รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562
ของ
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่ : ประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 นาฬิกา ณ ห้ องปาริ ชาติ (ชั ้น 3)
โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอริ น กรุงเทพ ถนนพระราม 9 เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
นายปรี ชา วีระพงษ์ ประธานกรรมการบริ ษั ท ทาหน้ าที่ประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้ กล่าวแนะนากรรมการ
บริ ษัท ที่เข้ าร่ วมประชุมดังนี ้
กรรมการบริ ษั ท ที่เข้ าร่ วมประชุ ม จานวน 9 คน จากกรรมการทัง้ สิน้ 9 คน สัดส่ วนเข้ าร่ วม
ประชุม 100 เปอร์ เซ็นต์
1.
นายปรี ชา
วีระพงษ์
ประธานกรรมการ
2.
นายดนุชา
วีระพงษ์
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
3.
นายประภากร
วีระพงษ์
กรรมการ รองประธานกรรมการบริ หาร
และกรรมการผู้จดั การ
4.
นางดวงรัตน์
แจ้ งมงคล
กรรมการ กรรมการบริ หาร กรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน และเลขานุการบริ ษัท
5.
นายโยอิจิ
ชิบาตะ
กรรมการ
6.
นายวิชยั
ไหมทอง
กรรมการอิสระ
7.
นางประภาศรี
เพิม่ ทรัพย์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8.
นายไทยลักษณ์ ลี ้ถาวร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
9.
นายสรภัส
สุตเธียรกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ผู้บริหารที่ร่วมตอบคาถามในการประชุมครัง้ นี ้
1. คุณวลัยพร ปั ญญาธัญญะ
รองกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายสินเชื่อ
2. คุณจรัสแสง อยู่อาไพ
รองกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายการเงินและบัญชี
3. คุณมาซายูกิ โนซาวะ
รองกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายพัฒนาองค์กร และฝ่ ายพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และส่งเสริ มการขาย
เริ่ มการประชุม: นายปรี ชา วีระพงษ์ ได้ มอบให้ นายดนุชา วีระพงษ์ รองประธานกรรมการบริ ษัท ทาหน้ าที่
เป็ นผู้ดาเนินการประชุม
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นายดนุชา วีระพงษ์ รองประธานกรรมการ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้น มาประชุมด้ วยตนเอง 29 คน
และมีผ้ รู ั บมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจานวน 20 คน รวมเป็ น 49 คน นับจานวนหุ้นได้ 700,131,843 หุ้น
หรื อเท่ากับร้ อยละ 63.14 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทั ้งหมด 1,108,857,244 หุ้น ถือว่ามีผ้ มู าประชุมไม่น้อยกว่า
25 คน และมีจานวนหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทั ้งหมด (369,619,082 หุ้น)
ครบเป็ นองค์ ประชุม ตามข้ อบังคับ ของบริ ษั ท จึงขอเปิ ดประชุม เพื่อ พิจารณาเรื่ อ งต่างๆ ตามระเบียบวาระที่
กาหนดในหนังสือนัดประชุม
นายดนุชา วีร ะพงษ์ ได้ แจ้ งให้ ที่ ประชุม ทราบถึงวิธี การปฏิ บัติ ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับ
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระของการประชุม ดังนี ้
-

ตามข้ อ บังคับ ของบริ ษั ท ข้ อ 42 การออกเสีย งลงคะแนนในวาระต่ างๆ ผู้ถื อ หุ้น มี ค ะแนนเสีย งเท่ า กับ
จานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และหุ้นที่ได้ รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึง่ หุ้นเท่ากับหนึง่ เสียง
ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงในแต่ละวาระ เพียงทางหนึ่งทางใด
เท่านั ้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็ นหลายทางไม่ได้ โดยใช้ ใบลงคะแนนที่ได้ รับเมื่อลงทะเบียน
- การนับคะแนนในการประชุม ครั ง้ นี ้ วาระที่ 1 ซึ่งเป็ นวาระปกติ คะแนนเสียงที่จะถือว่า เป็ นมติอนุมัติของที่
ประชุม ให้ ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ส่วนวาระอื่นที่เกี่ยวกับการ
ลดทุน เพิ่มทุน การออก Warrant เปลี่ยนแปลงบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับ และอนุมัติออกหุ้นกู้นั ้น คะแนน
เสียงที่จะถือว่าอนุมตั ิจะต้ องไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียง
- ดังนัน้ เพื่อ ความรวดเร็ วในการนับคะแนนเสียงในแต่ ละวาระ การนับ คะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือ หุ้นที่
ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ในแต่ละวาระเท่านั ้น แล้ วนาคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง และบัตรเสีย ดังกล่าว หักออกจากจานวนเสียงทั ้งหมดที่เข้ าร่ วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่า
เป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้ วยในวาระนั ้นๆ ทั ้งนี ้ บัตรเสีย คือ บัตรที่มีการทาเครื่ องหมายในบัตร
ลงคะแนนไม่ชัดเจน หรื อ มีการแก้ ไขเครื่ องหมาย แล้ วไม่ลงลายมือชื่อกากับการแก้ ไข จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย
ซึง่ จะต้ องนามาหักออกจากเสียงทั ้งหมดด้ วย โดยขอให้ ผ้ ทู ี่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ยกมือขึ ้น เพื่อให้
เจ้ าหน้ าที่รับบัตรลงคะแนน และบันทึกการลงคะแนนเพื่อสรุ ปผลให้ ทราบต่อไป และเพื่อให้ การนับจานวน
ผู้เข้ าร่ วมประชุมเป็ นไปอย่างถูกต้ อง ในแต่ละวาระขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะออกจากที่ประชุม
ในระหว่างการประชุม โปรดแจ้ งเจ้ าหน้ าที่รับลงทะเบียนด้ านหน้ าทราบด้ วย
(หมายเหตุ : จานวนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนแต่ละวาระ อาจไม่เท่ากับจานวนคะแนนเมื่อเปิ ดประชุม หากมี
ผู้ออกจากที่ประชุม หรื อเข้ ามาร่ วมประชุมหลังจากที่เริ่ มประชุม)
- ภายหลังจากเสร็ จสิ ้นการประชุม บริ ษั ทจะขอเก็บใบลงคะแนนคืน จึงขอให้ ผ้ ถู ื อหุ้นโปรดกรุ ณ าส่งคืนบัตร
ลงคะแนนด้ วย

ต่อจากนั ้น นายดนุชา วีระพงษ์ ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นเป็ นอาสาสมัคร 1 ท่าน เพื่อทาหน้ าที่เป็ นพยานในการ
นับ คะแนนในแต่ ล ะวาระ มี อ าสาสมั ค รที่ เ ป็ นพยานนั บ คะแนนในครั ้ง นี ้ แนะน าตั ว คื อ คุ ณ สุ น ทรี
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สุกาญจนาเศรษฐ์ และ นายดนุชา วีระพงษ์ ขอให้ ผ้ สู งั เกตการณ์ จากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ซึง่ เป็ นอาสา
พิทกั ษ์ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นที่ปฏิบตั ิงานภาคสนาม แนะนาตัว ผู้สังเกตการณ์ ได้ แนะนาตัว คือ คุณกีรติกา แพงลาด
นายดนุชา วีระพงษ์ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน
2561
นายดนุชา วีระพงษ์ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2561 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 โดยสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ ส่งให้
ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้ าพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม หรื อขอแก้ ไขรายงานการประชุม
เมื่อได้ มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ วที่ประชุมมีมติดงั นี ้

มติ:

ที่ป ระชุ ม มี ม ติ เ ป็ นเอกฉั น ท์ รั บ รองรายงานการประชุ ม ดั งกล่ าว ด้ ว ยคะแนนเสี ย ง
ข้ างมาก ดังนี ้
สรุ ปคะแนนเสียง
เห็นด้ วย
702,009,093 เสียง
เท่ ากับร้ อยละ
ไม่ เห็นด้ วย
เสียง
เท่ ากับร้ อยละ
งดออกเสียง
เสียง
เท่ ากับร้ อยละ
บัตรเสีย
เสียง
เท่ ากับร้ อยละ
ของจานวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

100
-

หมายเหตุ: ในวาระที่ 1 มีผ้ ูถือหุ้นมาเข้ าร่ วมประชุ มเพิ่มขึน้ อีกจานวน 2 ราย จานวน
1,877,250 หุ้น รวมเป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุม 51 ราย จานวน 702,009,093 หุ้น
วาระที่ 2

พิจารณาอนุ มัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จานวน 1,757,496 บาท จากทุนจด
ทะเบียน 1,110,614,740 บาท เหลือทุนจดทะเบียน 1,108,857,244 บาท
นายดนุชา วีระพงษ์ กล่าวว่า เนื่องด้ วยบริ ษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนโดยออกใบสาคัญแสดง
สิทธิ ครั ง้ ที่ 3 ซึ่งจะนาเสนอในวาระต่อ ไป ซึ่งตามพระราชบัญ ญั ติม หาชนจากัด พ.ศ.2535
มาตรา 136 กาหนดว่า บริ ษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นใหม่ จะกระทาได้ ต่อเมื่อหุ้น
ทั ้งหมดได้ ออกจาหน่าย และได้ รับชาระเงินค่าหุ้นครบถ้ วนแล้ ว หรื อในกรณีที่ห้ นุ ยังจาหน่ายไม่
ครบ หุ้นที่เหลือต้ องเป็ นหุ้นที่ออกเพื่อรองรั บหุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุ้น ฯลฯ
และเนื่องจากใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทครัง้ ที่ 2 (ECL-W2) ที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่ได้
ใช้ สทิ ธิ ได้ พ้นสภาพจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 บริ ษัทจึง
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มีห้ นุ สามัญที่จดทะเบียนไว้ รองรั บการใช้ สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ คงเหลือ อยู่จานวน 1,757,496
หุ้น ซึ่งถือ ว่าเป็ นหุ้นสามัญ จดทะเบียน ที่ยังไม่ ได้ อ อกจาหน่ายและมิได้ มีไ ว้ ร องรั บ ใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นอีกต่อไป ดังนั ้น เพื่อปฏิบตั ิตามที่กฎหมายกาหนด จึงต้ องดาเนินการลดทุน
จดทะเบียนก่อนการเพิ่ม ทุน โดยการตัดหุ้นสามัญ ที่ยังไม่ได้ ออกจาหน่าย จานวน 1,757,496
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลดทุนจดทะเบียน
นายดนุชา วีระพงษ์ ได้ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีประเด็นอื่น ๆ ที่จะสอบถาม เพิ่มเติมหรื อไม่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถาม
นายดนุชา วีระพงษ์ กล่าวว่า เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ขอเสนอให้ ที่ประชุมลงมติอนุมัติ
ลดทุนเป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 1,757,496 บาท จากทุนจดทะเบียน 1,110,614,740 บาท
เหลือทุนจดทะเบียน 1,108,857,244 บาท วาระนี ้คะแนนเสียงที่จะถือว่าอนุมัติ จะต้ องไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงที่มาประชุม
เมื่อได้ มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ วที่ประชุมมีมติดงั นี ้
มติ:

ที่ ป ระชุ ม ได้ ล งมติ เ ป็ นเอกฉั น ท์ อนุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จ านวน
1,757,496 บาท จากทุ น จดทะเบี ย น 1,110,614,740 บาท เหลื อ ทุ น จดทะเบี ย น
1,108,857,244 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญ ที่ยังไม่ ได้ ออกจาหน่ าย จานวน 1,757,496
หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท เพื่อบริ ษัทจะได้ เพิ่มทุนเป็ นจานวนอื่นต่ อไปได้ ด้ วย
คะแนนเสี ย งไม่ น้ อยกว่ า 3/4 ของผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ม าประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง (คื อ
526,506,820 เสียง) ดังนี ้
สรุ ปคะแนนเสียง
เห็นด้ วย
702,009,093 เสียง
เท่ ากับร้ อยละ 100
ไม่ เห็นด้ วย
เสียง
เท่ ากับร้ อยละ งดออกเสียง
เสียง
เท่ ากับร้ อยละ บัตรเสีย
เสียง
เท่ ากับร้ อยละ ของจานวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
หมายเหตุ : มี ผ้ ู ถื อ หุ้ น และผู้ รั บ มอบฉั น ทะจากผู้ ถื อ หุ้ น เข้ า ร่ วมในวาระนี ้ จ านวน
51 ราย นับจานวนหุ้นได้ 702,009,93 หุ้น

วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มัติแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัทข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
นายดนุ ช า วี ร ะพงษ์ กล่ า วว่ า สื บ เนื่ อ งจากบริ ษั ท มี ก ารลดทุ น จดทะเบี ย น ให้ คงเหลื อ
1,108,867,244 บาท จึงต้ องดาเนินการจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท เป็ นดังนี ้
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ข้ อ 4 ทุนจดทะเบียน : 1,108,857,244 บาท
แบ่งออกเป็ น : 1,108,857,244 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ :
1
บาท
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ : 1,108,857,244 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ :

ไม่มี

หุ้น

(หนึง่ พันหนึ่งร้ อยแปดล้ านแปดแสนห้ าหมื่นเจ็ดพัน
สองร้ อยสีส่ บิ สี่บาท)
(หนึง่ พันหนึ่งร้ อยแปดล้ านแปดแสนห้ าหมื่นเจ็ดพัน
สองร้ อยสีส่ บิ สีห่ ้ นุ )
(หนึง่ บาท)
(หนึง่ พันหนึ่งร้ อยแปดล้ านแปดแสนห้ าหมื่นเจ็ดพัน
สองร้ อยสีส่ บิ สีห่ ้ นุ )
(-หุ้น)

นายดนุชา วีระพงษ์ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถาม
นายดนุชา วีร ะพงษ์ กล่าวชี แ้ จงการลงคะแนนเสียงอนุมัติ โดยขอให้ ผ้ ูที่ ไม่ เห็ น ด้ วย หรื อ
งดออกเสียง ยกมือขึ ้น เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่รับบัตรลงคะแนน และบันทึกการลงคะแนน เพื่อสรุปผล
ให้ ทราบต่อไป โดยวาระนี ้ใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั ้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียง
เมื่อได้ มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ วที่ประชุมมีมติ ดังนี ้
มติ:

ที่ประชุมได้ ลงมติเป็ นเอกฉันท์ อนุ มัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริษัท
ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้ วยคะแนนเสียงไม่ น้อย
กว่ า 3/4 ของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้
สรุ ปคะแนนเสียง
เห็นด้ วย
702,036,462 เสียง
เท่ ากับร้ อยละ 100
ไม่ เห็นด้ วย
เสียง
เท่ ากับร้ อยละ งดออกเสียง
เสียง
เท่ ากับร้ อยละ บัตรเสีย
เสียง
เท่ ากับร้ อยละ ของจานวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
หมายเหตุ : ในวาระที่ 3 มีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึน้ อีก จานวน 2 ราย จานวน
27,369 หุ้น รวมเป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุม 53 ราย จานวน 702,036,462 หุ้น
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัตกิ ารออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท
(warrant) ครั ง้ ที่ 3 (ECL-W3) จานวนไม่ เกิน 554,428,622 หน่ วย เพื่อเสนอขายให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่ วนการถือหุ้นโดยไม่ คิดมูลค่ า
นายดนุชา วีร ะพงษ์ กล่าวว่า เพื่ อ เป็ นการตอบแทนผู้ถื อ หุ้นของบริ ษั ทและเป็ นการเพิ่ ม ทุน
หมุนเวียนในการขยายกิจการในอนาคต ซึ่งจะมีผลลดต้ นทุนทางการเงิน ให้ บริ ษั ทมีผลการ
ดาเนินงานที่ดีขึน้ และเพิ่ม ศักยภาพในการแข่งขั นระยะยาว จึงขออนุมัติอ อกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท warrant ครัง้ ที่ 3 (ECL-W3) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
โดยไม่ คิ ด มู ล ค่ า เพื่ อ ให้ ผ้ ู ถื อ หุ้น ได้ ใช้ สิท ธิ ซื อ้ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท อัน เป็ นการเพิ่ ม ทุน ใน
ระยะเวลา 2 ปี โดยจะออกจานวนไม่เกิน 554,428,622 หน่วย จัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือ หุ้นเดิม ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญ ได้ รับใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีมีเศษ
จากการหารไม่ลงตัวให้ ปั ดทิง้ ) โดยไม่ คิดมูลค่า และกาหนดอัต ราและราคาการใช้ สิทธิ คื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.85 บาท (อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงในภายหลัง กรณี ที่ต้องมีการปรั บสิทธิ) ผู้ถือใบสาคัญ แสดงสิทธิสามารถเปลี่ยน
สิทธิเป็ นหุ้นได้ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา 2 ปี บริ ษัทจะจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในวันกาหนดรายชื่อ ณ วันที่ 16 มกราคม 2562 ซึ่งจะเป็ นภายหลังจากที่
ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2562 ในวันที่ 8 มกราคม 2562
นอกจากนี ้ ขออนุมัติม อบอ านาจให้ คณะกรรมการหรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ/หรื อ
บุคคลที่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารมอบหมายเป็ นผู้มีอานาจในการกาหนดรายละเอียด และ
เงื่อ นไขอื่น ๆ และด าเนิ นการใดๆ ที่ จาเป็ นเกี่ ยวกับ การออกและเสนอขาย ECL-W3 ได้ ทุก
ประการ
ทั ้งนี ้ ในกรณี ที่กรรมการของบริ ษั ท ไม่ปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สจุ ริ ตและระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการเพิ่มทุน จนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่
บริ ษั ท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้ องร้ องเรี ยกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริ ษั ทได้ ตาม
มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัดพ.ศ. 2535 จากการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่นั ้น เป็ น
เหตุให้ กรรมการหรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อ งได้ ประโยชน์ ไปโดยมิชอบ ผู้ถือ หุ้นสามารถใช้
สิ ท ธิ ฟ้ องเรี ย กคื น ประโยชน์ จ ากกกรมการนั น้ แทนบริ ษั ทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
นายดนุชา วีระพงษ์ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม
ผู้ถือหุ้น (คุณชินพงศ์ กระสินธุ์) สอบถามว่ า
1. แผนการลงทุนของบริ ษัท อีก 2 ปี ข้ างหน้ า ทั ้งด้ านบุคลากร การขยายสาขา การขยายศูนย์
ซ่อมรถยนต์ และการเปิ ดธุรกิจอื่นๆ เพิ่มเติม มีแผนไว้ อย่างไรบ้ าง
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2. บริ ษัทมีการวางแผนในการเพิ่มทุนโดยวิธีการอื่นๆ นอกจากการเพิ่มทุนจาก warrant ในครั ง้
นี ้บ้ างหรื อไม่ แหล่งเงินทุนเพียงพอหรื อไม่ในการที่จะโตตามแผน 4 ปี 30% ต่อปี
3. อยากให้ ผ้ บู ริ หารอัพเดทผลประกอบการของบริ ษัท ในภาพรวมของการประกอบธุรกิจ ทั ้งใน
ส่ ว นของ out standing , ยอด New Loan , คุ ณ ภาพ ของลู ก ห นี ้ Rating NPL และ
ผลกระทบจากการตั ้งสารอง ตั ้งแต่ปีที่ผ่านมา รวมถึงในปี หน้ ามีการคาดการณ์ไว้ อย่างไร
นายดนุชา วีระพงษ์ ชีแ้ จงว่ า
1. ในปี ที่ผ่านมา บริ ษัทมีการขยายพอร์ ตสินเชื่อ แสดงให้ เห็นว่าพอร์ ตลูกค้ าของบริ ษัท มีการ
เติบโต จากพอร์ ตสินเชื่อใน 3 ปี ย้ อนหลังไม่ต่ากว่า 30% ต่อปี ถือได้ ว่าเป็ นการเติบโตที่มี
ประสิทธิภาพ ผลการดาเนินงานของบริ ษัทอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ในการขยายฐานธุรกิจบริ ษัทมี
การวางแผนไว้ ลว่ งหน้ า 4 ปี ซึง่ ตามการคาดการณ์บริ ษัทจะมีสินเชื่อหลัก 10,000 ล้ านบาท
ภายในปี หน้ า สาหรั บการลงทุนในการออกสินค้ าใหม่ คือ ธุรกิจด้ าน warranty ซึ่งต้ องใช้
การลงทุนเช่นเดียวกัน บริ ษั ทจึงต้ องให้ ความสาคัญ ด้ านเงินลงทุน ซึ่งเราต้ องการให้ ฐาน
ของทุนมีความมัน่ คง ปั จจุบนั บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนประมาณ 1,100 ล้ าน มี การกู้เงินจาก
ธนาคาร โดยคิ ด D/E Ratio อยู่ที่ ป ระมาณ 2 เท่ า คาดว่า จากนี ไ้ ปอี ก 2 ปี สัด ส่ว นจะ
เพิ่ม ขึ ้นอีก และเป็ นการแสดงให้ ธนาคารเห็นว่าฐานะทางการเงินของบริ ษั ทดี คิดว่าการ
เพิ่มทุนจะรองรับการเติบโตของการทาธุรกิจและรองรับเครดิตทางการเงินให้ บริ ษัทด้ วย
2. การเพิ่มทุนทางด้ านอื่น บริ ษัทยังไม่ได้ วางแผนไว้ เพราะการเพิ่มทุนโดยการออก warrant มี
ความเหมาะสมกับธุรกิจของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นจะได้ เห็นผลประกอบการของบริ ษัทต่างกันใน
ทุกๆ 6 เดือ นเป็ นเวลา 2 ปี ทั ้งนี ้ ในการเพิ่มทุนจากราคาที่คานวณมานัน้ จะดูจาก Book
Value และการเติบโตใน 2 ปี และผลตอบแทนจากการเพิ่มทุนที่สามารถตอบสนองการ
เติบโตได้ อย่างต่อเนื่อง
3. สาหรั บเรื่ องของคุณ ภาพลูกหนี ้ บริ ษัทมีคุณ ภาพลูกหนี ้ที่ดี NPL อยู่ที่ไม่เกิน 3.5% พอร์ ต
สินเชื่อ ของบริ ษั ทเติบโตเฉลี่ย อยู่ที่ 30% ต่อ ปี ขณะนีม้ ีพอร์ ตสินเชื่อ อยู่ ประมาณ 7,000
ล้ านบาท ในภาพรวมบริ ษัทมีผลประกอบการที่ดี มีการเติบโตทุกปี
ผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้น (นายชยุตม์ ตระกลกาญจน์ ) สอบถามว่ า
1. ในเรื่ อ งของธุร กิ จ Warranty ที่ ผ่ านมาเห็น ว่ ามี ก ารขยายสาขา Fixman จานวน 3 – 4
สาขา อยากทราบว่า ปั จจุบนั มีการขยายเพิ่มเติม หรื อไม่ อย่างไรก็ตาม มีความเห็นว่าการ
ขยายงานของธุรกิจ Fixman และ Warranty มีความคืบหน้ าล่าช้ ามาก อยากให้ บริ ษัทช่วย
ชี ้แจงเรื่ องนี ้
2. อยากทราบว่า เป้าหมายสินเชื่อที่บริ ษัทตัง้ ไว้ 7,000 ล้ านบาท จะทาได้ หรื อไม่ และในปี
ต่อไปมีวิธีการอย่างไรจะทาให้ ไปถึงเป้าหมายนี ้
3. บริ ษัทของญี่ ปนุ่ ที่ถือหุ้นอยู่ประมาณร้ อยละ 25 อยากทราบว่าจะยังคงถือ หุ้นของ ECL
ต่อไปหรื อไม่ เนื่องจากขณะนีร้ าคาหุ้นตก และถ้ าหากว่าทางญี่ ปนยั
ุ่ งยืนยันที่จะถือ หุ้นนี ้
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ต่อไป จะมีแนวทางในการช่วยพัฒนา ECL ต่อไปอย่างไรบ้ าง ทั ง้ เรื่ องลูกหนี ้ หรื อ Know
How ต่างๆ ว่าจะเป็ นอย่างไรต่อไปบ้ าง และทางญี่ปนจะให้
ุ่
คาสัญญาได้ หรื อไม่ว่าจะถือหุ้น
ของ ECL ต่อไป
นายดนุชา วีระพงษ์ ชีแ้ จงว่ า
1. ปั จ จุบัน บริ ษั ทมี ศูน ย์ ซ่ อ มรถยนต์ Fixman ทัง้ หมด 4 สาขา ในเดื อ นกุม ภาพัน ธ์ 2562
บริ ษั ท จะเปิ ดตัว ธุรกิจ warranty โดยจะเสนอขายให้ กับ ลูกค้ าสิน เชื่อ ของบริ ษั ทก่อ น จะ
เรี ยกเป็ น Membership หรื อ Accept Warranty ก็ได้ เพื่อคุ้มครองรถมือสองของลูกค้ าที่ทา
ไฟแนนซ์ กับบริ ษั ท จากที่ บริ ษั ทมีการเปิ ดสาขา 4 สาขานัน้ ถือว่าเป็ นพืน้ ที่ตลาดรถยนต์
มือสองทีจ่ ะทาให้ บริ ษัทหาลูกค้ าได้ เพียงพอตามเป้า ซึง่ คาดว่าในไตรมาสแรกจะได้ ทายอด
รายได้ เพิ่มขึ ้นจากการขายสินค้ า Warranty นี ้ โดยจะเป็ นสินค้ าใหม่ที่บริ ษั ทจะขายควบคู่
ไปกับกับการออกสินเชื่อ ส่วนในเรื่ องความล่าช้ าในการขยายธุรกิจ Fixman นั ้น เกิดจาก
หลายปั จจัย ได้ แก่ การก่อสร้ าง การขอใบอนุญาต เพราะธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์ ต้ องใช้ เวลา
พอสมควร และการเริ่ มต้ นธุรกิจใหม่นัน้ ต้ อ งมีการศึกษากฎหมายใหม่ และข้ อบังคับของ
กลต.ด้ วย และในส่วนรายได้ ของ Fixman ขณะนี ้ มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 3 –
4 แสนบาท ซึง่ สาหรับธุรกิจ Fixman ไม่ได้ มีวตั ถุประสงค์เปิ ดเพื่อ ซ่อมรถโดยตรง แต่บริ ษัท
เปิ ดเพื่อรองรับการขายสินค้ าใหม่คือ Warranty โดยคาดว่าในปี หน้ าจะสามารถทาให้ ธุรกิจ
นี ้สร้ างผลกาไรให้ กบั บริ ษัท
2. สาหรั บเป้าหมายของบริ ษั ท คือ การขยายสินเชื่อ ให้ มี การเติบโตใกล้ เคียงกับคู่แข่ง โดย
บริ ษั ท จะเน้ น การปล่อ ยสิน เชื่ อ ให้ กับ รถยนต์ โดยส่ ว นใหญ่ เป็ นรถญี่ ปุ่ น และบริ ษั ท มี
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เข้ ามาเสริ มด้ วย โดยเป็ นสินค้ าที่ใกล้ เคียงและมีความเกี่ยวข้ องกับรถยนต์
เช่ น Health Insurance , Car Insurance , Life Insurance Auto Service และ Warranty
และจะค่อยๆ พัฒนาสินค้ าต่างๆ ที่ต้องใช้ ในรถยนต์เพิ่มขึ ้น สาหรับในช่วงระยะเวลา 5 ปี นี ้
บริ ษัทมีการเพิ่มทุน 4 ครัง้ คือ จาก Warrant ครัง้ ที่ 1 จากเพิ่มทุนให้ PFS จาก Warrant 2
และจะเพิ่ม ทุน จาก Warrant 3 ที่ข อในครั ง้ นี ้ เพราะฉะนัน้ 2-3 ปี ที่ผ่ านมาบริ ษั ท มีการ
เปลีย่ นแปลงค่อนข้ างมาก เราไม่ใช่บริ ษัทที่โตช้ าเราเป็ นบริ ษัทที่โตเร็ ว การที่จะเร่ งให้ ไปแข่ง
กับ คู่แข่งได้ ต้ อ งใช้ เงินลงทุนมากมายและเพิ่ ม บุคคลากรที่เข้ ามาเกี่ยวข้ อ ง และคาดว่า
ธุรกิจที่เราได้ ลงทุนไป จะเกิดดอกผลได้ ในปี นี ้
นายโยอิจิ ชิบาตะ ชีแ้ จงว่ า
3. ปั จจุบนั บริ ษัท Premium Financial Services Co,.Ltd ถือหุ้นของบริ ษัทอยู่ 25.40% และ
บริ ษั ท ได้ มี แ ผนว่าจะด าเนิ น ธุร กิ จ กับ ECL ด้ าน Finance , Warranty และ Business ที่
หลากหลายที่เกี่ยวกับเรื่ องรถยนต์ การซ่อ มรถยนต์ ที่เรามีความรู้ และประสบการณ์ จาก
ญี่ปนุ่ ในเรื่ องการเติบโตของ ECL เราคิดว่า ECL มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทางญี่ปนได้
ุ่
เข้ าไปเสริ มเรื่ องการบริ หารของ ECL ด้ วย และ PFS ได้ ให้ Know How กับทาง ECL และ
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ECL ได้ ปฏิบตั ิตามที่ได้ เสนอไป การเติบโตจึงรวดเร็ วขึ ้น และราคาหุ้นตอนนี ้ อาจเหมือนกับ
ตลาดของญี่ปนุ่ ราคาหุ้นอาจจะมีผลจากตลาดต่างประเทศและตลาดของไทยเอง และทาง
เราคิดว่า ECL จะสามารถเติบโตไปได้ อีกมากในอนาคต ซึง่ ทางญี่ปนไม่
ุ่ มีแผนที่จะขายหุ้น
ของ ECL และคาดว่าจะถือหุ้นเป็ นระยะยาว
ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย (คุณกีรติกา แพงลาด) สอบถามว่ า
1. การเพิ่มทุนโดยการออก Warrant จาก Warrant ที่ 1 และ 2 ที่ผ่านมา บริ ษัทไม่สามารถที่
จะให้ ผ้ ถู ือหุ้นแปลงสภาพ Warrant มาเป็ นหุ้นได้ เต็มจานวน ภายใน 2-3 ปี ตามที่กาหนด
เพราะฉะนั น้ ในการออก Warrant ครั ง้ ที่ 3 นี ้ บริ ษั ท มี ค วามมั่ น ใจอย่ า งไรที่ จ ะท าให้
Warrant ที่ อ อกไปแล้ วผู้ถือ หุ้นสามารถแปลงสภาพได้ ในเวลาที่กาหนด และถ้ าไม่ได้ ใน
เวลาที่กาหนด การเพิ่มทุนของบริ ษัทในการที่จะไปขยายสภาพคล่องในเรื่ องของการลงทุน
จะเป็ นไปตามแผนหรื อไม่
2. เนื่องจากปั จจุบนั นี ้มีเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป Key-Performance ของ ECL ที่จะสามารถ
ทาให้ เราบริ ห ารจัด การให้ เกิ ดความเชื่อ มั่น อย่างที่ ผ้ ูถื อ หุ้น ทัง้ สองท่า นได้ เรี ย นถามไป
2 คาถามที่แล้ ว ซึ่งบริ ษัทไม่ได้ ปล่อยด้ านสินเชื่ออย่างเดียว แต่ว่ามีการขายสินค้ าที่บริ การ
ควบคู่ไปด้ วย และมีเรื่ อ งของ Warranty ด้ วย แต่เทคโนโลยีของรถยนต์ มีการเปลี่ยนแปลง
ไป และคุณภาพของการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั ที่เราอย่างเดียว แต่ขึ ้นอยู่กับ supplier
ที่มาเป็ นคู่ค้าร่ วมกับเรา ถ้ าสมมติว่าการซ่อมไม่ได้ คุณภาพ เราจะมีวิธีการควบคุมอย่างไร
เพื่อ ให้ เกิดความเชื่อมั่นกับผู้ถือหุ้น หรื อการให้ บริ การกับลูกค้ า เนื่องจากการหาช่างซ่อ ม
รถยนต์ ในปั จจุบันค่อ นข้ างหายาก อยากให้ ทางบริ ษั ทให้ ความใส่ใจเกี่ยวกับเรื่ อ งนี เ้ ป็ น
พิเศษว่าบริ ษัทจะสามารถพัฒนา know how เกี่ยวกับเรื่ องนี ้อย่างไรได้ บ้าง เพื่อที่จะดูแล
พัฒนาซ่อมรถจากเดิมให้ ทนั สมัยขึ ้นต่อไปได้ อย่างไร
นายดนุชา วีระพงษ์ ชีแ้ จงว่ า
1. สาหรับเรื่ องการเพิ่มทุนของบริ ษัทโดยการออก Warrant ทั ้งสองครัง้ ผู้ถือหุ้นมีประวัติการใช้
สิทธิม ากถึง 90% ในระยะเวลา 2 - 3 ปี ส่วนในปี นีท้ ี่บริ ษั ทจะออก Warrant 3 (ECL-W3)
มีอายุ 2 ปี เพราะการเติบโตของบริ ษัทเป็ นเรื่ องที่รอไม่ได้ บริ ษัทมีโอกาสที่ จะโตภายใน 2 ปี
จากการเก็บข้ อ มูล สถิติของราคาหุ้นที่ผ่านมา เป็ นราคาที่ทาได้ ทัง้ New High และ New
Low ซึ่งคาดว่าราคาหุ้นจะกลับมาสูงขึน้ ในจุดที่เป็ นความสมดุลกันของพื ้นฐานที่ควรจะ
เป็ น โดย Warrant ที่จะออก จะมีการใช้ สิทธิแปลงสภาพทุก 6 เดือน ผลประกอบการของ
บริ ษั ทจะประกาศออกมา จะโชว์ความเติบโตที่มี ความคืบหน้ า ภายใน 2 ปี ดังนั ้น ตาม
ทฤษฎีคาดว่า มีโอกาสที่จานวนของผู้ถือหุ้นที่จะใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ จะเหมือนอย่างที่เคยมี
การออก Warrant ในครัง้ ที่ผ่านมา
2. เรื่ องเทคโนโลยี บริ ษั ทพยายามที่จะพัฒนาธุรกิจทัง้ ด้ านของ Finance และ Underwriter
สินค้ าที่เกี่ยวกับรถยนต์ม ากขึ ้น โดยหาสินค้ าอื่นๆ เข้ ามาเกี่ย วข้ องกับรถยนต์ เพื่อให้ เกิด
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ความสมดุล จากที่บริ ษั ทมี รายได้ จากดอกเบี ้ยเพียงทางเดียว ก็มี รายได้ ทางอื่นเพิ่ ม ขึน้
เทคโนโลยีของธุรกิจรถยนต์ในอนาคตข้ างหน้ า ก็ จะมีการพัฒนาเปลี่ยนไปเป็ นรถใช้ ไฟฟ้ า
รถน ้ามันอาจจะเหลือเพียงบางส่วน ค่อยๆ ปรับไป บริ ษัทของเรามี partner ซึง่ อาจจะถือได้
ว่าเป็ นข้ อได้ เปรี ยบของเรา ทั ้งนี ้ ญี่ปนกั
ุ่ บเยอรมันถือเป็ นผู้ผลิตรายใหญ่ในธุรกิจรถยนต์ ซึ่ง
อาจจะทาให้ บริ ษัทมีโอกาส และได้ รับคาแนะนาที่ดีในการปรั บเปลีย่ นในด้ านเทคโนโลยีได้
ดีกว่าบริ ษั ทอื่น จาก partner ของเรา เมื่อ ต้ อ งมีการเปลี่ยนเทคโนโลยีแบบฉับ พลัน และ
บริ ษั ทอาจจะต้ อ งศึกษาเกี่ยวกับการใช้ รถยนต์ ในอนาคตของไทยจะเป็ นไปในรู ปแบบใด
ต่อ ไป รวมถึงศูน ย์ ซ่ อ มรถ อุป กรณ์ ซ่ อ มรถต้ อ งสอดคล้ อ ง อยู่ในสิ่ง ที่ เรายัง ต้ อ งศึก ษา
เพิ่มเติมอยู่ ขอขอบคุณที่แนะนาในเรื่ องนี ้
ผู้ถือหุ้น สอบถามว่ า
1. Fixman ของบริ ษัทมีจดุ ที่แตกต่างจาก B - Quik อย่างไร เป้าหมายของบริ ษัท จานวนสาขา
ในอนาคตเป็ นอย่างไร มีการบริ หารจัดการอย่างไร และในส่วนตัวจากที่คุณ ดนุชาตอบถึง
ผลประกอบการของ Fixman อยู่ที่ 3-4 แสนบาทนั ้น ถือว่าน้ อยไป
2. บริ ษัทมีการเติบโตในทุกๆ ด้ าน และมีจานวนหุ้นก็โตตามไปด้ วย ทาให้ เป็ น Dilute ไปเรื่ อยๆ
การออก Warrant ก็ท าให้ เกิ ด Dilute เพิ่ ม ขึน้ โดยในสิน้ ปี บริ ษั ทจะทาการปล่อ ยสินเชื่ อ
ตั ้งเป้าไว้ ที่ 10,000 ล้ านบาท ในการขยายสินเชื่อ แต่ตัวเลขกาไรต่อหุ้นอาจจะไม่ได้ โตตาม
ยอดขายใช่หรื อไม่ ผมคิดว่ามันน่าจะมีวิธีที่จะทาให้ จานวนหุ้นเพิ่มน้ อย ถ้ าเราเพิ่มจานวน
หุ้นตรงๆ แบบนี ้ จะทาให้ เกิดการ Dilute ไปเรื่ อยๆ
นายดนุชา วีระพงษ์ ตอบว่ า
1. เมื่ อ เที ยบกับ B-Quik จะพบว่ามีความแตกต่างกัน เพราะ B-Quik เป็ นศูนย์ บารุ งรั กษา
เปลีย่ นยาง เปลีย่ นแบตเตอรี่ เป็ นการดูแลรักษารถมากกว่าการซ่อมรถเสีย ทั ้งนี ้ จากรายได้
ในปั จจุบันของเราที่อยู่ที่ 3-4 แสนบาทนัน้ เพราะตามวัตถุประสงค์ ของบริ ษั ทไม่ได้ เปิ ดอู่
Fixman เพื่ อ รั บ งานซ่ อ มรถทั่ว ไป แต่ ต้ อ งการเปิ ดเพื่ อ ที่ จะรองรั บ สิ่งที่ เราจะเสนอขาย
Warranty ให้ กบั ลูกค้ า โดยการเป็ นตัวการันตีว่า ถ้ ารถคุณเสียจะมีที่ให้ ซ่อมแน่นอน ฉะนั ้น
ขั ้นตอนในการซ่อ มรถ บริ ษั ทจะมีการ inspect รถมือ สองก่อ น รายได้ ต รงนีเ้ ป็ นตัวที่ม า
ทดแทนการซ่อมรถทัว่ ไป แต่ถ้าจะเทียบกับ B-Quik เราคงเทียบกับเขาไม่ได้ เพราะเขาอยู่ใน
ตลาดนี ้มานานมาก และมีการลงทุนด้ านเดียวคือ ดูแลบารุ งรั กษารถ ความจริ งมาร์ จิ ้นของ
ธุรกิจด้ านนี ้ไม่ค่อยสูงนัก ท่านที่ซื ้อรถมือสองจะมีความวิตกกังวลถึงคุณภาพรถ บริ ษัทก็จะ
ลดความกังวล โดยการ inspect รถให้ กับลูกค้ า และลูกค้ าสามารถซื ้อ warranty กับเราได้
ในอนาคตเราอาจจะขยายสาขาออกไปได้ ถ้าผลประกอบการดีขึ ้น นอกจากนี ้ มีการเปิ ด
ศูนย์ Fixman ที่ประเทศญี่ ปนุ่ แต่เป็ นแบรนด์ ของเขา เพียงแต่ใช้ ชื่อ เดียวกัน ก็ ถือว่าเป็ น
การการประชาสัมพันธ์และ ส่งเสริ มภาพลักษณ์ที่ดี ภายใต้ ชื่อ ศูนย์ Fixman
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2. เรื่ องกาไรต่อหุ้นไม่โตตามยอดขายคงเป็ นไปไม่ได้ ซึ่งบริ ษัทก็ให้ ความสาคัญกับเรื่ องนี ้ ซึ่ง
คิดคานวณโดยการเอากาไรมาหารจานวนหุ้น หรื อคานวณค่า Earnings Per share (EPS)
ก็ค่อนข้ างมัน่ ใจว่ากาไรต่อหุ้นจะต้ องเพิ่มขึน้ มาแน่นอน เพราะฐานมากขึ ้นเราคงจะแบ่งเท่า
เดิมไม่ได้ เป็ นเรื่ องที่บริ ษัทจะพยายามทาให้ มีผลกาไรมากขึ ้นใกล้ เคียงกับคู่แข่ง ทุกครั ง้ ที่
บริ ษัทมีการขอเพิ่มทุน ได้ มีการวางแผนไว้ แล้ วว่าจะนาเงินไปทาอะไรบ้ างให้ เกิดผลกาไรที่
มากขึ ้น โดยขยายธุรกิจออกไปมากขึ ้น และเพิ่มสินค้ าอื่นๆ
ผู้ถือหุ้น (นางสาวตะวัน วงศ์ สัจจา) สอบถามว่ า
บริ ษัทจะมีการออก Warrant 3 (ECL-W3) ที่มีอายุ 2 ปี และมีการออกหุ้นกู้เมื่อปี 2561 ที่ผ่าน
มา มีอายุ 2 ปี เพื่อเป็ นการขยายธุรกิจ โดย Marketing ของบริ ษัทได้ มีการเสนอขายหุ้นกู้กับผู้
ถือหุ้น มีผลตอบแทน 4.4% ในระยะเวลา 2 ปี ดังนั ้น ระยะเวลาต่อจากนี อ้ ีก 2 ปี กว่าๆ บริ ษั ท
จะต้ องมี การไถ่ถอนหุ้นกู้ และต้ อ งมีการจ่ายดอกเบี ้ยให้ กับหุ้นกู้ด้วย จะมีผลกระทบกับภาระ
การเงินของบริ ษัทหรื อ ไม่ ถ้ ามองในระยะยาวผลการดาเนินงานของบริ ษั ทจะมา support กับ
ภาระตรงนี ห้ รื อ ไม่ และจะท าให้ ราคาหุ้ นหรื อ Earnings Per share (EPS) ของบริ ษั ท เป็ น
อย่างไร
นายดนุชา วีระพงษ์ ชีแ้ จงว่ า
เรื่ องของหุ้นกู้ ในวาระต่อไปจะมีเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงความเห็นการขอวงเงินด้ วย หุ้นกู้เป็ นเรื่ องที่มี
ความแตกต่างกับเรื่ องของ Warrant เพราะธุรกิจของบริ ษัทเป็ นการค้ าเงินบนเงิน เรามีเครดิตกู้
เงินจากธนาคารอยู่ 7 – 8 แห่ง ทัง้ ในและต่ างประเทศ เนื่อ งจากว่า เป็ นตราสารทางการเงิน
ประเภทหนึ่งที่บริ ษัททางการเงินหรื อหลายบริ ษัทใช้ เป็ นเครื่ องมือการทามาค้ าขาย ECL ไม่เคย
ออกหุ้น กู้ ไม่ เคยมี ก ารท า rating จนกระทั่ง เมื่ อ สองปี ที่ แ ล้ ว บริ ษั ท ให้ Tris Rating มาวัด
ประเมิ น ผลเพื่ อ วัด Rating และบริ ษั ท ได้ Rating ที่ BBB- อยู่ในเกณฑ์ ที่ใกล้ เคี ยงกับ คู่แข่ ง
ดังนั ้น บริ ษัทจึงออกหุ้นกู้ 600 ล้ านบาท ซึง่ ถือว่าน้ อยมาก ถ้ าเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทอื่น และเป็ น
การทาให้ ECL เป็ นที่ร้ ู จักกับนักลงทุนอีกด้ านหนึ่ง ที่ค้าตราสารหนี ้ อยู่ในสมาคมตราสารหนี ้
และ Bond ต่ างๆ ข้ อ ดี ของการออกหุ้นกู้ คือ ท าให้ นักลงทุน รู้ จักบริ ษั ท มากขึน้ และสถาบัน
การเงินก็จะมองว่าบริ ษัทมีความสามารถในการหาทุนทรัพย์มาใช้ เอง ดอกเบี ้ย 4.4 ที่จ่ายไปถือ
ว่าไม่ได้ สงู นัก เป็ นการบริ หารจัดการเรื่ องของเงินที่จะนามาใช้ ในธุรกิจเช่าซื ้อ ในเรื่ องจานวนเงิน
หุ้นกู้ 600 ล้ าน ผมคิดว่าไม่น่ากังวลเพราะบริ ษัทมีเงินคืนหมุนเวียนอยู่แล้ ว และต้ นทุนค่อนข้ าง
ต่า เป็ นประโยชน์กบั บริ ษัทด้ วย
ผู้ถือหุ้น (นายทวี สกุลก่ อเกียรติ) สอบถามว่ า
1. ข้ อมูลต่อเนื่องจากผู้ถือหุ้น 2 ท่าน จะพบว่ามีความกังวล ว่าเงินจากการออก Warrant 3 จะ
ทากาไรได้ มากกว่าเดิมหรื อไม่ สมมติว่าวันนี ้เรามี 100 บาท แต่เราต้ องการเพิ่มอีกครึ่งหนึ่ง
ส่วนที่เพิ่มอีก 50 บาท อัตราการทากาไรถ้ ามันน้ อยกว่า 100 บาทแรก กาไรต่อหุ้นก็ลดลง
เพราะฉะนั ้น ส่วนเพิ่มทุน Warrant 3 ตั ้งใจจะเอาไปทาอะไรที่มีผลกาไรดีขึ ้นกว่าเดิมหรื อไม่
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เช่น เอาไปปล่อ ยกู้เหมือ นเดิม แต่ ว่ามีเทคนิคมากขึน้ หรื อ เอาไปทา Fixman แต่ว่ากาไร
ดีกว่าหรื อไม่อย่างไร เพราะทางผู้ถือหุ้นมองว่าถ้ าน้ อยกว่าเดิมก็ไม่ค้ มุ
2. ระหว่างธุรกิจ Fixman กับการปล่อยสินเชื่อ อันไหนกาไรดีกว่า และอนาคตต่อไป เนื่องจาก
อัตราดอกเบี ้ยมีโอกาสขึน้ ต้ นทุนดอกเบี ้ยมีโอกาสขึ ้น แต่การปล่อยสินเชื่อจะมีกฎหมาย
non-bank กาหนดอัตราดอกเบี ้ย Fixed ไว้ สูงสุดจะมีค่าเพดานระดับหนึ่ง แล้ วถ้ า ต้ นทุน
สูงขึน้ เรื่ อ ยๆ แต่ด อกเบีย้ ถูก Fixed ไว้ ส่วนนีก้ ็ อ าจทาให้ อัตราการทาก าไรไม่ดี เท่ าเดิ ม
บริ ษัทจะมีเทคนิคหรื อการบริ หารจัดการเรื่ องนี ้อย่างไร
นายดนุชา วีระพงษ์ ชีแ้ จงว่ า
1. ถ้ าดู วิ ธี ก ารคิ ด Dilution สมมติ มี อ ยู่ 1,000 ล้ า น เพิ่ ม ทุ น อี ก 500 เป็ น Dilution 1 กั บ 3
เพราะฉะนั ้น ถ้ าจะมาเทียบว่า Earnings Per Share จะโต 1 ใน 3 คือ 30% จะไม่ใช่ คือจะไม่
เติบโตกลับไปโดยทันที แต่ในระยะยาวเชื่อว่าทาได้ ปั จจุบนั 15% คือเป็ นตัวเลขที่นักลงทุนจะ
ใช้ วดั ว่าจะลงทุนหรื อไม่ลงทุน ผมเชื่อว่าในระยะยาวการเพิ่มทุนของเราจะทาได้ มากกว่า 15%
ยกตัวอย่างอาจจะเป็ น 20% ติดต่อกันไปเรื่ อยๆ มันคงจะไม่เป็ นสูตรสาเร็ จที่ว่า ตัวเลข 1 กับ 3
จะต้ องเติบโตเป็ น 30% แต่บนเงินทุน 1,500 ล้ านบาท (ตามที่สมมติการเพิ่มทุนนี ้เป็ นตัวเลข
การเพิ่ม ทุนที่เพียงพอ) ในระยะยาว ผลตอบแทนน่าจะดีขึ ้น เมื่อ หารแล้ ว Dilution ก็อาจจะมี
ผลกระทบในระยะสั ้น ส่วนระยะยาวบริ ษั ทคาดว่า จะมีความมั่นคงและมีผลดาเนินงานที่ ดี
ความจริ งแล้ วจากการที่เราได้ เงินเข้ ามาจากการออก Warrant 1 – 2 บริ ษัททาได้ ดี ไปดูตวั เลข
ย้ อนหลัง แต่ไม่ได้ พูดถึงเรื่ องราคาหุ้น เพราะถ้ าราคาหุ้นดีเรื่ อ งนี ้อาจจะไม่ ถูกถาม ก็ถือ ว่าที่
ผ่านมาบริ ษัททาได้ ดี
2. บริ ษัทของเราไม่ได้ ปล่อยดอกเบี ้ยค่อนข้ างสูง ถ้ าเทียบกับคู่ แข่งของเรา เรามีอตั ราดอกเบี ้ยที่
ต่างกันพอสมควร ถ้ า จะมี การปรั บ ดอกเบีย้ สินเชื่อ ขึน้ ในอนาคตยังท าได้ อีก มากและอัต รา
ดอกเบี ้ยไม่ได้ ถกู จากัดไว้
นายดนุชา วีระพงษ์ กล่าวชี ้แจงการลงคะแนนเสียงอนุมัติ โดยขอให้ ผ้ ทู ี่ไม่เห็นด้ วย หรื อ งด
ออกเสียง ยกมือขึ ้น เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่รับบัตรลงคะแนน และบันทึกการลงคะแนน เพื่อสรุปผลให้
ทราบต่อไป โดยวาระนี ้ใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั ้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียง
เมื่อได้ มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ วที่ประชุมมีมติ ดังนี ้
มติ:

ที่ป ระชุ ม ได้ พิจารณาและมีมติ เป็ นเอกฉันท์ อนุ มัติการออกและเสนอขายใบสาคั ญ
แสดงสิ ทธิ ที่จะซือ้ หุ้ นสามัญ ของบริ ษัท (warrant) ครั ง้ ที่ 3 (ECL-W3) จานวนไม่ เกิ น
554,428,622 หน่ วย เพื่อเสนอขายให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัท ตามสัดส่ วนการถือหุ้น
โดยไม่ คิดมูลค่ า และอนุ มัติให้ คณะกรรมการหรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และ/หรื อ
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บุคคลที่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารมอบหมายเป็ นผู้มีอานาจในการกาหนดรายละเอียด
และเงื่อ นไขอื่ น ๆ และด าเนิ น การใดๆ ที่ จ าเป็ นเกี่ ย วกั บ การออกและเสนอขาย
ECL-W3 ได้ ทุกประการ ตามที่นายดนุชา วีระพงษ์ เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่ า
3/4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (คือ 534,010,983 เสียง) ดังนี ้
สรุ ปคะแนนเสียง
เห็นด้ วย
712,014,644 เสียง
เท่ ากับร้ อยละ 100
ไม่ เห็นด้ วย
เสียง
เท่ ากับร้ อยละ งดออกเสียง
เสียง
เท่ ากับร้ อยละ บัตรเสีย
เสียง
เท่ ากับร้ อยละ ของจานวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
หมายเหตุ : ในวาระที่ 4 มี ผ้ ู ถื อ หุ้ น มาเข้ าร่ วมประชุ ม เพิ่ ม ขึ น้ อี ก 14 ราย จ านวน
9,978,182 หุ้น รวมเป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุม จานวน 67 ราย จานวน 712,014,644 หุ้น
วาระที่ 5

พิจารณาอนุ มัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จากทุนจดทะเบียน 1,108,857,244
บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ยน1,663,285,866 บาท โดยการออกหุ้ น สามั ญ ใหม่ เพิ่ม ทุ น
จานวน 554,428,622 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
นายดนุชา วีระพงษ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากได้ พิจารณาอนุมัติ การออกและเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ ของบริ ษัท ครัง้ ที่ 3 จานวนไม่เกิน 554,428,622 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิมของบริ ษัท โดยมีวตั ถุประสงค์ จะเพิ่มทุนให้ บริ ษัท จึงจาเป็ นต้ องเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัทไว้ รองรับการใช้ สทิ ธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 3 ดังกล่าว
โดยเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จาก 1 ,108,857,244 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย น
1,1663,285,866 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ ใหม่ จานวน 554,428,622 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท
นายดนุชา วีระพงษ์ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถาม
นายดนุชา วีระพงษ์ กล่าวชี ้แจง การลงคะแนนเสียงอนุมัติ โดยขอให้ ผ้ ทู ี่ไม่เห็นด้ วย หรื อ งด
ออกเสียง ยกมือขึ ้น เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่รับบัตรลงคะแนน และบันทึกการลงคะแนน เพื่อสรุปผลให้
ทราบต่อไป โดยวาระนี ้ใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั ้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียง
เมื่อได้ มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ วที่ประชุมมีมติ ดังนี ้
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มติ:

ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัตกิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียน
1,108,857,244 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน1,663,285,866 บาท โดยการออกหุ้นสามั ญ
ใหม่ เพิ่มทุนจานวน 554,428,622 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท เพื่อรองรั บการใช้
สิทธิใบสาคัญ แสดงสิทธิครั ง้ ที่ 3 ด้ วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่ า 3/4 ของผู้ถือหุ้นที่ม า
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง (คือ 534,010,983 เสียง) ดังนี ้
สรุ ปคะแนนเสียง
เห็นด้ วย
712,014,644 เสียง
เท่ ากับร้ อยละ 100
ไม่ เห็นด้ วย
เสียง
เท่ ากับร้ อยละ งดออกเสียง
เสียง
เท่ ากับร้ อยละ บัตรเสีย
เสียง
เท่ ากับร้ อยละ ของจานวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
หมายเหตุ : มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมในวาระนี ้ จานวน
67 ราย นับจานวนหุ้นได้ 712,014,644 หุ้น

วาระที่ 6

พิจารณาอนุ มัติแก้ ไขเพิ่มเติม หนังสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัทข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
นายดนุ ช า วี ร ะพงษ์ กล่ า วว่ า เนื่ อ งจากบริ ษั ท มี ก ารเพิ่ ม ทุ น ให้ เป็ นทุ น จดทะเบี ย น
1,663,285,866 บาท จึงต้ อ งดาเนินการจดทะเบียนแก้ ไข เพิ่ม เติม หนังสือ บริ คณห์ สนธิ ของ
บริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ของบริ ษัท ข้ อ 4. ให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจด
ทะบียนของบริ ษัท เป็ นดังนี ้
ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน : 1,663,285,866 บาท
แบ่งออกเป็ น : 1,663,285,866 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ : 1 บาท
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ : 1,663,285,866 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ :

ไม่มี

หุ้น

(หนึง่ พันหกร้ อยหกสิบสามล้ านสองแสน
แปดหมื่นห้ าพันแปดร้ อยหกสิบหกบาท)
(หนึง่ พันหกร้ อยหกสิบสามล้ านสองแสน
แปดหมื่นห้ าพันแปดร้ อยหกสิบหกหุ้น)
(หนึง่ บาท)
(หนึง่ พันหกร้ อยหกสิบสามล้ านสองแสน
แปดหมื่นห้ าพันหกสิบหกหุ้น)
(-หุ้น)

นายดนุชา วีระพงษ์ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม
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ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถาม
เมื่อได้ มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ วที่ประชุมมีมติ ดังนี ้
มติ:

ที่ประชุ มมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุ มัติแก้ ไขเพิ่มเติม หนั งสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัทข้ อ 4.
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้ วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่ า 3/4
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
712,014,644 เสียง
เท่ ากับร้ อยละ 100
ไม่ เห็นด้ วย
เสียง
เท่ ากับร้ อยละ งดออกเสียง
เสียง
เท่ ากับร้ อยละ บัตรเสีย
เสียง
เท่ ากับร้ อยละ ของจานวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
หมายเหตุ : มีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมในวาระนี ้ จานวน
67 ราย นับจานวนหุ้นได้ 712,014,644 หุ้น

วาระที่ 7.

พิจารณาอนุ มัตกิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรั บการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดง
สิทธิ ครัง้ ที่ 3 (ECL-W3) แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ
นายดนุชา วีร ะพงษ์ กล่าวเสนอต่อ ที่ประชุม ว่า ขอให้ พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้น สามัญ ที่ไ ด้
จดทะเบียนเพิ่มทุน จานวน 554,428,622 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็ นหุ้นเพื่อ รองรั บ
การใช้ สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 3 (ECL-W3) โดยใบสาคัญ
แสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ1.85 บาท (หนึ่งบาทแปดสิบ
ห้ าสตางค์) (อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ในกรณีที่ต้องมีการปรับสิทธิ )
นายดนุชา วีระพงษ์ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถาม

มติ:

เมื่อได้ มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ วที่ประชุมมีมติ ดังนี ้
ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นมี ม ติ เ ป็ นเอกฉั น ท์ อนุ มั ติ ก ารจั ด สรรหุ้ นสามั ญ เพิ่ มทุ น จ านวน
554,428,622 หุ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ ห้ ุ น ละ 1 บาท เป็ นหุ้ น เพื่ อ รองรั บ การใช้ สิ ท ธิ ต าม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ครั ง้ ที่ 3 (ECL-W3) แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ ด้ วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่ า 3/4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้
สรุ ปคะแนนเสียง
เห็นด้ วย
712,014,644
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

เท่ ากับร้ อยละ 100
เท่ ากับร้ อยละ เท่ ากับร้ อยละ เท่ ากับร้ อยละ 15

ของจานวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
หมายเหตุ : มีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมในวาระนี ้ จานวน
67 ราย นับจานวนหุ้นได้ 712,014,644 หุ้น
วาระที่ 8

พิจารณาอนุ มัตแิ ก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 36.
นายดนุช า วี ร ะพงษ์ กล่ า วว่ า เนื่ อ งด้ วยพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากั ด พ.ศ.2535
มาตรา 100 ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมโดยคาสัง่ หัวหน้ าคณะรั กษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560
เรื่ อ ง การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายเพื่ อ อ านวยความสะดวกในการประกอบธุ ร กิ จ ฉบับ วัน ที่
4 เมษายน 2560 บริ ษัทจึงควรแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับกฎหมาย จึงขอเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคั บของบริ ษัท ข้ อ 36 ให้ สอดคล้ องกับ
กฎหมาย ตามรายละเอียด ดังนี ้
ปั จจุบัน
ข้ อ 36. ให้ มี ก ารประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นอย่ า งน้ อยปี ละหนึ่ ง ครั ง้ การประชุ ม เช่ น ว่ า นี ใ้ ห้ เรี ย กว่ า
“การประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้ จัดมีขึ ้นภายในสี่ (4) เดือน ภายหลังวันสิ ้นสุ ด
รอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้ เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อเมื่อผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับ
รวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ า (1/5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทั ้งหมด หรื อจานวนผู้ถือ หุ้นไม่
น้ อยกว่ายี่สิบห้ า (25) คน ซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ ทัง้ หมด เข้ าชื่อกันทาหนังสือในฉบับเดียวกัน ร้ องขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุม
ผู้ถื อ หุ้น ก็ไ ด้ โดยในหนังสือ ร้ องขอนัน้ จะต้ อ งระบุว่า ให้ เรี ย กประชุม เพื่ อการใดไว้ ให้ ชัดเจน
คณะกรรมการต้ องจัดประชุมภายในหนึง่ (1) เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
แก้ ไขเป็ น
ข้ อ 36. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่
(4) เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการ
จะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคน ซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ ทัง้ หมด จะเข้ าชื่อ กันทาหนังสือ ขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุม ผู้ถือ หุ้นเป็ นการ
ประชุม วิสามัญ เมื่อ ใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ อ งและเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจน
ในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุม ผู้ถือหุ้นภายในสีส่ ิบ
ห้ า (45) วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จัดให้ มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้น
ทั ้งหลาย ซึ่งเข้ าชื่อกันหรื อผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นั ้น จะเรี ยกประชุม
16

เองก็ได้ ภายในสีส่ ิบห้ า (45) วัน นับแต่วันครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ ให้
ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอัน
จาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุม ผู้ถือหุ้น ที่เป็ นการเรี ยกประชุม เพราะผู้ถือ หุ้นตามวรรคสี่ครั ง้ ใด
จานวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 38 ผู้ถือหุ้นตาม
วรรคสี่ต้อ งร่ วมกันรั บผิดชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุม ในครั ง้ นั ้นให้ แก่
บริ ษัท
นายดนุชา วีระพงษ์ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถาม
นายดนุชา วีระพงษ์ กล่าวชี ้แจง การลงคะแนนเสียงอนุมัติ โดยขอให้ ผ้ ูที่ไม่เห็นด้ วย หรื อ งด
ออกเสียง ยกมือขึ ้น เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่รับบัตรลงคะแนน และบันทึกการลงคะแนน เพื่อสรุ ปผลให้
ทราบต่อไป โดยวาระนี ้ใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั ้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียง
เมื่อได้ มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ วที่ประชุมมีมติ ดังนี ้
มติ:

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัตแิ ก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 36. ด้ วย
คะแนนเสียงไม่ น้อยกว่ า 3/4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้
สรุ ปคะแนนเสียง
เห็นด้ วย
712,014,644 เสียง
เท่ ากับร้ อยละ 100
ไม่ เห็นด้ วย
เสียง
เท่ ากับร้ อยละ งดออกเสียง
เสียง
เท่ ากับร้ อยละ บัตรเสีย
เสียง
เท่ ากับร้ อยละ ของจานวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
หมายเหตุ : มีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมในวาระนี ้ จานวน
67 ราย นับจานวนหุ้นได้ 712,014,644 หุ้น

วาระที่ 9

พิจารณาอนุ มัตกิ ารออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่ เกิน 1,800 ล้ านบาท
คุณ ดนุชา วีระพงษ์ กล่าวว่า บริ ษั ทมีแผนการขยายพอร์ ตสินเชื่อ เพื่อ สร้ างความเติบโตและ
ผลตอบแทนที่เพิ่ม ขึน้ จึงมีความจาเป็ นต้ อ งเตรี ยมหาแหล่งเงินทุนไว้ ล่วงหน้ า เพื่อ รองรั บการ
ขยายงานด้ วยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในครัง้ ต่อๆไป ซึ่งตามพระราชบัญ ญัติบริ ษัทมหาชน
จากัด พ.ศ.2535 มาตรา 145 กาหนดให้ การออกหุ้นกู้ เพื่อเสนอขายต่อประชาชน ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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การออกหุ้นกู้ทาให้ สามารถระดมเงินทุนได้ ทนั ที และดอกเบี ้ยหุ้นกู้ถือเป็ นค่าใช้ จ่ายที่มีต้นทุนทาง
การเงินคงที่ จึงขอเสนอต่อ ที่ประชุม ผู้ถือ หุ้น เพื่อ พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้น กู้
วงเงินไม่เกิน 1,800 ล้ านบาท และเนื่องจากเดิมที่บริ ษัทเคยขออนุมัติวงเงินไว้ 1,200 ล้ านบาท
(ตามมติค ณะกรรมการบริ ษั ท 3/2560 วัน ที่ 11 สิงหาคม 2560 และมติที่ ที่ ป ระชุม วิสามัญ
ผู้ถือ หุ้น 1/2560 วันที่ 29 กันยายน 2560) ซึ่งบริ ษั ทได้ อ อกหุ้นกู้ไ ปแล้ ว เมื่อ 5 ตุลาคม 2561
จานวน 600 ล้ านบาท จึงมีวงเงินคงเหลือ 600 ล้ านบาท ครั ง้ นีข้ ออนุมัติวงเงินใหม่อีก 1,800
ล้ า นบาท รวมเป็ นวงเงิน ที่ อ นุมัติ ให้ ออกหุ้ นกู้ จ านวนไม่ เกิ น 3,000 ล้ า นบาท แต่ มี วงเงิน ที่
สามารถออกเสนอขายได้ คงเหลือ 2,400 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดเบื ้องต้ นดังนี ้
วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ เสริ มสภาพคล่อง และ/หรื อ ใช้ เป็ นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจ และ/หรื อ เป็ นเงินทุน
หมุ น เวี ย นทั่ว ไปของบริ ษั ท หรื อ เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ อื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
เห็นสมควร
ประเภท
หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อ ผู้ถือ หรื อ ไม่ระบุชื่อ ประเภทด้ อยสิทธิ หรื อ ไม่ด้อยสิทธิ มี
ผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้ หรื อไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ มีหลักประกัน หรื อ ไม่มีหลักประกัน ขึ ้นอยู่กั บ
ภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั ง้ ตามความเหมาะสม และปั จจัย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ทั ้งนี ้ ไม่รวม Convertible bond และ Warrant bond
จานวน (วงเงิน)
วงเงิน ไม่เกิน 1,800 ล้ านบาท
ลักษณะของวงเงิน บริ ษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทใดๆ เพิ่มเติมเพื่อแทนที่ห้ ุ นกู้เดิมที่มีการไถ่
ถอนหรื อ ซื ้อคืนมา ภายในวงเงินของโครงการที่ระบุไว้ ดังกล่าวข้ างต้ น โดยหุ้นกู้ที่บริ ษั ท
ออกและจาหน่ายแล้ วแต่ยงั ไม่ได้ รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้ องมีจานวน
ไม่เกินวงเงินตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น (Revolving Basis)
สกุลเงิน
สกุลบาท
อายุ
ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั ที่ออกหุ้นกู้
อัตราดอกเบี ้ย
ขึ ้นอยู่กบั ตลาดตราสารหนี ้ ณ เวลาที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
วิธีการเสนอขาย
เสนอขายต่อ ผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรื อ ต่างประเทศ ให้ แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรื อ
ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรื อ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรื อ
บุคคลใดๆ โดยอาจเสนอขายหุ้นกู้ทั ้งจานวน หรื อ บางส่วนในคราวเดียวกัน หรื อ หลาย
ครัง้ และ/หรื อ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) ก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ และ/หรื อ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อ
กฎระเบียบอื่นๆ และ/หรื อ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อ งที่มีผลบังคับใช้ ในขณะที่อ อกและ
เสนอขายหุ้นกู้นั ้น
การชาระคืนเงินต้ น ทยอยชาระคืนเงินต้ น หรื อ ชาระงวดเดียวเมื่อครบกาหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อน ผู้ถือหุ้นกู้อาจมี หรื อ ไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกาหนดและหรื อ บริ ษัทอาจ
ครบกาหนด
มีหรื อ ไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกาหนด รวมถึงการซื ้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว ทั ้งนี ้
18

อานาจในการ
กาหนดเงื่อนไข

ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ ออกในคราวนั ้นๆ
มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ/หรื อ บุคคลที่
คณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมาย มี อ านาจในการก าหนดหลัก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และ
รายละเอี ยดอื่น ๆ ที่ เกี่ย วข้ อ งกับ การออกและเสนอขายหุ้น กู้ตามที่ เห็ นสมควร ที่ต้ อ ง
กาหนดตามกฎหมาย เช่น ชื่อ ประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตรา
ดอกเบี ้ย การแต่งตัง้ ผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้ จานวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ
วิธีการช าระคืน เงิน ต้ น วิธีก ารจัดสรร ประเภทหลักประกัน รายละเอียดการเสนอขาย
ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อ นกาหนด เป็ นต้ น รวมถึงการนาหุ้นกู้ดังกล่าวไปจด
ทะเบียนเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรื อ สมาคม
ตราสารหนี ้ และ/หรื อ ตลาดรองอื่นๆ ตลอดจนให้ อานาจดาเนินการขออนุญ าตเปิ ดเผย
ข้ อมูลและดาเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง การแต่งตั ้งที่ปรึ กษา หรื อ บุคคลที่
เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การเข้ าทาการตกลง การลงนาม และ/หรื อ การ
แก้ ไขเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง และมีอานาจ ในการดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามจาเป็ นและสมควร
คุณดนุชา วีระพงษ์ กล่าวว่า มีข้อเสนอแนะ หรื อมีคาถามหรื อไม่
ผู้ถือหุ้น (คุณชินพงศ์ กระสินธุ์) สอบถามว่ า
บริ ษัทมีการขอกู้เงินจากสถาบันการเงินของญี่ปนบ้
ุ่ างหรื อไม่ เข้ าใจว่าการขออนุมตั ิออกหุ้นกู้เพื่อ
เอาไว้ เป็ นเครื่ องมือไว้ ต่อรองกับสถาบันการเงินทั ้งในประเทศและต่างประเทศ บริ ษัทขอเงินกู้จาก
ทางญี่ ปนไม่
ุ่ ทราบว่าตอนนี ้เป็ นอย่างไรบ้ าง เรื่ องดอกเบี ้ย เงื่อนไขสัญ ญาเป็ นอย่างไร และเพิ่ม
วงเงินได้ ด้วยหรื อไม่
คุณดนุชา วีระพงษ์ ชีแ้ จงว่ า
ปั จจุบนั บริ ษัทมีวงเงินกับธนาคาร Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) เป็ นเงินที่
บริ ษั ทได้ รับการสนับสนุนจากทางญี่ ปนุ่ ด้ วยความสัม พันธ์ ทางการค้ า ทาให้ บริ ษั ท ECL ได้ มี
โอกาสเข้ าไปเป็ นลูกค้ าและได้ ใช้ วงเงิน ถือเป็ นการสนับสนุนวงเงินให้ กับ ECL อีกด้ านหนึ่งด้ วย
สาหรับอัตราดอกเบี ้ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่า ถ้ าเทียบกับธนาคารของไทย ส่วนเรื่ องการเพิ่มวงเงิน
นั ้นทางธนาคารก็คงเหมือนธนาคารทัว่ ไป อาจต้ องใช้ เวลาเป็ นปี ในการพิจารณาในการดูว่าจะ ให้
เครดิตวงเงินเราอย่างไร ซึ่งขึน้ อยู่กับการบริ ห ารด้ านการเงินของบริ ษั ท รวมถึงการดูเรื่ อ งผล
ประกอบการประกอบด้ วย
ผู้ถือหุ้น (นางสาวตะวัน วงศ์ สัจจา) สอบถามว่ า
1. การที่ บ ริ ษั ทขอเงิ น กู้ จากธนาคาร Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)
ประเทศญี่ปนุ่ คือกังวลในเรื่ องของอัตราการแลกเปลี่ยนว่า ขณะนี ้ อัตราการแลกเปลีย่ นเงิน
ของโลกผันผวนมาก จึงอยากทราบว่าบริ ษัทมีมาตรการอย่างไรในการ lock ต้ นทุนของอัตรา
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การแลกเปลี่ย น เพราะว่าบางที Hedge Fund บังเอิ ญ ผิด ทางกลายเป็ น loss ของบริ ษั ท
ดังนั ้น จึงอยากทราบว่า แม้ ว่าดอกเบี ้ยที่ญี่ปนจะต
ุ่
่ากว่าไทย แต่ว่าก็ มีความเสีย่ งเรื่ องอัตรา
แลกเปลีย่ น บริ ษัทจะทาอย่างไรถ้ าสมมติว่ามันเกิด lose ไป
2. ในกรณีที่ทางญี่ปนมี
ุ่ การปรับเรื่ องอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ ถ้ าหากอัตราดอกเบี ้ยมีการปรับตัวขึ ้น
สูงมาก อัตราดอกเบี ้ยการปล่อยสินเชื่อปรับขึ ้น มีเพดานที่ทาให้ เราปล่อยกู้ได้ น้อยลง เกรงว่ า
อัตราการทากาไรของบริ ษัทตรงนี ้จะลดลง
3. การที่บริ ษัทมีการ Fixed Rate อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ กับ Rate อัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้ อันไหน
ต่ากว่ากัน
นายดนุชา วีระพงษ์ ชีแ้ จงว่ า
1. ธนาคาร Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) ที่บ ริ ษั ท ขอกู้ เป็ นธนาคารอัน ดับ
ต้ นๆ ของประเทศญี่ปนุ่ ที่มีสาขาในประเทศไทย ไม่ใช่การยืมมาจากที่ธนาคารที่ญี่ปนุ่ โดยตรง
ซึง่ นอกจากธนาคารของญี่ปนแล้
ุ่ ว เรามีธนาคารของมาเลเซียด้ วย คือธนาคาร CIMB ซึง่ ในการกู้
กับธนาคารต่างชาตินี ้ จะไม่มีเรื่ องการแลกเปลี่ยนค่าเงินบาท เพราะเราทาสัญญากู้เป็ นเงินบาท
ชาระหนี ้ และดอกเบี ้ยก็เป็ นเงินบาท
นางจรัสแสง อยู่อาไพ ชีแ้ จงว่ า
2. ในการกู้เงินของบริ ษัท บริ ษัทจะมีการกู้เงินโดยกาหนดอัตราดอกเบี ้ยเป็ น Fixed Rate ไว้ คือ
ภาระหนี ้ของบริ ษัทประมาณ 60% บริ ษัทจะกู้แบบดอกเบี ้ย Fixed Rate ไม่ว่าดอกเบี ้ยใน
อนาคตจะปรั บขึน้ ไป ดอกเบี ้ยที่ ก้ ูกับ ธนาคารจะยังคงเป็ นอัตราคงที่ บริ ษั ทมีการป้องกัน
ความเสี่ยงไว้ อยู่แล้ ว ในขณะที่ปล่อ ยกู้บริ ษั ทก็มีการปรั บอัตราดอกเบีย้ กับ ลูกค้ าเพิ่ ม ขึน้
บางส่วนด้ วย บริ ษั ทป้องกันไว้ ทัง้ สองทาง การกู้ม าบริ ษั ทก็มีการ lock ต้ นทุน การปล่อ ย
สินเชื่อออกไปบริ ษัทก็มีการเพิ่มอัตราดอกเบี ้ย
3. ที่ผ่านมาอัตราดอกเบี ้ยใกล้ เคียงกัน คือกู้ธนาคารอยู่ที่ 4.4% หุ้นกู้อยู่ที่ 4.4% เช่นเดียวกัน
ผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้น (นายชยุตม์ ตระกลกาญจน์ ) สอบถามว่ า
เข้ าใจว่าบริ ษัทต้ องการหาต้ นทุนเพื่อไปต่อยอดธุรกิจ ทั ้งการกู้จากสถาบันการเงินต่างๆ การออก
หุ้นกู้ และการออก Warrant ด้ วย โดยมีต้นทุนที่ใกล้ เคียงกัน แต่ผมมองว่าต้ นทุนทางการเงินของ
บริ ษัทเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ อยากทราบว่าบริ ษัทจะมีวิธีการอย่างไร เพื่อทาให้ กาไรเพิ่มขึ ้น
นายดนุชา วีระพงษ์ ชีแ้ จงว่ า
ที่ผ่านมาดอกเบี ้ยประเทศไทยอยู่ที่ขาลงมาตลอด ไม่ได้ ขึ ้นเลย เพิ่งจะขึ ้นเมื่อเดือนที่แล้ ว ในรอบ
7 ปี ที่ผ่านมา ส่วนต่างของดอกเบี ้ยระหว่างเงินกู้กับเงินให้ ก้ ู ของ ECL 7 ปี ที่ผ่านมากว้ างขึน้
เรื่ อยๆ ตอนนี ้เราอยู่ในส่วนที่กว้ างที่สดุ ในปี หน้ าดอกเบี ้ยจะปรับขึ ้นอีก โดยนักวิเคราะห์ธนาคาร
แห่งประเทศไทยคาดการณ์ไว้ ว่าดอกเบี ้ยจะมีการปรับขึ ้นแค่ครัง้ เดียวและอยู่แบบนี ้ไปอีกนาน แต่
ว่าเป็ นการขึ ้นครัง้ แรกในรอบ 7 ปี โดยธุรกิจที่เป็ น Non-Bank ส่วนใหญ่ต้องมีการปรับตัวไปก่อน
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อยู่แล้ ว ซึ่งค่อนข้ างมัน่ ใจว่าอัตราดอกเบี ้ยในตลาดรถมือสองจะมีการปรับเพิ่มขึ ้น และไม่มีทางที่
บริ ษั ทจะค้ าดอกเบี ้ยที่แคบลงเพราะหลักการบริ หารงานของบริ ษัทที่ผ่านมาหลาย 10 ปี บริ ษั ท
ต้ องหาดอกเบี ้ยต้ นทุนที่ต่าและได้ ผลตอบแทนที่สูงขึ ้น เพื่อเกิดส่วนต่างกว้ างตลอดไป อันนี ้คือ
หลักเกณฑ์ ของเรา โดยเราจะไม่ใช้ วิธีปล่อยสินเชื่อราคาสูง ในการแข่งขัน เพราะจะทาให้ เกิด
ความเสี่ยง เพราะธุร กิจนีม้ ีความเสี่ยงแฝงอยู่ม ากมาย เพราะเป็ นธุร กิจเงินกู้ ผมคิดว่าไม่น่ามี
ความกังวลเรื่ อ งส่วนต่างของดอกเบี ้ย เชื่อ ว่าเรามีประสบการณ์ ม ากพอที่จะบริ หารจัดการให้
ธุรกิจมีเสถียรภาพต่อไป
คุณ ดนุชา วีระพงษ์ กล่าวเสนอ ให้ ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่
เกิน 1,800 ล้ านบาท
คุณ ดนุชา วีร ะพงษ์ กล่าวว่า วาระนีค้ ะแนนเสียงที่จะถือ ว่าอนุมัติ จะต้ อ งไม่น้อ ยกว่า 3 ใน 4
ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติ:

ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้นมี มติเป็ นเอกฉันท์ อนุ มัติก ารออกและเสนอขายหุ้น กู้ วงเงินไม่ เกิ น
1,800 ล้ านบาท และเนื่ องจากเดิมที่บ ริ ษั ทเคยขออนุ มัติวงเงินไว้ 1,200 ล้ านบาท ซึ่ง
บริ ษั ท ได้ อ อกหุ้ น กู้ ไปแล้ ว เมื่ อ 5 ตุ ล าคม 2561 จ านวน 600 ล้ านบาท จึง มี ว งเงิน
คงเหลือ 600 ล้ านบาท ครั ง้ นี ข้ ออนุ มัติวงเงินใหม่ อีก 1,800 ล้ านบาท รวมเป็ นวงเงินที่
อนุ มัติ จานวนไม่ เกิน 3,000 ล้ านบาท แต่ มีวงเงินที่สามารถออกเสนอขายได้ คงเหลือ
2,400 ล้ านบาท ด้ วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่ า 3/4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุ มและมีสิทธิ
ออกเสียง ดังนี ้
สรุ ปคะแนนเสียง
เห็นด้ วย
712,014,644 เสียง
เท่ ากับร้ อยละ 100
ไม่ เห็นด้ วย
เสียง
เท่ ากับร้ อยละ งดออกเสียง
เสียง
เท่ ากับร้ อยละ บัตรเสีย
เสียง
เท่ ากับร้ อยละ ของจานวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
หมายเหตุ : มีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมในวาระนี ้ จานวน
67 ราย นับจานวนหุ้นได้ 712,014,644 หุ้น

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ
คุณดนุชา วีระพงษ์ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม
ผู้ถือหุ้น (คุณชินพงศ์ กระสินธุ์) สอบถามว่ า
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1. ขอให้ ผ้ บู ริ หารวิเคราะห์ตลาดรถมือสอง ในอีก 2-3 ปี ข้ างหน้ า เพราะยอดขายรถใหม่ ในปี ที่
ผ่านมาดูเติบโตกว่าปี ที่ก่อนๆ ไม่ทราบมันจะเกี่ยวกับรถมือสองอย่างไรบ้ าง ถ้ ารถใหม่โตมาก
ขึ ้น รถมือสองจะโตลดลงหรื อไม่
2. ในส่วนของธุรกิจ Warranty ในประเทศไทย ทางผู้บริ หารมีแผนการดาเนินงานในอีก 2-3 ปี
ข้ างหน้ าไว้ อย่างไรบ้ าง
3. บริ ษั ทมีการตัง้ เป้ ายอดขายในการขาย Warranty ให้ กับทางเซลล์ ในปี 2562 – 2563 ไว้
อย่างไรบ้ าง
นายดนุชา วีระพงษ์ ชีแ้ จงว่ า
1. ในปี ที่ผ่านมาเป็ นครั ง้ แรกที่ยอดขายรถยนต์ใหม่อยู่ที่ 1 ล้ านคัน จากที่ยอดใน 3-4 ปี ที่ผ่าน
มาอยู่ที่ 6-7 แสน จึงทาให้ รถยนต์ มือสองจะมีเพิ่ม ขึ ้นในตลาดอย่างนีถ้ ือ เป็ นเรื่ องดี ทาให้
สินค้ าที่เราขายมีจานวนมากขึ ้น ถือเป็ นผลดีต่อผู้บริ โภคเพราะทาให้ สามารถเลือกรถมือสอง
จากการเปลี่ยนมือมาได้ ม ากขึน้ ในหลากหลายแบรนด์ และราคาถูกลงด้ วย คือ อยู่ที่ 2-3
แสนบาทต่อคัน เป็ นผลดีต่อตลาดรถมือสอง
นายโยอิจิ ชิบาตะ ชีแ้ จงว่ า
2. ธุรกิจ Warranty จะสามารถเติ บโตได้ ตามการเติบโตขึ ้นของตลาดรถมือ สอง โดยปกติของ
ผู้บ ริ โภคตลาดรถมื อ สองจะมี ค วามกังวลเกี่ ย วกับ ปั ญ หารถเสีย อยู่แ ล้ ว จึงท าให้ ธุ ร กิ จ
Warranty จะมี ก ารเติ บ โตไปตามตลาดรถมื อ สองเช่ น เดี ย วกั น แต่ ธุ ร กิ จ Warranty ใน
ประเทศญี่ปนไม่
ุ่ ค่อยเติบโตเท่าไรนัก โดยมีการเติบโตอยู่ที่ประมาณ 20% ต่อปี
นายดนุชา วีระพงษ์ ชีแ้ จงว่ า
3. บริ ษัทมีตั ้งไว้ ที่ 1,000 contract โดยลูกค้ าเราเรี ยกเป็ น contract ตั ้งเป้าหมายไว้ 1,000 ราย
ถือว่าต่ามาก และยังไม่ชัดเจนว่าจะเท่าไร แต่อย่างไรต้ องมากกว่านั ้นอยู่แล้ ว อย่างไรจะแจ้ ง
ข้ อมูลเพิ่มเติมให้ ทราบในการประชุมครัง้ หน้ า
ผู้ถือหุ้น (นายทวี สกุลก่ อเกียรติ) สอบถามว่ า
1. อยากให้ เล่าประสบการณ์ ให้ พอเห็นภาพเกี่ยวกับ Fixman ในญี่ ปนกั
ุ่ บ Fixman ในไทยจะ
ออกมาแบบไหน เพราะการการั นตีเหมือนกับการขายประกัน มีกาไรและขาดทุน ได้ ถ้ าหาก
ว่า Warranty ที่เราขายไปมีการซ่อมมากกว่าที่เราขายได้ ก็เหมือนกับมีการเคลมมากกว่า ที่
เราขาย จึงอยากทราบว่าทางญี่ปนเป็
ุ่ นอย่างไร และทางเราคิดว่าจะเป็ นอย่างไรต่อไป เพราะ
เราเพิ่งเปิ ด 4 สาขา และเรากาลังรอดูว่าผลมันจะเป็ นอย่างไร เพราะได้ ทราบแล้ วว่ารู ปแบบ
ของ Fixman ไม่เหมือนกับ B-Qiuk จึงอยากทราบว่าเป็ นอย่างไร
2. ในอนาคตผู้บริ หารจะขยายพอร์ ตสินเชื่อจาก 10,000 ล้ านบาท ได้ อย่างไร
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นายดนุชา วีระพงษ์ ชีแ้ จงว่ า
1. ปั จจุบนั Fixman ในญี่ ปนมี
ุ่ ลกู ค้ าอยู่เกือบ 1 แสนราย ซึ่งคิดว่ามันอาจจะเร็ วไปที่จะบอกว่า
ในอนาคตเราจะเป็ นอย่างไร แต่เราเชื่อว่า Business Model ของเรา น่าจะสามารถเติมเต็ม
ความต้ องการของลูกค้ า ให้ เกิดประโยชน์กบั ทางลูกค้ าและกับเราได้ เรื่ องสาขายังไม่มีความ
กังวลเพราะสามารถที่จะขยายได้ และสาขา 1 สาขา ใช้ เงินเพียง 1- 2 ล้ านก็สามารถทาได้
จึงต้ องดูต่อไปว่าธุร กิจนีจ้ ะเป็ นอย่างไร บริ ษั ทเองจะเตรี ยมเงินทุนสารองไว้ ให้ เพิ่ม ทุนให้
เหมาะสมด้ วย
2. บริ ษั ทไม่ได้ ตั ้งเป้าหมายแต่เพียงว่ าจะขยายพอร์ ตสินเชื่อรถยนต์เพียงอย่างเดียว เรามีการ
กระจายธุรกิจออกไปด้ านอื่น สาคัญคือต้ องการให้ มีลกู ค้ าในอนาคตถึงแสนคัน ซึง่ ตอนนี ้อยู่
ที่ห ลักหมื่น ประมาณ 4-5 หมื่น คัน ค าว่าหมื่ นล้ านเป็ นสิ่งที่ค วรจะตัง้ ไว้ ใ นธุ รกิ จของเรา
เพราะพัน ล้ านเราทาได้ อ ยู่แล้ ว ระดับ หมื่ น ล้ า น ผมว่ ายังไม่ สาคัญ เท่ ามี ร ถแสนคัน หรื อ
มากกว่ า เพราะการมี ร ถแสนคั น หมายถึงขนาดของ Economy of Scale ที่ ท าให้ เราท า
การค้ าได้ มากขึ ้น ยิ่งจานวนพอร์ ตมากขึ ้นจะยิ่งลดความเสีย่ ง เพราะตัวหารเพิ่มขึ ้น กระจาย
ความเสี่ยงได้ อีก โดยวงเงินต่อ คนที่ปล่อ ยน้ อ ยลง ผมจะค้ าเงินและสินค้ าด้ วย จะไม่ขยาย
พอร์ ตอย่างเดียว
ผู้ถือหุ้น (นายณรงค์ หวังเจริญผล) สอบถามว่ า
1. ปั จจุบนั บริ ษัทมีสาขาอยู่กี่สาขาในไทย อยู่ที่ไหนบ้ าง เพราะเกรงว่าเราจะแข่งกับคู่แข่งไม่ได้
เนื่องจากคู่แข่งมีสาขาหลาย 10 สาขาในไทย ถ้ าเราไปไม่ทั่วถึงเราจะแข่งกับเขาได้ อย่างไร
และธุร กิจแบบที่เราทามีคู่แข่งหลายคนหรื อ ไม่ และเรื่ องดอกเบี ้ยตอนนีเ้ ราถูกจากัดอยู่ที่
เท่าไร
2. กรณีที่ลกู หนี ้ผิดนัดชาระหนี ้ บริ ษัทคิดดอกเบี ้ยเท่าไร
นายดนุชา วีระพงษ์ ชีแ้ จงว่ า
1. ปั จจุบนั เรามีสาขาอยู่ 8 สาขา มี ทั ้งในกรุงเทพ และภาคตะวันออก เราขยายสาขาตามแผน
ของรั ฐ บาลที่จ ะมี ก ารท ารถไฟฟ้ า Hi-Speed ไปสาหรั บ ท า EEC ซึ่งตอนนี บ้ ริ ษั ทมี ส าขา
รองรั บ แล้ ว โดยมี ส าขาไปถึง จังหวัดจัน ทบุรี แล้ ว และเรามี แผนในอนาคตที่จะไปเปิ ดใน
ภาคเหนือ อีสาน และภาคใต้ ส่วนคู่แข่งเขามีหลายสาขาเป็ นหลักพันแต่เขาไม่ได้ ทาธุรกิจ
เหมื อ นเรา เพราะเขาปล่อ ยสินเชื่ อ หลายประเภท ทัง้ สิน เชื่อ เงิน กู้ รั บ จานองที่ ดิน ถ้ าค้ า
รถยนต์จริ งๆ ก็จะอยู่แถวกรุ งเทพฯ และเรื่ องสาขาไม่ใช่ข้อจากัดเราสามารถที่จะหาพันธมิตร
หรื อ ส่วนสาขาทาธุร กิจนี ้ได้ คู่แข่งเรามีทัง้ Bank และ Non-Bank โดยถ้ าเป็ น Non – Bank
แบ่งเป็ น 3 ประเภท 1) แบบลูกของธนาคาร เช่น ราชธานี จะจับกลุ่ม ลูกค้ าที่ไม่เหมือ นเรา
อาจจะเป็ นรถราคาสูงกว่านี ้ ดอกเบี ้ยต่ากว่านี ้ ลูกค้ าก็เกรดดีขึ ้น 2) บริ ษัทที่มีลูกค้ าที่เกรด
ลดลงหน่อย ปล่อยสินเชื่อวงเงินน้ อยลง และปล่อยง่ายขึ ้น 3) บริ ษัทเราเป็ นกลุ่มลูกค้ าที่อยู่
ตรงกลางมีทั ้งรายได้ ประจาหรื อไม่ประจา ใช้ รถเฉลีย่ ประมาณ 3 – 4 แสนบาท ส่วนใหญ่เป็ น
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รถญี่ปนุ่ ดังนั ้น ขอแยกคู่แข่งออกเป็ น 3 ประเภทนี ้ เป็ นเฉพาะบริ ษัทที่จดทะเบียน สาหรั บ
ดอกเบี ้ยเช่าซื ้อเราปล่อยไม่ให้ เกิน 15% และที่ผ่านมาเราไม่เคยปล่อยถึง 15% อยู่แล้ ว แต่ว่า
ในตลาดกดดันให้ ปล่อยดอกเบี ้ยได้ ไม่เกิน 7-8 %
2. กรณีที่ลกู หนี ้ผิดนัดชาระหนี ้ เราจะคิดดอกเบี ้ยไม่เกิน 15% คือต้ องเป็ นดอกเบี ้ยที่บริ ษัทคิด
จากลูกค้ าบวก 3% และไม่เกิน 15%
ผู้ถือหุ้น (นายสมชาติ ปั ดภัย) สอบถามว่ า
1. ตามที่คุณ ดนุชาได้ พูดไว้ ว่าจะไม่ค้ ากาไรจากดอกเบี ้ยเพียงอย่างเดียว และเคยมีการพูดถึง
เรื่ องการจานาทะเบียนรถยนต์ และการประกันภัย และอื่นๆ จึงอยากทราบว่ามีธุรกิจแบบอื่น
ที่บริ ษัทจะทาในอนาคตแล้ วผู้ถือหุ้นยังไม่ทราบบ้ างหรื อไม่
2. อยากให้ update เรื่ องธุรกิจของ ECL ASSET ว่ามีการปล่อยกู้ในลักษณะไหน และเรื่ อง Big
Bike ที่บริ ษัทวางแผนจะขยายพอร์ ตจาก 40 เป็ น 50 ตอนนี ้เป็ นอย่างไรบ้ าง
3. เรื่ อง IFRS9 ตอนนี ้เป็ นอย่างไรบ้ าง
นายดนุชา วีระพงษ์ ชีแ้ จงว่ า
1. เรื่ องการจานาทะเบียนรถ หรื อ Car For Cash เป็ นธุรกิจที่ดีเพราะมีการเติบโตสูงมากในช่วง
2 - 3 ปี ที่ผ่านมา ตอนนี ้ บริ ษัทกาลังดูล่ทู างในการทาธุรกิจทางนี ้อยู่ ธุรกิจที่เกี่ยวกับรถยนต์
อื่นๆ ที่บริ ษัทพอจะทาได้ จะนามาทาเพิ่มเพื่อต่อยอดในอนาคต ซึ่งจะอัพเดทในการประชุม
ครัง้ หน้ า
2. ECL ASSET มีว งเงินประมาณ 100 – 200 ล้ านบาท ที่ ไปปล่อ ยสินเชื่ อ ให้ ที่บ ริ ษั ท ร่ ว ม
ลงทุนในธุรกิจด้ านนี ้ เพราะว่าคู่แข่งของเรามีความหลากหลายทางธุรกิจเงินกู้ ก็มีการปล่อย
ที่ดินด้ วย ที่ผ่านมาผลประกอบการและการดาเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างเรี ยบร้ อยดี สาหรับการ
ปล่อยสินเชื่อ Big Bike เป็ นอันดับ 2 ถ้ าเทียบกับคู่แข่งมีความใกล้ เคียงกัน ปั จจุบนั มียอดจัด
สินเชื่อ Big Bike เป็ นหลักหมื่นคัน คิดเป็ นประมาณ 40% ของพอร์ ตของเราทั ้งหมด เป็ น
พอร์ ตสินเชื่อที่มีคณ
ุ ภาพดี Margin ค่อนข้ างดี และมี NPL ค่อนข้ างต่า เพียงแต่ว่าอาจจะหา
โอกาสต่อยอดขยายสินค้ าอื่นๆ ได้ ยงั ไม่ดีเท่ารถยนต์
นางจรัสแสง อยู่อาไพ ชีแ้ จงว่ า
3. เรื่ องปรั บมาตรฐานบัญชีใหม่ IFRS9 ตอนนี ้อยู่ระหว่างการออกแบบ และคานวณหาจานวน
ยอดผลกระทบทัง้ หมดเท่าไร ยังให้ คาตอบในตอนนี ้ไม่ได้ มีการร่ วมประชุมกับทางผู้สอบ
บัญชีผ้ ตู รวจสอบ และผู้บริ หารเป็ นระยะๆ ด้ วย โดยจะมีการเริ่ มใช้ จริ งวันที่ 1 มกราคม 2563
เพราะฉะนั ้นในปี นี ้จะจบอย่างไรก็ขอเข้ าประชุมหารื อกับผู้ตรวจสอบก่อน
ผู้ถือหุ้น (นางสาวสุพตั รา สิทธิชัย) สอบถามว่ า
IFRS9 บริ ษัทได้ มีการตั ้งสารองไว้ บ้างแล้ วหรื อไม่
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นางจรัสแสง อยู่อาไพ ชีแ้ จงว่ า
ในเรื่ องการตั ้งสารองปกติทุกบริ ษัทมีการตั ้งไว้ อยู่แล้ ว แต่เนื่องจากมีการปรับมาตรการทางบัญชี
ใหม่ จึงต้ องมีการปรับเรื่ องการตั ้งสารองใหม่ แต่การสารองที่ต้องปรับขึ ้นและอาจมีผลกระทบอีก
เท่าไรนั ้น ตอนนี ้อยู่ระหว่างบริ ษัทดาเนินการอยู่
คุณ ปรี ชา วีระพงษ์ กล่าวว่า เมื่อไม่มีเรื่ องอื่นใดต้ อ งพิจารณา ผมขอปิ ดการประชุม ขอบคุณ
ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ สละเวลามาร่ วมประชุม ในครั ง้ นี ้ และให้ การสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆของ
บริ ษัทฯ ให้ สาเร็ จลุลว่ งไปได้ ด้วยดี
ปิ ดประชุมเวลา 12.00 นาฬิกา

ลงชื่อ
(นายปรี ชา วีระพงษ์ )
ประธานที่ประชุม
ลงชื่อ
(นางดวงรัตน์ แจ้ งมงคล)
เลขานุการบริ ษัท
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