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รำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น  ประจ ำปี  2561 
บริษทั  เมืองไทย ลสิซ่ิง  จ ำกดั  (มหำชน) 

 
วนั  เวลำ  และสถำนทีป่ระชุม 

ประชุมเม่ือวนัศุกร์ท่ี  2ํ  เมษายน  2561   เวลา 10.00 น.   ณ หอ้งป่ินเกลา้ ๏ (ชั้น ๖)  โรงแรมรอยลั ซิต้ี 
เลขท่ี  ๕ํํ  ถนนบรมราชชนนี  แขวงบางกอกนอ้ย  เขตบางพลดั   กรุงเทพมหานคร 
 
เร่ิมกำรประชุม 
 ณ  วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น  เพื่อก าหนดสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงิน
ปันผล บริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ เป็นเงิน 2,120,000,000  บาท  คิดเป็น
จ านวนหุ้นสามญัท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด ๏,120,000,000 หุน้  มูลค่าหุน้ละ ๎ บาท  โดย ณ ตอนเร่ิมเปิดการประชุม
มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมการประชุมรวมจ านวนทั้งส้ิน ๎,369 ราย โดยมาประชุม
ดว้ยตนเอง ๒๏ ราย  รับมอบฉนัทะ ๎,317 ราย  รวมจ านวนหุน้ทั้งส้ิน  1,768,968,056  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  83.44  
ซ่ึงเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด ถือวา่ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั   
 

 พลเรือเอกอภิชาติ  เพง็ศรีทอง  ประธานกรรมการบริษทั และประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมกล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี ๏๒๓1 โดยแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษทั 
เมืองไทย ลิสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) กล่าวตอ้นรับท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านเขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
๏๒๓1  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

 ประธานฯ กล่าวแนะน ากรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ประชุม  ดงัน้ี 
 

1. คุณกองแกว้   เป่ียมดว้ยธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ,  
กรรมการบรรษทัภิบาล , กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน  และกรรมการอิสระ 

2. คุณกมัพล   ตติยกวี  ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาล, กรรมการตรวจสอบ,   
กรรมการบริหารความเส่ียง  และกรรมการอิสระ 

3. คุณนงนุช  ดาวาสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ,กรรมการสรรหาและก าหนด 
ค่าตอบแทน  และกรรมการอิสระ 
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4. คุณชูชาติ        เพช็รอ าไพ ประธานคณะกรรมการบริหาร , กรรมการบริหารความเส่ียง , 
กรรมการบรรษทัภิบาล  และกรรมการ 

5. คุณดาวนภา   เพชรอ าไพ กรรมการผูจ้ดัการ  และกรรมการ  
6. คุณโยธิน        อนาวลิ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน , กรรมการ  

และกรรมการอิสระ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด  7  ท่าน และเขา้ร่วมประชุมครบทั้ง 7  ท่าน  
 

ส าหรับคณะกรรมการบริหาร และผูบ้ริหารของบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี ไดแ้ก่   
1. คุณสุรพงษ ์  เพช็รอ าไพ รองกรรมการผูจ้ดัการ 
2. คุณสุรัตน์      ฉายาวรเดช ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
3. คุณปริทศัน์  เพชรอ าไพ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
4. คุณดวงแข    สงนุย้  ผูจ้ดัการฝ่ายหน้ีสิน 
5. คุณวมิลรัตน์    หนูจุล  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
6. คุณสงกรานต ์ เอ่ียมกาย ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสาขา  
7. คุณมาโนชน์  เลิศล ้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 ส านกังานอีวาย จ ากดั  
14. และคุณมลฑล อ่อนแผน เลขานุการบริษทั  ซ่ึงรับหนา้ท่ีเป็นพิธีกร 

 
 นางสาวมลฑล  อ่อนแผน  เลขานุการบริษทั  ไดเ้รียนช้ีแจงถึงวธีิการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึง
จะตอ้งลงมติในแต่ละวาระ  ดงัน้ี 
 

- ขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ ๑๎ ก าหนดวา่ ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียง
ต่อหน่ึงหุน้ ในกรณีผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนั้น  
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- ส าหรับการลงคะแนนเสียงในหอ้งประชุมน้ี ขอก าหนดหลกัเกณฑด์งัน้ี ในการลงมติในแต่ละวาระ  
ประธานฯจะถามท่ีประชุมเฉพาะผูท่ี้ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง เท่านั้น ถา้ไม่มีท่านใดออกเสียง
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหถื้อวา่ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัในวาระดงักล่าว  หากมีผู ้
ถือหุน้ ไม่เห็นดว้ย หรือตอ้งการงดออกเสียง ขอใหล้งคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีท่านไดรั้บมา 
และขอความกรุณายกมือข้ึน เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีเดินไปรับบตัรลงคะแนนดงักล่าว มารวมคะแนนท่ี
หน่วยรวมคะแนนกลาง เพื่อประกาศผลการลงมติในวาระนั้นๆ ต่อไป 

- เน่ืองจากมีการทยอยลงทะเบียน และการทยอยเขา้ห้องประชุมของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ 
ดงันั้น จ  านวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะ ท่ีเขา้ประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปล่ียนแปลง 
และอาจไม่เท่ากนั 

 

- บริษทัฯ จะเก็บใบลงคะแนนเสียงของท่านผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเห็นดว้ยในทุกวาระเม่ือ
การประชุมเสร็จส้ิน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป ทั้งน้ี การลงคะแนนเสียง
ในการประชุม เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบัแต่มีการเก็บบตัร
ลงคะแนนผูถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 

- หากผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะประสงคแ์สดงความคิดเห็น หรือซกัถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบ
วาระ   ขอใหส้อบถามผา่นไมโครโฟนท่ีจดัเตรียมไว ้   และขอความกรุณาแจง้  ช่ือ-นามสกุล และ
ระบุดว้ยวา่เป็นผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉนัทะ แลว้จึงถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็น  เพื่อใหก้าร
บนัทึกรายงานการประชุมเป็นไปอยา่งถูกตอ้งครบถว้น 

- ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีค าถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู ่ ขอความกรุณา
น าไปสอบถาม หรือใหค้วามเห็นในวาระอ่ืนๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และขอความกรุณาท่าน
ผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็น หรือสอบถามอยา่งกระชบั และงดเวน้การซกัถามหรือแสดงความเห็นใน
ประเด็นท่ีซ ้ ากนั เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายอ่ืนไดใ้ชสิ้ทธิดว้ย จึงขอความกรุณาผูถื้อหุน้โปรด
ใหค้วามร่วมมือเพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนด 

- นอกจากน้ี กรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงเป็นชาวต่างชาติสอบถามเป็นภาษาองักฤษ
บริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมเจา้หน้าท่ีส าหรับแปลค าถามเป็นภาษาไทย และกรรมการ/ผูบ้ริหารจะตอบ
ค าถามเป็นภาษาไทย เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมไดเ้ขา้ใจทัว่กนั โดยเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ จะ
แปลค าตอบเป็นภาษาองักฤษใหผู้ถื้อหุน้ท่ีสอบถามไดเ้ขา้ใจดว้ย 
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- เพื่อแสดงความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสียง ขอเชิญท่านผูถื้อหุ้นท่ีมีความประสงคจ์ะท าหนา้ท่ี
เป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนเสียง ไดโ้ปรดแสดงตนและแจง้ช่ือ-นามสกุลท่ีไมโครโฟน  เพื่อท่ี
เจา้หนา้ท่ีจะไดน้ าท่านเขา้ประจ าจุดตรวจนบัคะแนนในหอ้งประชุมน้ี 
คุณพนิดำ   พชิำลยั  รับอาสาเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้ ในการเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนเสียงใน
คร้ังน้ี 

 

ประธานฯขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามท่ีก าหนด ซ่ึงประกอบดว้ย 11 วาระ 
ตามล าดบั  ดงัน้ี 

 
วำระที ่ 1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี  2560 

ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี ๏๒60  ซ่ึง
ไดจ้ดัประชุม เม่ือวนัท่ี  ๏ํ  เมษายน  ๏๒60    โดยบริษทัไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้กบัผูถื้อ
หุ้นพิจารณาล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  คณะกรรมการมีความเห็นว่า  การบนัทึกรายงานการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  ประจ าปี ๏๒60   มีความถูกตอ้ง  ครบถว้น  จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

ประธำนฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี  ๎ หรือไม่   
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 

 

มติทีป่ระชุม     ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี ๏๒60   ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง 

มากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 
เห็นดว้ย 1,776,039,556 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

รวม 1,776,039,556 100.00 
      

    หมายเหตุ  :  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุม  
จ านวน     10    ราย   คิดเป็นจ านวนหุ้น    ๔,071,500  หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน  ๎,379  ราย   คิดเป็น  1,776,039,556  หุน้ 
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วำระที ่2 พจิำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2560 

ประธำนฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่   บริษทัไดน้ าส่งรายงานประจ าปี 2560   และงบการเงินประจ าปี  2560  ให้กบั 
ผูถื้อหุน้ทุกท่านทราบล่วงหนา้แลว้   โดยในวาระน้ี ประธานฯไดม้อบหมายใหคุ้ณชูชาติ      

เพช็รอ าไพ  ประธานคณะกรรมการบริหาร  เป็นผูน้ าเสนอต่อท่ีประชุม มีรายละเอียด ดงัน้ี 

คุณชูชำต ิ     กล่าววา่ การปล่อยสินเช่ือ บริษทัมียอดปล่อยสินเช่ือในปี 2560 อยูท่ี่ ๒๕,ํ๐๖ ลา้นบาท ปี ๏๒๒๖ อยูท่ี่  
๐๔,๔๎๔ ลา้นบาท เพิ่มข้ึน ๏ํ,๐๏๏ ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๕ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
- ส าหรับการปล่อยสินเช่ือของปี ๏๒๓ํ  ประกอบดว้ย  

1. สินเช่ือทะเบียนรถจกัรยานยนต ์ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๎๔  
2. สินเช่ือทะเบียนรถยนต ์ คิดเป็นร้อยละ ๏๒.๎๎   
3. สินเช่ือรถเพื่อการเกษตร คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๏   
4. สินเช่ือส่วนบุคคล  คิดเป็นร้อยละ ๖.ํ๏  
5. สินเช่ือนาโนไฟแนนซ์  คิดเป็นร้อยละ ๏.๖๑  
6. สินเช่ือโฉนดท่ีดิน คิดเป็นร้อยละ ๎๐.๖๑  

- ยอดลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือคงคา้ง ณ วนัท่ี ๐๎ ธนัวาคม ๏๒๓ํ  มีจ  านวนทั้งส้ิน  ๐๒,๓๏๏  ลา้นบาท 
ปี ๏๒๒๖ อยูท่ี่ ๏๐,๒๑๎ ลา้นบาท   เพิ่มข้ึน ๎๏,ํ๕๎ ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ ๒๎.๐๏ ประกอบดว้ย 

1. สินเช่ือทะเบียนรถจกัรยานยนต ์13,๑๑ํ ลา้นบาท  
2. สินเช่ือทะเบียนรถยนต ์๎๎,๓๔๎ ลา้นบาท  
3. สินเช่ือรถเพื่อการเกษตร ๎,๔๐๐ ลา้นบาท  
4. สินเช่ือส่วนบุคคล ๏,๕๑๑ ลา้นบาท  
5. สินเช่ือนาโนไฟแนนซ์ ๎,ํ๎๐ ลา้นบาท  
6. สินเช่ือโฉนดท่ีดิน ๑,๖๏๎ ลา้นบาท  

  

ทั้งน้ี เป็นผลจากจ านวนลูกคา้ท่ีเพิ่มข้ึนจากการขยายสาขาเพื่อเพิ่มพื้นท่ีการใหบ้ริการ 
โดยในปี ๏๒๓ํ มีการเปิดสาขาเพิ่มทั้งส้ิน ๔๓ํ สาขา จากส้ินปี ๏๒๒๖ ท่ีมีสาขาจ านวน ๎,๓๓๑ 
สาขา ท าใหบ้ริษทัมีสาขารวมทั้งส้ิน ๏,๑๏๑ สาขา  
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- ดา้นคุณภาพลูกหน้ีสินเช่ือในปี ๏๒๓ํ แสดงให้เห็นวา่ลูกหน้ีท่ีคา้งช าระไม่เกิน ๐ํ วนั (๎ งวด) 
คิดเป็นร้อยละ ๖ํ.๔๔ ของลูกหน้ีสินเช่ือทั้งหมด  และลูกหน้ีท่ีคา้งช าระระหวา่ง ๐๎ ถึง ๖ํ วนั
(๏-๐ งวด)  คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๖  โดยมีลูกหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPL)  คิดเป็นร้อยละ ๎.๏๑  

- การตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ในปี ๏๒๓ํ บริษทัมีการตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
๎,๎๔๎  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๏๖ ของลูกหน้ีสินเช่ือรวม เปรียบเทียบค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ในปี ๏๒๓ํ กบัลูกหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดแ้ลว้คิดเป็นร้อยละ ๏๓๒  

- ในปี ๏๒๓ํ  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วมจ านวน ๔,๑๔ํ ลา้นบาท  เม่ือเทียบกบัปี ๏๒๒๖ 

ซ่ึงอยูท่ี่ ๑,๑๔๏ ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ ๓๔.ํ๔  

- รายได้ในปี ๏๒๓ํ จ านวน ๔,๑๔ํ ล้านบาทนั้น เป็นรายได้ดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการ

ให้บริการสินเช่ือ จ านวน ๓,๔๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖ํ.๖๒ ของรายได้รวม รายได้

ค่าธรรมเนียมและบริการเป็นรายไดค้่าปรับและค่าติดตามทวงถามท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้ท่ีผิดนดั

ช าระ จ านวน ๓๑๏ ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๖ ของรายไดร้วม และรายไดอ่ื้น ๐๑ ลา้นบาท คิด

เป็นร้อยละ ํ.๑๓ ของรายไดร้วม 

- ส าหรับฐานะการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี ๐๎ ธนัวาคม ๏๒๓ํ สรุปได ้ดงัน้ี 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วม ๐๓,๖๒๐  ลา้นบาท , หน้ีสินรวม ๏๕,ํ๎ํ ลา้นบาท  

  และส่วนของผูถื้อหุน้รวม ๕,๖๑๐ ลา้นบาท   

- อตัราส่วนทางการเงินของกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี  

อตัรำส่วนทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ 2560  2559 
 * อตัราดอกเบ้ียรับ 23.91%  2๐.๑๕% 
 * อตัราดอกเบ้ียจ่าย 3.06%  ๏.๕๐% 
 ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย 20.85%  20.๓๒% 
 อตัราก าไรสุทธิ (%) 33.47%  ๐๏.๔๑% 
 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 8.15%  7.๕๎% 
 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้(%) 31.99%  23.๔๏% 
 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้(เท่า) 3.13  ๏.๓๒ 
 NPL (%) 1.24%  ๎.ํ๔% 
  

*อตัราส่วนดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายค านวณจากค่าเฉล่ีย ๑ ไตรมาส ของแต่ละปี 
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เก่ียวกบันโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่  บริษทัฯ ได้ยื่นหนงัสือเขา้ร่วมกบัทางสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) แลว้ และไดรั้บการตอบรับอนุมติัเขา้ร่วมโครงการดงักล่าว   
ทั้งน้ี โดยอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการตามขั้นตอนขอรับการรับรอง  คาดวา่จะไดรั้บการอนุมติัภายในปี
น้ีอยา่งแน่นอน 

 
 

ประธำนฯ กล่าววา่ หากท่านผูถื้อหุน้ใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม หรือตอ้งการใหบ้ริษทัฯช้ีแจงใน
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งในวาระน้ี ขอใหส้อบถามผา่นไมโครโฟนท่ีจดัเตรียมไว ้ โดยขอให้แจง้ช่ือ-
นามสกุล ก่อนถามค าถามดว้ย 

 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มีค าถาม และมีขอ้คิดเห็น ดงัน้ี 
 คุณสุริยพงศ์  วฒันำศักดิ์   :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม และแสดงความคิดเห็น ดงัน้ี 

  อนัดบัแรกกระผมขอฝากให้ปรับปรุงเร่ืองการลงทะเบียน เน่ืองจากมีความล่าช้ามาก และขอ

สอบถามเร่ือง NPL ของบริษทั ในขณะท่ีภาพรวมบริษทัเติบโตข้ึน แต่  NPL ไม่ลดลง อยากทราบ

สาเหตุวา่ท าไม NPL จึงไม่ลดลง และในอนาคตจะสามารถปรับลงใหเ้ท่าเดิมไดห้รือไม่ 

 คุณชูชำติ  เพช็รอ ำไพ  :  ประธานคณะกรรมการบริหาร เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

  NPL ท่ีเพิ่มข้ึนนั้น เน่ืองจากบริษัทขยายตวัข้ึนมาก และมีการเพิ่มผลิตภณัฑ์ใหม่ข้ึนมา  

คือ สินเช่ือโฉนดท่ีดิน    โดยนบัแต่วนัท่ีบริษทัฯเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ด้วยทุนท่ีมีจ ากัด บริษทัฯจึงไม่ได้ให้บริการสินเช่ือโฉนดท่ีดินในขณะนั้น   บริษทัฯได้ให้บริการ

สินเช่ือทะเบียนรถจกัรยานยนต์, สินเช่ือทะเบียนรถยนต์ ต่อมาบริษทัสามารถระดมทุนได้ จึงเร่ิม

ให้บริการสินเช่ือโฉนดท่ีดิน  การเร่ิมตน้ท าสินเช่ือโฉนดท่ีดินจะมีเร่ืองของ Learning Curve หรือการ

เรียนรู้ต่างๆ ซ่ึงถือว่าเป็นส่ิงใหม่  ยอมรับวา่บริษทัฯไม่มีประสบการณ์ในการท าสินเช่ือโฉนดท่ีดินมา

ก่อน  ก็อาจถูกลูกคา้บางรายหลอกบา้ง   ซ่ึงสาเหตุท่ี NPL สูงข้ึนนั้นมาจากสินเช่ือโฉนดท่ีดิน  แต่

บริษทัฯก็เรียนรู้ท่ีจะปรับตวั ซ่ึง  ณ ตอนน้ีบริษทัฯไดรู้้วธีิการและขั้นตอนต่างๆในการให้บริการสินเช่ือ

โฉนดท่ีดินเป็นอยา่งดีแลว้    และบริษทัไดต้ั้งเป้าหมาย  NPL ไวไ้ม่ใหเ้กิน 1.5%  
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 คุณทนิำรัตน์  ทติภำกร  :  (ผูรั้บมอบฉนัทะ) สอบถาม ดงัน้ี 

บริษทัฯมีแนวทางอย่างไรในการบริหารจดัการกับ พรบ.ดอกเบ้ียและพรบ.เช่าซ้ือฉบบัใหม่  
และเร่ืองมาตรฐานบญัชีใหม่ IFRS9 บริษทัไดมี้การวางแผนด าเนินการอยา่งไร    

 คุณชูชำติ  เพช็รอ ำไพ  :  ประธานคณะกรรมการบริหาร เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

อา้งถึง พรบ.ห้ามเรียกเก็บดอกเบ้ียเกินอตัรา ในขอ้ (2) ไดร้ะบุไวว้่า สามารถเรียกเก็บดอกเบ้ียได้

ไม่เกิน ๎๒% และขอ้ (3) ระบุไวว้า่ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆสามารถเรียกเก็บไดต้ามสมควร โดยบริษทัคิดค่าใชจ่้าย

อ่ืนๆ ๕% ซ่ึงรวมแลว้ไม่เกิน 23% และในเร็วๆน้ีจะมีการประกาศใช ้พรบ.ฉบบัใหม่ เรียกวา่พรบ.ก ากบั

สถาบนัการเงินหรือนอนแบงก์ รวมทั้งบริษทัท่ีท าธุรกิจเช่าซ้ือ, ลิสซ่ิง และสินเช่ือมีหลกัประกัน  

โดย พรบ.ฉบบัน้ีจะมี ๐ หมวดใหญ่ คือ หมวดท่ี ๎ ประกอบไปดว้ยคณะกรรมการ เช่น ผูแ้ทนธนาคาร

แห่งประเทศไทย, ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั และผูท้รงคุณวุฒิ   หมวดท่ี ๏ วา่ดว้ยวิธีการก ากบัดูแล คือ 

การก ากบัดูแลบริษทัจ ากดั หรือบริษทัมหาชน ท่ีมีระบบสาขาครอบคุลมทัว่ประเทศ และให้ความเป็น

ธรรมแก่ลูกคา้   และหมวดท่ี ๐ คือ เร่ืองดอกเบ้ีย ในพรบ.ฉบบัน้ีเขียนไวช้ดัเจน ดอกเบ้ียรวมค่าติดตาม

,ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม รวมทุกอยา่งใหเ้ป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการ แต่อยา่งไรก็ตาม

กฎหมายไดร้ะบุไวช้ดัเจนอยูแ่ลว้ กล่าวโดยสรุปคือ วตัถุประสงคข์องกฎหมายฉบบัน้ีหรือพรบ.ฉบบัน้ี 

กระผมเช่ือว่าต้องการจ าแนกระหว่างสินเช่ือท่ีถูกกฎหมายและสินเช่ือท่ีไม่ถูกกฎหมาย    หาก

ผูป้ระกอบการหรือประชาชนมีปัญหาก็สามารถโทร.ปรึกษาคณะกรรมการได้ เน่ืองจากมีกรอบท่ี

ชัดเจน ภายใต้ พรบ.ฉบบัใหม่ท่ีจะประกาศใช้   บริษทัฯมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งหาก พรบ.ฉบบัน้ี

ประกาศใช ้  และบริษทัไม่ไดท้  าธุรกิจเช่าซ้ือจึงไม่เก่ียวกบั พรบ.เช่าซ้ือ แต่อยา่งใด  

ในส่วนของมาตรฐานบญัชีใหม่ IFRS 9 ตาม Road Map จะประกาศใชใ้นปี ๏๒๓๏  หรือปี ๏๒๓๐ ใน

การเปล่ียนแปลงดงักล่าวบริษทัไม่ไดน่ิ้งนอนใจ   ซ่ึงผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ คือ บริษทัส านกังานอีวาย 

จ ากดั และมีบริษทั KPMG เป็นผูพ้ฒันาโปรแกรม และไดใ้ห้มีการทยอยการตั้งส ารองไวแ้ลว้  หากมี

การประกาศใช ้บริษทัก็จะไม่ไดรั้บผลกระทบแต่อยา่งใด 
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 คุณแสงจันทร์  ปรีชำยุทธศิลป์   :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม ดงัน้ี 

ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ และเดือนมีนาคมท่ีผ่านมา มีกระแสข่าวออกมาว่าบริษทัฯถูกลูกค้า
ฟ้องร้องว่าได้เรียกเก็บดอกเบ้ียเกินอตัรา และมีหนังสือพิมพ์ฉบับหน่ึงท่ีออกข่าวโจมตีบริษทัอยู่
สม ่าเสมอ อยากทราบวา่ขณะน้ีมีความคืบหนา้อยา่งไร 

 คุณชูชำติ  เพช็รอ ำไพ  :  ประธานคณะกรรมการบริหาร เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

หนงัสือพิมพ์ไดมี้การลงข่าวเร่ือง บริษทัฯไดเ้รียกเก็บดอกเบ้ียเกินอตัรา หากเป็นเร่ืองดอกเบ้ียก็
เป็นไปตามท่ีกระผมได้เรียนช้ีแจงไปขา้งตน้ แต่อย่างไรก็ตาม เม่ือมีการประกาศใช้ พรบ.ฉบบัใหม่ 
ทุกอยา่งก็จะคล่ีคลาย  กระผมขอเรียนท่านผูถื้อหุน้ไดท้ราบวา่ไม่ตอ้งมีความกงัวลในเร่ืองน้ีแต่อยา่งใด    

 

 คุณวสันต์  เจริญทองตระกูล   :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม ดงัน้ี 

พรบ.ก ากบัสถาบนัการเงินหรือนอนแบงก์ฉบบัน้ี จะมีผลบงัคบัใช้เป็นระยะเวลา ๏ ปี หรือไม่  
และท่ีท่านเรียนแจง้วา่ Margin หรือ Space ของบริษทัฯ คือ ๏๐%  หากมีพรบ.ฉบบัน้ีข้ึนมาจะเป็นการ
เปิดช่องให้มีการเรียกเก็บดอกเบ้ียเกินอตัราหรือไม่   อยากให้ทางผูบ้ริหารช่วยช้ีแจงว่าจะเป็น พรบ.
ฉบบัน้ีจะมีผลกบับริษทัอยา่งไร และจะส่งผลต่อก าไรของบริษทัมากนอ้ยเพียงใด 

 คุณชูชำติ  เพช็รอ ำไพ  :  ประธานคณะกรรมการบริหาร เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งร่าง พรบ. หลงัจากท่ีกระผมทราบข่าวมาขณะน้ีเดือนเมษายนไดมี้การร่าง พรบ.
ฉบบัน้ีเรียบร้อยแลว้    ส่วนอตัราดอกเบ้ียข้ึนอยูก่บัธนาคารแห่งประเทศไทยหรือคณะกรรมาธิการจะ
ตั้งไว ้  และหากบริษทัมีการคิดดอกเบ้ียในอตัราท่ีสูงกบัลูกคา้ บริษทัฯก็จะอยูย่ากซ่ึงลูกคา้ก็จะหนีไป
ใชบ้ริการท่ีอ่ืนแทน  ในขณะเดียวกนัหากคู่แข่งมีการคิดดอกเบ้ียในอตัราท่ีสูง แต่ดอกเบ้ียของบริษทัฯ
นั้นสมเหตุสมผลลูกคา้ก็จะมาใชบ้ริการกบัเรา  

 

 คุณภำณุวฒัน์   ด่ำนชูธรรม  :  (ผูรั้บมอบฉนัทะ) สอบถาม ดงัน้ี 

สืบเน่ืองจากทางท่านผูบ้ริหารแจง้ว่า Road Map ใชเ้วลา ๎ ปี นั้น จะแลว้เสร็จ จากท่ีผ่านมากว่า
จดหมายจะออกมาก็ใช้ระยะเวลาประมาณ ๏-๐ ปี  จึงอยากทราบว่ามีประกาศอยา่งไรท่ีเป็นลายลกัษณ์
อกัษรว่า พรบ.ฉบบัใหม่จะแลว้เสร็จภายในปี ๏๒๓๎ และนกัลงทุนจะมีความมัน่ใจไดอ้ยา่งไรวา่ พรบ.
ฉบบัใหม่จะแลว้เสร็จภายในปี ๏๒๓๎ น้ี จริง 
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 คุณชูชำติ  เพช็รอ ำไพ  :  ประธานคณะกรรมการบริหาร เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

ท่านผูถื้อหุ้นสามารถเขา้ไปเยี่ยมชมไดใ้นเวบ็ไซตข์อง ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั  และสามารถ
เขา้ไปแสดงความคิดเห็นได ้  ซ่ึงก าหนดใหแ้สดงความคิดเห็นไดภ้ายใน ๐ํ เมษายน ๏๒๓๎ น้ี   หลงัจาก
น้ีก็จะเป็นขั้นตอนของกฎหมายต่อไป 

 
 คุณสุริยพงศ์  วฒันำศักดิ์   :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) แสดงความคิดเห็น ดงัน้ี 

กระผมขอกล่าวถึงรายงานความย ัง่ยนืของบริษทัฯ คือ ในหนา้ ๖ พบมีประเด็นต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความสุขทางเศรษฐกิจ, ความสุขทางดา้นสังคม, ความสุขทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม, การหมุนเวียนของ
ระบบเศรษฐกิจ, การบรรเทาทุกขป์ระชาชน และการใชท้รัพยากร กระผมคิดวา่เป็นเร่ืองท่ีดีท่ีมีความ
หลากหลาย แต่ส่ิงท่ีกระผมมองว่าเก่ียวขอ้งกบับริษทัมากท่ีสุดก็คือ ความสุขทางเศรษฐกิจ ในขณะท่ี
บริษทัฯมีการเติบโตข้ึนทุกปี ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีดี แต่หากมองในทางกลบักนั ก็จะสะทอ้นถึงปัญหาเร่ือง
การเงินของผูท่ี้มีรายได้น้อย หรือผูท่ี้ตอ้งพึ่งพาบริษทัฯ ทั้งน้ี ควรท าอย่างไรจึงเป็นประโยชน์แก่ทั้ง 
สองฝ่าย กระผมคิดว่า อัตราการช าระเงินของลูกค้าค้าท่ีเกิน ๐ํ วนั หรือ ๖ํ วนั มีประมาณ ๔%  
และเกิดเป็น NPL ประมาณ ๎% รวมแลว้ประมาณ ๕% หากมองในมุมกลบั แทนท่ีบริษทัจะเนน้ความ
ย ัง่ยนืเป็นหลกั และมาเนน้วา่ควรท าอยา่งไรให้ตวัเลข ๕% ส่วนน้ีลดลงไปได ้ก าไรของบริษทัก็จะดีข้ึน 
ชุมชนก็จะดีข้ึน คือ ควรท าให้อย่างไรท่ีจะให้ลูกคา้ช าระเงินให้ตรงตามก าหนดภายใน ๐ํ วนั และท า
อย่างไรให้ NPL ลดลงไปเร่ือยๆ ส่ิงน้ีคือความย ัง่ยืนของชุมชนท่ีแทจ้ริง หากชุมชนหรือลูกหน้ีของ
บริษทัมีการเงินท่ีแข็งแรง และสามารถช าระเงินให้กบับริษทัตรงตามเวลา ภายใน ๐ํ วนั โดยวิธีการ 
เช่น ใหบ้ริษทัเขา้ไปร่วมพูดคุยหรือจดักิจกรรมแนะน าอาชีพ, การไม่สร้างหน้ี, การหมุนเงินอยา่งไรให้
เหมาะสม หรือเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัชุมชน จึงจะตอบโจทยม์ากท่ีสุด น่ีคือขอ้เสนอแนะจากกระผม 

 
 คุณภำณุวฒัน์  ด่ำนชูธรรม  :  (ผูรั้บมอบฉนัทะ) สอบถาม ดงัน้ี 

สืบเน่ืองจาก พรบ.ฉบับใหม่ยงัไม่ได้บังคับใช้ ณ วนัน้ี และ พรบ.ท่ีจะบังคับใช้กับบริษัท  
คือ ประมวลแพ่งพาณิชยแ์ละ พรบ.ท่ีห้ามเรียกเก็บดอกเบ้ียเกินอตัรา กระผมจึงได้ไปศึกษาขอ้มูล
เพิ่มเติม และได้ไปอ่านค าพิพากษาศาลฎีกา ๏ ฉบับ ฉบับแรกคือ ปี ๒๏๖๕/๏๒๒๎ และ ๏๎๐๎/๏๒๓ํ  
จึงขอให้ทางผูบ้ริหารและคณะกรรมการช่วยอธิบายว่า ณ ขณะน้ีกฎหมายท่ีบงัคบัใช้กบับริษทัอ่ืนคือ 
ประมวลแพง่พาณิชยม์าตรา ๓๒๑   และ   พรบ.ห้ามเรียกเก็บดอกเบ้ียเกินอตัรา พ.ศ.๏๑๔๒  มาตรา ๐ และ
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ค าพิพากษาฎีกาฉบบัน้ีไดก้ล่าวถึงเร่ืองน้ีไว ้กระผมจึงอยากขอให้ทางผูบ้ริหารและกรรมการ รวมถึง
ผูส้อบบญัชี ช่วยอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 

 

 คุณดำวนภำ  เพชรอ ำไพ  :  กรรมการผูจ้ดัการ เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

เก่ียวกับ พรบ.ฉบับท่ีทางผูถื้อหุ้นอ้างถึง เป็นพรบ.ฉบบัเก่า ปัจจุบันน้ีได้ใช้ พรบ.ฉบบัใหม่  
ปี ๏๒๓ํ  ซ่ึงหากจะมีการอา้งอิง ตอ้งอา้งอิงถึง พรบ.ฉบบัปี ๏๒๓ํ  

 
 คุณภำณุวฒัน์  ด่ำนชูธรรม  :  (ผูรั้บมอบฉนัทะ) สอบถาม ดงัน้ี 

ใจความส าคญัท่ีเปล่ียนแปลง มีอยา่งไรบา้ง 
 คุณชูชำติ  เพช็รอ ำไพ  :  ประธานคณะกรรมการบริหาร เรียนช้ีแจงเพิ่มเติม ดงัน้ี 

พรบ.ห้ามเรียกเก็บดอกเบ้ียเกินอตัรา ฉบบัปี ๏๒๓ํ กล่าวคือ (๎) ให้คิดดอกเบ้ียตามกฎหมาย  
(๐) ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆสามารถเก็บไดต้ามสมควร 

 

 คุณวนิดำ  พชิำลยั  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) แสดงความคิดเห็น ดงัน้ี 

ดิฉันขอสนับสนุนเร่ืองของความย ัง่ยืน ดิฉันคิดว่าผูถื้อหุ้นทุกท่านก็มีความประสงค์ท่ีจะให ้
บริษทัฯเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างความย ัง่ยืนให้กบัชุมชนและประเทศ และหากบริษทัฯสามารถให้
ความรู้กับคนไทยซ่ึงค่อนข้างอ่อนมากในการจดัการเร่ืองเงิน หรือเร่ืองการมีวินัยในการด ารงชีวิต  
ในปัจจุบนัคนรุ่นใหม่มีความรู้ทางดา้นการเงินนอ้ยมาก   หากบริษทัจะเขา้ไปช่วยในเร่ืองน้ีดว้ย โดย
อาจจะจา้งมหาวทิยาลยัในพื้นท่ีเขา้ไปช่วยใหค้วามรู้ หรือการอบรมต่างๆ  บริษทัฯอาจไดลู้กคา้ท่ีเขา้มา
ใชบ้ริการท่ีเพิ่มข้ึนไดอี้กทางหน่ึง 

 

 คุณจีริสุดำ  เจำะจิตต์  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม ดงัน้ี 

สอบถามเร่ืองการขยายสาขา ทางบริษทัมีการขยายสาขาหลายร้อยสาขาต่อปี อยากทราบวา่บริษทั
สามารถหาพนกังานท่ีมีคุณภาพไดอ้ยา่งไร     ซ่ึงเม่ือสักครู่ไดดู้จากวีดีทศัน์    คุณปริทศัน์แจง้ว่าตอ้ง
เป็นพนกังานท่ีมีประสบการณ์ในบริษทั ๎ํ ปี ปัจจุบนันโยบายน้ียงัเป็นเช่นเดิมอยูห่รือไม่  
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 คุณชูชำติ  เพช็รอ ำไพ  :  ประธานคณะกรรมการบริหาร เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

   บุคลากรของบริษทั แบ่งออกเป็น ๏ ส่วน ในส่วนท่ีคุณปริทศัน์พูดถึงคือ ระดบัผูจ้ดัการ ซ่ึงมี

ประสบการณ์ ๎ํ ปี  บุคลากรในระดบัจงัหวดัก็จะมีผูจ้ดัการประจ าสาขาใหญ่   ในอ าเภอหรือสาขายอ่ย

ก็จะมีหัวหน้า   ซ่ึงมีประสบการณ์ ๐ ปี และในส่วนของต าบลหรือศูนย์บริการ พนักงานก็จะมี

ประสบการณ์ ๎ ปี ดงันั้น  เม่ือบริษทัรับพนกังานก็จะรับพนกังานท่ีมีประสบการณ์ และเป็นคนทอ้งถ่ิน 

หลงัจากนั้นก็จะยา้ยไปเป็นหัวหน้าพื้นท่ีอ่ืน เป็นตน้ เพราะฉะนั้นพนกังานระดบัหัวหน้ายงัมีอีกเป็น

จ านวนมาก   และผูจ้ดัการ ๎ ท่าน จะดูแล ๎ํ สาขายอ่ย และ ๎ํ ศูนยบ์ริการ  

ประธำนฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี  ๏  อีกหรือไม่   
 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอผา่นไปวาระถดัไป 
 

หมำยเหตุ   วาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบ  ผูถื้อหุน้จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 
 

วำระที ่ 3 พจิำรณำอนุมัติงบกำรเงินประจ ำปี ส ำหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2560 

ประธำนฯ    กล่าวรายงานต่อท่ีประชุมวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. ๏๒๐๒ (รวมท่ีมีการแกไ้ข 
เพิ่มเติม) มาตรา ๎๎๏ และขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ ๒๒ ก าหนดใหบ้ริษทัฯ ตอ้งจดัท ารายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี และจดัท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนเพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อ
พิจารณาอนุมติั โดยคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
อนุมติังบการเงินประจ าปี  ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม  2560  ท่ีผา่นการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ โดย ผูส้อบบญัชีได้
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่มีความถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงบริษทัไดแ้นบงบการเงินดงักล่าวในรูปแบบของ CD 
Rom ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมเพื่อใหผู้ถื้อหุ้นไดศึ้กษารายละเอียดแลว้ ซ่ึงแสดงไวใ้น
รายงานประจ าปี ของบริษทัฯ หนา้ท่ี ๎๎8 ถึง ๎71  จึงขอน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณา
อนุมติั 

 
ประธำนฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี  ๐  อีกหรือไม่   
 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 
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มติทีป่ระชุม    ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติังบการเงินประจ าปี ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี  ๐๎ ธนัวาคม  

              ๏๒60  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงัน้ี  

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 
เห็นดว้ย 1,775,977,457 99.939 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 1,084,400 0.061 

รวม 1,777,061,857 100.00 
  หมายเหตุ  :  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึน   

จ านวน  8  ราย   คิดเป็นจ านวนหุน้   1,022,301  หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน  ๎,๐๕๔  ราย   คิดเป็น  1,777,061,857 หุน้ 

 
วำระที ่4 พจิำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรของบริษัท และกำรจ่ำยเงินปันผล ประจ ำปี  2560 

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

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

       ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี ๐๎ ธนัวาคม ๏๒60 บริษทัมีก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการจ านวน ๏,๑๖๑,๔๒๎,๖๒๐ บาท   โดยจดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน ๏๔,๓ํํ,ํํํ 
บาท ซ่ึงท าใหทุ้นส ารองตามกฎหมายมีจ านวนร้อยละ ๎ํ ของทุนจดทะเบียนตามกฎหมาย และ
จ่ายเงินปันผลประจ าปีส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี ๎ มกราคม ถึงวนัท่ี ๐๎ ธนัวาคม ๏๒๓ํ 
ในอตัราหุน้ละ  ํ.๎๕ บาท ส าหรับผูถื้อหุ้นจ านวน ๏,๎๏ํ,ํํํ,ํํํ หุน้ รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 
๐๕๎,๓ํํ,ํํํ บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ ๎๒.๐ํ ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการปี ๏๒๓ํ 
โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล(Record Date)  ในวนัท่ี ๐ํ เมษายน 25๓๎ และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี  ๎๑  พฤษภาคม  25๓๎ 
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32/1  ถนนจรัญสนิทวงศ ์ แขวงบางออ้  เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร  10700  โทร. 02-8801033 แฟกซ์  02-8801733 
 

14 
 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มีค าถาม และมีขอ้คิดเห็น ดงัน้ี 
 

 คุณรพพีล  ยำปะโรหิต   :  (ผูรั้บมอบฉนัทะ) สอบถาม ดงัน้ี 

กระผมเข้าใจว่าบริษัทฯต้องการจะเก็บผลก าไรเพื่อท่ีจะน าไปเป็นทุนในการขยายกิจการ  
เช่น น าไปปล่อยสินเช่ือเพิ่ม อยากทราบวา่มีแนวโนม้ท่ีบริษทัฯจะจ่ายปันผลเป็นหุน้หรือไม่ 

 

 คุณชูชำติ  เพช็รอ ำไพ  :  ประธานคณะกรรมการบริหาร เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

  การจ่ายปันผลจะมี ๏ ประเภท คือ การจ่ายปันผลเป็นเงินสด และการจ่ายปันผลเป็นหุ้น  

ด้วยจ านวนท่ีเท่ากนัข้ึนอยู่กบัจ านวนท่ีท่านผูถื้อหุ้นถือ ทั้งน้ีคณะคณะกรรมการบริษทัได้หารือกัน  

และมีขอ้สรุปวา่ใหจ่้ายปันผลเป็นเงินสด   เน่ืองจากตั้งแต่แรกเร่ิมเดิมทีบริษทัก็ไดจ่้ายปันผลเป็นเงินสด 

และยงัไม่มีแนวโนม้ท่ีจะเปล่ียนแปลงการจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้แต่อยา่งใด 

ประธำนฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี  ๑  หรือไม่   

 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 
 

มติทีป่ระชุม    ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรของบริษทั  และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี  ๏๒๒๖   
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงัน้ี  

 

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 
เห็นดว้ย 1,743,387,057 98.105 
ไม่เห็นดว้ย 33,676,200 1.895 
งดออกเสียง 0 0 

รวม 1,777,063,257 100.00 
       

  หมายเหตุ  :  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึน   
จ านวน   1   ราย  คิดเป็นจ านวนหุน้  1,400   หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน  ๎,388  ราย   คิดเป็น  1,777,063,257   หุน้ 
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วำระที ่ 5 พจิำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรบริษัททีต้่องออกตำมวำระ 

ประธำนฯ    กล่าววา่ ส าหรับรายละเอียดในวาระน้ี  ขอมอบหมายให ้ดร.โยธิน  อนาวลิ ประธานคณะกรรมการ 
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   เป็นผูน้ าเสนอต่อท่ีประชุม 

ดร.โยธิน กล่าววา่  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 18  ระบุวา่ในการประชุมประจ าปีทุกคร้ัง    กรรมการจะตอ้ง
ออกจากต าแหน่งอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้ออก
โดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบั ๎ ใน ๐ ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 น้ี มีกรรมการ
บริษทัท่ีครบก าหนดตามวาระจ านวน ๏ ท่าน ดงัน้ี  

1. นางกองแกว้    เป่ียมดว้ยธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ 
   ก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรรษทัภิบาล  
   และกรรมการอิสระ 
๏. นางนงนุช    ดาวาสุวรรณ**     กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนด 

       ค่าตอบแทน  และกรรมการอิสระ        
**คุณนงนุช   ดาวาสุวรรณ  นบัอายวุาระต่อจากกรรมการคนเดิมท่ีลาออกไป                                   

และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  จึงขอเชิญกรรมการทั้ง  2  ท่านท่ีครบ
วาระตามรายช่ือขา้งตน้  ซ่ึงถือวา่มีส่วนไดส่้วนเสียในวาระน้ีออกจากหอ้งประชุม  จนกวา่การ
พิจารณาวาระน้ีจะแลว้เสร็จ  และขอใหก้รรมการทั้ง ๏ ท่าน กลบัเขา้หอ้งประชุมอีกคร้ังหลงัการ
ประชุมระเบียบวาระน้ีแลว้เสร็จ 

ซ่ึงประวติัโดยสังเขปของทั้ง  ๏  ท่าน  ปรากฏตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ๐ ในเอกสารเชิญ

ประชุม  หนา้  ๑๏-๑๒  ตามท่ีจดัส่งใหท้่านผูถื้อหุ้นล่วงหนา้แลว้   คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณา

ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา  โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษทัฯ และ

คุณสมบติัของกรรมการในดา้นต่างๆ เป็นรายบุคคลแลว้  เห็นวา่กรรมการทั้ง  ๏  ท่าน  ซ่ึงตอ้งออก

จากต าแหน่งตามวาระ เป็นผูมี้ความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ด าเนินการงานของบริษทั  ช่วยสนบัสนุนคณะกรรมการในการก าหนดทิศทางธุรกิจ และการ

บริหารงานของบริษทั สามารถท่ีจะช่วยพฒันาบริษทัได ้  

ในปีท่ีผา่นมา บริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกตั้ง

เป็นกรรมการล่วงหนา้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนธนัวาคม 2560  แต่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือ

บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกตั้งเขา้มาแต่อยา่งใด 
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  จึงเห็นควรเสนอใหก้รรมการทั้ง ๏ ท่าน  ไดรั้บการพิจารณาเลือกตั้งกลบัมาเป็น

กรรมการของบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง  

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มีค าถาม และมีขอ้คิดเห็น ดงัน้ี 
 

 คุณสุริยพงศ์  วฒันำศักดิ์   :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม ดงัน้ี 

ทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือทางบริษทัมีขอ้บงัคบัหรือไม่ว่า กรรมการสามารถ
ด ารงวาระไดไ้ม่เกินก่ีปี เช่น ไม่เกิน ๓ ปี  

 ดร.โยธิน  อนำวลิ  :  ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

  ขอ้บงัคบัท่ีทางตลาดหลกัทรัพยไ์ดก้  าหนดไว ้คือ ให้ได ้๏ วาระ และมีสิทธ์ิท่ีจะกลบัเขา้มาอีก

วาระหน่ึง แต่ทั้งน้ี บริษทัไดพ้ิจารณาตามความรู้และความสามารถท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัเป็นเกณฑ์

การพิจารณา   ซ่ึงกรรมการทั้ ง ๏ ท่าน ก็มีประสบการณ์ และมีความเป็นอิสระในการท างาน 

คณะกรรมการจึงไดพ้ิจารณาตามความรู้ความสามารถและเห็นสมควรท่ีจะไดด้ ารงต าแหน่งต่อไป 

 คุณสุริยพงศ์  วฒันำศักดิ์   :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม ดงัน้ี 

อีกประเด็นหน่ึง คือ หากทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดไว ้ไม่เกิน ๓ ปี หรือไม่เกิน 

๏ วาระ บริษทัมีขอ้ก าหนดดว้ยหรือไม่  

 พลเรือเอกอภิชำติ  เพง็ศรีทอง  :  ประธานกรรมการบริษทั เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

ทางบริษทัยงัไม่ไดมี้ขอ้ก าหนดไวใ้นเร่ืองน้ี 

ดร. โยธิน กล่าวสอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี ๒  อีกหรือไม่   
 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 
 

และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  ประธานฯขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการ โดยลงคะแนนในบตัรลงคะแนนแยกเป็นรายบุคคล  ดงัน้ี 

มติทีป่ระชุม    ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง  
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  ดงัน้ี 
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1. นางกองแกว้   เป่ียมดว้ยธรรม     (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 
เห็นดว้ย 1,776,264,857 99.955 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 800,000 0.045 

รวม 1,777,064,857 100.00 
 

2. นางนงนุช   ดาวาสุวรรณ     (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 
เห็นดว้ย 1,700,845,732 95.711 
ไม่เห็นดว้ย 76,219,125 4.289 
งดออกเสียง 0 0 

รวม 1,777,064,857 100.00 
 

 หมายเหตุ :  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึน   
จ านวน    1    ราย   คิดเป็นจ านวนหุน้ 1,600   หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน ๎,389  ราย   คิดเป็น  1,777,064,857  หุน้ 

วำระที ่6 พจิำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2561 

ประธำนฯ   กล่าวต่อท่ีประชุมวา่  คณะกรรมการบริษทั เห็นควรใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
อนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี ๏๒๓1 
ส าหรับรายละเอียดในระเบียบวาระน้ี ขอมอบหมายให ้ ดร.โยธิน อนาวลิ  ประธานคณะ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูน้ าเสนอต่อท่ีประชุม 

ดร.โยธิน   กล่าววา่ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดด้ าเนินการส ารวจค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยส าหรับปี  ๏๒๓1  โดยพิจารณาจากความรับผดิชอบ และผลการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั รวมถึงไดมี้การส ารวจขอ้มูลเปรียบเทียบอา้งอิงกบั
บริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั  มีขนาดและลกัษณะของธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนัพบวา่ 
ค่าตอบแทนท่ีจ่ายอยูใ่นอตัราใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียโดยรวม  คณะกรรมการบริษทัฯไดพ้ิจารณา
แลว้ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี  ๏๒๓1  โดยมีวงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน  ๕,ํํํ,000  บาท  ดงัน้ี 
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            จ ำนวนเงิน : บำท 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
และกรรมกำรชุดย่อย 

ปี  2561 
( เบีย้ประชุม/คร้ัง ) 

ปี  2560 
( เบีย้ประชุม/คร้ัง ) 

คณะกรรมกำรบริษัท   
- ประธานกรรมการบริษทั      60,000.- 60,000.- 
- กรรมการ 40,000.- 40,000.- 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ   
- ประธานกรรมการ 30,000.- 30,000.- 
- กรรมการ 25,000.- 25,000.- 

คณะกรรมกำรชุดย่อยอ่ืนๆ   
1. คณะกรรมกำรสรรหำ และค่ำตอบแทน  2) คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล  3) คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียง 

- ประธานกรรมการ 30,000.- 30,000.- 
- กรรมการ 25,000.- 25,000.- 

เงินโบนัสประจ ำปี  ส าหรับผลการด าเนินงานในปี ๏๒๓ํ  ท่ีจะจ่ายในปี ๏๒๓๎   
- ประธานกรรมการบริษทั      จ  านวน  ๔ํํ,ํํํ  บาท 
- กรรมการ                             คนละ   ๒ํํ,ํํํ  บาท 

สิทธิประโยชน์อ่ืนใด ไม่มี ไม่มี 
 

                        หมำยเหต ุ:  ค่าเบ้ียประชุมเท่ากบัปีท่ีผา่นมา 

 
ประธำนฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี  ๓  อีกหรือไม่  
 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 
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มติทีป่ระชุม    ท่ีประชุมมีมติอนุมติัประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมด 
ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม  ตามมาตรา ๖ํ แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535   
ก าหนดวา่การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
 

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 
เห็นดว้ย 1,775,428,257 99.908 
ไม่เห็นดว้ย 1,636,600 0.092 
งดออกเสียง 0 0 

รวม 1,777,064,857 100.00 
หมายเหตุ :  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน ๎,389  ราย   คิดเป็น  1,777,064,857  หุน้ 

 

วำระที ่ 7 พจิำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชี ประจ ำปี 2561   

ประธำนฯ  กล่าวช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่  ตามมาตรา ๎๏ํ  แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนด 
 วา่ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของ 

บริษทัทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีประจ าปี 2561 และได้
เสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาเพื่อเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา  
 

ส าหรับรายละเอียดในระเบียบวาระน้ี ขอมอบหมายให ้ คุณกองแกว้  เป่ียมดว้ยธรรม   ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นผูน้ าเสนอต่อท่ีประชุม 

 

คุณกองแก้ว  กล่าววา่ คณะกรรมการบริษทัโดยการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา 
แลว้ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชี จากบริษทั 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2561  เน่ืองจากมีผลงานดา้นการ
ตรวจสอบอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ และเป็นส านกังานสอบบญัชีท่ีไดรั้บการยอมรับทั้งในประเทศ
และระดบัสากล มีบุคลากรท่ีเพียงพอและมีความรู้ ความสามารถและค่าตอบแทนมีความ
เหมาะสม  รวมถึงบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/
บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด   
       เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ส านกังาน 
อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2561 โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชีท่ีน าเสนอใหท่ี้
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติั ดงัน้ี 
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1. นางสาวรัตนา   จาละ         ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  3734  
2. นางสาวสมใจ   คุณปสุต      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499   
3. นางสาวรัชดา   ยงสวสัด์ิวาณิชย ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951  
4. นางสาววรรณวไิล   เพชรสร้าง     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี ๒๐๎๒   

 

โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอ านาจในการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ยได ้และให้ไดรั้บค่าตอบแทน จ านวน  4,180,000   บาท โดยไม่รวม
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  ตามรายละเอียด ดงัน้ี 

ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ส ำหรับบริษัท เมืองไทย ลสิซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) 

       
    รำยละเอยีดงำน 

ปี  2561 ปี  ๏๒๓ํ ปี  ๏๒๒๖ 

ค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงิน ส าหรับ    
- ไตรมาสท่ีหน่ึงส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 600,000.- 600,000.- 550,000.- 
- ไตรมาสท่ีสองส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 600,000.- 600,000.- 550,000.- 
-ไตรมาสท่ีสามส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 600,000.- 600,000.- 550,000.- 
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม ๏๒๓๎ 

2,200,000.- 1,550,000.- 1,350,000.- 

รวม 4,000,000.- ๐,350,000.- ๐,000,000.- 
       ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ส ำหรับบริษัท เมืองไทยลสิซ่ิง อนิชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ ำกัด (บริษัทย่อย) 

 

รำยละเอยีดงำน ปี  2561 ปี  2560 ปี  ๏๒๒๖ 
ค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงิน ส าหรับ    
-ไตรมาสท่ีหน่ึงส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 20,000.- 20,000.- 20,000.- 
-ไตรมาสท่ีสองส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 20,000.- 20,000.- 20,000.- 
-ไตรมาสท่ีสามส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 20,000.- 20,000.- 20,000.- 
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  31 
ธนัวาคม ๏๒๓๎ 

120,000.- 120,000.- 120,000.- 

รวม 180,000.- ๎๕0,000.- 180,000.- 
 

จ ำนวนเงิน : บำท 

จ ำนวนเงิน : บำท 
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ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มีค าถาม และมีขอ้คิดเห็น ดงัน้ี 
 คุณภำณุวฒัน์  ด่ำนชูธรรม   :  (ผูรั้บมอบฉนัทะ) สอบถาม และแสดงความคิดเห็น ดงัน้ี 

จากการพิจารณาแล้วเห็นว่าค่าสอบบญัชีเพิ่มข้ึน ประมาณ 350,000 บาท อยากให้ทาง

คณะกรรมการช่วยอธิบายเหตุผลท่ีค่าสอบบญัชีเพิ่มข้ึน 

 คุณกองแก้ว  เป่ียมด้วยธรรม  :  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาจากปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึน บริษทัก็ไดมี้การขยายสาขาท่ี

เพิ่มมากข้ึน ธุรกิจของบริษทัก็มีความหลากหลายข้ึน คิดวา่ค่าสอบบญัชีมีความสมเหตุสมผล และการท่ี

บริษทัจะมีมาตรฐานบญัชีใหม่ IFRS 9  ผูส้อบบญัชีก็ตอ้งมีการตรวจสอบระบบงาน  พิจารณาแลว้คิด

วา่ค่าตอบแทนท่ีเพิ่มข้ึนมีความเหมาะสมกบัปริมาณงานท่ีรับตรวจ 

 คุณสุริยพงศ์  วฒันำศักดิ์  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม ดงัน้ี 

   อยากสอบถามเก่ียวกบับริษทัท่ีไดรั้บการคดัเลือก คือ บริษทั ส านกังานอีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบ

บญัชีของบริษทัยอ่ย ประจ าปี ๏๒๓๎ ในกรณีน้ีเป็นบริษทัท่ีเพิ่งเร่ิมเขา้มาท าในปีน้ีหรือมีการจา้งในปีท่ี

แลว้ หรือต่อเน่ืองกนัมาก่ีปี 

 คุณกองแก้ว  เป่ียมด้วยธรรม  :  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

บริษทัฯได้ท าการจา้งบริษทั ส านักงานอีวาย จ ากดั ซ่ึงเป็นส านักงานสอบบญัชีท่ีไดรั้บการ

ยอมรับทั้งในประเทศและระดบัสากล มาเป็นระยะเวลา ๑ ปีกวา่   และก าลงัเขา้สู่ปีท่ี ๒ โดยเร่ิมตั้งแต่ปี 

๏๒๒๔ จนถึงปัจจุบนั 
 

 คุณสุรัตน์  ฉำยำวรเดช  :  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ เรียนช้ีแจงเพิ่มเติม ดงัน้ี 

ทางผูส้อบบญัชี บริษทั ส านกังานอีวาย จ ากดั ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทัตั้งแต่ปี ๏๒๒๒ 

ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แต่ผูส้อบบญัชีก็จะมาสลับเปล่ียนกันไป

ภายในส านกังานตามเกณฑท่ี์ระบุไว ้
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 คุณสุริยพงศ์  วฒันำศักดิ์  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม และแสดงความคิดเห็น ดงัน้ี 

ขอเสนอแนะใหเ้ปล่ียนบริษทับา้ง คือ ในการวา่จา้งบริษทัเดิมให้มาท าการตรวจสอบบญัชีอาจ

เป็นเร่ืองท่ีดี  แต่ในขณะเดียวกนัในทางตรงกนัขา้ม ส่ิงท่ีผูถื้อหุ้นรายยอ่ยคาดหวงั คือ ผูส้อบบญัชีจะท า

หนา้ท่ีอยา่งตรงไปตรงมา  ซ่ึงระบบก็หวงัไวเ้ช่นนั้น แต่เม่ือใดท่ียาวนานต่อเน่ืองขนาดนั้นก็จะไม่ค่อยดี 

อาจมีการรู้เห็นเป็นใจกันเกิดข้ึนในเร่ืองของการทุจริต หรือปัญหาภายในของบริษทั และไม่น ามา

รายงานข้อเท็จจริงให้แก่ผูถื้อหุ้นได้รับทราบ   เพราะทางผูถื้อหุ้นเอง ได้พบกับผูบ้ริหารปีละคร้ัง  

จะสามารถไวใ้จใครได ้ก็คือผูส้อบบญัชี ซ่ึงการจา้งผูส้อบบญัชีก็ไม่ควรยาวนานต่อเน่ือง โดยทางตลาด

หลกัทรัพยห์รือทางบริษทัมีขอ้ก าหนดหรือไม่ เช่น ควรจา้งไม่เกิน ๑ ปี และเปล่ียนบริษทัใหม่ อยากจะ

ใหมี้ความเป็นอิสระในการท่ีจะปรับเปล่ียน เพราะวา่ผมก็เจอปัญหาเช่นเดียวกนั ในการตรวจสอบเร่ือง

ของสหกรณ์อะไรต่างๆ ก็จะจา้งคนท่ีคุน้เคยกนัมาเป็นประจ า เสร็จแลว้ก็จะมีค าพูดต่างๆออกมาลบั

หลงัว่ารู้เห็นเป็นใจกนับา้ง เม่ือพบขอ้ผิดพลาด หรือขอ้สงสัยเม่ือถึงเวลาก็ไม่ยอมรายงานให้ทราบ  

เป็นตน้  เพราะฉะนั้น  เพื่อความโปร่งใส อยากจะเสนอแนะให้เปล่ียนบริษทับา้ง หากในปีน้ีเปล่ียนไม่

ทนัอาจจะเปล่ียนในปีหนา้ไดห้รือไม่  

 คุณกองแก้ว  เป่ียมด้วยธรรม  :  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

ขอบพระคุณส าหรับขอเสนอแนะจากท่านผูถื้อหุ้น ขอเรียนช้ีแจงวา่ตามขอ้ก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

ก าหนดไวว้า่ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เกิน ๒ ปีต่อเน่ืองกนั ทั้งน้ี คือ ตวัตนของผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บใบอนุญาต

ซ่ึงจะไม่เก่ียวข้องกับบริษัทท่ีผู ้สอบบัญชีนั้ นสังกัด บริษัทฯเองก็ได้ปฏิบัติตามกฎอย่างถูกต้อง  

และขอนอ้มรับขอ้เสนอแนะไวพ้ิจารณา 
 

 คุณแสงจันทร์  ปรีชำยุทธศิลป์  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม ดงัน้ี 

สืบเน่ืองจากท่านผูถื้อหุ้นท่านท่ีกล่าวเม่ือสักครู่เก่ียวกบัผูต้รวจสอบบญัชี บริษทัฯได้ว่าจา้ง

ส านกังานอีวายมา ๒ ปีติดต่อกนั ไม่ทราบว่านโยบายรัฐจะสามารถมาควบคุมว่าบริษทัฯตอ้งเปล่ียน

ส านกังานหรือไม่ หรือข้ึนอยูก่บับริษทั และนโยบายของรัฐจะมีผลต่อการด าเนินงานของบริษทัหรือไม่ 
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 คุณกองแก้ว  เป่ียมด้วยธรรม  :  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

ในปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะเป็นผูดู้แล

ระเบียบต่างๆ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก็จะควบคุมดูแลเร่ืองของผูส้อบบญัชี อยา่งท่ีเรียน

ใหท้ราบวา่ตอ้งเป็นติดต่อกนัไม่เกิน ๒ ปีในตวัของผูส้อบบญัชี ทั้งน้ีบริษทัท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัอยูอ่าจจะ

มีผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนท่ีเป็นอิสระ และมีจรรยาบรรณก็สามารถเป็นผูส้อบบญัชีได ้รัฐบาลไม่ไดก้  าหนด

วา่หา้มบริษทันั้นๆเป็นผูส้อบบญัชีติดต่อกนั ๒ ปี แต่ผูส้อบบญัชีท่ีลงลายมือในงบจะตอ้งเปล่ียนทุก ๒ ปี  
 

 คุณภำณุวฒัน์  ด่ำนชูธรรม   :  (ผูรั้บมอบฉนัทะ) สอบถาม ดงัน้ี 

อยากทราบขอบเขตการท างานของผูส้อบบญัชีว่ามีขั้นตอนใดบ้างในการตรวจสอบ ผลการ
ตรวจสอบเป็นอยา่งไร  มีพบปัญหาท่ีเก่ียวกบัการทุจริตหรือคอร์รัปชัน่หรือไม่  การท าบญัชีของบริษทั
ถูกตอ้งตรงตามมาตรฐานหรือไม่  และระบบควบคุมภายในของบริษทัเป็นอยา่งไร มีขอ้บกพร่องหรือ
ขอ้เสนอแนะใดๆหรือไม่   รวมถึงการปฏิบติัตามกฎหมายต่างๆท่ีบริษทัตอ้งใช้ในการด าเนินธุรกิจ  
เช่น พรบ.มหาชน, พรบ.หลกัทรัพย ์ประมวลแพง่พาณิชยห์รือแมก้ระทัง่พรบ.หา้มเรียกเก็บดอกเบ้ียเกิน
อตัรา  

 บริษัท ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั  เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

ขอเรียนแจง้ว่าผูส้อบบญัชีมีหน้าท่ีในการตรวจสอบงบการเงินของบริษทัว่างบการเงินไดมี้การ
ปฏิบติัให้เป็นไปตามมาตรฐานการด าเนินการทางการเงินหรือไม่  ซ่ึงในภาพรวมของการตรวจสอบ
ทางอีวายไดมี้การสรุปผลไวใ้นรายงานประจ าปีแลว้   ทั้งน้ี ท่านผูถื้อหุ้นสามารถพิจารณาไดจ้ากหน้า
รายงานประจ าปี 

 

 คุณภำณุวฒัน์  ด่ำนชูธรรม   :  (ผูรั้บมอบฉนัทะ) สอบถาม ดงัน้ี 

ไม่พบประเด็นใดๆจากการตรวจสอบใช่หรือไม่ 

 บริษัท ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั  เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

ไม่พบประเด็นจากการตรวจสอบแต่อยา่งใด 
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 คุณสุริยพงศ์  วฒันำศักดิ์  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) แสดงความคิดเห็น ดงัน้ี 

กระผมขอเสนอให้ทางอีวายช่วยสรุปให้ผูถื้อหุ้นฟังอย่างน้อย ๒ นาที ในฐานะท่ีท่านได้เขา้ไป

ตรวจสอบ  ท่านพบประเด็นใดบา้งท่ีเป็นขอ้กงัขาในการบริหารงานของบริษทัแทนผูถื้อหุน้หรือไม่  

 บริษัท ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั  เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

ในรายงานประจ าปีได้ระบุไวช้ดัเจนว่า งบการเงินของบริษทัเป็นไปตามมาตรฐาน หากจะดูใน

วรรคท่ีสองของหน้ารายงานของผูส้อบบญัชี  หน้าท่ี ๎๎๕ ก็จะบอกว่างบการเงิน การแสดงฐานะทาง

การเงิน และผลการด าเนินการ ถูกต้องตรงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในแง่ของการ

ตรวจสอบตามมาตรฐานบญัชีในเร่ืองของระบบการควบคุมภายใน ในเร่ืองของยอดคงค้างในงบ

การเงิน   ทางส านกังาน อีวาย ไดต้รวจสอบและสรุปผลออกมาตามมาตรฐานทุกประการ และท่ีได้

เรียนไปเม่ือสักครู่ว่าบญัชีท่ีมีสาระส าคญัของบริษทั  ไดเ้ปิดเผยไวอ้ยู่ในรายงานประจ าปี มี ๏ หวัเร่ือง 

ในหนา้ ๎๎๖ คือ เร่ืองของค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญก็เปิดเผยไว ้ และในเร่ืองการของรับรู้รายไดก้็เปิดเผยไว ้

ซ่ึงเป็นหลกัการตามมาตรฐานของการสอบบญัชีท่ีปฏิบติั 

 คุณสุริยพงศ์  วฒันำศักดิ์  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) แสดงความคิดเห็น ดงัน้ี 

ทางส านักงานอีวายสามารถแจง้กบัท่ีประชุมได้หรือไม่ว่าค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีจ านวนเงิน

เท่าใด ร้อยละเท่าใด ก่ีเปอร์เซ็นต ์ผูถื้อหุ้นจะไดไ้ม่ตอ้งมาเสียเวลานัง่อ่าน อยากให้ช่วยให้ความส าคญั

กบัการประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย  
 

 คุณกัมพล  ตติยกวี : ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาล และกรรมการตรวจสอบ เรียนช้ีแจง 

ดงัน้ี 

ขออนุญาตเรียนช้ีแจงแก่ท่านผูถื้อหุ้น   ในแต่ละหน่วยหรือแต่ละฝ่าย มีหนา้ท่ีท่ีชดัเจนอยู่แลว้ ผู ้

ตรวจสอบก็มีทั้ งวิชาชีพและใบอนุญาต และคณะกรรมการตรวจสอบก็ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทัให้มาพิจารณาส่ิงท่ีผูส้อบบญัชีน าเสนอ  และอยา่งท่ีผูส้อบบญัชีไดเ้ปิดเผยขอ้มูล

ลงในรายงานประจ าปีทั้งหมด  ส่วนการท่ีจะถามวา่ผูถื้อหุ้นทุกท่านจะไดอ่้านหรือไม่ กระผมคิดวา่เป็น

หน้าท่ีของทุกท่านในฐานะผูถื้อหุ้น การท่ีจะให้ผูส้อบบญัชีไปตอบแทนท่านผูถื้อหุ้นทุกท่าน ด้วย

เหตุผลท่ีวา่ไม่ไดอ่้านมา แลว้จะตอ้งมาสรุปใหใ้นท่ีประชุมรับทราบอีกคร้ัง  กระผมคิดวา่ประเด็นน้ี 
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ไม่ไดอ้ยูใ่นวาระ  เพราะในวาระก็ไดช้ี้แจงเก่ียวกบัผลการด าเนินงานไปแลว้ วาระงบการเงินก็รายงาน

แล้ว ก็มีการซักถามได้ตามเหตุตามผลท่ีสมควร กระผมจึงขอเรียนให้ท่านผูถื้อหุ้นทราบว่า ความ

รับผดิชอบของแต่ละหน่วยงาน แต่ละฝ่ายมีหนา้ท่ีท่ีชดัเจน คณะกรรมการตรวจสอบเองก็เป็นกรรมการ

อิสระ ไม่มีส่วนได้เสียกับการบริหาร   เพราะฉะนั้นค าถามท่ีถามมาทั้งหมดในเม่ือผูส้อบบญัชีได้

รายงานไปแลว้วา่ไม่มีขอ้สงสัย  ทั้งการทุจริตหรือส่ิงท่ีผดิสังเกต นอกงานเง่ือนไขท่ีอยูใ่นหมายเหตุ ซ่ึง

ก็ไม่ปรากฏ   เพราะฉะนั้นเราจึงตอ้งมีกฎเกณฑใ์นการสรุปค าตอบวา่ เหมาะสมอยา่งไร และค าถามของ

ท่านผูถื้อหุ้น กระผมรับทราบว่าท่านมีความกงัวล และส่ิงท่ีเราจะตอบได้เราก็ตอบตามวาระเท่านั้น 

ทั้งน้ี ค  าอธิบายต่างๆคงตอ้งรบกวนท่านผูถื้อหุน้ดูรายละเอียดจากงบการเงินตามท่ีไดแ้นบไปให้อีกคร้ัง 

หากท่านยงัมีขอ้สงสัยเพิ่มเติม   คณะกรรมการบริหารก็พร้อมท่ีจะตอบค าถามของท่านอยูแ่ลว้ กระผม

ขออนุญาตเรียนว่า ประเด็นท่ีท่านซักถามมานั้นไม่ไดอ้ยู่ในวาระ และกระผมเช่ือว่าผูถื้อหุ้นบางท่าน

อาจจะทราบและเขา้ใจมาแลว้  ก็จะเป็นการรบกวนเวลาของท่านอ่ืนมากจนเกินไป  หวงัวา่ท่านผูถื้อหุ้น

จะเขา้ใจประเด็นตรงน้ี  และกระผมเช่ือวา่ ณ ตอนน้ี ทางส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยเ์องก็มีกติกามากข้ึนเร่ือยๆ   ผูส้อบบญัชีก็คงไม่พยายามหนีค าถามเหล่าน้ีเพื่อท าให้

ตวัเองมีปัญหาแน่นอน   เพราะฉะนั้น จากประสบการณ์ท่ีไดท้  างานร่วมกนัมา  เราก็พบวา่ผูส้อบบญัชีมี

ข้อเสนอแนะเยอะมาก เราก็น าไปพิจารณากับคณะกรรมการตรวจสอบและได้ส่งต่อไปยงัคณะ

กรรมการบริหารว่าควรปรับปรุงอย่างไร ประเด็นท่ีท่านกงัวลนั้นไดผ้่านกระบวรการท่ีมีการพิจารณา

จากคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งเคร่งครัด  เช่น การตรวจสอบภายใน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัค าถามของท่าน

ผูถื้อหุ้นบางค าถาม ความเส่ียงในการขยายสาขา ความเส่ียงในการทุจริต ส่ิงเหล่าน้ีเรามีการพิจารณา

ทั้งหมด เพราะฉะนั้นส่ิงเหล่าน้ีเป็นรายละเอียดท่ีไม่สามารถน ามาเล่าและอธิบายให้ผูถื้อหุ้นทราบได ้

แต่ทั้งน้ีในฐานะท่ีทุกท่านแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้ึนมาเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้น และเราท า

หน้าท่ีเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ อยากให้ท่านผูถื้อหุ้นให้ความไวว้างใจ นอกจากมีขอ้ผิดสังเกต

อยากให้น าขอ้ผิดสังเกตนั้นมาซักถาม  และหากฝ่ายบริหารไม่สามารถตอบได ้กระผมคิดว่าตรงน้ีคือ

ประเด็น แมก้ระทัง่กรรมการอิสระก็สนใจ   ฉะนั้นจึงขอเรียนใหท้่านผูถื้อหุ้นสบายใจวา่ค าวา่ซูเอ๋ียหรือ

การรู้เห็นเป็นใจท่ีท่านทราบวา่เป็นศพัทท่ี์ตีความไดห้ลายรูปแบบ   ถา้พูดถึงกฎหมายไม่มีใครตอ้งการ

ท่ีจะท้าทายกฎหมายแน่นอน   กระผมจึงอยากเรียนให้ทุกท่านสบายใจ หากท่านจะซักถามใน

รายละเอียดกระผมเกรงวา่จะเป็นการเสียเวลาท่านผูถื้อหุน้ท่านอ่ืนมากจนเกินไป  
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 คุณสุริยพงศ์  วฒันำศักดิ์  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) แสดงความคิดเห็น ดงัน้ี 

กระผมคิดว่าผูถื้อหุ้นทุกคนมีสิทธ์ิท่ีจะแสดงความคิดเห็น และประเด็นท่ีแจง้ว่าออกนอกวาระ 

กระผมคิดว่าไม่ใช่ มนัเป็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่ีจะมองในเร่ืองของความสามารถของผูส้อบ

บญัชีในการน าเสนอ  ซ่ึงเรามองประเด็นต่างกนั กระผมคิดวา่ทางผูส้อบบญัชีก็ควรจะมีความพร้อมใน

การน าเสนอไม่ใช่วา่จะใหผู้ถื้อหุน้อ่านแต่ในรายงาน  กระผมขอเพียงแค่สรุปสั้นๆเท่านั้น  
 

 คุณกัมพล  ตติยกวี  :  ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาล และกรรมการตรวจสอบ เรียนช้ีแจง 

ดงัน้ี 

กระผมเขา้ใจท่านผูถื้อหุ้น เพียงแต่เห็นวา่ผูส้อบบญัชีนั้นไดต้อบค าถามแลว้ และพยายามหาวิธีท่ี

ชดัเจนตอบแลว้ กระผมจึงเกรงวา่ค าถามอาจจะยืดเยื้อ  กระผมเขา้ใจจุดประสงคข์องผา่นผูถื้อหุ้นและ

ยินดีรับพิจารณาในการจา้งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีต่อไปว่าเหมาะสมหรือไม่ 

วนัน้ีความคิดเห็นของผูถื้อหุ้นทุกท่านเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทางคณะกรรมการก็จะน าไปพิจารณา 

เพียงแต่วา่ตอ้งการใหท้่านทราบวา่ ผมเขา้ใจวา่ผูส้อบบญัชีไดต้อบค าถามท่ีท่านถามมาทั้งหมดแลว้ 
 

 คุณธีรพล  วรีพนัธ์ุชัย  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) แสดงความคิดเห็น ดงัน้ี 

กระผมได้ไปประชุมผูถื้อมา ๒ บริษทั ก็ไม่พบว่าผูส้อบบญัชีจะตอ้งมาอธิบายในรายละเอียด   

กระผมก็ไม่ทราบว่าเป็นมาตรฐานหรือไม่  แต่พิจารณาในวาระแล้วก็ไม่พบ และกระผมคิดว่าเป็น

หนา้ท่ีของผูถื้อหุน้  เม่ือประกาศงบ ส่ิงแรกท่ีตอ้งอ่านคือความเห็นของผูส้อบบญัชี จะมาให้ผูส้อบบญัชี

อธิบายในเวลาคงไม่เหมาะสม 
 

 พลเรือเอกอภิชำติ  เพง็ศรีทอง  :  ประธานกรรมการบริษทั เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

กระผมขอขอบพระคุณท่านผูถื้อหุ้นท่ีไดมี้ขอ้เสนอแนะมา ทางคณะกรรมการขอน้อมรับไวแ้ละ

จะด าเนินการใหถู้กตอ้งและอยูใ่นกรอบตามระเบียบวาระต่างๆ 
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 คุณภำณุวฒัน์  ด่ำนชูธรรม   :  (ผูรั้บมอบฉนัทะ) สอบถาม ดงัน้ี 

ขอสอบถามเพิ่มเติมว่าทางผูส้อบบญัชีไดดู้ในแง่ของการปฏิบติัตามกฎหมายของบริษทัหรือไม่ 

กฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ เช่น พรบ.มหาชน, พรบ.หลกัทรัพย์, ประมวลแพ่ง

พาณิชย ์และพรบ.หา้มเรียกเก็บดอกเบ้ียเกินอตัรา หรือท่ีผูส้อบบญัชีไดดู้ พบวา่มีประเด็นอะไรหรือไม่ 

 พลเรือเอกอภิชำติ  เพง็ศรีทอง  :  ประธานกรรมการบริษทั เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

ไม่พบประเด็นจากการตรวจสอบแต่อยา่งใด 
 

 คุณประเสริฐ  เฉกไพชยนต์  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม ดงัน้ี 

เม่ือพิจาณาจากรายงานประจ าปีหน้า ๎๎๖ ความเห็นท่ีให้ไว ้กล่าวว่าบริษทัฯมีลูกหน้ีสินเช่ือ 

35,000 ลา้น โดยประมาณ โดยมีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีจ านวนเงินแค่ 1,171 ลา้น จึงขอเรียนสอบถาม

ผูส้อบบญัชีวา่ท่านไดพ้ิจารณาแลว้วา่เหมาะสมใช่หรือไม่  

 คุณชูชำติ  เพช็รอ ำไพ  :  ประธานคณะกรรมการบริหาร เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญจะสัมพนัธ์กบัหน้ีเสียหรือ NPL บริษทัมีเกณฑ์อยูว่า่ NPL เท่าไร และจะตอ้ง

ส ารองไวเ้ท่าไร โดยการส ารองนั้นมี ๏ ประเภท  คือ  การส ารองตามอายุลูกหน้ี บริษทัฯไดส้ ารองไว ้

100% หากลูกคา้คา้งช าระ ๖ํ วนัข้ึนไป จะก็ส ารอง ๎ํํ% และหากคา้งช าระตั้งแต่ ๐๎ วนั แต่ไม่ถึง  

๖ํ วนั ก็ส ารอง ๏% ลูกหน้ีปกติส ารอง ๎% นอกจากนั้นแลว้ก็ตอ้งมีส ารองไวเ้ผื่อมาตรฐานบญัชีใหม่ 

หรือท่ีเรียกว่า IFRS 9 ก็คือมีสูตรค านวณ เพราะฉะนั้นในการส ารองดังกล่าวนั้นมีสูตรค านวณ  

ซ่ึงบริษทัก็ส ารองโดยอา้งอิงจากหน้ีเสียถูกตอ้ง ๎ํํ% 
 

ประธำนฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี  ๔  อีกหรือไม่   
 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 
 

 

มติทีป่ระชุม    อนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
ประจ าปี 2561    และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี  เป็นจ านวนเงิน  4,180,000   บาท  ตาม
ขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัท่ีไดพ้ิจารณากลัน่กรองอยา่ง
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เหมาะสม  ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  ดงัน้ี 
 

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 
เห็นดว้ย 1,771,749,457 99.701 
ไม่เห็นดว้ย 5,315,400 0.299 
งดออกเสียง 0 0 

รวม 1,777,064,857 100.00 
 

หมายเหตุ :  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน    ๎,389  ราย   คิดเป็น  1,777,064,857  หุน้ 
 
วำระที ่ 8 พจิำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้   
ประธำนฯ   กล่าววา่ เพื่อรองรับการขยายตวัของธุรกิจและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินคณะกรรมการบริษทัมี

ความเห็นวา่การจดัหาเงินทุนโดยการออกหุ้นกูเ้ป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีมีความคล่องตวัในการ
ด าเนินการสามารถก าหนดจ านวนเงินทุนใหส้อดคลอ้งกบัการใชเ้งินของบริษทั   จึงเห็นสมควร
ใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กู ้ ภายใตร้ายละเอียด ดงัน้ี 

 

ประเภทของหุน้กู ้ หุน้กูมี้ประกนั หรือ หุน้กูไ้ม่มีประกนั หรือ หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ หรือ หุน้กูร้ะยะสั้น 
ชนิดระบุช่ือผูถื้อหรือไม่ระบุช่ือผูถื้อ มีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูท้ ั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความ
เหมาะสมของภาวะตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้
ในแต่ละคร้ัง 

วงเงิน วงเงินใหม่รวมไม่เกิน  15,000  ลา้นบาท (หน่ึงหม่ืนหา้พนัลา้นบาท) หรือเทียบเท่า
โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกนั หรือหลายคราว
ก็ได ้ และบริษทัสามารถออกหุน้กูเ้พิ่มเติมไดใ้นกรณีท่ีมีการไถ่ถอนหรือซ้ือคืนหุน้กูท่ี้
ออกไปแลว้ภายในวงเงินดงักล่าวขา้งตน้ (Revolving Basis) 

สกุลเงิน   สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจ านวนเทียบเท่า 
อตัราดอกเบ้ีย  ข้ึนอยูก่บัภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง 
อายหุุน้กู ้  ไม่เกิน  5  ปี 
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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  
ตามหลกัเกณฑ ์ท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและกฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผลใช้
บงัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูน้ั้นๆ  

เง่ือนไขอ่ืนๆ ข้ึนอยูก่บัภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

อีกทั้งขออนุมติัใหม้อบอ านาจให ้ คณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้  าหนดเง่ือนไขอ่ืนๆ ในการออกและ

เสนอขายหุน้กู ้ เช่น ชนิด จ านวนหุน้กูท่ี้ออกในแต่ละคราว อาย ุ วธีิการจดัสรร วธีิการเสนอขาย มูลค่าท่ีตราไว ้

ราคาขายต่อหน่วย อตัราดอกเบ้ีย เป็นตน้ รวมทั้งมีการมอบอ านาจใหบุ้คคลหน่ึงบุคคลใดเขา้เจรจาตกลง ลงนาม

ในสัญญาเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง ด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวกบัหุน้กู ้รวมทั้งให้มี

อ านาจในการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนด าเนินการดงักล่าวแทนได ้

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มีค าถาม และมีขอ้คิดเห็น ดงัน้ี 
 คุณรพพีล  ยำปะโรหิต   :  (ผูรั้บมอบฉนัทะ) สอบถาม ดงัน้ี 

หลงัจากออกหุ้นกูชุ้ดน้ีแลว้ D/E Ratio จะเพิ่มข้ึนอีกเท่าไร และเป้าท่ีจะขยาย D/E Ratio นั้นใกล้

ถึงจุดอ่ิมตวัหรือยงั  

 คุณปริทศัน์  เพชรอ ำไพ  :  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

เร่ิมตน้ปี ๏๒๓๎ บริษทัมีพอร์ตสินเช่ือที่ประมาณ 36,000 ลา้นบาท โดยที่บริษทัตั้งเป้าไวว้่าจะ

เติบโต ๑ํ%  หรือประมาณ 15,000 ลา้นบาท  หากรวมตรงน้ีเขา้ไปกบัก าไรสุทธิที่จะเกิดข้ึนในปีน้ี 

จึงท าให้ D/E Ratio จะอยู่ที่ไม่เกิน ๐.๐ เท่า ทั้งน้ี อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อทุนของบริษทัที่ตกลงไว้

กบัสถาบนัการเงินสามารถด ารงไดสู้งสุดท่ี ๑ เท่า  
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 คุณชูชำติ  เพช็รอ ำไพ  :  ประธานคณะกรรมการบริหาร เรียนช้ีแจงเพิ่มเติม ดงัน้ี 

ทั้งน้ี บริษทัก็ไดจ้  าลองสถานการณ์ดว้ยว่าบริษทัจะเติบโต ๑ํ% ในปีน้ี และในปี ๏๒๓๏ บริษทัจะ

เติบโต ๑ํ% และปี ๏๒๓๐ บริษทัจะเติบโต ๐ํ% หรือท่ีได้ขออนุมติัจากท่านผูถื้อหุ้นไปขา้งตน้ว่า  

บริษทัฯจะจ่ายปันผลร้อยละ ๎๒.๐ํ ของก าไรสุทธิ เน่ืองจากบริษทัมีการขยายตวั และน าก าไรสะสม

ส่วนน้ีไปกู้ ๑ เท่า หากบริษทัไม่ปฏิบติัเช่นน้ี อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อทุนของบริษทัก็จะชนเพดาน  

ซ่ึงบริษทัก็จะสามารถเติบโตไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้

 คุณปริทศัน์  เพชรอ ำไพ  :  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

กล่าวโดยสรุปคือ บริษทัตั้งเป้าหมายไวไ้ม่เกิน ๑ เท่า ทั้งน้ีทั้งนั้นระยะน้ีจนถึง ณ ตอนท่ีออกหุน้กู ้
ตอ้งข้ึนอยูก่บัผลประกอบการดว้ย   แต่อยา่งไรก็จะไม่เกิน ๑ เท่า 

 
ประธำนฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี  ๕  อีกหรือไม่   
 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 
 
มติทีป่ระชุม    ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ี (๐/๑) 

ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี  
ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,734,549,208 97.607 
ไม่เห็นดว้ย 42,515,649 2.393 
งดออกเสียง 0 0 

รวม 1,777,064,857 100.00 
 

หมายเหตุ :  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน ๎,389  ราย   คิดเป็น  1,777,064,857  หุน้ 
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วำระที ่9 พจิำรณำอนุมัติกำรเปลีย่นแปลงช่ือบริษัท เป็น บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน)  

ประธำนฯ ในวาระน้ี ขอมอบหมายให้คุณชูชาติ   เพช็รอ าไพ  ประธานคณะกรรมการบริหาร  เป็นผูน้ าเสนอ
รายละเอียดในเร่ืองดงักล่าวต่อท่ีประชุม  

คุณชูชำติ      กล่าวว่า  สืบเน่ืองจากบริษทัเคยด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตท์ั้งรถใหม่และรถ
มือสอง โดยไดจ้ดัตั้งบริษทัเม่ือปี พ.ศ.2535  ภายใตช่ื้อ บริษทั ดี.เอส.ลิสซ่ิง จ  ากดั  ต่อมาในปี พ.ศ.
2544 ไดเ้ปล่ียนช่ือใหม่เป็น บริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จ  ากดั  และหยุดการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ  
และมาใหบ้ริการสินเช่ือดา้นอ่ืนๆแทน   ต่อมาไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชน(จ ากดั) และเขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือวนัท่ี  26 พฤศจิกายน  2557  และยงัคงใช้ช่ือบริษทั  เมืองไทย 
ลิสซ่ิง มาโดยตลอด ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้  ธุรกิจของบริษทัให้บริการดา้นสินเช่ือเท่านั้น  ไม่ได้
ให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ หรือธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั “ลิสซ่ิง” แต่อย่างใด  ทั้งน้ี  เพื่อไม่ให้ลูกคา้ ,  
ผูถื้อหุน้ และประชาชนทัว่ไปเกิดความสับสนในช่ือของบริษทั  

  

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มีค าถาม และมีขอ้คิดเห็น ดงัน้ี 
 ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนำม   :  สอบถาม ดงัน้ี 

        หากมีการเปล่ียนแปลงช่ือบริษทั และป้ายหน้าส านักงานรวมถึงแผ่นป้ายท่ียื่นออกมาท่ีเขียนว่า 

เมืองไทย ลิสซ่ิง ตอ้งเปล่ียนหรือไม่  

 คุณชูชำติ  เพช็รอ ำไพ  :  ประธานคณะกรรมการบริหาร เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

  บริษทัฯใชช่ื้อ เมืองไทย แคปปิตอล โดยไดมี้การตรวจสอบช่ือกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้

ก็สามารถใชช่ื้อน้ีได ้ และเดิมช่ือยอ่หลกัทรัพยข์องบริษทัคือ MTLS จะเปล่ียนเป็น MTC เร่ืองป้ายก็ใช้

วิธีนบัตวัอกัษรโดยการแปะป้ายทบัของเดิม เพื่อไม่ให้เสียค่าใชจ่้ายในการท าป้ายใหม่ ยกเวน้สาขาท่ี

เปิดใหม่ก็จะท าป้ายใหม่ โดยจะใชช่ื้อว่า เมืองไทย แคปปิตอล ทนัที ในส่วนของป้ายยื่นบริษทัใช้ช่ือ 

“เมืองไทย สินเช่ือด่วน”  ก็ไม่มีปัญหาอะไร  เหตุผลท่ีเปล่ียนแปลงช่ือใหม่นั้น ก็เพื่อป้องกนัความ

สับสนเม่ือเดินทางไปพบนกัลงทุนท่ีต่างประเทศ  ค าถามแรกท่ีนกัลงทุนส่วนมากจะถามคือ กฎหมาย

เช่าซ้ือไดเ้ขา้มาควบคุมบริษทัหรือไม่  กระผมก็ตอ้งช้ีแจงวา่บริษทัใชช่ื้อลิสซ่ิง แต่ไม่ไดท้  าธุรกิจเช่าซ้ือ 

รวมถึงท่ีมี พรบ.เช่าซ้ือออกมาเป็นการหา้มคิดดอกเบ้ียเกินอตัรา ผู ้ส่ือข่าวก็ไดมี้การโทร.มาสอบถามวา่ 
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มีผลกระทบอย่างไรกบับริษทัหรือไม่  กระผมก็ตอ้งช้ีแจงเช่นกนัว่า บริษทัใช้ช่ือลิสซ่ิง แต่ไม่ได้ท  า

ธุรกิจลิสซ่ิง ซ่ึงไม่มีผลกระทบ และไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีบริษทัด าเนินการอยู ่เป็นตน้ และเพื่อไม่ให้

นกัลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเกิดความสับสน  จึงขออนุมติัท่ีประชุมเพื่อขอเปล่ียนแปลงช่ือ

บริษทัเป็น เมืองไทย แคปปิตอล  มา ณ ท่ีน้ี 

 คุณอษัฎำวุฒิ  สิงห์ยะบุศย์  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม ดงัน้ี 

 หากวาระน้ีไดรั้บการอนุมติั ช่ือบริษทัและช่ือยอ่หลกัทรัพยจ์ะมีผลเปล่ียนแปลงเม่ือใด 

 คุณมลฑล  อ่อนแผน  :  เลขานุการบริษทั เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

การเปล่ียนแปลงช่ือบริษทัจะมีผลตั้งแต่วนัท่ี ๏๓ เมษายน ๏๒๓๎ และช่ือยอ่หลกัทรัพยใ์หม่( MTC ) 

ทางตลาดหลกัทรัพยแ์จง้วา่  หลงัจากไดห้ลกัฐานการเปล่ียนช่ือบริษทัแลว้ จะด าเนินการเปล่ียนช่ือย่อ

หลกัทรัพยใ์หแ้ลว้เสร็จภายในสัปดาห์ถดัไป  

 คุณแสงจันทร์ ปรีชำยุทธศิลป์  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม ดงัน้ี 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงป้ายช่ือจะต้องมีการช้ีแจงลูกค้าหรือไม่ หรือลูกค้าจะสามารถจ า

สัญลกัษณ์ของบริษทัได ้ อยากทราบวา่ผูบ้ริหารจะมีการด าเนินการเก่ียวกบัเร่ืองน้ีอยา่งไร 
 

 คุณชูชำติ  เพช็รอ ำไพ  :  ประธานคณะกรรมการบริหาร เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

เดิมทางผูบ้ริหารก็มีความกงัวลเร่ืองในดงักล่าว ว่าการเปล่ียนช่ือบริษทัจะมีผลกระทบต่อลูกคา้

หรือไม่  ซ่ึงจากบริษทัมีประสบการณ์ในการเปล่ียนช่ือมาแล้วคร้ังหน่ึง จาก ดี.เอส.ลิสซ่ิง มาเป็น

เมืองไทย ลิสซ่ิง การเปล่ียนช่ือดงักล่าวในแง่ของลูกคา้แลว้ วิธีปฏิบติัก็คือ เม่ือถึงเวลาช าระเงินลูกคา้ก็

จะขบัมอเตอร์ไซด์มาท่ีส านกังานเดิม  ซ่ึงหมายความวา่บริษทัก็ยงัคงใชส้ถานท่ีตั้งเดิม บุคลากรชุดเดิม 

เคร่ืองแบบการแต่งกายก็เช่นเดิม  และกระบวนการท างานก็เป็นเช่นเดิมทั้งหมด  เพราะฉะนั้นในแง่

ของลูกคา้แลว้ท่ีมาช าระเงินหรือมาขอสินเช่ือ กระผมคิดวา่ลูกคา้จะไม่เกิดความสับสน โดยพฤติกรรม

ของลูกคา้ก็คือ ขบัมอเตอร์ไซด์มาช าระเงินเช่นเดิม  ในเร่ืองของการเดินตลาดอาจจะมีผลกระทบบา้ง 

ลูกคา้อาจจะเกิดความสับสน   เน่ืองจากทีมงานเดินตลาดก็เป็นทีมงานเดิมแต่ช่ือบริษทัเปล่ียนแปลงไป 

อาจจะตอ้งมีการช้ีแจงลูกคา้ และจะตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ใหม้ากข้ึน  
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อย่างไรก็ตาม บริษทันั้นมีประสบการณ์ในการเปล่ียนแปลงช่ือมาก่อนหน้าน้ี เร่ิมจากจงัหวดั

พิษณุโลก และสุโขทยั ปัจจุบนัน้ีลูกคา้ในจงัหวดัก็ยงัคงเรียกช่ือบริษทัว่า ดี.เอส.ลิสซ่ิง เพราะฉะนั้น

ลูกคา้อาจจะไม่ไดใ้ห้ความกงัวลในเร่ืองน้ีมากนกั   ทั้งน้ี กระผมก็จะให้ความส าคญักบัการเดินตลาด

มากข้ึน เพื่อท่ีจะไดไ้ม่ใหมี้ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ และยอดปล่อยสินเช่ือหรือการด าเนินการแต่อยา่งใด  

ประธำนฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี  ๖ หรือไม่   
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 
 

มติที่ประชุม     ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการเปล่ียนแปลงช่ือบริษทั   ด้วยดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี 
(๐/๑) ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี  

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 
เห็นดว้ย 1,775,904,857 99.935 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 1,160,000 0.065 

รวม 1,777,064,857 100.00 
 

หมายเหตุ :  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน ๎,389  ราย  คิดเป็น  1,777,064,857  หุน้ 
 
วำระที ่10 พิจำรณำอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ , แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และตรำ

ประทบัของบริษัท     

ประธำนฯ ในวาระน้ี ขอมอบหมายให้คุณชูชาติ   เพช็รอ าไพ  ประธานคณะกรรมการบริหาร  เป็นผูน้ าเสนอ
รายละเอียดในเร่ืองดงักล่าวต่อท่ีประชุม  

คุณชูชำต ิ     กล่าววา่  สืบเน่ืองจากบริษทัมีการเปล่ียนแปลงช่ือบริษทั เป็น บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั  

(มหาชน)  จึงตอ้งมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้  1 (ช่ือบริษทั) , ขอ้บงัคบัของ

บริษทั ขอ้ 1 , ขอ้ 2   และตราประทบัของบริษทั  เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงช่ือบริษทั  

โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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1. หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ ๎  เป็นดงัน้ี 

ขอ้ ๎. ช่ือบริษทั “บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)” และมีช่ือภาษาองักฤษวา่ 
“MUANGTHAI CAPITAL  PUBLIC  COMPANY LIMITED” 

2. ขอ้บงัคบัของบริษทั เป็น ดงัน้ี 

ขอ้ ๎. ขอ้บงัคบัน้ีใหเ้รียกวา่ ขอ้บงัคบัของ บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

ขอ้ ๏. ค าวา่ "บริษทั" ท่ีใชใ้นขอ้บงัคบัน้ีใหห้มายถึง บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั 
(มหาชน) 

3. เปล่ียนแปลงตราประทบัของบริษทั  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนช่ือบริษทั   

         ตราประทบัเดิม               ตราประทบัใหม่    

 

   

 
   

      อน่ึง ช่ือยอ่หลกัทรัพยข์องบริษทั ไดมี้การเปล่ียนแปลงจากเดิม   MTLS     เปล่ียนแปลงเป็น 
MTC เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนช่ือบริษทั   

 

ประธำนฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี 10  หรือไม่   
 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 
 

มติที่ประชุม     ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ , แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทั 
และตราประทบัของบริษทั    ดว้ยดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (๐/๑) ของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี  
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ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 
เห็นดว้ย 1,777,064,857 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

รวม 1,777,064,857 100.00 
 

หมายเหตุ :  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน ๎,389  ราย  คิดเป็น  1,777,064,857  หุน้ 
 

วำระที ่ 11 พจิำรณำเร่ืองอ่ืนๆ 

         ประธานฯ ขอเชิญผูถื้อหุน้ท่ีมีความประสงคจ์ะเสนอขอ้คิดเห็น หรือเสนอเร่ืองอ่ืนใดเพื่อพิจารณา  

 ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มีค าถาม และมีขอ้คิดเห็น ดงัน้ี 

 คุณธีรพล  วรีพนัธ์ุชัย   :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม ดงัน้ี 

          สอบถามเร่ืองดอกเบ้ีย ในกรณีท่ีมีคู่แข่งบางบริษทัท่ีลดดอกเบ้ียลงมามาก จึงท าให้บริษทัตอ้ง

ลดดอกเบ้ียลงมาดว้ย   จึงขอสอบถามวา่มีผลกระทบต่อผลก าไรหรือไม่ และจะมีผลกระทบต่อสัญญา

เดิมหรือสัญญาใหม่อยา่งเดียว  และมีผลตอบรับจากลูกคา้เพิ่มข้ึนหรือไม่ 

 คุณดำวนภำ  เพชรอ ำไพ  :  กรรมการผูจ้ดัการ เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

บริษทัของเรามีจ านวนสาขามากกว่า  ในส่วนท่ีจะกระทบต่อลูกคา้ก็คงจะมีไม่มาก และอีก

ประการหน่ึงคือ ในการลดดอกเบ้ียของคู่แข่งเป็นเพียงโปรโมชัน่เท่านั้น  และระบบท่ีบริษทัฯคิดก็มี

การลดดอกเบ้ียให้เม่ือลูกคา้มีการขอปิดบญัชีเพื่อกูต่้อ ในกรณีท่ีส านกังานท่ีตั้งใกลเ้คียงกนัก็อาจจะมี

ผลกระทบบา้ง แต่จ านวนสาขาของบริษทัฯและคู่แข่งค่อนขา้งต่างกนัมาก    ซ่ึงบริษทัมีการขยายตวัอยู่

เร่ือยๆ จึงท าใหส่้วนท่ีเป็นรายรับจะครอบคลุมมากกวา่การท่ีบริษทันั้นไดล้ดดอกเบ้ียลงมา 
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 คุณสุริยพงศ์  วฒันำศักดิ์  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม ดงัน้ี 

        ขอเสนอแนะส าหรับในปีถดัไป หากเป็นไปไดใ้นเร่ืองของวาระท่ี ๐ เร่ือง การพิจารณาอนุมติังบ

การเงินประจ าปี อยากจะให้มีบนัทึกความคิดเห็นของผูส้อบบญัชีดว้ยท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น 

สัก ๑-๒ บรรทดั และหากเป็นไปไดอ้ยากจะขอเสนอให้ผูส้อบบญัชีอธิบายรายละเอียดสัก ๒ นาที ให้ผู ้

ถือหุน้ทุกท่านรับฟัง 

 พลเรือเอกอภิชำติ  เพง็ศรีทอง  :  ประธานกรรมการบริษทั กล่าวดงัน้ี 

รับเร่ืองตามท่ีท่านผูถื้อหุน้เสนอแนะมา 

 คุณแสงจันทร์  ปรีชำยุทธศิลป์  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม และแสดงความคิดเห็น ดงัน้ี 

         ก่อนอ่ืนขอช่ืนชมท่านผูบ้ริหารทุกท่าน และพนกังานของบริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) 
ทุกคน ท่ีด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างน่าประทบัใจมาก ดิฉันไดถื้อหุ้นของบริษทัเขา้สู่ปีท่ี ๑ แลว้ และมีความ
มัน่ใจในผลงานของบริษทัฯเป็นอยา่งมาก ดิฉนัก็จะพยายามเขา้ไปท่ีสาขาเพื่อสอบถามขอ้มูลต่างๆกบั
พนกังานอยูเ่ป็นประจ า และพนกังานก็ตอ้นรับเป็นอยา่งดีทุกคร้ัง แต่ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์และเดือน
มีนาคมท่ีผ่านมา ท่ีไดมี้ข่าวมาโจมตีบริษทั จึงอยากให้ท่านผูบ้ริหารให้ความมัน่ใจแก่ท่านผูถื้อหุ้นว่า
บริษทัจะสามารถฟันฝ่าวกิฤตตรงน้ีไปไดอ้ยา่งไร  
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ในกรณีน้ีก็เป็นอีกความกงัวลของท่านผูถื้อหุ้น กระผมขอให้ผูถื้อหุ้นสบายใจได้ในการด าเนิน
ธุรกิจต่อไปในอนาคต หากมี พรบ.ฉบบัใหม่ออกมา ซ่ึงบริษทัก็จะมีพี่เล้ียง มีปัญหาอย่างไรก็สามารถ
ปรึกษาคณะกรรมการได้ ซ่ึงจะมีประกาศใช้เร็วๆน้ี โดยทุกบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามกรอบเดียวกัน 
เพราะมีหน่วยงานมาก ากบัดูแล ซ่ึงก็จะสะทอ้นไปยงัราคาหุ้นท่ีเร่ิมกลบัข้ึนมา และในส่วนท่ีท่านผูถื้อ
หุน้กงัวลกระผมก็ตอ้งช้ีแจงเพื่อไม่ใหมี้การเขา้ใจผดิเกิดข้ึน เพราะฉะนั้นในอนาคตก็ขอให้ท่านผูถื้อหุ้น
สบายใจได ้
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 คุณรพพีล  ยำปะโรหิต  :  (ผูรั้บมอบฉนัทะ) สอบถาม ดงัน้ี 

 อยากทราบเป้าหมาย Market Size ในใจว่า ทางบริษทัฯคิดว่า Terminal Growth อยูท่ี่ประมาณ
เท่าไร กระผมอยากทราบว่า บริษทัฯมี Model ในใจจากประเทศท่ีท าธุรกิจลิสซ่ิง และธุรกิจมีการ
ขยายตวัเป็นอนัดบัหน่ึง จากประเทศใดประเทศหน่ึงท่ีมีประชากรท่ีใชร้ถจกัรยานยนตแ์ละเป็นผูน้ าใน
เร่ืองลิสซ่ิง และสามารถขยายธุรกิจไดม้าก ทางบริษทัฯพอจะมองภาพออกหรือไม่วา่ในอนาคตบริษทั
จะไปถึง Market Size เท่าใด ซ่ึงในปัจจุบนับริษทัมีลูกคา้ ๎ ลา้นราย จากรถจกัรยานยนต์ท่ีจดทะเบียน
ทั้งหมด  จึงขอสอบถามภาพในอนาคตท่ีทางบริษทัฯจะสามารถเติบโตไดอี้กเท่าไร 
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เม่ือมีโอกาสได้พบกบันกัลงทุนหรือท่านผูถื้อหุ้น กระผมนั้นจะกล่าวถึงแผนการด าเนินงานใน
ระยะเวลา ๐ ปีเท่านั้น  เน่ืองจากโลกเปล่ียนแปลงเร็ว เพราะฉะนั้นกระผมจึงพูดเฉพาะแผนงานใน
ระยะเวลา ๐ ปี วา่จะเติบโตอยา่งไร  อยา่งเช่น ในปี ๏๒๓๎ น้ี กระผมให้ขอ้มูลวา่บริษทัฯจะเติบโต ๑ํ% 
ปีถดัไปก็จะเติบโต ๑ํ% และปีสุดทา้ยเติบโต ๐ํ% เติบโตในท่ีน้ีคือ สินเช่ือใหม่โต 40% เม่ือสินเช่ือ
ใหม่โต ๑ํ%   ลูกหน้ีคงคา้งก็โตไปในทิศทางเดียวกนั สุดทา้ยก าไรก็ควรเป็น 40% หรือมากกว่านั้น 
โดยในการเติบโตดงักล่าว บริษทัฯก็จะควบคุมหน้ีเสียหรือ NPL ไม่ให้เกิน ๎.๒% โอกาสเติบโตก็ยงั
สามารถเติบโตไดอี้กไม่ใช่เติบโตเฉพาะรถจกัรยานยนตผ์ลิตภณัฑ์เดียว แต่ก็ตอ้งค่อยโตไปเร่ือยๆและ
เป็นไปตามแผนท่ีวางไวใ้นระยะเวลา ๐ ปีอยา่งแน่นอน 
 

ประธำนฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นอีกหรือไม่  
 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอขอ้คิดเห็น หรือเสนอเร่ืองอ่ืนใดอีก  ประธานท่ีประชุม จึงมอบหมายให้
เลขานุการบริษทั  กล่าวรายงานสรุปจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมในคร้ังน้ี 
 

คุณมลฑล    อ่อนแผน  เลขานุการบริษทั  กล่าวรายงานสรุปจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีมาเขา้ร่วมประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้ประจ าปี  ๏๒๓1  มีรายละเอียด ดงัน้ี  

 

มาประชุมดว้ยตนเอง  ๓๔ ราย คิดเป็นจ านวนหุน้   ๎,๑๔๖,๒๒๖,๑๐ํ หุน้ 
รับมอบฉนัทะ          ๎,322 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้      ๏๖๔,๒ํ๒,427 หุน้ 

       รวม          1,389 รำย คิดเป็นจ ำนวนหุ้น   1,777,064,857     หุ้น 
คิดเป็น  83.82%    
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และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียง
ต่อไป บริษทัฯ ขอเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทั้งหมดจากท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี  โดยท่าน
สามารถส่งบตัรลงคะแนนเสียงใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ท่ีกล่องรับบตัรลงคะแนนบริเวณดา้นหนา้งาน 

 

ประธานฯ  เห็นวา่เป็นเวลาอนัสมควรแลว้  จึงขอปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี  2561  และ
ขอขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีสละเวลามาร่วมประชุมในคร้ังน้ี 

 
 

ปิดประชุมเวลำ   12.25  น. 
                                                                   นางสาวผโลทยั  เตชะมงคลาภิวฒัน์    ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม 
                                                                                        นางสาวมลฑล   อ่อนแผน    ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 
 
 ลงช่ือ _______________________  
      (  อภิชาติ     เพง็ศรีทอง )  
          ประธานกรรมการ 


