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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 
บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 

--------------------------------------------------------- 
วัน เวลา และสถานที่ 
 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชมุเมเปิล 3 ชัน้ 2 
โรงแรมเมเปิล เลขท่ี 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

กรรมการที่เข้าประชุม 
1. ดร.กิตต ิ ยงค์สงวนชยั ประธานกรรมการ 
2. รศ. ศรัณย์          ชเูกียรติ             กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายอษัฎางค์      ศรีศภุรพนัธ์         กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
4. นายพงษ์ไชย เกษมทวศีกัดิ ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายนิติพทัญ์   ยงค์สงวนชยั       กรรมการ  
6. นายอรรถสทิธ์ิ มัง่มี                   กรรมการ 
7. นายณชัชา          ยงค์สงวนชยั       กรรมการ 
8. นายนิทศัน์      ยงค์สงวนชยั       กรรมการ 

ผู้บริหารของบริษัท 
1. นายสรุชยั  วณิชวิกรม กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
2. นายพิเชษฐ์ เรืองทิพย์ กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดและขาย 
3. นางสาวธนัยาภรณ์   จนัตรี กรรมการบริหาร และผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบตัิการ 

ที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุม 
1. นายสมัฤทธ์ิชยั ตัง้หะรัฐ บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2. นายกฤษฎา กิตติกาญจนารัตน์ บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

เร่ิมประชุมเวลา   13.00 น. 

 เร่ิมการประชุม เวลา 13.00 น. ดร.กิตติ  ยงค์สงวนชัย ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานในการประชุม แจ้งต่อที่
ประชมุว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ ทัง้สิน้จ านวน 48 คน จากจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 79 คน รวม
จ านวนหุ้น 392,700,000 หุ้น  ซึ่งหุ้นของบริษัทมีทัง้หมด 500,000,000 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 78.54 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด ซึง่ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท ประธานจึงกลา่วเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 และก่อนเร่ิม
เข้าสูก่ารพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ประธานฯ ขอให้ฝ่ายจดัการที่ดแูลการประชุม ได้ชีแ้จงผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมถึงวิธีการออกเสียง
และลงคะแนน  

 ฝ่ายจดัการผู้ดแูลการประชมุ ได้ชีแ้จงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ หรือแต่
ละครัง้ หากไม่มีผู้ ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิวาระดงักลา่ว หากมีผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้ วย
หรืองดออกเสยีงจึงจะให้ออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนน และในวาระการแต่งตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ จะท า
การพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ คือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง 
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ส าหรับวาระการประชุมในวนันี ้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ยกเว้นในระเบียบวาระท่ี 2 ซึง่เป็นเร่ืองเพื่อทราบ ไมม่ีการออกเสยีงลงคะแนน 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม และเมื่อปรากฎวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นใดซกัถาม 

 ประธานฯ ได้ด าเนินการประชมุไปตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 
 ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 23 
เมษายน 2561 ซึง่ทางบริษัทได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุลว่งหน้าแล้วรายละเอียดตามสิง่ที่แนบมาด้วย 1 

 ทัง้นีป้ระธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซกัถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
ประธานได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงหรือไม ่ประธานฯ จึงสรุปมติการประชมุดงันี ้

 มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิ รับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

เห็นด้วย                       392,700,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสยีง 0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
จ านวนเสยีงทัง้หมดในวาระนี ้   392,700,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
  ประธานฯ มอบหมายให้นายสรุชยั  วณิชวิกรม  ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ได้รายงานผลการด าเนินงานของ
บริษัทในรอบปี 2561 เพื่อเสนอให้ที่ผู้ ถือหุ้นประชมุพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ตามรายละเอียดและสาระส าคญั
สรุปดงันี ้

1.  ยอดขาย รายได้จากการขายและบริการ รายได้ดอกเบีย้ และรายได้อื่น 

 

 

 

 

 

   หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 2560 2561 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้รวม 444 490 46 10.36 

รายได้จากการขายรถแท็กซี่ 279 299 20 7.16 

สินเชื่อเช่าซือ้รถยนต์ 158 179 21 13.29 

การรับซือ้สิทธิเรียกร้อง - 1 1 100.00 

รายได้อื่น 8 11 3 37.50 
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2.  ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า 
   หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 2560 2561 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

ล้านบาท ร้อยละ 

บริษัท แอพแท็กซี่ จ ากัด (0.3) (2.5) (2.2) 733.33 

3.  ก าไรส าหรับปี 
   หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 2560 2561 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

ล้านบาท ร้อยละ 

ก าไรส าหรับปี 39 59 20 51.28 

 ทัง้นีป้ระธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซกัถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
และเนื่องจากวาระนีเ้ป็นเร่ืองเพื่อทราบ จึงไมต้่องลงคะแนนเสยีง 

  มติที่ประชุม 
  ที่ประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2561 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
  ประธานฯ มอบหมายให้นายสรุชยั  วณิชวิกรม ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดเก่ียวกบั
งบการเงินของบริษัทฯ ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ของบริษัท สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั และได้ผา่นการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมทัง้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เมื่อวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2562 
เพื่อท าให้ทราบถึงผลการด าเนินงาน ฐานะการเงินของบริษัท รวมไปถึงจ านวนเงินสินทรัพย์ หนีส้ิน และส่วนของเจ้าของ (ทุน) มี
จ านวนเทา่ใด โดยสรุปสาระส าคญัจากงบการเงินรวมให้ที่ประชมุได้พิจารณา โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
สินทรัพย์รวม         หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 2560 2561 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์รวม            962  1,174 212 22.03 

สินทรัพย์หมุนเวียนรวม            330  398 68 20.60 

   เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด              19  17 (2) (10.52) 

   ลูกหนีภ้ายใต้สัญญาเช่าการเงนิ            270  326 56 20.74 

   สินค้าคงเหลอื              35  44 9 25.71 

   อื่นๆ                6 11 5 83.33 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม            632  776 144 22.78 

   ลูกหนีร้ะยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ            598  733 135 22.57 

   อาคารและอุปกรณ์              18  18 - - 

   อื่นๆ              16  25 9 56.25 
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หนีส้นิรวม         หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 2560 2561 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

ล้านบาท ร้อยละ 

หนีส้นิรวม 705 861 156 22.12 

หนีส้นิหมุนเวียน 661 841 180 27.23 

   เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 543 679 136 25.04 

   หนีส้นิส่วนที่ถงึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 24 24 - - 

   เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบุคคลที่เกี่ยวข้องและอื่น 68 119 51 75.00 

   อื่นๆ 26 19 (7) 26.92 

หนีส้นิไม่หมุนเวียน 44 20 (24) (54.54) 

   เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 41 17 (24) (58.53) 

   อื่นๆ 3 3 - - 
 

ส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม   หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 2560 2561 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น             257  313 56 21.78 

ทุนที่ออกและช าระแล้ว 250 250 - - 

ก าไรสะสม 4  60 56 1,400.00 

อื่นๆ 3 3 - - 
 

งบก าไรขาดทุนรวม         หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 2560 2561 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้รวม 444 490 46 10.36 
หัก ต้นทนุขายและคา่ใช้จา่ยรวม            394  416.5 22.5 5.71 
ก าไรก่อนสว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในกิจการร่วมค้า               50  73.5 23.5 47.00 
บวก สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในกิจการร่วมค้า (0.3) (2.5) (2.2) (733.33) 
ก าไรก่อนสว่นภาษีเงินได้นิติบคุคล       49  71 22 44.89 
หัก ภาษีเงินได้นิติบคุคล               10  (14) (4) (140.00) 
ก าไรส าหรับปี จากตามวิธีสว่นได้เสยี          39  57 18 46.15 

  ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2561 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทฯ ซึง่แสดงความเห็นวา่ งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ ผลการด าเนินงาน
และกระแสเงินสดถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตราฐานรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการ
สอบทานแล้ว 



  

- 5 - 

 หลงัจากนัน้ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง และไม่มีข้อซกัถาม
หรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิ งบการเงินประจ าปี 

2561 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดงันี ้  
เห็นด้วย                       392,700,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสยีง 0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
จ านวนเสยีงทัง้หมดในวาระนี ้   392,700,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงนิปันผลส าหรับระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 46 บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) 

ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิ (10) ของทนุ
จดทะบียน ซึ่งจากผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่าบริษัทมีก าไรสทุธิที่สามารถพิจารณาจดัสรรก าไร
สทุธิเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และยงัสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลส าหรับระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 
โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจยัตา่งๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั และการจ่ายปันผล
นัน้จะต้องไมม่ีผลกระทบตอ่การด าเนินงานตามปกติของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

การจัดสรรก าไรสุทธิไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผล 
1. จดัสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทนุส ารองของบริษัทฯ จ านวน 2,962,646 บาท จนกวา่ทนุส ารองตามกฎหมายจะมีจ านวนเทา่กบัร้อยละ 

10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
2. จ่ายเงินปันผล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 52,000,000 บาท 
3. ก าหนดรายช่ือผู้มีสทิธิรับเงินปันผล ตามรายช่ือที่ปรากฎในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 17 เมษายน 2562 และก าหนดจ่ายเงิน

ปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 

รายละเอียดการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลปรากฏดังนี ้

รายการ จ านวนเงนิ (บาท) 

ก าไรสะสม สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 55,451,572.00 

หัก   ทนุส ารองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 (2,962,646.00) 

ก าไรสะสมหลงัจดัสรรเงินทนุส ารองตามกฎหมายที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ 52,488,926.00 

เสนอจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.104 บาท 52,000,000.00 

ก าไรสะสมหลงัจ่ายเงินปันผล 488,926.00 

 หลงัจากนัน้ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซกัถามหรือข้อคิดเห็น
เพิ่มเติม ประธานได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงหรือไม ่ประธานฯ จึงสรุปมติการประชมุดงันี ้
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 มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนอนมุตัิจ่ายเงินปันผลส าหรับ
ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

เห็นด้วย                       392,700,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสยีง 0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
จ านวนเสยีงทัง้หมดในวาระนี ้   392,700,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับปี 2562 
 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีประจ าปี 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2562 ซึง่เดิมในปีที่ผา่นมาบริษัทฯ 
ได้แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจาก บริษัท สยามทรูซ สอบบัญชี จ ากัด แต่ เนื่องจากในปีนีท้างคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า บริษัท                 
เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นบริษัทผู้สอบบญัชีที่มีทีมงาน มีมาตรฐานระดบัสากล และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบ            
งบการเงิน ไมม่ีความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้เสียกบับริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่อยา่งใด มีความเป็น
อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงิน และเพื่อเป็นการยกระดบัความเช่ือมัน่รายงานทางการเงินของบริษัทจ ากดั 
ทัง้นี ้โดยก าหนดให้ นางสาวอรพิน  สินทวรกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 9441 หรือ นางสาวอรวรรณ  โชติวิริยะกุล ผู้สอบบญัชี
รับอนุญาตเลขที่ 10566 หรือ นางสาวฐิติมา  พงษ์ชัยยงค์ ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 10728 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี สอบบัญชี 
จ ากัด หรือผู้ สอบบัญชีท่านอื่นภายในส านักงานเดียวกันเป็นผู้ ลงลายมือช่ือในรายงานการตรวจสอบของบริษัท นอกจากนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี เห็นควรเสนอให้ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิคา่ตอบแทนส าหรับผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2562 

 ทัง้นีค้า่ตอบแทนดงักลา่วยงัไมร่วมค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ เช่น การเดินทาง คา่แสตมป์ และอื่นๆ ฯลฯ โดยเปรียบเทียบ
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีที่เสนอส าหรับปี 2562 กบัคา่ตอบแทนในปีที่ผา่นมาได้ดงันี ้

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทย้อนหลัง 1 ปี 

รายละเอียด (หน่วย:บาท) 
บริษัท เคพีเอ็มจี 

ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
2562 

บจก. สยาม ทรูธ 
 สอบบัญชี  

2561 

ผลต่างเพิ่ม (ลด) 

จ านวนเงิน % 

งานตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 1,900,000 513,700 1,386,300 269.87 

งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส 600,000 561,000 39,000 6.96 
งานตรวจสอบงบการเงินรวม คา่สอบทาน 
ข้อมลูทางการเงินของบริษัทร่วม 

- 80,000 (80,000) (100) 

งานสอบทานงบการเงินรวม คา่สอบทานข้อมลู 
ทางการเงินของบริษัทร่วม (30,000 บาท ตอ่ไตรมาส) 

- 90,000 (90,000) (100) 

รวมทัง้สิน้ 2,500,000 1,244,700 1,255,300 100.86 

 หลงัจากนัน้ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซกัถามหรือข้อคิดเห็น
เพิ่มเติม ประธานได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงหรือไม ่ประธานฯ จึงสรุปมติการประชมุดงันี ้
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เห็นด้วย                       392,700,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสยีง 0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
จ านวนเสยีงทัง้หมดในวาระนี ้   392,700,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่จะครบก าหนดออกตามวาระ 
 ประธานฯ ขอมอบหมายให้ฝ่ายจดัการผู้ดแูลการประชมุเป็นผู้ด าเนินการประชมุแทน และขอให้กรรมการ ที่เป็นผู้มีสว่น
ได้เสยีในวาระนี ้ได้ออกจากห้องประชมุไปก่อน จนกวา่ที่ประชมุจะลงมติในวาระนีเ้ป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

 จากนัน้ ฝ่ายจัดการผู้ดูแลการประชุม ได้ด าเนินการประชุมต่อ โดยได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญ                   
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 มีกรรมการท่ีครบก าหนดวาระการด ารงต าแหนง่จ านวน 3 ทา่น ได้แก่ 

1. นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์ กรรมการอิสระ 
2. นายนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย กรรมการและกรรมการผู้มีอ านาจ 
3. นายนิทัศน์ ยงค์สงวนชัย กรรมการและกรรมการผู้มีอ านาจ 

 ซึง่กรรมการทัง้ 3 ทา่น ตามรายนามดงักลา่วเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็น
ประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เก่ียวข้อง ดังนัน้คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
แต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่านนี ้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งในการแต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่านนี ้
จะท าการลงมติเป็น รายบคุคล ทัง้นีบ้ริษัทได้จดัสง่ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ให้กบัผู้ ถือหุ้นดงัมีรายละเอียดปรากฎ
ตามสิง่ที่แนบมาด้วย 2 

 หลงัจากนัน้ฝ่ายจัดการผู้ดูแลการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อ
ซกัถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม ่ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่
ประชมุพิจารณาลงมติเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 โดยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตัง้ นายอษัฎางค์  ศรีศุภรพันธ์ กรรมการอิสระ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิแต่งตัง้ นายอษัฎางค์  ศรีศภุรพนัธ์ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท
ตามเดิมทกุประการอีกวาระหนึง่ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

เห็นด้วย                       392,700,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสยีง 0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
จ านวนเสยีงทัง้หมดในวาระนี ้   392,700,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

  ต่อจากนัน้ เสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตัง้ นายนิติพทัญ์  ยงค์สงวนชยั กรรมการและกรรมการผู้มีอ านาจ กลบั
เข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิแต่งตัง้ นายนิติพทัญ์  ยงค์สงวนชัย กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท
ตามเดิมทกุประการอีกวาระหนึง่ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

เห็นด้วย                       392,700,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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ไมเ่ห็นด้วย 0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสยีง 0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
จ านวนเสยีงทัง้หมดในวาระนี ้   392,700,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

  ตอ่จากนัน้ เสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติแตง่ตัง้ นายนิทศัน์  ยงค์สงวนชยั กรรมการและกรรมการผู้มีอ านาจ กลบัเข้า
ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิแต่งตัง้ นายนิทศัน์  ยงค์สงวนชัย กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท
ตามเดิมทกุประการอีกวาระหนึง่ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

เห็นด้วย                       392,700,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสยีง 0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
จ านวนเสยีงทัง้หมดในวาระนี ้   392,700,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

  ประธานได้สรุปมติที่ประชมุเก่ียวกบัการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระดงันี  ้

  มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิ แต่งตัง้กรรมการแทน
กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทฯ ตามเดิมอีกวาระหนึง่ 

  โดยภายหลงัจากที่ประชมุได้ลงมติแตง่ตัง้กรรมการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายจดัการท่ีดแูลการประชมุได้ เชิญกรรมการท่ี
เป็นผู้มีสว่นได้เสยี ได้กลบัเข้าห้องประชมุเพื่อร่วมในการประชมุในวาระท่ีเหลอืตอ่ไป 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่ 
 ประธานฯ ขอเสนอให้มีการพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่ของบริษัท โดยเสนอที่ประชุมพิจารณาเพิ่ม

จ านวนกรรมการอีก 1 ท่าน ซึ่งจากเดิมมีกรรมการจ านวน 8 ท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา
คณุสมบตัิของกรรมการเข้าใหมอ่ีกหนึง่ท่าน คือ ดร.สงิห์ชยั  บณุยโยธิน แล้วเห็นว่ามีคณุสมบตัิครบถ้วน และเป็นผู้ที่เหมาะสมโดยมี
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นี ้ข้อมลูเบือ้งต้น ประวตัิกรรมการเข้า
ใหมแ่ละคณุสมบตัิของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู ตามรายละเอียดที่ปรากฎตามสิง่ที่แนบมาด้วย 3 

 หลงัจากนัน้ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซกัถามหรือข้อคิดเห็น
เพิ่มเติม ประธานได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงหรือไม ่ประธานฯ จึงสรุปมติการประชมุดงันี  ้

เห็นด้วย                       392,700,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสยีง 0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
จ านวนเสยีงทัง้หมดในวาระนี ้   392,700,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

  มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิแต่งตัง้ ดร.สิงห์ชัย  
บณุยโยธิน เป็นกรรมการเข้าใหมข่องบริษัทฯ 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
 ประธานฯ ขอให้ฝ่ายจดัการผู้ดแูลการประชุม เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการให้ที่ประชมุได้พิจารณาโดย
บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั และผลประโยชน์ตอบ
แทนในลกัษณะอื่น โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยูใ่นปัจจบุนั เปรียบเทียบกบัข้อมลูการจ่ายคา่ตอบแทนของบริษัทอื่น
ที่อยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกบับริษัท และก าหนดหลกัเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวงั ให้มีความเป็นธรรม และ
เป็นการตอบแทนบคุคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลส าเร็จ จึงขอน าเสนอตอ่ที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2562 เป็นวงเงิน 3,000,000 บาท (จากเดิมในปี 2561 วงเงิน 1,800,000 บาท) โดยเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ในการ
จ่ายให้อยูใ่นดลุพินิจของคณะกรรมการบริษัท ดงันี ้

องค์ประกอบค่าตอบแทน ประกอบด้วย 
 1.  คา่เบีย้ประชมุกรรมการบริษัท (เฉพาะกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชมุ) 
 2.  คา่เบีย้ประชมุกรรมการตรวจสอบ (เฉพาะกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชมุ) 
 3.  โบนสักรรมการ 

  ในปีบัญชี 2561 ที่ผ่านมา ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (ค่าเบีย้ประชุม) เป็นจ านวนเงิน 740,000 บาท                    
จ่ายคา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (คา่เบีย้ประชมุ) 360,000 บาท และโบนสักรรมการจ านวน 300,000 บาท รวมเป็นจ านวน
เงิน 1,400,000 บาท เป็นไปตามที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ได้อนมุตัิไว้โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ช่ือ – สกลุ 
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท 

(คา่เบีย้ประชมุ) 
คา่ตอบแทนกรรมการ 

ตรวจสอบ (คา่เบีย้ประชมุ) 
โบนสักรรมการ 

1.  พลต ารวจเอกธวชัชยั  ภยัลี ้* 30,000.- - - 
2.  ดร.กิตติ  ยงค์สงวนชยั ** 160,000.- - - 
3.  นายอษัฎางค์  ศรีศภุรพนัธ์ 80,000.- 100,000.- 100,000.- 
4.  นายพงษ์ไชย  เกษมทวีศกัดิ์ 80,000.- 100,000.- 100,000.- 
5.  รศ.ศรัณย์  ชเูกียรติ 80,000.- 160,000.- 100,000.- 
6.  นายนิทศัน์  ยงค์สงวนชยั 80,000.- - - 
7.  นายนิติพทัญ์  ยงค์สงวนชยั 80,000.- - - 
8.  นายณชัชา  ยงค์สงวนชยั 80,000.- - - 
9.  นายอรรถสทิธ์ิ  มัง่มี  70,000.- - - 

หมายเหตุ   1.  * กรรมการครบวาระ    ** กรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ใหม่แทนกรรมการท่ีครบวาระ  
  2.  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และกรรมการบริหารความเสีย่งจะไมม่ีคา่ตอบแทน (คา่เบีย้ประชมุ) 

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 

1.  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

     1.1  คา่เบีย้ประชมุ ปี 2561 ปี 2562  

 ประธานกรรมการบริษัท 40,000 40,000 บาท/ทา่น/ครัง้ 

 กรรมการบริษัท 15,000 15,000 บาท/ทา่น/ครัง้ 
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2.  ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

     2.1  คา่เบีย้ประชมุ ปี 2561 ปี 2562  

       ประธานกรรมการตรวจสอบ    30,000 30,000 บาท/ทา่น/ครัง้ 

       กรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 บาท/ทา่น/ครัง้ 

3.  โบนัสกรรมการบริษัท (ไม่เกิน) 100,000 100,000 บาท/ทา่น 

หมายเหตุ   กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน และกรรมการบริหารความเสีย่งจะไมม่คีา่ตอบแทน (คา่เบีย้ประชมุ) 

  หลงัจากนัน้ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคดิเห็นเพิม่เตมิ แตไ่มม่ข้ีอซกัถามหรือข้อคิดเห็น
เพิ่มเติม ประธานได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงหรือไม ่ประธานฯ จงึสรุปมติการประชมุดงันี ้

 มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออก
เสยีงลงคะแนนอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย                       392,700,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสยีง 0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
จ านวนเสยีงทัง้หมดในวาระนี ้   392,700,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ. 3 เร่ืองวัตถุประสงค์ของบริษัท  
 ประธานฯ ขอให้ฝ่ายจดัการผู้ดแูลการประชมุ ได้เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดที่เก่ียวข้องให้ที่ประชมุได้พิจารณา 

 โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 3. “วตัถปุระสงค์ของบริษัทมี 28 ข้อ”  

 ทัง้นี ้โดยให้เพิ่มวตัถปุระสงค์ 2 ข้อ “ข้อ 27. ประกอบกิจการเป็นนายหน้าประกนัชีวติ” “ข้อ 28. ประกอบกิจการ ให้กู้ยืม
เงิน โดยวิธีรับจ านองอสงัหาริมทรัพย์ หรือรับซือ้อสงัหาริมทรัพย์ โดยวิธีขายฝาก โดยมิได้รับฝากเงิน หรือรับเงินจากประชาชนและใช้
ประโยชน์จากเงินนัน้ และยกเว้นธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทนุ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์” เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชน
จ ากดั คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เร่ืองวตัถปุระสงค์ของ
บริษัท โดยให้เพิ่มวตัถปุระสงค์ 2 ข้อ “ข้อ 27. ประกอบกิจการเป็นนายหน้าประกนัชีวิต” “ข้อ 28. ประกอบกิจการ ให้กู้ยืมเงิน โดยวิธี
รับจ านองอสงัหาริมทรัพย์ หรือรับซือ้อสงัหาริมทรัพย์ โดยวิธีขายฝาก โดยมิได้รับฝากเงิน หรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์
จากเงินนัน้ และยกเว้นธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทนุ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์” ซึง่หลงัจากได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท และ
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น จึงจะด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ. 3 (วตัถปุระสงค์) 
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จากนัน้จะด าเนินการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการเป็นนายหน้าประกันชีวิตต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) สว่นการประกอบกิจการ ให้กู้ยืมเงินฯ ต้องยื่นขอใบอนญุาต
ตอ่ธนาคารแหง่ประเทศไทย โดยมอบหมายให้ผู้มีอ านาจเป็นผู้ด าเนินการยื่นขอใบอนญุาต ซึง่ภายหลงัจากได้รับใบอนญุาตจากทัง้ 2 
หนว่ยงานแล้ว จึงจะสามารถด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิได้อีกครัง้ 

 หลงัจากนัน้ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซกัถามหรือข้อคิดเห็น
เพิ่มเติม ประธานได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงหรือไม ่ประธานฯ จึงสรุปมติการประชมุดงันี  ้

 มติที่ประชุม 
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 ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย                       392,700,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสยีง 0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
จ านวนเสยีงทัง้หมดในวาระนี ้   392,700,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติและให้สัตยาบันการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
                ประธานฯ ขอมอบหมายให้ นายสรุชยั  วณิชวิกรม ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ได้เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดที่
เก่ียวข้องให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมตัิและให้สตัยาบนัการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก              
นายนิพนธ์  ยงค์สงวนชัย ผู้ ถือหุ้น แก่บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) จ านวน 30,000,000 บาท, 10,000,000 บาท และ 
30,000,000 บาท ตามล าดบั รวมเป็นเงินกู้ยืมทัง้สิน้ 70,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน ซึ่งเข้าขา่ยเป็นรายการเก่ียวโยง
กนั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1)  วัน เดอืน ปี ที่เกิดรายการ 
1. วงเงินกู้ยืมรวม 30,000,000 บาท คิดอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4 ตอ่ปี เร่ิมสญัญา วนัท่ี 6 กนัยายน 2561 สิน้สดุวนัท่ี 5 กนัยายน 

2562 
2. วงเงินกู้ยืมรวม 10,000,000  บาท คิดอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4 ตอ่ปี เร่ิมสญัญา วนัท่ี 19 กนัยายน 2561 

สิน้สดุวนัท่ี 18 กนัยายน 2562 
3. วงเงินกู้ยืมรวม 30,000,000 บาท คิดอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4 ตอ่ปี เร่ิมสญัญา วนัท่ี 8 ตลุาคม 2561 สิน้สดุวนัท่ี 7 ตลุาคม 

2562  

2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้กู้   : บริษัท มิตรสบิ ลสิซิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
 ผู้ให้กู้   : นายนิพนธ์  ยงค์สงวนชยั 

3) ความสัมพนัธ์ระหว่างกนั 
นายนิพนธ์  ยงค์สงวนชยั ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ถือหุ้นร้อยละ 4.50 ของทนุจดทะเบยีนช าระแล้ว 

4) มูลค่ารวม 
 ดอกเบีย้จ่ายที่จะเกิดขึน้จากการท ารายการครัง้นี ้

 วงเงิน 30,000,000 บาท (6 กนัยายน 2561 – 5 กนัยายน 2562)  

(30 ล้านบาท x อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4 x 117/365)   384,657.54 บาท 

 วงเงิน 10,000,000 บาท (19 กนัยายน 2561 - 18 กนัยายน 2562) 

(10 ล้านบาท x อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4 x 104/365)   113,972.61 บาท 

 วงเงิน 30,000,000 บาท (วนัท่ี 8 ตลุาคม 2561 - 7 ตลุาคม 2562)  

(30 ล้านบาท x อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4 x 85/365)   279,452.06 บาท 
รวมดอกเบีย้จ่าย        778,082.19 บาท 
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 หลงัจากนัน้ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคดิเห็นเพิม่เตมิ แตไ่มม่ข้ีอซกัถามหรือข้อคิดเห็น
เพิ่มเติม ประธานได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงหรือไม ่ประธานฯ จงึสรุปมติการประชมุดงันี ้

 มติที่ประชุม 
 ที่ประชมุลงมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนอนมุตัิและให้สตัยาบนัการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย                       392,700,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสยีง 0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
จ านวนเสยีงทัง้หมดในวาระนี ้   392,700,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตัิการจัดตัง้บริษัทย่อย 2 บริษัท 
       ประธานฯ ขอให้นายพิเชษฐ์  เรืองทิพย์ ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดและขาย เป็นผู้น าเสนอข้อมลูให้แก่ที่ประชุมเพื่อใช้

ประกอบการพิจารณาอนุมตัิการจัดตัง้บริษัทย่อย 2 บริษัท โดยแยกประเภทของธุรกิจเป็น 2 ประเภท คือ 1. สินเช่ือพิโกไฟแนนซ์        
2. สินเช่ือจ าน าเล่มทะเบียน โดยบริษัทฯ ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของข้อมูลอตัราผลตอบแทนที่บริษัทจะได้รับรวมถึงปัจจัย
ความเสี่ยงต่างๆ ของสนิเช่ือทัง้ 2 ประเภท โดยสนิเช่ือจ าน าเลม่ทะเบียนมีหลกัประกนัท่ีเป็นรถยนต์โดยทัว่ไป ซึ่งสนิเช่ือประเภทนีจ้ะ
มีความคล้ายกบัสนิเช่ือที่ทางบริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจอยูใ่นปัจจบุนั แตกตา่งกนัในสว่นของหลกัประกนัท่ีบริษัทฯ มีหลกัประกนัเป็นรถ
แท็กซี่ สว่นธุรกิจจ าน าเลม่ทะเบียนจะมีรถยนต์สว่นบคุคลเป็นหลกัประกนั อีกสว่นหนึง่ที่แตกตา่งคือวนัท่ีลกูค้ามาขอสินเช่ือจะมีการ
ท าสญัญาโอนกรรมสทิธ์ิ (โอนลอย) ให้แก่บริษัทฯ โดยมีปัจจยัหลกัๆ ส าคญัคือ ธุรกิจจ าน าเลม่ทะเบียนจะมีธนาคารแหง่ประเทศไทย
ซึง่เป็นหนว่ยงานท่ีเข้ามาก ากบัดแูล โดยก าหนดให้บริษัทฯ ต้องมีทนุจดทะเบียนไมต่ ่ากวา่ 50 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้และคา่เนียมที่
สามารถเรียกเก็บจากผู้ ใช้บริการได้ไม่เกิน 28% ต่อปี เง่ือนไขการปลอ่ยสินเช่ือสามารถเลือกปลอ่ยสินเช่ือได้ทกุจงัหวดัในประเทศ
ไทย สว่นเง่ือนไขอื่นๆ การผิดนดัช าระ การแจ้งล่วงหน้า หรือเง่ือนไขของนิติกรรมสญัญาธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยงัเป็นผู้ก ากับ
ดแูลด้วยเช่นกนั โดยสินเช่ือจ าน าเล่มทะเบียนนีม้ีผู้ ใช้บริการจ านวนกว่า 3 ล้านราย มีเม็ดเงินที่ยงัคงค้างยอดหนีปั้จจุบนั ณ สิน้ปี 
2561 จ านวน 2 แสนล้านบาท อัตราดอกเบีย้ปัจจุบันในกลุ่มธนาคารให้สินเช่ืออยู่ที่ประมาณ 10%-15% เงินกู้ นอกระบบอยู่ที่
ประมาณ 40%-50% ดงันัน้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงก าหนดอตัราดอกเบีย้และค่าธรรมเนียมที่สามารถเรียกเก็บได้ไม่เกิน 28% 
ตอ่ปี ในการใช้บริการสนิเช่ือประเภทนี ้บริษัทฯ จึงเลงเห็นถึงช่องทางในการเปิดท าธุรกิจประเภทการจ าน าเลม่ทะเบียน  

 ถัดมาเป็นสินเช่ือประเภทพิโกไฟแนนซ์ หรือ สินเช่ือรายย่อยระดับจังหวัดเป็นสินเช่ือที่มีหลักประกันหรือไม่มี
หลกัประกนัก็ได้ โดยอยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของกระทรวงการคลงั มีวตัถปุระสงค์เพื่อให้สินเช่ือประเภทนีก้ระจายสูป่ระชาชนราย
ยอ่ยที่มีระดบัฐานะปานกลางลงมาได้เข้าถึงเงินทนุ โดยกระทรวงการคลงัได้มีการก าหนดเง่ือนไขวา่หากผู้ขอสินเช่ือในวงเงินไม่เกิน 
15,000 บาท /ตอ่ครัง้ ผู้ประกอบการต้องมีเงินทนุจดทะเบียนไมน้่อยกว่า 5 ล้านบาท แตห่ากผู้ประกอบต้องการปลอ่ยสนิเช่ือให้แก่ผู้
ขอสนิเช่ือเกินกวา่ 15,000 บาท แตไ่มเ่กินวงเงิน 100,000 บาท ผู้ประกอบการจะต้องมีทนุจดทะเบียนไมน้่อยกวา่ 10 ล้านบาท สว่น
อตัราคา่ธรรมเนียมก าหนดไว้หากกู้ ไม่เกิน 50,000 บาท อตัราค่าธรรมเนียมและอตัราดอกเบีย้ที่สามารถเรียกเก็บไมเ่กิน 36% ต่อปี 
หากกู้ เกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท อตัราค่าธรรมเนียมและอตัราดอกเบีย้ที่สามารถเรียกเก็บไม่เกิน 28% ต่อปี โดย
เป็นการแก้ไขปัญหาการกู้ เงินนอกระบบที่มีอตัราดอกเบีย้ที่สงูและไมเ่ป็นธรรม ซึง่ในภาพรวมของธุรกิจพิโกแนนซ์ที่ผา่นมาในปี 2561 
มีการปล่อยสินเช่ือไปแล้วกว่า 56,000 ราย มีสินเช่ือรวมกว่า 1,500 ล้านบาท คาดการณ์ว่าในปี 2562 จะมีการเติบโตขึน้ที่ระดบั 
3,000 ล้านบาท และจากข้อมูลทัง้หมดตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนัน้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบข้อมูลเพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาอนมุตัิในเร่ืองดงักลา่ว โดยในขัน้ตอนของการด าเนินการจดัตัง้บริษัทย่อยจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 
2562   
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 จากนัน้นายเดชา  หนพูริบตา ผู้จดัการแผนกกฎหมายและนิติกรรมสญัญา ชีแ้จงเพิ่มเติมให้ที่ประชมุทราบข้อมลู
การจดัตัง้บริษัทยอ่ยทัง้ 2 บริษัทวา่ในเบือ้งต้นจะมีรายละเอียดดงันี ้

การจัดตัง้บริษัทย่อย 1. 
ช่ือบริษัท อยูร่ะหวา่งการด าเนินการจดัตัง้บริษัท 
ประเทศที่จดทะเบียนจดัตัง้ ไทย 
วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ ภายในเดือนพฤษภาคม 2562 
ประเภทธุรกิจ สนิเช่ือพิโกไฟแนนซ์ 
ทนุจดทะเบียน 10 ล้าน (สบิล้าน) โดยแบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น (หนึง่แสนหุ้น) 

มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึง่ร้อยบาท) 
มลูคา่เงินลงทนุของบริษัท 9,999,700 บาท (คิดเป็นร้อยละ 99.997 ของทนุจดทะเบียน) 
สดัสว่นการถือหุ้น 1.  บมจ.มิตรสบิ ลสิซิ่ง                ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ   99.997  ของทนุจดทะเบียน 

2.  นายนิทศัน์  ยงค์สงวนชยั        ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ    0.001  ของทนุจดทะเบียน 
3.  นายนิติพทัญ์  ยงค์สงวนชยั     ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ    0.001  ของทนุจดทะเบียน       
4.  นายณชัชา  ยงค์สงวนชยั        ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ    0.001  ของทนุจดทะเบียน  

รายช่ือกรรมการ 1.  นายนิทศัน์  ยงค์สงวนชยั 
2.  นายนิติพทัญ์  ยงค์สงวนชยั 
3.  นายณชัชา  ยงค์สงวนชยั 
4.  นายสงิห์ชยั  บณุยโยธิน  

อ านาจกรรมการ ช่ือและจ านวนกรรมการ ซึง่มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ  
นายนิติพทัญ์  ยงค์สงวนชยั หรือ นายนิทศัน์  ยงค์สงวนชยั หรือ 
นายณัชชา  ยงค์สงวนชัยกรรมการสองในสามคนนี ้ลงลายมือช่ือร่วมกันและประทบัตรา
ส าคญัของบริษัท 

การจัดตัง้บริษัทย่อย 2. 
ช่ือบริษัท อยูร่ะหวา่งการด าเนินการจดัตัง้บริษัท 
ประเทศที่จดทะเบียนจดัตัง้ ไทย 
วนัท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ ภายในเดือนพฤษภาคม 2562 
ประเภทธุรกิจ สนิเช่ือจ าน าเลม่ทะเบียน 
ทนุจดทะเบียน 50 ล้าน (ห้าสบิล้าน) โดยแบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 500,000 หุ้น (ห้าแสนหุ้น) 

มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึง่ร้อยบาท) 
มลูคา่เงินลงทนุของบริษัท 49,999,700 บาท (คิดเป็นร้อยละ 99.9994 ของทนุจดทะเบียน)  
สดัสว่นการถือหุ้น 1.  บมจ.มิตรสบิ ลสิซิ่ง              ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.9994  ของทนุจดทะเบยีน 

2.  นายนิทศัน์  ยงค์สงวนชยั      ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ   0.0002  ของทนุจดทะเบยีน 
3.  นายนิติพทัญ์  ยงค์สงวนชยั   ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ  0.0002  ของทนุจดทะเบียน       
4.  นายณชัชา  ยงค์สงวนชยั      ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ  0.0002  ของทนุจดทะเบียน  
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รายช่ือกรรมการ 1.  นายนิทศัน์  ยงค์สงวนชยั  
2.  นายนิติพทัญ์  ยงค์สงวนชยั 
3.  นายณชัชา  ยงค์สงวนชยั 
4.  นายพงษ์ไชย  เกษมทวีศกัดิ์  

อ านาจกรรมการ ช่ือและจ านวนกรรมการ ซึง่มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ  
นายนิติพทัญ์  ยงค์สงวนชยั หรือ นายนิทศัน์  ยงค์สงวนชยั หรือ 
นายณัชชา  ยงค์สงวนชัยกรรมการสองในสามคนนี ้ลงลายมือช่ือร่วมกันและประทบัตรา
ส าคญัของบริษัท 

 หลงัจากนัน้ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซกัถามหรือข้อคิดเห็น
เพิ่มเติม ประธานได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงหรือไม ่ประธานฯ จึงสรุปมติการประชมุดงันี  ้

 มติที่ประชุม 
 ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเอกฉนัท์อนมุตัิการจดัตัง้บริษัทยอ่ยทัง้ 2 บริษัทโดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย                       392,700,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสยีง 0   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
จ านวนเสยีงทัง้หมดในวาระนี ้   392,700,000   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

วาระที่ 12 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆ หรือไม่ และเมื่อปรากฎว่าไม่ผู้ ใดเสนอเร่ืองอื่นๆ อีก 
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม หรือ แสดงความคิดเห็น 

 ผู้ ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามนวา่หากผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะต้องน าหุ้นในสดัสว่นที่ถกูก าหนดไว้ ซึง่ตามหลกัจะถกู
ห้ามขายตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข ตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ว่าผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นและผู้ที่เก่ียวข้องห้ามขายหุ้นภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ แต่หากกลุม่ผู้ ถือหุ้นเดิมมีความประสงค์ที่จะขอน าหุ้นสว่นที่เหลือที่ไม่ถกูห้ามขายตามหลกัเกณฑ์ฝากไว้กบั
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ต่อโดยไม่น าหุ้นสว่นนีอ้อกขายเป็นระยะเวลาอยา่งน้อย  6 เดือน เพื่อสร้างความเช่ือมัน่แก่ผู้ลงทนุรายใหม่จะ
สามารถท าได้หรือไม ่

 ประธานฯ ขอมอบหมายให้ฝ่ายจดัการผู้ดแูลการประชมุ เป็นผู้ตอบข้อซกัถามในประเด็นดงักลา่ว ฝ่ายจดัการผู้ดแูลการ
ประชุมได้ชีแ้จงวา่สามารถท าได้โดยหลงัจากวนัที่เสนอขายหลกัทรัพย์ตอ่ประชาชนในครัง้แรก (IPO) เรียบร้อยแล้ว ผู้ ถือหุ้นสามารถ
มอบหมายให้ทางบริษัทฯ เป็นผู้ด าเนินการยื่นเอกสารขอเป็นการถือครองหลกัทรัพย์ในรูปแบบใบหลกัทรัพย์ (Scrip) โดยทางศนูย์          
รับฝากหลกัทรัพย์จะจดัพิมพ์ใบหลกัทรัพย์ในช่ือของผู้ ถือหลกัทรัพย์ และจะด าเนินการออกใบหลกัทรัพย์ให้ภายใน 15 วนันบัแตว่นัที่
ได้รับค าร้อง โดยใบหลกัทรัพย์จะมอบหมายให้บริษัทฯ เป็นผู้ เก็บรักษาไว้จนกวา่จะถึงระยะเวลาอยา่งน้อย 6 เดือน 

 เมื่อไมม่ีผู้ใดสอบถาม หรือ แสดงความเห็น เพิ่มเติมอีก 

 ประธานฯ ได้กล่าวปิดประชุมในเวลา 15.00 น. โดยก่อนการปิดประชุม ประธานได้แจ้งว่าหลงัจากที่ปิดประชุมแล้ว 
ทางฝ่ายจดัการจะยงัอยูเ่พื่อตอบข้อซกัถามตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้นตอ่ และได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีเสยีสละเวลามาเข้าร่วมประชมุ 
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ปิดประชมุเวลา 15.00  น. 
 
                                         
                                                                                                             .....................................................                                                      
                                                                                                                     ( ดร.กิตติ  ยงค์สงวนชยั )                                                      
                                                                                                             ประธานท่ีประชมุ / ประธานกรรมการ 
 
                               
                                                                                                             .....................................................                                                      
                                                                                                                   ( นายชชัวสัส์  นิยมราษฎร์ )                                                      
                                                                                                                         เลขานกุารบริษัท 
                                 ผู้จดับนัทกึรายงานการประชมุ 
     
               
 
 
                                                                
 
 
   
                    
 
 




