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รำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น  ประจ ำปี  2562 
บริษทั  เมืองไทย แคปปิตอล  จ ำกดั  (มหำชน) 

 
วนั  เวลำ  และสถำนทีป่ระชุม 

ประชุมเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี  18  เมษายน  2562   เวลา 10.00 น.   ณ หอ้งป่ินเกลา้ 2 (ชั้น 9)  โรงแรม
รอยลั ซิต้ี เลขท่ี  800  ถนนบรมราชชนนี  แขวงบางกอกนอ้ย  เขตบางพลดั   กรุงเทพมหานคร 
 
เร่ิมกำรประชุม 
 ณ  วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น  เพื่อก าหนดสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงิน
ปันผล บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ เป็นเงิน 2,120,000,000  บาท  
คิดเป็นจ านวนหุน้สามญัท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 2,120,000,000 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  โดย ณ ตอนเร่ิมเปิดการ
ประชุมมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมการประชุมรวมจ านวนทั้งส้ิน 1,097 ราย โดยมา
ประชุมดว้ยตนเอง 75 ราย  รับมอบฉนัทะ 1,022 ราย  รวมจ านวนหุ้นทั้งส้ิน  1,792,151,852  หุน้  คิดเป็นร้อยละ  
84.54  ซ่ึงเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด ถือวา่ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั   
 

 พลเรือเอกอภิชาติ  เพง็ศรีทอง  ประธานกรรมการบริษทั และประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมกล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 โดยแจง้
ต่อท่ีประชุมวา่ บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) กล่าวตอ้นรับท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านเขา้สู่การประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

 ประธานฯ กล่าวแนะน ากรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ประชุม  ดงัน้ี 
 

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

2. คุณกมัพล   ตติยกวี  ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาล,  
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง, กรรมการตรวจสอบ  
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 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน , กรรมการ  

และกรรมการอิสระ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด  7  ท่าน และเขา้ร่วมประชุมครบทั้ง 7  ท่าน  

คิดเป็นสัดส่วนกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม ร้อยละ 100  
ต่อจากนั้นไดก้ล่าวแนะน าคณะกรรมการบริหาร และผูบ้ริหารของบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี 

ไดแ้ก่   
1. คุณสุรพงษ ์ เพช็รอ าไพ รองกรรมการผูจ้ดัการ (อาวโุส) 
2. คุณปริทศัน์ เพชรอ าไพ รองกรรมการผูจ้ดัการ 
3. คุณสุรัตน์      ฉายาวรเดช ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
4. คุณดวงแข   สงนุย้  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
5. คุณวมิลรัตน์    หนูจุล  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
6. คุณสมเกียรติ รัศมี  ผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสาขา 
7. คุณอ านาจ  เนียมสี  ผูจ้ดัการฝ่ายหน้ีสิน 
8. คุณเฉลิม  อินหอม  ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ 
9. คุณเรณู  ป้อมสมบูรณ์ ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายธุรการและการตลาด 
10. คุณปราณี  สุยะพล  ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 
11. คุณกฤษดา  คุรุจิตโกศล ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายการคลงั 
12. คุณนิยม  รอดนอ้ย ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสาขา เขต กทม.1 
13. คุณเสนาะ  ทองจนัทร์ ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายกจิการสาขา เขต กทม.2 
14. คุณมาโนชน์ เลิศล ้า  ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสาขา เขตนครปฐม 
15. คุณสุทศัน์  ทิพยส์ังวาลย.์ ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสาขา เขตอยธุยา 
16. คุณวโิรจน์  ลอยทบัเลิศ ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
17. คุณอศัวนิ  เคลือวลัย ์ ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
18. คุณชาญณรงค ์ เชียงหนุน้ ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ 
19. คุณมลฑล  อ่อนแผน เลขานุการบริษทั 
20. คุณนภดล  หน่อค า  ทนายความบริษทั 
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 นายศกัด์ิชยั    วรุิฬห์ชีว  ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย  และรับหนา้ท่ีเป็นเลขานุการท่ีประชุม ไดเ้รียนช้ีแจงถึง
วธีิการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซ่ึงจะตอ้งลงมติในแต่ละวาระ  ดงัน้ี 
 

- ขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 41 ก าหนดวา่ ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียง
ต่อหน่ึงหุน้ ในกรณีผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนั้น  

- 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 

 

- การเก็บบตัรลงคะแนน เพื่อใหก้ารด าเนินการเป็นไปอยา่งโปร่งใส และสอดคลอ้งกบัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ จะเก็บใบลงคะแนนเสียงของท่านผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเห็นดว้ย
ในทุกวาระเม่ือการประชุมเสร็จส้ิน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป ทั้งน้ี การ
ลงคะแนนเสียงในการประชุม เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบัแต่มี
การเก็บบตัรลงคะแนนผูถื้อหุ้น และผูรั้บมอบฉนัทะทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการ
ลงคะแนน 

- 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
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ใหค้วามร่วมมือเพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนด 

- นอกจากน้ี กรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงเป็นชาวต่างชาติสอบถามเป็นภาษาองักฤษ
บริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมเจา้หน้าท่ีส าหรับแปลค าถามเป็นภาษาไทย และกรรมการ/ผูบ้ริหารจะตอบ
ค าถามเป็นภาษาไทย เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมไดเ้ขา้ใจทัว่กนั โดยเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ จะ
แปลค าตอบเป็นภาษาองักฤษใหผู้ถื้อหุน้ท่ีสอบถามไดเ้ขา้ใจดว้ย 

- เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้บริษทัฯจะ
เผยแพร่รายงานดงักล่าวผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุม 

- ในการนบัคะแนนเสียง บริษทัฯจดัให้มีผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงท่ีเป็นอิสระในการประชุม
ผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ ผูส้อบบญัชีและท่ีปรึกษาทางกฎหมาย 
 

เพื่อแสดงความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสียง ขอเชิญท่านผูถื้อหุ้นท่ีมีความประสงค์จะท า
หน้าท่ีและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง ได้โปรดแสดงตนและแจ้งช่ือ -นามสกุลท่ี
ไมโครโฟน  เพื่อท่ีเจา้หนา้ท่ีจะไดน้ าท่านเขา้ประจ าจุดตรวจนบัคะแนนในหอ้งประชุมน้ี 
 

คุณพรศรี แซ่ลี ้รับอาสาเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้ ในการเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนเสียงในคร้ังน้ี 
 

ประธานฯขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามท่ีก าหนด ซ่ึงประกอบดว้ย 10 วาระ 
ตามล าดบั  ดงัน้ี 

 
วำระที ่ 1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี  2561 

ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561  ซ่ึง
ไดจ้ดัประชุม เม่ือวนัท่ี  20  เมษายน  2561 และไดจ้ดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบั
แต่วนัประชุมฯ โดยเผยแพร่รายงานดงักล่าวผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง    โดยบริษทัไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้กบัผูถื้อหุ้นพิจารณาล่วงหนา้ พร้อมหนงัสือ
เชิญประชุมแลว้  คณะกรรมการมีความเห็นว่า  การบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  ประจ าปี 2561    
มีความถูกตอ้ง  ครบถว้น  จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

ประธำนฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี  1 หรือไม่   
 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 
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มติทีป่ระชุม     ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561   ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง 

มากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 
เห็นดว้ย 1,787,372,040 99.733 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 4,792,422 0.267 
บตัรเสีย 0 0 

รวม 1,792,164,462 100.00 
      

    หมายเหตุ  :  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากเม่ือตอนเร่ิมเปิดประชุม  
จ านวน     6    ราย   คิดเป็นจ านวนหุน้    12,610  หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน  1,103  ราย   คิดเป็น  1,792,164,462  หุน้ 

 
วำระที ่2 พจิำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2561 

ประธำนฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่   บริษทัไดน้ าส่งรายงานประจ าปี 2561   และงบการเงินประจ าปี  2561  ให้กบั 
ผูถื้อหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมแลว้   โดยในวาระน้ี ประธานฯได้
มอบหมายใหคุ้ณชูชาติ      

เพช็รอ าไพ  ประธานคณะกรรมการบริหาร  เป็นผูร้ายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯในรอบปี
ท่ีผา่นมาต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

คุณชูชำติ      กล่าววา่  
- บริษทัมียอดปล่อยสินเช่ือในปี 2561 อยู่ท่ี 81,976 ล้านบาท ในปี 2560 อยู่ท่ี 58,039 ลา้นบาท 

เพิ่มข้ึน 23,937 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.20  
- บริษทัมียอดลูกหน้ีคงคา้งในปี 2561 อยู่ท่ี 48,047 ล้านบาท ในปี 2560 อยู่ท่ี 35,622 ลา้นบาท 

เพิ่มข้ึน 12,425 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34.90  
- บริษทัมีรายได้รวมในปี 2561 อยู่ท่ี 10,417 ลา้นบาท ในปี 2560 อยู่ท่ี 7,470 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 

2,947 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.50  
- บริษทัมีก าไรสุทธิในปี 2561 อยูท่ี่ 3,713 ลา้นบาท ในปี 2560 อยูท่ี่ 2,501 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 1,212 

ลา้นบาท (หน่ึงพนัสองร้อยสิบสองลา้นบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 48.50 
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ส ำหรับปี 2561  
- บริษทั มีอตัราส่วนหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดอ้ยูท่ี่ 1.12%  
- จ านวนสาขา 3,279 สาขา 

 กำรเติบโตของยอดปล่อยสินเช่ือใหม่  
ในปี 2561 บริษทัมียอดปล่อยสินเช่ืออยูท่ี่ 81,976 ลา้นบาท ในปี 2560 อยูท่ี่ 58,039 ลา้นบาท 

เพิ่มข้ึน 23,937 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.2 โดยมีสัดส่วนยอดปล่อยสินเช่ือแยกตามประเภทของ
หลกัประกนั ดงัน้ี  

ยอดปล่อยรถจกัรยานยนต ์41.01%  
ยอดปล่อยรถยนต ์23.87%  
ยอดปล่อยรถเกษตร 5.04%  
ยอดปล่อยส่วนบุคคล 12.37%  
ยอดปล่อยนาโนไฟแนนซ์ 4.98% 
ยอดปล่อยท่ีดิน 12.73%  

กำรเติบโตของยอดลูกหนีค้งค้ำง 
บริษทัมียอดลูกหน้ีคงคา้งในปี 2561 อยูท่ี่ 48,047 ลา้นบาท ในปี 2560 อยูท่ี่ 35,622 ลา้นบาท 

เพิ่มข้ึน 12,425 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34.90 ซ่ึงยอดลูกหน้ีคงคา้งเพิ่มข้ึนเป็นผลมาจากบริษทัมี
การเปิดสาขาอย่างต่อเน่ืองเพื่อขยายพื้นท่ีในการให้บริการเพิ่มข้ึน โดยปี 2561 มีจ านวนสาขา 3,279 
สาขา เพิ่มข้ึน 855 สาขา จากปี 2560 มีจ านวนสาขา 2,424 สาขา 
โดยมีสัดส่วนยอดสินเช่ือคงคา้งแยกตามหลกัประกนัดงัน้ี  

ยอดลูกหน้ีคงคา้ง-รถจกัรยานยนต ์34.97%  
ยอดลูกหน้ีคงคา้ง-รถยนต ์32.04%  
ยอดลูกหน้ีคงคา้ง-รถเกษตร 4.33%  
ยอดลูกหน้ีคงคา้ง-ส่วนบุคคล 10.25%  
ยอดลูกหน้ีคงคา้ง-นาโนไฟแนนซ์ 4.61%  
ยอดลูกหน้ีคงคา้ง-ท่ีดิน 13.80% 

กำรตั้งส ำรองค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
- หน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ในปี 2561 บริษทัมีหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดจ้  านวน 540 ลา้นบาท คิดเป็น 

1.12% ของยอดลูกหน้ีรวม  
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- การตั้งส ารองค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ในปี 2561 บริษทัมีการตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 1,499 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 277.71 ของหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได(้NPL)  

- ในปี 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วมจ านวน 10,417 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2560 ซ่ึงอยู่
ท่ี 7,470 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 39.50  

- รายได้ในปี 2561 จ านวน 10,417 ล้านบาทนั้น เป็นรายได้ดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการ
ใหบ้ริการสินเช่ือ จ านวน 9,544 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 91.62 ของรายไดร้วม รายไดอ่ื้น จ านวน 
873 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 8.38 ประกอบดว้ย รายไดค้่าปรับและค่าติดตามทวงถามท่ีเรียกเก็บ
จากลูกคา้ท่ีผิดนดัช าระ จ านวน 758 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 7.27 ของรายไดร้วม และรายไดอ่ื้น 
(รายไดจ้ากการขายทรัพยสิ์น รายไดด้อกเบ้ียเงินฝากธนาคาร) 115 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.11 
ของรายไดร้วม 

- ในปี 2561 อตัราส่วนดอกเบ้ียรับอยู่ท่ี 23.79% ลดลงเล็กน้อยเป็นผลมาจากการสัดส่วนพอร์ต
สินเช่ือท่ีเปล่ียนแปลงเล็กน้อย อตัราดอกเบ้ียจ่ายอยู่ท่ี 3.53% เกิดจากการปรับข้ึนของอตัรา
ดอกเบ้ีย ส่งผลใหส่้วนต่างอตัราดอกเบ้ีย (SPREAD) อยูท่ี่ 20.26%  

- ในปี 2561 อตัราก าไรสุทธิ อยูท่ี่ 35.65% อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้อยูท่ี่ 34.96%  
- ในปี 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจ านวน 4,103 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 

36.2% เม่ือเทียบกบัปี 2560 และมีอตัราส่วนค่าใชจ่้ายต่อรายไดปี้ 2561 อยูท่ี่ 44.01%  
- ปี 2561 ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน เป็นจ านวนเงิน 2,228 ลา้นบาท คิด

เป็น 54.30% ของค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ รองลงมาเป็นค่าเช่า จ  านวน 612 ลา้นบาท คิดเป็น 
14.92%  

- ปี 2561 บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนอยูท่ี่ 3.00 เท่า ซ่ึงลดลงจาก ปี 2560 ท่ีอยูท่ี่ 3.13 เท่า 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีวงเงินท่ีสามารถเบิกใช้ไดอี้กจ านวน 7,300 ลา้นบาท  

(เป็นวงเงินระยะสั้น 6,300 ลา้นบาท, วงเงินระยะยาว 1,000 ลา้นบาท) 
 

เก่ียวกบันโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่  บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมกบัทางสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) แลว้ และไดย้ื่นแบบประเมินตนเองให้ทางสมาคมฯพิจารณาอยู ่   คาดวา่จะ
ไดรั้บการอนุมติัในเร็ววนัน้ี 

 
 

ประธำนฯ กล่าววา่ หากท่านผูถื้อหุน้ใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม หรือตอ้งการใหบ้ริษทัฯช้ีแจงใน
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งในวาระน้ี ขอใหส้อบถามผา่นไมโครโฟนท่ีจดัเตรียมไว ้ โดยขอให้แจง้ช่ือ-
นามสกุล ก่อนถามค าถามดว้ย 
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ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มีค าถาม และมีขอ้คิดเห็น ดงัน้ี 
 คุณสุรพงษ ์คงสุข  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม ดงัน้ี 

จากใน Slide ท่ีคุณชูชาติ  เพ็ชรอ าไพ ได้อธิบายไว ้เร่ือง อตัราดอกเบ้ีย  และในรายงาน

ประจ าปี หนา้ 117 ขอ้มูลตวัเลขไม่ตรงกนั  ขอใหช้ี้แจงขอ้มูลท่ีถูกตอ้งกบัผูถื้อหุน้ใหท้ราบ 

 คุณกฤษดา  คุรุจิตโกศล  :  ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายการคลงั เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

ใหพ้ิจารณาขอ้มูลจากรายงานประจ าปี เน่ืองจาก Slide มีขอ้มูลท่ีคลาดเคล่ือน 

 คุณสุริยพงศ ์ วฒันาศกัด์ิ  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม ดงัน้ี 

อนัดบัแรกตอ้งขอช่ืนชมทางบริษทัฯท่ีมีผลประกอบการท่ีดีข้ึนในทุกดา้น ทั้งเร่ืองของก าไร

และหน้ีเสีย หรือ NPL และงบการเงินท่ีดีข้ึนตามล าดบั จึงอยากสอบถามว่าในภาพรวมของประเทศ 

เร่ืองเศรษฐกิจของกลุ่มรากหญา้วา่ รายได ้หน้ีสินเป็นอยา่งไรบา้ง 

 คุณชูชาติ  เพช็รอ าไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

ภาพรวมของสถาบนัการเงินของประเทศ หน้ีเสียหรือ NPL ประมาณ 2.5% บริษทัอ่ืนในตลาด

หลกัทรัพยน์ั้นเฉล่ียประมาณ 3%  ซ่ึงบริษทัฯ มีหน้ีเสีย หรือ NPL 1.2% ซ่ึงถือวา่ต ่าท่ีสุดในประเทศ

ไทย สาเหตุท่ีบริษทัฯสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ บริษทัฯด าเนินธุรกิจมาเป็น

เวลานานแลว้ ซ่ึงปีน้ีเป็นปีท่ี 27 และทีมงานผูบ้ริหารก็เป็นทีมงานเดิมตั้งแต่วนัแรกจนถึงปัจจุบนั และมี

ทีมงานท่ีมีองค์ความรู้และถ่ายทอดความรู้รุ่นสู่รุ่น บริษทัฯมีสินเช่ือให้บริการ 6 ประเภท คือ สินเช่ือ

รถจกัรยานยนต,์ สินเช่ือรถยนต์, สินเช่ือรถเพื่อการเกษตร, สินเช่ือโฉนดท่ีดิน, สินเช่ือส่วนบุคคล และ

สินเช่ือนาโนไฟแนนซ์ บริษทัฯจะไม่ท าในส่ิงท่ีเราไม่ช านาญ  เรายึดมัน่ท่ีจะท าในส่ิงท่ีเรามีความ

ช านาญ และกลุ่มลูกค้าของบริษทัฯก็เป็นกลุ่มลูกค้าเดิม ซ่ึง 40% ประกอบอาชีพเกษตรกร 20% 

ประกอบอาชีพคา้ขาย 15% ประกอบอาชีพพนกังานโรงงาน 15% ประกอบการชีพก่อสร้าง อีก 10% ท่ี

เหลือนั้น ประกอบอาชีพอ่ืนๆ ซ่ึงทุกอยา่งเป็นองคป์ระกอบเดิม เพราะฉะนั้นจึงสามารถควบคุมหน้ีเสีย

หรือ NPL ไดด้ว้ยประสบการณ์ของเราและดว้ยประสบการณ์ของทีมงานท่ีไดรั้บการถ่ายทอดจากรุ่นสู่

รุ่น 
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 คุณสุรพงษ ์คงสุข  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม ดงัน้ี 

จากรายงานประจ าปีหนา้ 148 เร่ืองคดีฟ้องร้อง ท่ีกล่าววา่ บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาก

การถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้อง

แลว้ และเช่ือมัน่วา่จะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ิน

รอบระยะเวลารายงาน จึงอยากให้บริษทัช้ีแจงคดีฟ้องร้องดงักล่าว 

 คุณชูชาติ  เพช็รอ าไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

ในกรณีดังกล่าวเป็นการยื่นค าร้องต่อศาล และคดีมีทุนทรัพยป์ระมาณ 20,000 กว่าบาท  

โดยลูกคา้ไดย้ื่นค าร้องขอด าเนินคดีแบบกลุ่ม ซ่ึงศาลชั้นตน้ไดพ้ิจารณาแลว้ มีค าสั่งยกค าร้องการขอ

ด าเนินคดีแบบกลุ่ม  และคดีดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งการอุทธรณ์ค าสั่ง 

 คุณพงศกร  สัณห์ฐานะกุล  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม ดงัน้ี 

สอบถามเก่ียวกบัหุ้นกูร้ะยะยาวในรายงานประจ าปีหนา้ 161 ซ่ึงไม่ไดร้ะบุไวว้า่หุ้นกูแ้ต่ละชุด

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่าไร เสนอใหร้ะบุไวใ้หช้ดัเจน เพื่อสะดวกต่อการพิจารณาและวเิคราะห์ขอ้มูล 

 พลเรือเอกอภิชาติ  เพง็ศรีทอง  :  ประธานกรรมการบริษทั รับเร่ืองไปด าเนินการแกไ้ขตามท่ีท่านผูถื้อ

หุน้เสนอมา 

  

ประธำนฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี  2  อีกหรือไม่   
 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอผา่นไปวาระถดัไป 
 

หมำยเหตุ   วาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบ  ผูถื้อหุน้จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 
 

วำระที ่ 3 พจิำรณำอนุมัติงบกำรเงินประจ ำปี ส ำหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 

ประธำนฯ    ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม)  
มาตรา 112  และขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 55 ก าหนดใหบ้ริษทัฯ ตอ้งจดัท ารายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี และจดัท างบดุล และบญัชีก าไรขาดทุนเพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมติั ส าหรับงบการเงินประจ าปี ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงผา่นการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ โดยผูส้อบบญัชีไดแ้สดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่มีความถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตาม
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยไม่มีเง่ือนไข และผา่นการอนุมติัของคณะกรรมการบริษทั
แลว้  ตามท่ีแสดงไวใ้นรายงานประจ าปี ของบริษทัฯ หนา้ท่ี 104 ถึง 183 จึงขอน าเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั 

ประธำนฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี  3  อีกหรือไม่   
 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 
 

มติทีป่ระชุม    ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติังบการเงินประจ าปี ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม  

              2561  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงัน้ี  

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 
เห็นดว้ย 1,787,681,040 99.733 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 4,792,422 0.267 
บตัรเสีย 0 0 

รวม 1,792,473,462 100.00 
   

หมายเหตุ  :  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึน   
จ านวน  6  ราย   คิดเป็นจ านวนหุน้   309,000  หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน  1,109  ราย   คิดเป็น  1,792,473,462 หุน้ 

 
วำระที ่4 พจิำรณำอนุมตัิกำรจัดสรรก ำไรของบริษัท และกำรจ่ำยเงินปันผล ประจ ำปี  2561 

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 ส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2561  บริษทัมีก าไรสุทธิจากงบ
การเงินเฉพาะกิจการจ านวน 3,707,317,653 บาท (สามพนัเจ็ดร้อยเจ็ดลา้นสามแสนหน่ึงหม่ืนเจ็ด
พนัหกร้อยหา้สิบสามบาท)  และมีทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 212,000,000 บาท (สองร้อยสิบ
สองลา้นบาท)    คิดเป็นจ านวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามกฎหมาย และคณะกรรมการ
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บริษทัมีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติัจ่ายเงินปันผลประจ าปีส าหรับผลการ
ด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ในอตัรา 0.26 บาท ต่อหุ้น ส าหรับผู ้
ถือหุ้นจ านวน 2,120,000,000 หุ้น  รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 551,200,000 บาท คิดเป็นอตัราร้อย
ละ 14.87 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2561 โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิ
ได้รับเงินปันผล ในวนัท่ี 30 เมษายน 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี  15  พฤษภาคม  
2562 

 
ประธำนฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี  4  หรือไม่   

 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 
 

มติทีป่ระชุม    ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรของบริษทั  และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี  2561   
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงัน้ี  

 

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 
เห็นดว้ย 1,755,697,397 97.948 
ไม่เห็นดว้ย 31,927,343 1.781 
งดออกเสียง 4,848,722 0.271 
บตัรเสีย 0 0 

รวม 1,792,473,462 100.00 
       

วำระที ่ 5 พจิำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรบริษัททีต้่องออกตำมวำระ 

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

ดร.โยธิน กล่าววา่  เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบติัท่ีดี ของนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จึงขอให้กรรมการท่ี
ครบวาระ ทั้ง 3 คน ไดแ้ก่  พลเรือเอกอภิชาติ เพง็ศรีทอง, นายชูชาติ  เพช็รอ าไพ และนางดาวนภา  
เพชรอ าไพ ออกจากห้องประชุม และตามข้อบงัคบัของบริษทัข้อ 18  ระบุว่าในการประชุม
ประจ าปีทุกคร้ัง    กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่ง
ออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบั 1 ใน 3 ซ่ึงในการประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ประจ าปี 2562 น้ี มีกรรมการบริษทัท่ีครบวาระออกจากต าแหน่งจ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี  
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1. พลเรือเอกอภิชาติ   เพง็ศรีทอง ประธานคณะกรรมการ / 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน /  
กรรมการอิสระ 

2. คุณชูชาติ   เพช็รอ าไพ  ประธานกรรมการบริหาร / 
กรรมการบรรษทัภิบาล/กรรมการบริหารความเส่ียง / 
กรรมการ 

3. คุณดาวนภา    เพชรอ าไพ  กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการ                
                    

ซ่ึงประวติัโดยสังเขปของทั้ง  3  ท่าน  ปรากฏตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 ในเอกสารเชิญ

ประชุม  หนา้  47-50  ตามท่ีจดัส่งใหท้่านผูถื้อหุ้นล่วงหนา้แลว้   คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณา

ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหา  โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษทัฯ และ

คุณสมบติัของกรรมการในดา้นต่างๆ เป็นรายบุคคลแลว้  เห็นวา่กรรมการทั้ง  3  ท่าน  ซ่ึงตอ้งออก

จากต าแหน่งตามวาระ เป็นผูมี้ความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ด าเนินการงานของบริษทั  ช่วยสนบัสนุนคณะกรรมการในการก าหนดทิศทางธุรกิจ และการ

บริหารงานของบริษทั สามารถท่ีจะช่วยพฒันาบริษทัได ้  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรร

หา โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษทัฯ คุณสมบติัของกรรมการ และเปิดโอกาสให้

ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตาม

กระบวนการสรรหาฯ เป็นการล่วงหน้า 90 วนั นับตั้งแต่ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึง วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561  ผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเขา้

เลือกตั้งเป็นกรรมการ 

  จึงเห็นควรเสนอใหก้รรมการทั้ง 3 ท่าน  ไดรั้บการพิจารณาเลือกตั้งกลบัมาเป็น

กรรมการของบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง  
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ดร. โยธิน กล่าวสอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี 5  อีกหรือไม่   
 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 
 

และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  ประธานฯขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการ โดยลงคะแนนในบตัรลงคะแนนแยกเป็นรายบุคคล  ดงัน้ี 

มติทีป่ระชุม    ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง  
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  ดงัน้ี 

 
1. พลเรือเอกอภิชาติ    เพง็ศรีทอง  (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 
เห็นดว้ย 1,779,138,590 99.256 
ไม่เห็นดว้ย 8,542,850 0.477 
งดออกเสียง 4,792,422 0.267 
บตัรเสีย 0 0 

รวม 1,792,473,862 100.00 
 

2. นายชูชาติ     เพช็รอ าไพ   (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 
เห็นดว้ย 1,785,742,230 99.625 
ไม่เห็นดว้ย 1,939,210 0.108 
งดออกเสียง 4,792,422 0.267 
บตัรเสีย 0 0 

รวม 1,792,473,862 100.00 
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3. นางดาวนภา     เพชรอ าไพ  (ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 
เห็นดว้ย 1,787,674,430 99.732 
ไม่เห็นดว้ย 7,010 0.001 
งดออกเสียง 4,792,422 0.267 
บตัรเสีย 0 0 

รวม 1,792,473,862 100.00 
 
หมายเหตุ :  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึน   

จ านวน    1    ราย   คิดเป็นจ านวนหุน้ 400   หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 1,110  ราย   คิดเป็น  1,792,473,862  หุน้ 

วำระที ่6 พจิำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2562 

ประธำนฯ   กล่าวต่อท่ีประชุมวา่  คณะกรรมการบริษทั เห็นควรใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
อนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2562 
ส าหรับรายละเอียดในระเบียบวาระน้ี ขอมอบหมายให ้ ดร.โยธิน อนาวลิ  ประธานคณะ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูน้ าเสนอต่อท่ีประชุม 

ดร.โยธิน   กล่าววา่ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดท้  าการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชุดย่อยส าหรับปี  2562  โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบ และผลการปฏิบติั
หนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั รวมถึงไดมี้การส ารวจขอ้มูลเปรียบเทียบอา้งอิงกบับริษทัอ่ืนท่ี
อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั  มีขนาดและลกัษณะของธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั รวมทั้งผลส ารวจ
ค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว
คณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น พิจารณาอนุ มัติ
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  2562  โดยมีวงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน  9,000,000  บาท  ดงัน้ี 
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            จ านวนเงิน : บาท 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
และกรรมกำรชุดย่อย 

ปี  2562 
( เบีย้ประชุม/คร้ัง ) 

ปี  2561 
( เบีย้ประชุม/คร้ัง ) 

คณะกรรมกำรบริษัท   
- ประธานกรรมการบริษทั      70,000.- 60,000.- 
- กรรมการ 50,000.- 40,000.- 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ   
- ประธานกรรมการ 45,000.- 35,000.- 
- กรรมการ 35,000.- 25,000.- 

คณะกรรมกำรชุดย่อยอ่ืนๆ   
1. คณะกรรมกำรสรรหำ และค่ำตอบแทน  2) คณะกรรมกำรบรรษทัภิบำล  3) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

- ประธานกรรมการ 35,000.- 30,000.- 
- กรรมการ 30,000.- 25,000.- 

เงนิโบนัสประจ ำปี  ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2561  ท่ีจะจ่ายในปี 2562  
- ประธานกรรมการบริษทั      จ านวน  700,000  บาท 
- กรรมการ                             คนละ   500,000  บาท 

สิทธิประโยชน์อ่ืนใด ไม่ม ี ไม่มี 
 

 
ประธำนฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี  6  อีกหรือไม่  
 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 
 
 
 

มติทีป่ระชุม    ท่ีประชุมมีมติอนุมติัประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมด 
ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535   ก าหนดวา่การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ ดงัน้ี 
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ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 
เห็นดว้ย 1,742,518,431 97.213 
ไม่เห็นดว้ย 45,163,009 2.520 
งดออกเสียง 4,792,422 0.267 
บตัรเสีย 0 0 

รวม 1,792,473,862 100.00 
 

วำระที ่ 7 พจิำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชี ประจ ำปี 2562 

ประธำนฯ  กล่าวช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่  ตามมาตรา 120  แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และท่ีมี
การแกไ้ขเพิ่มเติม) ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีทุกปี 
ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมได ้นอกจากน้ี ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ท่ี กจ. 39/2548 เร่ืองหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะ
การเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 20) ก าหนดให้บริษทัจดัให้มี
การหมุนเวียนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีดงักล่าวปฏิบติัหน้าท่ีมาแลว้ 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั 
โดยการหมุนเวียนไม่จ  าเป็นตอ้งเปล่ียนบริษทัผูส้อบบญัชีแห่งใหม่ บริษทัสามารถแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีรายอ่ืนๆ ในส านักงานตรวจสอบบญัชีนั้นแทนผูส้อบบญัชีรายเดิมได ้โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 และไดเ้สนอให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาเพื่อเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา โดยผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2562  เน่ืองจากมีผลงานดา้นการตรวจสอบอยูใ่นระดบัท่ีน่า
พอใจ และเป็นส านกังานสอบบญัชีท่ีไดรั้บการยอมรับทั้งในประเทศและระดบัสากล มีบุคลากรท่ี
เพียงพอและมีความรู้ ความสามารถและค่าตอบแทนมีความเหมาะสม  รวมถึงบริษทั ส านกังาน อี
วาย จ ากดั ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด   
       เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ส านกังาน 
อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2562 โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชีท่ีน าเสนอใหท่ี้
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติั ดงัน้ี 
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1. นำงสำวรัตนำ   จำละ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  3734   
(เป็นผูล้งนามรับรองงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ปี 2555  ถึง 2558  รวม 4 ปี   
โดยปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นอยา่งดีตลอดมา) และ/หรือ 

2. นำงสำวสมใจ   คุณปสุต   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499   
(เป็นผูล้งนามรับรองงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ปี 2559 ถึง 2562 รวม 4 ปี   
โดยปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นอยา่งดีตลอดมา) และ/หรือ 

3. นำงสำวรัชดำ    ยงสวสัดิ์วำณชิย์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951  
     (ยงัไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ) และ/หรือ 

4. นำงสำววรรณวไิล   เพชรสร้ำง  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5315   
 (ยงัไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ) 
 

โดยให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอ านาจในการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ยได ้และให้ไดรั้บค่าตอบแทน จ านวน  4,200,000   บาท โดยไม่รวม
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ   

 
ประธำนฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี  7  อีกหรือไม่   
 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 
 

 

มติทีป่ระชุม    อนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
ประจ าปี 2562    และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี  เป็นจ านวนเงิน  4,200,000   บาท  ตาม
ขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัท่ีไดพ้ิจารณากลัน่กรองอยา่ง
เหมาะสม  ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  ดงัน้ี 
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ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 
เห็นดว้ย 1,787,407,240 99.713 
ไม่เห็นดว้ย 296,200 0.017 
งดออกเสียง 4,850,322 0.270 
บตัรเสีย 0 0 

รวม 1,792,553,762 100.00 
 
หมายเหตุ :  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มข้ึน   

จ านวน    1    ราย   คิดเป็นจ านวนหุน้    79,900   หุน้ 
รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน    1,111  ราย   คิดเป็น  1,792,553,762  หุน้ 
 

วำระที ่ 8 พจิำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้   
ประธำนฯ   กล่าววา่ เพื่อรองรับการขยายตวัของธุรกิจและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินคณะกรรมการบริษทัมี

ความเห็นว่าการจดัหาเงินทุนโดยการออกหุ้นกู้เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีมีความคล่องตวัในการ
ด าเนินการสามารถก าหนดจ านวนเงินทุนให้สอดคลอ้งกบัการใชเ้งินของบริษทั   จึงเห็นสมควร
ใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กู ้ ภายใตร้ายละเอียด ดงัน้ี 

 

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

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

สกุลเงิน   สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจ านวนเทียบเท่า 
อตัราดอกเบ้ีย  ข้ึนอยูก่บัภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง 
อายหุุน้กู ้  ไม่เกิน  5  ปี 
 



 
 
 

บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 
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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 ้

ประธำนฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี  8  อีกหรือไม่   
 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 
 
 

มติทีป่ระชุม    ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ี (3/4) 
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี  

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 
เห็นดว้ย 1,775,021,031 99.022 
ไม่เห็นดว้ย 12,740,309 0.711 
งดออกเสียง 4,792,422 0.267 
บตัรเสีย 0 0 

รวม 1,792,553,762 100.00 
 
 



 
 
 

บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 
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วำระที ่9 พจิำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่  

ประธำนฯ เน่ืองจากบริษทัมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง  ประกอบกบักิจการของบริษทัตอ้งการผูท่ี้มีความรู้ 
ความสามารถมาช่วยก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจ จึงเห็นสมควรเสนอให้มีการเพิ่ม
กรรมการใหม่ ข้ึนอีก  1  ท่าน ซ่ึงจากการพิจารณาจากประวัติแล้วเห็นว่า ดร.ศึกษิต    
เพชรอ าไพ  เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบติัครบถว้น สามารถช่วยสนบัสนุน
คณะกรรมการในการก าหนดทิศทางธุรกิจ และการบริหารงานของบริษทัได ้ จึงเห็นควรเสนอ
ให ้ดร.ศึกษิต  เพชรอ าไพ  เขา้รับเป็นกรรมการบริษทั 

 
ประธำนฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัวาระท่ี  9 หรือไม่   
 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระน้ี 
 
มติที่ประชุม     ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมการใหม่   ดว้ยดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี  
ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,787,465,140 99.716 
ไม่เห็นดว้ย 296,200 0.017 
งดออกเสียง 4,792,422 0.267 
บตัรเสีย 0 0 

รวม 1,792,553,762 100.00 

 

วำระที ่ 11 พจิำรณำเร่ืองอ่ืนๆ 

         ประธานฯ ขอเชิญผูถื้อหุน้ท่ีมีความประสงคจ์ะเสนอขอ้คิดเห็น หรือเสนอเร่ืองอ่ืนใดเพื่อพิจารณา  

 ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มีค าถาม และมีขอ้คิดเห็น ดงัน้ี 

 คุณสุริยพงศ ์ วฒันาศกัด์ิ  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) เสนอแนะ ดงัน้ี 

จากการพิจารณาเอกสารเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น มีขอ้เสนอแนะ คือ ในหน้า 8 วาระท่ี 10  

เร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) ในยอ่หนา้ท่ี 2, 3 และ 4 กระผมคิดวา่ขอ้ความท่ีเขียนลงไปในยอ่หนา้ดงักล่าวท าให้ผู ้

ถือหุน้เกิดความสับสน จึงเสนอแนะใหต้ดัขอ้ความดงักล่าวออก 



 
 
 

บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 
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 พลเรือเอกอภิชาติ  เพง็ศรีทอง  :  ประธานกรรมการบริษทั รับเร่ืองน าไปแกไ้ขปรับปรุงตามท่ีท่านผูถื้อ

หุน้เสนอแนะมา 

 คุณนิคม  ภคบณัฑุ  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง)  เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. ในวาระท่ี 1  เร่ือง การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561  

บางบริษทัก็จะตดัวาระน้ีออก และจะให้เหตุผลในการท่ีไม่ไดร้ะบุวาระพิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมว่า เป็นเร่ืองของกฎหมาย โดยใช้หลกัการว่าได้จดัประชุมไปเป็นเวลา 1 ปี แล้ว และได้น า

รายงานการประชุมนั้นข้ึนเวบ็ไซต์ของบริษทัแลว้ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมารับรองรายงาน

การประชุมของปีก่อนหนา้น้ี และจะเป็นการประหยดัเวลาในการประชุมมากข้ึน 

2. ในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 วาระท่ี 2 และ วาระท่ี 3 จะมีขอ้ความท่ี

ระบุวา่ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏตาม QR Code แต่ไม่ไดมี้การแนบ QR Code ลงในหนงัสือเชิญประชุม 

จึงท าใหผู้ถื้อหุ้นหาไม่เจอ จึงขอแนะน าให้แนบ QR Code ลงในหนงัสือเชิญประชุม เพื่อให้สอดคลอ้ง

กบัขอ้ความดงักล่าวท่ีไดร้ะบุไว ้

3. ในรายงานประจ าปี 2561 ขอ้ 14. ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั และขอ้ 15. ค  าอธิบายและการ

วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานรวม เม่ืออ่านแลว้เกิดความสับสน เน่ืองจากขอ้ 14 เรียง

จากปี พ.ศ. 2561-2559  แต่ขอ้ 15 เรียงจากปี พ.ศ. 2559-2561 จึงท าให้เกิดความสับสน จึงอยากขอให้

ปรับปรุงการจดัเรียงขอ้มูลใหส้อดคลอ้งกนั 

 พลเรือเอกอภิชาติ  เพง็ศรีทอง  :  ประธานกรรมการบริษทั รับเร่ืองน าไปแกไ้ขปรับปรุงตามท่ีท่านผูถื้อ

หุน้เสนอแนะมา 

 คุณสโรชา หฏัฐะสกุล  :  นกัลงทุนสัมพนัธ์ เรียนช้ีแจงเพิ่มเติม ดงัน้ี 

จากประเด็นท่ีท่านผูถื้อหุ้นสอบถามเก่ียวกบัเร่ือง QR Code ของบริษทัฯนั้น จะอยูใ่นหนงัสือ

เชิญประชุมท่ีทางศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยไ์ดจ้ดัส่งใหท้่านผูถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้  

 คุณนิคม  ภคบณัฑุ  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง)  เสนอแนะ ดงัน้ี 

จากเอกสารท่ีทางศูนยฝ์ากหลกัทรัพยไ์ดจ้ดัส่งมานั้น ได้ส่งคืนตอนลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วม

ประชุม ซ่ึงเม่ือเขา้หอ้งประชุมมาแลว้ก็อยากจะสแกน QR Code แต่หาไม่เจอ นอกจากนั้นแลว้ ขอเรียน

แจง้วา่หนงัสือเชิญประชุมก็จะมีน าข้ึนเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพย ์และมีการแจง้วา่ให้เขา้ไปดูขอ้มูล
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ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯได ้ซ่ึงในเวบ็ไซตน์ั้น เขา้ถึงขอ้มูลยาก จึงขอให้ปรับปรุงขอ้มูลในหนา้เวบ็ไซต์

ใหเ้ป็นหมวดหมู่เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้ขา้ถึงไดง่้ายข้ึน 

 พลเรือเอกอภิชาติ  เพง็ศรีทอง  :  ประธานกรรมการบริษทั รับเร่ืองน าไปแกไ้ขปรับปรุงตามท่ีท่านผูถื้อ

หุน้เสนอแนะมา 

 คุณสุริยพงศ ์ วฒันาศกัด์ิ  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม ดงัน้ี 

อยากเรียนถามเก่ียวกบัมาตรการในการติดตามทวงถามหน้ีของบริษทัฯวา่ มีประสิทธิภาพมาก

นอ้ยเพียงใด มีผลกระทบอยา่งไร มีการข่มขู่ลูกคา้หรือไม่ อยา่งไร 

 คุณชูชาติ  เพช็รอ าไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนช้ีแจง ดงัน้ี 

ขอเรียนช้ีแจงให้ท่านผูถื้อหุ้นทราบวา่ เราเป็นบริษทัฯท่ีมีใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศ

ไทย จึงสามารถระบุไดช้ดัเจนว่าบริษทัฯสามารถเก็บค่าติดตามทวงถามหน้ีไดเ้ท่าไร การติดตามหน้ี 

เร่ืองผลกระทบ หรือการกระทบกระทัง่กบัลูกคา้ หากกระทบภาพลกัษณ์ของบริษทัฯก็จะเสียหาย และ

เกิดการบอกเล่ากนัปากต่อปาก ท่ีสุดแลว้เม่ือลูกคา้ทราบว่ามีการติดตามหน้ีท่ีรุนแรง ลูกคา้ท่ีจะมาใช้

บริการก็อาจจะนอ้ยลง แต่จากตวัเลขท่ีลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการของบริษทัซ่ึงเติบโตปีละ 40% และ 35% 

นั้น สะทอ้นให้เห็นว่าบริษทัฯใช้วิธีท่ีนุ่มนวล เน้นการพูดคุย เน้นการเจรจากบัลูกคา้ และพนกังานมี

ความขยนัในการติดตามทวงถามหน้ีจากลูกคา้ เม่ือออกไปสัปดาห์แรกไม่พบลูกคา้ก็จะออกไปสัปดาห์

ท่ีสอง และในการพูดคุยไดมี้การเนน้ย  ้าในเร่ืองการเจรจาต่อรองดว้ยวิธีท่ีนุ่มนวล โดยบริษทัฯไดมี้การ

ปลูกฝังและเน้นย  ้ากบัพนกังานในเร่ืองการติดตามหน้ีภายใต ้พรบ.ทวงถามหน้ีอย่างเคร่งครัดอยู่แลว้ 

และบริษทัฯใหเ้วลาและใหโ้อกาสในการช าระหน้ีแก่ลูกคา้เสมอ 
 

ประธำนฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นอีกหรือไม่  
 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอข้อคิดเห็น หรือเสนอเร่ืองอ่ืนใดอีก  เลขานุการท่ีประชุม กล่าวสรุป
จ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาเขา้ร่วมประชุมสามญั ผูถื้อหุน้ประจ าปี  2562  มีรายละเอียด ดงัน้ี  

 

มาประชุมดว้ยตนเอง  84 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้   1,528,412,270 หุน้ 
รับมอบฉนัทะ          1,027 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้      264,141,492 หุน้ 

       รวม          1,111 รำย คิดเป็นจ ำนวนหุ้น   1,792,553,762     หุ้น 
คิดเป็น  84.55%    
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และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียง 
บริษทัฯ ขอเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทั้งหมดจากท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี  โดยท่านสามารถ
ส่งบตัรลงคะแนนเสียงใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ท่ีกล่องรับบตัรลงคะแนนบริเวณดา้นหนา้งาน 

 

ประธานฯ  เห็นวา่เป็นเวลาอนัสมควรแลว้  จึงไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชุม
และอนุมติัขอ้เสนอของคณะกรรมการบริษทัฯ ในเร่ืองต่างๆดว้ยดี และกล่าวปิดประชุมเม่ือเวลา 11.40 น. 

 
 

 
                                                                   นางสาวผโลทยั  เตชะมงคลาภิวฒัน์    ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม 
                                                                                        นางสาวมลฑล   อ่อนแผน    ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 
 ลงช่ือ _______________________  
      (  อภิชาติ     เพง็ศรีทอง )  
          ประธานกรรมการ 


