รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
ของ
บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ ลีสซิ่ง จากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่ : ประชุมเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 – 14.51 นาฬิกา ณ ห้ องปาริ ชาติ (ชัน้ 3)
โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอริ น กรุ งเทพ ถนนพระราม 9 เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
นายปรี ชา วีระพงษ์ ประธานกรรมการบริ ษัท ทาหน้ าที่ประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้ กล่าวแนะนากรรมการ
บริ ษัท และผู้สอบบัญชีที่เข้ าร่ วมประชุมดังนี ้
กรรมการบริษัท ที่เข้ าร่ วมประชุม 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 เลขานุการบริ ษัท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบ
5.
นายมาซายูกิ
โนซาวะ
กรรมการ
6.
นายสรภัส
สุตเธียรกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7.
นางประภาศรี
เพิ่มทรัพย์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8.
นายไทยลักษณ์ ลี ้ถาวร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
9.
นายวิชยั
ไหมทอง
กรรมการอิสระ
ผู้สอบบัญชี ปี 2562
คุ ณ วิ โ รจน์ สั จ จธรรมนุ กู ล ผู้ สอบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขที่ 5128 เป็ นผู้ เข้ าร่ ว มประชุ ม แทน
นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599
ผู้บริหารที่ร่วมตอบคาถามในการประชุมครั ง้ นี ้
1. คุณวลัยพร ปั ญญาธัญญะ
รองกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายสินเชื่อ
2. คุณจรัสแสง อยู่อาไพ
รองกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายการเงินและบัญชี

เริ่ มการประชุม: นายปรี ชา วีระพงษ์ ได้ มอบให้ นายดนุชา วีระพงษ์ รองประธานกรรมการบริ ษัท ทาหน้ าที่
เป็ นผู้ดาเนินการประชุม
นายดนุชา วีระพงษ์ รองประธานกรรมการ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง 27 คน
และมีผ้ รู ับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจานวน 19 คน รวมเป็ น 46 คน นับจานวนหุ้นได้ 633,401,092 หุ้น
หรื อเท่ากับร้ อยละ 57.12 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
1,108,857,244 หุ้น ถือว่ามีผ้ มู าประชุมไม่น้อยกว่า
25 คน และมีจานวนหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
(369,619,081 หุ้น)
ครบเป็ นองค์ ป ระชุม ตามข้ อบังคับ ของบริ ษัท จึงขอเปิ ดประชุม เพื่ อพิ จารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบี ยบวาระที่
กาหนดในหนังสือนัดประชุม
นายดนุชา วีระพงษ์ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับ
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระของการประชุม ดังนี ้
-

ตามข้ อ บังคับ ของบริ ษั ท ข้ อ 42 การออกเสี ย งลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ ถื อหุ้ น มี ค ะแนนเสี ย งเท่ ากับ
จานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และหุ้นที่ได้ รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึง่ หุ้นเท่ากับหนึง่ เสียง
ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงในแต่ละวาระ เพียงทางหนึ่งทางใด
เท่านัน้ จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็ นหลายทางไม่ได้ โดยใช้ ใบลงคะแนนที่ได้ รับเมื่อลงทะเบียน
- เนื่องจากการออกเสียงลงมติ หรื อการอนุมตั ิกิจการใดๆ ในทุกวาระของการประชุมครัง้ นี ้ จะต้ องได้ รับความ
เห็นชอบด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนัน้ เพื่อความรวดเร็ วใน
การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง และบัตรเสีย ในแต่ละวาระเท่านัน้ แล้ วนาคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
ดังกล่าว หักออกจากจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่ วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนน
เห็นด้ วยในวาระนันๆ
้ ทังนี
้ ้ บัตรเสีย คือ บัตรที่มีการทาเครื่ องหมายในบัตรลงคะแนนไม่ชัดเจน หรื อ มีการ
แก้ ไขเครื่ องหมาย แล้ วไม่ลงลายมือชื่ อกากับการแก้ ไข จะถื อว่าเป็ นบัตรเสีย ซึ่งจะต้ องนามาหักออกจาก
เสียงทังหมดด้
้
วย โดยขอให้ ผ้ ทู ี่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ยกมือขึ ้น เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่รั บบัตรลงคะแนน
และบัน ทึก การลงคะแนนเพื่ อสรุ ป ผลให้ ท ราบต่อไป และเพื่ อให้ ก ารนับ จ านวนผู้เข้ า ร่ วมประชุมเป็ นไป
อย่างถูกต้ อง ในแต่ละวาระขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะออกจากที่ประชุมในระหว่างการประชุม
โปรดแจ้ งเจ้ าหน้ าที่รับลงทะเบียนด้ านหน้ าทราบด้ วย
(หมายเหตุ : จานวนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนแต่ละวาระ อาจไม่เท่ากับจานวนคะแนนเมื่อเปิ ดประชุม หากมี
ผู้ออกจากที่ประชุม หรื อเข้ ามาร่ วมประชุมหลังจากที่เริ่ มประชุม)
- ภายหลังจากเสร็ จสิ ้นการประชุม บริ ษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนคืน จึงขอให้ ผ้ ูถือหุ้นโปรดกรุ ณาส่งคืนบัตร
ลงคะแนนด้ วย
ต่อจากนัน้ นายดนุชา วีระพงษ์ แนะนา คุณสุรชัย ธีระสนธิกุล เป็ นหนึง่ ในทีมผู้ตรวจสอบภายใน จาก
บริ ษัท อิมโปรวิส จากัด จะท าหน้ าที่ เป็ นผู้ตรวจสอบการนับ คะแนนในครั ง้ นี ้ และนายดนุช า วีระพงษ์ ขอให้
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ผู้สงั เกตการณ์ จากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ซึง่ เป็ นอาสาพิทกั ษ์ สิทธิผ้ ถู ือหุ้น ที่ปฏิบตั ิงานภาคสนาม แนะนาตัว
ผู้สังเกตการณ์ ได้ แนะนาตัว คือ คุณสมยศ ศักดิ์ศรี คุณากร
นายดนุชา วีระพงษ์ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ ดังนี ้
วาระที่ 1

พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สามั ญผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2562 เมื่ อวั น ที่ 26
เมษายน 2562
นายดนุชา วีระพงษ์ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ ส่งให้
ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้ าพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม หรื อขอแก้ ไขรายงานการประชุม
เมื่อได้ มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ วที่ประชุมมีมติ ดังนี ้

มติ:

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่ าว ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ดังนี ้
เห็นด้ วย
633,385,713 เสียง
เท่ ากับร้ อยละ
ไม่ เห็นด้ วย
4,434 เสียง
เท่ ากับร้ อยละ
งดออกเสียง
11,545 เสียง
เท่ ากับร้ อยละ
บัตรเสีย
เสียง
เท่ ากับร้ อยละ
ของจานวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

99.9975
0.0007
0.0018
-

หมายเหตุ: มีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมในวาระนี ้ จานวน
48 ราย นับจานวนหุ้นได้ 633,401,692 หุ้น
วาระที่ 2

พิจารณารั บรองผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
นายดนุชา วีระพงษ์ ในฐานะประธานกรรมการบริ หาร ได้ รายงานผลการดาเนินงานในรอบปี
2562 โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี 2562 ซึง่ สรุ ปได้ ดงั นี ้
ในปี 2562 บริ ษัทฯ มีผลประกอบการจากการปล่อยสินเชื่อลดลง 10.55% ประมาณ 3,365.10
ล้ านบาท จาก 3,762 ล้ านบาท เนื่องจากยอดขายรถยนต์จากปี ก่อนไม่เติบโตเท่าไรนัก พอร์ ท
สิน เชื่ อ เติบ โตเพิ่ มขึน้ ประมาณ 16.24% จาก 7,277 เป็ น 8,459 ล้ านบาท มี ลูก ค้ ารายใหม่
10,397 ราย มีรายได้ ทงสิ
ั ้ ้น 914.85 ล้ านบาท รายจ่าย 792.26 ล้ านบาท การมีรายจ่ายเพิ่มขึ ้น
มากส่วนหนึง่ เป็ นเพราะค่าใช้ จ่ายในการสารองของ IFRS 9 และมีเรื่ องการขายรถยึด บริ ษัทได้
ระมั ด ระวั ง ในการขายรถยึ ด ในตลาดรถยนต์ มื อ สองมี ร าคาลดลงมากในปี ที่ ผ่ า นมา
ซึ่ง 2 รายการนี ้ ทาให้ กระทบกาไรสุทธิ ของบริ ษัท โดย NPL ของบริ ษัทปี 2562 อยู่ที่ 4.63%
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มี ก าไร 127.72 ล้ า นบาท เมื่ อเที ย บกับ ปี 2561 ที่ มี ก าไร 142.26 ล้ านบาท มี ก าไรลดลง
ประมาณ 10.22% มีกาไรต่อหุ้น 0.117 บาทต่อหุ้น
ผลการดาเนินงานไตรมาส 1/2563 บริ ษัทมีกาไรทังหมด
้
11.22 ล้ านบาท ส่วนหนึง่ เกิดจากการ
ปรับลดลงของสินเชื่อตังแต่
้ เดือนมกราคมถึงมีนาคม จากเหตุการณ์ ที่มีโรคระบาดไวรัสโคโรนา
บริ ษัทจึงได้ พยายามขายรถยึดออกไปให้ ได้ มากที่สดุ ตังแต่
้ ปลายปี 2562 เนื่องจากราคารถยนต์
มือสองลดลงค่อนข้ างมาก
ส าหรั บ การดาเนิ น งานที่ เกี่ ย วกับ การต่อต้ านการทุจ ริ ตคอร์ รั ป ชัน ขอเสนอรายงานสรุ ป ให้
ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบ โดยการแสดงขึ ้นที่จอโปรเจคเตอร์ ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ มีรายละเอียดแสดง
ไว้ แล้ ว ในรายงานประจาปี หน้ า 78 – 82
หลังจากการชี ้แจง นายดนุชา วีระพงษ์ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม
ผู้ถือหุ้น (คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ) ผู้ถือหุ้น สอบถามว่ า
จากใน Annual Report หน้ าที่ 8 ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุ ป (งบรวม)
1. ROA ปี 2560 เท่ากับ 3.89% ปี 2561 เท่ากับ 2.72% และปี 2562 เท่ากับ 1.88% เห็นได้
ว่าเป็ นตัวเลขผลการดาเนินงานที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 3 ปี ซ้ อน
2. D/E Ratio ปี 2560 เท่ากับ 1.95 ปี 2561 เท่ากับ 2.64 และปี 2562 เท่ากับ 2.94 แสดงให้
เห็นตัวเลขหนี ้สินที่เพิ่มขึ ้น
3. อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ ทัง้ 3 อัตราส่วน ที่ ทาได้ ติดต่อกัน 3 ปี ซ้ อน ได้ ลองพิ จารณา
ปรับเปลี่ยนบุคลากรหรื อไม่ อย่างไร
4. ECL มีแผนพิจารณาที่จะให้ สินเชื่ออื่นใดนอกจากรถยนต์เพิ่มเติมหรื อไม่
5. ECL วางแผนการใช้ เครื่ องมือทางการเงินอื่นใดหรื อไม่ ในการลดภาระต้ นทุนทางการเงินลง
และเตรี ยมความพร้ อมในด้ านสถานการณ์ New Normal อย่างไร
6. บริ ษัทมีนโยบายการควบคุมการปล่อยสินเชื่อ และดูแลคุณภาพในสภาวะ New Normal
อย่างไร
7. IFRS9 เป็ นสาเหตุ ห ลัก ในการท าให้ ผลประกอบการปี 2563 ของบริ ษั ท ลดลงหรื อ ไม่
อย่างไร
คุณดนุชา ชีแ้ จงว่ า
1. ROA (Return on Asset) คื อ อัต ราผลตอบแทนจากสิ น ทรั พ ย์ เนื่ อ งจากบริ ษั ท ไม่ ได้ มี
ทรัพย์สินมากนัก จึงไม่ได้ คาดหวังในการเติบโตของตัวเลข ROA บริ ษัทให้ ความสาคัญกับ
ROE มากกว่า ซึ่ง ROE (Return on Equity) เป็ นตัวที่แสดงความสามารถในการทากาไร
ของบริ ษัทตอบแทนผู้ถือหุ้น เพราะฉะนัน้ ถ้ าดู ROE ของบริ ษัท จะอยู่ที่ประมาณ 9.07%
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2.

3.

4.
5.

6.

ในปี 2561 และในปี 2562 อยู่ที่ 7.14% ซึ่งตัวเลขนีน้ ่าจะเป็ นตัวแสดงผลการดาเนินงาน
ของบริ ษัทลีสซิ่งมากกว่า
การ leverage (เพิ่มขนาดเงิน) ของบริ ษัทโดยข้ อกาหนดของธนาคารสามารถทาได้ ถึง 4
เท่า ซึ่งหมายความว่าบริ ษัทสามารถก่อหนี จ้ ากทุนที่ มี 1 เท่า เป็ น 4 เท่าได้ การที่ มี D/E
Ratio อยู่ที่ประมาณ 2.6 หรื อ 2.9 ยังไม่ถือว่า fully (เต็มที่) ยังสามารถที่จะปล่อยสินเชื่อได้
มากกว่านี ้อีก ดังนัน้ ตัวเลขตอนนี ้ไม่น่าจะเป็ นการวัดว่าเป็ นการก่อหนี ้เกินตัว เพราะว่าได้ มี
การขอกับสถาบันการเงินไว้ สงู กว่านี ้ และคู่แข่งที่เป็ นสถาบันการเงินเหมือนกับบริ ษัทก็ได้
ก่อหนี ้สูงกว่าด้ วย โดยเฉพาะธุรกิจที่ทาเงินบนเงิน หนี ้ 2 – 3 เท่า ถือว่าไม่เกินตัว ไม่น่าเป็ น
ตัวชี ้วัดการดาเนินงานของบริ ษัท
บริ ษั ทมีการวางแผนที่ จะเติ บ โตอย่างต่อเนื่ อง ในปี 2562 มีพนักงานประมาณ 300 คน
แต่ในปั จจุบัน (กรกฎาคม 2563) เหลือประมาณ 200 กว่าคน บริ ษัท พยายามที่ จะลด
ค่าใช้ จ่าย เพราะว่าการขายรถยนต์ ลดลงตามยอดขายรถยนต์มือสองด้ วย นอกจากการ
work from home ที่ทามาเมื่อ 2 เดือนก่อน ทาให้ เห็นว่าการลดค่าใช้ จ่ายเป็ นเรื่ องที่จาเป็ น
พยายามปรับเปลี่ยนพนักงาน ผู้บริ หาร ให้ สอดคล้ องกับการดาเนินธุรกิจของเราในอนาคต
ด้ วย ต้ องเรี ยนผู้ถือหุ้นว่าทางเราก็คานึงถึงเรื่ องนี ้ ในการปรับเปลี่ยนและปรับลดด้ วย
บริ ษัทยังไม่มีแผนที่จะปล่อยสินเชื่ออื่นใดเพิ่มเติม ยังคงตังใจที
้ ่จะทาธุรกิจที่เป็ นสินเชื่อที่มี
หลักประกัน ซึง่ หลักประกันที่อนุญาตได้ ที่บริ ษัทชานาญคือรถยนต์
บริ ษัทมีการเตรี ยมตัวรั บมือกับสถานการณ์ ให้ มีสภาพคล่อง เพราะเห็นว่าสภาพคล่องมี
ความสาคัญมากกว่าผลประกอบการของหลายธุรกิจ ปั จจุบนั บริ ษัทมี Bond Outstanding
อยู่ประมาณ 600 ล้ านบาท และได้ เตรี ยมเงินไว้ เพื่ อการชาระคืนหุ้นกู้ การปล่อยสินเชื่ อ
น้ อยลง ทาให้ การใช้ วงเงินกับสถาบันการเงินลดลงด้ วย ตอนนี ้ยังตอบไม่ได้ ว่าสถานการณ์
จะกลับมาเป็ น Normal เมื่อไร แต่บริ ษัทได้ คานึงถึงเรื่ องนี ้ และเชื่อว่าทรัพย์สินของบริ ษัทใน
ส่วนของผู้ถือหุ้น มีความแข็งแกร่ งพอที่จะทาให้ ช่วงนีล้ ากยาวผ่านไปได้ มั่นใจว่าจะไม่มี
ปั ญหาเรื่ องสภาพคล่อง
บริ ษัทมีนโยบายการขยายการชาระหนี ้ โดยประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ถึงมีนาคม บริ ษัทมี
นโยบายเหมื อ น Non-Bank อื่ น ๆ คื อ มี ก ารให้ ขยายระยะเวลาการพั ก ช าระหนี อ้ อกไป
จะเห็นได้ วา่ จานวนลูกค้ าของบริ ษัททังหมด
้
28,000 ราย บริ ษัทมีลกู หนี ้ที่เข้ าเกณฑ์ การพัก
ชาระหนี ้ให้ ประมาณ 2,000 กว่าราย คิดเป็ น 7% ของจานวนลูกหนี ้ทัง้ หมด และคิดเป็ นค่า
งวด 5% ของค่างวดรวมทัง้ หมดในแต่ละงวด ถ้ าเป็ นหนีท้ งั ้ หมดที่หยุดพัก อยู่ที่ประมาณ
450 ล้ านบาท คิดเป็ น 5% จากการเยี ยวยาลู กหนี ้ บริ ษั ทได้ รับ การ support จาก Bank
เป็ น Soft Loan ธนาคารอื่นเข้ ามาช่วยด้ วยส่วนหนึ่ง สาหรั บการปล่อยสินเชื่ อบริ ษั ทได้ มี
เงื่อนไขกาหนดเข้ มงวดขึ ้น และมีการ screen ที่ละเอียดมากขึ ้น เพราะเป็ นช่วงที่อา่ นลูกค้ า
ได้ ค่อนข้ างยากพอสมควร ในเรื่ องการทวงหนี ้ มีการเพิ่ ม เจ้ าหน้ าที่ ทวงหนี ้ ทัง้ in-house
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และ outsource ด้ วย แต่ไม่ได้ เป็ นการทาให้ ลกู หนี ้ต้ องลาบาก โดยรับฟั งลูกหนี ้ว่าเดือดร้ อน
แค่ไหนด้ วย แต่พยายามติดต่อลูกหนี ใ้ ห้ คงความเป็ นตัวตนไว้ สม่าเสมอ NPL ที่ เพิ่ มขึน้
ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่บริ ษัทปล่อยสินเชื่อน้ อยลง จากอุปสงค์ ของสินเชื่อรถยนต์น้อยลง
ในช่วง 3 – 4 เดือนที่ ผ่านมา เหตุผลที่ สอง คือลูกหนี ส้ ่วนใหญ่ ได้ รับผลกระทบและไม่ มี
รายได้ ที่จะชาระ ถื อเป็ นสองสาเหตุหลักๆ ที่ ทาให้ NPL ของบริ ษัทเพิ่ มขึน้ คาดว่าต่อไป
บริ ษัทจะสามารถควบคุมให้ NPL ลดลงมาได้
7. IFRS9 มีผลต่อผลการดาเนินงานในปี 2563 แต่อย่างไรก็ตามบริ ษัทได้ เตรี ยมความพร้ อม
สาหรับรับมือกับมาตรฐานบัญชีใหม่นี ้มาพอสมควรแล้ ว
เมื่อได้ มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ วที่ประชุมมีมติ ดังนี ้
มติ:

ที่ ป ระชุ ม รั บ รองผลการด าเนิ น งานในรอบปี 2562 ตามที่ ค ณะกรรมการเสนอด้ ว ย
คะแนนเสียงข้ างมาก ดังนี ้
เห็นด้ วย
633,713,755 เสียง
เท่ ากับร้ อยละ 99.9993
ไม่ เห็นด้ วย
4,434 เสียง
เท่ ากับร้ อยละ 0.0007
งดออกเสียง
เสียง
เท่ ากับร้ อยละ บัตรเสีย
เสียง
เท่ ากับร้ อยละ ของจานวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
หมายเหตุ: มีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมในวาระนีจ้ านวน
53 ราย นับจานวนหุ้นได้ 633,718,189 หุ้น

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
นายดนุ ชา วี ระพงษ์ เสนอให้ ที่ ป ระชุมพิ จ ารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิ น และงบกาไร
ขาดทุน ประจาปี สิน้ สุดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 ซึ่งได้ รับการตรวจสอบโดยผู้ส อบบัญ ชี ของ
บริ ษัทฯ ดังปรากฏในรายงานประจาปี ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาก่อนวันประชุมแล้ ว
นายดนุชา วีระพงษ์ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู ถื อหุ้นสอบถาม หรื อเสนอแนะ โดยกรรมการบริ หาร
และผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ พร้ อมที่จะตอบข้ อซักถาม
ผู้ถือหุ้น (คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ) ผู้ถือหุ้น สอบถามว่ า
หนีส้ งสัยจะสูญที่เพิ่มขึ ้นมาก จะดาเนินการแก้ ไขอย่างไรให้ มีผลบวกกลับมาเป็ นเงินปั นผลได้
หรื อไม่
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คุณดนุชา ชีแ้ จงว่ า
เรื่ องการจ่ายปั นผลหลายบริ ษัทก็ยงั คงงดจ่ายปั นผล เนื่องจากสถานการณ์ ต่างๆ สาหรับบริ ษัท
เองยังคงต้ องมีเงินส่วนนี ้ไว้ เพิ่มความแข็งแกร่ งในส่วนของเงินทุน เพราะสถานการณ์ ยงั ไม่ดีขึน้
ยังไม่ทราบว่าเรื่ องโรคระบาดจะจบเมื่อไร จึงต้ องขอเรี ยนท่านผู้ถือหุ้นว่าเรื่ องของ NPL ทุกที่ทุก
ธุรกิจมีเพิ่มขึน้ ส่วนการจ่ายเงินปั นผลหลายๆ บริ ษัท ทาง Bank ชาติก็ขอร้ องให้ งดจ่ายปั นผล
ด้ วย เพื่ อให้ ธุ รกิ จ ยังคงด าเนิ น ต่อไปได้ ส่ วนในเรื่ องของการติ ดตามหนี ้ จะให้ คุณ มาซายู กิ
โนซาวะ เป็ นผู้อธิบายเพิ่มเติม
คุณมาซายูกิ โนซาวะ อธิบายเพิ่มเติมว่ า
การตังส
้ ารองหนี ้สงสัยจะสูญเพิ่มมากขึ ้น จริ งๆ แล้ วมาเพิ่มมากขึ ้นในปี 2020 สาเหตุหลักเกิด
จากการตัง้ มาตรฐานบัญ ชี IFRS9 แบบใหม่ ท าให้ ต้องตัง้ ส ารองหนี ส้ งสัย จะสูญ สูงขึน้ มาก
ซึ่งได้ ทราบมาตัง้ แต่ต้น ปี แล้ ว ถึงแม้ ว่าการตัง้ สารองจะสูง แต่ภายในสิ น้ ปี เราจะได้ เงิ น ที่ ตัง้
สารองไปนี ้กลับคืนมา และในสิ ้นปี นี ้จานวนเงินที่ตงส
ั ้ ารองหนีส้ งสัยจะสูญจะน้ อยกว่าจานวน
ที่ตงส
ั ้ ารองในสิ ้นปี 2562
นายดนุชา วีระพงษ์ จึงขอให้ ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบการเงินดังกล่าว
เมื่อได้ มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ วที่ประชุมมีมติ ดังนี ้
มติ:

ที่ป ระชุ ม ได้ ล งมติ อนุ มั ติง บแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุ น ประจาปี 2562
สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2562 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากดังนี ้
เห็นด้ วย
633,702,211 เสียง
เท่ ากับร้ อยละ 99.9975
ไม่ เห็นด้ วย
15,979 เสียง
เท่ ากับร้ อยละ 0.0025
งดออกเสียง
เสียง
เท่ ากับร้ อยละ บัตรเสีย
เสียง
เท่ ากับร้ อยละ ของจานวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
หมายเหตุ: มีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมในวาระนีจ้ านวน
54 ราย นับจานวนหุ้นได้ 633,718,190 หุ้น

วาระที่ 4

พิ จ ารณาอนุ มั ติ จั ด สรรทุ น ส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ า ยเงิ น ปั นผลจากผลการ
ดาเนินงานปี 2562
นายดนุ ช า วี ร ะพงษ์ ขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ จั ด สรรก าไรประจ าปี 2562 ตามที่
คณะกรรมการเสนอ กล่าวคือ
4.1 ผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการปี 2562 บริ ษัทมีกาไรสุทธิจานวน 110,321,781.98 บาท
(ซึ่ ง เสี ย ภาษี นิ ติ บุ ค คลในอั ต ราร้ อยละ 20) คณ ะกรรมการเห็ น สมควรเสนอให้
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ที่ ป ระชุมใหญ่ ส ามัญ ผู้ถือหุ้นพิ จ ารณาอนุมัติ จัดสรรทุน สารองตามกฎหมาย จ านวน
5,516,089.10 บาท
4.2 ภายหลังจากจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายแล้ ว คงเหลือกาไรสุทธิ จานวน ประจาปี ที่
สามารถปั นผลได้ 104,805,692.88 บาท และก าไรสะสมที่ ยังไม่ ได้ จัดสรร เพิ่ มขึน้ เป็ น
394,693,723.42 บาท
แต่เนื่องจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเป็ นเวลานาน และการระบาดของโรคไวรัส ที่ส่งผลกระทบต่อภาค
ธุรกิ จ และรายได้ ของประชาชนเป็ นวงกว้ าง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของ
บริ ษัท คณะกรรมการจึงเห็ นสมควร ชะลอการจ่ ายปั นผลไว้ ก่ อน เพื่ อเก็บ เงิ น สดไว้ เพิ่ มความ
แข็งแกร่ งของเงินทุน และใช้ ในการลงทุนขยายธุรกิจต่อไป
ก่ อ นสรุ ป มติ ในวาระนี ้ นายดนุ ช า วี ร ะพงษ์ ได้ ส อบถามผู้ ถื อ หุ้ น ว่า มี ป ระเด็ น อื่ น ๆ ที่ จ ะ
สอบถาม หรื อ เสนอแนะหรื อไม่
ผู้ถือหุ้น (คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ) ผู้ถือหุ้น สอบถามว่ า
การจ่ายเงินปั นผลที่ผ่านมา มีรายละเอียด คือ ปี 2558 งดจ่าย , ปี 2559 งดจ่าย , ปี 2560
จ่ายจากปี 2557 จานวน 0.02 บาท , ปี 2560 จ่ายจากปี 2558 จานวน 0.03 บาท , ปี 2561
จ่ายจากปี 2560 จานวน 0.04 บาท , ปี 2562 งดจ่าย ซึง่ ผู้ถือหุ้นคาดว่าจะได้ รับ 0.05 บาท และ
ปี 2563 งดจ่ายเช่นกัน จึงขอให้ ชี ้แจงและทาอย่างไรจึงจะได้ รับปั นผล
คุณดนุชา ชีแ้ จงว่ า
ในอดีตบริ ษัทมีการจ่ายเงินปั นผลสม่าเสมอ ในช่วง 2 – 3 ปี ที่ผ่านมาอาจไม่ได้ จ่ายเงินปั น ผล
แต่ก็ ทาให้ บ ริ ษัทเติบโตขึน้ การเติบโตของพอร์ ตสิน เชื่ อ การมีกาไรมากขึน้ มีทุน มีส่วนของ
ผู้ถือหุ้นที่คอ่ นข้ างแข็งแกร่ ง ซึง่ จะทาให้ เราผ่านวิกฤตนี ้ไปได้ และจะรักษาอัตราการเติบโตนี ้ไว้
ถ้ าสถานการณ์ดีขึ ้นบริ ษัทอาจพิจารณาการปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นแน่นอน
เมื่อได้ มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ วที่ประชุมมีมติ ดังนี ้
มติ:

ที่ประชุมได้ พิจารณาและมีมติอนุ มัติจัดสรรเงินสารองตามกฎหมาย และอนุ มัตงิ ดจ่ าย
ปั นผลงวดผลการดาเนินงาน ปี 2562 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ดังนี ้
เห็นด้ วย
633,702,211 เสียง
เท่ ากับร้ อยละ 99.9975
ไม่ เห็นด้ วย
15,979 เสียง
เท่ ากับร้ อยละ 0.0025
งดออกเสียง
เสียง
เท่ ากับร้ อยละ บัตรเสีย
เสียง
เท่ ากับร้ อยละ ของจานวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ก่อนเข้ าสู่วาระนี ้ เพื่ อปฏิบัติตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ออกตามวาระ
และได้ รับ การเสนอชื่ อให้ ดารงตาแหน่ งกรรมการอีก วาระหนึ่ง คือ นายประภากร วี ระพงษ์
นายไทยลักษณ์ ลี ้ถาวร และ นายวิชยั ไหมทอง ได้ ขอออกจากห้ องประชุม
นายดนุชา วีระพงษ์ ได้ ชี ้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้
มีกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ ในอัตราหนึง่ ในสามของกรรมการทังหมด
้
3 ท่าน คือ
1. นายประภากร วีระพงษ์
กรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การ
2. นายไทยลักษณ์ ลี ้ถาวร
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายวิชยั
ไหมทอง
กรรมการ และกรรมการอิสระ
ซึง่ กรรมการทัง้ 3 ท่าน มีสิทธิได้ รับเลือกให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการได้ อีก
ประกอบกับจากการที่ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นมีส่วนร่ วมในการประชุม โดยเสนอวาระ
และรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการตาม
หลักเกณฑ์ ผ่านช่องทางเผยแพร่ ของตลาดหลักทรัพย์ และที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท
ระหว่า งวัน ที่ 1 ตุล าคม 2562 ถึ ง วัน ที่ 30 ธั น วาคม 2562 ปรากฎว่าไม่ มี ผ้ ู ใ ดเสนอรายชื่ อ
กรรมการ หรื อ วาระเข้ ามายังบริ ษัท
ในการนี ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาแล้ ว เห็นสมควรเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาอนุมตั ิและเพื่ อนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา
แต่งตังกรรมการทั
้
ง้ 3 ท่าน ที่ครบกาหนดออกตามวาระ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึง่
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ร่วมกัน พิ จ ารณาคุณ สมบัติในด้ านต่ างๆ รวมถึงผลการปฏิ บัติ งาน
ในฐานะกรรมการบริ ษัทในช่วงที่ผ่านมา ซึง่ ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า กรรมการทัง้ 3 ท่าน ดังกล่าว
มีคณ
ุ สมบัติ คุณวุฒิ ความรู้ และประสบการณ์ ซึง่ เป็ นประโยชน์ ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษท
และมีความตังใจปฏิ
้
บัติหน้ าที่กรรมการ ด้ วยความระมัดระวังรอบคอบ โดยคานึงถึงประโยชน์
ของบริ ษั ท และผู้ ถื อ หุ้ น โดยรวมตลอดมา โดยเฉพาะกรรมการล าดับ ที่ 2 และที่ 3 ซึ่ง เป็ น
กรรมการอิสระ จะสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
จึงเห็นควรเสนอแต่งตังกรรมการทั
้
ง้ 3 ท่าน คือ
(1) นายประภากร วีระพงษ์
(2) นายไทยลักษณ์ ลี ้ถาวร
(3) นายวิชยั ไหมทอง

กรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการอิสระ
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กลับ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการต่ อไปอีก วาระหนึ่ ง และให้ ด ารงต าแหน่ งเดิ มต่ อไป ตามที่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนาเสนอ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ แจ้ งประวัติ และข้ อมูลโดยสรุ ปของบุคคลทัง้ 3 ท่าน นาเสนอมาพร้ อมในหนังสือนี ้
เพื่ อประกอบการพิ จารณา ปรากฎตามสิ่งที่ ส่งมาด้ วย 3 และคุณ สมบัติของกรรมการอิสระ
ปรากฎตาม สิ่งที่สง่ มาด้ วย 4
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถาม
ทังนี
้ ้ นายดนุชา วีระพงษ์ ได้ เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเลือกตังเป็
้ นรายบุคคล
เมื่อได้ มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ วที่ประชุมมีมติ ดังนี ้
มติ:

ที่ประชุมอนุมัตดิ ้ วยเสียงข้ างมาก ดังนี ้
1.1 มีมติเลือก นายประภากร วีระพงษ์ กลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง
เห็นด้ วย
633,702,211 เสียง
เท่ ากับร้ อยละ 99.9975
ไม่ เห็นด้ วย
15,979 เสียง
เท่ ากับร้ อยละ 0.0025
งดออกเสียง
เสียง
เท่ ากับร้ อยละ บัตรเสีย
เสียง
เท่ ากับร้ อยละ ของจานวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
1.2 มีมติเลือก นายไทยลักษณ์ ลีถ้ าวร กลับเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง
เห็นด้ วย
633,702,211 เสียง
เท่ ากับร้ อยละ 99.9975
ไม่ เห็นด้ วย
15,979 เสียง
เท่ ากับร้ อยละ 0.0025
งดออกเสียง
เสียง
เท่ ากับร้ อยละ บัตรเสีย
เสียง
เท่ ากับร้ อยละ ของจานวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
1.3 มีมติเลือก นายวิชัย ไหมทอง เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
เห็นด้ วย
633,702,211 เสียง
เท่ ากับร้ อยละ 99.9975
ไม่ เห็นด้ วย
15,979 เสียง
เท่ ากับร้ อยละ 0.0025
งดออกเสียง
เสียง
เท่ ากับร้ อยละ บัตรเสีย
เสียง
เท่ ากับร้ อยละ ของจานวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
กรรมการที่ได้ รับการเลือกตัง้ ได้ กลับเข้ าห้ องประชุม
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วาระที่ 6

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาปี 2563
นายดนุชา วีระพงษ์ กล่าวว่า เนื่องจากมีการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จากสถานการณ์ไวรัส
โคโรนา 2019 จึงทาให้ ระเบียบวาระการพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี สาหรั บปี 2563 ต้ องถูก
เลื่ อ นออกไป แต่ ก็ มี ป ระกาศของคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น ที่ ทจ.28/2563 ลงวั น ที่
27 มี น าคม 2563 ได้ ผ่ อนผัน ให้ บ ริ ษั ท ที่ อ อกหลัก ทรั พ ย์ ที่ ยังไม่ ส ามารถจัด ประชุมผู้ ถื อหุ้ น
เพื่ อแต่งตัง้ ผู้ส อบบัญ ชี ได้ สามารถแต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชี ที่ ได้ รับ ความเห็น ชอบจาก ส านักงาน
ก.ล.ต เพื่อสอบทานงบการเงิน ประจาไตรมาส 1/2563 ได้ โดยต้ องให้ ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ ้นต่อไป
ดังนัน้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี ้ วาระนี ้จึงเป็ นการเสนอให้ พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีราย
เดิ มดังกล่าว โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษั ท ได้
พิจารณาแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรื อ นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
7764 หรื อนางสาวสุภาภรณ์ มัง่ จิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 จากสานักงานสอบ
บัญ ชี ดี .ไอ.เอ. เป็ นผู้ส อบบัญ ชี ของบริ ษัท ประจาปี 2563 ด้ วยเห็น ว่า สานักงานสอบบัญ ชี
ดี.ไอ.เอ ได้ ทางานอย่างมีป ระสิทธิ ภ าพและให้ บริ การอย่างดี ผู้สอบบัญ ชี บริ ษัท และผู้สอบ
บัญ ชี บริ ษัท ร่ วมทุน จะเป็ นผู้สอบบัญ ชี จากสานักงานเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้
สามารถจัดทางบการเงินได้ ทันตามกาหนดเวลา และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าว
ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีสว่ นได้ เสียใดๆ กับบริ ษัท ผู้บริ หารหรื อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่อย่างใด
โดยกาหนดค่าสอบบัญ ชี ประจาปี 2563 เป็ นจานวน 1,611,000 บาท (หนึ่งล้ านหกแสนหนึ่ง
หมื่นหนึ่งพันบาทถ้ วน) เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 151,000 บาท เนื่องจากปริ มาณงานที่เพิ่มขึน้ และ
มาตรฐานการบัญชีมีการเปลี่ยนแปลง จึงเพิ่มผู้ช่วยสอบบัญชี ซึง่ หากได้ รับการแต่งตังในครั
้
ง้ นี ้
ผู้สอบบัญชีดงั กล่าว จะเป็ นผู้ที่ปฏิบตั ิการตรวจสอบกับบริ ษัทเป็ นปี ที่ 4
นายดนุชา วีระพงษ์ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม
ผู้ถือหุ้น (คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ) ผู้ถือหุ้น สอบถามว่ า
ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึน้ ทุกปี เป็ นการเพิ่มขึน้ ที่เหมาะสมหรื อไม่ และปี หน้ าจะเพิ่มขึน้ อีกจานวน
เท่าไร
คุณดนุชา ชีแ้ จงว่ า
เรื่ องการเพิ่ ม ขึน้ ของค่าสอบบัญ ชี บริ ษั ท ไม่ได้ นิ่ งนอนใจ ได้ มี ก ารต่ อรอง และดูต ามความ
เหมาะสมในการขึ น้ ค่ าตอบแทน ซึ่งในปี หน้ ายัง ไม่ ส ามารถตอบได้ ว่า ทางผู้ ส อบบั ญ ชี จ ะ
พิจารณาขึ ้นค่าตอบแทนหรื อไม่อย่างไร ต้ องรอฟั งจากทางผู้สอบบัญชีในปี ต่อๆ ไป
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เมื่อได้ มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ วที่ประชุมมีมติ ดังนี ้
มติ:

ที่ประชุมมีมติแต่ งตัง้ นางสาว สมจินตนา พลหิรัญ รั ตน์ หรื อนายนพฤกษ์ พิษณุ วงศ์
หรื อ นางสาวสุ ภาภรณ์ มั่ งจิต ผู้ สอบบัญชีในนาม บริ ษัท ดี.ไอ.เอ. เป็ นผู้สอบบัญ ชี
ของบริ ษัทฯ ประจาปี 2563 กาหนดค่ าสอบบัญชี 1,611,000 บาท (หนึ่ งล้ านหกแสน
หนึ่ งหมื่ นหนึ่ งพันบาท) เพิ่มขึน้ จากปี ก่ อน 151,000 บาท ด้ วยคะแนนเสี ยงข้ างมาก
ดังนี ้
เห็นด้ วย
633,702,211 เสียง
เท่ ากับร้ อยละ 99.9975
ไม่ เห็นด้ วย
15,979 เสียง
เท่ ากับร้ อยละ 0.0025
งดออกเสียง
เสียง
เท่ ากับร้ อยละ บัตรเสีย
เสียง
เท่ ากับร้ อยละ ของจานวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7.

พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจาปี 2563
นายดนุชา วีระพงษ์ กล่าวว่า การกาหนดค่าตอบแทนได้ ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ จาก
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ าตอบแทน โดยเปรี ย บเที ย บจากบริ ษั ท ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน และผลการดาเนิ นงานของบริ ษัท แล้ วนาข้ อมูลที่ ได้ เสนอต่อที่ ป ระชุม
คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาอนุมตั ิก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
โดยมี ค วามเห็ น ว่า ค่ า ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ จ านวน 8.5 ล้ า นบาท
ซึ่งเท่ ากับ ปี ก่ อน มีค วามเหมาะสมแล้ ว (รายละเอีย ดการจัดสรรของปี 2562 ได้ แ สดงไว้ ใน
รายงานประจาปี หน้ า 37 – 38 ข้ อ 6.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร)
คณะกรรมการบริ ษั ท จึ งเห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ มผู้ ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุ มัติค่ าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจาปี 2563 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 8.5 ล้ านบาท เท่ากับปี
ก่อน ทัง้ นี ้ ให้ อยู่ในดุลยพิ นิจของคณะกรรมการเป็ นผู้พิ จารณาดาเนิ น การจัดสรรตามความ
เหมาะสมต่อไป แต่ขอเรี ยนให้ ทราบว่า จานวน 8.5 ล้ านบาท เป็ นจานวนที่ได้ เตรี ยมไว้ เสนอเมื่อ
ต้ นเดือนกุมภาพันธ์ แต่เมื่อเกิดสถานการณ์ โควิด 19 และสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั ขณะนี ้ ได้
มีการปรับลดค่าตอบแทนกรรมการลง 20% ตังแต่
้ เดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา และจะปรับลด
ไปจนกว่าสภาพเศรษฐกิจจะดีขึ ้น
นายดนุชา วีระพงษ์ ได้ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีข้อเสนอแนะหรื อมีคาถามหรื อไม่
เมื่อได้ มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ วที่ประชุมมีมติ ดังนี ้

มติ:

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบดังกล่ าว
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากดังนี ้
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เห็นด้ วย
633,702,211 เสียง
เท่ ากับร้ อยละ 99.9975
ไม่ เห็นด้ วย
15,979 เสียง
เท่ ากับร้ อยละ 0.0025
งดออกเสียง
เสียง
เท่ ากับร้ อยละ บัตรเสีย
เสียง
เท่ ากับร้ อยละ ของจานวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ
นายดนุชา วีระพงษ์ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม หรื อเสนอแนะเพิ่มเติม
ผู้ถือหุ้น (คุณกานดา ศรี งางาม) สอบถามว่ า
บริ ษัทมีน โยบายในการดูแลราคาหุ้นในตลาดอย่างไรบ้ าง เนื่ องจากปั จจุบันราคาหุ้นต่ากว่า
1 บาท ซึง่ ถือว่าสะท้ อนผลการดาเนินงานที่ลดลงหรื อไม่ อย่างไร
คุณดนุชา ชีแ้ จงว่ า
มูลค่าของหุ้น ถ้ าเอาราคาค่า Book Value มาพิจารณา ราคาจะเป็ นเท่าตัวของราคาหุ้นที่ตลาด
หลักทรัพย์ เรื่ องของมูลค่ากิจการของบริ ษัท เป็ นเรื่ องที่เราให้ ความสาคัญมากที่สดุ เช่นเดียวกับ
กาไรสะสม ส่วนของผู้ถือหุ้น บริ ษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มา 14 – 15 ปี ได้ เห็นการขึ ้นลงราคา
หุ้นมาตลอด บางครั ง้ ไม่สัมพันธ์ กับทรั พย์ สินและผลการดาเนิ นงานของบริ ษัท จึงเห็นว่าหาก
บริ ษัท ยังคงสามารถรั กษาผลการดาเนิ น งานที่ ดีไว้ ได้ ราคาหุ้น จะสามารถกลับ มาดีขึน้ และ
สมเหตุสมผลในอนาคต ตอนนีจ้ ึงให้ ความสาคัญในการประคับประคองผลการดาเนินงานไว้
และจะพยายามทาให้ ดีขึ ้นในปี ต่อๆ ไป เพื่อให้ สามารถจ่ายปั นผลกับผู้ถือหุ้นได้

ปิ ดประชุมเวลา 14.51 นาฬิกา
.
ลงชื่อ
(นายปรี ชา วีระพงษ์ )
ประธานที่ประชุม
ลงชื่อ
(นางดวงรัตน์ แจ้ งมงคล)
เลขานุการบริ ษัท
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