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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  ประจําปี  2558 
บริษทั  เมืองไทย ลสิซิง  จํากดั  (มหาชน) 

 
วนั  เวลา  และสถานทปีระชุม 

ประชุมเมือวนัองัคารที 2  เมษายน 255  เวลา 1 . 0 น. ณ หอ้งกรุงธนบอลลรู์ม โรงแรมรอยลั ริเวอร์ 
เลขที 219  ซอยจรัญสนิทวงศ ์66/1  ถนนจรัญสนิทวงศ ์ แขวงบางออ้  เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร  
 
เริมการประชุม 
 ณ  วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น  เพือกาํหนดสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงิน
ปันผล บริษทั เมืองไทย ลิสซิง จาํกดั (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ เป็นเงิน 2,120,000,000  บาท  คิดเป็น
จาํนวนหุ้นสามญัทีจาํหน่ายไดท้งัหมด ,120,000,000 หุน้  มูลค่าหุ้นละ    บาท   โดย ณ ตอนเริมเปิดการ
ประชุมมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมการประชุมรวมจาํนวนทงัสิน  ราย  โดยมา
ประชุมดว้ยตนเอง    ราย  รับมอบฉนัทะ    ราย  รวมจาํนวนหุ้นทงัสิน  ,518,348,815  หุน้  คิดเป็นร้อย
ละ  .   ซึงเกินกวา่ 1 ใน  3  ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้งัหมด  ถือวา่ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของ
บริษทั   
 

 พลเรือเอกอภิชาติ   เพง็ศรีทอง  ประธานกรรมการบริษทั  ทาํหนา้ทีประธานในทีประชุม กล่าวเปิดการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  ประจาํปี    โดยแจง้ต่อทีประชุมวา่  บริษทั  เมืองไทย ลิสซิง  จาํกดั  (มหาชน) ขอ
ตอ้นรับทา่นผูถื้อหุน้ทุกท่านเขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี   โดยมีรายละเอียด ดงันี 
 

 ประธานกล่าวแนะนาํกรรมการและผูบ้ริหารทีเขา้ประชุม  ดงันี 
 กรรมการทีอยูบ่นเวที  ไดแ้ก่   

1. คุณกองแกว้   เปียมดว้ยธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
2. คุณชายนอ้ย  เผอืนโกสุม กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
3. คุณกมัพล   ตติยกวี  กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการอิสระ 

  ทงั  ท่าน ดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมตรวจสอบโดยมีคุณกองแกว้  เปียมดว้ยธรรม  เป็นประธาน 
4. คุณชูชาติ        เพช็รอาํไพ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
5. คุณดาวนภา   เพชรอาํไพ กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
6. คุณโยธิน        อนาวลิ กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการทงัหมด  7  ท่าน และเขา้ร่วมประชุมครบทงั 7  ท่าน  
 

เอกสารแนบ  
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สาํหรับคณะกรรมการบริหาร และผูบ้ริหารของบริษทัฯ ทีเขา้ร่วมประชุมในวนันี ไดแ้ก่   

1. คุณสุรพงษ ์  เพช็รอาํไพ รองกรรมการผูจ้ดัการ 
2. คุณสุรัตน์      ฉายาวรเดช ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
3. คุณปริทศัน์  เพชรอาํไพ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
4. คุณดวงแข    สงนุย้  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ 
5. คุณวมิลรัตน์    หนูจุล  รองผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
6. คุณภูมินทร์  บูรณพานิช รองผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล  
7. คุณสมเกียรติ    รัศมี  ผูจ้ดัการเขตนครสวรรค์ 
8. คุณอาํนาจ      เนียมสี  ผูจ้ดัการเขตอยธุยา 
9. คุณบญัญติั     นิลศิริ  ผูจ้ดัการเขตสระบุรี 
10. คุณนิยม       รอดนอ้ย ผูจ้ดัการเขตขอนแก่น 
11. คุณประดิษฐ  ทองคาํ  ผูจ้ดัการเขตลาํปาง 
12. คุณสงกรานต ์ เอียมกาย ผูจ้ดัการเขตสุรินทร์ 
13. คุณมลฑล  อ่อนแผน เลขานุการบริษทั  ซึงรับหนา้ทีเป็นพิธีกร 
14. และคุณรัตนา    จาละ   ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ   จากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  

 
 นางสาวมลฑล  อ่อนแผน  เลขานุการบริษทั  ไดเ้รียนชีแจงถึงวธีิการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซึง
จะตอ้งลงมติในแต่ละวาระ  ดงันี 

- ขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้  กาํหนดวา่ ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึงเสียง
ต่อหนึงหุน้ ในกรณีผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรืองใด ผูถื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรืองนนั นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตงักรรมการ 

- สาํหรับการลงคะแนนเสียงในหอ้งประชุมนี ขอกาํหนดหลกัเกณฑด์งันี ในการลงมติในแต่ละวาระ  
ประธานฯจะถามทีประชุมเฉพาะผูที้ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง เท่านนั ถา้ไม่มีท่านใดออกเสียง
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหถื้อวา่ทีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัในวาระดงักล่าว  หากมีผู ้
ถือหุน้ ไม่เห็นดว้ย หรือตอ้งการงดออกเสียง ขอใหล้งคะแนนในบตัรลงคะแนนทีท่านไดรั้บมา 
และขอความกรุณายกมือขึน เพือใหเ้จา้หนา้ทีเดินไปรับบตัรลงคะแนนดงักล่าว มารวมคะแนนที
หน่วยรวมคะแนนกลาง เพือประกาศผลการลงมติในวาระนนัๆ ต่อไป 
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- เนืองจากมีการทยอยลงทะเบียน และการทยอยเขา้ห้องประชุมของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ 
ดงันนั จาํนวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะ ทีเขา้ประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลียนแปลง 
และอาจไม่เท่ากนั 

 

- บริษทัฯ จะเก็บใบลงคะแนนเสียงของท่านผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะทีเห็นดว้ยในทุกวาระเมือ
การประชุมเสร็จสิน เพือประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป ทงันี การลงคะแนนเสียง
ในการประชุม เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบัแต่มีการเก็บบตัร
ลงคะแนนผูถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะทงัหมดเพือให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 

- หากผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะประสงคแ์สดงความคิดเห็น หรือซกัถามเพิมเติมในแต่ละระเบียบ
วาระ   ขอใหส้อบถามผา่นไมโครโฟนทีจดัเตรียมไว ้    และขอความกรุณาแจง้  ชือ-นามสกุล และ
ระบุดว้ยวา่เป็นผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉนัทะ แลว้จึงถามคาํถามหรือแสดงความคิดเห็น  เพือใหก้าร
บนัทึกรายงานการประชุมเป็นไปอยา่งถูกตอ้งครบถว้น 

- ในกรณีทีผูถื้อหุ้นมีคาํถามหรือความเห็นทีนอกเหนือจากวาระทีกาํลงัพิจารณาอยู ่ ขอความกรุณา
นาํไปสอบถาม หรือใหค้วามเห็นในวาระอืนๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และขอความกรุณาท่าน
ผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็น หรือสอบถามอยา่งกระชบั และงดเวน้การซกัถามหรือแสดงความเห็นใน
ประเด็นทีซาํกนั เพือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายอืนไดใ้ชสิ้ทธิดว้ย จึงขอความกรุณาผูถื้อหุน้โปรด
ใหค้วามร่วมมือเพือใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยดีและเพือเป็นการบริหารการประชุมให้อยูใ่นเวลาที
กาํหนด 

- นอกจากนี กรณีทีมีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะซึงเป็นชาวต่างชาติสอบถามเป็นภาษาองักฤษ
บริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมเจา้หน้าทีสําหรับแปลคาํถามเป็นภาษาไทย และกรรมการ/ผูบ้ริหารจะตอบ
คาํถามเป็นภาษาไทย เพือใหผู้ถื้อหุ้นทีเขา้ร่วมประชุมไดเ้ขา้ใจทวักนั โดยเจา้หนา้ทีของบริษทัฯ จะ
แปลคาํตอบเป็นภาษาองักฤษใหผู้ถื้อหุน้ทีสอบถามไดเ้ขา้ใจดว้ย 

- เพือแสดงความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสียง ขอเชิญท่านผูถื้อหุ้นทีมีความประสงคจ์ะทาํหนา้ที
เป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนเสียง ไดโ้ปรดแสดงตนและแจง้ชือ-นามสกุลทีไมโครโฟน  เพือที
เจา้หนา้ทีจะไดน้าํท่านเขา้ประจาํจุดตรวจนบัคะแนนในหอ้งประชุมนี 

 
คุณแสงจันทร์  ปรีชายุทธศิลป์  รับอาสาเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้ ในการเป็นสักขีพยานในการนบั
คะแนนเสียง 
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ประธานฯขอใหที้ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามทีกาํหนด ซึงประกอบดว้ย 8 วาระ ตาม 
ลาํดบั  ดงันี 
 
วาระท ี  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี  

ประธานฯ เสนอใหที้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น ประจาํปี  2557  ซึงไดจ้ดั
ประชุม เมือวนัที  เมษายน  (ซึงการประชุมดงักล่าวในขณะนนั บริษทัยงัมีสถานะเป็นบริษทัจาํกดั) โดย
บริษทัไดจ้ดัส่งสําเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้กบัผูถื้อหุ้นพิจารณาล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุม
แลว้  คณะกรรมการมีความเห็นว่า  การบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  ประจาํปี  2557  มีความถูก
ตอ้ง  ครบถว้น  จึงเห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

มติทปีระชุม     ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2557 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก 

                          ของผูถื้อหุน้ทีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงันี 

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 
เห็นดว้ย 1,518,669,115 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

รวม 1,518,669,115 100.00 
        

    หมายเหตุ :  ในวาระนีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิมขึนจากเมือตอนเริมเปิดประชุม  
จาํนวน    8     ราย   คิดเป็นจาํนวนหุน้ ,   หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมทงัสิน      ราย   คิดเป็น  ,518, ,115   หุน้ 
 

วาระท ี  พจิารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี  

ประธานฯ ได้แจง้ต่อทีประชุมว่า   บริษทัได้นําส่งรายงานประจาํปี 2557   และงบการเงินประจาํปี  2557  
ให้กบั ผูถื้อหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแลว้   โดยในวาระนี ประธานฯไดม้อบหมายให้คุณชูชาติ   
เพช็รอาํไพ  ประธานกรรมการบริหาร  เป็นผูน้าํเสนอต่อทีประชุม โดยมีรายละเอียด ดงันี 
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คุณชูชาต ิ -  การปล่อยสินเชือ บริษทัมียอดปล่อยสินเชือในปี  อยูที่ ,  ลา้นบาท) เพิมขึนจากปี 
 ซึงอยูที่ ,  ลา้นบาท หรือเพิมขึนร้อยละ .  อนัเป็นผลมาจากจาํนวนลูกคา้ทีเพิมขึน

และการขยายสาขาเพือเพิมพืนทีการใหบ้ริการ โดยในปี  บริษทัมีการเปิดสาขาเพิมทงัสิน  
สาขา ทาํใหบ้ริษทัมีสาขารวมทงัสิน  สาขา 

 
-  สาํหรับการปล่อยสินเชือของปี  ประกอบดว้ย  

 1.  สินเชือทะเบียนรถจกัรยานยนต ์คิดเป็นร้อยละ .   
 .  สินเชือทะเบียนรถยนตแ์ละรถเพือการเกษตร คิดเป็นร้อยละ .   
  .  สินเชือส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ .  (ร้อยละศูนยจุ์ดสีเจด็) 
 
 -  สาํหรับยอดลูกหนีสินเชือคงเหลือ ณ วนัที  ธนัวาคม  มีจาํนวนทงัสิน ,  ลา้นบาท 

เพิมขึนจากปี   ซึงอยูที่ ,  ลา้นบาท หรือเพิมขึนร้อยละ .  ประกอบดว้ย 
 .  สินเชือทะเบียนรถจกัรยานยนต ์ ,  ลา้นบาท  
 .  สินเชือทะเบียนรถยนตแ์ละรถเพือการเกษตร ,  ลา้นบาท  
 .  สินเชือส่วนบุคคล  ลา้นบาท  
 

- ดา้นคุณภาพลูกหนีสินเชือในปี นี ลูกหนีทีคา้งชาํระไม่เกิน  วนั (  งวด) คิดเป็นร้อยละ 
.  ของลูกหนีสินเชือทงัหมดและลูกหนีทีคา้งชาํระระหวา่ง  ถึง  วนั ( - งวด) คิดเป็น

ร้อยละ .  โดยมีลูกหนีทีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPL) คิดเป็นร้อยละ .   
 
- การตงัสาํรองค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ ในปี  บริษทัมีการตงัสาํรองค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ 

 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ .  ของลูกหนีสินเชือรวม  
เปรียบเทียบค่าเผือหนีสงสัยจะสูญในปี   กบัสินเชือทีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดแ้ลว้ คิดเป็น  
ร้อยละ .   
 

- ในปี  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วมจาํนวน ,  ลา้นบาท เมือเทียบกบัปี  ซึง
อยู่ที ,  ลา้นบาท  เพิมขึน ร้อยละ .  มาจากดอกเบียจากเงินให้สินเชือ ร้อยละ .  
รายไดค้่าธรรมเนียมจากการใหสิ้นเชือร้อยละ .  และรายไดอื้นร้อยละ .   
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- สาํหรับฐานะทางการเงินรวมของบริษทั ณ วนัที  ธนัวาคม  สรุปไดด้งันี 
บริษทัมีสินทรัพยร์วม  ,   ลา้นบาท  
หนีสินรวม  ,  ลา้นบาท   
และส่วนของผูถื้อหุน้รวม  ,   ลา้นบาท   

- อตัราส่วนทางการเงินของกลุ่มบริษทั มีดงันี 

อตัราส่วนทางการเงินทสํีาคัญ 2556  2557 
อตัราดอกเบียรับ 25.71%  24.81% 
อตัราดอกเบียจ่าย 6.23%  5.98% 
ส่วนต่างอตัราดอกเบีย 19.48%  18.83% 
อตัรากาํไรสุทธิ (%) 22.70%  29.32% 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 6.51%  7.36% 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 19.96%  15.45% 
อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้(เท่า) 2.11  0.72 
NPL (%) 1.99%  1.37% 

 

คุณสุริยนต์  จิตราภัณฑ์ (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง)  ขอสอบถาม    ประเด็น ดงันี 

1. สัดส่วน NPL ของบริษทัฯ ณ  ปัจจุบนัอยูที่กีเปอร์เซ็นต ์

2. รถทียดึมาจากลูกคา้ทีไม่ไดผ้อ่นชาํระ  ทางบริษทัมีวธีิการดาํเนินการกบัรถทียดึมาอยา่งไร 

3. เนืองจากสินทรัพยที์ขายโดยขายผา่นทางเอเยน่ต ์ราคาเฉลียเมือเทียบกบัรถใหม่  ราคาขายเป็น
สัดส่วนกีเปอร์เซ็นตข์องราคารถใหม่ 

4. การปล่อยสินเชือ ราคาเฉลียต่อคนัเท่าใด  และในปี   ทางบริษทัคาดหวงัวา่จะปล่อยสินเชือรถ
ใหม่บา้งหรือไม่  และถา้มีคิดเป็นสัดส่วนกีเปอร์เซ็นต ์

5. ราคาทีรับจาํนาํ  คิดเป็นประมาณกีเปอร์เซ็นตข์องราคารถ 
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คุณชูชาติ  เพช็รอาํไพ  ประธานกรรมการบริหาร เรียนชีแจงในประเด็นทีผูถื้อหุน้สอบถาม ดงันี   

1. สัดส่วน NPL ของบริษทั ณ ปัจจุบนัอยูที่  . % 

2. สินทรัพย(์รถ)ทียึดมา หรือบางครังลูกคา้นาํรถจกัรยานยนต์มาคืนเอง เนืองจากผ่อนชาํระไม่ได ้
บริษทัใชว้ิธีการประมูล  ไดแ้ก่ รถจกัรยานยนต ์  ซึงปัจจุบนับริษทัมีศูนยป์ระมูล จาํนวน    แห่ง  
ไดแ้ก่   

1. ศูนยป์ระมูลรถพิษณุโลก 

2. ศูนยป์ระมูลรถอยธุยา 

3. ศูนยป์ระมูลรถขอนแก่น 

4. ศูนยป์ระมูลรถชลบุรี 

โดยสาขาทีอยูใ่กลเ้คียงกบัศูนยป์ระมูลใด  ก็สามารถนาํรถไปส่งทีศูนยป์ระมูลนนั  เพือนาํไป
จดัการประมูลต่อไป  โดยในการประมูลแต่ละรอบ จะมีการจดัประมูลครังละ -  คนั  และมีเอเยน่ต์
เขา้ร่วมประมูลเดือนละ  –   ครังขึนอยูก่บัปริมาณรถ 

 
คุณดาวนภา   เพชรอาํไพ  กรรมการผูจ้ดัการ  เรียนชีแจงในประเด็นทีผูถื้อหุ้นสอบถาม ดงันี  

3. ยอดจดัสินเชือ บริษทัจะประเมินราคาให้  %ของหลกัประกนั   และการขายทรัพยสิ์นทียดึมา 
เฉลียแลว้ ประมาณคนัละ ,  บาท ขาดทุนคนัละ  –  บาท  ซึงราคาเฉลียการปล่อย
สินเชือต่อรายจะอยูที่ประมาณ  ,   บาท  ส่วนใหญ่เป็นรถเก่า ไม่ใช่รถใหม่(ไฟแนนซ์)   

4. ทีผา่นมาสินเชือรถใหม่มีสัดส่วนนอ้ยมาก  ตอนนีกาํลงัปรับแผนกลยทุธ์ใหม่โดยการปล่อยสินเชือ
รถใหม่ใหม้ากขึน  แต่คาดการณ์วา่จะไม่สูงนกั  เพราะรถทีลูกคา้นาํมาขอสินเชือจะเป็นรถมือสอง  
และคิดเป็นสัดส่วนอยูที่ประมาณ  - %   

คุณชูชาติ  เพช็รอาํไพ  ประธานกรรมการบริหาร เรียนชีแจง  ดงันี   

5. ทางบริษทัจะประเมินยอดจดัสินเชือให ้ % ของราคารถ 
 

ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเกียวกบัวาระที    อีกหรือไม่  เมือไม่มีผู ้
ถือหุน้ตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอผา่นไปวาระถดัไป 

 
หมายเหตุ   วาระนีเป็นวาระเพือทราบ  ผูถื้อหุน้จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 
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วาระท ี  พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี สําหรับรอบปีบัญชีสินสุดวนัท ี  ธันวาคม  

ประธานฯ     ไดร้ายงานต่อทีประชุมวา่  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.  (รวมทีมีการแกไ้ข 
เพิมเติม) มาตรา  และขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้  กาํหนดใหบ้ริษทัฯ ตอ้งจดัทาํรายงานผลการ
ดาํเนินงานประจาํปี และจดัทาํงบดุล และบญัชีกาํไรขาดทุนเพือนาํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้เพือ
พิจารณาอนุมติั    โดยคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นควรเสนอใหที้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
อนุมติังบการเงินประจาํปี  สาํหรับรอบปีบญัชีสินสุดวนัที  31 ธนัวาคม  2557  ทีผา่นการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ โดย ผูส้อบบญัชีได้
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่มีความถูกตอ้งตามทีควรในสาระสาํคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ซึงบริษทัไดแ้นบงบการเงินดงักล่าวในรูปแบบของ CD 
Rom  ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมเพือใหผู้ถื้อหุ้นไดศึ้กษารายละเอียดแลว้  ซึงแสดงไวใ้น
รายงานประจาํปี ของบริษทัฯ หนา้ที   ถึง   จึงขอนาํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้นเพือพิจารณา
อนุมติั 

 
คุณสุริยนต์   จิตราภัณฑ์ (ผูถื้อหุน้)    สอบถาม ดงันี 

จากการดูในงบการเงิน ประจาํปี    มีรายการซือทีดิน จาํนวน  , ,000  บาท นนั  เป็น 
การซือทีดินบริเวณใด  มีเนือทีจาํนวนเท่าใด  และวตัถุประสงคใ์นการซือใชเ้พือทาํอะไร 

 
คุณดาวนภา   เพชรอาํไพ  กรรมการผูจ้ดัการ  เรียนชีแจง ดงันี  

ทีดินทีซือนนัเป็นทีดินทีอยูแ่ถวถนนจรัญสนิทวงศ ์ ซึงอยูไ่ม่ไกลจากสาํนกังานใหญ่ในปัจจุบนั  มี
เนือทีประมาณเกือบ  ไร่ ซือไวส้าํหรับการสร้างสาํนกังานใหญ่แห่งใหม่  เนืองจากอาคาร
สาํนกังานใหญ่ในปัจจุบนัมีพืนทีคบัแคบ  และมีนโยบายจะสร้างในปี   

 
ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเกียวกบัวาระที    อีกหรือไม่  เมือไม่

มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถาม  หรือให้ความเห็นใดๆ อีก  จึงขอใหผู้ถื้อหุ้นลงมติในวาระนี 
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มติทปีระชุม    ทีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติังบการเงินประจาํปี สาํหรับรอบปีบญัชีสินสุดวนัที  ธนัวาคม  

                 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ทีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงันี  

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 
เห็นดว้ย 1,565,529,316 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

รวม 1,565,529,316 100.00 
       

 หมายเหตุ :   ในวาระนีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิมขึน   
จาํนวน    22    ราย   คิดเป็นจาํนวนหุน้    , ,201  หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมทงัสิน   ราย  คิดเป็น ,565,529,316  หุน้ 

 
วาระท ี  พจิารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรของบริษัท และการจ่ายเงินปันผล ประจําปี   
ประธานฯ  ไดชี้แจงต่อทีประชุมวา่  ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทั 

จะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ
ประจาํ ปีหกัดว้ยขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน และบริษทัมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ตาํกวา่ร้อยละ   ของกาํไร
สุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัในแต่ละปี ภายหลงัการหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและ
การจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย อยา่งไรก็ตามบริษทัอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจาก
นโยบายทีกาํหนดไวไ้ด ้ โดยจะขึนอยูก่บัผลประกอบการ   สภาพคล่องทางการเงิน และความ
จาํเป็นในการใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนเพือบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษทั รวมถึง
ภาวะเศรษฐกิจ   

สาํหรับรอบปีบญัชีสินสุดวนัที  ธนัวาคม  บริษทัมีกาํไรสุทธิจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการจาํนวน , ,  บาท คณะกรรมการบริษทัมีมติใหเ้สนอต่อทีประชุมผูถื้อ
หุน้เพือพิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน , ,  บาท 
คิดเป็นร้อยละ .  ของกาํไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงิน
ปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานตงัแต่วนัที  มกราคม ถึงวนัที  ธนัวาคม  ในอตัราหุน้
ละ .  บาท สาํหรับผูถื้อหุ้นจาํนวน , , ,  หุน้ รวมเป็นเงินทงัสิน , ,  บาท  
คิดเป็นอตัราร้อยละ .  ของกาํไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ  โดยกาํหนดรายชือผูถื้อ
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หุน้ทีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัที  เมษายน 255  และใหร้วบรวมรายชือ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.  (แกไ้ขเพิมเติม 
พ.ศ. )  โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัที  เมษายน 255   และกาํหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัที   พฤษภาคม  255      

 
ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเกียวกบัวาระที    อีกหรือไม่   

เมือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระนี 
 

มติทปีระชุม    ทีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรของบริษทั  และการจ่ายเงินปันผลประจาํปี     
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ทีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงันี  

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 
เห็นดว้ย 1,565,529,316 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

รวม 1,565,529,316 100.00 
 
วาระท ี  พจิารณาอนุมัติการแต่งตังกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัททต้ีองออกตามวาระ 

ประธานฯ  ไดก้ล่าวชีแจงต่อทีประชุมว่า  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 18 ระบุว่าในการประชุมประจาํปีทุก
ครัง    กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็น
สามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกล้เคียงทีสุดกบั  ใน  ซึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปี 255  นี มีกรรมการบริษทัทีครบกาํหนดตามวาระจาํนวน  ท่าน ดงันี  

 1. นางกองแกว้    เปียมดว้ยธรรม  ตาํแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
  กรรมการอิสระ   
 2. นายชายนอ้ย    เผอืนโกสุม  ตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ/ 
  กรรมการอิสระ 
    

  และเพือให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี  จึงขอเชิญกรรมการทงั  2  ท่าน
ทีครบวาระตามรายชือขา้งตน้  ซึงถือวา่มีส่วนไดส่้วนเสียในวาระนีออกจากห้องประชุม  จนกว่า
การพิจารณาวาระนีจะแลว้เสร็จ     
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สําหรับรายละเอียดในวาระนี   ประธานทีประชุมได้มอบหมายให้  คุณชูชาติ   เพ็ชรอําไพ  
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  เป็นผูก้ล่าวนาํเสนอต่อทีประชุม  

คุณชูชาต ิ กล่าวชีแจงต่อทีประชุมวา่  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี  นี มีกรรมการทีตอ้งพน้
จากตาํแหน่งตามวาระ    ท่าน  ดงันี    

1.  คุณกองแกว้         เปียมดว้ยธรรม  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
.  คุณชายนอ้ย          เผอืนโกสุม    กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

 
ประวติัโดยสังเขปของทงั    ท่าน  ปรากฏตามเอกสารสิงทีส่งมาดว้ย  ในเอกสารเชิญประชุม  
หน้า    ตามทีจดัส่งให้ท่านผูถื้อหุ้นล่วงหน้าแลว้   ผมขอเสนอกรรมการทีพน้จากตาํแหน่งตาม
วาระทงั  ท่านทีกล่าวมาขา้งตน้ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหนึง 
เนืองจากเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ ช่วยสนบัสนุนคณะกรรมการในการกาํหนดทิศทางธุรกิจ 
และการบริหารงานของบริษทั   

ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเกียวกบัวาระที    อีกหรือไม่  เมือไม่มีผู ้
ถือหุน้ตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในวาระนี 

 
และเพือให้เป็นไปตามแนวทางการกาํกับดูแลกิจการทีดี  ประธานฯขอให้ทีประชุมพิจารณา
เลือกตงักรรมการ โดยลงคะแนนในบตัรลงคะแนน แยกเป็นรายบุคคล  ดงันี 

มติทปีระชุม    ทีประชุมมีมติแต่งตงักรรมการเป็นรายบุคคล  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียง  
ทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  ดงันี 

 
1. นางกองแกว้   เปียมดว้ยธรรม     (ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึง) 

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 
เห็นดว้ย 1,565,529,316 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

รวม 1,565,529,316 100.00 
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2. นายชายนอ้ย   เผอืนโกสุม     (ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึง) 

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 
เห็นดว้ย 1,565,529,316 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

รวม 1,565,529,316 100.00 
 

วาระท ี  พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี  
ประธานฯ   กล่าวต่อทีประชุมวา่  คณะกรรมการบริษทั เห็นควรใหน้าํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา

อนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจาํปี  สาํหรับรายละเอียดในระเบียบ
วาระนี ขอมอบหมายใหคุ้ณชูชาติ  เพช็รอาํไพ   ประธานกรรมการบริหาร เป็นผูน้าํเสนอต่อที
ประชุม 

 
คุณชูชาต ิ  กล่าวชีแจงต่อทีประชุมวา่  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยการเทียบเคียงกบัองคก์รทีอยูใ่นอุตสาหกรรม
เดียวกนัและมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนั ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ , ผลงานและความ
รับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ และกรรมการเฉพาะเรืองรวมถึงสภาวการณ์ทางธุรกิจ
โดยรวม และเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษทัฯ ตามอตัรา ดงัต่อไปนี 
- ค่าตอบแทนกรรมการ 

(1) เบียประชุม    ประธานกรรมการบริษทั  ,   บาทต่อครัง 
 กรรมการบริษทั                 ,   บาทต่อครัง 
(2) เงินโบนสัประจาํปี 8 : สาํหรับคณะกรรมการบริษทั   รวมเป็นจาํนวนเงิน ไม่เกิน   
                                              , ,   บาท 

- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ :  
เบียประชุม ประธานกรรมการตรวจสอบ  ,   บาทต่อครัง 

กรรมการตรวจสอบ                 ,   บาทต่อครัง 
ซึงอตัราค่าตอบแทน ทีกล่าวมานนั เป็นอตัราเดิมเช่นเดียวกบัปีก่อน 
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ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเกียวกบัวาระที    อีกหรือไม่  

 เมือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระนี 
 

มติทปีระชุม    ทีประชุมมีมติอนุมติัประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทงัหมด 
ของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุม  ตามมาตรา  แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535   
กาํหนดวา่การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมติของทีประชุมผูถื้อหุน้ ดงันี 

 
ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,565,525,716 99.9998 
ไม่เห็นดว้ย 3,600 0.0002 
งดออกเสียง 0 0 

รวม 1,565,529,316 100.00 
    
วาระท ี  พจิารณาอนุมัติการแต่งตังผู้สอบบัญชี ประจําปี   และกาํหนดค่าสอบบัญชี 

ประธานฯ  กล่าวชีแจงต่อทีประชุมวา่  ตามมาตรา   แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนด 
 วา่ใหที้ประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีแต่งตงัผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของ 

บริษทัทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีประจาํปี 255  และได้
เสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาเพือเสนอใหที้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา  
 
สาํหรับรายละเอียดในระเบียบวาระนี ขอมอบหมายให ้ คุณกองแกว้  เปียมดว้ยธรรม   ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นผูน้าํเสนอต่อทีประชุม 
 

คุณกองแก้ว      : คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการพิจารณากลนักรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแลว้     
เห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัให้แต่งตงัผูส้อบบญัชีจาก บริษทั 
สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 255   เนืองจากมีผลงานดา้นการ
ตรวจสอบอยูใ่นระดบัทีน่าพอใจ  และบริษทัสาํนกังาน อีวาย จาํกดั  โดยผูส้อบบญัชีทีไดรั้บ
การเสนอชือดงักล่าว ไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือ ส่วนไดส่้วนเสีย กบับริษทัฯ/บริษทัยอ่ย/
ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูเ้กียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว โดยมีรายชือผูส้อบบญัชี ดงันี 
 



 
 

บริษทั  เมืองไทย  ลิสซิง  จาํกดั (มหาชน) 
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) นางสาวรัตนา    จาละ      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  3734  
) นางสาวสมใจ  คุณปสุต   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499  
) นางสาวรัชดา  ยงสวสัดิวาณิชย ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951  

 
โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึงมีอาํนาจในการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบ

การเงินของบริษทัได ้ และใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนจาํนวน 2,800,000 บาทต่อปี โดยไม่รวม
ค่าใชจ่้ายอืนๆ   โดยอตัราค่าสอบบญัชีดงักล่าวเป็นอตัราเดิม เช่นเดียวกบัปีก่อน 

 
ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเกียวกบัวาระที    อีกหรือไม่   

เมือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระนี 
 

มติทปีระชุม    อนุมติัการแต่งตงัผูส้อบบญัชีจาก บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
ประจาํปี 2558  และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี เป็นจาํนวนเงิน  2,800,000  บาท  ตาม
ขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัทีไดพ้ิจารณากลนักรองอยา่ง
เหมาะสม  ซึงทีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทงัหมด
ของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  ดงันี 
 

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 
เห็นดว้ย 1,565,529,416 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

รวม 1,565,529,416 100.00 
       

หมายเหตุ :  ในวาระนีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิมขึน   
จาํนวน    1    ราย   คิดเป็นจาํนวนหุน้    100  หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมทงัสิน        ราย   คิดเป็น  ,565,529,416   หุน้ 
 
 
 
 



 
 

บริษทั  เมืองไทย  ลิสซิง  จาํกดั (มหาชน) 
เลขที  32/1  ถนนจรัญสนิทวงศ ์ แขวงบางออ้  เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร  10700  โทร. 02-8801033 แฟกซ์  02-8801733 

 

15 
 

 
วาระท ี  พจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี 
ประธานฯ  ไดแ้จง้ต่อทีประชุมวา่  เพือเป็นการระดมทุนสําหรับใชใ้นการขยายการให้สินเชือและใชเ้ป็น

เงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทั  เห็นสมควรให้ที
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัออกและเสนอขายตราสารหนีใหส้อดคลอ้งกบัการขยาย
กิจการของบริษทั  โดยรายละเอียดในวาระนี   มอบหมายให้ คุณชูชาติ   เพช็รอาํไพ  ประธาน
กรรมการบริหาร เป็นผูน้าํเสนอ 

คุณชูชาต ิ  เพือเป็นการระดมทุนสาํหรับใชใ้นการขยายการใหสิ้นเชือ และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนใน 

การดาํเนินธุรกิจของบริษทั   โดยคณะกรรมการบริษทั  เห็นสมควรใหที้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัออกและเสนอขายตราสารหนีให้สอดคลอ้งกบัการขยายกิจการของบริษทั  ใน
วงเงินไม่เกิน  ,   ลา้นบาท โดยมีระยะเวลาในการออกและเสนอขายตราสารหนี  ปี ซึงจะ
พิจารณาจากสภาวะตลาดและความจาํเป็นในการใชเ้งิน  

 

ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเกียวกบัวาระที    อีกหรือไม่  เมือไม่
มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถาม  หรือให้ความเห็นใดๆ อีก  จึงขอใหผู้ถื้อหุ้นลงมติในวาระนี 

 
มติทปีระชุม    อนุมติัการออกและเสนอขายตราสารหนี ซึงทีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้ง

มากของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  ดงันี 
 

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 
เห็นดว้ย 1,565,521,416 99.9995 
ไม่เห็นดว้ย 8,000 0.0005 
งดออกเสียง 0 0 

รวม 1,565,529,416 100.00 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บริษทั  เมืองไทย  ลิสซิง  จาํกดั (มหาชน) 
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วาระท ี  พจิารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี) 
 

 ประธานฯ ขอเชิญผูถื้อหุน้ทีมีความประสงคจ์ะเสนอขอ้คิดเห็น  หรือเสนอเรืองอืนใดเพือพิจารณา  
 

คุณพรศักดิ   ชัยวณชิยา  (ผูรั้บมอบอาํนาจจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย)  กล่าวสอบถาม ดงันี 
บริษทั เมืองไทย ลิสซิง  จาํกดั (มหาชน) เพิงเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์มือเมือปลายปี
ทีผา่นมา ทางบริษทัมีแนวนโยบายอยา่งไรเกียวกบัเรืองการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชนั  และจะ
เขา้ร่วมกบัทางสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) หรือไม่ 

คุณกองแก้ว  เปียมด้วยธรรม  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ  กล่าวชีแจง ดงันี 
ทางบริษทัฯไดเ้ขา้จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยเ์มือเดือนพฤศจิกายน   ทีผา่นมา  บริษทั
มีแนวคิด และยินดีทีจะเขา้ร่วมโครงการในปีนี  และการดาํเนินธุรกิจของบริษทัก็อยูใ่นกรอบ 
ในเรืองของคอรัปชนั และไม่มีปัญหาในเรืองนีอยู่แล้ว  ซึงเกียวกบัเรืองนีอยู่ในขนัตอนการ
เตรียมขอ้มูลอยู ่
 

คุณธนันท์ หิรัญวฒัน์  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถามและใหค้วามคิดเห็น  ดงันี 

เท่าทีทราบแผนการเติบโตของบริษทั ตอนนีทราบวา่ เปิดสาขาไปถึง จ.ประจวบคีรีขนัธ์แลว้  
ขอสอบถามเพิมเติมว่า  นอกจากการขยายสาขาแล้ว  ทางบริษทัฯจะเพิมผลิตภณัฑ์อืนอีก
หรือไม่  หรือมีวธีิการใดอีกหรือไม่ทีจะทาํใหบ้ริษทัมีผลขาดทุนนอ้ยลง 

คุณชูชาติ  เพช็รอาํไพ  ประธานกรรมการบริหาร เรียนชีแจง มีรายละเอียด ดงันี   

บริษทัได้วางแผนธุรกิจไวแ้ละประกาศต่อสาธารณชนไวว้่า  ภายใน    ปีนี ( ปี พ.ศ. -  
พ.ศ. ) บริษทัจะเติบโตปีละ  %  และภายในระยะเวลา    ปีนี  ทุกอยา่งจะเพิมขึนเป็น
เท่าตวั  เรืองต่อมาคือเรืองผลิตภณัฑ์  ซึงท่านผูถื้อหุ้นก็ทราบดีอยูแ่ลว้วา่ ทางบริษทักาํลงัขยาย
สาขาในเขตภาคใต้  ซึงปลายเดือนมีนาคม     ทีผ่านมา  บริษัทก็ได้เปิดสาขาที  จ.
สุราษฏร์ธานี เป็นสาขาที   โดยบริษทัยงัเห็นพืนทีอีกจาํนวนมากทียงัไม่ได้เปิดสาขาได้
ครอบคลุมทุกพืนที  ตอนนีบริษทัเพิงมาเน้นการเปิดสาขาในส่วนของภาคใต ้ ดงันัน แผน
ภายใน    ปีนี  ผลิตภณัฑ์ตวัเดิมทีบริษทัมีอยู ่ไดแ้ก่ สินเชือทะเบียนรถจกัรยานยนต ์,สินเชือ
รถยนต ์, สินเชือรถเพือการเกษตร และสินเชือส่วนบุคคล   บริษทัจะใชว้ิธีการขยายตลาดโดย
การเปิดสาขาในเขตภาคใต ้และภาคอีสาน ไปยงัพืนทีทียงัมีศกัยภาพทีจะเปิดสาขาได ้  ซึงใน
ส่วนของผลิตภณัฑ์ของบริษทัจะยงัคงเดิมไปก่อน  แต่จะเน้นในเรืองของการเปิดสาขาให้
ครอบคลุมพืนทีใหม้ากทีสุด 
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คุณดาวนภา   เพชรอาํไพ  กรรมการผูจ้ดัการ  เรียนชีแจงเพิมเติม  ดงันี  
จากการศึกษาแผนภูมิของประเทศไทย  ปัจจุบันมี   จังหวดั   อาํเภอ  ,   ตาํบล  

,  หมู่บา้น  ในระดบัจงัหวดั จะเปิดอยา่งน้อย จะเปิด    สาขา รวมทวัประเทศประมาณ  
  สาขา  ในส่วนของอาํเภอ  ,   สาขา  ในส่วนของตาํบลอาจจะเปิดเพียง 50%  คิด

ตวัเลขประมาณการคร่าวๆ อยู่ที  ,   ตาํบล   รวมแผนในการเปิดสาขาทงัสินประมาณ  
,   สาขา  โดยภายในปี    บริษทัจะมีสาขาทงัสิน จาํนวน  ,   สาขา  ดงันนัจะยงั
เหลืออีกประมาณ  ,   กวา่สาขา ทียงัมีพืนทีทีสามารถเปิดให้บริการไดอี้ก  จึงฝากเรียนให้
ผูถื้อหุ้นมนัใจได้เลยว่า ทางบริษทัยงัมีพืนทีในการขยายธุรกิจได้อีกเป็นจาํนวนมาก  โดย
บริษัทยงัคงเน้นในเรืองของการทาํงานในงานทีบริษัทมีความชํานาญมากกว่าทีจะไปเปิด
ผลิตภณัฑใ์หม่ 
 

คุณแสงจันทร์  ปรีชายุทธศิลป์  สอบถามและใหค้วามเห็น ดงันี  

จากการทีไดมี้โอกาสเขา้ไปใชบ้ริการทีสาขา  รู้สึกประทบัใจในการบริการเป็นอยา่งมาก  แต่มี
ประเด็นทีจะสอบถามเกียวกบักรณียอดคา้ง ทีพนกังานแจง้วา่  ถา้มียอดคา้งจะปรับใหไ้ปอยูอี่ก
บญัชีหนึง  จึงมีขอ้สงสัยวา่ กรณีทีพนกังานแจง้มาเป็นอยา่งไร 

คุณดาวนภา  เพชรอาํไพ  กรรมการผูจ้ดัการ  เรียนชีแจง ดงันี   

จากกรณีทีพนกังานแจง้ผูถื้อหุน้มาดงักล่าว ทางบริษทัฯไม่มีนโยบายตามทีแจง้มา  ซึงถา้มีการ
คา้งชาํระขา้มเดือน  จะมีค่าทวงถาม  เขา้ใจวา่ พนกังานอาจจะเขา้ใจคลาดเคลือน โดยบริษทัจะ
เนน้ยาํกบัพนกังานใหอี้กครังหนึง 

คุณชูชาติ  เพช็รอาํไพ  ประธานกรรมการบริหาร เรียนชีแจงเพิมเติม ดงันี   

ในการติดตามทวงถาม กรณีลูกคา้คา้งชาํระบริษทัจะใช้วิธีการพูดคุยเชิงขอร้อง  และพยายาม
เขา้ไปเจรจากบัลูกคา้ให้พยายามผอ่นชาํระ เพือไม่ใหมี้ยอดคา้ง  เพราะจะมีผลกระทบต่อ NPL 
ของบริษทั   
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คุณแสงจันทร์  ปรีชายุทธศิลป์ (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง)  สอบถาม  ดงันี  

เกียวกบัการต่อยอดในสินเชือนาโนไฟแนนซ์  ไม่ทราบว่า ส่วนนีจะมีส่วนช่วยให้ธุรกิจของ
เราอยา่งไรบา้ง 

คุณชูชาติ  เพช็รอาํไพ  ประธานกรรมการบริหาร เรียนชีแจง มีรายละเอียด ดงันี   

ทางบริษัทมีความสนใจในธุรกิจดังกล่าว  โดยมีข่าวว่าทางรัฐบาลทีอนุมัติใบอนุญาตให้
บริษัทเอกชนสามารถทาํธุรกิจเพิมเติมได้ เพือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าแหล่ง
เงินทุน  โดยเปิดโอกาสให้บริษัทเอกชนดําเนินธุรกิจสินเชือนาโนไฟแนนซ์   โดยมีอตัรา
ดอกเบีย  %  เป็นแรงจูงใจในการดําเนินธุรกิจดังกล่าว   โดยบริษัทได้ยืนเอกสารเพือ
ประกอบการขอใบอนุญาตไปแล้ว  และอยู่ในรายชือทีรอการอนุมติัจากทางธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

 

คุณนิตยา  กจิชัยนุกูล  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม  ดงันี 

สอบถามเรืองการเปิดสาขา และงบลงทุนจาํนวนเท่าใด 

คุณดาวนภา  เพชรอาํไพ  กรรมการผูจ้ดัการ  เรียนชีแจง ดงันี   

  งบลงทุนในแต่ละสาขา  แบ่งเป็น ดงันี 

   สาขาใหญ่ จาํนวน ,   บาท 

   สาขายอ่ย จาํนวน 250,000  บาท 

   ศูนยบ์ริการ จาํนวน ,   บาท 

กรณีสาขาใหญ่จะสูงกว่าสาขาย่อย และศูนยบ์ริการ  เนืองจากมีการซือรถยนต์ประจาํสาขา  
โดยงบประมาณในการลงทุนจะประกอบดว้ย  ค่าเช่า ,ค่าตกแต่ง และอุปกรณ์สาํนกังาน   
 

คุณนิตยา  กจิชัยนุกูล  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม  ดงันี 

จากกรณีทีวา่บริษทัจะเปิดสาขาเพิมอีกจาํนวน    สาขานนั และในปีต่อๆไปทีจะมีการเปิด
สาขาเพิมนนัจะนาํเงินทุนมาจากแหล่งใด 

คูณดาวนภา  เพชรอาํไพ  กรรมการผูจ้ดัการ  เรียนชีแจง ดงันี   

เงินลงทุนดงักล่าว ไดม้าจากการออกและเสนอขายตราสารหนี จาํนวน ,   ลา้นบาท  ตามที
เสนอขออนุมติัต่อทีประชุมไปเมือวาระทีผา่นมา   



 
 

บริษทั  เมืองไทย  ลิสซิง  จาํกดั (มหาชน) 
เลขที  32/1  ถนนจรัญสนิทวงศ ์ แขวงบางออ้  เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร  10700  โทร. 02-8801033 แฟกซ์  02-8801733 

 

19 
 

 

คุณชูชาติ  เพช็รอาํไพ  ประธานกรรมการบริหาร  กล่าวแจง้ต่อทีประชุม ดงันี   

กระผมในฐานะประธานกรรมการบริหารของบริษทั  ขอให้ความมนัใจกบัผูถื้อหุน้วา่ บริษทัฯ
ดาํเนินธุรกิจนีมาเป็นเวลา   ปี  และเพิงเขา้จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยเ์มือปลายปีทีผา่นมา  ใน
อดีตบริษทัเติบโตปีละ  %  เหตุทีบริษทัเขา้จดทะเบียน เพือระดมทุนเขา้มา เพือนาํมาขยายธุรกิจ  พอ
เขา้ตลาด  ประกาศเลยวา่จะเติบโตปีละ  %  ไดอ้ยา่งแน่นอน จากแผนในการเปิดสาขาในปีนี  จาํนวน  

 สาขา  แต่ ณ วนันี  ไดเ้ปิดสาขาไปแลว้ จาํนวน    สาขา  จึงมนัใจไดว้า่ ภายในปีนีจะสามารถ
เติบโตได ้ % อยา่งแน่นอน   เนืองจากทีผา่นมา บริษทัติดเงือนไขในเรืองของเงินทุนทีจะนาํมาขยาย
สาขา  แต่ปัจจุบนับริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้  ก็สามารถมีเงินทุนในการขยายธุรกิจ
ไดอ้ย่างเต็มที   จึงขอให้ความมนัใจกบัผูถื้อหุ้นทุกท่านว่า  บริษทัมีความมุ่งมนัทีจะนาํพาองค์กรให้
เจริญเติบโตอยา่งมนัคงและมีผลตอบแทนทีดี สะทอ้นถึงผูถื้อหุน้ทุกท่าน 

 

ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็น หรือขอ้เสนออืนใดเพิมเติมอีก 
 

 เมือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอขอ้คิดเห็น หรือเสนอเรืองอืนใดอีก  ประธานทีประชุม จึงมอบหมายให้
เลขานุการบริษทั  กล่าวรายงานสรุปจาํนวนผูถื้อหุ้นทีมาประชุมในครังนี 
 

คุณมลฑล  อ่อนแผน  เลขานุการบริษทั กล่าวรายงานสรุปจาํนวนผูถื้อหุน้ทีมาเขา้ร่วมประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ประจาํปี    มีรายละเอียด ดงันี  

มาประชุมดว้ยตนเอง  81 ราย คิดเป็นจาํนวนหุน้        ,483,003 หุน้ 
รับมอบฉนัทะ              ราย คิดเป็นจาํนวนหุน้   , ,064,413 หุน้ 

       รวม              ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น   , ,547,416 หุ้น 
คิดเป็น  . %    

 
 
 
และเพือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี และเพือประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียง

ต่อไป บริษทัฯ ขอเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทงัหมดจากท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านทีเขา้ร่วมประชุมในวนันี  โดยท่าน
สามารถส่งบตัรลงคะแนนเสียงใหก้บัเจา้หนา้ทีของบริษทัฯ ทีกล่องรับบตัรลงคะแนนบริเวณดา้นหนา้งาน 

 



 
 

บริษทั  เมืองไทย  ลิสซิง  จาํกดั (มหาชน) 
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ประธานฯ  เห็นวา่เป็นเวลาอนัสมควรแลว้  จึงขอปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี  2558  และ
ขอขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านทีสละเวลามาร่วมประชุมในครังนี 
 
 

ปิดประชุมเวลา   .   น. 
                                                                              นางสาวเรณู   ป้อมสมบูรณ์      ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม 
                                                                              นางสาววมิลรัตน์   หนูจุล         ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 

 
 ลงชือ _____________________  
   ( พลเรือเอกอภิชาติ   เพง็ศรีทอง )  
        ประธานกรรมการ 

 
 


