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รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 
บรษิทั กรุงไทยคารเ์รน้ท ์แอนด ์ลสี จ ากดั (มหาชน) 
ประชุมวนัที ่25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. 

ณ หอ้งวมิานทพิย ์ชัน้ 5 โรงแรมมณเฑยีร รเิวอรไ์ซด ์ถนนพระรามที ่3 
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 

 
เริม่ประชมุเวลา 10.00 นาฬกิา 
  
 ว่าทีร่อ้ยตรนีพพล ศกัดิท์อง เลขานุการบรษิทั ไดก้ล่าวแนะน าตวัและแนะน า นางสาวพรพรรณ สตัตวตัรกุล 
ผูจ้ดัการแผนกบญัชแีละการเงนิ หลงัจากนัน้ไดแ้นะน าสถานทีจ่ดัการประชุม สิง่อ านวยความสะดวก ทางหนีไฟ และ
กล่าวเชญิ นายพเิทพ จนัทรเสรกีุล ประธานกรรมการท าหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชุม ไดก้ล่าวเปิดประชุมตอ้นรบัผูถ้อื
หุน้ โดยไดแ้นะน ากรรมการ ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯทีม่าร่วมประชมุ ดงันี้ 

1. นายพชิติ  จนัทรเสรกีุล  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายการุณ  เลาหรชัตนนัท ์  กรรมการ 
3. นายชยัวฒัน์  อศัวนิทรางกรู  กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นางภาฝัน  จติตม์ติรภาพ  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
5. รองศาสตราจารยด์อ็กเตอรพ์ส ุเดชะรนิทร ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
6. นางสาวรุ่งทพิย ์ แจง้ศรสีขุ  ผูส้อบบญัช ี
7. นางสาวธญัญลกัษณ์ ลโิมทยั   ผูส้อบบญัช ี
8. นายศกัดธิชั  จนัทรเสรกีุล  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส ฝ่ายสนบัสนุนธุรกจิ 
9. นางสาวพรพรรณ สตัตวตัรกุล  ผูจ้ดัการแผนกบญัชแีละการเงนิ 
10. ว่าทีร่อ้ยตรนีพพล ศกัดิท์อง   เลขานุการบรษิทั/ผูจ้ดรายงานประชุม 

 
ก่อนเริม่ด าเนินการประชุม ประธานฯแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบว่า มผีูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง และมอบฉนัทะ 

ใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุแทน รวมทัง้สิน้ 35 ราย นบัจ านวนหุน้ทีถ่อืรวมเป็นจ านวนหุน้ 186,940,410 หุน้ ซึง่เท่ากบัรอ้ย
ละ 74.78% ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั และขอใหเ้ลขานุการ
บรษิทั  เป็นผูด้ าเนินการจดัการประชุม ซึง่ก่อนจะเขา้สูว่าระการประชุม เลขานุการฯไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบว่า ตาม
ระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืเชญิประชมุ บรษิทัฯไดแ้จง้การจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ    
3 ทาง ดงันี้ คอื 

1. สง่หนงัสอืเชญิประชุมทางจดหมายลงทะเบยีนไปยงัผูถ้อืหุน้ทุกทา่น 
2. ลงประกาศโฆษณาการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ในหนงัสอืพมิพร์ายวนั ขา่วหุน้ ฉบบัลงวนัที ่18,19 และ 20 

เมษายน 2562 ทีผ่่านมา รวม 3 ฉบบั 
3. สง่ขอ้ความเกีย่วกบัการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ไปยงัระบบจดหมายอเีลค็ทรอนิคสข์องตลาดหลกัทรพัย์

และเวบ็ไซดข์องบรษิทั 
 

บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เหน็ว่าเป็นประโยชน์แก่บรษิทั เพื่อพจิารณาบรรจุเป็น 
วาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัก าหนด และเพื่อเป็นการสง่เสรมิการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและ
ค านึงถงึความส าคญัของผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯจงึมนีโยบายใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อการสรรหา และเลอืกตัง้เป็น
กรรมการตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัก าหนด ทัง้หมดน้ีบรษิทัไดเ้ปิดโอกาสผ่านทางเวบ็ไซดข์องบรษิทัตัง้แต่วนัที ่19 
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พฤศจกิายน 2561 และหมดเขตเมื่อวนัที ่18 มกราคม 2562 ทีผ่า่นมาและจากการตรวจสอบไมพ่บว่ามผีูถ้อืหุน้รายใด
เสนอเขา้มา 
 ต่อจากนัน้ เลขานุการฯไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบวธิกีารนบัคะแนนเสยีงจากทีป่ระชมุ คอื จะขอนบัทุกคะแนน
เสยีง ทัง้ผูท้ีไ่ม่เหน็ดว้ย ผูท้ีง่ดออกเสยีง สว่นผูท้ีเ่หน็ดว้ย หรอืผูท้ีไ่ม่ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสยีง จะถอืวา่อนุมตั ิ
และสรุปคะแนนในแต่ละวาระต่อไป และเพื่อใหก้ารประชมุเป็นไปอย่างโปรง่ใสและสอดคลอ้งกบัแนวทางทีด่ใีนการจดั
ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน บรษิทัฯไดเ้ชญิผูแ้ทนจากบรษิทัทีป่รกึษากฎหมาย บรษิทัส านกักฎหมายบญัชา
แสงจนัทร ์จ ากดั คอื คุณนเรศ ปาลกะวงศ ์ณ อยธุยา  และตวัแทนผูถ้อืหุน้ คุณนิตนิยั จารุเวทตระกลู ร่วมเป็นสกัขี
พยานในการตรวจนบัคะแนนเสยีง นอกจากนี้สมาคมผูส้ง่เสรมิลงทุนไทย ไดส้ง่ตวัแทนเป็นอาสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้คอื
คุณชาตชิาย ตรวีมิล เขา้รว่มประชุมในครัง้นี้ดว้ย หลงัจากทีป่ระชุมเหน็ชอบดว้ยกบัวธิกีารนบัคะแนนดงักล่าว 
เลขานุการฯจงึขอเริม่การพจิารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบยีบวาระต่อไปนี้ 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2561 
 เลขานุการฯเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัทราบรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561  ดงัปรากฏ
รายละเอยีดตามส าเนารายงานการประชุมทีจ่ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมแลว้ จงึขอให้ทีป่ระชุมพจิารณา 
 เลขานุการฯ สอบถามทีป่ระชมุวา่ มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยั หรอืตอ้งการซกัถามประการใดหรอืไม่ 
ไม่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามเพิม่เตมิ 

ทีป่ระชมุพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
เลขานุการฯ ประกาศผลการนบัคะแนน 

 
มต ิ ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ มมีตโิดยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยทัง้หมด 186,940,410 

เสยีง รบัรองรายงานประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561  
 
วาระท่ี 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการเสนอต่อท่ีประชมุแสดงถึงผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี

ท่ีผา่นมา 
 เลขานุการฯเสนอต่อทีป่ระชมุพจิารณาผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ โดยขอใหป้ระธานฯเป็นผูน้ าเสนอเพื่อ 
ประกอบการพจิารณา ประธานฯไดน้ าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมาตามรายละเอยีดที ่
ปรากฏในหนงัสอืรายงานประจ าปี 2561 ซึง่ไดท้ ารปูแบบน าเสนอเป็นแบบ powerpoint เพื่อใหท้ีป่ระชุมรบัทราบว่า 
 

ภาพรวมธุรกจิรถเช่า 
 

 
 
 

 
หากมาดตูามตารางของตลาดรถยนตเ์ช่าซึง่จะอยู่ทีป่ระมาณหลกัหมื่นลา้นบาท หากมอง 

 
- การเตบิโตดา้นสนิทรพัยแ์ละรายได ้พอรต์รถเมื่อสิน้ปี61 รวม 8,274 คนั 

 
 

 

หมื่นลบ. 



 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 หนา้ 3 

 

ประธานน าเสนอว่า 
 
 
 
 
 
 
 
การด าเนินการ KCAR 
 
 
 
 
 
 

 
ซึง่ถอืเป็นขอ้ดใีนการท าธุรกจิทีจ่ะไดต้น้ทุนทีถู่กลง เพราะทีผ่่านมาบรษิทัจะกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิและกูย้มืเงนิ
ดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีถู่กลง    

 
ธรุกิจ USED CAR 

- ตลาดรวมมกีารเตบิโตขึน้ การตลาดออนไลน์ช่วยสนบัสนุนการขายไดช้ดัเจนตามพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
- เน้นโปรโมชัน่สง่เสรมิการขาย ดาวน์ต ่า ดอกเบีย้ถูก 
- การอนุมตัสินิเชื่อจากไฟแนนซย์ากขึน้ และราคาปรบัตวัลง 
- ทศิทางเศรษฐกจิทีส่ง่สญัญาณชะลอตวั ภาระหนี้ครวัเรอืนทีส่งู  
-  ลกูคา้ตดิแบลคลสิต ์สง่ผลใหไ้ฟแนนซเ์ริม่เขม้งวดและระมดัระวงัมากขึน้ 
- ผูป้ระกอบการรายเลก็เน้นแขง่ขนัดา้นราคา ท าตลาดผ่านออนไลน์  
- ยอดขายปรบัลดลง 8% ปี 61 ยอดรวม 2,125 คนั  
- ปี 60 มสีต๊อกรถครบสญัญาจ านวนทีส่งูกว่าปี 61 

- ตลาดรถเช่ามทีศิทางขยายตวัราว 5% โลจสิตกิและนโยบาย Outsource จะสนบัสนุนการ
เตบิโตในอนาคต 

- ราคาเช่ายงัคงแขง่ขนั โดยเฉพาะโครงการประมลูต่างๆ 
- สภาวะเศรษฐกจิและราคาขายรถมอืสอง จะมผีลต่อการแขง่ขนัราคาเช่า 
- ผลประกอบการโดยรวมปรบัลดลง จากการแขง่ขนัตน้ทุนทีต่ ่าเกนิจรงิ 
- การบรหิารตน้ทุนค่าเช่าทีด่ ีสง่ผลต่อขดีความสามารถทางการแขง่ขนั 

- รายไดเ้ช่าปรบัเพิม่ 5% พอรต์รถสิน้ปี 1 รวม 8,274 คนั 
- โครงสรา้งรายได:้ ค่าเช่ายาว 97% vs. ค่าเช่าสัน้ 3% 
- กลุ่มลกูคา้: เอกชน 85% vs. รฐับาล รฐัวสิาหกจิ 15% 
- CAC Certified (โดย IOD ณ. 21.8.61)  

      แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ 
- Credit Rating: A- (โดยทรสิ เรทติง้ ณ. 2.11.61) 
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รายได้หลกั KCAR 
- รายไดร้วม  จาก2,033 ลา้นบาท ลดลงเป็น 2,024 ลา้นบาท หรอืลดลง 0.4% มรีายละเอยีดดงันี้ 
- รายไดค้่าเช่าระยะยาว  จาก 1,108 ลา้นบาท เพิม่เป็น 1,161 ลา้นบาท เพิม่ขึน้4.8%  
- รายไดค้่าเช่าระยะสัน้  จาก 39 ลา้นบาท ลดลงเป็น 38 ลา้นบาท ลดลง1.8% 
- รายไดจ้ากการขายรถ KCAR จาก 694 ลา้นบาท ลดลงเป็น 554 ลา้นบาท ลตลง 20.3% 
- รายไดจ้ากการขายรถ used จาก 192 ลา้นบาท เพิม่เป็น 271 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 41.4% 
- โดยมกี าไรสทุธ ิจาก 340 ลา้นบาทลดลงเป็น 254 ลา้นบาท ลดลง 25.4%  

(รายละเอยีดปรากฏตามภาพ) 
แนวทางด าเนินธรุกิจในปี 2562 

1. มุ่งเน้นขยายฐานลกูคา้องคก์ร  
2. เน้นการแขง่ขนัราคาเช่าเพิม่ขึน้ 
3. ใหค้วามส าคญับรหิารความเสีย่งลกูหนี้ค่าเช่า 
4. ขยายการตลาดออนไลน์ รถมอืสอง 
5. ลดตน้ทุน/เพิม่ utilized โชวร์มูรถ used car ทีม่ขีนาดใหญ่ 

            เตรยีมความพรอ้มส าหรบัธุรกจิ car pool และ car sharing 
 

ต่อจากนัน้ เลขานุการฯ สอบถามทีป่ระชุมว่า มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยัหรอืตอ้งการซกัถามประการใด 
หรอืไม ่
คุณพรชยั(ผูถ้อืหุน้)    ขอสอบถามว่าก าไรในปี60และ61 ลดลงไปมากหรอืเพราะปรมิาณรถทีค่รบก าหนดสญัญาบางปี 
                            เยอะบางปีน้อย และทุกปีครบสญัญาเท่ากนัหรอืไม่ 
ประธานฯ                ผมขอใหคุ้ณพชิติซึง่เป็นกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูต้อบค าถามในเรื่องนี้ 
กรรมการผูจ้ดัการ      ไม่เท่ากนัครบั ปกตริถครบสญัญาปีละประมาณ 1,200คนั บางปี 1,500 คนั 2ปีขา้งหน้ากลบัมา 
                            ปีละ 1,200 คนัแต่อกี3 ปีขา้งหน้ารถจะกลบัมาอกี 2,000 คนัสว่นเรื่องราคา 2-3ปีทีผ่่านมาราคา  
                            ไม่ค่อยดนีกั แต่เมื่อปลายปีนี้ราคาดขีึน้มาบา้งครบั 
ประธานฯ                อย่างนี้ดมี ัย้ครบั รอใหน้ าเสนอทัง้หมดแลว้มาถามในตอนทา้ยการน าเสนอ เพื่อจะไดม้คีวาม 
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                            ต่อเนื่องกนัไป 
ทีป่ระชมุ                 เหน็ดว้ย                             
                             
มต ิ ทีป่ระชมุรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงิน ส าหรบัปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และรายงานผูส้อบบญัชีของ

บริษทั 
 เลขานุการฯ เสนอต่อทีป่ระชมุเพื่อพจิารณาอนุมตังิบการเงนิ ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ 
ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ โดยขอใหผู้จ้ดัการบญัชแีละการเงนิเป็นผูน้ าเสนอ เพื่อประกอบการ 
พจิารณา 
 ผูจ้ดัการบญัชแีละการเงนิไดน้ าเสนองบการเงนิ ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ผ่านการ 
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ ตามรายละเอยีดทีป่รากฏในหนงัสอืรายงานประจ าปี 2561 เพื่อใหท้ีป่ระชมุ 
รบัทราบและพจิารณา 

  ในดา้นของฐานะการเงนิ (งบรวม) สนิทรพัยร์วมของบรษิทัในปี 2561 อยู่ที ่4,833 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี 
2560 อยู่ที ่4,999 ลา้นบาท ลดลง 3.3% คดิเป็นจ านวนเงนิ 167 ลา้นบาท หนี้สนิในปี 2561 อยู่ที ่2,805 ลา้นบาท เมื่อ
เทยีบกบัปี 2560 อยู่ที ่2,985 ลา้นบาท ลดลง 6% คดิเป็นจ านวนเงนิ 180   ลา้นบาท และส่วนของผูถ้อืหุน้ในปี 2561 
อยู่ที ่2,027 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2560 อยู่ที ่2,014 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 0.7% คดิเป็นจ านวนเงนิ 13 ลา้นบาท  
 
  สรุปผลประกอบการปี 2561 รายไดห้ลกั คอื รายไดค้่าเช่าและรายไดข้ายรถในปี 2561 รายไดค้า่เช่าอยู่ที ่
2,092 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2560 อยู่ที ่2,081 ลา้นบาท ลดลง 0.5% ในดา้นค่าใชจ้่ายปี 2561 อยู่ที ่1,871 ลา้นบาท 
เมื่อเทยีบกบัปี 2560 อยู่ที ่1,780 ลา้นบาท  ก าไรสทุธปีิ 2561 อยู่ที ่254 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2560 อยู่ที ่340 ลา้น 
บาท ลดลง 25.4%  
รายไดร้วม แยกเป็น ค่าเช่ารบั ในปี2561 อยู่ที ่1,199 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบั ปี2560 อยู่ที ่1,147 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 
 4.6% รายไดจ้ากการขายรถ ในปี 2561 อยู่ที ่554 ลา้นบาทเมื่อเทยีบกบั ปี2560 อยู่ที ่695 ลา้นบาท ลดลง20.3% 
ในดา้นก าไรสทุธ ิและอตัราก าไรสทุธ ิ12 เดอืน จากปี2561 อยู่ที ่254 ลา้นบาท คดิเป็น 12.2% เมื่อเทยีบกบัปี2560 อยู่ 
ที ่340 ลา้นบาท คดิเป็น 16.3% ในดา้นหนี้สนิรวมกบัสนิทรพัยร์วม 

หนี้สนิรวม : สนิทรพัยร์วม งบเฉพาะกจิการปี 2561 อยู่ที ่60.9% เทยีบกบัปี 2560 อยู่ที ่62.5%  ดา้นงบการเงนิรวมปี 
2561 อยู่ที ่58% เทยีบกบัปี 2560 อยู่ที ่59.7%  

D/E งบเฉพาะกจิการปี 2561 อยู่ที ่1.5 เท่า เทยีบกบัปี 2560 อยู่ที ่1.6 เท่า ดา้นงบรวมปี 2561 อยู่ที ่1.3 เท่า เทยีบ
กบัปี 2560 อยู่ที ่1.4 เท่า  

ROA&ROE ของปี 2561 และ ปี 2560 ปรบัลดลง โดยที ่ROA ปี 2561 อยู่ 4.3% เทยีบกบัปี 2560     อยู่ที ่6.5% ส่วน 
ROE ของปี 2561 อยู่ 10.4% เทยีบกบัปี 2560 อยู่ที ่15.7% 
 
เลขานุการฯ สอบถามทีป่ระชมุวา่ มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยั หรอืตอ้งการซกัถามประการใดหรอืไม่ 
ไม่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามเพิม่เตมิ 

ทีป่ระชมุพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
เลขานุการฯ ประกาศผลการนบัคะแนน 
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มต ิ ทีป่ระชมุไดร้่วมกนัพจิารณางบการเงนิซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ มมีตโิดยคะแนน
เสยีงเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยทัง้หมด 186,940,410  เสยีง รบัรองอนุมตังิบการเงนิส าหรบัปีสิน้สดุ ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไร และจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 

 เลขานุการฯ เสนอต่อทีป่ระชุมเพื่อพจิารณาจดัสรรก าไร และจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 
2561 โดยจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรา 0.80 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจ านวน 200 ลา้นบาท โดยเงนิปันผลระหว่าง
กาลจ านวนรวม 100 ลา้นบาท (อตัรา 0.40 บาทต่อหุน้) ไดม้กีารจ่ายแลว้ในวนัที ่7 กนัยายน 2561 และเงนิปันผลที่
เหลอืจ านวน 100 ลา้นบาท (อตัรา 0.40 บาทต่อหุน้) จะจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่24 พฤษภาคม 2562 (รายละเอยีด
ปรากฎตามภาพ) 
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 เลขานุการฯ สอบถามทีป่ระชมุวา่ มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยั หรอืตอ้งการซกัถามประการใดหรอืไม่ 
ไม่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามเพิม่เตมิ 

ทีป่ระชมุพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
เลขานุการฯ ประกาศผลการนบัคะแนน 

 
มต ิ ทีป่ระชมุไดร้่วมกนัพจิารณามมีตโิดยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยทัง้หมด 
186,940,410  เสยีง ใหจ้่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 โดยจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรา 
0.80 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจ านวน 200 ลา้นบาท โดยเงนิปันผลระหว่างกาลจ านวน 100 ลา้นบาทบาท (อตัรา 0.40 บาท
ต่อหุน้) ไดม้กีารจ่ายแลว้ในวนัที ่7 กนัยายน 2561 และเงนิปันผลทีเ่หลอืจ านวน 100 ลา้นบาท (อตัรา 0.40 บาทต่อ
หุน้) จะจ่ายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในวนัที ่24 พฤษภาคม 2562 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 เลขานุการฯ แจง้ว่า เน่ืองจากวาระการประชุมวาระที ่5 นี้มปีระเดน็ทีส่มควรขอแยกพจิารณาออกเป็น 3 
ประเดน็ย่อย เพื่อความสะดวกในการพจิารณา ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ก าหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระจ านวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามญัประจ าปี ซึง่กรรมการทีอ่อกตามวาระในปีนี้ มจี านวน 2 ท่าน คอื 1.นายพเิทพ 
จนัทรเสรกีุล ประธานกรรมการ 2.นายพชิติ จนัทรเสรกีุล กรรมการผูจ้ดัการ 
 คณะกรรมการสรรหารและก าหนดค่าตอบแทนบรษิทั ซึง่ไม่รวมกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยี ไดร้ว่มกนัพจิารณา
จากคุณสมบตัเิป็นรายบุคคลอยา่งละเอยีดรอบคอบ กล่าวคอื ตอ้งเป็นบุคคลผูท้รงคุณวฒุ ิประสบการณ์ มพีืน้ฐานและ
ความเชีย่วชาญจากหลากหลายอาชพี และมปีระสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการขอบบรษิทัโดยตรง มภีาวะผูน้ า 

อตัราต่อหุน้ 
 เป็นจ านวนเงนิ (ลา้นบาท) 

ตารางเปรยีบเทยีบการจ่ายเงนิปันผล 



 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 หนา้ 7 

 

วสิยัทศัน์กวา้งไกล เป็นผูม้คีุณธรรมและจรยิธรรม มคีวามสามารถในการแสดงความคดิเหน็อย่างเป็นอสิระ มคีุณสมบตัิ
เหมาะสม และปฏบิตังิานในต าแหน่งหน้าทีก่รรมการไดเ้ป็นอย่างดตีลอดมา และมมีตเิหน็ชอบ โดยใหน้ าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบรษิทั และมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั มมีตเิหน็ชอบและใหน้ าเสนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2562 เลอืกตัง้กรรมการทีค่รบออกตามวาระทัง้ 2 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง 
 เลขานุการบรษิทั ไดส้อบถามทีป่ระชุมเกีย่วกบัการเลอืกตัง้กรรมการทัง้ 2 ท่าน และเมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ใดมี
ขอ้สอบถาม จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมต ิ
 5.1 นายพเิทพ จนัทรเสรกีุล โดยประวตัยิ่อของกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 2 ของค าบอกกล่าวเรยีก
ประชุมทีไ่ดจ้ดัสง่ไปยงัท่านผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าแลว้ 
 เลขานุการฯ สอบถามทปีระชมุวา่ มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยัหรอืตอ้งการซกัถามประการใดหรอืไม่ 
ไม่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามเพิม่เตมิ 

ทีป่ระชมุพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
เลขานุการฯ ประกาศผลการนบัคะแนน 

 
มต ิ ทีป่ระชมุไดร้่วมกนัพจิารณาแลว้ มมีตโิดยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ดว้ยคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยทัง้หมด  
186,940,410   เสยีง จงึถอืไดว้า่ทีป่ระชมุมมีตดิว้ยเสยีงเป็นเอกฉนัทใ์หน้ายพเิทพ จนัทรเสรกีุล เป็นกรรมการต่อไป 
อกีวาระหนึ่ง 
 5.2 นายพชิติ จนัทรเสรกีุล โดยประวตัยิ่อของกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 2 ของค าบอกกล่าวเรยีก
ประชุมทีไ่ดจ้ดัสง่ไปยงัท่านผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าแลว้ 
 เลขานุการฯ สอบถามทปีระชมุวา่ มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยัหรอืตอ้งการซกัถามประการใดหรอืไม่ 
ไม่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามเพิม่เตมิ 

ทีป่ระชมุพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
เลขานุการฯ ประกาศผลการนบัคะแนน 

มต ิ ทีป่ระชมุไดร้่วมกนัพจิารณาแลว้ มมีตโิดยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสยีงทัง้หมด 186,940,410   
เสยีง จงึถอืไดว้่าทีป่ระชุมมมีตดิว้ยเสยีงเป็นเอกฉนัทใ์ห ้นายพชิติ จนัทรเสรกีุล  เป็นกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่ง 

 5.3 พจิารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี  2562 โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมโดยการเปรยีบเทยีบอา้งองิจากธุรกจิประเภทเดยีวกนั รวมถงึพจิารณาจากการขยายตวัทางธุรกจิ และการ
เตบิโตทางผลก าไรของบรษิทัแลว้เหน็สมควรก าหนดใหป้รบัเพิม่ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 ขึน้ประมาณรอ้ยละ 10 
และจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2562 ภายในวงเงนิไม่เกนิ 5,000,000 บาท (หา้ล้านบาทถ้วน) (รายละเอยีด
ปรากฎตามภาพ) 
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5,000,000 
1,828,770 

5,000,000 
2,171,075 

5,000,000 
 

 
  

ค่าตอบแทนกรรมการ 

   - วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้น 
      - ค่าตอบแทนกรรมการที่เกิดขึน้ 

(หน่วย : บาท) 
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เลขานุการฯ สอบถามทปีระชมุวา่ มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยัหรอืตอ้งการซกัถามประการใดหรอืไม่ 
ไม่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามเพิม่เตมิ 

ทีป่ระชมุพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
เลขานุการฯ ประกาศผลการนบัคะแนน 

 
มต ิ ทีป่ระชมุไดร้่วมกนัพจิารณาแลว้ มมีตโิดยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยทัง้หมด 
186,940,410   เสยีง จงึถอืไดว้า่ทีป่ระชมุมมีตดิว้ยเสยีงเป็นเอกฉนัทใ์ห ้ ก าหนดปรบัเพิม่ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 
ขึน้รอ้ยละ 10 และจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2562 ภายในวงเงนิไม่เกนิ 5,000,000 บาท (หา้ลา้นบาทถว้น)  
และใหม้ผีลตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เป็นตน้ไป  
 
วาระท่ี 6 พิจารณาเลอืกตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชีท่ีจะส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

และก าหนดค่าสอบบญัชี 
 เลขานุการฯ เสนอนางสาวโสรยา ตนิตะสวุรรณ์  (ผูส้อบบญัชใีบอนุญาตเลขที ่8658) และ/หรอืนายพจน์ อศัว 
สนัตชิยั (ผูส้อบบญัชใีบอนุญาตเลขที ่4891) แห่งบรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัส าหรบั 
รอบปีบญัชทีีจ่ะสิน้สดุลงในวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และก าหนดค่าสอบบญัชเีป็นจ านวน 965,000 บาท (รายละเอยีด 
ปรากฎตามภาพ) 
 
 
 

 
 

เลขานุการฯ สอบถามทปีระชมุวา่ มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยัหรอืตอ้งการซกัถามประการใดหรอืไม่ 
ไม่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามเพิม่เตมิ 

ทีป่ระชมุพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
เลขานุการฯ ประกาศผลการนบัคะแนน 

 
มต ิ ทีป่ระชมุไดร้่วมกนัพจิารณา และมมีตโิดยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยทัง้หมด 

186,940,410   เสยีง จงึถอืไดว้า่ทีป่ระชมุมมีตดิว้ยเสยีงเป็นเอกฉนัทใ์ห ้ แต่งตัง้ นางสาวโสรยา ตนิตะสวุรรณ์  

ตารางเปรียบเทียบคา่สอบบัญช ี
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(ผูส้อบบญัชใีบอนุญาตเลขที ่8658) และ/หรอืนายพจน์ อศัวสนัตชิยั (ผูส้อบบญัชใีบอนุญาตเลขที ่4891) แห่ง
บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัส าหรบัรอบปีบญัชทีีจ่ะสิน้สดุลงในวนัที ่31 
ธนัวาคม 2562 และก าหนดค่าสอบบญัชเีป็นเงนิ 965,000 บาท 

 
วาระที ่7 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จ านวน 1,000 ล้านบาท 
 เลขานุการฯเสนอ พจิารณาอนุมตักิารเพิม่วงเงนิการออกและเสนอขายหุน้กูจ้ านวน 1,000 ลา้นบาท  โดย
เพิม่จาก 1,200 ลา้นบาท เป็น 2,200 ลา้นบาท ทัง้นี้มลูค่ารวมของหุน้กู ้(ตามมลูค่าทีต่ราไว)้ ทีอ่อกใหมใ่นคราวใดคราว
หนึ่ง เมื่อนบัรวมกบัมลูค่ารวมของหุน้กูบ้รษิทัฯ (ตามมลูค่าทีต่ราไว)้ ทีย่งัมไิดไ้ถ่ถอนทัง้หมด ณ ขณะทีอ่อกหุน้กูใ้หมใ่น
คราวนัน้ๆ จะตอ้งมจี านวนไม่เกนิ 2,200 ลา้นบาท และคณะกรรมการบรหิาร เป็นผูม้อี านาจในการด าเนินการเกีย่วขอ้ง
การออกและเสนอขายหุน้กู ้

   เลขานุการฯ สอบถามทปีระชมุว่า มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยัหรอืตอ้งการซกัถามประการใดหรอืไม่ 
คุณฮัง่ไช(้ผูถ้อืหุน้)     ขอสอบถามว่า rating ของหุน้กูชุ้ดน้ีและรายละเอยีดของหุน้กูท้ีอ่อกไปแลว้ว่ามจี านวน 
                            เท่าไหรแ่ละหุน้กูท้ีจ่ะออกใหม่มอีตัราดอกเบีย้อยู่เท่าไหร่                             
ประธานฯ                ผมขอใหคุ้ณศกัดธิชัซึง่เป็นผูด้แูลเรื่องนี้เป็นผูต้อบค าถามในเรื่องนี้ 
คุณศกัดธิชั              ในสว่นของ rating อยู่ที ่A-วงเงนิเดมิอยูท่ี1่,200 ลา้นบาทออกไปแลว้ 1,150 ลา้นบาท ภาระยงั 
                            ไม่ไดม้กีารช าระเนื่องดว้ยจะครบในปี2563 สว่นหนึ่งและในปี2565 อกีสว่นหนึ่ง ส าหรบัหุน้กู ้

    คราวนี้ จ านวน 1,000 ลา้นบาท จะเริม่ขายในชว่งไตรมาส 3 มลูค่าทีว่างแผนไวค้อื 400-500  
    ลา้นบาทโดยอตัราดอกเบีย้ทีม่คีุยไวก้บันกัลงทุนสมัพนัธอ์าจจะมกีารปรบัขึน้จากของเดมิ yield 
    เดมิอยู่ที2่.4กว่าๆจากกลางปีทีแ่ลว้แต่ในคราวนี้อาจมกีารขยบัขึน้ ทัง้นี้ยงัไม่ไดส้รุปหรอืตดัสนิใจ                             

ไม่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามเพิม่เตมิ 
   ทีป่ระชมุพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนน 
   เลขานุการฯ ประกาศผลการนบัคะแนน 

มต ิ ทีป่ระชมุไดร้่วมกนัพจิารณา และมมีตโิดยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยทัง้หมด 
186,940,410   เสยีง จงึถอืไดว้า่ทีป่ระชมุมมีตดิว้ยเสยีงเป็นเอกฉนัทอ์นุมตักิารเพิม่วงเงนิการออกและเสนอขายหุน้กู้
จ านวน 1,000 ลา้นบาท  เพิม่จาก 1,200 ลา้นบาท เป็น 2,200 ลา้นบาท 
 
วาระท่ี 8 พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
               ประธานฯ สอบถามทีป่ระชุมว่า มผีูถ้อืหุน้ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใหท้ีป่ระชุมพจิารณาหรอืไม่ ซึง่ไมม่ผีูใ้ด 
เสนอเรื่องอื่นใดเป็นระเบยีบวาระ และไดส้อบถามทีป่ระชมุว่ามขีอ้สงสยั หรอืตอ้งการซกัถามประการใดเพิม่เตมิหรอืไม่ 
 

ไม่มผีูใ้ดเสนอเรื่องอื่นๆ ใหพ้จิารณาอกี ประธานฯ จงึกล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชมุและกล่าวปิดประชุม 
 
เลกิประชุมเวลา 11.30 น. 
     ลงชื่อ.....................................................ประธานทีป่ระชุม 
                 (นายพเิทพ  จนัทรเสรกีุล) 
 
     ลงชื่อ..........................................เลขานุการบรษิทั/ผูจ้ดรายงานประชุม 
                    (ว่าทีร่อ้ยตรนีพพล ศกัดิท์อง) 
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