้ รวมทั�งมีการมอบอาํนาจใหบุ้คคลหนึ�งบุคคลใดเขา้เจรจาตกลง ลงนาม

ในสัญญาเอกสารต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั�ง ดาํเนินการต่างๆ อนัจาํเป็นและสมควรอนัเกี�ยวกบัหุน้กู ้รวมทั�งให้มี

อาํนาจในการมอบหมายให้บุคคลอื�นดาํเนินการดงักล่าวแทนได ้

 ประธานฯ ขอเชิญผูถื้อหุน้ที�มีความประสงคจ์ะเสนอขอ้คิดเห็น  หรือเสนอเรื�องอื�นใดเพื�อพิจารณา 
  

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระนี�  

 

มติที�ประชุม    ที�ประชุมมีมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี�  (3/4) 

ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี�   

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,731,584,531 98.51 

ไม่เห็นดว้ย 26,164,400 1.49 

งดออกเสียง 0 0 

รวม 1,757,748,931 100.00 
 

หมายเหตุ :   มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั�งสิ�น  1,428 ราย  คิดเป็น 1,757,748,931  หุน้ 
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วาระที�  9 พจิารณาอนุมัติการเพิ�มวตัถุประสงค์บริษัท และแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ   

ประธานฯ ในวาระนี�  ขอมอบหมายให้คุณชูชาติ   เพช็รอาํไพ  ประธานกรรมการบริหาร  เป็นผูน้าํเสนอต่อที�

ประชุม  

คุณชูชาติ      เพื�อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ และเป็นการเพิ�มรายไดใ้หก้บับริษทั   คณะกรรมการ  

บริษทัมีความเห็นวา่ ควรมีจุดบริการลูกคา้ในการรับชาํระค่านํ�าประปา และค่าไฟฟ้า กรณีลูกคา้เขา้

มาใชบ้ริการหรือชาํระค่างวดที�สาขาก็สามารถชาํระค่านํ� าประปาและค่าไฟฟ้าไดท้นัที  โดยไม่ตอ้ง

เดินทางไปชาํระที�จุดบริการอื�น  ดงันั�น  เพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการทาํนิติกรรมดงักล่าว  จึง

มีความประสงคที์�จะตอ้งมีการเพิ�มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั  ในรายละเอียดของ  “การประกอบ

ธุรกิจบริการรับชาํระค่าสินคา้ ค่าบริการสาธารณูปโภค  รวมถึงค่าบริการต่างๆ  ตลอดจนให้บริการ

ในการวางแผน  และจดัวางรูปแบบในการให้บริการรับชาํระดงักล่าว”  และแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือ

บริคณห์สนธิ  

ในวาระนี�  มีผูถื้อหุน้มีคาํถาม และมีขอ้คิดเห็น ดงันี�  

 คุณสุริยพงศ์ วฒันาศักดิ�  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม และแสดงความคิดเห็น ดงันี�  

  ประเด็นนี� เป็นประเด็นที�น่าสนใจ และคิดวา่คงจาํเป็นและขอสนบัสนุน แต่การรับชาํระจะเป็น

ในรูปแบบของเก็บเงินมาแลว้จึงมาฝากธนาคาร หรือจะเป็นการบริการในรูปแบบออนไลน์ ซึ� งถา้จะ

เปิดการบริการออนไลน์คิดวา่คงมีระบบในการลงทุนในระดบัหนึ�ง ซึ� งจะตอ้งใชเ้งินลงทุนจาํนวนมาก 

จึงอยากเรียนถามทางฝ่ายบริหารวา่ มองประเด็นนี� ในลกัษณะใด ซึ� งในที�สุดแลว้คิดวา่คงหลีกหนีไม่พน้ 

ในเรื�องของการแข่งกนักนั 

 คุณดาวนภา  เพชรอาํไพ  :  กรรมการผูจ้ดัการ  เรียนชี�แจง ดงันี�  

  ในเบื�องตน้บริษทัฯได้ติดต่อทางการไฟฟ้าหรือการประปา ซึ� งมีขั�นตอนในการดาํเนินการ

หลายขั�นตอนและตอ้งจ่ายเงินประกนัในวงเงินสูง  เกรงวา่หากลงทุนไปแลว้จะไม่คุม้ค่า บริษทัฯจึงใช้

วิธีติดต่อกบับริษทัฯที�ทาํธุรกิจประเภทนี� โดยตรง ซึ� งตอนนี� ไดติ้ดต่อไว ้2 แห่งคือ M-Pay ของระบบ 

AIS และ Forth Smart Service ขณะนี�อยูใ่นระหวา่งการทดสอบระบบ ซึ� งในการดาํเนินการดงักล่าวไม่

มีการลงทุนเพิ�มแต่อยา่งใด  โดยจะไดรั้บผลตอบแทนจากการให้บริการในรูปแบบของค่าคอมมิชชั�น

จากบริษทัที�กล่าวมาขา้งตน้ 
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ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเกี�ยวกบัวาระที�  9 หรือไม่   

 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระนี�  

 

มติที�ประชุม     ที�ประชุมมีมติอนุมติัการเพิ�มวตัถุประสงคบ์ริษทั และแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ   ดว้ย

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�  (3/4) ของผูถื้อหุ้นที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ดงันี�   

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,757,749,021 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

รวม 1,757,749,021 100.00 
 

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

จาํนวน    1   ราย   คิดเป็นจาํนวนหุน้     90   หุน้ 

รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมทั�งสิ�น    1,429  ราย   คิดเป็น  1,757,749,021  หุน้ 

 

วาระที�  10 พจิารณาเรื�องอื�นๆ 

  ประธานฯ ขอเชิญผูถื้อหุน้ที�มีความประสงคจ์ะเสนอขอ้คิดเห็น หรือเสนอเรื�องอื�นใดเพื�อนพิจารณา  

 ในวาระนี�  มีผูถื้อหุน้มีคาํถาม และมีขอ้คิดเห็น ดงันี�  

 คุณพรภัทร จินตนาวงศ์  :   (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง)  สอบถาม  ดงันี�  

  เสนอให้ผูบ้ริหารช่วยชี� แจงภาพรวมในด้านของการจดัการ เมื�อคู่แข่งเยอะขึ� นจะส่งผลต่อ

ดอกเบี�ยรับของบริษทัฯหรือไม่ 

 คุณชูชาติ  เพช็รอาํไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนชี�แจง ดงันี�  

  ปัจจุบนันี� ธุรกิจที�เป็น Non-Bank โดยให้บริการสินเชื�อมี 2 ระบบ คือ บริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย ์ที�เปิดเผยชื�อ ซึ� งประเภทนี� ก็ไม่มีผลกระทบ เพราะเป็นบริษทัที�เปิดเผยขอ้มูล แต่อีก

กลุ่มหนึ� งที�ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลก็คือ คู่แข่งท้องถิ�น ในแต่ละอาํเภอ แต่ละจังหวดั ก็มีจาํนวนมาก          
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ใน 1 จงัหวดัมีประมาณ 20 แห่ง ใน 1 อาํเภอเล็กๆมีประมาณ 4 แห่ง   ก็เป็นคู่แข่งทอ้งถิ�น  เช่น ร้าน

เพชร, ร้านทอง  หรือเอเยน่ต์รถจกัรยานยนต์ ซึ� งประกอบธุรกิจสินเชื�อ คือ ลูกคา้ซื�อรถจกัรยานยนต ์

ผอ่นเรียบร้อยแลว้ และตอ้งการใชเ้งิน ก็นาํทะเบียนรถจกัรยานยนตม์าไวแ้ละนาํเงินไปใช ้เพราะฉะนั�น

คู่แข่งในตลาดบริษทัฯจึงไม่กงัวล เพราะตวัเลขผลประกอบการเราทราบอยู่แล้วว่า คู่แข่งโตเท่าไร 

บริษทัโตเท่าไร คู่แข่งมีกี�สาขา บริษทัฯมีกี�สาขา ซึ� งสามารถเปรียบเทียบกนัได้ แต่คู่แข่งทอ้งถิ�นที�มี

จาํนวนมาก เขาทาํแบบเถา้แก่  การบริการแบบเถ้าแก่ ดอกเบี�ยก็จะแพงกว่ามาก เพราะฉะนั�นเป็นทั�ง

ขอ้ดีและขอ้เสีย ขอ้เสียก็คือ การแข่งขนัเพิ�มขึ�น  เมื�อเขา้สู่ตลาดกว่าบริษทัฯจะดึงลูกคา้เขา้มาไดก้็ใช้

เวลานาน เช่น บริษทัฯเปิดสาขาที�ภาคใต ้บริษทัฯเขา้ไปหลงัคู่แข่งที�มีอยู่ก่อนแลว้  กว่าเราจะช่วงชิง

ส่วนแบ่งการตลาดมากไดก้็ใช้เวลาพอสมควร อนันี� คือขอ้ที�เราตอ้งใชค้วามพยายาม ขอ้ดีก็คือ มีคู่แข่ง

มากก็ดี เพราะรายใหม่ที�เขา้มา ก็จะตอ้งฉุกคิดก่อนที�จะเขา้มา  เนื�องจากมีคู่แข่งอยูแ่ลว้ เพราะฉะนั�นราย

ใหญ่ๆที�อยากจะเขา้มา เมื�อเห็นภาพนี� ก็ไม่อยากเขา้มาแล้ว บริษทัฯประกอบธุรกิจประเภทนี� และมี

ประสบการณ์ที�ยาวนานไม่ไดมี้ความกงัวลในเรื�องนี�แต่อยา่งใด  ซึ� งก็ไดพ้ิสูจน์ให้เห็นแลว้วา่ บริษทัฯ

โต 80% ส่วนหนึ�งก็คือลูกคา้ใหม่ ซึ� งมาจากคู่แข่ง เพราะความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัฯ สูง

กว่าทอ้งถิ�น เพราะฉะนั�นภาพรวมถึงแมจ้ะมีคู่แข่งจาํนวนมาก หรือจะมีรายใหม่เขา้มา จาํนวนสาขาก็

เพิ�มขึ�นตามระยะเวลา ก็ไม่น่าเป็นกงัวล เพราะบริษทัฯมีความเป็นมืออาชีพและไดเ้ตรียมการไวอ้ยา่งดี

แลว้ 

 คุณพรภัทร จินตนาวงศ์  :   (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง)  สอบถาม  ดงันี�  

 ปัจจุบนัเทคโนโลยเีขา้มามีบทบาทสําคญัเป็นอยา่งมาก และบางบริษทัฯเสนอเกี�ยวกบัการทาํ 

Year to year lending หรือ Application ในการปล่อยกู ้ซึ� งประเด็นนี� มีโอกาสเกิดและจะมีผลกระทบ

กบับริษทัหรือไม่  

 คุณชูชาติ  เพช็รอาํไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนชี�แจง ดงันี�  

  เรื�องของ Fintech ( Finance Technology) หรือ การปล่อยกูผ้า่น Application  ซึ� งตอนนี�กาํลงัมา

แรง และธนาคารแห่งประเทศไทยก็กาํลงัจะกาํหนดกฎเกณฑ์วา่จะให้ดาํเนินการอยา่งไร สําหรับธุรกิจ

ที�ไม่มีหลกัประกนัสามารถทาํได ้แต่ธุรกิจที�มีหลกัประกนัอยา่งบริษทัฯก็ตอ้งมีสาขา เพราะลูกคา้มากู ้ก็
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ตอ้งนาํรถมอเตอร์ไซต,์ รถยนต ์หรือรถไถมาใหดู้หลกัประกนัการปล่อยสินเชื�อนั�นๆ คือตอ้งเห็นรถ จึง

จะสามารถปล่อยกูไ้ด ้และจะตอ้งมีจุดรับชาํระ ก็คือเมื�อครบเดือนก็ตอ้งมาเขา้สาขา โดยการเปิดสาขา

เพิ�มเป็นสิ�งจาํเป็นมาก แต่ถึงแมว้า่ Fintech หรือการปล่อยกูผ้า่น Application จะมาแรง บริษทัฯก็ไม่ได้

นิ�งนอนใจ  ตอนนี�อยูใ่นระหวา่งพฒันาโปรแกรม เพื�อเนน้การให้บริการกบัลูกคา้กลุ่มโรงงาน ที�อาจจะ

ไม่มีเวลามาใชบ้ริการ หากเป็นลูกคา้บริษทัฯและตอ้งการกูห้มุนเวียน หรือ Revolve ก็สามารถส่งคาํขอ

กูผ้า่นออนไลน์ได ้ เพราะบริษทัฯก็มีประวติัอยูแ่ลว้ ลูกคา้สามารถส่งขอ้มูลมายงับริษทัเวลาใดก็ได ้เมื�อ

ถึงเวลาก็นดัหมาย  ก็เพียงนาํรถมาให้บริษทัฯดูหลกัประกนัและมาเซ็นชื�อรับเงิน ซึ� งวิธีดงักล่าวเป็น

อาํนวยความสะดวกใหก้ลุ่มลูกคา้โรงงานไดเ้ป็นอยา่งมาก 

 คุณธิทตั   อมฤตวาริน  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง)  สอบถาม  ดงันี�  

  เนื�องจากในปี 2560 ซึ� งก็ผา่นมา 3 เดือนแลว้ อยากทราบวา่ Target ในการเติบโตของบริษทัปีนี�

เป็นอยา่งไร 

 

 คุณชูชาติ   เพช็รอาํไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนชี�แจง ดงันี�  

  ปีที�ผา่นมาบริษทัฯเติบโต 80% และในปีนี�  บริษทัตั�งเป้าวา่จะเติบโต 50% คือ การปล่อยสินเชื�อ

จะตอ้งมากกวา่ปีที�แลว้ 50% เมื�อปล่อยมากขึ�น 50% ลูกหนี�คงคา้งก็ตอ้งเติบโต 50% เช่นเดียวกนั และ

กาํไรก็จะใกลเ้คียงกนั  

 คุณธิทตั  อมฤตวาริน :   (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม ดงันี�  

                       เรื�องหุน้กู ้ดอกเบี�ยที�ตั�งไวร้าคาเท่าใด จะออกเมื�อไร และมีแผนอยา่งไรบา้ง 

 

 คุณปริทศัน์  เพชรอาํไพ  :  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ เรียนชี�แจง ดงันี�  

  ราคาดอกเบี�ยจะเป็นไปตามกลไกของราคาตลาด ณ ขณะนั�น และจะสามารถออกไดเ้ร็วสุด คือ

ปลายเดือนพฤษภาคม 2560  ยอดอยูร่ะหวา่ง 4,000 – 5,000  ลา้นบาท 

 

 คุณธิทตั อมฤตวาริน :   (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถามเพิ�มเติม ดงันี�  

 ณ ปัจจุบนั ราคาดอกเบี�ยในตลาดอยูที่�ประมาณเท่าใด 
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 คุณปริทศัน์  เพชรอาํไพ  :  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ เรียนชี�แจง ดงันี�  

  ราคาดอกเบี�ยในตลาดจะอา้งอิงจาก Tris Rating ซึ� งบริษทัฯจะไดอ้ตัราดอกเบี�ยเรทดี เมื�อเทียบ

กบับริษทัเดียวกบักลุ่ม BBB Rating ด้วยกนั ซึ� งดอกเบี�ย ณ ปัจจุบนัอยู่ระหว่าง 4.00-4.50% ต่อปี 

สําหรับหุ้นกูอ้ายุไม่เกิน 3 ปี ทั�งนี�  บริษทัฯจะตอ้งพิจารณาว่าปลายเดือนพฤษภาคม 2560  บริษทัที�มี 

Rating ระดบัเดียวกนัจะออกหุ้นกูกี้�แห่ง หาก ณ ขณะนั�นในตลาดมีการออกหุ้นกูจ้าํนวนมาก และให้

ราคาดอกเบี�ยเรทสูง เรทราคาดอกเบี�ยของบริษทัฯก็จะสูงตาม แต่หากมีการออกหุ้นกูไ้ม่มาก เรทราคา

ดอกเบี�ยก็จะดี  กล่าวโดยสรุปคือ ราคาดอกเบี�ยจะอา้งอิงกบัสภาวะตลาด ณ ขณะนั�น 

 คุณธิทตั  อมฤตวาริน :   (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถามเพิ�มเติม ดงันี�  

  การรับชาํระค่านํ� า ค่าไฟ มีแผนจะเริ�มเมื�อไร อย่างไรบา้ง และเราคิดค่าใช้จ่ายและจ่ายให้กบั

สองบริษทัอยา่งไรบา้ง 

 คุณปริทศัน์  เพชรอาํไพ  :  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ เรียนชี�แจง ดงันี�  

  ขณะนี�อยู่ในระหว่างการทดลองกบับริษทัฯที�นาํระบบมาเสนอ โดยมีกระบวนการคือ หากมี

คนมาชาํระก็จะแบ่งสรรกาํไรใหก้บับริษทัฯในรูปแบบของค่าคอมมิชชั�น 

 คุณธิทตั   อมฤตวาริน  :   (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถามเพิ�มเติม ดงันี�  

 การดาํเนินการนี� มีค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมหรือไม่  

 คุณปริทศัน์   เพชรอาํไพ  :  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ เรียนชี�แจง ดงันี�  

  ค่าใชจ่้ายที�ตอ้งลงทุนเพิ�มนั�นไม่มี เนื�องจากบริษทัฯมีสํานกังานสาขาเปิดให้บริการอยูแ่ลว้ ซึ� ง

เป็น Fixed Cost อยูแ่ลว้ สรุปวา่ไม่น่ามีค่าใชจ่้ายเพิ�มเติม 

 คุณสุริยพงศ์  วฒันาศักดิ�  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม ดงันี�  

 เรื�องการบริหารสาขาและการขยายสาขา ที�จะขยายเพิ�มอีก 500 สาขา อยากทราบขอ้มูลของแต่

ละสาขาวา่ Fixed Cost , Ability Cost ต่อปีเท่าไร และใชพ้นกังานกี�ราย การควบคุมความเสี�ยง การ

รั�วไหลในระดบัสาขา มีการควบคุมดูแลอยา่งไร 
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 คุณชูชาติ  เพช็รอาํไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนชี�แจง ดงันี�  

  การขยายสาขาปีนี�  บริษทัฯตั�งเป้าไวว้า่ จะขยายสาขาเพิ�มประมาณ 600 สาขา รูปแบบของสาขา 

จะมี 3 รูปแบบคือ สาขาใหญ่ อยู่ในจงัหวดั, สาขาย่อยอยู่ในอาํเภอ และศูนยบ์ริการ อยู่ในตาํบล 

เพราะฉะนั�นการเปิดสาขาในตาํบล ก็จะมีพนกังาน 1-2 คน, ในอาํเภอ 2-3 คน และในจงัหวดัก็จะมี

ประมาณ 6-7 คน ค่าใช้จ่ายส่วนมากเป็นตึกเช่า  และค่าตกแต่ง ถ้าในจงัหวดัก็จะมีค่ารถยนต์ 1 คนั 

ค่าใช้จ่ายโดยรวมก็จะอยูที่�ประมาณ 1 ลา้นบาท เพราะฉะนั�นหากจะมีการขยายสาขา บริษทัไม่ไดเ้ปิด

สาขาในจังหวดัทั� งหมด เพราะฉะนั� นต้นทุนก็จะไม่มาก และในเรื� องการรับชําระเงิน บริษัทฯมี

ประสบการณ์มากว่า 25 ปี   และปีนี� เป็นปีที� 26 บริษทัฯมีระบบการตรวจสอบ มีประสบการณ์ เรามี

ระบบการตรวจเช็ค ,การสลบัหน้าที�กนัตรวจเช็คขอ้มูลระหว่างกนั  และมีการสุ่มตรวจต่างๆ แต่การ

ทุจริตก็อาจจะเกิดขึ� นได้  ซึ� งบริษัทก็ได้มีมาตรการในการป้องกันในเรื� องนี� อย่างรัดกุม  จาก

ประสบการณ์กว่า 25 ปี ผมขอให้ความเชื�อมั�นกบัผูถื้อหุ้นไดว้า่ บริษทัฯมีการป้องกนัและมีระบบการ

ควบคุมภายในอยา่งเขม้งวดอยูแ่ลว้ 

 คุณวสันต์ เจริญทองตระกูล  :   (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม ดงันี�  

 ธุรกิจของบริษทัจะมีการอิ�มตวั หรือจะมีจุดที�การเติบโตชา้หรือไม ่

 คุณชูชาติ  เพช็รอาํไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนชี�แจง ดงันี�  

  หากจะกล่าว ก็กล่าวไดย้าก วา่โอกาสการเติบโตของบริษทัฯจะเป็นอยา่งไร เราก็จะไม่พูดไกล

เกิน เพราะทุกอยา่งเปลี�ยนแปลงรวดเร็วมาก ฉะนั�นจึงขอกล่าวถึงในระยะเวลา 3 ปี โดยในระยะเวลา 3 

ปี การเติบโตจะอยูร่ะหวา่ง 30-50% ยงัสามารถเติบโตได ้เนื�องจากบริษทัฯเปิดสาขาใหม่ ในภาคอีสาน

ที�เพิ�งขยายไปไดไ้ม่นาน ตามริมแม่นํ� าโขง บริเวณ จ.มุกดาหาร, จ.นครพนม บริษทัฯก็ยงัเปิดไม่ทั�วทั�ง

พื�นที� ภาคใตก้็เพิ�งไปไดปี้กวา่หรือ 2 ปี ในจงัหวดัมีแลว้ แต่ในอาํเภอใหญ่ๆยงัไม่มี ก็ยงัเติบโตไดอี้ก ใน

กรุงเทพฯก็ยงัมีสาขาน้อย เพิ�งเปิดได้ 40-50 สาขา กรุงเทพฯก็สามารถเปิดไดอี้กประมาณ 100 สาขา 

เพราะฉะนั�นนี�คือโอกาสในอนาคตหรือโอกาสเติบโตของบริษทัฯ  
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 คุณแสงจันทร์  ปรีชายุทธศิลป์  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม ดงันี�  

  ผลการเดินทางไป Road Show ที�ต่างประเทศเป็นอยา่งไร นกัลงทุนสถาบนัที�ต่างประเทศให้

ความสนใจมากน้อยเพียงใด  และวตัถุประสงค์หลกัที�เดินทางไป Road Show เพื�อเพิ�ม Free float 

หรือไม่ อยา่งไร 

 

 คุณชูชาติ  เพช็รอาํไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนชี�แจง ดงันี�  

  บริษทัฯไดรั้บเชิญให้ไป Road Show ที�ต่างประเทศ  โดยส่วนใหญ่จะเดินทางไป Road Show 

ที�ประเทศฮ่องกง  และสิงคโปร์   เวลาเดินทางไป Road Show ก็จะมีค่าใชจ่้าย ค่าเครื�องบิน ค่าโรงแรม 

ค่าอาหาร  แต่ผมไม่ไดม้าเบิกกบับริษทัฯแต่อยา่งใด และในการไป Road Show จะประชุมกบักลุ่มลูกคา้ 

ประมาณ 7-8  ครั� งต่อวนั สังเกตไดจ้ากการเปลี�ยนแปลงในระยะเวลา 3 ปี ที�ไปพบปะกบันกัลงทุน คือ 

ได้รับเชิญมากขึ�น และได้รับความสนใจจากนักลงทุน ส่งผลให้มีผูถื้อหุ้น นักลงทุน หรือกองทุน

ต่างชาติเพิ�มขึ�น สัดส่วนเพิ�มขึ�น เพราะฉะนั�นแสดงวา่ในการที�เราไป Road Show นั�น ไดส้ร้างความ

ประทบัใจใหแ้ก่ผูล้งทุน และผูล้งทุนเชื�อถือเรา และตามมาซื�อหุน้ของ MTLS  ส่งผลทาํใหร้าคาหุ้นขยบั

ขึ�น สัดส่วนก็จะสูงขึ�น ดูไดจ้ากสัดส่วนของกองทุนประมาณ 8% และนกัลงทุน 4% กล่าวโดยสรุปคือ 

จากการที�เราไป Road Show มา  มีผลตอบรับดีมาโดยตลอด 

 คุณธิดารัตน์  ธิตะภากรณ์  :  (ผูรั้บมอบฉนัทะ) สอบถาม ดงันี�  

บริษทัฯมีวธีิการอยา่งไรในการเรียกลูกคา้ใหม้าใชบ้ริการ 

 คุณชูชาติ  เพช็รอาํไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนชี�แจง ดงันี�  

  เรื�องการขยายสาขา เมื�อสิ�นปีเรามีสาขาทั�งสิ�น 1,600 สาขา ซึ� งในปัจจุบนั เรามีสาขาประมาณ 

1,900 สาขา สิ�นปีนี�ก็จะมีสาขาประมาณ 2,200 สาขา หากถามวา่ลูกคา้เดินเขา้มาใชบ้ริการกบัใคร ใน

ครั� งแรกลูกก็คา้ก็ไม่ทราบ เพราะบริษทัฯติดกนั หากมองจากป้ายบริษทัฯเราก็ดอกเบี� ยถูก คู่แข่งก็

ดอกเบี�ยถูก เราก็บอกบริการดี คู่แข่งก็บอกบริการดี เราบอกไดเ้งินเร็ว คู่แข่งก็บอกไดเ้งินเร็ว เราบอกวา่

หน้าไม่งอ คู่แข่งก็บอกหน้าไม่งอ ซึ� งขอ้มูลโดยทั�วไปก็เหมือนกนัหมด เพราะฉะนั�นครั� งแรกที�ลูกคา้

เดินเขา้มาใชบ้ริการ ก็จะยงัไม่ทราบแต่ลูกคา้จะทราบก็ต่อเมื�อจ่ายค่างวดไปแลว้ 1-3 งวด และกลบัไป

บา้น และก็จะบอกต่อกบัขา้งบา้นเรื�องขอ้แตกต่างของดอกเบี�ย เมื�อไดเ้ปรียบกนัลูกคา้ก็จะเห็นถึงขอ้
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แตกต่างของการบริการ, ดอกเบี�ย หรือค่าทวงหนี�  ทวงถาม หากลูกคา้มีความเชื�อถือ ลูกคา้ก็จะเขา้มาใช้

บริการกบับริษทั หากเราบริการดี ลูกคา้ก็จะพูดปากต่อปาก กล่าวโดยสรุปคือ บริษทัฯให้บริการที�ดีแก่

ลูกคา้ และทาํใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจสูงสุด 

 คุณธิดารัตน์   ธิตะภากรณ์  :  (ผูรั้บมอบฉนัทะ) สอบถาม ดงันี�  

 ในกรณีที�บริษทัฯมีจาํนวนมาก ระบบบญัชี Stable หรือไม่ 

 คุณชูชาติ   เพช็รอาํไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนชี�แจง ดงันี�  

 ระบบบญัชีของบริษทัฯ ตอนนี�ใชร้ะบบมาตรฐานสากลคือ ระบบบญัชี SAP 

 คุณธิดารัตน์   ธิตะภากรณ์  :  (ผูรั้บมอบฉนัทะ) สอบถาม ดงันี�  

  เนื�องจากในตอนนี� มีแรงงานต่างด้าวเขา้มาค่อนขา้งมาก ไม่ทราบว่าทางบริษทัฯได้ปล่อยกู้

ใหก้บัแรงงานต่างดา้วหรือไม ่

 คุณชูชาติ   เพช็รอาํไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนชี�แจง ดงันี�  

  แรงงานต่างดา้วที�มาขอกูก้็มีติดต่อเขา้มา แต่เนื�องจากไม่สามารถเป็นเจา้ของรถได ้บริษทัฯจึง

ไม่สามารถใหกู้ไ้ด ้

 คุณอนุชา ตันติมาตร์  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม ดงันี�  

สอบถามเรื�องที�เกิดข่าว การปลน้ที�สาขา บริษทัฯมีมาตรการและนโยบายการป้องกนัอยา่งไร 

 คุณชูชาติ  เพช็รอาํไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนชี�แจง ดงันี�  

  ที�เป็นข่าวก็เมื�อช่วงก่อนสงกรานต์ก็ได้มีโจรมาเข้าที�สาขากําแพงเพชร โดยหลักการคือ 

โดยทั�วไปเงินในสาขาจะมีสาํรองไวไ้ม่มาก เมื�อมีเงินเขา้มาจากการที�ลูกคา้มาชาํระ เราก็นาํเงินดงักล่าว

ปล่อยกูอ้อกไปในระหวา่งวนั แต่ในวนัเกิดเหตุมีลูกคา้สินเชื�อรถยนตน์าํเงินมาปิดบญัชี ที�มียอดวงเงินที�

สูง โดยทั�วไปเงินเขา้-ออก จะไม่มีเหลือในระหวา่งวนัอยูแ่ลว้ 
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ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นอีกหรือไม่  

 

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

เลขานุการบริษทั  กล่าวรายงานสรุปจาํนวนผูถื้อหุ้นที�มาประชุมในครั� งนี�  
 

คุณมลฑล  อ่อนแผน  เลขานุการบริษทั กล่าวรายงานสรุปจาํนวนผูถื้อหุน้ที�มาเขา้ร่วมประชุมสามญัผู ้

ถือหุน้ประจาํปี  2560  มีรายละเอียด ดงันี�   

มาประชุมดว้ยตนเอง  57 ราย คิดเป็นจาํนวนหุน้   1,449,802,432 หุน้ 

รับมอบฉนัทะ          1,372 ราย คิดเป็นจาํนวนหุน้      307,946,589 หุน้ 

       รวม          1,429 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น   1,757,749,021     หุ้น 

คิดเป็น  82.91%    
 

และเพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และเพื�อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียง

ต่อไป บริษทัฯ ขอเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทั�งหมดจากท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านที�เขา้ร่วมประชุมในวนันี�   โดยท่าน

สามารถส่งบตัรลงคะแนนเสียงใหก้บัเจา้หนา้ที�ของบริษทัฯ ที�กล่องรับบตัรลงคะแนนบริเวณดา้นหนา้งาน 

 

ประธานฯ  เห็นวา่เป็นเวลาอนัสมควรแลว้  จึงขอปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี  2560  และ

ขอขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านที�สละเวลามาร่วมประชุมในครั� งนี�  

 
 

ปิดประชุมเวลา   12.15  น. 

                                                                   นางสาวผโลทยั  เตชะมงคลาภิวฒัน์    ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม 

                                                                                        นางสาวมลฑล   อ่อนแผน    ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 ลงชื�อ _______________________  

      (  อภิชาติ     เพง็ศรีทอง )  

          ประธานกรรมการ 

 


