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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  ประจําปี  &'*+ 
บริษทั  เมืองไทย แคปปิตอล  จํากดั  (มหาชน) 

 

วนั  เวลา  และสถานที-ประชุม 
ประชุมเมื�อวนัองัคารที�  20  เมษายน  2564   เวลา 10.00 น.   ณ หอ้งปิ� นเกลา้ : (ชั;น <)  โรงแรมรอยลั 

ซิตี;  เลขที�  >??  ถนนบรมราชชนนี  แขวงบางกอกนอ้ย  เขตบางพลดั   กรุงเทพมหานคร 
 

เริ-มการประชุม 
 ณ  วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น  เพื�อกาํหนดสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงิน

ปันผล บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ เป็นเงิน 2,120,000,000  บาท  

คิดเป็นจาํนวนหุน้สามญัที�จาํหน่ายไดท้ั;งหมด 2,120,000,000 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  โดย ณ ตอนเริ�มเปิดการ

ประชุมมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมการประชุมรวมจาํนวนทั;งสิ;น 1,477 ราย โดยมา

ประชุมดว้ยตนเอง HI ราย  รับมอบฉนัทะ 1,440 ราย  รวมจาํนวนหุ้นทั;งสิ;น  1,837,850,146  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  

86.69  ซึ� งเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ั;งหมด ถือวา่ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั   
 

 พลเรือเอกอภิชาติ  เพง็ศรีทอง  ประธานกรรมการบริษทั และประธานคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน ทาํหนา้ที�ประธานในที�ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 โดยแจง้

ต่อที�ประชุมวา่ บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) กล่าวตอ้นรับท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านเขา้สู่การประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564  โดยมีรายละเอียด ดงันี;  
 

 ประธานฯ กล่าวแนะนาํกรรมการและผูบ้ริหารที�เขา้ประชุม  ดงันี;  
 

1. คุณกองแกว้  เปี� ยมดว้ยธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ , กรรมการบรรษทัภิบาล  

และกรรมการอิสระ 

2.   คุณสุชาติ    ศุภพยคัฆ ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง / กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการอิสระ   

3. คุณนงนุช ดาวาสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี�ยง   

และกรรมการอิสระ 

4. คุณชูชาติ     เพช็รอาํไพ ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี�ยง  

และกรรมการ 

5. คุณดาวนภา   เพชรอาํไพ กรรมการผูจ้ดัการ  และกรรมการ  
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6. ดร.โยธิน        อนาวลิ ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล, กรรมการสรรหา และกาํหนด 

ค่าตอบแทน  และกรรมการอิสระ 

7. ดร. ศึกษิต เพชรอาํไพ กรรมการสรรหา และกาํหนดค่าตอบแทน, กรรมการบรรษทัภิบาล  

และกรรมการ 

 

ทั;งนี; บริษทัมีกรรมการทั;งสิ;น > คน เขา้ร่วมประชุม > คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที�เขา้ร่วมประชุม 

ร้อยละ O??   

ต่อจากนั;นไดก้ล่าวแนะนาํคณะกรรมการบริหาร และผูบ้ริหารของบริษทัฯ ที�เขา้ร่วมประชุมในวนันี;  

ไดแ้ก่   

1. คุณสุรพงษ ์ เพช็รอาํไพ รองกรรมการผูจ้ดัการ (อาวโุส) 

2. คุณปริทศัน์ เพชรอาํไพ รองกรรมการผูจ้ดัการ 

3. คุณสุรัตน์      ฉายาวรเดช รองกรรมการผูจ้ดัการ 

4. คุณดวงแข   สงนุย้  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

5. คุณวมิลรัตน์    หนูจุล  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

6. คุณสมเกียรติ รัศมี  ผูจ้ดัการฝ่ายกิจการสาขา 

7. คุณอาํนาจ  เนียมสี  ผูจ้ดัการฝ่ายหนี; สิน 

8. คุณมลฑล  อ่อนแผน เลขานุการบริษทั 
 

 นายศกัดิR ชยั    วรุิฬห์ชีว  ที�ปรึกษาทางกฎหมาย  และรับหนา้ที�เป็นเลขานุการที�ประชุม ไดเ้รียนชี;แจงถึง

เงื�อนไข หลกัเกณฑ ์วธีิการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซึ� งจะตอ้งลงมติในแต่ละวาระ  ดงันี;  
 

- ขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ UO กาํหนดวา่ ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ�งเสียง

ต่อหนึ�งหุน้ ในกรณีผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื�องใด ผูถื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเรื�องนั;น  

- สาํหรับการลงคะแนนเสียงและนบัคะแนนเสียงในหอ้งประชุมนี;  ขอกาํหนดหลกัเกณฑ ์ ดงันี;  ใน

การลงมติในแต่ละวาระ  ประธานฯจะถามที�ประชุมเฉพาะผูที้�ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง เท่านั;น 

ถา้ไม่มีท่านใดออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหถื้อวา่ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใน

วาระดงักล่าว หากมีผูถื้อหุ้น ไม่เห็นดว้ย หรือตอ้งการงดออกเสียง ขอใหล้งคะแนนในบตัร

ลงคะแนนที�ท่านไดรั้บมา และขอความกรุณายกมือขึ;น เพื�อใหเ้จา้หนา้ที�เดินไปรับบตัรลงคะแนน

ดงักล่าว มารวมคะแนนที�หน่วยรวมคะแนนกลาง เพื�อประกาศผลการลงมติในวาระนั;นๆ ต่อไป 
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- เนื�องจากมีการทยอยลงทะเบียน และการทยอยเขา้ห้องประชุมของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ 

ดงันั;น จาํนวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะ ที�เขา้ประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี�ยนแปลง 

และอาจไม่เท่ากนั 

- การเก็บบตัรลงคะแนน เพื�อใหก้ารดาํเนินการเป็นไปอยา่งโปร่งใส และสอดคลอ้งกบัการกาํกบั

ดูแลกิจการที�ดี บริษทัฯ จะเก็บใบลงคะแนนเสียงของท่านผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะที�เห็นดว้ย

ในทุกวาระเมื�อการประชุมเสร็จสิ;น เพื�อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป ทั;งนี;  การ

ลงคะแนนเสียงในการประชุม เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบัแต่มี

การเก็บบตัรลงคะแนนผูถื้อหุ้น และผูรั้บมอบฉนัทะทั;งหมดเพื�อให้เกิดความโปร่งใสในการ

ลงคะแนน 

- หากผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะประสงคแ์สดงความคิดเห็น หรือซกัถามเพิ�มเติมในแต่ละระเบียบ

วาระ   ขอใหส้อบถามผา่นกระดาษคาํถามที�จดัเตรียมไว ้    และขอความกรุณาระบุ  ชื�อ-นามสกุล 

และระบุดว้ยวา่เป็นผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะ เพื�อใหก้ารบนัทึกรายงานการประชุมเป็นไป

อยา่งถูกตอ้งครบถว้น 

- ในกรณีที�ผูถื้อหุ้นมีคาํถามหรือความเห็นที�นอกเหนือจากวาระที�กาํลงัพิจารณาอยู ่ ขอความกรุณา

นาํไปสอบถาม หรือใหค้วามเห็นในวาระอื�นๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และขอความกรุณาท่าน

ผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็น หรือสอบถามอยา่งกระชบั และงดเวน้การซกัถามหรือแสดงความเห็นใน

ประเด็นที�ซํ; ากนั เพื�อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายอื�นไดใ้ชสิ้ทธิดว้ย จึงขอความกรุณาผูถื้อหุน้โปรด

ใหค้วามร่วมมือเพื�อใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยดีและเพื�อเป็นการบริหารการประชุมให้อยูใ่นเวลาที�

กาํหนด 

- นอกจากนี;  กรณีที�มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะซึ� งเป็นชาวต่างชาติสอบถามเป็นภาษาองักฤษ

บริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมเจา้หน้าที�สําหรับแปลคาํถามเป็นภาษาไทย และกรรมการ/ผูบ้ริหารจะตอบ

คาํถามเป็นภาษาไทย เพื�อใหผู้ถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมประชุมไดเ้ขา้ใจทั�วกนั โดยเจา้หนา้ที�ของบริษทัฯ จะ

แปลคาํตอบเป็นภาษาองักฤษใหผู้ถื้อหุน้ที�สอบถามไดเ้ขา้ใจดว้ย 

- เพื�อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้บริษทัฯจะ

เผยแพร่รายงานดงักล่าวผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ภายใน OU วนั นบัแต่วนัประชุม 

- ในการนบัคะแนนเสียง บริษทัฯจดัใหมี้ผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงที�เป็นอิสระในการประชุม

ผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่  ผูส้อบบญัชี  และที�ปรึกษาทางกฎหมาย 
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เพื�อแสดงความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสียง ขอเชิญท่านผูถื้อหุ้นที�มีความประสงคจ์ะทาํหนา้ที�และ

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

ไดน้าํท่านเขา้ประจาํจุดตรวจนบัคะแนนในหอ้งประชุมนี;  

คุณชัญญานันต์  บุญจา (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) รับอาสาเป็นตวัแทนผูถื้อหุ้น ในการเป็นสักขีพยาน

ในการนบัคะแนนเสียงในครั; งนี;  

ประธานฯขอใหที้�ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที�กาํหนด ซึ� งประกอบดว้ย 9 วาระ 

ตามลาํดบั  ดงันี;  

 

วาระที-  0 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี  &'*2 
 ประธานฯ เสนอให้ที�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี :YZH  

ซึ� งไดจ้ดัประชุม เมื�อวนัที�  OI สิงหาคม :YZH  โดยบริษทัไดจ้ดัส่งสําเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้กบัผูถื้อ

หุ้นพิจารณาล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว       ซึ� งคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่า  การบนัทึก

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  ประจาํปี :YZH   มีความถูกตอ้ง  ครบถว้น  จึง เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุม

สามญัผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเกี�ยวกบัวาระที�  O หรือไม่   
 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระนี;  

มติที-ประชุม     ที�ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี :YZH   ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง 

มากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงันี;  

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,837,768,546 99.9955 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 83,600 0.0045 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 1,837,852,146 100.00 
      

 

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

จาํนวน     1    ราย   คิดเป็นจาํนวนหุน้    2,000  หุน้ 

รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทั;งสิ;น  1,478  ราย   คิดเป็น  1,837,852,146  หุน้ 

14



บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 
332/1  ถนนจรัญสนิทวงศ ์ แขวงบางพลดั  เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร  10700  โทร. 02-4838888 

 

วาระที- & รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 

ประธานฯ แจง้ต่อที�ประชุมวา่   บริษทัไดน้าํส่งรายงานประจาํปี 2563   และงบการเงินประจาํปี  2563  ให้กบั 

ผูถื้อหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมแลว้   โดยในวาระนี;  ประธานฯได้

มอบหมายให้คุณชูชาติ     เพ็ชรอาํไพ  ประธานคณะกรรมการบริหาร  เป็นผูร้ายงานผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯในรอบปีที�ผา่นมาต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ดงันี;  

คุณชูชาต ิ     กล่าววา่  ผมขอรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี :YZH ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ดงันี;  
- ยอดลูกห นี; คงค้างในปี  :YZH อยู่ที�  I?,<Z> ล้านบ าท  ในปี  :YZ: อยู่ที�  Z?,HH> ล้านบ าท  

เพิ�มขึ;น O?,ZH? ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ OI.Z:  

- ร า ย ไ ด้ ร ว ม ใ น ปี  : Y Z H  อ ยู่ ที�  O U ,I H H  ล้ าน บ าท  ใ น ปี  : Y Z :  อ ยู่ ที�  O : ,Z > >  ล้ าน บ าท  

เพิ�มขึ;น :,?UY ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ OZ.O: 

- กํ า ไ ร สุ ท ธิ ใ น ปี  : Y Z H  อ ยู่ ที�  Y ,: O U  ล้ า น บ า ท  ใ น ปี  : Y Z :  อ ยู่ ที�  U ,: H I  ล้ า น บ า ท  

เพิ�มขึ;น <II ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ :H.?Z 

- บริษทั มีอตัราส่วนหนี; ที�ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดอ้ยูที่� ร้อยละ O.?Z  มีสาขาจาํนวน U,>>U สาขา  

การเติบโตของยอดลูกหนี;คงคา้ง 

บริษทัมียอดลูกหนี; คงคา้งในปี :YZH อยูที่� I?,<Z> ลา้นบาท ในปี :YZ: อยู่ที� Z?,HH> ลา้นบาท 

เพิ�มขึ;น O?,ZH? ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ OI.Z: ซึ� งยอดลูกหนี; คงคา้งเพิ�มขึ;นเป็นผลมาจากบริษทัมี

การเปิดสาขาอย่างต่อเนื�องเพื�อขยายพื;นที�ในการให้บริการเพิ�มขึ;น โดยปี :YZH มีจาํนวนสาขา U,>>U 

สาขา เพิ�มขึ;น III สาขา จากปี :YZ: มีจาํนวนสาขา U,O?I สาขา 

โดยมีสัดส่วนยอดสินเชื�อคงคา้งแยกตามหลกัประกนั  ดงันี;   

ยอดลูกหนี;คงคา้ง-สินเชื�อรถจกัรยานยนต ์  34.46%  

ยอดลูกหนี;คงคา้ง-สินเชื�อรถยนต ์   33.20%  

ยอดลูกหนี;คงคา้ง-สินเชื�อรถเพื�อการเกษตร    4.18%  

ยอดลูกหนี;คงคา้ง-สินเชื�อส่วนบุคคล   9.76%  

ยอดลูกหนี;คงคา้ง-สินเชื�อนาโนไฟแนนซ์     10.45%  

ยอดลูกหนี;คงคา้ง-สินเชื�อโฉนดที�ดิน     7.44% 

ยอดลูกหนี;คงคา้ง-สินเชื�อเช่าซื;อ         0.51% 
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การตั;งสาํรองค่าเผื�อหนี;สงสัยจะสูญ 

- หนี; ที�ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ในปี :YZH บริษทัมีหนี; ที�ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดจ้าํนวน IUI ลา้นบาท คิดเป็น 

ร้อยละ  O.?Z ของยอดลูกหนี;รวม  

- การตั;งสํารองค่าเผื�อหนี;สงสัยจะสูญ ในปี :YZH บริษทัมีการตั;งสํารองค่าเผื�อหนี;สงสัยจะสูญ O,H:Z 

ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ OII.Y? ของหนี; ที�ไม่ก่อใหเ้กิดรายได(้NPL)  

- บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วมจาํนวน OU,IHH ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปี :YZ: ซึ� งอยูที่� O:,Z>> 

ลา้นบาท เพิ�มขึ;นร้อยละ OZ.>O 

- รายได้ในปี :YZH จาํนวน OU,IHH ล้านบาทนั; น เป็นรายได้ดอกเบี; ยและค่าธรรมเนียมในการ

ให้บริการสินเชื�อ จาํนวน OH,<Z: ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ <U.II ของรายได้รวม, รายได้อื�น 

จาํนวน IIO ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ Y.:H ประกอบดว้ย รายไดค้่าติดตามทวงถามที�เรียกเก็บจาก

ลูกค้าที�ผิดนัดชําระ จาํนวน ZII ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ U.Z? ของรายได้รวม และรายได้อื�น 

(รายได้จาก การข ายท รัพ ย์สิ น  รายได้ด อ ก เบี; ย เงิน ฝาก ธน าค าร) จําน วน  <U ล้าน บ าท  

คิดเป็นร้อยละ ?.ZU ของรายไดร้วม 

- อตัราส่วนดอกเบี; ยรับอยู่ที� ร้อยละ :O.II  ลดลงจากปี :YZ: เป็นผลมาจากบริษทัมีการปรับลด

อตัราดอกเบี;ยตามมาตรการช่วยเหลือลูกหนี; ที�ไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื�อโควดิ-O< ใน

การให้ความร่วมมือกบัธนาคารแห่งประเทศไทย อตัราดอกเบี;ยจ่ายอยูที่� ร้อยละ H.Y>  ลดลงเป็น

ผลจากการปรับลดของอตัราดอกเบี;ยนโยบายช่วงตน้ปี :YZH ที�ปรับลดจากร้อยละ O.:Y เป็นร้อย

ละ ?.Y? ส่งผลให้ต้นทุนการออกหุ้นกู้ในปี :YZH ลดลง ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี; ย 

(SPREAD) อยูที่� ร้อยละ  O>.O<  

- อตัรากาํไรสุทธิ อยูที่� ร้อยละ HY.H>  อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้อยูที่� ร้อยละ :>.UY  

- บริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานจาํนวน Z,OUU ลา้นบาท เพิ�มขึ;น ร้อยละ OY.Z:  

เมื�อเทียบกบัปี :YZ: และมีอตัราส่วนค่าใชจ่้ายต่อรายได ้ปี :YZH  อยูที่� ร้อยละ  UI.YI  

- ในปี :YZH ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่ ไดแ้ก่  ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังาน เป็นจาํนวนเงิน H,ZIZ  ลา้นบาท 

คิดเป็น ร้อยละ Y<.>: ของค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ รองลงมาเป็นค่าเสื� อมราคาและค่าตัด

จาํหน่าย  จาํนวน O,OZ< ลา้นบาท คิดเป็น ร้อยละ O<.?H  

- บริษทัมีอตัราส่วนหนี; สินต่อทุน อยูที่�  :.IH เท่า ซึ� งลดลงจาก ปี :YZ: ที�อยูที่� :.>I เท่า 
 

 

 

 

16



บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 
332/1  ถนนจรัญสนิทวงศ ์ แขวงบางพลดั  เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร  10700  โทร. 02-4838888 

 
ดว้ยความมุ่งมั�นของบริษทัในการดาํเนินธุรกิจภายใตก้ารกาํกบัดูแลกิจการที�ดีในปีที�ผา่นมา ส่งผล

ใหบ้ริษทัไดรั้บรางวลัที�สาํคญั ซึ� งเป็นความภาคภูมิใจของบริษทัฯและพนกังานทุกคนเป็นอยา่งยิ�ง ดงันี;  

1. รางวลัการประเมินคุณภาพจากโครงการสํารวจกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทยประจาํปี 

2563 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยร่วมกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยมีคะแนนอยูใ่นเกณฑ ์“ดีเลิศ”  หรือระดบั Y  ดาว เป็นปีที� H ติดต่อกนั   

2. เขา้รับรางวลัพระราชทาน  Thailand Corporate Excellence Awards 2020  จากสมเด็จพระกนิษฐาธิ

ราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในสาขา  ดา้นความเป็นเลิศดา้น

การบริหารทางการเงิน 

3. ได้รับการคดัเลือกเป็นหุ้นย ั�งยืน  “Thailand Sustainability Investment” ให้อยู่ในรายชื�อหุ้นย ั�งยืน

ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดชันี SET THSI จากการดาํเนินธุรกิจอย่างย ั�งยืน และมุ่งมั�นต่อการเป็นผู ้

ให้บริการสินเชื�อไมโครไฟแนนซ์ที�รับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเป็นตวัอย่างแก่ผู ้

ประกอบ การในอุตสาหกรรมเดียวกนัในดา้นบรรษทัภิบาล รวมถึงการตระหนกัถึงผลกระทบและ

การพฒันากลยุทธ์ครอบคลุมดา้นสิ�งแวดลอ้มสังคมและบรรษทัภิบาล(ESG) เพื�อให้เกิดการพฒันา

อยา่งย ั�งยนืต่อไป  เป็นปีที�  :  ติดต่อกนั 

4. บริษทัฯ ไดรั้บการคดัเลือกเป็นสมาชิกและจดัอนัดบัในดชันีความย ั�งยืน FTSE4Good Index Series 

ในกลุ่ม FTSE4Good Emerging Index จาก FTSE Russell ในระดบัคะแนน H.Y จาก Y หรือเท่ากบั 

O.U  เท่าของคะแนนเฉลี�ยของอุตสาหกรรม 

เกี�ยวกบันโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชั�น  บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองกบัทางสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) แลว้ ตั;งแต่วนัที� :O พฤษภาคม :YZ: บริษทัฯ มีการทบทวนนโยบาย

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�นอย่างสมํ�าเสมอทุกปี  กาํหนดให้มีการประเมินความเสี� ยงจากการทุจริต

คอร์รัปชั�นและการให้สินบนที�อาจจะเกิดขึ;นในบริษทัฯ และทบทวน มาตรการจดัการความเสี�ยงที�ใชอ้ยู่

ใหเ้หมาะสมที�จะป้องกนัความเสี�ยงใหอ้ยูใ่นระดบัที�ยอมรับได ้   

นอกจากนี;  บริษัทได้มีการสื� อสารไปยงัพนักงานทุกคนในระดับต่างๆ ให้เข้าใจและให้ความ

ร่วมมือกัน เพื�อจดัการบริหารความเสี� ยงดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยกาํหนดหน้าที�ความ

รับผิดชอบและแนวทางการปฏิบติัไว ้เพื�อเป็นการป้องกนัมิให้เกิดความกงัขาในเรื�อง ความซื�อสัตยสุ์จริต

ของพนกังานและของบริษทัฯ ซึ� งบริษทัฯ จดัให้มีช่องทางรับขอ้ร้องเรียนและมีกระบวนการตอบสนอง 

ที�รวดเร็ว โดยมุ่งหวงัวา่พนกังานทุกคนจะร่วมกนัสอดส่องดูแลในกรณีที�มีขอ้สงสัยหรือพบพฤติกรรมที�

ไม่เหมาะสมและขดัต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�นและจรรณยาบรรณที�ดีของบริษทัฯ โดย

บริษทั จะรับฟังทุกขอ้ร้องเรียนอยา่งเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ และใหค้วามเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
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ประธานฯ กล่าววา่ หากท่านผูถื้อหุน้ใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพิ�มเติม หรือตอ้งการใหบ้ริษทัฯชี;แจงใน

ประเด็นที�เกี�ยวขอ้งในวาระนี;  ขอใหส้อบถามผา่นกระดาษคาํถามที�จดัเตรียมไว ้ โดยขอใหร้ะบุ

ชื�อ-นามสกุล มาในกระดาษคาํถามดว้ย 
 

ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเกี�ยวกบัวาระที�  :  หรือไม่   
 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอผา่นไปวาระถดัไป 
 

หมายเหตุ   วาระนี; เป็นวาระเพื�อทราบ  ผูถื้อหุน้จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 
 

วาระที-  2 พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี สําหรับรอบปีบัญชีสิBนสุดวนัที- 20 ธันวาคม &'*2 

ประธานฯ  สําหรับรายละเอียดในระเบียบวาระนี;  ได้มอบหมายให้ คุณสุรัตน์  ฉายาวรเดช  รองกรรมการ

ผูจ้ดัการ  เป็นผูชี้;แจงรายละเอียดในวาระนี;  

คุณสุรัตน์      ไดชี้;แจงต่อที�ประชุมวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. :YHY (รวมที�มีการแกไ้ข 

เพิ�มเติม) มาตรา OO:  และขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ YY กาํหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัทาํรายงานผลการ

ดาํเนินงานประจาํปี และจดัทาํงบดุล และบญัชีกาํไรขาดทุนเพื�อนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อ

พิจารณาอนุมติั สําหรับงบการเงินประจาํปี สิ;นสุด วนัที� HO ธนัวาคม :YZH ซึ� งผา่นการรับรองจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม และ

งบการเงินเฉพาะของบริษทัโดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และผา่นการอนุมติัของคณะกรรมการบริษทัแลว้  ตามที�แสดงไวใ้นรายงานประจาํปี ของ

บริษทัฯ หนา้ที� OH>  ถึง  :Y?  จึงขอนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนุมติั 

 

ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเกี�ยวกบัวาระที�  H  หรือไม่   

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระนี;  
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มติที-ประชุม    ที�ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติังบการเงินประจาํปี สาํหรับรอบปีบญัชีสิ;นสุดวนัที�  HO ธนัวาคม  

              :YZH  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงันี;   

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,837,833,136 99.9990 

ไม่เห็นดว้ย 19,112 0.0010 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 1,837,852,248 100.00 
หมายเหตุ  :  ในวาระนี; มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ;น   

จาํนวน  2   ราย   คิดเป็นจาํนวนหุน้   102  หุน้ 

รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมทั;งสิ;น  1,480  ราย   คิดเป็น  1,837,852,248 หุน้ 
 

วาระที- + พจิารณาอนุมัติและจัดสรรกาํไรของบริษัท และการจ่ายเงินปันผล ประจําปี  &'*2 
ประธานฯ  สําหรับรายละเอียดในระเบียบวาระนี;  ได้มอบหมายให้ คุณสุรัตน์  ฉายาวรเดช  รองกรรมการ

ผูจ้ดัการ  เป็นผูชี้;แจงรายละเอียดในวาระนี;  

คุณสุรัตน์      ไดชี้;แจงต่อที�ประชุมวา่  จากผลการดาํเนินงานในรอบปีบญัชี สิ;นสุดวนัที�  HO  ธนัวาคม  :YZH   

บริษทัมีกาํไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน  5,224,347,586 บาท และมีทุนสํารองตาม

กฎหมาย จาํนวน :O:,???,??? บาท คิดเป็นจาํนวนร้อยละ O? ของทุนจดทะเบียนตามกฎหมาย 

และคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที�ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นเพื�ออนุมัติจ่ายเงินปันผล

ประจาํปีสําหรับผลการดาํเนินงานตั;งแต่วนัที�  O มกราคม ถึงวนัที� HO ธันวาคม :YZH ในอตัรา  

?.HI บาทต่อหุ้น สําหรับผู ้ถือหุ้นจํานวน  2,120,000,000 หุ้น   รวมเป็นเงินปันผลทั; งสิ; น 

784,400,000  บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 15.01 ของกาํไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการปี :YZH   
 

บริษทัฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่เกิน 50 % ของกาํไรสุทธิหลกัการหกัภาษีเงิน

ไดนิ้ติบุคคลและการจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมาย จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ ใน

แต่ละปี   โดยกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิไดรั้บเงินปันผล  ในวนัที� 30  เมษายน  2564  และ

กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที�  OI  พฤษภาคม  2564 
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ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเกี�ยวกบัวาระที�  U  หรือไม่   
 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระนี;  
 

มติที-ประชุม    ที�ประชุมผูถื้อหุน้มีมติออนุมติัการจดัสรรกาํไรของบริษทัและการจ่ายเงินปันผลประจาํปี :YZH   

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงันี;   

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,837,852,248 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 1,837,852,248 100.00 
 
วาระที-  '       พจิารณาอนุมัติแต่งตัBงกรรมการที-ออกจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอกี 

วาระหนึ-ง  
ประธานฯ  สําหรับรายละเอียดในระเบียบวาระนี;  ได้มอบหมายให้ คุณศกัดิR ชัย  ที�ปรึกษากฎหมาย และ 

เลขานุการที�ประชุม  เป็นผูชี้;แจงรายละเอียดในวาระนี;  

คุณศักดิFชัย    ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ O> ระบุวา่  ในการประชุมประจาํปีทุกครั; ง กรรมการจะตอ้งออกจาก

ตาํแหน่งอย่างน้อย O ใน H  ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดย 

จําน วนใกล้เคียงที� สุ ดกับ  O ใน  H    ซึ� งในการป ระชุม ส ามัญ ผู ้ถือหุ้น ป ระจําปี  :YZU นี;   

มีกรรมการ  บริษทัที�ครบกาํหนดตามวาระ จาํนวน  H ท่าน ดงันี;   

1. นางกองแกว้    เปี� ยมดว้ยธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ   

/กรรมการบรรษทัภิบาล   และกรรมการอิสระ  

2. นางนงนุช        ดาวาสุวรรณ  กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหาร 

ความเสี�ยง และ กรรมการอิสระ  

3. ดร.ศึกษิต        เพชรอาํไพ  กรรมการ / กรรมการบรรษทัภิบาล  

และ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
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บริษทัฯได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระ  และเสนอชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการ

พิจารณาเลือกตั;งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาฯเป็นการล่วงหน้า ตั; งแต่เดือนพฤศจิกายน :YZH – 

มกราคม :YZU  ผา่นเวปไซตข์องบริษทั และบริษทัไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยดว้ยนั;น ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระ  และเสนอชื�อบุคคลเพื�อสรรหาและเลือกตั;งเขา้มาแต่

อยา่งใด  

และเพื�อให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี จึงขอเชิญกรรมการที�ครบวาระตามรายชื�อขา้งตน้  

ซึ� งถือวา่มีส่วนไดส่้วนเสียในวาระนี; ออกจากห้องประชุม จนกวา่การพิจารณาวาระนี; จะแลว้เสร็จ  และกลบัเขา้

หอ้งประชุมอีกครั; งหลงัการประชุมระเบียบวาระนี;แลว้เสร็จ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา   

โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษทัฯ และคุณสมบติัของกรรมการในดา้นต่างๆ แลว้ มีความเห็นวา่

กรรมการทั; ง  H  ท่าน   เป็นกรรมการที� มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ    ความรู้  ความสามารถ  และมี

ประสบการณ์ในธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินการงานของบริษทั  ช่วยสนบัสนุนคณะกรรมการในการกาํหนด

ทิศทางธุรกิจ และการบริหารงานของบริษทั สามารถที�จะช่วยพฒันาบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี     จึงเห็นสมควรเสนอ

ให ้ นางกองแกว้   เปี� ยมดว้ยธรรม , นางนงนุช   ดาวาสุวรรณ และ ดร.ศึกษิต   เพชรอาํไพ ไดรั้บการพิจารณาให้

กลบัมาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ�ง 

ประธานฯ กล่าวสอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเกี�ยวกบัวาระที� Y  หรือไม่   
 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระนี;  

และเพื�อให้เป็นไปตามแนวทางการกาํกับดูแลกิจการที�ดี  ประธานฯขอให้ที�ประชุมพิจารณา

เลือกตั;งกรรมการ โดยลงคะแนนในบตัรลงคะแนนแยกเป็นรายบุคคล   

มติที-ประชุม    ที�ประชุมมีมติแต่งตั; งกรรมการเป็นรายบุคคล  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียง  

ทั;งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  ดงันี;  
 

1. นางกองแกว้    เปี� ยมดว้ยธรรม  (ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง) 

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,775,120,089 96.5867 

ไม่เห็นดว้ย 61,932,159 3.3698 

งดออกเสียง 800,000 0.0453 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 1,837,852,248 100.00 
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2. นางนงนุช   ดาวาสุวรรณ  (ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง) 

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,837,852,248 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 1,837,852,248 100.00 
 

3. ดร.ศึกษิต     เพชรอาํไพ  (ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง) 

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,814,315,838 98.7194 

ไม่เห็นดว้ย 22,634,310 1.2316 

งดออกเสียง 902,100 0.0491 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 1,837,852,248 100.00 
 
วาระที- 6 พจิารณาอนุมัติและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2564 
ประธานฯ   คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดด้าํเนินการสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการ และ

กรรมการชุดยอ่ยสาํหรับปี  :YZU  โดยพิจารณาจากความรับผดิชอบ และผลการปฏิบติัหนา้ที�

ของคณะกรรมการบริษทั รวมถึงไดมี้การสาํรวจขอ้มูลเปรียบเทียบอา้งอิงกบับริษทัอื�นที�อยูใ่น

อุตสาหกรรมเดียวกนั  มีขนาดและลกัษณะของธุรกิจที�ใกลเ้คียงกนัพบวา่ ค่าตอบแทนที�จ่ายอยู่

ในอตัราใกลเ้คียงกบัค่าเฉลี�ยโดยรวม คณะกรรมการบริษทัฯไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอ

ใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี :YZU โดยมีวงเงิน

รวมทั;งสิ;นไม่เกิน  10,000,000 บาท  (สิบลา้นบาท) 
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            จาํนวนเงิน : บาท 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ปี  2564 (ปีที-เสนอ) 
**( ค่าตอบแทนรายเดือน ) 

ปี  2563 
( ค่าตอบแทนรายเดือน 

) 
คณะกรรมการบริษัท   

- ประธานกรรมการบริษทั      40,000.- 40,000.- 

- กรรมการ 35,000.- 35,000.- 

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย  **(เบีBยประชุม/ครัBง ) (เบีBยประชุม/ครัBง ) 
คณะกรรมการตรวจสอบ   

- ประธานกรรมการ 27,500.- 27,500.- 

- กรรมการ 20,000.- 20,000.- 

1) คณะกรรมการสรรหา และกาํหนดค่าตอบแทน   &) คณะกรรมการบรรษัทภบิาล   
3) คณะกรรมการบริหารความเสี-ยง 

- ประธานกรรมการ 25,000.- 25,000.- 

- กรรมการ 20,000.- 20,000.- 

เงนิโบนัสประจาํปี  สาํหรับผลการดาํเนินงานในปี 2563  ที�จะจ่ายในปี 2564 

- ประธานกรรมการบริษทั   จาํนวน   810,000  บาท / กรรมการ  คนละ  580,000  บาท 

สิทธิประโยชน์อื-นใด ไม่ม ี ไม่มี 

หมายเหตุ : ** ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี;ยประชุม/ครั; ง จ่ายเท่ากบัปีที�ผา่นมา 

 

ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเกี�ยวกบัวาระที�  Z  หรือไม่  
 

 เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระนี;  
 

มติที-ประชุม    ที�ประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ : ใน H   ของจาํนวนเสียงทั;งหมด 

ของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง    ตามมาตรา <?   แห่งพระราชบญัญติัมหาชน

จาํกดั พ.ศ. 2535   กาํหนดวา่การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมติของที�ประชุมผูถื้อ

หุน้ ดงันี;  
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ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,784,128,095 97.0768 

ไม่เห็นดว้ย 53,724,153 2.9232 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 1,837,852,248 100.00 
 

วาระที-  L พจิารณาแต่งตัBงผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจําปี 2564 
ประธานฯ  สาํหรับรายละเอียดในระเบียบวาระนี;   ขอมอบหมายให ้คุณศกัดิR ชยั  ที�ปรึกษากฎหมาย และ 

เลขานุการที�ประชุม  เป็นผูชี้; แจงรายละเอียดในวาระนี;  
 

คุณศักดิFชัย คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการพิจารณากลั�นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแลว้ 

เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั;งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เคพีเอ็มจี 

ภูมิไชย สอบบญัชี  จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประจาํปี :YZU (เป็นปีที� 

:)   ซึ� งเป็นสาํนกังานสอบบญัชีที�ไดรั้บการยอมรับทั;งในประเทศและระดบัสากล  มีบุคลากรที�

เพียงพอและมีความรู้ ความสามารถและค่าตอบแทนมีความเหมาะสม 

โดยมีรายชื�อผูส้อบบญัชีที�นาํเสนอให้ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติั ดงัมีรายนาม 

ดงันี;  

1. นายชาญชัย       สกุลเกดิสิน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6827 และ/หรือ 

(เป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อย ในไตรมาส 1/2563 และ

ไตรมาสที�  2/2563) 

2. นายโชคชัย        งามวุฒิกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9728 และ/หรือ 

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย) 

3. นางสาวสุรีรัตน์    ทองอรุณแสง     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4409 และ/หรือ  

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย) 

4. นางสาวอรวรรณ  ชุณหกจิไพศาล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  6105 

(เป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อย ในไตรมาส  3/2563 และ

ไตรมาสที�  4/2563) 
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โดยผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งมีอาํนาจในการลงนามรับรองการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่อ

งบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อยได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนจาํนวน 4,330,000 บาทต่อปี  โดยไม่รวม

ค่าใชจ่้ายอื�นๆ   
 

ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเกี�ยวกบัวาระที�  I  หรือไม่   
 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระนี;  
 

มติที-ประชุม    อนุมติัการแต่งตั;งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี  จาํกดั  และกาํหนด

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจาํปี 2564 จาํนวน 4,330,000  บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใชจ่้าย

อื�นๆ   ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัที�ได้พิจารณา

กลั�นกรองอยา่งเหมาะสม  ซึ� งที�ประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ

หุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ดงันี;  
 

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,837,852,248 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 1,837,852,248 100.00 
 
วาระที-  8 พจิารณาการเพิ-มวงเงินออก และเสนอขายหุ้นกู้  
ประธานฯ   สําหรับรายละเอียดในระเบียบวาระนี;  ขอมอบหมายให้ คุณศกัดิR ชัย  ที�ปรึกษากฎหมาย และ 

เลขานุการที�ประชุม  เป็นผูชี้;แจงรายละเอียดในวาระนี;  

คุณศักดิFชัย กล่าววา่ เพื�อรองรับการขยายตวัของธุรกิจและเพิ�มสภาพคล่องทางการเงิน   คณะกรรมการบริษทั

มีความเห็นวา่ การจดัหาเงินทุนโดยการออกหุ้นกูเ้ป็นอีกทางเลือกหนึ� งที�มีความคล่องตวัในการ

ดาํเนินการสามารถกาํหนดจาํนวนเงินทุนให้สอดคลอ้งกบัการใชเ้งินของบริษทั     จึงเห็นสมควร

ให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติัการเพิ�มวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู ้จาํนวน OY,??? ลา้นบาท จาก

เดิมไม่เกิน Z?,??? ลา้นบาท เป็นไม่เกิน IY,??? ลา้นบาท หรือเทียบเท่าโดยจะออกและเสนอขาย

เพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกนั หรือหลายคราวก็ได้ และบริษทัสามารถออกหุ้นกู้

เพิ�มเติมได้ในกรณีที�มีการไถ่ถอนหรือซื;อคืนหุ้นกู้ที�ออกไปแล้วภายในวงเงินดังกล่าวข้างต้น  
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(Revolving Basis)  โดยมีอายุหุ้นกู้  ไม่เกิน  Y  ปี  เมื�อรวมวงเงินเดิมที�ได้รับการอนุมัติผ่านที�

ประชุมผูถื้อหุน้(รวมวงเงินปี :YZ? - :YZU) จะมีวงเงินรวมไม่เกิน IY,??? ลา้นบาท 
 

ประเภทของหุน้กู ้ หุน้กูมี้ประกนั หรือ หุน้กูไ้ม่มีประกนั หรือ หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ หรือ หุน้กูร้ะยะสั;น 

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

เหมาะสมของภาวะตลาดและปัจจยัอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งในขณะที�ออกและเสนอขายหุ้นกู้

ในแต่ละครั; ง 

วงเงิน วงเงินรวมไม่เกิน  IY,??? ลา้นบาท (เจ็ดหมื�นห้าพนัลา้นบาท) หรือเทียบเท่าโดยจะ

ออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกนั หรือหลายคราวก็ได ้

และบริษัทสามารถออกหุ้นกู้เพิ�มเติมได้ในกรณีที�มีการไถ่ถอนหรือซื;อคืนหุ้นกู้ที�

ออกไปแลว้ภายในวงเงินดงักล่าวขา้งตน้  (Revolving Basis) 

สกุลเงิน   สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจาํนวนเทียบเท่า 

อตัราดอกเบี;ย  ขึ;นอยูก่บัภาวะตลาดในขณะที�ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครั; ง 

อายหุุน้กู ้  ไม่เกิน  Y  ปี 

การเสนอขาย สามารถเสนอขายหุน้กูชุ้ดเดียว และ/หรือ หลายชุด ในคราวเดียว และ/หรือ หลาย

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

โดยจะทาํการเสนอขายหุน้กูด้งักล่าวในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ให้แก่ผู ้

ลงทุนทั�วไป และ/หรือ ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูล้งทุนสถาบนัใน

ประเทศ และ/หรือ ผูล้งทุนสถาบนัในต่างประเทศ และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่  

ตามหลกัเกณฑ ์ที�กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

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

บงัคบัในขณะที�ออกและเสนอขายหุน้กูน้ั;นๆ  

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

เกี�ยวขอ้ง 

อีกทั;งขออนุมติัใหม้อบอาํนาจให ้ คณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้าํหนดเงื�อนไขอื�นๆ ในการออกและ

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

ราคาขายต่อหน่วย อตัราดอกเบี;ย เป็นตน้ รวมทั;งมีการมอบอาํนาจใหบุ้คคลหนึ�งบุคคลใดเขา้เจรจาตกลง ลงนาม

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

อาํนาจในการมอบหมายให้บุคคลอื�นดาํเนินการดงักล่าวแทนได ้
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ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือใหค้วามเห็นเกี�ยวกบัวาระที�  >  หรือไม่   

ซึ� งมีผูถื้อหุน้มีคาํถาม และมีขอ้คิดเห็น ดงันี;  

� คุณฮั;งใช ้  อคัควสักุล  :  (ผูถื้อหุน้รับมอบฉนัทะ) สอบถาม ดงันี;  

1. หุน้กูข้องบริษทั ไดรั้บการจดัอนัดบัเรตติ;งเท่าใด 

2. สอบถามอตัราดอกเบี;ยของหุน้กูที้�ขออนุมติัในปี :YZU 

3. เหตุใดในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปี :YZU นี;  จึงขออนุมติัการเพิ�มวงเงิน ออกและเสนอขาย

หุน้กูอี้ก 

4. การขออนุมติัเพิ�มวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นครั; งนี;  มีขอ้แตกต่างจากครั; งก่อนอย่างไร 

เหตุใดจึงไม่ขออนุมติัในคราวเดียว 

� คุณกฤษดา   คุรุจิตโกศล : ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายการคลงั เรียนชี;แจง ดงันี;  

1. หุน้กูข้องบริษทัไดรั้บการจดัอนัดบัที� BBB+ 

2. อตัราดอกเบี;ยของหุน้กู ้ประมาณ H.:% 

3. เพื�อรองรับการเติบโตของพอร์ตสินเชื�อของบริษัทฯ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ

ดาํเนินธุรกิจ ซึ� งบริษทัฯวางแผนการเติบโต  :?-:Y%  ต่อจากปีที�ผา่นมา   

4. จากการที�บริษทัฯเติบโตอย่างต่อเนื�องทุกปี จึงตอ้งมีการขอเพิ�มวงเงินอนุมติัในการเสนอขาย

หุ้นกูเ้รื�อยมาตั;งแต่ปี :YZ? ถึงปัจจุบนั โดยบริษทัฯมีการขออนุมติัวงเงินเพิ�มขึ;นทุกปี เพื�อให้สอดคลอ้ง

และรองรับการเติบโตของธุรกิจ ทั;งนี; วงเงินที�ขอเพิ�มอีก OY,??? ลา้นบาทเพื�อรองรับการเติบโตของปี 

:YZU ที�ทางบริษทัวางเป้าหมายไวที้�ประมาณ :?-:Y%  

� คุณชูชาติ เพช็รอาํไพ :  ประธานกรรมการบริษทั เรียนชี;แจง เพิ�มเติม ดงันี;  

การขออนุมติัเสนอขายและออกหุ้นกูน้ั;น เป็นการขอเพิ�มกรอบเงินที�ขออนุมติัโดยอา้งอิงจาก

การใชเ้งินตามจริง ซึ� งกรอบวงเงินเดิมที�ขออนุมติั คือ Z?,??? ลา้นบาท ซึ� งไม่เพียงพอ เนื�องจากบริษทัฯ

มีการขยายธุรกิจ อีกประมาณ OY,??? ลา้นบาท เพราะฉะนั;นจึงตอ้งขออนุมติักรอบวงเงินเพิ�มจากวงเงิน

เดิมอีก OY,??? ลา้นบาท เป็น IY,??? ลา้นบาท เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการใช้เงินจริง และเนื�องจากในปี 

:YZU นี;    บริษทัมีการขยายธุรกิจ จึงตอ้งขออนุมติัจากผูถื้อหุน้อีกครั; ง 
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ประธานฯ เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถาม  หรือใหค้วามเห็นใดๆ อีก  จึงขอให้ผูถื้อหุน้ลงมติในวาระนี;  
 

มติที-ประชุม    ที�ประชุมมีมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี�  (H/U) 

ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี;   
 

ผูถื้อหุน้ คะแนน ร้อยละ (%) 

เห็นดว้ย 1,831,526,890 99.6558 

ไม่เห็นดว้ย 6,325,358 0.3442 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 1,837,852,248 100.00 
 
วาระที-  N พจิารณาเรื-องอื-นๆ 

     ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นที�มีความประสงค์จะสอบถาม หรือเสนอขอ้คิดเห็น หรือเสนอ

เรื�องอื�นใดเพื�อพิจารณา ในวาระนี;     

ซึ� งมีผูถื้อหุน้มีคาํถาม และมีขอ้คิดเห็น ดงันี;  

� คุณชชั   นครชยั  :  (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม ดงันี;  

เนื�องจากลูกคา้ของบริษทัฯ <?% เป็นเกษตรกร หากเกิดภยัแลง้ หรือราคาสินคา้เกษตรตกตํ�า อาจ

ส่งผลทาํใหเ้กิดหนี; เสีย หรือ NPL เพิ�มขึ;นได ้บริษทัมีการวางแผนอยา่งไรในการรับมือกบัความเสี�ยงนี;  

� คุณชูชาติ  เพช็รอาํไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนชี;แจง ดงันี;  

ลูกคา้ของบริษทัฯส่วนมากเป็นเกษตรกรและประกอบอาชีพเกษตรกรรมมามากกว่า H? ปี 

บริษทัรับมือปัญหาของเกษตรมาโดยตลอด เช่น ภยัแลง้, นํ;าท่วม หรือ ราคาพืชผลตกตํ�า คือ สิ�งที�บริษทั

เผชิญมาตลอด ซึ� งก็จะเกิดขึ;นในบางพื;นที�เท่านั;น และรัฐบาลไดใ้ห้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด เช่น  

ให้เงินช่วยเหลือ เมื�อเกิดปัญหาภยัแล้งขึ; นมา ชาวบ้านก็จะเปลี�ยนอาชีพ เช่น ก่อสร้าง หรือยา้ยไป

ทาํงานในเมือง ทาํให้มีรายไดแ้ละสามารถผา่นสถานการณ์นี; ไปได ้  ซึ� งกระผมไดค้าดการณ์ไวต้ั;งแต่

เมื�อปีก่อนหน้านี; วา่ ในปีนี; จะไม่ประสบปัญหานํ; าท่วม เมื�อเทียบไดจ้ากปริมาณนํ; าในเขื�อนมากกวา่ปีที�

แลว้ และภยัแลง้ ก็มีหน่วยงานจากรัฐบาลมาคอยช่วยเหลือตลอด จึงไม่ก่อใหเ้กิดหนี; เสียเพิ�มขึ;น 
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� คุณนิวฒัน์   พรชยัวรกุล : (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม ดงันี;  

1. ในปี :YZH ยอดปล่อยสินเชื�อต่อสาขาลดลง การตั;งเป้าขยายสาขาจะมีผลกระทบต่อยอดปล่อย

เพิ�มของแต่ละสาขาหรือไม่ 

2. บริษัทมีความกังวลเรื� องคู่แข่งหรือไม่ เนื�องจากคู่แข่งมีการลงทุนในด้านของเทคโนโลยี

สารสนเทศค่อนขา้งมาก บริษทัฯมีแผนรับมืออยา่งไร 

3. ผูบ้ริหารของบริษทัเล็งเห็นวา่บริษทัฯมีความจาํเป็นที�จะตอ้งลงทุนในดา้นเทคโนโลยีสารเทศ

หรือไม่ อยา่งไร 

4. การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควดิ -O< ระลอก H ส่งผลกระทบต่อบริษทัอยา่งไร 

� คุณชูชาติ   เพช็รอาํไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนชี;แจง ดงันี;  

1. บริษทัฯกาํหนดแผนการเปิดสาขาทุกปี ปีละ Z?? สาขา การที�ยอดปล่อยสินเชื;อมีการลดลงบา้ง

แต่จะไม่มีผลกระทบ เนื�องจากบริษทัฯเปิดสาขาใหญ่ในเมืองครอบคลุมทั�วทุกพื;นที� และปัจจุบนัก็เปิด

สาขาตามตาํบลต่างๆ เพราะฉะนั;นลูกหนี; ต่อสาขาก็จะเล็กลงเรื�อยๆ แต่มีขอ้ดี คือ เป็นการรักษาพื;นที�

ของบริษทัฯเอาไว ้

2. เรื�องคู่แข่ง บริษทัฯไม่มีความกงัวลใจ เนื�องจากเป็นคู่แข่งในธุรกิจนี;มานาน และแข่งกนักนัอยู่

แลว้ ในมุมที�ไม่แข่งกนักนัก็มี และคู่แข่งก็จะมีความชาํนาญในการปล่อยสินเชื�อรถยนต ์และรถบรรทุก 

จึงไม่มีความกงัวลแต่อยา่งใด 

3. บริษทัฯมีการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื�อง เช่น การชาํระผา่นช่องทาง

ดิจิตอล ซึ� งปัจจุบนัลูกคา้สามารถชาํระค่างวดผ่านมือถือได ้เพียงแค่โหลดแอพพลิเคชั�นชองบริษทั ก็

สามารถชาํระไดโ้ดยการโอนเงินผ่านระบบโดยที�ลูกคา้ไม่ตอ้งไปชาํระที� เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือใน

หา้งสรรพสินคา้  และบริษทัฯก็มีการพฒันาระบบใหท้นัต่อยคุสมยัและเหตุการณ์ปัจจุบนัต่อเนื�อง 

4. ในช่วงไตรมาสแรก :YZU ที�ผา่นมา การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-O< ไม่ไดมี้ผลกระทบต่อ

บริษทั แต่ในไตรมาส :/:YZU นั;น ก็มีผลกระทบต่อการดาํเนินการบา้ง แต่บริษทัฯมีประสบการณ์ใน

การรับมือและป้องกนัการแพร่ระบาด และมีมาตรการต่างๆในการป้องกนัทั;งในเรื�องของสถานที�สาขา 

และพนักงานเอง มีการใส่หน้ากากอนามยั ใช้เจลล้างมือ และมีแผงกั;นระหว่างลูกคา้กบัพนักงานที�

ให้บริการในสาขา ยอดปล่อยสินเชื�อของไตรมาส :/:YZU มีผลกระทบบา้งเล็กน้อย แต่ ณ ปัจจุบนั ยงั

ไม่มีผลกระทบแต่อยา่งใด 
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� คุณพชร   รัตนเมธาโกศล : (ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถาม ดงันี;  

1. สอบถามความคืบหนา้เกี�ยวกบัธุรกิจสินเชื�อเช่าซื;อรถจกัรยานยนต ์มือ O 

2. เพราะเหตุใด ค่าเสื�อมราคาและตดัจาํหน่ายจึงเพิ�มจาก :IY ลา้นบาท เป็น O,OZ<  ลา้นบาท 

3. บริษทัมีนโยบายกาํหนดค่า D/E Ratio ไม่เกินกี�เท่า 

4. บริษทัฯมีความกงัวลอยา่งไรกบัการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควดิ-O< ในครั; งนี;  

� คุณชูชาติ   เพช็รอาํไพ  :  ประธานกรรมการบริหาร เรียนชี;แจง ดงันี;  

1. ธุรกิจสินเชื�อเช่าซื;อรถจกัรยานยนต ์มือ O ของ บริษทั เมืองไทย ลิสซิ�ง จาํกดั (บริษทัยอ่ย) นั;น ก็มี

ลูกคา้เป็นมูลเหตุจูงในการดาํเนินธุรกิจนี;  ซึ� งมีกระแสตอบรับที�ดีมาก และมียอดการปล่อยสินเชื�อ

เพิ�มขึ;นตลอด  เพราะบริษทัมีฐานลูกคา้ที�ดี ซึ� งก็เป็นอีกหนึ�งธุรกิจที�ดีในอนาคต 

2. D/E คือ หนี; สินต่อทุนซึ� งมีธนาคารพาณิชยเ์ป็นผูก้าํกบัซึ� งเป็นผูป้ล่อยกู ้และสามารถกูไ้ดสู้งสุด  

U เท่า ซึ� งบริษทัฯกู้เพียง :.I ซึ� ง D/E สูงก็มีผลต่อการจดัอนัดบัเรตติ;งของบริษทั ซึ� ง ณ ปัจจุบนั 

บริษทัไดรั้บการจดัอนัดบัเรตติ;งที� BBB+ และมีความตอ้งการที�จะปรับเรตติ;งให้สูงขึ;น ซึ� งในการ

ที�จะปรับอนัดับเรตติ;งให้สูงขึ; นได้นั; น ค่า D/E จะต้องตํ�า และทุนจะต้องสูง ซึ� งก็เป็นเหตุผลที� 

บริษทัฯจ่ายปันผลนอ้ย เพื�อเป็นการลดตน้ทุน และตอ้งการปรับอนัดบัเรตติ;งใหสู้งขึ;น 

3. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-O< นั;น บริษทัฯให้ความสําคญั : เรื�อง คือ O. เรื�องธุรกิจ :. 

บุคลากร ในดา้นของธุรกิจบริษทัฯไม่มีความกงัวล และเดินหนา้ในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเนื�อง 

ส่วนในด้านของบุคลากรของบริษัทฯ ในการแพร่ระบาดครั; งแรก ตัวเลขในการติดเชื;อของ

บุคคลากรของบริษทัเท่ากบัศูนย ์แต่ในปี :YZU นี;  การแพร่ระบาดทวีความรุนแรงขึ;น ก็มีความ

กงัวลใจวา่พนกังานของบริษทัจะติดเชื;อโควิด-O< ซึ� งก็ไดรั้บรายงานมาวา่มีพนกังานบางท่านติด

โควิด-O< แต่ไม่มีผลกระทบต่อการทาํงานแต่อย่างใด เมื�อไดรั้บการตรวจแลว้พบเชื;อหรืออยู่ใน

กลุ่มเสี�ยง ก็แยกไปกกัตวัและรักษา  หลงัจากนั;นก็ทาํความสะอาดฆ่าเชื;อสาขา ทางดา้นบุคคลากร

ก็ไม่มีผลกระทบ  เนื�องจากบริษทัฯมีสาขาและมีพนกังานเป็นจาํนวนมาก และมีระบบการจดัการ

ที�ดี  สามารถโยกยา้ยบุคคลภายในได ้ไม่มีความจาํเป็นตอ้งปิดสาขา  
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บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)
332/1  ถนนจรัญสนิทวงศ ์ แขวงบางพลดั  เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร  10700  โทร. 02-4838888

� คุณสุรัตน์ ฉายาวรเดช  :  รองกรรมการผูจ้ดัการ เรียนชี;แจงคาํถาม เรื�องค่าเสื�อมราคาและตดัจาํหน่าย

ดงันี;

ในปี :YZH บริษทัฯมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�นํามาใช้ทั; งหมด : ชุด คือ ชุดกลุ่ม

เครื�องมือทางการเงิน เกี�ยวกบัการตั;งสํารองหรือการดอ้ยค่าดา้นเครดิต และการเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ที�

เกี�ยวขอ้งและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที�OZ เรื�องสัญญาเช่า (TFRS16) กาํหนดให้กรณีที�

บริษทัมีการทาํสัญญาเช่าระยะยาว มาตรฐานการบญัชีเดิมให้ลงค่าเช่าเป็นรายจ่ายในแต่ละปี และ

เปิดเผยภาระผูกพนัของสัญญาเช่า สาํหรับปี :YZH นั;น  ค่าเช่าแสดงเฉพาะสัญญาเช่านั;น  เป็นสัญญาเช่า

ที�มีมูลค่าไม่สูง และมีอายุสัญญาไม่เกิน O ปี ตามแนวทางของ TFRS16  สาํหรับสัญญาเช่าที�เขา้เงื�อนไข

บริษทัฯจะบนัทึกเป็นทรัพยสิ์นสิทธิการเช่า และตดัค่าเสื�อมราคาของสิทธิการเช่า    ซึ� งเป็นที�มาของค่า

เสื�อมราคาฯที�สูงขึ;นในปี

ประธานฯ สอบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือให้เสนอขอ้คิดเห็นอีกหรือไม่

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอข้อคิดเห็น หรือเสนอเรื�องอื�นใดอีก เลขานุการที�ประชุม กล่าวสรุป

จาํนวนผูถื้อหุน้ที�มาเขา้ร่วมประชุมสามญั ผูถื้อหุน้ประจาํปี  2564  มีรายละเอียด ดงันี;

มาประชุมดว้ยตนเอง 40 ราย คิดเป็นจาํนวนหุน้   1,439,074,378 หุน้

รับมอบฉนัทะ       1,440 ราย คิดเป็นจาํนวนหุน้      398,777,870 หุน้

       รวม         1,480 ราย คิดเป็นจํานวนหุ้น 1,837,852,248    หุ้น
คิดเป็น  Q*.*N%   

และเพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และเพื�อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียง 

บริษทัฯ ขอเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทั;งหมดจากท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านที�เขา้ร่วมประชุมในวนันี; โดยท่านสามารถ

ส่งบตัรลงคะแนนเสียงใหก้บัเจา้หนา้ที�ของบริษทัฯ ที�กล่องรับบตัรลงคะแนนบริเวณดา้นหนา้งาน

ประธานฯ  เห็นวา่เป็นเวลาอนัสมควรแลว้  จึงไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ที�ไดส้ละเวลามาร่วมประชุม

และอนุมติัขอ้เสนอของคณะกรรมการบริษทัฯ ในเรื�องต่างๆดว้ยดี และกล่าวปิดประชุมเมื�อเวลา OO.H? น.

                  นางสาวผโลทยั  เตชะมงคลาภิวฒัน์     

ผูจ้ดบนัทึกการประชุม

ลงชื�อ _______________________

         (  อภิชาติ   เพง็ศรีทอง )

               ประธานกรรมการ
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