
 
 
ท่ี TK.039/2557 

 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2557 
บริษัท ฐิตกิร จาํกัด  (มหาชน) 

 
 
วัน เวลา และสถานที่ 
 

ประชุมเม่ือวนัพฤหสับดี ท่ี 24 เมษายน 2557 เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 5 อาคาร เอส.พี. 
อาเขต เลขท่ี 69 ถนนรามคําแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
 
เร่ิมการประชุม 
  

ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชุม นายวรพงษ์ ปังสกุลยานนท์ ทําหน้าท่ีผู้ ดําเนินการ
ประชุม ได้กล่าวแนะนํากรรมการบริษัท 11 ท่าน จากทัง้หมด 11 ท่าน ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบญัชีเข้า
ประชมุ ดงันี ้
 
 1. ดร.ชมุพล พรประภา ประธานกรรมการ 
 2.  นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปัสร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 3.  นายทวีป ชาติธํารง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
   ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
 4.  นายพงษ์ศกัด์ิ พรหมโรกลุ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 5.  นายวิบลูย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
 6.  นายรักสนิท พรประภา กรรมการ 
 7.  นายสถิตย์พงษ์ พรประภา กรรมการ 
 8.  นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ 
 9.  นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ 
 10.  นางบษุกร เหล่ียมมกุดา กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
   และผู้จดัการฝ่ายบญัชี 
 11.  นางสาวเพญ็จนัทร์ กลิน่บนุนาค กรรมการและผู้จดัการฝ่ายบริหารธุรกิจเช่าซือ้ 1 
 
 นายจกัก์ชยั พานิชพฒัน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท นายเมธี รัตนศรีเมธา และนายอคัรเดช เปลี่ยนสกุล จาก
บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากดั ผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย เข้าร่วมประชมุ  

 
โดยมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุรวมทัง้สิน้ 103 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 411,947,243 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 82.39 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด  500,000,000 หุ้น ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท  
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 บริษัทฯ ได้ดําเนินการก่อนการประชมุ ดงันี ้
 1. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเร่ืองท่ีเห็นว่ามีความสําคญัและสมควรบรรจุเป็นระเบียบ
วาระเพิ่มเติมในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการ ล่วงหน้าเป็นเวลา 3 เดือน ตัง้แต่
วนัท่ี 8 ตลุาคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 โดยเม่ือสิน้สดุระยะเวลาดงักล่าว ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระ
เพิ่มเติมและเสนอช่ือบคุคลเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการเข้ามายงับริษัทฯ 
 2. บริษัทฯ ได้แจ้งวาระการประชุมพร้อมความเป็นมาและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ 
รวมทัง้เอกสารประกอบการประชมุตา่งๆ ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ลว่งหน้าเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนัก่อนการประชมุ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น
มีเวลาศกึษาข้อมลู และได้แจ้งการดําเนินการดงักลา่วของบริษัทฯ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบโดยผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมลูของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2557 
 3. บริษัทฯ ได้สง่หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ไปยงัผู้ ถือหุ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วนัลว่งหน้า
ก่อนการประชมุ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2557 
 
 นายวรพงษ์ กลา่วชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสียงวา่ ในการออกเสียงลงคะแนนจะ
นบั 1 หุ้นเป็น 1 เสียง (One Share : One Vote) และจะใช้บตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่
เหน็ด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นวาระท่ี 5 เร่ืองการเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ซึง่จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นทกุ
รายท่ีเข้าร่วมประชมุ ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงในวาระ
นีค้รัง้เดียวหลงัจากผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเพ่ือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลครบทุกรายแล้ว สําหรับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉันทะท่ีประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ยกมือและบนัทึกการลงคะแนนเสียงในบตัร
ลงคะแนนเสียง และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเสียงเพ่ือนํามาตรวจนบั และถือว่าผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ได้ยกมือในท่ี
ประชมุมีมติอนมุติัตามท่ีประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 
 

ประธานท่ีประชมุได้กลา่วเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 และดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงันี ้
 
วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2556 เม่ือวันที่ 23 เมษายน 2556 
  
 ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ซึ่งประชมุเม่ือวนัท่ี 
23 เมษายน 2556 โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชมุท่ีจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ  
 
 นายวรพงษ์ แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขณะนีมี้ผู้
ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเพิ่มเป็น 107 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 411,985,843 หุ้น  
 

มต ิ   ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์  รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 เม่ือวนัท่ี 23 
เมษายน 2556 ตามท่ีประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เหน็ด้วย 411,985,843 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  
ไมเ่หน็ด้วย -ไมมี่- 
งดออกเสียง -ไมมี่- 
 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2556 
 

ประธานฯ ได้ให้ นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้รายงานตอ่ท่ีประชมุ  
 
นายประพล ได้กลา่วรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2556 ซึง่ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 

20 กมุภาพนัธ์ 2557 ดงัมีรายละเอียดในรายงานประจําปี 2556 ดงันี ้  
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ตลาดรถจักรยานยนต์ 

ตลาดรวมรถจกัรยานยนต์ปี 2556 มียอดจําหน่าย 2,004,000 คนั ลดลง 5.7% จากท่ีทําสถิติสงูสดุ 2,125,646 คนั 
ในปี 2555 โดยไตรมาส 1 ปี 2556 มียอดจําหน่าย 548,965 คนั เพิ่มขึน้ 6.0%  ไตรมาส 2 ปี 2556 มียอดจําหน่าย 548,423 
คนั ลดลง 6.3% ไตรมาส 3 ปี 2556 มียอดจําหน่าย 494,460 คนั ลดลง 8.0% และไตรมาส 4 ปี 2556 มียอดจําหน่าย 
412,152 คนั ลดลง 15.0% เม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี 2555 ซึง่ยอดจําหน่ายในปี 2556 ลดลงอย่างต่อเน่ืองมาตัง้แต่
ไตรมาส 2 

สําหรับปี 2557 ผู้ผลติรายใหญ่คาดว่าจะมียอดจําหน่ายรถจกัรยานยนต์อยู่ท่ี 1,800,000-1,850,000 คนั ซึง่จะลดลง
ประมาณ 8-10% จากปี 2556 ตามทิศทางเศรษฐกิจท่ีเร่ิมชะลอตวัมาตัง้แตไ่ตรมาส 2 ของปี 2556 และตอ่เน่ืองมาถงึขณะนี ้
 ด้านยอดจําหน่ายรายเดือนในปี 2556 มียอดจําหน่ายต่ํากว่าเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2555 ในช่วงเดือน
กมุภาพนัธ์ และตอ่เน่ืองกนั 8 เดือนซ้อนตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคมถงึเดือนธนัวาคม 
 ส่วนยอดจําหน่ายรถจักรยานยนต์เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในปี 2556 โตขึน้เล็กน้อย เม่ือเทียบกับปีก่อน 
รถจกัรยานยนต์ท่ีมียอดจําหน่ายสงูคือ Scooter ล้อใหญ่ และรถครอบครัว สําหรับ Big Bike เร่ิมจะมียอดจําหน่ายท่ีสงู 
 สําหรับโครงสร้างผลิตภณัฑ์รถจกัรยานยนต์ในปี 2556 Scooter มีสดัส่วนลดลงเลก็น้อย เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจท่ี
ชะลอตวั รถท่ีมีราคาสงูมีสดัสว่นยอดขายน้อยลง สว่นรถ Big Bike จะมีสดัสว่นเพิ่มขึน้มาพอสมควร โดยโรงงานผลิตเร่ิมผลิต
รถจกัรยานยนต์ท่ีมี CC สงูขึน้ จากเดิมไม่เกิน 150 CC มาเป็น 250-500 CC และในอนาคตตลาดรถ Big Bike จะเร่ิมมียอด
จําหน่ายเพิ่มขึน้ 
 

ตลาดรถยนต์    
 ตลาดรวมรถยนต์เป็นไปในทิศทางเดียวกบัรถจกัรยานยนต์ ปี 2556 ลดลง 7.3% โดยในไตรมาส 1 ปี 2556 ยอด
จําหน่ายอยูท่ี่ 413,254 คนั เน่ืองจากผลของการสง่มอบรถยนต์คนัแรกตอ่เน่ืองจากปี 2555 ไตรมาส 2 ปี 2556 ยอดขาย
ใกล้เคียงกบัไตรมาส 2 ปี 2555 ไตรมาส 3-4 ปี 2556 ยอดจําหน่ายลดลงอย่างชดัเจน สําหรับ 2 เดือนแรกในปี 2557 ยอด
จําหน่าย 140,188 คนั ลดลง 45.2% ลดมากกวา่รถจกัรยานยนต์ ซึง่ลดลงประมาณ 23.0% ปีนีผู้้ผลติคาดการณ์วา่น่าจะลดลง
ประมาณ 1,150,000 คนั หรือประมาณ 13-14%  

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ขยายสาขาเพ่ิมอีก 7 สาขา ทําให้มีสาขารวมทัง้สิน้ 90 สาขา ครอบคลมุ 53 จงัหวดัทัว่ประเทศ 
และคาดวา่ในปี 2557 จะเปิดสาขาเพิ่มอีก 3-4 สาขา เน่ืองจากบริษัทสามารถเติบโตได้อีกในระยะกลางถงึระยะยาว  

 
 สัดส่วนของรายได้ 
 สดัสว่นของรายได้ของกลุม่บริษัทในปี 2556 รายได้หลกัมาจากการเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์  75% รองลงมาคือรายได้
อ่ืนๆ ซึง่โดยปกติจะอยูท่ี่ 25% แตปี่ท่ีผา่นมาลดลงเหลือ 22% ซึง่มาจากหนีส้ญูรับคืน, ดอกเบีย้ลา่ช้า, ค่าต่อทะเบียน และอ่ืนๆ 
ปีท่ีผ่านมาตดัหนีส้ญูค่อนข้างมากแต่ยงัไม่ได้รับคืน เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย สว่นรายได้ท่ีน้อยสดุคือเช่าซือ้รถยนต์อยู่
ท่ี 2.1%               
   

มูลค่าสนิทรัพย์รวมเทียบมูลค่าลูกหน้ีเช่าซ้ือ 
 จากมลูค่าสินทรัพย์รวม 10,267.40 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2556 ลกูหนีเ้ช่าซือ้ 3 ไตรมาสแรก เพิ่มขึน้ 6.7% โดยทาง
บริษัทคาดการณ์ลกูหนีเ้ช่าซือ้น่าจะเติบโตได้ 10% แต่เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย บริษัทมีนโยบายเร่งตดัหนีส้ญูมากเป็น
พิเศษ ตัง้แตป่ลายไตรมาส 2 จนถงึไตรมาส 4 ทําให้ลกูหนีเ้ช่าซือ้เพิ่มขึน้เพียง 4.8% 
 
 การเปรียบเทียบลูกหน้ีและคุณภาพลูกหน้ีเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์-รถยนต์ 
 สดัส่วนลกูหนีข้องกลุ่มบริษัทประกอบด้วย ลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ 85% และลกูหนีเ้ช่าซือ้รถยนต์ 15% โดย
ลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนต์โตขึน้ 7.8% และรถยนต์หดตวัลง 9.7% 
 
   
 



  

                   บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน)  
                69 ถ.รามคําแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240. โทร 02-310-7000 , โทรสาร 0-2318-3339  
                URL : http://www.tk.co.th , Email : investor@tk.co.th 
 

4 

 คุณภาพลูกหน้ีเช่าซ้ือจาํแนกตามการค้างชาํระ 
ลกูหนีค้้างชําระเกิน 3 เดือนขึน้ไป มีโอกาสคอ่นข้างสงูท่ีจะเป็นหนีเ้สีย โดยในปี 2554 มีอยู่กว่า 4.3%, ปี 2555 ลดลง

มาอยูท่ี่ 3.6% และปี 2556 อยูท่ี่ 4.4% ทางบริษัทมีนโยบายถควบคมุไมใ่ห้เกินกวา่ 5%  
 
   นโยบายการต้ังสาํรองลูกหน้ีเช่าซ้ือ 
              กลุม่บริษัทมีนโยบายการตัง้สํารองเข้มงวดโดยนําหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกบั
ธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนต์มีระยะเวลาการผ่อนชําระ 24 งวด บริษัทตัง้สํารองตัง้แต่ 1% ไปจนถึง 
100% โดยลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ท่ีค้างชําระเกิน 6 เดือน หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ของระยะเวลาการผ่อนชําระทัง้หมด บริษัท
ตัง้สํารอง 100% ส่วนลกูหนีเ้ช่าซือ้รถยนต์มีระยะเวลาการผ่อนชําระ 48-60 งวด บริษัทตัง้สํารองตัง้แต่ 1% ไปจนถึง 100% 
โดยลกูหนีเ้ช่าซือ้รถยนต์ท่ีค้างชําระเกิน 12 เดือน หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ของระยะเวลาการผ่อนชําระทัง้หมด บริษัทตัง้สํารอง 
100% 
 
 ความเพียงพอในการต้ังสาํรอง 
 จากการขยายตวัของลกูหนีเ้ช่าซือ้ท่ีเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง ทําให้ ณ  สิน้ปี 2556 กลุ่มบริษัทมีการสํารองค่าเผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญูไว้ถึง 565 ล้านบาท คิดเป็น 5.8% ของลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้สทุธิก่อนหกัค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู หรือมีการตัง้
สํารองหนีส้งสยัจะสญูสงูถึง 438% เม่ือเทียบกบัยอดลกูหนีท่ี้ค้างชําระเกิน 6 เดือน จํานวน 129 ล้านบาท และเปรียบเทียบกบั
ลกูหนีท่ี้ค้างชําระเกิน 3 เดือน จํานวน 422 ล้านบาท มีการตัง้สํารองหนีส้งสยัจะสญู คิดเป็น 133.9% ซึง่บริษัทตัง้สํารองไว้อย่าง
เพียงพอ  
 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเหน็  
 
นายสุวัฒน์  กระเษียรอภิบาล ผู้ ถือหุ้น ถามว่า รายได้และค่าใช้จ่ายในสภาวะเศรษฐกิจในขณะนี ้คาดการณ์ว่า

จะต้องใช้เวลาประมาณเทา่ใด จงึจะกลบัมาดีเหมือนปีท่ีผา่นมา 
 
คณุประพล ชีแ้จงว่า เน่ืองจากมีปัจจยัประกอบซึ่งไม่แน่นอน อีกทัง้ประเทศไทยไม่มีรัฐบาล คาดการณ์ว่าหลงัจาก

เหตกุารณ์กลบัเข้าสูภ่าวะปกติ จะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน – 1 ปี จะกลบัไปสูภ่าวะปกติ 
 
เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุรับทราบรายงานประจําปีและ

รายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการดําเนินงานประจําปี 2556 ตามท่ีเสนอ 
 

 นายวรพงษ์ แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขณะนีมี้ผู้
ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเพิ่มเป็น 113 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 411,994,443 หุ้น 
 
 มติ    ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานของ
บริษัทประจําปี 2556 ตามท่ีประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เหน็ด้วย 411,994,443 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  
ไมเ่หน็ด้วย -ไมมี่- 
งดออกเสียง -ไมมี่- 

 
วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบกาํไรขาดทุนสาํหรับรอบบัญชีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2556  
 

ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 
 
 นางสาวปฐมา ได้กลา่วชีแ้จงงบดลุและงบกําไรขาดทนุสําหรับรอบบญัชีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2556 ดงันี ้
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สนิทรัพย์และหน้ีสนิ 
ณ สิน้ปี 2556 กลุม่บริษัทฐิติกรมีสินทรัพย์รวม 10,267.40 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 6.7% จาก 9,619.87 ล้านบาท ในปี 

2555 ด้านหนีส้นิรวม 6,253.52 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 7.5% จาก 5,819.63 ล้านบาท ในปี 2555   
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  
ณ สิน้ปี 2556 สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 4,013.92 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 5.6% จาก 3,800.24 ล้านบาท ในปี 2555   

 
 รายได้ 

กลุม่บริษัทฐิติกรมีรายได้รวม 3,883.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 6.0% จาก 3,662.5 ล้านบาท ในปี 2555 
 
ค่าใช้จ่าย 

 กลุม่บริษัทมีคา่ใช้จ่ายรวม 3,454.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 17.1% จาก 2,938.4 ล้านบาท ในปี 2555 
 
กาํไรสุทธิ 

 กลุม่บริษัทมีกําไรสทุธิ 428.7 ล้านบาท ลดลง 39.8% จาก 712.1 ล้านบาท ในปี 2555 สง่ผลให้กําไรต่อหุ้นเป็น 0.86 
บาท/หุ้น หรือลดลง 39.4% จาก 1.42 บาท จากปีท่ีผา่นมา 
 
 สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบบญัชีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2556 มีอยู่ในรายงาน
ประจําปี 2556 ท่ีส่งให้ผู้ ถือหุ้ นล่วงหน้าแล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้ สอบบัญชีและ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเหน็ชอบแล้ว  

 
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเหน็  
 
เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติังบดลุและงบ

กําไรขาดทนุสําหรับรอบบญัชีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2556 ตามท่ีเสนอ 
 

 นายวรพงษ์ แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขณะนีมี้ผู้
ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเพิ่มเป็น 114 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 411,994,543 หุ้น  
 

มต ิ   ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติังบดลุและงบกําไรขาดทนุสําหรับรอบบญัชีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 
2556 ตามท่ีประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เหน็ด้วย 411,994,543 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  
ไมเ่หน็ด้วย -ไมมี่- 
งดออกเสียง -ไมมี่- 

 
วาระที่ 4   พจิารณาจัดสรรกาํไรประจาํปี 2556 และการจ่ายเงนิปันผล 
  

ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 
  
นางสาวปฐมา ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่าการจดัสรรกําไรประจําปีตามข้อบงัคบั บริษัทจะต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี

ไว้เป็นทนุสํารองไมน้่อยกว่าร้อยละ 5  ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะ
มีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนทนุจดทะเบียนของบริษัท ปัจจบุนับริษัทมีทนุสํารองตามกฎหมาย 50 ล้านบาท ซึ่ง
ครบร้อยละ 10 ของจํานวนทนุจดทะเบียน 500 ล้านบาท แล้วจงึไมต้่องจดัสรรทนุสํารองตามกฎหมายอีก  
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สําหรับผลการดําเนินงานในรอบปี 2556 บริษัทมีกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ 374.0 ล้านบาท มีกําไรสะสมยงัไม่ได้
จดัสรรจํานวน 1,911.6 ล้านบาท คณะกรรมการเห็นสมควรให้นําเงินกําไรมาจดัสรรเป็นเงินปันผลจ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้นในอตัรา
หุ้นละ 0.43 บาท (ส่ีสิบสามสตางค์) เป็นเงินรวม 215.0 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามท่ีปรากฏ
รายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น วนัท่ี 10 มีนาคม 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.43 บาท จํานวน 500 ล้านหุ้น รวมเป็น
เงิน 215.0 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2557 สําหรับกําไรส่วนท่ีเหลือ บริษัทจะนําไปเป็นเงิน
กําไรสะสมสว่นท่ียงัไมไ่ด้จดัสรรตอ่ไป  

 
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดง

ความคิดเหน็ ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการจ่ายเงินปันผล ตามท่ีเสนอ  
 

 นายวรพงษ์ แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  
 
มต ิ   ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติัการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2556 ใน

อตัราหุ้นละ 0.43 บาท (ส่ีสิบสามสตางค์) เป็นเงินรวม 215.0 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลตามท่ีเสนอ ด้วย
คะแนนเสียงดงันี ้

เหน็ด้วย 411,994,543 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  
ไมเ่หน็ด้วย -ไมมี่- 
งดออกเสียง -ไมมี่- 
 

วาระที่ 5   พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 
 ประธานฯ ได้ออกจากท่ีประชมุและมอบหมายให้ นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปัสร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุในวาระนีแ้ทน สืบเน่ืองจากประธานมีส่วนได้เสียในวาระนีเ้น่ืองจากเป็นกรรมการท่ี
ต้องออกตามวาระ   

 
นางสาวอรพินธุ์ ทําหน้าท่ีประธานท่ีประชมุ ได้ให้ นายวรพงษ์ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ  
 
นายวรพงษ์ ได้กล่าวว่า ข้อบงัคบัของบริษัท ในหมวดท่ี 4 ว่าด้วยเร่ืองของคณะกรรมการ ข้อท่ี 18 กําหนดว่า ในการ

ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากตําแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในปีนีมี้กรรมการท่ีออกตามวาระ 
จํานวน 3 ท่าน จากทัง้หมด 11 ท่าน โดยคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการ 3 ท่าน ท่ีออก
ตามวาระซึ่งไม่ได้อยู่ในท่ีประชุมในวาระนี ้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวติั
กรรมการแตล่ะทา่นตามเอกสารท่ีจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว มีรายช่ือดงันี ้ 

1. ดร.ชมุพล พรประภา ประธานกรรมการ 
2. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา กรรมการ 
3. นายทวีป ชาติธํารง  กรรมการอิสระ 

 
ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระตามท่ีเสนอ 
 
นายวรพงษ์ ได้แจ้งต่อท่ีประชมุว่าการเก็บบตัรลงคะแนนในวาระนี ้จะเก็บบตัรลงคะแนนทัง้หมดจากผู้ ถือหุ้นทกุราย

ทัง้ท่ีลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบตัรลงคะแนนครัง้เดียวหลงัจากผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียง
เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล ครบทัง้ 3 ท่าน ตามรายช่ือท่ีเสนอแล้ว และแจ้งว่าในวาระนีจ้ะใช้เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขณะนีมี้ผู้ ถือหุ้ นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเป็น 117 ราย นับจํานวนหุ้ นได้ 
412,012,743 หุ้น 
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มติ    ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนมุติัให้กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

ของบริษัทตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
 

ลําดบั ช่ือกรรมการ ประเภทกรรมการ เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง 
1 ดร.ชมุพล พรประภา ประธานกรรมการ 410,096,243 เสียง 

(99.53%) 
1,916,500 เสียง 

(0.47%) 
0 เสียง 

(0.00%) 
2 นายสถิตย์พงษ์ พรประภา กรรมการ 

 
409,805,743 เสียง 

(99.46%) 
1,916,500 เสียง 

(0.47%) 
290,500 เสียง 

(0.07%) 
3 นายทวีป ชาติธํารง กรรมการอิสระ 409,805,743 เสียง 

(99.46%) 
 1,916,500 เสียง 

 (0.47%) 
 290,500 เสียง 

(0.07%) 
 
วาระที่ 6   พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2557                                                                                                         
 

ดร.ชุมพล พรประภา ได้กลับเข้ามาทําหน้าท่ีประธานท่ีประชุม ได้ให้ นายวรพงษ์ ปังสกุลยานนท์ เป็นผู้ ชีแ้จง
รายละเอียดเก่ียวกบัคา่ตอบแทนกรรมการตอ่ท่ีประชมุ 

 
นายวรพงษ์ ได้กลา่วชีแ้จงวา่สําหรับคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุให้

อนมุติัการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท เท่ากบัปี 2556 โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อย 
ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชมุ 45,000 บาทต่อการประชมุต่อครัง้ และ กรรมการอิสระและท่ีปรึกษากรรมการจากภายนอก 
ได้รับคา่ตอบแทนเป็นเบีย้ประชมุรายละ 40,000 บาทตอ่การประชมุตอ่ครัง้ เทา่กบัปีท่ีแล้ว  

 
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดง

ความคิดเหน็ ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติักําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 ตามท่ีเสนอ  
 

นายวรพงษ์ แจ้งว่าในวาระนีจ้ะใช้เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และในขณะนี ้
มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเพิ่มเป็น 119 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 412,013,543 หุ้น 

 
มติ    ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนมุติักําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 

3,000,000 บาท โดยประธานคณะกรรมการชดุย่อย ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชมุ 45,000 บาทต่อการประชมุต่อครัง้ และ
กรรมการอิสระและท่ีปรึกษากรรมการจากภายนอก ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชุมรายละ 40,000 บาทต่อการประชุมต่อ
ครัง้ ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เหน็ด้วย 412,013,543 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  
ไมเ่หน็ด้วย -ไมมี่- 
งดออกเสียง -ไมมี่- 

 
              คณุชวลติ  เจริญย่ิงวฒันา  ผู้ ถือหุ้น  เสนอแนะให้ใสร่ายละเอียดจํานวนเงินคา่ตอบแทนกรรรมการประจําปีลงในวาระ
เพ่ือเปรียบเทียบและประกอบการพิจารณาลงมติ 
 
              คณุประพล  ชีแ้จงว่า รายละเอียดของข้อมลูดงักลา่วมีอยูใ่นรายงานประจําปีแล้ว แตสํ่าหรับการประชมุในคราวต่อไป
จะพิจารณานํามาประกอบในวาระด้วย  
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วาระที่ 7  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2557 
 

ประธานฯ ได้ให้ นายวรพงษ์ ปังสกุลยานนท์ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและค่าสอบบญัชีต่อท่ี
ประชมุ 

 
นายวรพงษ์ ชีแ้จงวา่ ตามข้อกําหนดของ ก.ล.ต. ในเร่ืองการเปล่ียนแปลงผู้สอบบญัชีทกุรอบระยะเวลาบญัชี 5 ปี โดย

นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีท่ีลงลายมือช่ือในงบการเงิน
ของบริษัทมาตัง้แตปี่ 2550 และ ปี 2552-2556 รวม 5 ปี ครบวาระท่ีต้องมีการเปล่ียนแปลงผู้สอบบญัชี  

 
สําหรับปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเสนอให้อนมุติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใด

คนหนึง่ตอ่ไปนีเ้ป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเหน็ตอ่งบการเงินของบริษัท ได้แก่ 
1. นายอคัรเดช เปล่ียนสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี    5389     หรือ 

(ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 
2. นายพิศิษฐ์  ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี    2803   หรือ   

(ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 
3. นายเมธี  รัตนศรีเมธา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี    3425    

(เป็นผู้สอบบญัชีลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทในปี 2550 และเป็นระยะเวลา 5 ปี ติดต่อกนัในปี  
2552-2556)   

              จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีสําหรับรอบบญัชีปี 2557 โดยมีค่าสอบบญัชีเป็นเงิน 
2,240,000 บาท ซึง่มากกวา่คา่สอบบญัชี 2,070,000 บาท ท่ีผู้สอบบญัชีได้รับในปี 2556   
 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดง
ความคิดเหน็ ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีตามท่ีเสนอ  

 
นายวรพงษ์ แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 มติ    ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนมุติัแต่งตัง้ นายอคัรเดช เปล่ียนสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขท่ี    5389 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2803 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขท่ี 3425 จากบริษัท เอม็ อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับรอบบญัชี
ปี 2557 และกําหนดคา่สอบบญัชีเป็นเงิน 2,240,000 บาท ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เหน็ด้วย 411,059,360 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.77 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  
ไมเ่หน็ด้วย -ไมมี่- 
งดออกเสียง 954,183 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.23 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 8  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ 
  

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุวา่มีคําถามหรือข้อเสนอแนะอ่ืนใดอีกหรือไม ่ 
 
คณุคมธัช โชติรัตน์ ผู้ ถือหุ้น  ถามว่าในขณะนี ้TK มีสาขาประมาณ 90 แห่ง ยงัไม่รวมท่ีจะเปิดใหม่ และจะมีเปิดใน

ตา่งประเทศเพ่ือรองรับ AEC ด้วยหรือไม ่และยอดหนีเ้สียมีประมาณก่ีเปอร์เซน็ต์ 
 
คณุประพล ชีแ้จง  ในขณะนี ้TK มีพนักงานประจําอยู่ท่ีประเทศเพ่ือนบ้านแล้ว และอยู่ในระหว่างขัน้ตอนรอรับ

ใบอนญุาต 2 ประเทศ เหตท่ีุล่าช้าเน่ืองจากบริษัททําทกุอย่างถกูต้องตามขัน้ตอน มีอปุสรรคเร่ืองกฎระเบียบ ท่ีต้องศึกษาให้ดี 
อีกทัง้เร่ืองกฎหมาย วฒันธรรม พฤติกรรม และภาษา แตใ่นขณะนีเ้รามีพนกังานท่ีใช้ภาษาท้องถ่ินได้บ้างแล้ว 
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สําหรับเร่ืองหนีเ้สียนัน้ ลกูหนีท่ี้ค้างชําระไมเ่กิน 3 เดือน มีประมาณ 95.6%, ค้างชําระตัง้แต่ 4-6 เดือน ประมาณ 3%, 

เกิน 6 เดือน ประมาณ 1.4% ลกูหนีเ้ช่าซือ้สทุธิ 9,059 ล้านบาท แบ่งเป็นลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ 85%  และลกูหนีเ้ช่าซือ้
รถยนต์ 15% 

 
คณุสมุณฑา  วฒันสนิธุ์   ผู้ รับมอบอํานาจ แสดงความคิดเห็นว่า วาระท่ี 2 เร่ืองรับทราบผลการดําเนินงาน น่าจะเป็น

เพียงเร่ืองแจ้งให้ทราบ โดยไมต้่องลงมติ  และสอบถามเร่ืองคา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย เหตใุดจงึเรียกเก็บจาก TK 
 
คณุเมธี รัตนศรีเมธา  ผู้สอบบญัชี ชีแ้จงว่า เป็นระเบียบของทาง กลต. ต้องเปิดเผยค่าสอบบญัชีทัง้กลุ่มบริษัท โดย

เรียกเก็บแยกตามแตล่ะบริษัท  
 
คณุภควตัร สวุิสทุธิมนตรี  ผู้ ถือหุ้น  ถามว่า ค่าใช้จ่ายในการตลาดมีสงูมาก และการแข่งขนัรุนแรง TK มีแนวทางการ

รับมืออยา่งไร 
 
คณุประพล  ชีแ้จงว่า ฐานลกูค้าของ TK 65-70% อยู่ต่างจังหวดั ส่วนในกรุงเทพฯ มีประมาณ 35-30% สําหรับ

กรุงเทพมีการแข่งขนัค่อนข้างสงู และส่วนมากคู่แข่งมกัจะเร่ิมธุรกิจจากในกรุงเทพซึง่เป็นเมืองหลวง ยอดจําหน่ายสงูสดุ และ
เป็นจงัหวดัท่ีมีความหนาแน่นของประชากรสงู TK มีนโยบายท่ีจะขยายไปต่างจงัหวดัมากกว่า เน่ืองจากกบัการเจริญเติบโต
ของ GDP ในตา่งจงัหวดัสงูกวา่ อีกทัง้มีสดัสว่นยอดจําหน่ายรถจกัรยานยนต์สงูถงึ 80% 

 
คุณนฤชิต แต่งสวน  ผู้ ถือหุ้น ขอทราบประมาณการรายได้, ค่าใช่จ่าย และกําไรท่ีจะเกิดขึน้ และการแข่งขันใน

ตา่งประเทศเป็นอยา่งไร หากการแข่งขนัยงัน้อยอยูจ่ะดีไปอีกก่ีปี และประเทศเพ่ือนบ้านอีกนานเทา่ใดจงึจะอ่ิมตวั  
 
คณุประพล  ชีแ้จงวา่  รายได้คาดวา่น่าจะโตได้ไมม่าก สว่นคา่ใช้จ่ายลดลงพอสมควร เพราะถ้าปลอ่ยสินเช่ือให้ลกูค้า

ลดลง ค่าการตลาด Commission ก็จะลดลง สําหรับพอร์ตเช่าซือ้ในปีนีโ้อกาสหดตวัมีสงู สว่นค่าใช้จ่ายในปีนีค้วบคมุได้ดีขึน้ 
เน่ืองจากในปีท่ีแล้วมีการเร่งตดัหนีส้ญู และจําหน่ายรถยดึไปพอสมควรแล้ว ถ้าเปรียบเทียบกบัไตรมาสท่ี 3 และ 4 ท่ีอ่อนตวัลง
มาก็น่าจะดีขึน้ แตย่งัไมดี่เทา่กบัไตรมาสท่ี 1 ของปีท่ีแล้ว  

 
สําหรับตลาดของประเทศเพ่ือนบ้าน คณุประพล ชีแ้จงต่อว่า ประเทศไทย ตลาดรถจกัรยานยนต์สงูสดุน่าจะไม่เกิน 

2.5 ล้านคนัตอ่ปี  โดยมีประเทศท่ีมีขนาดใหญ่ ได้แก่ อินโดนีเซีย, เวียดนาม สว่นประเทศเลก็ๆ ได้แก่ ลาว และกมัพชูา ซึง่มีการ
เจริญเติมโตท่ีดี  

 
คณุกสณิา ศรีสอ้าน  รับมอบอํานาจจากสมาคมผู้ลงทนุไทย และอาสาพิทกัษ์สทิธ์ิ แจ้งตอ่ท่ีประชมุและกลา่วชม  

กรรมการท่ีตอบคําถามได้ชัดเจน รวมทัง้นโยบายของบริษัทท่ีไม่ต้องการคอรัปชัน่ในการเข้าร่วม AEC และแนะนําว่าทาง
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) มีการจดัทําโครงการแนวร่วมปฏิบติัการภาคเอกชนในการต่อต้านการทจุริต 
จึงอยากทราบว่าบริษัทมีความสนใจท่ีจะเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ ในโครงการนีห้รือไม่ นอกจากนีมี้การเตรียมแผนปฏิบติั
งานท่ีเป็นรูปธรรมให้กบัพนกังานของบริษัทบ้างหรือไม ่
 
 คณุประพล ชีแ้จงว่า  มีความสนใจ แต่ยงัไม่ได้ศึกษาถึงรายละเอียดว่าทกุขัน้ตอนพร้อมท่ีจะดําเนินการหรือไม่ หาก
พร้อมทางบริษัทยินดีท่ีจะร่วมฯ ประกาศเจตนารมณ์  
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เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอเร่ืองอ่ืนหรือสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ
ปิดประชมุเวลา 15.30 น. 

 
 
     

 
 
          

 

______________________________________                                        
                                           (ดร.ชมุพล พรประภา) 
                                   ประธานกรรมการ 
 
 
นางองัคณา สมช่ือ  ผู้บนัทกึการประชมุ 
นายวิชยั สรุนคัครินทร์ และ นางบษุกร เหล่ียมมกุดา  ผู้ตรวจทาน                                                  
 
 

 


