
 
 

ที่ TK. 045/2556 
 รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 

บริษัท ฐิติกร จํากัด  (มหาชน) 
 

 
วัน เวลา และสถานที ่
 

ประชุมเมื่อวันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2556 เริ่มประชุม เวลา14.00 น. ณ หองประชุมใหญ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี. 
อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 
 
เริ่มการประชุม 
  

ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม นางดวงเดือน พิมพสกุล ทําหนาที่ผูดําเนินการประชุม 
ไดกลาวแนะนํากรรมการบริษัท 11 ทาน จากทั้งหมด 11 ทาน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และผูสอบบัญชีเขาประชุม ดังนี้ 
 
 1. ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ 
 2.  นางสาวอรพินธุ ชาติอัปสร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 3.  นายทวีป ชาติธํารง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
   ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 4.  นายพิษณุ จงสถิตยวัฒนา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
 กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 5.  นายไพรินทร วงษวันทนีย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
   กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 6.  นายรักสนิท พรประภา กรรมการ 
 7.  นายสถิตยพงษ พรประภา กรรมการ 
 8.  นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผูจัดการ 
 9.  นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 
 10.  นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา กรรมการและผูจัดการฝายบญัชี 
   กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 11.  นางรัชดา ศรีวิโรจนวงศ กรรมการและผูจัดการฝายการเงิน 
 
 นายจักกชัย พานิชพัฒน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และ นายเมธี รัตนศรีเมธา จากบริษัท เอ็ม อาร แอนด 
แอสโซซิเอท จํากัด ผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 2555 เขารวมประชุม  

 
โดยมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนเขารวมประชุมรวมทั้งส้ิน 131 ราย นับจํานวนหุนได 423,369,600 หุน 

คิดเปนรอยละ 84.67 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  500,000,000 หุน ครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท  
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 บริษัทฯ ไดดําเนินการกอนการประชุม ดังนี้ 
 1. บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสวนรวมในการเสนอเรื่องที่เห็นวามีความสําคัญและสมควรบรรจุเปนระเบียบ
วาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผูถือหุน และเสนอชื่อบุคคลเขารับเลือกตั้งเปนกรรมการ ลวงหนาเปนเวลา 3 เดือน ตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยเมื่อส้ินสุดระยะเวลาดังกลาว ไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระ
เพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเขารับเลือกตั้งเปนกรรมการเขามายังบริษัทฯ 
 2. บริษัทฯ ไดแจงวาระการประชุมพรอมความเปนมาและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระ 
รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตางๆ ที่เว็บไซตของบริษัทฯ ลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 30 วันกอนการประชุม เพื่อใหผูถือหุน
มีเวลาศึกษาขอมูล และไดแจงการดําเนินการดังกลาวของบริษัทฯ ใหผูถือหุนทราบโดยผานชองทางการเปดเผยขอมูลของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 
 3. บริษัทฯ ไดสงหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ไปยังผูถือหุน เปนเวลาไมนอยกวา 14 วันลวงหนา
กอนการประชุม โดยทางไปรษณียลงทะเบียน เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 
 
 นางดวงเดือน กลาวชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงวา ในการออกเสียงลงคะแนน
จะนับ 1 หุนเปน 1 เสียง (One Share : One Vote) และจะใชบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ประสงคจะลงคะแนนเสียง
ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ยกเวนวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล ซึ่งจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผูถือหุน
ทุกรายที่เขารวมประชุม ทั้งผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงใน
วาระนี้ครั้งเดียวหลังจากผูถือหุนลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลครบทุกรายแลว สําหรับผูถือหุนหรือผูรับ
มอบฉันทะที่ประสงคจะลงคะแนนเสียงไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอใหยกมือและบันทึกการลงคะแนนเสียงใน
บัตรลงคะแนนเสียง และประธานฯ จะใหเจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนํามาตรวจนับ และถือวาผูถือหุนที่ไมไดยกมือ
ในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

ประธานที่ประชุมไดกลาวเปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 
  
 ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 
25 เมษายน 2555 โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมที่จัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม  
 
 นางดวงเดือน แจงวาในวาระนี้จะใชเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขณะนี้มี
ผูถือหุนมาเขารวมประชุมเพิ่มเปน 143 ราย นับจํานวนหุนได 426,047,800 หุน  
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวไมมีผูใดขอแกไขรายงานการประชุม และมีมติดวยเสียงขางมากรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย 418,264,900 หุน คิดเปนรอยละ 98.17 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ไมเห็นดวย -ไมมี- 
งดออกเสียง 7,782,900 หุน คิดเปนรอยละ 1.83 ของจาํนวนหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําป 2555 
 

ประธานฯ ไดให นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ เปนผูรายงานตอที่ประชุม  
 
นายประพล ไดกลาวรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2555 ซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 

26 กุมภาพันธ 2556 ดังมีรายละเอียดในรายงานประจําป 2555 ดังนี้  
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ตลาดรถจักรยานยนต 
ตลาดรวมรถจักรยานยนตป 2555 มียอดจําหนายทําสถิติสูงสุดที่ 2,125,646 คัน เพิ่มขึ้น 6.2% จาก 2,001,244 คัน 

ในป 2554 โดยชวงตนป 2555 ไดรับผลกระทบจากน้ําทวมเมื่อปลายป 2554 ทําใหการผลิตหยุดชะงักและทําใหตลาด
รถจักรยานยนตเติบโตไมมาก แตในชวงไตรมาส 4 ป 2555 มียอดจําหนาย 484,805 คัน เพิ่มขึ้น 26.1% สาเหตุเนื่องจาก
ในชวงเดียวกันของป 2554 เกิดน้ําทวมหนัก ทําใหไตรมาส 4 ป 2555 มีอัตราการเติบโตคอนขางสูง สําหรับป 2555 อัตราการ
เติบโตไมมาก สาเหตุเนื่องมาจากน้ําทวมหนักเมื่อปลายป 2554 และโครงการรถยนตคันแรกที่สงผลตออัตราการเติบโตของ
ตลาดรถจักรยานยนต สําหรับยอดจําหนายรายเดือนในชวงไตรมาส 4 ป 2555 มียอดจําหนายชะลอตัวลงเล็กนอยโดยเฉพาะ
ในเดือนธันวาคม และกลับมาดีขึ้นในเดือนมกราคม ป 2556 และหดตัวลงเล็กนอยในเดือนกุมภาพันธ  

จากปญหาภัยแลงที่เกิดขึ้นตั้งแตปลายป 2555 จนถึงขณะนี้อาจสงผลตอยอดขายรถจักรยานยนตในป 2556 การ
ชําระคางวดและกําลังซื้ออาจหดตัวลงบาง แตถือวายังมีอัตราการเติบโตที่ดีจากป 2555 โดยชวง 2 เดือนแรกที่ผานมาในป 
2556 มียอดจําหนายรถจักรยานยนตอยูที่ 356,201 คัน เพิ่มขึ้น 8.8% จาก 327,374 คัน ในชวงเดียวกันในป 2555 และมีการ
คาดการณจากผูผลิตรายใหญวาตลาดรถจักรยานยนตในป 2556 จะมียอดจําหนายทําสถิติใหมที่ 2,150,000 คัน เปนการทํา
สถิติใหมตอเนื่องเปนปที่ 2 

สําหรับยอดจําหนายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในป 2555 ถือวามีการเติบโตคอนขางดี โดยมียอดจําหนายที่ 
449,643 คัน มีอัตราการเติบโต 8.8% เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดรวมรถจักรยานยนตที่เติบโต 6.2% ในดานโครงสราง
ผลิตภัณฑรถจักรยานยนต ในป 2555 มีสัดสวนยอดจําหนายรถครอบครัว (Family) อยูที่ 49% ใกลเคียงกับรถ Scooter ที่มี
สัดสวนอยูที่ 48% สวนรถครอบครัวกึ่งสปอรต (F-Sport) และรถสปอรต (Sport) มีสัดสวนไมมาก 
 

ตลาดรถยนต    
 ตลาดรวมรถยนตในป 2555 มียอดจําหนายทําสถติิสูงสุดที่ 1,434,669 คัน เพิ่มขึ้น 80.7% จาก 794,081 คัน ในป 
2554 โดยในชวงไตรมาส 4 ป 2555 มียอดจําหนายอยูที่ 435,758 คัน เพิ่มขึ้น 254.0% สาเหตุเนื่องจากเกิดน้ําทวมในป 2554 
และโครงการรถยนตคันแรกเปนสวนสําคัญที่ชวยกระตุนทําใหมียอดจําหนายเพิ่มสูงขึ้นในป 2555 และมีการคาดการณวาในป 
2556 ตลาดรถยนตจะมียอดจําหนายลดลงจากป 2555 โดยคาดวาจะมียอดจําหนายอยูที่ 1,200,000 - 1,250,000 คัน โดย
รถยนตที่ไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเปนรถยนตนั่งขนาดเล็กหรือรถ Eco Car ซึ่งในป 2555 มีสัดสวนยอดจําหนายอยูที่ 46.8% 
และในไตรมาสแรกในป 2556 มีสัดสวนอยูที่ 48.2% 

 
ในป 2555 บริษทัฯ ไดขยายสาขาเพิ่มอีก 5 สาขา ทําใหมีสาขารวมทั้งส้ิน 83 สาขา ครอบคลุม 49 จังหวัดทั่วประเทศ 

และคาดวาในป 2556 จะเปดเพิ่มตามเปาหมาย 10 สาขา  
 
 สัดสวนของรายได 
 สัดสวนของรายไดของกลุมบริษัทในป 2555 ในไตรมาสแรก มีสัดสวนรายไดอื่นๆ อยูที่ 30.2% สูงกวาภาวะปกติที่มี
สัดสวนอยูที่ประมาณ 25% เนื่องจากในไตรมาสสุดทายของป 2554 มีการตัดหนี้สูญมากเนื่องจากปญหาน้ําทวม และมีการ
ทยอยชําระหนี้กลับมาเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจฟนตัวเร็ว ทําใหไตรมาสแรกป 2555 มีสัดสวนรายไดอื่นๆ คอนขางสูง สําหรับ
รายไดหลักของกลุมบริษัทมาจากการเชาซื้อรถจักรยานยนต โดยในป 2555 มีสัดสวนอยูที่ 71.6% และรายไดอื่นๆ มีสัดสวนอยู
ที่ 26.2% สําหรับรายไดจากการเชาซื้อรถยนต มีสัดสวนอยูที่ 2.2%               
   

มูลคาสินทรัพยรวมเทียบมูลคาลูกหนี้เชาซื้อ 
 จากมูลคาสินทรัพยรวม 9,619.9 ลานบาท ในป 2555 มีลูกหนี้เชาซื้อสุทธิรวม 8,647.9 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2554 
ที่มีลูกหนี้เชาซื้อสุทธิรวม 7,576.3 ลานบาท มีอัตราการเติบโต 14.1% ซึ่งถือวามีอัตราการเติบโตดีกวาตลาดรวม
รถจักรยานยนตที่มีอัตราการเติบโต 6.2% 
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 การเปรียบเทียบลูกหนี้และคุณภาพลูกหนี้เชาซื้อรถจักรยานยนต-รถยนต 
 สัดสวนของลูกหนี้ของกลุมบริษัทประกอบดวย ลูกหนี้เชาซื้อรถจักรยานยนต 82% และลูกหนี้เชาซื้อรถยนต 18% 
บริษัทฯ สามารถขยายสินเชื่อรถจักรยานยนตไดอยางตอเนื่อง โดยป 2555 มีลูกหนี้เชาซื้อรถจักรยานยนต 7,150.8 ลานบาท 
เพิ่มขึ้น 16.1% จาก 6,156.6 ลานบาท ในป 2554 ซึ่งสูงกวาการขยายตัวของตลาดรถจักรยานยนตในป 2555 ที่มีอัตราการ
เติบโต 6.2% หรือสูงกวาเกือบ 3 เทา ขณะที่มีลูกหนี้เชาซื้อรถยนต 1,497.0  ลานบาท เพิ่มขึ้น 5.4% จาก 1,419.7 ลานบาท 
ในป 2554  ซึ่งอัตราการเติบโตของลูกหนี้เชาซื้อรถยนตไมมากตามนโยบายของบริษัท เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดรถยนตในป 
2555 ที่มีอัตราการเติบโต 80.7% เนื่องจากเนนการปลอยสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตที่ใหผลตอบแทนสูงกวา  
 
 คุณภาพลูกหนี้เชาซื้อจําแนกตามการคางชําระ 

เปรียบเทียบคุณภาพลูกหนี้รายไตรมาสแยกตามการคางชําระ ในไตรมาส 1 ป 2555 มีลูกหนี้คางชําระ 4-6 เดือน 
เพิ่มขึ้นเปน 3.0% และลดลงมาอยูที่ 2.5% ในไตรมาส 4 และดานคุณภาพลูกหนี้รายป ในป 2555 บริษัทฯ มีลูกหนี้คางชําระไม
เกิน 3 เดือน มีสัดสวนเพิ่มขึ้นจาก 95.7% ในป 2554 เปน 96.4% ในป 2555 และมีลูกหนี้คางชําระเกินกวา 3 เดือน ลดลงจาก 
4.3% ในป 2554 เหลือ 3.6% ในป 2555 ซ่ึงคุณภาพลูกหนี้เชาซื้อโดยรวมอยูในเกณฑดี โดยเปนผลมาจากการฟนตัวทาง
เศรษฐกิจและการติดตามบริหารหนี้ที่มีประสิทธิภาพของบริษัทฯ 
 
   นโยบายการตั้งสํารองลูกหนี้เชาซื้อ 
              กลุมบริษัทมีนโยบายการตั้งสํารองเขมงวดโดยนําหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยมาปรับใชใหเหมาะสมกับ
ธุรกิจของกลุม โดยลูกหนี้เชาซื้อรถจักรยานยนตมีระยะเวลาการผอนชําระ 24 งวด บริษัทตั้งสํารองตั้งแต 1% ไปจนถึง 100% 
โดยลูกหนี้เชาซื้อรถจักรยานยนตที่คางชําระเกิน 6 เดือน คิดเปน 1 ใน 4 ของระยะเวลาการผอนชําระ บริษัทตั้งสํารอง 100% 
สวนลูกหนี้เชาซื้อรถยนตมีระยะเวลาการผอนชําระ 48 งวด บริษัทตั้งสํารองตั้งแต 1% ไปจนถึง 100% โดยลูกหนี้เชาซื้อรถยนต
ที่คางชําระเกิน 12 เดือน คิดเปน 1 ใน 4 ของระยะเวลาการผอนชําระ บริษัทตั้งสํารอง 100% 
 
 ความเพียงพอในการตั้งสํารอง 
 จากการขยายตัวของลูกหนี้เชาซื้อที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทําให ณ  ส้ินป 2555 กลุมบริษัทมีการสํารองคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญไวถึง 461.3 ลานบาท คิดเปน 5.1% ของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อสุทธิกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หรือมีการตั้ง
สํารองหนี้สงสัยจะสูญสูงถึง 444.4% เมื่อเทียบกับยอดลูกหนี้ที่คางชําระเกิน 6 เดือน จํานวน 103.8 ลานบาท และเปรียบเทียบ
กับลูกหนี้ที่คางชําระเกิน 3 เดือน จํานวน 328.8 ลานบาท มีการตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญ คิดเปน 140.3% ซึ่งบริษัทตั้งสํารองไว
อยางเพียงพอ  
 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมรับทราบรายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน
ประจําป 2555 ตามที่เสนอ 

 
 นางดวงเดือน แจงวาในวาระนี้จะใชเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขณะนี้มี
ผูถือหุนมาเขารวมประชุมเพิ่มเปน 148 ราย นับจํานวนหุนได 426,097,700 หุน  
 
 มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของ
บริษัทประจําป 2555 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย 426,097,700 หุน คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ไมเห็นดวย -ไมมี- 
งดออกเสียง -ไมมี- 
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วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2555  
 

ประธานฯ ไดให นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผูจัดการ เปนผูชี้แจงตอที่ประชุม 
 
 นางสาวปฐมา ไดกลาวชี้แจงงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2555 ดังนี้ 

 
สินทรัพยและหนี้สิน 
ณ ส้ินป 2555 กลุมบริษัทฐิติกรมีสินทรัพยรวม 9,619.9 ลานบาท เพิ่มขึ้น 10.8% จาก 8,680.6 ลานบาท ในป 2554 

ดานหนี้สินในป 2555 บริษัทไดวางแผนการบริหารสภาพคลองและตนทุนทางดานการเงิน ใหสอดคลองกับอัตราดอกเบี้ยที่
ลดลง หลังจากน้ําทวมใหญในรอบ 50 ป ทําใหบริษัทปรับเปล่ียนสัดสวนเงินกูระยะสั้นเพิ่มขึ้น เพื่อเปนการบริหารตนทุนทาง
การเงินอยางมีประสิทธิภาพ แตบริษัทยังคงสัดสวนเงินกูดอกเบี้ยคงที่ระยะยาว รวมสวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป ที่ 84%  

 
สวนของผูถือหุน  
ภายใตการควบคุมอนุมัติการปลอยสินเชื่ออยางเขมงวด และความชํานาญของกลุมบริษัท ทําใหธุรกิจของกลุมบริษัท

มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นติดตอกัน 6 ปซอน และทําสถิติใหม 3 ปซอน และบริษัทไดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2554 
แกผูถือหุนของบริษัท จํานวน 290 ลานบาท เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 สําหรับป 2555 บริษัทดําเนินธุรกิจมาครบรอบ 40 ป 
นอกจากบริษัทไดจัดกิจกรรมตางๆ เปนการตอบแทนลูกคาและพันธมิตรทางธุรกิจแลว บริษัทยังไดจายเงินปนผลระหวางกาล
พิเศษจากกําไรป 2555 ใหแกผูถือหุน จํานวน 185 ลานบาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 ณ ส้ินป 2555 กลุมบริษัทมีสวนของ
ผูถือหุนรวม 3,800.2 ลานบาท เพิ่มขึ้น 6.7% จาก 3,563.1 ลานบาท ในป 2554 และมีกําไรสะสม 2,327.3 ลานบาท เพิ่มขึ้น 
11.4% จาก 2,090.1 ลานบาท ในป 2554 โดยมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 1.5 เทา  
            
 รายได 

กลุมบริษัทฐิติกรมีรายไดรวม 3,662.4 ลานบาท เพิ่มขึ้น 8.7% จาก 3,369.6 ลานบาท ในป 2554 โดยเปนรายไดจาก
การใหเชาซื้อรวม 2,703.8 ลานบาท เพิ่มขึ้น 6.9% จาก 2,528.3 ลานบาท ในป 2554 แยกเปนรายไดจากการใหเชาซื้อ
รถจักรยานยนต จํานวน 2,622.7 ลานบาท เพิ่มขึ้น 7.3% จาก 2,444.8 ลานบาท ในป 2554 เนื่องจากมีการขยายสินเชื่อเชาซื้อ
รถจักรยานยนตอยางตอเนื่อง และรายไดจากการใหเชาซื้อรถยนตในป 2555 จํานวน 81.2 ลานบาท ลดลง 2.7% จาก 83.5 
ลานบาท ในป 2554  

 
คาใชจาย 

 กลุมบริษัทมีคาใชจายรวม 2,938.4 ลานบาท เพิ่มขึ้น 12.3% จาก 2,617.3 ลานบาท ในป 2554 ประกอบดวย 
คาใชจายในการขายและบริหารรวม 1,688.2 ลานบาท เพิ่มขึ้น 8.5% จาก 1,556.4 ลานบาท ในป 2554 ตามปริมาณการ
ขยายสินเชื่อ สําหรับคาใชจายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ในป 2555 จํานวน 970.3 ลานบาท เพิ่มขึ้น 26.4% จาก 767.6 
ลานบาท ในป 2554 เปนผลจากนโยบายการตั้งสํารองหนี้สูญที่เขมงวด และผลกระทบจากเหตุการณน้ําทวมครั้งรุนแรงที่สุด
ในรอบ 50 ป ในไตรมาสสุดทายของป 2554   
 ในป 2555 กลุมบริษัทมีตนทุนการกูยืมเฉลี่ย 3.8% โดยดอกเบี้ยจายของกลุมบริษัทในป 2555 มีจํานวน 193.6 
ลานบาท เพิ่มขึ้น 6.6% จาก 181.7 ลานบาท ในป 2554 ซึ่งสอดคลองกับการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินและการออกหุนกู
เพิ่มขึ้นเพื่อใชในการขยายสินเชื่อเชาซื้อ  

 
กําไรสุทธิ 

 กลุมบริษัทมีกําไรสุทธิ 712.1 ลานบาท เพิ่มขึ้น 14.0% จาก 624.70 ลานบาท ในป 2554 ซึ่งเปนผลจากการเติบโต
ของรายไดจากการใหเชาซื้อรถจักรยานยนตที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นมาก รวมทั้งการควบคุมประสิทธิภาพการบริหารคาใชจายใน
ดานตางๆ ทั้งในดานการปฏิบัติงาน และดานการเงิน ทําใหภาพรวมของผลประกอบการดีขึ้นตอเนื่อง 6 ปซอน และทําสถิติใหม 
3 ปซอน 
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 สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2555 มีอยูในรายงาน
ประจําป 2555 ที่สงใหผูถือหุนลวงหนาแลว โดยงบการเงินดังกลาวผานการตรวจสอบรับรองจากผูสอบบัญชีและ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทไดใหความเห็นชอบแลว  

 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
 
นายฐิติพงศ โสภณอุดมพร จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ถามวา ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 7 มียอดคาง

ชําระเกิน 1 ป ประมาณ 50 กวาลานบาท บริษัทมีแผนจัดการอยางไรและเหตุใดจึงคางชําระนาน   
 
คุณประพล ชี้แจงวา ยอดคางชําระดังกลาวมาจากลูกหนี้รถยนตที่มีมูลคาเกิน 100,000 บาท ซึ่งการตัดหนี้สูญ

จะตองมีขั้นตอนดําเนินการตามกฏหมายซึ่งใชเวลานานกวาลูกหนี้รถจักรยานยนตที่มีมูลคาต่ํากวา 100,000 บาท ซึ่งสามารถ
ตัดหนี้สูญไดทันที    

 
เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบ

กําไรขาดทุนสําหรับรอบบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2555 ตามที่เสนอ 
 

 นางดวงเดือน แจงวาในวาระนี้จะใชเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขณะนี้มี
ผูถือหุนมาเขารวมประชุมเพิ่มเปน 150 ราย นับจํานวนหุนได 426,134,200 หุน  

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 

2555 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
เห็นดวย 426,134,200 หุน คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ไมเห็นดวย -ไมมี- 
งดออกเสียง -ไมมี- 

 
วาระที่ 4   พิจารณาจัดสรรกําไรประจําป 2555 และการจายเงินปนผล 
  

ประธานฯ ไดให นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผูจัดการ เปนผูชี้แจงตอที่ประชุม 
  
นางสาวปฐมา ไดชี้แจงตอที่ประชุมวาการจัดสรรกําไรประจําปตามขอบังคับ บริษัทจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําป

ไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5  ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะ
มีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนทุนจดทะเบียนของบริษัท ปจจุบันบริษัทมีทุนสํารองตามกฎหมาย 50 ลานบาท ซึ่ง
ครบรอยละ 10 ของจํานวนทุนจดทะเบียน 500 ลานบาท แลวจึงไมตองจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายอีก  

 
สําหรับผลการดําเนินงานในรอบป 2555 บริษัทมีกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได 703.2 ลานบาท มีกําไรสะสมยังไมได

จัดสรรจํานวน 1,752.6 ลานบาท คณะกรรมการเห็นสมควรใหนําเงินกําไรมาจัดสรรเปนเงินปนผลจายใหกับผูถือหุนในอัตรา
หุนละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค) เปนเงินรวม 400.0 ลานบาท โดยมีรายละเอียดการจายเงนิปนผลดังนี้ 

1. บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลพิเศษ สําหรับผลการดําเนินงานงวด 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ในอัตราหุนละ 0.37 บาท จํานวน 500 ลานหุน รวมเปนเงินทั้งส้ิน 185.0 ลานบาท โดยจายไปเมื่อ
วนัที่ 6 กันยายน 2555 

2. เงินปนผลเพิ่มเติมที่จายใหแกผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล ตามที่ปรากฏรายชื่อผูถือหุน (Record Date) วันที่ 
14 มีนาคม 2556 ในอัตราหุนละ 0.43 บาท จํานวน 500 ลานหุน รวมเปนเงิน 215.0 ลานบาท โดยกําหนดจายเงินปนผลใน
วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 สําหรับกําไรสวนที่เหลือ บริษัทจะนําไปเปนเงินกําไรสะสมสวนที่ยังไมไดจัดสรรตอไป  
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ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล ตามที่เสนอ  

 
 นางดวงเดือน แจงวาในวาระนี้จะใชเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2555 ใน

อัตราหุนละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค) เปนเงินรวม 400.0 ลานบาท โดยมีรายละเอียดการจายเงินปนผลตามที่เสนอ ดวย
คะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย 426,134,200 หุน คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ไมเห็นดวย -ไมมี- 
งดออกเสียง -ไมมี- 
 

วาระที่ 5   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระและเลือกตั้งกรรมการอิสระ 2 ทาน 
 
 ประธานฯ ไดให นางดวงเดือน พิมพสกุล เปนผูชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุม  

 
นางดวงเดือน ไดกลาววา ขอบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 4 วาดวยเรื่องของคณะกรรมการ ขอที่ 18 กําหนดวา ในการ

ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนงอยางนอยหนึ่งในสามเปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะ
แบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม ซึ่งในปนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ 
จํานวน 4 ทาน จากทั้งหมด 11 ทาน ดังนี้  

1. นายพิษณุ จงสถิตยวัฒนา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

2. นายไพรินทร วงษวันทนีย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

3. นายรักสนิท พรประภา กรรมการ 
4. นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 

 
โดยแยกการพิจารณาเปน  
 
วาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ 2 ทาน จากจํานวน 4 ทานที่ออกตามวาระซึ่ง

ไมไดอยูในที่ประชุมในวาระนี้ ใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 
1. นายรักสนิท พรประภา  
2. นายประพล พรประภา  

โดยมีประวัติกรรมการแตละทานตามเอกสารที่จัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว  
 
ประธานฯ ไดขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามที่เสนอ 
 
นางดวงเดือน ไดแจงตอที่ประชุมวาการเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดจากผูถือหุนทุกราย

ทั้งที่ลงคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนครั้งเดียวหลังจากผูถือหุนลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล ครบทั้ง 2 ทาน ตามรายชื่อที่เสนอแลว และแจงวาในวาระนี้จะใชเสียงขางมากของผูถือหุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขณะนี้มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมเพิ่มเปน 151 ราย นับจํานวนหุนได 
426,138,200 หุน 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหกรรมการทั้ง 2 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของ
บริษัทตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 
ลําดับ ชื่อกรรมการ ประเภทกรรมการ เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

1 นายรักสนิท พรประภา กรรมการ 426,138,200 เสียง 
(100.00%) 

0 เสียง 
(0.00%) 

0 เสียง 
(0.00%) 

2 นายประพล พรประภา กรรมการและ 
รองกรรมการผูจัดการ 

426,138,200 เสียง 
(100.00%) 

0 เสียง 
(0.00%) 

0 เสียง 
(0.00%) 

 
วาระที่ 5.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ 2 ทาน 

 
เนื่องจากมีกรรมการอิสระ 2 ทาน ออกตามวาระ คือ 

1. นายพิษณุ จงสถิตยวัฒนา  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ    

2. นายไพรินทร  วงษวันทนีย  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ทั้งนี้ กรรมการอิสระทั้ง 2 ทาน มีความประสงคไมขอตอวาระกรรมการของบริษัท  
 
คณะกรรมการสรรหาฯ ไดเสนอชื่อบุคคล 2 ทาน เปนกรรมการอิสระของบริษัท และคณะกรรมการไดเห็นชอบให

เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคล 2 ทาน เปนกรรมการอิสระของบริษัท และใหดํารงตําแหนงใน
คณะอนุกรรมการของบริษัท ดังนี้ 

1. นายพงษศักดิ์ พรหมโรกุล เสนอเปน      กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
2. นายวิบูลย เพิ่มอารยวงศ เสนอเปน      กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา 

                                                                และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

โดยมีประวัติของแตละทานตามเอกสารที่จัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว 
 
ประธานฯ ไดขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการอิสระ ตามที่เสนอ 
 
นางดวงเดือน ไดแจงตอที่ประชุมวาการเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดจากผูถือหุนทุกราย

ทั้งที่ลงคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนครั้งเดียวหลังจากผูถือหุนลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งกรรมการเปนรายบคุคลครบทั้ง 2 ทานตามรายชื่อที่เสนอแลว และในวาระนี้จะใชเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติเลือกตั้งบุคคล 2 ทาน เปนกรรมการอิสระของบริษัทและใหดํารง
ตําแหนงในคณะอนุกรรมการของบริษัทตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 
ลําดับ ชื่อกรรมการ ประเภทกรรมการ เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

1 นายพงษศักดิ์ พรหมโรกุล กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

426,138,200 เสียง 
(100.00%) 

0 เสียง 
(0.00%) 

0 เสียง 
(0.00%) 

2 นายวิบูลย เพิ่มอารยวงศ กรรมการอิสระและ 
กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนกรรมการ 

426,138,200 เสียง 
(100.00%) 

0 เสียง 
(0.00%) 

0 เสียง 
(0.00%) 
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วาระที่ 6   พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2556                                                                                                         
 

ประธานฯ ไดให นางดวงเดือน พิมพสกุล เปนผูชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับคาตอบแทนกรรมการตอที่ประชุม 
 
นางดวงเดือน ไดกลาวชี้แจงวาสําหรับคาตอบแทนกรรมการประจําป 2556 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุม

ใหอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการในวงเงินไมเกิน 3,000,000 บาท เทากับป 2555 โดยประธานคณะกรรมการชุดยอย 
ไดรับคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุม 45,000 บาทตอการประชุมตอครั้ง ซึ่งมากกวาปที่แลวที่ไดรับเบี้ยประชุม 40,000 บาทตอการ
ประชุมตอครั้ง และกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก ไดรับคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุมรายละ 40,000 บาท
ตอการประชุมตอครั้ง ซึ่งมากกวาปที่แลวที่ไดรับคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุมรายละ 35,000 บาทตอการประชุมตอครั้ง  

 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดง

ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2556 ตามที่เสนอ  
 

นางดวงเดือน แจงวาในวาระนี้จะใชเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2556 ในวงเงินไมเกิน 

3,000,000 บาท โดยประธานคณะกรรมการชุดยอย ไดรับคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุม 45,000 บาทตอการประชุมตอครั้ง และ
กรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก ไดรับคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุมรายละ 40,000 บาทตอการประชุมตอ
ครั้ง ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย 426,138,200 หุน คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ไมเห็นดวย -ไมมี- 
งดออกเสียง -ไมมี- 

 
วาระที่ 7  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2556 
 

ประธานฯ ไดให นางดวงเดือน พิมพสกุล เปนผูชี้แจงรายละเอียดการแตงตั้งผูสอบบัญชีและคาสอบบัญชีตอที่ประชุม 
 
นางดวงเดือน ชี้แจงวา สําหรับป 2556 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาเสนอให 

1. นายเมธี  รัตนศรีเมธา  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่    3425     หรือ   
2. นายพิศิษฐ  ชีวะเรืองโรจน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่    2803 

              จากบริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด เปนผูสอบบัญชีสําหรับรอบบัญชีป 2556 โดยมีคาสอบบัญชีเปนเงิน 
2,070,000 บาท ซึ่งมากกวาคาสอบบัญชี 1,950,000 ที่ผูสอบบัญชีไดรับในป 2555   
 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2556 ตามที่เสนอ  

 
นางดวงเดือน แจงวาในวาระนี้จะใชเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 
หรือ นายพิศิษฐ ชีวะเรืองโรจน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 จากบริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด เปนผูสอบ
บัญชีของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับรอบบัญชีป 2556 และกําหนดคาสอบบัญชีเปนเงิน 2,070,000 บาท ตามที่เสนอ ดวย
คะแนนเสียงดังนี้ 



  

                   บริษัท ฐิติกร จาํกัด (มหาชน)  
                69 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240. โทร 02-310-1000 , โทรสาร 0-2318-3339  
                URL : http://www.tk.co.th , Email : investor@tk.co.th 

 

10 

เห็นดวย 426,138,200 หุน คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ไมเห็นดวย -ไมมี- 
งดออกเสียง -ไมมี- 

 
วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
  

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวามีคําถามหรือขอเสนอแนะอื่นใดอีกหรือไม  
 
นายณัฐชาต คําศิริตระกูล ถามวาแนวโนมและทิศทางของบริษัทใน 3-5 ปขางหนาเปนอยางไร และไดติดตามผล

ประกอบการของบริษัทซึ่งเติบโตขึ้นเรื่อยๆ และมี Market Cap. เพิ่มขึ้น จึงขอเสนอแนะเรื่องการเพิ่มสภาพคลองของหุนบริษัท 
เชน การแตก par หรือ การจายหุนปนผล เพื่อเปดโอกาสใหกับนักลงทุนใหมๆ 

 
คุณปฐมา ชี้แจงวาบริษัทไดมีการหารือกับทางที่ปรึกษาการเงินในเรื่องการเพิ่มสภาพคลองซึ่งมีหลายทางเลือก ซึ่ง

กําลังศึกษาวิธีที่ไดผลในระยะยาว  
 
คุณประพล ชี้แจงเพิ่มเติมวาจากการไป Roadshow ตางประเทศพบวานักลงทุนมีความตองการซื้อเปน Big Lot ซึ่ง

หากซื้อและเก็บไวนานอาจไมไดชวยในเรื่องสภาพคลอง ซึ่งบริษัทกําลังศึกษาวิธีการที่ดีที่สุดในเรื่องนี้ สําหรับทิศทางในระยะ 
3-5 ป บริษัทสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่อง จากปจจัยคือ ภาวะเศรษฐกิจมีแนวโนมเติบโตดีจากราคาสินคาเกษตร เชน 
ยางพารา มันสัมปะหลัง การสงออก ราคาน้ํามัน การขึ้นคาแรง รวมถึงการเปดตลาด AEC ซึ่งบริษัทมีแผนดําเนินงานควบคูกัน
ไปทั้งในประเทศและตางประเทศโดยเริ่มจากประเทศเพื่อนบาน สําหรับในประเทศ บริษัทตั้งเปาการเติบโตในปนี้ที่ 10% 

 
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอื่นหรือสอบถามเพิ่มเติมแลว ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนที่มาประชุมและ

ปดประชุมเวลา 15.00 น. 
 
     

 
 
          

 

______________________________________                                        
                                           (ดร.ชุมพล พรประภา) 
                                   ประธานกรรมการ 
 
 
นางสาวขวัญใจ เสารไชย  ผูบันทึกการประชุม 
นายวิชัย สุรนัคครินทร และ นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา  ผูตรวจทาน                                                  
 
 
 
 
 

 


