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รำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น  ประจ ำปี  2560 
บริษัท  เมืองไทย ลสิซ่ิง  จ ำกดั  (มหำชน) 

 
วัน  เวลำ  และสถำนที่ประชุม 

ประชุมเม่ือวนัพฤหสับดีที ่  20  เมษายน  2560   เวลา 10.00 น.   ณ หอ้งป่ินเกลา้ 2 (ชั้น 9)  โรงแรม
รอยลั ซิต้ี เลขที่  800  ถนนบรมราชชนนี  แขวงบางกอกนอ้ย  เขตบางพลดั   กรุงเทพมหานคร 
 
เร่ิมกำรประชุม 
 ณ  วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้  เพือ่ก าหนดสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงิน
ปันผล บริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ เป็นเงิน 2,120,000,000  บาท  คิดเป็น
จ านวนหุน้สามญัที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด 2,120,000,000 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  โดย ณ ตอนเร่ิมเปิดการประชุม
มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมการประชุมรวมจ านวนทั้งส้ิน 1,340 ราย โดยมาประชุม
ดว้ยตนเอง 52 ราย  รับมอบฉนัทะ 1,288 ราย  รวมจ านวนหุน้ทั้งส้ิน  1,750,069,330  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  82.55  
ซ่ึงเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด ถือวา่ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั   
 

 พลเรือเอกอภิชาติ  เพง็ศรีทอง  ประธานกรรมการบริษทั และประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ท าหนา้ที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 โดยแจง้ต่อที่ประชุมวา่ บริษทั 
เมืองไทย ลิสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) ขอตอ้นรับท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านเขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560  
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

 ประธานกล่าวแนะน ากรรมการและผูบ้ริหารที่เขา้ประชุม  ดงัน้ี 
 

1. คุณกองแกว้   เป่ียมดว้ยธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ ,  
กรรมการบรรษทัภิบาล , กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน  
และกรรมการอิสระ 

2. คุณกมัพล   ตติยกวี  ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล , กรรมการตรวจสอบ,   
กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการอิสระ 

3. คุณนงนุช  ดาวาสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ,กรรมการสรรหาและก าหนด 
ค่าตอบแทน  และกรรมการอิสระ 
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4. คุณชูชาติ        เพช็รอ าไพ ประธานกรรมการบริหาร , กรรมการบริหารความเส่ียง , 

กรรมการบรรษทัภิบาล  และกรรมการ 
5. คุณดาวนภา   เพชรอ าไพ กรรมการผูจ้ดัการ  และกรรมการ  
6. คุณโยธิน        อนาวลิ ประธานกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน  

และกรรมการอิสระ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด  7  ท่าน และเขา้ร่วมประชุมครบทั้ง 7  ท่าน  
 

ส าหรับคณะกรรมการบริหาร และผูบ้ริหารของบริษทัฯ ที่เขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี ไดแ้ก่   
1. คุณสุรพงษ ์  เพช็รอ าไพ รองกรรมการผูจ้ดัการ 
2. คุณสุรัตน์      ฉายาวรเดช ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
3. คุณปริทศัน์  เพชรอ าไพ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
4. คุณดวงแข    สงนุย้  ผูจ้ดัการฝ่ายหน้ีสิน 
5. คุณวมิลรัตน์    หนูจุล  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
6. คุณนิยม       รอดนอ้ย ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสาขา  
7. คุณมาโนชน ์ เลิศล ้า  ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสาขา  
8. คุณเฉลิม  อินหอม  ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ 
9. คุณเรณู  ป้อมสมบูรณ์ ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายธุรการและการตลาด 
10. คุณปราณี  สุยะพล  ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 
11. คุณวโิรจน์  ลอยทบัเลิศ ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
12. คุณอศัวนิ  เคลือวลัย ์ ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
13. คุณสมใจ    คุณปสุต   ผูส้อบบญัชี จากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ  ากดั  
14. และคุณมลฑล อ่อนแผน เลขานุการบริษทั  ซ่ึงรับหนา้ที่เป็นพิธีกร 

 
 นางสาวมลฑล  อ่อนแผน  เลขานุการบริษทั  ไดเ้รียนช้ีแจงถึงวธีิการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซ่ึง
จะตอ้งลงมติในแต่ละวาระ  ดงัน้ี 
 

- ขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 41 ก าหนดวา่ ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียง
ต่อหน่ึงหุน้ ในกรณีผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพเิศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุน้จะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนั้น  
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- ส าหรับการลงคะแนนเสียงในหอ้งประชุมน้ี ขอก าหนดหลกัเกณฑด์งัน้ี ในการลงมติในแต่ละวาระ  
ประธานฯจะถามที่ประชุมเฉพาะผูท้ี่ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง เท่านั้น ถา้ไม่มีท่านใดออกเสียง
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหถื้อวา่ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัในวาระดงักล่าว  หากมีผู ้
ถือหุน้ ไม่เห็นดว้ย หรือตอ้งการงดออกเสียง ขอใหล้งคะแนนในบตัรลงคะแนนที่ท่านไดรั้บมา 
และขอความกรุณายกมือขึ้น เพือ่ใหเ้จา้หนา้ที่เดินไปรับบตัรลงคะแนนดงักล่าว มารวมคะแนนที่
หน่วยรวมคะแนนกลาง เพือ่ประกาศผลการลงมติในวาระนั้นๆ ต่อไป 

- เน่ืองจากมีการทยอยลงทะเบียน และการทยอยเขา้หอ้งประชุมของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ 
ดงันั้น จ  านวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ ที่เขา้ประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปล่ียนแปลง 
และอาจไม่เท่ากนั 

 

- บริษทัฯ จะเก็บใบลงคะแนนเสียงของท่านผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะที่เห็นดว้ยในทุกวาระเม่ือ
การประชุมเสร็จส้ิน เพือ่ประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป ทั้งน้ี การลงคะแนนเสียง
ในการประชุม เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบัแต่มีการเก็บบตัร
ลงคะแนนผูถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะทั้งหมดเพือ่ใหเ้กิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 

- หากผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะประสงคแ์สดงความคิดเห็น หรือซกัถามเพิม่เติมในแต่ละระเบยีบ
วาระ   ขอให้สอบถามผา่นไมโครโฟนที่จดัเตรียมไว ้   และขอความกรุณาแจง้  ช่ือ-นามสกลุ และ
ระบุดว้ยวา่เป็นผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะ แลว้จึงถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็น  เพือ่ใหก้าร
บนัทึกรายงานการประชุมเป็นไปอยา่งถูกตอ้งครบถว้น 

- ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีค  าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก  าลงัพจิารณาอยู ่ ขอความกรุณา
น าไปสอบถาม หรือใหค้วามเห็นในวาระอ่ืนๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และขอความกรุณาทา่น
ผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็น หรือสอบถามอยา่งกระชบั และงดเวน้การซกัถามหรือแสดงความเห็นใน
ประเด็นที่ซ ้ ากนั เพือ่เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายอ่ืนไดใ้ชสิ้ทธิดว้ย จึงขอความกรุณาผูถื้อหุน้โปรด
ใหค้วามร่วมมือเพือ่ใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยดีและเพือ่เป็นการบริหารการประชุมใหอ้ยูใ่นเวลาที่
ก  าหนด 

- นอกจากน้ี กรณีที่มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงเป็นชาวต่างชาติสอบถามเป็นภาษาอังกฤษ
บริษทัฯ ได้จดัเตรียมเจา้หน้าที่ส าหรับแปลค าถามเป็นภาษาไทย และกรรมการ/ผูบ้ริหารจะตอบ
ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหผู้ถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมไดเ้ขา้ใจทัว่กนั โดยเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ จะ
แปลค าตอบเป็นภาษาองักฤษใหผู้ถื้อหุน้ที่สอบถามไดเ้ขา้ใจดว้ย 
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- เพือ่แสดงความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสียง ขอเชิญท่านผูถื้อหุน้ที่มีความประสงคจ์ะท าหนา้ที่
เป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง ไดโ้ปรดแสดงตนและแจง้ช่ือ-นามสกุลที่ไมโครโฟน  เพือ่ที่
เจา้หนา้ที่จะไดน้ าท่านเขา้ประจ าจุดตรวจนบัคะแนนในหอ้งประชุมน้ี 
คุณพรภัทร จินตนำวงศ์  รับอาสาเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้ ในการเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน
เสียงในคร้ังน้ี 

 

ประธานฯขอใหท้ี่ประชุมพจิารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่ก  าหนด ซ่ึงประกอบดว้ย 8 วาระ ตาม 
ล าดบั  ดงัน้ี 

 
วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี  2559 

ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชุมพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2559  ซ่ึง
ไดจ้ดัประชุม เม่ือวนัที่ 22 เมษายน  2559    โดยบริษทัไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้กบัผูถื้อหุ้น
พจิารณาล่วงหนา้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมแลว้  คณะกรรมการมีความเห็นว่า  การบนัทึกรายงานการประชุม
สามัญผูถื้อหุ้น  ประจ าปี 2559   มีความถูกตอ้ง  ครบถ้วน  จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถื้อหุ้นรับรอง
รายงานการประชุมดงักล่าว 

ประธำนฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระที่  1 หรือไม่   
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 

 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559   ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง 

มากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 
เห็นดว้ย 1,755,059,230 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

รวม 1,755,059,230 100.00 
          

   หมายเหตุ :  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุม  
จ านวน    21   ราย   คิดเป็นจ านวนหุน้     4,989,900   หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน    1,361  ราย   คิดเป็น  1,755,059,230  หุน้ 
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วำระที่ 2 พิจำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2559 

ประธำนฯ ได้แจง้ต่อที่ประชุมว่า   บริษทัได้น าส่งรายงานประจ าปี 2559   และงบการเงินประจ าปี  2559  
ให้กบั ผูถื้อหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแลว้   โดยในวาระน้ี ประธานฯได้มอบหมายให้คุณชูชาติ   
เพช็รอ าไพ  ประธานกรรมการบริหาร  เป็นผูน้ าเสนอต่อที่ประชุม มีรายละเอียด ดงัน้ี 

คุณชูชำติ      กล่าววา่ การปล่อยสินเช่ือบริษทัมียอดปล่อยสินเช่ือในปี 2559 อยูท่ี่ 37,717 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นจากปี  
2558 ซ่ึงอยูท่ี่ 20,232 ลา้นบาท หรือเพิม่ขึ้นร้อยละ 86.42  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

- ยอดลูกหน้ีสินเช่ือคงคา้งบริษทัมียอดลูกหน้ีสินเช่ือคงคา้ง ณ 31 ธนัวาคม 2559 อยูท่ี่ 23,541 ลา้น
บาท  เพิม่ขึ้นจากปี 2558 ซ่ึงอยูท่ี่ 12,630 ลา้นบาท  หรือเพิม่ขึ้นร้อยละ 86.39   อนัเป็นผลมาจาก
จ านวนลูกคา้ที่เพิม่ขึ้นจากการขยายสาขาเพือ่เพิม่พื้นที่การใหบ้ริการ โดยในปี 2559 มีการเปิดสาขา
เพิม่ทั้งส้ิน 724 สาขา จากส้ินปี 2558 ที่มีสาขาจ านวน 940 สาขา  ท  าใหบ้ริษทัมีสาขารวมทั้งส้ิน 
1,664 สาขา  

- ส าหรับการปล่อยสินเช่ือของปี 2559 ประกอบดว้ย  
 1.  สินเช่ือทะเบียนรถจกัรยานยนต ์ คิดเป็นร้อยละ 44.84  
 2.  สินเช่ือทะเบียนรถยนตแ์ละรถเพือ่การเกษตร  คิดเป็นร้อยละ 37.87 
 3.  สินเช่ือส่วนบุคคล  คิดเป็นร้อยละ 4.40  

4.  สินเช่ือนาโนไฟแนนซ์  คิดเป็นร้อยละ 1.92  
5.  สินเช่ือโฉนดที่ดิน  คิดเป็นร้อยละ 10.97  

- ส าหรับยอดลูกหน้ีสินเช่ือคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559  มีจ  านวนทั้งส้ิน 23,541 ลา้นบาท 
เพิม่ขึ้นจากปี 2558 ซ่ึงอยูท่ี่ 12,630 ลา้นบาท หรือเพิม่ขึ้นร้อยละ 86.39  ประกอบดว้ย 

 1.  สินเช่ือทะเบียนรถจกัรยานยนต ์ จ านวน  10,555 ลา้นบาท   
 2.  สินเช่ือทะเบียนรถยนตแ์ละรถเพือ่การเกษตร จ านวน  8,915 ลา้นบาท 
 3.  สินเช่ือส่วนบุคคล  จ  านวน  1,037 ลา้นบาท  

4. สินเช่ือนาโนไฟแนนซ์  จ  านวน  451 ลา้นบาท  
5. สินเช่ือโฉนดที่ดิน  จ  านวน  2,583 ลา้นบาท  

- ดา้นคุณภาพลูกหน้ีสินเช่ือในปี 2559 ลูกหน้ีที่คา้งช าระไม่เกิน 30 วนั (1 งวด) คิดเป็นร้อยละ 91.49 
ของลูกหน้ีสินเช่ือทั้งหมดและลูกหน้ีที่คา้งช าระระหว่าง 31 ถึง 90 วนั (2-3 งวด)   คิดเป็นร้อยละ 
7.44   โดยมีลูกหน้ีที่ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPL) คิดเป็นร้อยละ 1.07  
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- การตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ในปี 2559 บริษทัมีการตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 645 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.74 ของลูกหน้ีสินเช่ือรวม  เปรียบเทียบค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญในปี 2559 
กบัสินเช่ือที่ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดแ้ลว้คิดเป็น ร้อยละ 222  

- ในปี 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วมจ านวน 4,472 ลา้นบาท   เม่ือเทียบกบัปี 2558  ซ่ึง

อยูท่ี่ 2,559 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นร้อยละ 74.75 มาจากดอกเบี้ย  

- รายไดใ้นปี 2559 จ านวน 4,019 ลา้นบาท เป็นรายไดด้อกเบี้ ยและค่าธรรมเนียมในการให้บริการ

สินเช่ือ คิดเป็นร้อยละ 89.88 ของรายไดร้วม    รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ เป็นรายไดค้่าปรับ

และค่าติดตามทวงถามที่เรียกเก็บจากลูกคา้ที่ผิดนัดช าระคิดเป็นร้อยละ 9.75 ของรายได้รวม    

และรายไดอ่ื้น ร้อยละ  0.37  

- ส าหรับฐานะการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559   บ ริ ษั ท แ ล ะ

บริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วม  24,425  ลา้นบาท , หน้ีสินรวม  17,733  ลา้นบาท    และส่วนของผูถื้อ

หุน้รวม  6,692 ลา้นบาท  

  -  อตัราส่วนทางการเงินของกลุ่มบริษทั มีรายละเอียด ดงัน้ี  

อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคญั  2559 2558 2557 
 อตัราดอกเบี้ยรับ  22.84% 22.92% 24.81% 
 อตัราดอกเบี้ยจ่าย  2.73% 4.18% 5.98% 
 ส่วนต่างอตัราดอกเบี้ย  20.11% 18.74% 18.83% 
 อตัราก าไรสุทธิ (%)  32.74% 32.24% 29.32% 
 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%)  7.81% 7.55% 7.36% 
 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้(%)  23.72% 15.34% 15.45% 
 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้(เท่า)  2.65 1.31 0.72 
 NPL (%)  1.07% 0.92% 1.37% 
 

 

ประธำนฯ หากท่านผูถื้อหุน้ใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพิม่เติม หรือตอ้งการใหบ้ริษทัฯช้ีแจงในประเด็นที่
เก่ียวขอ้งในวาระน้ี ขอให้สอบถามผา่นไมโครโฟนที่จดัเตรียมไว ้ โดยขอใหแ้จง้ช่ือ-นามสกลุ 
ก่อนถามค าถามดว้ย 
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ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มีค  าถาม และมีขอ้คิดเห็น ดงัน้ี 
 คุณสุริยพงศ์ วัฒนำศักดิ์  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม และแสดงความคิดเห็น ดงัน้ี 

ก่อนอ่ืนผมขอช่ืนชมกบัผลประกอบการของบริษทัฯที่กา้วหน้าและดีขึ้นเร่ือยๆ และขอเรียนถาม 

เก่ียวกบั NPL ในการปล่อยเงินกู้ที่ไม่มีหลักทรัพยค์  ้ าประกัน ถึงแม้ว่าจ  านวนเงินที่ปล่อยจะไม่มาก  

และ NPL ของสินเช่ือดงักล่าวมีอยูก่ี่เปอร์เซ็นต ์ และมีระบบการควบคุมดูแลที่ดีอยา่งไร  

 คุณชูชำติ  เพ็ชรอ ำไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

  ในเร่ืองของ NPL ที่ทางผู ้ถือหุ้นกังวล เก่ียวกับสินเช่ือที่ไม่มีหลักประกัน ได้แก่ นาโน
ไฟแนนซ์ และสินเช่ือส่วนบุคคล ซ่ึงเป็นนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ตอ้งการช่วยเหลือผูท้ี่

มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งิน ทั้งน้ี ตามนโยบายของบริษทัฯ การปล่อยสินเช่ือบริษทัฯจะปล่อยดว้ยความ

ระมัดระวงั เพราะฉะนั้นสินเช่ือ 2 ประเภทน้ี บริษทัฯจะให้บริการเฉพาะลูกคา้เก่าเป็นอนัดับแรก คือ 
ลูกคา้ที่เคยกู้รถจกัรยานยนต์ วงเงิน  20,000 บาท โดยมีรถจกัรยานยนต์เป็นหลักประกัน ต่อมาเม่ือ

มูลค่ารถจกัรยานยนตล์ดลง หรือเส่ือมลง อาจผ่านไป  5-10 ปี มูลค่าจาก 20,000 บาท ก็จะลดลงเหลือ 
10,000 บาท ลูกคา้จะสามารถกู้ได้แค่ 10,000 บาท    แต่ลูกคา้รายน้ีเป็นลูกคา้ที่มีประวตัิการช าระดี 

บริษทัฯอาจปล่อยสินเช่ือให ้ 5,000-10,000 บาทไดอี้ก โดยส่วนต่างที่เหลือก็จะใหกู้ใ้นส่วนของสินเช่ือ

นาโนไฟแนนซ์  หรือสินเช่ือส่วนบุคคลแทน  กล่าวโดยสรุปคือ  บริษทัฯจะคดัจากลูกคา้เดิมที่มีประวตัิ
การช าระดี หากเป็นลูกคา้ที่มีประวตัิคา้งช าระ ก็จะไม่สามารถขอสินเช่ือนาโนไฟแนนซ์ และสินเช่ือ

ส่วนบุคคลได ้ และ  NPL ของสินเช่ือทั้ง 2 ประเภท อยูท่ี่ประมาณ  0.6% ซ่ึงต ่าที่สุดในระบบ 

 คุณสุริยพงศ์  วัฒนำศักดิ์  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม และแสดงความคิดเห็น ดงัน้ี 

  จากวิสัยทศัน์ ( Vision) ของบริษทัฯในหน้าที่ 20 ของรายงานประจ าปี ในขอ้  1.1 กล่าวไวว้่า  

“เราจะด ารงความเป็นผูน้ าอันดับ 1 ในธุรกิจสินเช่ือทะเบียนรถจกัรยานยนต์ระดับประเทศ”  ผมมี

ความเห็นวา่ยงัไม่สอดคลอ้งกนั เน่ืองจากในวสิัยทศัน์จะกล่าวเฉพาะรถจกัรยานยนต ์แต่เม่ือดูภาพรวม

ในสินเช่ือแลว้ ก็พบทั้งสินเช่ือรถจกัรยานยนต ์ และสินเช่ือรถยนต ์ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่สินเช่ือรถยนตก์็โต

ขึ้นมาก  ฉะนั้นผมคิดว่าวิสัยทศัน์ของบริษทัฯไม่ค่อยสอดคล้องกบัผลประกอบการเท่าใดนัก   ทั้งน้ี 

อาจจะตอ้งเสนอแนะทางคณะกรรมการกลบัไปพิจารณาอีกคร้ังว่าวิสัยทศัน์ของบริษทัฯน่าจะเปล่ียน

ใหม่  เน่ืองจากบริษทัฯมีผลิตภณัฑใ์หม่ๆเขา้มาหลากหลายมากขึ้น  
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 คุณชูชำติ  เพ็ชรอ ำไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

  สืบเน่ืองจากที่ท่านผูถื้อหุน้ไดก้ล่าววา่ เร่ืองวสิยัทศัน์ของบริษทัฯก็น่าน ามาพจิารณา เพราะเดิม

ทีบริษทัฯกล่าวไวว้่า “เราจะด ารงความเป็นผูน้ าอันดับ 1 ในธุรกิจสินเช่ือทะเบียนรถจกัรยานยนต์

ระดับประเทศ” ซ่ึงบริษัทฯเป็นอันดับ 1ในธุรกิจสินเช่ือทะเบียนรถจกัรยานยนต์อย่างแน่นอน แต่

เน่ืองจากบริษทัฯมีผลิตภณัฑห์ลายประเภท อาทิเช่น รถยนต,์ ที่ดิน,  นาโนไฟแนนซ์ และส่วนบุคคล  

รวมถึงลูกหน้ีของบริษทัฯก็มีมากกว่าบริษทัฯในธุรกิจเดียวกันที่เปิดเผยในตลาดฯ ซ่ึงในเร่ืองน้ีผม

ขอรับไวพ้จิารณาวา่จะตอ้งปรับเปล่ียนวสิยัทศัน์ของบริษทัฯอยา่งไร 

 คุณสุริยพงศ์ วัฒนำศักดิ์  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม ดงัน้ี 

  ศูนยป์ระมูลรถฯของบริษทัที่รับประมูลรถจกัรยานยนต์ และรถยนต ์และมีผลประกอบการ

เป็นอยา่งไร  

 คุณชูชำติ  เพ็ชรอ ำไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

  ณ ปัจจุบนั บริษทัฯมีศูนยป์ระมูลจ านวน 4 แห่ง ไดแ้ก่ ศูนยป์ระมูลฯพิษณุโลก, ศูนยป์ระมูลฯ

อยธุยา, ศูนยป์ระมูลฯขอนแก่น และศูนยป์ระมูลฯชลบุรี ซ่ึงก็ยงัไม่เพียงพอ เน่ืองจากบริษทัฯไดข้ยาย
สาขาที่พื้นที่ภาคใตจ้  านวนมาก ในอนาคตอาจจะตอ้งเปิดศูนยป์ระมูลฯเพิ่มขึ้นที่ จ. ประจวบคีรีขนัธ ์

หรือ อ.บา้นโป่ง จ.ราชบุรี  ภาคอีสาน อาจจะเปิดเพิม่ที่ จ. นครราชสีมา  โดยทัว่ไปแลว้ เม่ือบริษทัฯรับ
รถเขา้มาก็น าส่งที่ศูนยป์ระมูลรถ และจะมีลูกคา้ประจ าหรือเอเยน่ตม์ารับซ้ือ ประมาณ 50-60 ราย   ซ่ึง

รถจกัรยานยนตท์ี่บริษทัฯรับมานั้นจะเป็นรถที่ใชง้านแลว้ ไม่ใช่รถมือหน่ึง เพราะฉะนั้นสภาพของรถ

จะเส่ือมโทรมไปตามสภาพ ซ่ึงในกรณีน้ีบริษทัฯไม่มีก าไร หรืออาจขาดทุนเล็กน้อย ประมาณ 500 
บาท/คนั  

 คุณพรภัทร จินตนำวงศ์  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม ดงัน้ี 

อตัราดอกเบี้ยจ่ายปีน้ีลดลงค่อนขา้งมาก ไม่ทราบวา่เกิดจากอะไร และแนวโนม้จะเป็นอยา่งไร 
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 คุณชูชำติ  เพ็ชรอ ำไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

 ดอกเบี้ยจ่ายจากปีที่ผ่านมา บริษทัฯไดรั้บประโยชน์จากการที่เงินในตลาดมีเป็นจ านวนมาก 
และมีคนมาเสนอใหกู้ห้ลายราย สามารถเลือกไดว้่าเราจะกูท้ี่ไหน  อยา่งไร  เง่ือนไขแบบใด  ส่งผลให้

บริษทัฯไดรั้บดอกเบี้ยที่ต  ่า  ท  าใหมี้ส่วนต่างของดอกเบี้ยที่ลดลง ในขณะที่ดอกเบี้ยรับเท่าเดิม  

 คุณพรภัทร  จินตนำวงศ์  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม ดงัน้ี 

  ปีน้ีเป็นปีแรกที่บริษทัฯปล่อยกูสิ้นเช่ือโฉนดที่ดิน และมีการเติบโตเพิ่มขึ้น 10% ไม่ทราบว่า 

บริษทัฯมีความเส่ียงเพิม่ขึ้นจากเดิมหรือไม่ และยอดปล่อยต่อคนวงเงินจ ากดัอยูท่ี่เท่าไร 

 คุณชูชำติ  เพ็ชรอ ำไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

  เก่ียวกับสินเช่ือโฉนดที่ดิน บริษัทฯมีการปล่อยกู้อย่างระมัดระวงั โดยมีที่มาในการปล่อย
สินเช่ือดงักล่าวคือ ลูกคา้เกษตรกร อาจมีรถจกัรยานยนต ์หรือรถเพือ่การเกษตร เม่ือไดกู้ก้บัทางบริษทัฯ

แลว้ ลูกคา้อาจบอกวา่ ตอนน้ีภยัแลง้ ขายขา้วไม่ไดร้าคา หรือขายแลว้ไม่ไดเ้งิน แต่มีความจ าเป็นจะตอ้ง
น าเงินไปลงทุนเพาะปลูก จึงอยากจะขอกู้เงินเพิ่ม ทางบริษทัฯมีผลิตภณัฑ์อ่ืนน าเสนอหรือไม่ และ

ลูกคา้เองมีที่ดิน แต่เม่ือไปกูธ้นาคารมีการด าเนินการชา้ จึงน ามาเสนอให้บริษทัปล่อยกู ้ โดยบริษทัจะ

เนน้ที่ดินเพือ่การเกษตร ที่ดินในกรุงเทพฯ,คอนโดฯ หรือบา้นจดัสรร บริษทัฯไม่รับ และวงเงินอนุมตัิที่
ปล่อยกูใ้หไ้ม่เกิน 200,000 บาท/ราย ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ประมาณ 80,000 บาท/ราย เพราะฉะนั้นเรียนท่านผูถื้อ

หุน้ว่า ไม่ตอ้งกงัวลวา่บริษทัฯจะปล่อยให้ลูกคา้รายใหญ่ เพราะหากมีความเสียหายเกิดขึ้นจะส่งผลให้

เกิด NPL สูง ซ่ึงบริษทัไดใ้หค้วามระมดัระวงัในเร่ืองน้ีมาโดยตลอด 

 คุณสุริยพงศ์ วัฒนำศักดิ์  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม ดงัน้ี 

   เร่ืองปัจจยัความเส่ียง อยากทราบรายละเอียดของประเด็นความเส่ียง บริษทัฯมีความเส่ียงหลกั

อะไรบา้ง และมีสดัส่วนก่ีเปอร์เซ็นต ์

 คุณชูชำติ  เพ็ชรอ ำไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

  ความเส่ียงหลกัในการประกอบธุรกิจให้บริการสินเช่ือของบริษทัฯคือ เร่ืองของภยัธรรมชาติ 

เร่ืองของภยัแลง้ ซ่ึงปีน้ีไม่น่ากงัวล เน่ืองจากปริมาณน ้ าในเขื่อนมีค่อนขา้งมาก  เพราะฉะนั้นภยัแล้ง

บริษทัฯไม่ประสบอยา่งแน่นอน   ที่ผา่นมาปัญหาที่บริษทัฯประสบมา คือ  น ้ าท่วมใหญ่ที่   
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จ.พระนครศรีอยธุยาเม่ือ 4-5 ปีที่แลว้ แต่ก็ท่วมแค่ จ.พระนครศรีอยธุยา    ซ่ึงปีที่ผา่นมาน ้ าท่วมก็ยงัไม่มี 

ปีน้ีก็ไม่สามารถพยากรณ์ได ้แต่พจิารณาจากที่ทางรัฐบาลด าเนินการขดุคลอง  การเร่งระบายน ้ า ปัญหา

น้ีก็ไม่น่าจะมีผลกระทบมากนัก   ต่อมาคือ ปัญหาราคาพืชผลทางเกษตรตกต ่า อยา่งเช่นตอนน้ีคือ 

เกษตรกรขายข้าวไม่ได้ราคาหรือได้ราคาที่ต  ่ า ถามว่ามีผลกระทบกับบริษัทฯหรือไม่ ก็ไม่ได้มี

ผลกระทบกับบริษทัฯโดยตรงมากนัก   เพราะว่าพืชผลการเกษตรมีหลายชนิด  ในภาวะที่เศรษฐกิจ

ตกต ่า  ทางรัฐบาลก็จะไปสนบัสนุนหรือจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตร ชาวบา้นจึงสามารถน าเงินมาผดัผ่อน

ในการช าระได ้  ปัญหาที่น่ากงัวลที่นอกเหนือจากภยัธรรมชาติ หรือราคาพืชผลทางการเกษตรตกต ่า 

คือ เร่ืองของต่างประเทศ  ตามนโยบายของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกา โดนัล ทรัมป์  

เร่ือง American First ซ่ึงตรงน้ีก็อาจจะกระทบกบับริษทัฯบา้ง ถา้เน้นการผลิตที่อเมริกา หากสินคา้ถูก

ส่งจากประเทศไทยจะถูกกีดกนั กลุ่มลูกคา้ของบริษทัฯที่เป็นสาวโรงงานก็จะไดรั้บผลกระทบบา้ง  

 คุณธิดำรัตน์ ธิตะภำกรณ์  :  (ผูรั้บมอบฉนัทะ) สอบถาม ดงัน้ี 

  การตั้งส ารอง ที่เพิ่มจาก  24  ลา้นบาท เป็น  31  ลา้นบาท อยากทราบว่าบริษทัฯมีเงื่อนไขใน

การที่จะเรียกส ารองกลบัคืนมา หรือมีแนวทางในการเรียกส ารองกลบัคืนมาหรือไม่  

 คุณชูชำติ  เพ็ชรอ ำไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

  การตั้งส ารองบริษทัฯท าตามกฎหมาย  2  แบบ คือ  1.  การส ารองตามอายลูุกหน้ี (Aging) คือ 

ลูกคา้ทุกรายจะตอ้งส ารอง รายละ  1% ปีที่ผา่นมา บริษทัฯตั้งส ารองสูงเพราะลูกคา้เพิม่ขึ้น 10,000 ลา้น

ราย คือ ลูกคา้รายที่มาใชบ้ริการ จะเป็นลูกคา้ดีหรือลูกคา้ไม่ดี ก็จะตอ้งส ารองไวทุ้กราย รายละ  1% 

หากคา้งช าระตั้งแต่ 30 วนัขึ้นไป แต่ไม่เกิน 90 วนั ก็ตอ้งตั้งส ารอง  2%  ซ่ึงตรงน้ีไม่ใช่ NPL  และหาก

คา้งช าระตั้งแต่ 90 วนัขึ้นไป ก็คือ NPL ตอ้งส ารอง 100%  2.  การส ารองตามโอกาสที่จะเสีย (General 

Reserve) ซ่ึงจะประกาศใชใ้นปี 2562  และธนาคารแห่งประเทศไทยจะตอ้งบงัคบัให้ท  าอยา่งแน่นอน 

เพราะหากไม่ท าจะมีผลกระทบต่อบริษทัฯ แต่บริษทัฯไดมี้การตั้งส ารองมาเป็นระยะ หากถึงวนัที่ถูก

บังคบัใช้เม่ือใด บริษัทฯก็ตั้ งส ารองเพิ่มอีกเพียงเล็กน้อยในส่วนต่าง ขึ้นอยู่กับสูตรค านวณที่ทาง

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะก าหนดมา 
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 คุณฮ่ังใช้   อัคควัสกลุ  :  (ผูรั้บมอบฉนัทะ) สอบถาม ดงัน้ี 

  กระผมในนามชมรมผูถื้อหุน้ไทย อยากทราบว่ารถจกัรยานยนตใ์นกรณีที่ขาดช าระ บริษทัฯมี

การด าเนินคดีหรือเรียกเก็บรถคืนหรือไม่ และส่วนที่ขาดช าระ บริษทัได้เรียกช าระคืนหรือฟ้องร้อง

หรือไม่    

 คุณชูชำติ   เพ็ชรอ ำไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

  เร่ืองรถจกัรยานยนตใ์นกรณีที่ขาดช าระ บริษทัฯมีการฟ้องร้องหรือไม่นั้ น ผมขอเรียนแจง้

ขั้นตอนการท างานคร่าวๆคือ ลูกคา้ที่มาขอสินเช่ือจะมีรถจกัรยานยนตเ์ป็นหลกัประกนั และบริษทัฯก็

ปล่อยสินเช่ือโดยพิจารณาจากสภาพรถและราคาตลาด หลงัจากนั้น หากลูกคา้มีการช าระค่างวดปกติก็

ไม่มีอะไร แต่หากลูกคา้คา้งช าระ 1 เดือน บริษทัฯจะใชว้ิธีโทร.ติดตาม หากคา้ง 2 เดือน หรือ 60 วนั 

บริษทัฯก็อาจจะมีเจา้หน้าที่ออกไปติดตาม เพื่อเจรจาต่อรอง และถา้หากลูกคา้แจง้ว่าไม่สามารถผ่อน

ช าระไดก้็ให้น ารถกลับ บริษทัฯก็น ารถกลบัคืนมา แต่เบื้องตน้บริษทัฯก็ไม่ไดย้ดึรถของลูกคา้มาเลย  

บริษทัฯจะใหโ้อกาสลูกคา้ก่อน จนกระทัง่คา้ง 3 เดือนขึ้นไป ซ่ึงจะส่งผลให้เกิด  NPL บริษทัฯก็ตอ้งยดึ 

มิเช่นนั้น บริษทัฯจะตอ้งส ารอง 100%   ฉะนั้นบริษทัฯจะยดึรถลูกคา้มาก็ต่อเม่ือลูกคา้คา้งช าระ 3 เดือน

ขึ้นไป  โดยหลกัการเม่ือยดึรถมาเสร็จบริษทัก็ขายทอดตลาดหรือมีเอเยน่ตม์ารับซ้ือ และลูกคา้ที่ถูกยดึ

รถมาจะถูกก าหนดไวใ้นรายช่ือลูกคา้ Blacklist และไม่สามารถมากูใ้หม่ได ้

 คุณฮ่ังใช้  อัคควัสกลุ  :  (ผูรั้บมอบฉนัทะ) สอบถาม และ แสดงความคิดเห็น ดงัน้ี 

ผมขอสนบัสนุนในการออกหุ้นกูใ้นวาระที่ 8 แต่เม่ือไม่ก่ีเดือนมาน้ี ที่มีเร่ือง Default จึงอยาก

น าความคิดเห็นมาแชร์ ผมจึงอยากเสนอแนะว่าสาเหตุที่ Default เน่ืองจากการที่บริษทัฯเดียวมีปัญหา 
และการออกหุ้นกูใ้นอดีตมีการระบุในหุ้นกูว้่า สามารถเรียกช าระคืนเม่ือไรก็ได ้ตรงน้ีจึงเกิดกรณีที่มี

การเรียกคืน และบริษทัฯได้น าเงินที่ออกหุ้นกู้ไปใช้แล้ว และไม่สามารถช าระได้ ผมช่ืนชมที่ท่าน

ประธานกรรมการบริหารมีวิสัยทศัน์ในการเตรียมการ แต่ก็อยากจะฝากเร่ืองการออกหุ้นกู ้และควร
ออกเร็ว กระผมเช่ือมัน่ว่าหุ้นของบริษทัจะสูงขึ้นอีก และหุ้นกู้อยากให้ออกระยะยาว เพราะถ้าออก

ระยะสั้น อาจมีประเด็นในอนาคตได ้  และขอสอบถามสดัส่วนของการท าสินเช่ือนาโนไฟแนนซ์  และ
สินเช่ือส่วนบุคคล  สินเช่ือประเภทใดทีเ่กิดประโยชน์กบับริษทัสูงที่สุด  
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 คุณชูชำติ  เพ็ชรอ ำไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

  เร่ือง หุน้กูท้ี่ทางผูถื้อหุน้เป็นกงัวล บริษทัขอนอ้มรับไวพ้จิารณา  ซ่ึงบริษทัฯมีแผนจะออกหุน้กู้

ระยะยาวอยูแ่ลว้  

  เก่ียวกบัสินเช่ือนาโนไฟแนนซ์ และสินเช่ือส่วนบุคคล อตัราดอกเบี้ยที่ธนาคารแห่งประเทศ

ไทยอนุญาตให้คิดไดสู้งสุด คือ นาโนไฟแนนซ์ สามารถคิดดอกเบี้ยไดสู้งสุด 36% สินเช่ือส่วนบุคคล 
สามารถคิดดอกเบี้ยไดสู้งสุด 28%      แต่ในส่วนของสินเช่ือนาโนไฟแนนซ์ บริษทัฯคิดดอกเบี้ยเพียง 

29 %  และสินเช่ือส่วนบุคคล คิดอตัราดอกเบี้ยเพยีง 26% ซ่ึงสองผลิตภณัฑน้ี์ก็เป็นสินเช่ือตามนโยบาย
ของรัฐบาล  แต่ก็ถือว่าเป็นสินเช่ือที่มีความเส่ียงสูง เน่ืองจากเป็นสินเช่ือที่ไม่มีหลกัประกนั  แต่บริษทั

ไดมี้มาตรการในการปล่อยอยา่งระมดัระวงัอยูแ่ลว้ 

ประธำนฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระที่  2  อีกหรือไม่   
 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอผา่นไปวาระถดัไป 
 

หมำยเหตุ   วาระน้ีเป็นวาระเพือ่ทราบ  ผูถื้อหุน้จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 
 

วำระที่  3 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินประจ ำปี ส ำหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 

ประธำนฯ     ไดร้ายงานต่อที่ประชุมวา่  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแกไ้ข 
เพิม่เติม) มาตรา 112 และขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 55 ก าหนดใหบ้ริษทัฯ ตอ้งจดัท ารายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี และจดัท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนเพือ่น าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพือ่
พจิารณาอนุมตั ิ โดยคณะกรรมการบริษทัพจิารณาเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พจิารณา
อนุมติังบการเงินประจ าปี  ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัที่  31 ธนัวาคม  2559  ที่ผา่นการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ โดย ผูส้อบบญัชีได้
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่มีความถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงบริษทัไดแ้นบงบการเงินดงักล่าวในรูปแบบของ CD 
Rom  ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมเพือ่ใหผู้ถื้อหุน้ไดศึ้กษารายละเอียดแลว้  ซ่ึงแสดงไวใ้น
รายงานประจ าปี ของบริษทัฯ หนา้ที่ 111 ถึง 165  จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพือ่พจิารณา
อนุมตั ิ

 



 
 
 

บริษัท เมืองไทย ลิสซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) 
32/1  ถนนจรัญสนิทวงศ ์ แขวงบางออ้  เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร  10700  โทร. 02-8801033 แฟกซ์  02-8801733 
 

13 
 

ประธำนฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระที่  3  อีกหรือไม่   
 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติังบการเงินประจ าปี ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัที่  31 ธนัวาคม  

              2559   ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงัน้ี  

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 
เห็นดว้ย 1,757,748,931 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

รวม 1,757,748,931 100.00 
       

 

 หมายเหตุ :   ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้น   
จ านวน   67  ราย   คิดเป็นจ านวนหุน้    2,689,701  หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน  1,428 ราย  คิดเป็น 1,757,748,931  หุน้ 

 
วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรของบริษัท และกำรจ่ำยเงินปันผล ประจ ำปี  2559 

ประธำนฯ  ไดช้ี้แจงต่อที่ประชุมวา่  ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทั 

จะตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปีหกัดว้ยขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน  

       ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการจ านวน 1,456,785,509 บาท  คณะกรรมการบริษทัมีมติใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพือ่
พจิารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 75,000,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 5 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและพจิารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผล
การด าเนินงานตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท  ส าหรับ
ผูถื้อหุน้จ  านวน 2,120,000,000 หุน้  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 212,000,000 บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 
14.55 ของก าไรสุทธิจากการด าเนินงานประจ าปี 2559  โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดรั้บ
เงินปันผล (Record Date) ในวนัที่ 28 เมษายน 2560 และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ
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พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพิม่เติม พ.ศ. 2551)  โดยวธีิปิด
สมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ใน วนัที่  2  พฤษภาคม  2560 

และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 15 พฤษภาคม 2560 

 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มีค  าถาม และมีขอ้คิดเห็น ดงัน้ี 
 

 คุณสุริยพงศ์ วัฒนำศักดิ์  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม และแสดงความคิดเห็น ดงัน้ี 

  ในประเด็นเก่ียวกบัเร่ืองการจดัสรรเงินปันผลที่ลดลง จากปี 2558 ร้อยละ 51 เหลือ ร้อยละ 

14.55 ซ่ึงก็ลดลงไปมาก  บริษทัฯอาจมีเหตุผลที่ยงัไม่ไดช้ี้แจงให้กบัผูถื้อหุ้นทราบ     จากเดิมจ่ายเงิน

ปันผลในอตัรา  0.20 บาทต่อหุน้ เหลือ  0.10 บาทต่อหุน้ ทั้งที่ผลประกอบการดีขึ้นมาก แต่ผูถื้อหุน้กลบั

ไดร้ายไดล้ดลง จึงขอใหช้ี้แจงสาเหตุที่บริษทัฯจ่ายปันผลทีล่ดลงใหท้ราบโดยทัว่กนั  

 คุณชูชำติ   เพ็ชรอ ำไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

  เน่ืองจากธุรกิจของบริษทัฯขยายเพิ่มขึ้นเป็นอยา่งมาก บริษทัฯก็ตอ้งกูเ้งินมากขึ้น เม่ือบริษทัมี

ความประสงค์ที่จะกู้เงิน ทางสถาบนัการเงินก็แจง้ว่า บริษทัฯสามารถกู้ได้ไม่เกิน 4 เท่าของทุนและ
ก าไรสะสม ซ่ึง ณ ตอนน้ี บริษทัฯไดกู้ไ้ปประมาณ 2.7 เท่าแลว้ เน่ืองจากธุรกิจของบริษทัฯเติบโตและ

ขยายอยา่งรวดเร็ว  อยา่งที่ไดแ้จง้ไปวา่เม่ือปีที่ผ่านมาธุรกิจเตบิโตถึง 80% และปีน้ีบริษทัฯตั้งเป้าหมาย

ในการเติบโตไว ้50%  แต่จะท าไดม้ากกวา่นั้นเท่าใดก็จะตอ้งติดตามผลต่อไป    หากบริษทัฯจ่ายปันผล
ในจ านวนเท่าเดิม   ที่สุดแลว้บริษทัฯจะตอ้งรบกวนผูถื้อหุน้ในการเพิม่ทุน เพราะฐานไม่พอ บริษทัฯจึง

คิดว่าจะท าอยา่งไรจึงจะไม่เป็นการรบกวนผูถื้อหุ้นโดยการเพิ่มทุน   ซ่ึงมีวิธีเดียวคือ จ่ายปันผลลดลง 
และก าไรที่ได้ก็น ามาเก็บสะสมไวเ้พื่อที่จะสามารถกูไ้ด้อีก 4 เท่า   เพื่อที่จะน าเงินมาปล่อยสินเช่ือ

ต่อไป หากบริษทัฯตั้งเป้าเติบโตเพยีง 20-30 % จะจ่ายปันผลเท่าไรก็สามารถจ่ายได ้  บริษทัฯจึงมีความ

จ าเป็นที่ตอ้งจ่ายปันผลลดลงเล็กนอ้ย   

 

ประธำนฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระที่  4  หรือไม่   
 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 
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มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรของบริษทั  และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี  2559   
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงัน้ี  

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 :   มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน  1,428 ราย  คิดเป็น 1,757,748,931  หุน้ 
 

วำระที่  5 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งต้ังกรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรบริษัทที่ต้องออกตำมวำระ 

ประธำนฯ  ส าหรับรายละเอียดในวาระน้ี  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   ซ่ึงในปีน้ีท่าน
เป็นกรรมการที่ครบก าหนดลาออกตามวาระ    ขอมอบหมายให ้คุณกองแกว้    เป่ียมดว้ยธรรม  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  เป็นผูน้ าเสนอแทน 

คุณกองแก้ว ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 18 ระบุวา่ในการประชุมประจ าปีทุกคร้ัง    กรรมการจะตอ้งออกจาก
ต าแหน่งอยา่งน้อย 1 ใน 3 ถ้าจ  านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดย
จ านวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 ซ่ึงในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 น้ี มีกรรมการ
บริษทัที่ครบก าหนดตามวาระจ านวน 2 ท่าน ดงัน้ี  

1. ดร.โยธิน         อนาวลิ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน /  
     กรรมการ / กรรมการอิสระ  
   2. นายกมัพล      ตติยกว ี     ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล  / กรรมการตรวจสอบ /  
                                           กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการอิสระ 

และเพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี  จึงขอเชิญกรรมการทั้ง  2  ท่านที่
ครบวาระตามรายช่ือขา้งตน้  ซ่ึงถือวา่มีส่วนไดส่้วนเสียในวาระน้ีออกจากหอ้งประชุม  จนกวา่
การพจิารณาวาระน้ีจะแลว้เสร็จ  และขอใหก้รรมการทั้ง 2 ท่าน กลบัเขา้หอ้งประชุมอีกคร้ังหลงั
การประชุมระเบียบวาระน้ีแลว้เสร็จ 
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ซ่ึงประวติัโดยสงัเขปของทั้ง  2  ท่าน  ปรากฏตามเอกสารส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 ในเอกสารเชิญ
ประชุม  หน้า  34-37  ตามที่จดัส่งใหท้่านผูถื้อหุ้นล่วงหนา้แลว้   คณะกรรมการบริษทัไดพ้จิารณา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา  โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ และ
คุณสมบติัของกรรมการในดา้นต่างๆ เป็นรายบคุคลแลว้  เห็นวา่กรรมการทั้ง  2  ท่าน  ซ่ึงตอ้งออก
จากต าแหน่งตามวาระ เป็นผูมี้ความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์ในธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินการงานของบริษัท  ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการในการก าหนดทิศทางธุรกิจ และการ
บริหารงานของบริษทั สามารถที่จะช่วยพฒันาบริษทัได ้ จึงเห็นควรเสนอให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน  
ไดรั้บการพจิารณาเลือกตั้งกลบัมาเป็นกรรมการของบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง   

คุณกองแก้ว กล่าวสอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระที่  5 อีกหรือไม่   
 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 
 

และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ประธานฯขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการ โดยลงคะแนนในบตัรลงคะแนน แยกเป็นรายบุคคล  ดงัน้ี 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ งกรรมการเป็นรายบุคคล  ด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง  
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  ดงัน้ี 

 

1. ดร.โยธิน    อนาวลิ     (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

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 ี    (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

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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วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2560 

ประธำนฯ   กล่าวต่อที่ประชุมวา่  คณะกรรมการบริษทั เห็นควรใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พจิารณา
อนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2560 
ส าหรับรายละเอียดในระเบียบวาระน้ี ขอมอบหมายให ้ ดร.โยธิน อนาวลิ  ประธานคณะ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูน้ าเสนอต่อที่ประชุม 

คุณโยธิน   คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดด้ าเนินการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ และ
กรรมการชุดยอ่ยส าหรับปี  2560  โดยพจิารณาจากความรับผดิชอบ และผลการปฏิบตัิหนา้ที่
ของคณะกรรมการบริษทั รวมถึงไดมี้การส ารวจขอ้มูลเปรียบเทียบอา้งอิงกบับริษทัอ่ืนที่อยูใ่น
อุตสาหกรรมเดียวกนั  มีขนาดและลกัษณะของธุรกิจที่ใกลเ้คียงกนัพบวา่ ค่าตอบแทนที่จ่ายอยู่
ในอตัราใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียโดยรวม  คณะกรรมการบริษทัฯไดพ้จิารณาแลว้ เห็นสมควร
เสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พจิารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  2560  โดยมี
วงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน  8,000,000  บาท  ดงัน้ี 

( 1 )   ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
 เบี้ยประชุม    ประธานกรรมการบริษทั   60,000  บาทต่อคร้ัง 

 กรรมการบริษทั    40,000  บาทต่อคร้ัง 
- ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบ :  

เบี้ยประชุม ประธานกรรมการตรวจสอบ   30,000  บาทต่อคร้ัง 
กรรมการตรวจสอบ           25,000  บาทต่อคร้ัง 

- ค่ำตอบแทนกรรมกำรชุดย่อยอ่ืนๆ ได้แก่  คณะกรรมกำรสรรหำ และก ำหนดค่ำตอบแทน , 
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง :  
เบี้ยประชุม ประธานกรรมการ      30,000  บาทต่อคร้ัง 

กรรมการ                  25,000  บาทต่อคร้ัง 
หมายเหตุ : อตัราค่าตอบแทน เท่ากบัปีที่ผา่นมา   

( 2 )  เงินโบนัสประจ ำปี   ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2559  ที่จะจ่ายในปี 2560  รวมไม่เกิน  
3,000,000 บาท 

       ประธานกรรมการบริษทั    600,000  บาท 
 กรรมการบริษทั             400,000  บาทต่อท่าน 
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หมายเหตุ : เงินโบนสัประจ าปี มีการปรับเพิม่ ดงัน้ี 
- ประธานกรรมการบริษทั    200,000  บาท 
- กรรมการบริษทั                100,000  บาทต่อท่าน 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มีค  าถาม และมีขอ้คิดเห็น ดงัน้ี 
 คุณสุริยพงศ์  วัฒนำศักดิ์  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม ดงัน้ี 

อยากทราบขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนระหวา่งปี 2559-2560 จ่ายในภาพรวมเท่าไร และ

เพิม่ขึ้นปีละเท่าไร 

 คุณโยธิน  อนำวิล  :  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

  ส าหรับปี 2559 บริษทัขอวงเงินไวท้ี่ 7,000,000  บาท แต่ในความเป็นจริงนั้นบริษทัฯจ่ายไม่ถึง 

ซ่ึงบริษัทฯจ่ายค่าเบี้ ยประชุมไปประมาณ 3,000,000 บาท และจ่ายโบนัสตามผลประกอบการของ
บริษทัฯ ที่ดีขึ้นมาก ก็เฉล่ียขึ้นมาเล็กนอ้ย ซ่ึงก็มีเงินส่วนที่เหลือจากที่ขอไว ้ไดค้ืนให้บริษทัฯทั้งจ  านวน 

ส่วนในปี 2560 ได้ขอไวท้ี่วงเงิน 8,000,000 บาท ซ่ึงเห็นว่าในปีน้ีอาจมีการประชุมบ่อยคร้ังขึ้ น 

เน่ืองจากอาจตอ้งมีการกูเ้งินจากสถาบนัการเงิน คงตอ้งมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อขออนุมติับ่อย
ขึ้น  แต่อยา่งไรก็ตาม ค่าเบี้ยประชุมไม่ไดมี้การปรับเพิ่ม เพียงแต่การประชุมอาจจะมีจ านวนคร้ังมาก

ขึ้น และในส่วนของโบนัสที่ปรับเพิ่มก็จะอ้างอิงจากผลประกอบการในปีนั้ นๆเป็นเกณฑ์ในการ
พจิารณา  

ประธำนฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระที่  6  อีกหรือไม่  
 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมตัิประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมด 
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535   
ก าหนดวา่การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 
เห็นดว้ย 1,757,748,931    100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

รวม 1,757,748,931    100.00 
หมายเหตุ :  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน  1,428 ราย  คิดเป็น 1,757,748,931  หุน้ 
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วำระที่  7 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชี ประจ ำปี 2560   

ประธำนฯ  กล่าวช้ีแจงต่อที่ประชุมวา่  ตามมาตรา 120  แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนด 
 วา่ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของ 

บริษทัทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีประจ าปี 2560 และได้
เสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพจิารณาเพือ่เสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พจิารณา  
 

ส าหรับรายละเอียดในระเบียบวาระน้ี ขอมอบหมายให ้ คุณกองแกว้  เป่ียมดว้ยธรรม   ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นผูน้ าเสนอต่อที่ประชุม 
 

คุณกองแก้ว    : คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการพจิารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาแลว้  
เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พจิารณาอนุมติัใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั 
ส านกังาน อีวาย จ  ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2560  เน่ืองจากมีผลงานดา้นการ
ตรวจสอบอยูใ่นระดบัที่น่าพอใจ  และเป็นส านกังานสอบบญัชีที่ไดรั้บการยอมรับทั้งใน
ประเทศและระดบัสากล มีบุคลากรที่เพยีงพอและมีความรู้ ความสามารถและค่าตอบแทนมี
ความเหมาะสม  รวมถึงบริษทั ส านกังาน อีวาย จ  ากดั ไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบั
บริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด   
เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พจิารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ส านกังาน 
อีวาย จ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2560 โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชีที่น าเสนอใหท้ี่
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พจิารณาอนุมติั ดงัน้ี 
 

1) นางสาวรัตนา   จาละ        ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  3734  
2) นางสาวสมใจ คุณปสุต     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499   
3) นางสาวรัชดา   ยงสวสัด์ิวาณิชย ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951  

 

โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอ านาจในการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ยได ้และใหไ้ดรั้บค่าตอบแทน จ านวน  3,530,000  บาท 
โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  ตามรายละเอียด ดงัน้ี 
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ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ส ำหรับบริษัท เมืองไทย ลิสซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) 
                                                                                                                                                                               จ านวนเงิน : บาท 

รำยละเอยีดงำน ปี  2560 ปี  2559 เปลีย่นแปลง 

ค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงิน  ส าหรับ    
- ไตรมาสท่ีหน่ึง ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 600,000.- 550,000.- 50,000.- 
-ไตรมาสท่ีสอง  ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 600,000.- 550,000.- 50,000.- 
-ไตรมาสท่ีสาม  ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 600,000.- 550,000.- 50,000.- 
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบส าหรับปี  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 1,550,000.- 1,350,000.- 200,000 

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

 ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ส ำหรับบริษัท เมืองไทยลสิซ่ิง อนิชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ ำกดั (บริษัทย่อย) 
                    จ านวนเงิน : บาท 

รำยละเอยีดงำน ปี  2560 ปี  2559 เปลีย่นแปลง 
ค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงิน  ส าหรับ    
-ไตรมาสท่ีหน่ึงส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 20,000.- 20,000.- - 
-ไตรมาสท่ีสองส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 20,000.- 20,000.- - 
-ไตรมาสท่ีสามส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 20,000.- 20,000.- - 
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบส าหรับปี  ส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 120,000.- 120,000.- - 

รวม 180,000.- 180,000.- - 
 

ประธำนฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระที่  7  อีกหรือไม่   
 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 
 

มติที่ประชุม    อนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ส านกังาน อีวาย จ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
ประจ าปี 2560    และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี  เป็นจ านวนเงิน  3,530,000   บาท  ตาม
ขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัที่ไดพ้ิจารณากลัน่กรองอยา่ง
เหมาะสม  ซ่ึงที่ประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  ดงัน้ี 
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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 :  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน  1,428 ราย  คิดเป็น 1,757,748,931  หุน้ 
 

วำระที่  8 พิจำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้   
ประธาน  :  เพือ่รองรับการขยายตวัของธุรกิจและเพิม่สภาพคล่องทางการเงินคณะกรรมการบริษทัมีความเห็น

วา่การจดัหาเงินทุนโดยการออกหุน้กูเ้ป็นอีกทางเลือกหน่ึงที่มีความคล่องตวัในการด าเนินการ
สามารถก าหนดจ านวนเงินทุนใหส้อดคลอ้งกบัการใชเ้งินของบริษทั   จึงเห็นสมควรใหท้ี่ประชุม
พจิารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กู ้ ภายใตร้ายละเอียด ดงัน้ี 

 
ประเภทของหุน้กู ้ หุน้กูมี้ประกนั หรือ หุน้กูไ้ม่มีประกนั หรือ หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ หรือ หุน้กูร้ะยะสั้น 

ชนิดระบุช่ือผูถื้อหรือไม่ระบุช่ือผูถื้อ มีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูท้ ั้งน้ีขึ้นอยูก่บัความ
เหมาะสมของภาวะตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้กู ้
ในแต่ละคร้ัง 

วงเงิน วงเงินรวมไม่เกิน  20,000  ลา้นบาท หรือเทียบเท่าโดยจะออกและเสนอขายเพยีงชุด
เดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกนั หรือหลายคราวก็ได ้และบริษทัสามารถออกหุน้กู้
เพิม่เติมไดใ้นกรณีที่มีการไถ่ถอนหรือซ้ือคืนหุน้กูท้ี่ออกไปแลว้ภายในวงเงินดงักล่าว
ขา้งตน้  (Revolving Basis) 

สกุลเงิน   สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจ านวนเทียบเท่า 
อตัราดอกเบี้ย  ขึ้นอยูก่บัภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง 
อายหุุน้กู ้  ไม่เกิน 5 ปี 
การเสนอขาย สามารถเสนอขายหุน้กูชุ้ดเดียว และ/หรือ หลายชุด ในคราวเดียว และ/หรือ หลาย

คราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลกัษณะหมุนเวยีน  (Revolving Basis) 
โดยจะท าการเสนอขายหุน้กูด้งักล่าวในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ให้แก่ผู ้
ลงทุนทัว่ไป และ/หรือ ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูล้งทุนสถาบนัใน
ประเทศ และ/หรือ ผูล้งทุนสถาบนัในต่างประเทศ และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่  
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ตามหลกัเกณฑ ์ที่ก  าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและกฎระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผลใช้
บงัคบัในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้กูน้ั้นๆ  

เงื่อนไขอ่ืนๆ ขึ้นอยูก่บัภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง และปัจจยัอ่ืนๆ ที่
เก่ียวขอ้ง 

อีกทั้งขออนุมติัใหม้อบอ านาจให ้ คณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้  าหนดเง่ือนไขอ่ืนๆ ในการออกและ

เสนอขายหุน้กู ้ เช่น ชนิด จ านวนหุน้กูท้ี่ออกในแต่ละคราว อาย ุ วธีิการจดัสรร วิธีการเสนอขาย มูลค่าที่ตราไว ้

ราคาขายต่อหน่วย อตัราดอกเบี้ย เป็นตน้ รวมทั้งมีการมอบอ านาจใหบุ้คคลหน่ึงบุคคลใดเขา้เจรจาตกลง ลงนาม

ในสญัญาเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทั้ง ด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวกบัหุน้กู ้รวมทั้งให้มี

อ านาจในการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนด าเนินการดงักล่าวแทนได ้

 ประธานฯ ขอเชิญผูถื้อหุน้ที่มีความประสงคจ์ะเสนอขอ้คิดเห็น  หรือเสนอเร่ืองอ่ืนใดเพือ่พจิารณา 
  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) 
ของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี  

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 :   มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน  1,428 ราย  คิดเป็น 1,757,748,931  หุน้ 
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วำระที่  9 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มวัตถุประสงค์บริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ   

ประธำนฯ ในวาระน้ี ขอมอบหมายให้คุณชูชาติ   เพช็รอ าไพ  ประธานกรรมการบริหาร  เป็นผูน้ าเสนอต่อที่
ประชุม  

คุณชูชำติ      เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ และเป็นการเพิม่รายไดใ้หก้บับริษทั   คณะกรรมการ  

บริษทัมีความเห็นวา่ ควรมีจุดบริการลูกคา้ในการรับช าระค่าน ้ าประปา และค่าไฟฟ้า กรณีลูกคา้เขา้
มาใชบ้ริการหรือช าระค่างวดที่สาขาก็สามารถช าระค่าน ้ าประปาและค่าไฟฟ้าไดท้นัที  โดยไม่ตอ้ง
เดินทางไปช าระที่จุดบริการอ่ืน  ดงันั้น  เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการท านิติกรรมดงักล่าว  จึง
มีความประสงคท์ี่จะตอ้งมีการเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั  ในรายละเอียดของ  “การประกอบ
ธุรกิจบริการรับช าระค่าสินคา้ ค่าบริการสาธารณูปโภค  รวมถึงค่าบริการต่างๆ  ตลอดจนใหบ้ริการ
ในการวางแผน  และจดัวางรูปแบบในการให้บริการรับช าระดงักล่าว”  และแกไ้ขเพิม่เติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ  

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มีค  าถาม และมีขอ้คิดเห็น ดงัน้ี 

 คุณสุริยพงศ์ วัฒนำศักดิ์  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม และแสดงความคิดเห็น ดงัน้ี 

  ประเด็นน้ีเป็นประเด็นที่น่าสนใจ และคิดวา่คงจ าเป็นและขอสนบัสนุน แต่การรับช าระจะเป็น
ในรูปแบบของเก็บเงินมาแล้วจึงมาฝากธนาคาร หรือจะเป็นการบริการในรูปแบบออนไลน์ ซ่ึงถา้จะ

เปิดการบริการออนไลน์คิดว่าคงมีระบบในการลงทุนในระดบัหน่ึง ซ่ึงจะตอ้งใชเ้งินลงทุนจ านวนมาก 

จึงอยากเรียนถามทางฝ่ายบริหารวา่ มองประเด็นน้ีในลกัษณะใด ซ่ึงในที่สุดแลว้คิดวา่คงหลีกหนีไม่พน้ 
ในเร่ืองของการแข่งกนักนั 

 คุณดำวนภำ  เพชรอ ำไพ  :  กรรมการผูจ้ดัการ  เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

  ในเบื้องตน้บริษทัฯได้ติดต่อทางการไฟฟ้าหรือการประปา ซ่ึงมีขั้นตอนในการด าเนินการ

หลายขั้นตอนและตอ้งจ่ายเงินประกนัในวงเงินสูง  เกรงว่าหากลงทุนไปแลว้จะไม่คุม้ค่า บริษทัฯจึงใช้

วิธีติดต่อกบับริษทัฯที่ท  าธุรกิจประเภทน้ีโดยตรง ซ่ึงตอนน้ีไดติ้ดต่อไว ้2 แห่งคือ M-Pay ของระบบ 

AIS และ Forth Smart Service ขณะน้ีอยูใ่นระหว่างการทดสอบระบบ ซ่ึงในการด าเนินการดงักล่าวไม่

มีการลงทุนเพิ่มแต่อยา่งใด  โดยจะไดรั้บผลตอบแทนจากการให้บริการในรูปแบบของค่าคอมมิชชัน่

จากบริษทัที่กล่าวมาขา้งตน้ 

 



 
 
 

บริษัท เมืองไทย ลิสซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) 
32/1  ถนนจรัญสนิทวงศ ์ แขวงบางออ้  เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร  10700  โทร. 02-8801033 แฟกซ์  02-8801733 
 

24 
 

ประธำนฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระที่  9 หรือไม่   
 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 
 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติอนุมติัการเพิม่วตัถุประสงคบ์ริษทั และแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ   ดว้ย
ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของผูถื้อหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงัน้ี  

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 
เห็นดว้ย 1,757,749,021 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

รวม 1,757,749,021 100.00 
 

   หมายเหตุ :  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุม  
จ านวน    1   ราย   คิดเป็นจ านวนหุน้     90   หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน    1,429  ราย   คิดเป็น  1,757,749,021  หุน้ 

 
วำระที่  10 พิจำรณำเร่ืองอ่ืนๆ 

  ประธานฯ ขอเชิญผูถื้อหุน้ที่มีความประสงคจ์ะเสนอขอ้คิดเห็น หรือเสนอเร่ืองอ่ืนใดเพือ่นพจิารณา  

 ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มีค  าถาม และมีขอ้คิดเห็น ดงัน้ี 

 คุณพรภัทร จินตนำวงศ์  :   (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง)  สอบถาม  ดงัน้ี 

  เสนอให้ผูบ้ริหารช่วยช้ีแจงภาพรวมในด้านของการจดัการ เม่ือคู่แข่งเยอะขึ้ นจะส่งผลต่อ

ดอกเบี้ยรับของบริษทัฯหรือไม่ 

 คุณชูชำติ  เพ็ชรอ ำไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

  ปัจจุบันน้ีธุรกิจที่เป็น Non-Bank โดยให้บริการสินเช่ือมี 2 ระบบ คือ บริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย ์ที่เปิดเผยช่ือ ซ่ึงประเภทน้ีก็ไม่มีผลกระทบ เพราะเป็นบริษทัที่เปิดเผยขอ้มูล แต่อีก

กลุ่มหน่ึงที่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลก็คือ คู่แข่งท้องถ่ิน ในแต่ละอ าเภอ แต่ละจังหวดั ก็มีจ  านวนมาก          
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ใน 1 จงัหวดัมีประมาณ 20 แห่ง ใน 1 อ าเภอเล็กๆมีประมาณ 4 แห่ง   ก็เป็นคู่แข่งทอ้งถ่ิน  เช่น ร้าน

เพชร, ร้านทอง  หรือเอเย่นต์รถจกัรยานยนต์ ซ่ึงประกอบธุรกิจสินเช่ือ คือ ลูกคา้ซ้ือรถจกัรยานยนต ์

ผอ่นเรียบร้อยแลว้ และตอ้งการใชเ้งิน ก็น าทะเบียนรถจกัรยานยนตม์าไวแ้ละน าเงินไปใช ้เพราะฉะนั้น

คู่แข่งในตลาดบริษัทฯจึงไม่กังวล เพราะตวัเลขผลประกอบการเราทราบอยู่แล้วว่า คู่แข่งโตเท่าไร 

บริษทัโตเท่าไร คู่แข่งมีก่ีสาขา บริษทัฯมีก่ีสาขา ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบกันได้ แต่คู่แข่งทอ้งถ่ินที่มี

จ  านวนมาก เขาท าแบบเถา้แก่  การบริการแบบเถา้แก่ ดอกเบี้ยก็จะแพงกว่ามาก เพราะฉะนั้นเป็นทั้ง

ขอ้ดีและขอ้เสีย ขอ้เสียก็คือ การแข่งขนัเพิ่มขึ้น  เม่ือเขา้สู่ตลาดกว่าบริษทัฯจะดึงลูกคา้เขา้มาไดก้็ใช้

เวลานาน เช่น บริษทัฯเปิดสาขาที่ภาคใต ้บริษทัฯเขา้ไปหลงัคู่แข่งที่มีอยูก่่อนแล้ว  กว่าเราจะช่วงชิง

ส่วนแบ่งการตลาดมากไดก้็ใชเ้วลาพอสมควร อนัน้ีคือขอ้ที่เราตอ้งใชค้วามพยายาม ขอ้ดีก็คือ มีคู่แข่ง

มากก็ดี เพราะรายใหม่ที่เขา้มา ก็จะตอ้งฉุกคิดก่อนที่จะเขา้มา  เน่ืองจากมีคู่แข่งอยูแ่ลว้ เพราะฉะนั้นราย

ใหญ่ๆที่อยากจะเขา้มา เม่ือเห็นภาพน้ีก็ไม่อยากเขา้มาแล้ว บริษทัฯประกอบธุรกิจประเภทน้ีและมี

ประสบการณ์ที่ยาวนานไม่ไดมี้ความกงัวลในเร่ืองน้ีแต่อยา่งใด  ซ่ึงก็ไดพ้ิสูจน์ใหเ้ห็นแลว้ว่า บริษทัฯ

โต 80% ส่วนหน่ึงก็คือลูกคา้ใหม่ ซ่ึงมาจากคู่แข่ง เพราะความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัฯ สูง

กว่าทอ้งถ่ิน เพราะฉะนั้นภาพรวมถึงแมจ้ะมีคู่แข่งจ านวนมาก หรือจะมีรายใหม่เขา้มา จ  านวนสาขาก็

เพิม่ขึ้นตามระยะเวลา ก็ไม่น่าเป็นกงัวล เพราะบริษทัฯมีความเป็นมืออาชีพและไดเ้ตรียมการไวอ้ยา่งดี

แลว้ 

 คุณพรภัทร จินตนำวงศ์  :   (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง)  สอบถาม  ดงัน้ี 

 ปัจจุบนัเทคโนโลยเีขา้มามีบทบาทส าคญัเป็นอยา่งมาก และบางบริษทัฯเสนอเก่ียวกบัการท า 

Year to year lending หรือ Application ในการปล่อยกู ้ซ่ึงประเด็นน้ีมีโอกาสเกิดและจะมีผลกระทบ

กบับริษทัหรือไม่  

 คุณชูชำติ  เพ็ชรอ ำไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

  เร่ืองของ Fintech ( Finance Technology) หรือ การปล่อยกูผ้า่น Application  ซ่ึงตอนน้ีก าลงัมา

แรง และธนาคารแห่งประเทศไทยก็ก าลงัจะก าหนดกฎเกณฑว์า่จะใหด้ าเนินการอยา่งไร ส าหรับธุรกิจ

ที่ไม่มีหลกัประกนัสามารถท าได ้แต่ธุรกิจที่มีหลกัประกนัอยา่งบริษทัฯก็ตอ้งมีสาขา เพราะลูกคา้มากู ้ก็
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ตอ้งน ารถมอเตอร์ไซต,์ รถยนต ์หรือรถไถมาใหดู้หลกัประกนัการปล่อยสินเช่ือนั้นๆ คือตอ้งเห็นรถ จึง

จะสามารถปล่อยกูไ้ด ้และจะตอ้งมีจุดรับช าระ ก็คือเม่ือครบเดือนก็ตอ้งมาเขา้สาขา โดยการเปิดสาขา

เพิม่เป็นส่ิงจ าเป็นมาก แต่ถึงแมว้่า Fintech หรือการปล่อยกูผ้า่น Application จะมาแรง บริษทัฯก็ไม่ได้

น่ิงนอนใจ  ตอนน้ีอยูใ่นระหว่างพฒันาโปรแกรม เพื่อเนน้การใหบ้ริการกบัลูกคา้กลุ่มโรงงาน ที่อาจจะ

ไม่มีเวลามาใชบ้ริการ หากเป็นลูกคา้บริษทัฯและตอ้งการกูห้มุนเวียน หรือ Revolve ก็สามารถส่งค าขอ

กูผ้า่นออนไลน์ได ้ เพราะบริษทัฯก็มีประวติัอยูแ่ลว้ ลูกคา้สามารถส่งขอ้มูลมายงับริษทัเวลาใดก็ได ้เม่ือ

ถึงเวลาก็นัดหมาย  ก็เพียงน ารถมาให้บริษทัฯดูหลกัประกนัและมาเซ็นช่ือรับเงิน ซ่ึงวิธีดงักล่าวเป็น

อ านวยความสะดวกใหก้ลุ่มลูกคา้โรงงานไดเ้ป็นอยา่งมาก 

 คุณธิทัต   อมฤตวำริน  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง)  สอบถาม  ดงัน้ี 

  เน่ืองจากในปี 2560 ซ่ึงก็ผา่นมา 3 เดือนแลว้ อยากทราบว่า Target ในการเติบโตของบริษทัปีน้ี
เป็นอยา่งไร 
 
 คุณชูชำติ   เพ็ชรอ ำไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

  ปีที่ผา่นมาบริษทัฯเติบโต 80% และในปีน้ี บริษทัตั้งเป้าวา่จะเติบโต 50% คือ การปล่อยสินเช่ือ

จะตอ้งมากกวา่ปีที่แลว้ 50% เม่ือปล่อยมากขึ้น 50% ลูกหน้ีคงคา้งก็ตอ้งเติบโต 50% เช่นเดียวกนั และ

ก าไรก็จะใกลเ้คียงกนั  

 คุณธิทัต  อมฤตวำริน :   (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม ดงัน้ี 
                       เร่ืองหุน้กู ้ดอกเบี้ยที่ต ั้งไวร้าคาเท่าใด จะออกเม่ือไร และมีแผนอยา่งไรบา้ง 

 
 คุณปริทัศน์  เพชรอ ำไพ  :  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 
  ราคาดอกเบี้ยจะเป็นไปตามกลไกของราคาตลาด ณ ขณะนั้น และจะสามารถออกไดเ้ร็วสุด คือ
ปลายเดือนพฤษภาคม 2560  ยอดอยูร่ะหวา่ง 4,000 – 5,000  ลา้นบาท 

 
 คุณธิทัต อมฤตวำริน :   (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถามเพิม่เติม ดงัน้ี 

 ณ ปัจจุบนั ราคาดอกเบี้ยในตลาดอยูท่ี่ประมาณเท่าใด 
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 คุณปริทัศน์  เพชรอ ำไพ  :  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 
  ราคาดอกเบี้ยในตลาดจะอา้งอิงจาก Tris Rating ซ่ึงบริษทัฯจะไดอ้ตัราดอกเบี้ยเรทดี เม่ือเทียบ

กับบริษัทเดียวกับกลุ่ม BBB Rating ด้วยกัน ซ่ึงดอกเบี้ ย ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง 4.00-4.50% ต่อปี 

ส าหรับหุ้นกูอ้ายไุม่เกิน 3 ปี ทั้งน้ี บริษทัฯจะตอ้งพิจารณาว่าปลายเดือนพฤษภาคม 2560  บริษทัที่มี 

Rating ระดบัเดียวกนัจะออกหุ้นกูก่ี้แห่ง หาก ณ ขณะนั้นในตลาดมีการออกหุ้นกูจ้  านวนมาก และให้

ราคาดอกเบี้ยเรทสูง เรทราคาดอกเบี้ยของบริษทัฯก็จะสูงตาม แต่หากมีการออกหุ้นกูไ้ม่มาก เรทราคา

ดอกเบี้ยก็จะดี  กล่าวโดยสรุปคือ ราคาดอกเบี้ยจะอา้งอิงกบัสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น 

 คุณธิทัต  อมฤตวำริน :   (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถามเพิม่เติม ดงัน้ี 
  การรับช าระค่าน ้ า ค่าไฟ มีแผนจะเร่ิมเม่ือไร อยา่งไรบา้ง และเราคิดค่าใชจ่้ายและจ่ายให้กับ

สองบริษทัอยา่งไรบา้ง 

 คุณปริทัศน์  เพชรอ ำไพ  :  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

  ขณะน้ีอยูใ่นระหว่างการทดลองกบับริษทัฯที่น าระบบมาเสนอ โดยมีกระบวนการคือ หากมี

คนมาช าระก็จะแบ่งสรรก าไรใหก้บับริษทัฯในรูปแบบของค่าคอมมิชชัน่ 

 คุณธิทัต   อมฤตวำริน  :   (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถามเพิม่เติม ดงัน้ี 
 การด าเนินการน้ีมีค่าใชจ่้ายเพิม่เติมหรือไม่  

 คุณปริทัศน์   เพชรอ ำไพ  :  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 
  ค่าใชจ่้ายที่ตอ้งลงทุนเพิ่มนั้นไม่มี เน่ืองจากบริษทัฯมีส านักงานสาขาเปิดใหบ้ริการอยูแ่ลว้ ซ่ึง

เป็น Fixed Cost อยูแ่ลว้ สรุปวา่ไม่น่ามีค่าใชจ่้ายเพิม่เติม 

 คุณสุริยพงศ์  วัฒนำศักดิ์  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม ดงัน้ี 

 เร่ืองการบริหารสาขาและการขยายสาขา ที่จะขยายเพิม่อีก 500 สาขา อยากทราบขอ้มูลของแต่

ละสาขาว่า Fixed Cost , Ability Cost ต่อปีเท่าไร และใช้พนักงานก่ีราย การควบคุมความเส่ียง การ

ร่ัวไหลในระดบัสาขา มีการควบคุมดูแลอยา่งไร 
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 คุณชูชำติ  เพ็ชรอ ำไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

  การขยายสาขาปีน้ี บริษทัฯตั้งเป้าไวว้า่ จะขยายสาขาเพิ่มประมาณ 600 สาขา รูปแบบของสาขา 

จะมี 3 รูปแบบคือ สาขาใหญ่ อยู่ในจังหวดั, สาขาย่อยอยู่ในอ าเภอ และศูนยบ์ริการ อยู่ในต าบล 

เพราะฉะนั้นการเปิดสาขาในต าบล ก็จะมีพนักงาน 1-2 คน, ในอ าเภอ 2-3 คน และในจงัหวดัก็จะมี

ประมาณ 6-7 คน ค่าใช้จ่ายส่วนมากเป็นตึกเช่า  และค่าตกแต่ง ถ้าในจงัหวดัก็จะมีค่ารถยนต์ 1 คัน 

ค่าใชจ่้ายโดยรวมก็จะอยูท่ี่ประมาณ 1 ลา้นบาท เพราะฉะนั้นหากจะมีการขยายสาขา บริษทัไม่ไดเ้ปิด

สาขาในจังหวดัทั้ งหมด เพราะฉะนั้ นต้นทุนก็จะไม่มาก และในเร่ืองการรับช าระเงิน บริษัทฯมี

ประสบการณ์มากว่า 25 ปี   และปีน้ีเป็นปีที่ 26 บริษทัฯมีระบบการตรวจสอบ มีประสบการณ์ เรามี

ระบบการตรวจเช็ค ,การสลบัหน้าที่กันตรวจเช็คขอ้มูลระหว่างกัน  และมีการสุ่มตรวจต่างๆ แต่การ

ทุจริตก็อาจจะเกิดขึ้ นได้  ซ่ึงบริษัทก็ได้มีมาตรการในการป้องกันในเร่ืองน้ีอย่างรัดกุม  จาก

ประสบการณ์กว่า 25 ปี ผมขอใหค้วามเช่ือมัน่กบัผูถื้อหุ้นไดว้่า บริษทัฯมีการป้องกนัและมีระบบการ

ควบคุมภายในอยา่งเขม้งวดอยูแ่ลว้ 

 คุณวสันต์ เจริญทองตระกูล  :   (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม ดงัน้ี 

 ธุรกิจของบริษทัจะมีการอ่ิมตวั หรือจะมีจุดที่การเติบโตชา้หรือไม่ 

 คุณชูชำติ  เพ็ชรอ ำไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

  หากจะกล่าว ก็กล่าวไดย้าก วา่โอกาสการเติบโตของบริษทัฯจะเป็นอยา่งไร เราก็จะไม่พูดไกล

เกิน เพราะทุกอยา่งเปล่ียนแปลงรวดเร็วมาก ฉะนั้นจึงขอกล่าวถึงในระยะเวลา 3 ปี โดยในระยะเวลา 3 

ปี การเติบโตจะอยูร่ะหวา่ง 30-50% ยงัสามารถเติบโตได ้เน่ืองจากบริษทัฯเปิดสาขาใหม่ ในภาคอีสาน

ที่เพิ่งขยายไปไดไ้ม่นาน ตามริมแม่น ้ าโขง บริเวณ จ.มุกดาหาร, จ.นครพนม บริษทัฯก็ยงัเปิดไม่ทัว่ทั้ง

พื้นที่ ภาคใตก้็เพิง่ไปไดปี้กวา่หรือ 2 ปี ในจงัหวดัมีแลว้ แต่ในอ าเภอใหญ่ๆยงัไม่มี ก็ยงัเติบโตไดอี้ก ใน

กรุงเทพฯก็ยงัมีสาขาน้อย เพิ่งเปิดได้ 40-50 สาขา กรุงเทพฯก็สามารถเปิดได้อีกประมาณ 100 สาขา 

เพราะฉะนั้นน่ีคือโอกาสในอนาคตหรือโอกาสเติบโตของบริษทัฯ  
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 คุณแสงจันทร์  ปรีชำยุทธศิลป์  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม ดงัน้ี 

  ผลการเดินทางไป Road Show ที่ต่างประเทศเป็นอยา่งไร นักลงทุนสถาบนัที่ต่างประเทศให้
ความสนใจมากน้อยเพียงใด  และวตัถุประสงค์หลักที่ เดินทางไป Road Show เพื่อเพิ่ม Free float 
หรือไม่ อยา่งไร 
 
 คุณชูชำติ  เพ็ชรอ ำไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

  บริษทัฯไดรั้บเชิญให้ไป Road Show ที่ต่างประเทศ  โดยส่วนใหญ่จะเดินทางไป Road Show 

ที่ประเทศฮ่องกง  และสิงคโปร์   เวลาเดินทางไป Road Show ก็จะมีค่าใชจ่้าย ค่าเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม 

ค่าอาหาร  แต่ผมไม่ไดม้าเบิกกบับริษทัฯแต่อยา่งใด และในการไป Road Show จะประชุมกบักลุ่มลูกคา้ 

ประมาณ 7-8  คร้ังต่อวนั สังเกตไดจ้ากการเปล่ียนแปลงในระยะเวลา 3 ปี ที่ไปพบปะกบันักลงทุน คือ 

ได้รับเชิญมากขึ้น และได้รับความสนใจจากนักลงทุน ส่งผลให้มีผูถื้อหุ้น นักลงทุน หรือกองทุน

ต่างชาติเพิ่มขึ้น สัดส่วนเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นแสดงว่าในการที่เราไป Road Show นั้น ไดส้ร้างความ

ประทบัใจใหแ้ก่ผูล้งทุน และผูล้งทุนเช่ือถือเรา และตามมาซ้ือหุน้ของ MTLS  ส่งผลท าใหร้าคาหุน้ขยบั

ขึ้น สัดส่วนก็จะสูงขึ้น ดูไดจ้ากสดัส่วนของกองทุนประมาณ 8% และนกัลงทุน 4% กล่าวโดยสรุปคือ 

จากการที่เราไป Road Show มา  มีผลตอบรับดีมาโดยตลอด 

 คุณธิดำรัตน์   ธิตะภำกรณ์  :  (ผูรั้บมอบฉนัทะ) สอบถาม ดงัน้ี 

บริษทัฯมีวธีิการอยา่งไรในการเรียกลูกคา้ใหม้าใชบ้ริการ 

 คุณชูชำติ  เพ็ชรอ ำไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

  เร่ืองการขยายสาขา เม่ือส้ินปีเรามีสาขาทั้งส้ิน 1,600 สาขา ซ่ึงในปัจจุบนั เรามีสาขาประมาณ 

1,900 สาขา ส้ินปีน้ีก็จะมีสาขาประมาณ 2,200 สาขา หากถามว่าลูกคา้เดินเขา้มาใช้บริการกบัใคร ใน

คร้ังแรกลูกก็คา้ก็ไม่ทราบ เพราะบริษัทฯติดกัน หากมองจากป้ายบริษัทฯเราก็ดอกเบี้ ยถูก คู่แข่งก็

ดอกเบี้ยถูก เราก็บอกบริการดี คู่แข่งก็บอกบริการดี เราบอกไดเ้งินเร็ว คู่แข่งก็บอกไดเ้งินเร็ว เราบอกว่า

หน้าไม่งอ คู่แข่งก็บอกหน้าไม่งอ ซ่ึงขอ้มูลโดยทัว่ไปก็เหมือนกนัหมด เพราะฉะนั้นคร้ังแรกที่ลูกคา้

เดินเขา้มาใชบ้ริการ ก็จะยงัไม่ทราบแต่ลูกคา้จะทราบก็ต่อเม่ือจ่ายค่างวดไปแลว้ 1-3 งวด และกลบัไป

บา้น และก็จะบอกต่อกบัขา้งบา้นเร่ืองขอ้แตกต่างของดอกเบี้ย เม่ือไดเ้ปรียบกนัลูกคา้ก็จะเห็นถึงขอ้
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แตกต่างของการบริการ, ดอกเบี้ย หรือค่าทวงหน้ี ทวงถาม หากลูกคา้มีความเช่ือถือ ลูกคา้ก็จะเขา้มาใช้

บริการกบับริษทั หากเราบริการดี ลูกคา้ก็จะพดูปากต่อปาก กล่าวโดยสรุปคือ บริษทัฯใหบ้ริการที่ดีแก่

ลูกคา้ และท าใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจสูงสุด 

 คุณธิดำรัตน์   ธิตะภำกรณ์  :  (ผูรั้บมอบฉนัทะ) สอบถาม ดงัน้ี 

 ในกรณีที่บริษทัฯมีจ านวนมาก ระบบบญัชี Stable หรือไม่ 

 คุณชูชำติ   เพ็ชรอ ำไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

 ระบบบญัชีของบริษทัฯ ตอนน้ีใชร้ะบบมาตรฐานสากลคือ ระบบบญัชี SAP 

 คุณธิดำรัตน์   ธิตะภำกรณ์  :  (ผูรั้บมอบฉนัทะ) สอบถาม ดงัน้ี 

  เน่ืองจากในตอนน้ีมีแรงงานต่างดา้วเขา้มาค่อนขา้งมาก ไม่ทราบว่าทางบริษทัฯได้ปล่อยกู้

ใหก้บัแรงงานต่างดา้วหรือไม่ 

 คุณชูชำติ   เพ็ชรอ ำไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

  แรงงานต่างดา้วที่มาขอกูก้็มีติดต่อเขา้มา แต่เน่ืองจากไม่สามารถเป็นเจา้ของรถได ้บริษทัฯจึง

ไม่สามารถใหกู้ไ้ด ้

 คุณอนุชำ ตันติมำตร์  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม ดงัน้ี 

สอบถามเร่ืองที่เกิดข่าว การปลน้ที่สาขา บริษทัฯมีมาตรการและนโยบายการป้องกนัอยา่งไร 

 คุณชูชำติ  เพ็ชรอ ำไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

  ที่เป็นข่าวก็เม่ือช่วงก่อนสงกรานต์ก็ได้มีโจรมาเข้าที่สาขาก าแพงเพชร โดยหลักการคือ 

โดยทัว่ไปเงินในสาขาจะมีส ารองไวไ้ม่มาก เม่ือมีเงินเขา้มาจากการที่ลูกคา้มาช าระ เราก็น าเงินดงักล่าว

ปล่อยกูอ้อกไปในระหวา่งวนั แต่ในวนัเกิดเหตุมีลูกคา้สินเช่ือรถยนตน์ าเงินมาปิดบญัชี ที่มียอดวงเงินที่

สูง โดยทัว่ไปเงินเขา้-ออก จะไม่มีเหลือในระหวา่งวนัอยูแ่ลว้ 
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ประธำนฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นอีกหรือไม่  
 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอขอ้คิดเห็น หรือเสนอเร่ืองอ่ืนใดอีก  ประธานที่ประชุม จึงมอบหมายให้
เลขานุการบริษทั  กล่าวรายงานสรุปจ านวนผูถื้อหุน้ที่มาประชุมในคร้ังน้ี 
 

คุณมลฑล  อ่อนแผน  เลขานุการบริษทั กล่าวรายงานสรุปจ านวนผูถื้อหุน้ที่มาเขา้ร่วมประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ประจ าปี  2560  มีรายละเอียด ดงัน้ี  

มาประชุมดว้ยตนเอง  57 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้   1,449,802,432 หุน้ 
รับมอบฉนัทะ          1,372 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้      307,946,589 หุน้ 

       รวม          1,429 รำย คดิเป็นจ ำนวนหุ้น   1,757,749,021     หุ้น 
คดิเป็น  82.91%    
 

และเพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี และเพือ่ประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียง
ต่อไป บริษทัฯ ขอเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทั้งหมดจากท่านผูถื้อหุน้ทุกทา่นที่เขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี  โดยท่าน
สามารถส่งบตัรลงคะแนนเสียงใหก้บัเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ ที่กล่องรับบตัรลงคะแนนบริเวณดา้นหนา้งาน 

 
ประธานฯ  เห็นวา่เป็นเวลาอนัสมควรแลว้  จึงขอปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี  2560  และ

ขอขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในคร้ังน้ี 
 

 

ปิดประชุมเวลำ   12.15  น. 
                                                                   นางสาวผโลทยั  เตชะมงคลาภิวฒัน์    ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม 
                                                                                        นางสาวมลฑล   อ่อนแผน    ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 
 

 
 ลงช่ือ _______________________  
      (  อภิชาติ     เพง็ศรีทอง )  
          ประธานกรรมการ 

 




