
 
 

ท่ี TK.025/2558 
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2558 

บริษัท ฐิติกร จาํกดั  (มหาชน) 
 

 

 
วัน เวลา และสถานที่ 

ประชุมเมื่อวนัองัคารท่ี 21 เมษายน 2558  เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 5 อาคาร เอส.พี. 
อาเขต เลขท่ี 69 ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
 

  
เร่ิมการประชุม 

ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม นายวรพงษ์ ปังสกุลยานนท์ ทําหน้าท่ีผู้ดําเนินการ
ประชมุ ได้กลา่วแนะนํากรรมการบริษัท 10 ท่าน จากทัง้หมด 11 ท่าน (เนือ่งจากกรรมการ 1 ท่าน ป่วยจึงไม่สามารถเข้าร่วม
ประชมุได้) ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบญัชีเข้าประชมุ ดงันี ้
 
 1. ดร.ชมุพล พรประภา ประธานกรรมการ 
 2.  นางสาวอรพินธุ์ ชาตอิปัสร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 3.  นายทวปี ชาตธํิารง ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
 4.  นายพงษ์ศกัดิ์ พรหมโรกลุ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
 5.  นายวิบลูย์ เพ่ิมอารยวงศ์ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
 6.  นายสถิตย์พงษ์ พรประภา กรรมการ 
 7.  นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ 
 8.  นายประพล พรประภา กรรมการ และรองกรรมการผู้จดัการ 
 9.  นางบษุกร เหลีย่มมกุดา กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
   และผู้จดัการฝ่ายบญัชี 
 10.  นางสาวเพ็ญจนัทร์ กลิน่บนุนาค กรรมการ และผู้จดัการฝ่ายบริหารธุรกิจเชา่ซือ้ 1 
 
 นายจักก์ชัย พานิชพฒัน์ ทีป่รึกษาคณะกรรมการบริษัท นายอคัรเดช เปลีย่นสกุล และนายเมธี รัตนศรีเมธา จาก
บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด ผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย เข้าร่วมประชมุ 
 

โดยมี นายอาคม พวับณัฑิตกุล ตวัแทนทีป่รึกษากฎหมายจาก บริษัท เอส.พี. อินเตอร์แนชั่นแนล จํากัด ทําหน้าท่ี
ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง  เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท  และมี
ตวัแทนอาสาพิทกัษ์สทิธ์ิผู้ ถือหุ้น จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยเข้าร่วมประชมุ 1 ทา่น คอื น.ส. รตนวรรณ  เรืองกลิน่    

 
โดยมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุรวมทัง้สิน้ 118 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 403,787,142 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 80.76 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  500,000,000 หุ้น ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท  
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 บริษัทฯ ได้ดาํเนินการกอ่นการประชมุ ดงันี ้
 1. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการเสนอเร่ืองทีเ่ห็นว่ามีความสําคญัและสมควรบรรจุเป็นระเบียบ
วาระเพิ่มเติมในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และเสนอชื่อบคุคลเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการ ล่วงหน้าเป็นเวลา 3 เดือน ตัง้แต่
วนัท่ี 6 ตลุาคม 2557 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยเมื่อสิน้สดุระยะเวลาดงักลา่ว ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระ
เพ่ิมเติมและเสนอช่ือบคุคลเข้ารับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเข้ามายงับริษัทฯ 
 2. บริษัทฯ ได้แจ้งวาระการประชุมพร้อมความเป็นมาและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ 
รวมทัง้เอกสารประกอบการประชมุตา่งๆ ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ลว่งหน้าเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนัก่อนการประชมุ เพือ่ให้ผู้ ถือหุ้น
มเีวลาศกึษาข้อมลู และได้แจ้งการดาํเนินการดงักลา่วของบริษัทฯ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบโดยผา่นช่องทางการเปิดเผยข้อมลูของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 9 มนีาคม 2558 
 3. บริษัทฯ ได้ส่งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ไปยงัผู้ ถือหุ้น เป็นเวลา 18 วนัลว่งหน้าก่อนการ
ประชมุ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมื่อวนัท่ี 3 เมษายน 2558 
 
 นายวรพงษ์ กลา่วชีแ้จงวิธีการออกเสยีงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสยีงวา่ ในการออกเสยีงลงคะแนนจะ
นบั 1 หุ้นเป็น 1 เสียง (One Share : One Vote) และจะใช้บตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่
เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ยกเว้นวาระท่ี 5 เร่ืองการเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ซึง่จะเก็บบตัรลงคะแนนเสยีงจากผู้ ถือหุ้นทกุ
รายท่ีเข้าร่วมประชมุ ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนเสยีงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง โดยจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงในวาระ
นีค้รัง้เดียวหลงัจากผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลครบทกุรายแล้ว สําหรับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ยกมือและบนัทึกการลงคะแนนเสียงในบตัร
ลงคะแนนเสยีง และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเสียงเพื่อนํามาตรวจนบั และถือว่าผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ได้ยกมือในท่ี
ประชมุมีมติอนมุตัิตามท่ีประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 
 

ประธานท่ีประชมุได้กลา่วเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 และดาํเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงันี ้
 

  
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2557 เม่ือวนัที่ 24 เมษายน 2557 

 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 
24 เมษายน 2557 โดยมีรายละเอียดตามสาํเนารายงานการประชมุท่ีจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ 
 
 นายวรพงษ์ แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และขณะนีม้ีผู้
ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเพ่ิมเป็น 122 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 406,419,842 หุ้น 
 

มติ

เห็นด้วย 406,419,842 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน

    ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์  รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 เมื่อวนัท่ี 24 
เมษายน 2557 ตามท่ีประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

ไมเ่ห็นด้วย - ไมม่ี- 
  

งดออกเสยีง -ไมม่ี- 
 

 
วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557 

ประธานฯ ได้ให้ นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้รายงานตอ่ท่ีประชมุ  
 
นายประพล ได้กลา่วรายงานผลการดาํเนินงานประจําปี 2557 ซึ่งผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 

24 กมุภาพนัธ์ 2558 ดงัมีรายละเอียดในรายงานประจําปี 2557 ดงันี ้  
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ตลาดรถจักรยานยนต์ 

ตลาดรวมรถจกัรยานยนต์ปี 2557 มียอดจําหนา่ย 1,699,218 คนั ลดลง 15.2% จาก 2,004,000 คนั ในปี 2556 ซึ่ง
เป็นการลดลงอย่างต่อเนือ่ง 2 ปีซ้อน ตัง้แต่ปี 2556 สําหรับในไตรมาส 1 ปี 2558 มียอดจําหน่าย 477,934 คัน เพ่ิมขึน้ 
10.69% เมือ่เทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2557 ท่ีมียอดจําหนา่ย 431,792 คนั 

สาํหรับปี 2558 ผู้ผลติรายใหญ่คาดวา่จะมียอดจําหนา่ยรถจกัรยานยนต์อยู่ท่ี 1,750,000 คนั ซึ่งจะเพิ่มขึน้ประมาณ 
3% จากปี 2557 โดยมีการปรับตวัสงูขึน้เลก็น้อย เนื่องจากภาวะราคาสนิค้าภาคการเกษตรยงัคงตกตํ่า 
 ยอดจําหนา่ยรายเดือนในปี 2557 มียอดจําหนา่ยตํ่ากวา่เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปี 2556 ในช่วงเดือนมกราคม 
ถึงเดือนพฤศจิกายน ต่อเน่ืองกนั 11 เดือนซ้อน มีเพียงเดือนธันวาคม 2557 ทีย่อดจําหน่ายสงูกว่าเดือนเดียวกนัของปี 2556 
เพียงเลก็น้อย นบัเป็นสญัญาณท่ีดใีนการเร่ิมปรับตวัสงูขึน้ของยอดจําหน่ายรถจกัรยานยนต์ ซึ่งเร่ิมมีการลดตวัลงตัง้แต่เดือน
พฤษภาคม ถึงเดือนธนัวาคม 2556 เป็นเวลา 8 เดือน และเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2557 เป็นเวลา 11 เดือน รวม
เป็นระยะเวลา 19 เดอืนตอ่เน่ือง 
 สว่นยอดจําหน่ายรถจกัรยานยนต์เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตัง้แตป่ี  2555 เป็นต้นมา ไม่สามารถแยกได้ว่าเป็น
การซือ้เงินสด หรือเช่าซือ้ เนือ่งจากกรมการขนสง่ทางบกไม่ได้จําแนกประเภทข้อมลู สําหรับยอดจําหน่ายในปี 2557 ในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลดลง 20.27% เมื่อเทียบกบัปีก่อน รถจกัรยานยนต์ทีม่ียอดจําหน่ายสงูคือ รถ Automatic และรถ
ครอบครัว สาํหรับรถ Big Bike เร่ิมมีความนิยมและมียอดจําหนา่ยสงูขึน้กวา่ปีท่ีผา่นมา 
 สาํหรับโครงสร้างผลติภณัฑ์รถจกัรยานยนต์ในปี 2557 Scooter มีสดัสว่นลดลงเป็น 39% จาก 45% ในปี 2556 สว่น
รถครอบครัวรถมีสดัส่วนสงูขึน้เป็น 50% เนือ่งจากเป็นรถทีม่ีราคาไม่สงูมาก ประหยดันํา้มนั ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจท่ี
ชะลอตวัทําให้รถรุ่นนีม้ียอดจําหน่ายที่สงูขึน้ สว่นรถ Big Bike มีสดัสว่นเพ่ิมขึน้เป็น 11% เนือ่งจากในอดีตทีผ่่านมาประเทศ
ไทยยงัไมค่อ่ยผลติรถจกัรยานยนต์ท่ีม ีCC สงู แต่ในปัจจุบนัเร่ิมผลิตรถท่ีมี CC สงูขึน้ ตัง้แต ่150CC , 300CC และในอนาคต
ตลาดรถ Big Bike จะเร่ิมมียอดจําหนา่ยเพ่ิมขึน้ 
 

ตลาดรถยนต์    
 ในปี 2555 รัฐบาลมีโครงการรถคนัแรก ตลาดรวมรถยนต์ทําสถิติสงูสดุท่ี 1,434,669 คนั และเมื่อได้มีการสง่มอบ
รถยนต์คนัแรกเสร็จสิน้ในไตรมาส 1 ปี 2556 ยอดจําหนา่ยรถยนต์ก็ลดลงอยา่งตอ่เนื่องเป็นต้นมาจนถงึปัจจบุนั โดยในปี 2557 
มยีอดจําหนา่ยอยูท่ี่ 881,832 คนั ลดลง 33.73% เมื่อเทียบกบัปี 2556 ท่ีมียอดจําหนา่ย 1,330,678 คนั สาํหรับในปี 2558 
ผู้ผลติคาดการณ์วา่ยอดจําหนา่ยนา่จะอยูท่ี่ราว 900,000 คนั แตใ่นขณะนีไ้ด้ปรับประมาณการยอดจําหนา่ยลดลง มีโอกาสท่ี
จะตํ่ากวา่ 880,000 คนั 
 ยอดจําหนา่ยรายเดือนของรถยนต์ มีการลดลงอยา่งตอ่เนื่องตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธนัวาคม 2556 เป็นเวลา 
8 เดือน และเดือนมกราคม ถงึเดอืนธนัวาคม 2557 เป็นเวลา 12 เดอืน รวมระยะเวลา 20 เดอืนตอ่เน่ือง ซึง่หากนบัรวมถงึไตร
มาส 1 ปี 2558 จะเป็นการลดลงรวมระยะเวลา 23 เดือนตอ่เน่ือง   

ในปี 2557 บริษัทฯ ไมไ่ด้มกีารขยายสาขาเพ่ิม บริษัทมีสาขารวมทัง้สิน้ 90 สาขา ครอบคลมุ 53 จงัหวดัทัว่ประเทศ 
และคาดวา่ในปี 2558 จะเร่ิมขยายสาขาเพิม่ เน่ืองจากบริษัทคาดการณ์วา่สามารถเติบโตได้อีกในระยะกลางถึงระยะยาว  
   

มูลค่าสินทรัพย์รวมเทียบมูลค่าลูกหน้ีเช่าซื้อ 
 ณ สิน้ปี 2557 บริษัทมสีนิทรัพย์รวม 8,767 ล้านบาท  เป็นลกูหนีเ้ช่าซือ้สทุธิมีมลูค่า 7,768 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 
2556 อยู่ท่ี 9,059 ล้านบาท ลดลง 14.3% ซึ่งใกล้เคียงกบัตลาดรถจกัรยานยนต์ทีห่ดตวัลงประมาณ 15.2% เป็นผลสืบเนื่อง
จากการเข้มงวดในการปลอ่ยสนิเช่ือและการเร่งตดัหนีส้ญูในลกูค้าที่มีโอกาสเกิดหนีเ้สยีได้  
 
 การเปรียบเทียบลูกหน้ีและคุณภาพลูกหน้ีเช่าซื้อรถจักรยานยนต์-รถยนต์ 
 สดัสว่นลกูหนีข้องกลุม่บริษัทประกอบด้วย ลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ 87% หดตวัลง 12.2% มีลกูหนีค้้างชําระ
มากกวา่ 3 เดอืน 4.8% และลกูหนีเ้ช่าซือ้รถยนต์มสีดัสว่นอยูท่ี่ 13% หดตวัลง 26.1% มีลกูหนีค้้างชําระมากกวา่ 3 เดอืน 6.4% 
เนื่องจากรถยนต์มีมลูคา่มากกวา่ 100,000 บาท ต้องผ่านขัน้ตอนของศาลก่อนจึงจะสามารถตดัหนีส้ญูได้ ทําให้ตดัหนีส้ญูได้
ช้ากวา่รถจกัรยานยนต์  
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 คุณภาพลูกหน้ีเช่าซื้อจําแนกตามการค้างชาํระ 
ลกูหนีค้้างชําระเกิน 3 เดอืนขึน้ไป ในปี 2557 อยูท่ี่ 4.9% เพ่ิมขึน้จากปี 2556 ซึ่งอยูท่ี่ 4.5% โดยทางบริษัทมีนโยบาย

ควบคมุไมใ่ห้เกินกวา่ 5%  
 
   นโยบายการต้ังสํารองลูกหน้ีเช่าซื้อ 
              กลุม่บริษัทมีนโยบายการตัง้สาํรองเข้มงวดโดยนําหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกบั
ธุรกิจของกลุม่บริษัท โดยลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนต์มีระยะเวลาการผ่อนชําระ 24-30 งวด บริษัทตัง้สํารองตัง้แต่ 1% ไป
จนถึง 100% โดยลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ท่ีค้างชําระเกิน 6 เดอืน หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ของระยะเวลาการผอ่นชําระทัง้หมด 
บริษัทตัง้สํารอง 100% สว่นลกูหนีเ้ช่าซือ้รถยนต์มีระยะเวลาการผ่อนชําระ 48-60 งวด บริษัทตัง้สํารองตัง้แต่ 1% ไปจนถึง 
100% โดยลกูหนีเ้ช่าซือ้รถยนต์ท่ีค้างชําระเกิน 12 เดือน หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ของระยะเวลาการผ่อนชําระทัง้หมด บริษัทตัง้
สาํรอง 100% 
 
 ความเพียงพอในการต้ังสํารอง 
 ณ สิน้ปี 2557 ลกูหนีเ้ช่าซือ้สทุธิก่อนการตัง้สาํรองมีมลูคา่ 8,303 บาท มีการสํารองค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูไว้ถึง 535 
ล้านบาท คิดเป็น 6.4% ของลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้สทุธิก่อนหกัค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู เมือ่เทียบกบัยอดลกูหนีที้ค้่างชําระ
เกิน 6 เดอืน จํานวน 102 ล้านบาท คดิ เป็น 524.5% และเปรียบเทียบกบัลกูหนีท่ี้ค้างชําระเกิน 3 เดือน จํานวน 413 ล้านบาท มี
การตัง้สาํรองหนีส้งสยัจะสญู คดิ เป็น 129.5% ซึง่บริษัทตัง้สาํรองไว้อยา่งเพียงพอ  
 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 
เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น นายวรพงษ์ ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ 

ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นจงึไมต้่องลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้
 

 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกาํไรขาดทุนสาํหรับรอบบัญชี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2557  

ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 
 
 นางสาวปฐมา ได้กลา่วชีแ้จงงบดลุและงบกําไรขาดทนุสาํหรับรอบบญัชีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2557 ดงันี ้
 
 สัดส่วนของรายได้ 
 สดัสว่นของรายได้ของกลุ่มบริษัทในปี 2557 รายได้หลกัมาจากการเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์  75.0% รองลงมาคือ
รายได้อ่ืนๆ อยู่ท่ี 23.2% ซึ่งมาจากหนีส้ญูรับคืน, ดอกเบีย้ลา่ช้า, ค่าต่อทะเบียน และอืน่ๆ ปีทีผ่่านมาตดัหนีส้ญูค่อนข้างมาก
แตย่งัไมไ่ด้รับคืน เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย สว่นรายได้ที่น้อยสดุคือเช่าซือ้รถยนต์อยูที่่ 1.8%               

 
 รายได้ 

กลุม่บริษัทฐิติกรมีรายได้รวม 3,679.1 ล้านบาท ลดลง 5.3% จาก 3,883.5 ล้านบาท ในปี 2556 
 
ค่าใช้จ่าย 

 กลุม่บริษัทมีคา่ใช้จ่ายรวม 3,483.9 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 0.84% จาก 3,454.8 ล้านบาท ในปี 2556 
 
กาํไรสุทธิ 

 กลุม่บริษัทมกํีาไรสทุธิ 195.6 ล้านบาท ลดลง 54.4% จาก 428.7 ล้านบาท ในปี 2556 สง่ผลให้กําไรต่อหุ้นเป็น 0.39 
บาท/หุ้น หรือลดลง 54.6% จาก 0.86 บาท จากปีท่ีผา่นมา มจีํานวนหุ้นรวม 500 ล้านหุ้น 
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สินทรัพย์และหน้ีสิน 
ณ สิน้ปี 2557 กลุม่บริษัทฐิตกิรมสีนิทรัพย์รวม 8,767.2 ล้านบาท ลดลง 14.6% จาก 10,267.4 ล้านบาท ในปี 2556 

ด้านหนีส้นิรวม 4,764.6 ล้านบาท ลดลง 23.8% จาก 6,253.5 ล้านบาท ในปี 2556   
 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น  
ณ สิน้ปี 2557 สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 4,002.6 ล้านบาท ลดลง 0.3% จาก 4,013.9 ล้านบาท ในปี 2556  

 
 สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบบญัชีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2557 มีอยู่ในรายงาน
ประจําปี 2557 ท่ีส่งให้ผู้ ถือหุ้ นล่วงหน้าแล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้ สอบบัญชีและ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  

 
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
 
นายอน ุวอ่งสารกิจ  ผู้ ถือหุ้นร่วมประชมุด้วยตนเอง สอบถามถึงสาเหตใุนการเพ่ิมขึน้อยา่งเป็นนยัสาํคญัของเงินกู้ยืม

ระยะสัน้ และระยะยาว  และขอให้บริษัทชีแ้จงจุดแข็งในการประกอบธุรกิจเช่าซือ้ ว่ามีนโยบายแข่งขนักบับริษัทคู่แข่ง และมี
นโยบายสง่เสริมการตลาดอยา่งไร 

 
นายประพล ชีแ้จงวา่ ผู้ให้บริการบางรายมกีารตลาดแบบเชิงรุก แตท่างบริษัทไมม่ีนโยบายการตลาดแบบเชิงรุกท่ีเกิน

ความจําเป็นเหมอืนกบัรายอ่ืนๆ แตใ่ช้ประสบการณ์และความมัน่คง โดยชว่ง 2 ปีท่ีผา่นมา บริษัทเร่งตดัหนีส้ญูได้คอ่นข้างมาก 
คณุภาพลกูหนีแ้ละการเก็บเงินเร่ิมดขี ึน้ตามลาํดบั และยงัมนีโยบายเพ่ิมพนกังาน  โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ขยายธุรกิจไปยงั
ประเทศเพ่ือนบ้านอีก 2 ประเทศ คือ ราชอาณาจกัรกมัพชูา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  และยงัมีนโยบายที่
จะเร่ิมธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ โดยจะขอมติจากทางคณะกรรมการบริษัทเพื่อเปิดบริษัทใหม่และนําไปขออนญุาตประกอบธุรกิจ
ดงักลา่ว ซึง่ในปัจจุบนับริษัทมีอยู่ 90 สาขา ใน 53 จงัหวดั มีฐานลกูค้ารวมกว่า 3,000,000 ราย และปัจจบุนัให้บริการลกูค้า
ราว 300,000 รายในแต่ละเดือน และมีพนกังาน 1,800 ราย ทัว่ประเทศ ดงันัน้การประกอบธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ จึงไม่ได้เพิ่ม
ต้นทนุมากนกั และลกูค้าที่บริษัทให้สินเช่ืออยู่ตามปกติมีมลูค่าตํ่ากว่า 100,000 บาท โดยบริษัทคาดว่าจะใช้ข้อมลูจากฐาน
ลกูค้าท่ีมีอยูเ่ดิมเน่ืองจากมีประวตัิการผอ่นชําระ 

 
น.ส. ปฐมา  ชีแ้จงเร่ืองเงินกู้ ระยะสัน้และระยะยาวว่า  ในปี 2557 มีการออกหุ้นกู้ รวม 3 ครัง้ มลูค่า 1,200 ล้านบาท 

อตัราดอกเบีย้เฉลี่ยอยูท่ี่ร้อยละ 4 ซึ่งถือเป็นต้นทนุเงินกู้ ท่ีตํ่าพอสมควร  ในสว่นของหนีส้นิท่ีลดลง เน่ืองจากบริษัทปลอ่ยสนิเช่ือ
ลดลง จงึทยอยชําระคนืเงินกู้  เพ่ือเป็นการลดต้นทนุ ในด้านฐานะทางการเงินของบริษัท ทริสเรทติง้ ได้ประเมินความนา่เช่ือถือ
ของบริษัทอยูใ่นระดบั A

 

_ 

นางพชันี หาญประมุขกุล  ผู้ ถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าโดยปกติลกูค้าของบริษัทเป็นลกูค้ารายย่อย 
หรือเป็นองค์กร 

 
น.ส. ปฐมา  ชีแ้จงว่า ลกูค้าของบริษัทโดยปกติเป็นลกูค้ารายย่อย แบ่งเป็น 2 สว่น คือ สินเช่ือรถจกัรยานยนต์ และ

สนิเช่ือรถยนต์ 
 
เมื่อไมม่ผี ู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ทีป่ระชุมพิจารณาอนมุตัิงบดลุและงบ

กําไรขาดทนุสาํหรับรอบบญัชีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2557 ตามท่ีเสนอ 
 

 นายวรพงษ์ แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และขณะนีม้ีผู้
ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเพ่ิมเป็น 135 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 418,070,334 หุ้น  
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เห็นด้วย 418,070,334 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน

    ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบดลุและงบกําไรขาดทนุ สาํหรับรอบบญัชี สิน้สดุ 31 ธันวาคม 
2557 ตามท่ีประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

ไมเ่ห็นด้วย - ไมม่ี- 
  

งดออกเสยีง - ไมม่ี- 
 

  
วาระที่ 4   พิจารณาจัดสรรกาํไรประจาํปี 2557 และการจ่ายเงนิปันผล 

ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 
  
นางสาวปฐมา ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่การจดัสรรกําไรประจําปีตามข้อบงัคบั บริษัทจะต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี

ไว้เป็นทนุสาํรองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5  ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะ
มีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนทนุจดทะเบียนของบริษัท ปัจจบุนับริษัทมีทนุสํารองตามกฎหมาย 50 ล้านบาท ซึ่ง
ครบร้อยละ 10 ของจํานวนทนุจดทะเบียน 500 ล้านบาท แล้วจึงไมต้่องจดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมายอีก  

 
สาํหรับผลการดาํเนินงานในรอบปี 2557 บริษัทมกํีาไรสทุธิ (งบการเงินเฉพาะ) หลงัหกัภาษีเงินได้ 161.4 ล้านบาท มี

กําไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรรจํานวน 1,857.9 ล้านบาท คณะกรรมการเห็นสมควรให้นําเงินกําไรมาจดัสรรเป็นเงินปันผลจ่าย
ให้กบัผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.18 บาท (สบิแปดสตางค์) เป็นเงินรวม 90.0 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับเงินปัน
ผล ตามท่ีปรากฏรายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น วนัท่ี 12 มีนาคม 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.18 บาท จํานวน 500 
ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 90.0 ล้านบาท โดยกําหนดจา่ยเงินปันผลในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2558 สําหรับกําไรสว่นที่เหลือ บริษัทจะ
นําไปเป็นเงินกําไรสะสมสว่นท่ียงัไมไ่ด้จดัสรรตอ่ไป  

 
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดง

ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักิารจา่ยเงินปันผล ตามท่ีเสนอ  
 

 นายวรพงษ์ แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และขณะนีม้ีผู้
ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเพ่ิมเป็น 137 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 418,083,334 หุ้น  
 

มติ

เห็นด้วย 418,083,334 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน

    ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557 ใน
อตัราหุ้นละ 0.18 บาท (สบิแปดสตางค์) รวมเงินทัง้สิน้ 90.0 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น ในวนัองัคารท่ี 
12 พฤษภาคม 2558 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

ไมเ่ห็นด้วย - ไมม่ี- 
  

งดออกเสยีง - ไมม่ี- 
 

 
วาระที่ 5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

นายวรพงษ์ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุถึงข้อบงัคบัของบริษัท ในหมวดท่ี 4 วา่ด้วยเร่ืองของคณะกรรมการ ข้อท่ี 18 กําหนดว่า 
ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากตาํแหนง่อยา่งน้อยหนึง่ในสามเป็นอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม ซึ่งในปีนีม้ีกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
จํานวน 4 ท่าน จากกรรมการทัง้หมด 11 ท่าน โดยมีประวตัิกรรมการแต่ละท่านตามเอกสารที่จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือ
เชิญประชมุแล้ว มีรายช่ือดงันี ้
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1. น.ส.ปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ 
2. น.ส.อรพินธุ์ ชาตอิปัสร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นางบษุกร เหลีย่มมกุดา กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
4. น.ส.เพ็ญจนัทร์ กลิน่บนุนาค กรรมการ 

จากนัน้ นายวรพงษ์  ได้กลา่วเรียนเชิญกรรมการท่ีมรีายช่ือทัง้ 4 ทา่น ออกจากห้องประชมุ หลงัจากท่ีมีการลงคะแนน
เสยีงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจะเรียนเชิญกรรมการทัง้ 4 ทา่น กลบัเข้ามายงัท่ีประชมุตอ่ไป 

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระทัง้ 4 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ตามท่ีเสนอ 

 
นายวรพงษ์ ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่การเก็บบตัรลงคะแนนในวาระนี ้จะเก็บบตัรลงคะแนนทัง้หมดจากผู้ ถือหุ้นทกุราย

ทัง้ท่ีลงคะแนนเสยีงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบตัรลงคะแนนครัง้เดียวหลงัจากผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียง
เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ครบทัง้ 4 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอแล้ว และแจ้งว่าในวาระนีจ้ะใช้เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

 
มติ

 

    ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนมุตัิให้กรรมการทัง้ 4 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ของบริษัทตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

ลาํดบั ช่ือกรรมการ ประเภทกรรมการ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 
1 น.ส. ปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ 417,935,334 เสยีง 

(99.96%) 
0 เสยีง 

(0.00%) 
148,000 เสยีง 

(0.04%) 

2 น.ส. อรพินธุ์ ชาตอิปัสร กรรมการอิสระ 
 

417,935,334 เสยีง 
(99.96%) 

0 เสยีง 
(0.00%) 

148,000 เสยีง 
(0.04%) 

3 นางบษุกร เหลีย่มมกุดา กรรมการ 414,796,234 เสยีง 
(99.21%) 

 3,139,100 เสยีง 
 (0.75%) 

 148,000 เสยีง 
(0.04%) 

4 น.ส.เพ็ญจนัทร์ กลิน่บนุนาค กรรมการ 417,925,334 เสยีง 
(99.9622%) 

 10,000 เสยีง 
 (0.0024%) 

 148,000 เสยีง 
(0.0354%) 

 

 
วาระที่ 6   พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2558                                                                                                                                                       

ประธานฯ ได้ให้ นายวรพงษ์ ปังสกลุยานนท์ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัคา่ตอบแทนกรรมการตอ่ท่ีประชมุ 
 
นายวรพงษ์ ได้กลา่วชีแ้จงวา่สาํหรับคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุให้

อนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการในวงเงินไมเ่กิน 3,000,000 บาทตอ่ปี ซึ่งเทา่กบัปี 2557 โดยประธานคณะกรรมการชดุ
ย่อย ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชุม 45,000 บาทต่อการประชุมต่อครัง้ และ กรรมการอิสระและทีป่รึกษากรรมการจาก
ภายนอก ได้รับคา่ตอบแทนเป็นเบีย้ประชมุรายละ 40,000 บาทตอ่การประชมุตอ่ครัง้ เทา่กบัปี 2557  

 
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดง

ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักํิาหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 ตามท่ีเสนอ 
 

นายวรพงษ์ แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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เห็นด้วย 417,898,534 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน

    ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมตด้ิวยเสยีงข้างมาก อนมุตัิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 ในวงเงินไม่
เกิน 3,000,000 บาท โดยประธานคณะกรรมการชดุยอ่ย ได้รับคา่ตอบแทนเป็นเบีย้ประชุม 45,000 บาทต่อการประชุมต่อครัง้ 
และกรรมการอิสระและท่ีปรึกษากรรมการจากภายนอก ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชุมรายละ 40,000 บาทต่อการประชุม
ตอ่ครัง้ ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

ไมเ่ห็นด้วย         44,800  หุ้น คดิเป็นร้อยละ  0.01  ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
  

งดออกเสยีง        140,000  หุ้น คิดเป็นร้อยละ  0.03  ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

 
วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2558 

ประธานฯ ได้ให้ นายวรพงษ์ ปังสกลุยานนท์ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชี
ประจําปี 2558 ตอ่ท่ีประชมุ 

 
นายวรพงษ์ แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ สาํหรับปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเสนอให้อนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 

3 ทา่น คอื  
1. นายอคัรเดช เปลีย่นสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี    5389    หรือ 
2. นายพิศิษฐ์  ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี    2803  หรือ   
3. นายเมธี  รัตนศรีเมธา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี    3425    

              จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีสําหรับรอบบญัชีปี 2558 โดยมีค่าสอบบญัชีเป็นเงิน 
2,720,000 บาท ซึ่งมากกวา่คา่สอบบญัชี 2,240,000 บาท ท่ีผู้สอบบญัชีได้รับในปี 2557   
 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
 
ผู้ เข้าร่วมประชมุ (ไมแ่จ้งช่ือ) สอบถามสาเหตขุองคา่สอบบญัชีประจําปี 2558 ซึ่งสงูกวา่ปี 2557 คอ่นข้างมาก 
 
นายอคัรเดช  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท ชีแ้จงว่า ค่าสอบบญัชีประจําปี 2557 จํานวน 2,240,000 บาท เป็น

ค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท ซึง่มี 4 บริษัท  สําหรับค่าสอบบัญชีประจําปี 2558 จํานวน 2,720,000 บาท มีบริษัทย่อยใน
ตา่งประเทศเพ่ิมขึน้อีก 2 บริษัท รวมทัง้สิน้ 6 บริษัท ในสว่นของฐิตกิร คา่สอบบญัชีเพ่ิมขึน้ 120,000 บาท สว่นที่เหลือเป็นของ
บริษัทยอ่ย   

 
เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้

ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2558 
 
นายวรพงษ์ แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

 มติ

เห็นด้วย 416,926,434 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.72 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน

    ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนมุตัิแต่งตัง้ นายอคัรเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขท่ี 5389 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้ สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขท่ี 3425 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซเิอท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย สาํหรับรอบบญัชี
ปี 2558 และกําหนดคา่สอบบญัชีเป็นเงิน 2,720,000 บาท ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

ไมเ่ห็นด้วย     1,156,900 หุ้น คดิเป็นร้อยละ   0.28 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
  

งดออกเสยีง      -ไมม่ี- 
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วาระที่ 8  พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

ประธานฯ ได้ให้ นายวรพงษ์ ปังสกลุยานนท์ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตอ่ท่ีประชมุ 

นายวรพงษ์ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ วงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นจํานวน 2,000 ล้านบาท ซึง่ได้ผา่นการอนมุตัจิาก
ทีป่ระชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในปี 2555 นัน้ บริษัทมีการออกหุ้นกู้ ไปแล้วบางสว่น ปัจจุบนัมีวงเงินหุ้นกู้ คงเหลือ 1,010 ล้านบาท 
เนื่องจากวงเงินที่เหลอืไมเ่หมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจในปัจจุบนั จึงขอยกเลิกวงเงินดงักลา่ว และขออนมุตัิวงเงินในการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ชดุใหม ่ภายในวงเงินไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท สาํหรับรายละเอียดของหุ้นกู้  ผู้ ถือหุ้นสามารถดไูด้จากเอกสาร
ท่ีบริษัทได้จดัสง่ให้ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น  

นายไกรฤกษ์ โพธิอภิญาณวสิทุธ์ิ  ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ สอบถามว่า วงเงินหุ้นกู้ ทีม่ีอยู่เดิม 2,000 ล้านบาท 
ซึง่ยงัใช้ไมค่รบ ในขณะเดยีวกนับริษัทปลอ่ยสนิเช่ือลดลง แตท่างคณะกรรมต้องการขอวงเงินกู้ เพ่ิม อยากทราบถงึวตัถปุระสงค์
เพ่ือจะนําไปให้สนิเช่ือเพ่ิม หรือนําไปไว้สาํรองในอนาคต เพ่ือรองรับอตัราดอกเบีย้ท่ีอาจจะสงูขึน้ 

สาํหรับในบริษัทยอ่ยท่ีราชอาณาจกัรกมัพชูา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทางบริษัทได้เตรียมเร่ือง
เงินทนุอยา่งไรบ้าง 

น.ส. ปฐมา  ชีแ้จงวา่  ทางบริษัทประสงค์จะยกเลกิวงเงินเกา่ แล้วตัง้วงเงินใหมข่ึน้มาแทน เพื่อป้องกนัการสบัสนของ
ข้อมลู ซึ่งวงเงินใหมท่ี่ขออนมุตัิตอ่ท่ีประชมุนัน้มีมลูคา่เทา่เดิม ในขณะเดียวกนัไม่ได้หมายความว่าจะต้องใช้วงเงินดงักลา่วให้
หมดภายใน 1 ปี ซึง่หากใช้ไมห่มดก็สามารถนําไปใช้ในวาระตอ่ไปได้ 

สว่นเร่ืองบริษัทในต่างประเทศซึ่งเร่ิมเปิดไปเมื่อปีก่อน ทัง้ 2 แห่ง นัน้ ด้านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ทางบริษัทยงัคงปลอ่ยสินเชื่อไม่มากนกั  เนือ่งจากตลาดรวมของลาวมีขนาดไมใ่หญ่  สว่นราชอารณาจกัรกมัพชูา การปลอ่ย
สนิเช่ือคอ่นข้างไปได้ด ีการปลอ่ยสนิเช่ือไมส่งูมาก แต่ยอดเก็บเงินได้เกือบ 100% สาํหรับเงินทนุหมนุเวียนในตา่งประเทศ ทาง
บริษัทได้ให้บริษัทยอ่ยกู้ เงินในประเทศนัน้ๆ เพ่ือใช้หมนุเวยีนในธุรกิจ แนวโน้มของธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้านน่าจะเติบโตได้ดี 
เนื่องจากฐานรายได้ยังอยู่ในระดับตํ่าและมีการเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ความต้องการสิง่อํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น
รถจกัรยานยนต์ รถยนต์ จะมีสงูขึน้เร่ือยๆ 

นายเกียรติ สมุงคลธนกลุ  ผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง สอบถามว่าการขออนมุตัิวงเงินเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละครัง้ 
กฎหมายระบไุว้หรือไมว่า่ต้องให้แล้วเสร็จภายในเวลาเท่าใด  และในการขอยกเลิกวงเงินเก่าในครัง้นี ้ไม่ได้ระบไุว้ในวาระการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นการเพ่ิมวาระขึน้มาใหม ่สามารถทําได้หรือไม ่

น.ส. ปฐมา  ชีแ้จงว่า  วงเงินที่ได้รับการอนุมตัินัน้ ไม่มีการหมดอาย ุแต่เป็นการทําเพื่อป้องกนัความสบัสนในการ
ออกจําหนา่ยหุ้นกู้  และชําระคืน จึงขออนมุตัิยกเลกิวงเงินเก่า และตัง้วงเงินใหมข่ึน้มาแทน  ในทางปฏิบตับิริษัทสามารถแจ้งใน
ท่ีประชมุได้เลยวา่วงเงินทีข่อตัง้ขึน้ใหม่นัน้ เป็นการทดแทนวงเงินเดิมซึ่งจะขอยกเลิก แต่เพือ่ความชดัเจนหากมีกรณีเช่นนีใ้น
คราวต่อไป บริษัทจะระบุในวาระการประชุมให้ชดัเจนว่าเป็นการขออนมุตัิยกเลิกวงเงินเสนอขายหุ้นกู้ ที่มีอยู่เดิม และขอตัง้
วงเงินขึน้ใหม ่

เมื่อไมม่ผี ู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้  

 นายวรพงษ์ แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสยีงสามในสีข่องผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

 มติ

 

    ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสยีงเกินสามในสี ่อนมุตัิออกและเสนอขายหุ้นกู้  วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้าน
บาท  ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
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เห็นด้วย 417,943,334 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน
ไมเ่ห็นด้วย        -ไมม่ี-     

  

งดออกเสยีง        140,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ   0.03 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

 ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุวา่มีคําถามหรือข้อเสนอแนะอ่ืนใดอีกหรือไม ่

วาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

นายไกรฤกษ์ โพธิอภิญาณวิสุทธ์ิ  ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม กล่าวชมเชยบริษัทว่าจัดการประชุมได้อย่าง
เรียบร้อย  โดยคณะกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชมุโดยพร้อมเพรียง  และคณุประพล  ได้อธิบายและชีแ้จงถึงภาพรวมของ
บริษัทได้อยา่งชดัเจน และมีคําถามท่ีต้องการให้ทางผู้บริหารชีแ้จงเพ่ิมเติมดงันี ้

 1. รายได้อ่ืนๆ ของบริษัท คืออะไร 
 2. บริษัทมีสนใจและคิดเห็นอยา่งไรกบัธุรกิจ Car for Cash และ Personal Loans 
 3. บริษัทเตรียมความพร้อมอยา่งไรกบัการคาดการณ์ท่ีวา่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะมกีารปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 

 นายประพล  แจ้งเร่ืองรายได้ค่าบริการอื่นๆ ของบริษัทว่า มาจากค่าบริการต่อทะเบียน, ต่อ พ.ร.บ., ดอกเบีย้ลา่ช้า 
และหนีส้ญูรับคนื เป็นต้น 

สําหรับเร่ือง Personal Loans จะมีลกัษณะคล้ายกับ Nano Finance ซึ่งทางบริษัทเตรียมดําเนินการยื่นขอ
ใบอนญุาตประกอบธุรกิจ ซึ่งธุรกิจนีม้ีอตัราดอกเบีย้อยู่ท่ี 36% และให้สินเช่ือได้รายละไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งน่าสนใจกว่า 
Personal Loans ท่ีมีอตัราดอกเบีย้อยู่ท่ี 28% สว่นธุรกิจ Car for Cash ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมาราคารถมือสองค่อนข้างผนัผวน
ธุรกิจ Refinance ก็ได้รับผลกระทบเน่ืองจากราคารถลดลง จึงทําให้หลกัประกนัไมคุ่้มคา่ แตใ่นขณะนีร้าคารถตกลง น่าจะทรง
ตวัแล้ว ความเสีย่งนา่จะลดลง ดงันัน้จึงเป็นอีกหนึง่ธุรกิจบริษัทให้ความสนใจ 

น.ส.ปฐมา  ชีแ้จงคําถามเร่ืองอตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ท่ีคาดการณ์วา่จะปรับตวัสงูขึน้ในเร็วๆ นี ้
ว่าเป็นเร่ืองที่คาดการณ์ได้ยาก สําหรับการเตรียมความพร้อมของบริษัทนัน้ หากอตัราดอกเบีย้ไม่สงูมากทางบริษัทจะกู้ เงิน
ระยะยาว และสถานการณ์ในประเทศปัจจบุนัหนีค้รัวเรือนคอ่นข้างสงู สภาวะท่ีจะขยายพอร์ตสนิเช่ือยงัไมม่าก บริษัทคงยงัไม่
สาํรองเงินทนุไว้มาก โดยจะรักษาระดบัต้นทนุไว้ให้อยูป่ระมาณ 4% 

นายประพล กลา่วเสริมว่า สินเชื่อรถจกัรยานยนต์ของบริษัททีม่ีอยู่ 87% โดยปกติใช้ระยะ 2 ปี สว่นเงินกู้ ระยะยาว
ของบริษัทนัน้ มีระยะเวลาตัง้แต่ 2-5 ปี เมือ่เทียบแล้วการกู้ ยืมของบริษัทมีระยะยาวกว่าการปลอ่ยสินเชื่อ ดงันัน้ความเสี่ยง
ทางด้านระยะเวลากู้ เงินกบัการปลอ่ยเงินกู้จงึไมม่ ี(Mis Match) สาํหรับบริษัทมอีตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ (D/E) 1.2 เทา่ ซึ่งบริษัท
มีฐานทนุมาก และมีเงินกู้ ระยะยาวอยูป่ระมาณ 70% ในเร่ืองของความเสีย่งและความผนัผวนของดอกเบีย้บริษัทได้มีการดแูล
เป็นพิเศษ  

นายอน ุว่องสารกิจ  ผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงกลยทุธ์ในการคดัเลือกพนกังาน ว่ามีการพิจารณา
อย่างไรให้ได้พนกังานทีม่ีความคณุภาพ มีแรงจูงใจอย่างไรทีจ่ะให้อยู่กบับริษัทได้นาน  และการเพิม่อตัราพนกังานเป็นแผน
เร่งดว่นหรือคอ่ยเป็นคอ่ยไป 

นายประพล  ชีแ้จงว่า บริษัทมีการปรับเร่ืองโครงสร้างรายได้ให้เหมาะสมยิ่งขึน้ และทํางานกนัอย่างเป็นครอบครัว 
ตลอดจนหาเคร่ืองมือและระบบตา่งๆ เพ่ือรองรับกบังาน สว่นการเพิม่อตัรากําลงัคนนัน้ ทางบริษัทพยายามเตรียมพร้อมเร่ือง
บคุลากรอยูเ่สมอ 

น.ส.รตวรรณ เรืองกลิน่  ตวัแทนอาสาพิทกัษ์สิทธ์ิผู้ ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า หลงัจากที่
บริษัทได้ดําเนินการเปิดบริษัทย่อยที่ต่างประเทศ 2 แห่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ยงัมีโครงการเปิดเพิ่มที่ประเทศอื่นๆ อีกหรือไม ่
และในปัจจบุนัทางบริษัทยงัไมไ่ด้เข้าร่วมโครงการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ ไมท่ราบวา่มนีโยบายอยา่งไรบ้าง 



  

                   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 
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นายประพล  ชีแ้จงว่า บริษัทมีความสนใจทีจ่ะลงทุนในประเทศอื่นๆ ด้วย และได้ไปสํารวจมาบ้างแล้ว แต่ขอยงัไม่
ระบชุดัเจน  สําหรับเร่ืองการต่อต้านคอร์รัปชัน่นัน้ บริษัทให้ความสนใจเป็นอย่างยิง่ และอยู่ในระหว่างศึกษาแนวทาง เพราะ
ทราบดวีา่การคอร์รัปชัน่ไมเ่ป็นผลดตีอ่สงัคมแนน่อน และในอนาคตจะมกีารดาํเนินการอยา่งเป็นรูปธรรมอยา่งแนน่อน 

นายเอือ้ อปัุชฌาย์  ผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง สอบถามวา่ 

1. ขอทราบรายละเอียดของการเปิดบริษัทใหมเ่พ่ือประกอบธุรกิจ Nano Finance เพราะเกรงจะกระทบกบัคา่ใช้จา่ย 
2. ธรุกิจในกมัพชูาเป็นอยา่งไรบ้าง เพราะทราบมาวา่คูแ่ขง่ของบริษัททําสญัญาเป็นผู้แทนจําหนา่ยแตเ่พียงผู้ เดยีว 
3. สถิติการจําหน่ายรถของกรมการขนสง่ทางบกเพิ่มขึน้ 10% อยากทราบว่าตลาดรวมดีขึน้ ในสว่นของบริษัทดีขึน้

ด้วยหรือไม ่ด้านสนิเช่ือ และ NPL เป็นอยา่งไรบ้าง 
4. จากงบการเงินของบริษัทคูแ่ขง่ มีการบนัทึกรายการขาดทนุจากรถยึด และในช่วงปลายปีบริษัทมีรถยึดคงค้างอยู ่

อยากทราบวา่ในไตรมาส 1 ปี 2558  มีรถยดึเพิ่มขึน้อีกหรือไม ่
 
นายประพล  ชีแ้จงเร่ืองการประกอบธุรกิจ Nano Finance ว่าต้องจดัตัง้บริษัทขึน้มาใหม ่แต่คงไม่กระทบกบัต้นทนุ

มากนกั เพราะเป็นต้นทนุของบริษัทในเครือ และใช้ฐานลกูค้าในชว่งท่ีผา่นมาประมาณ 3 ล้านราย และคดัลกูค้ามาเพือ่ดวู่าจะ
ให้บริการอยา่งไรตอ่ไป 

สว่นเร่ืองธรุกิจในกมัพชูา ก็นา่จะเป็นกรณีพิเศษสาํหรับผู้แทนจําหนา่ยบางราย ซึง่บริษัทได้เปิดดําเนินการแล้วตัง้แต่
ปี 2557 และตวัเลขของบริษัทก็ปรับตวัสงูและดีขึน้เร่ือยๆ 

ด้านยอดจําหนา่ยรวมท่ีเพิ่มขึน้ นา่จะเป็นผลจากการ ในปี 2557 มีการปิดสถานที่ราชการ ทําให้การจดทะเบียนลดลง
เป็นพิเศษ ส่งผลให้ยอดจดทะเบียนในช่วงต้นปี 2558 มีอตัราเติบโตที่สงู ประกอบกับความต้องการในประเทศเพ่ิมสูงขึน้
ตามลาํดบั สาํหรับนโยบายการให้สนิเชือ่ของบริษัทนัน้ยงัคงให้ความเข้มงวดอยู่  สว่นด้าน NPL บริษัทยงัรักษาอยู่ในระดบัไม่
สงูนกั ด้านการเก็บเงินของบริษัทก็ดีขึน้ตามลําดบั แต่การขยายตวัของพอร์ตเช่าซือ้บริษัท น่าจะอยู่ในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 
2558 ในช่วงคร่ึงปีแรกคงจะมีการตดัหนีส้ญูเพ่ิมอีกบ้าง 

ในด้านรถยดึ ทางบริษัทได้ดาํเนินการเคลยีร์รถยดึเป็นเวลา 2 ปีแล้ว ในขณะนีม้ีเข้ามาไมม่าก และบริษัทได้เร่งระบาย
รถรุ่นเก่าออกไป เนื่องจากช่วง 2 ปีกอ่นหน้านีม้รีถใหมอ่อกมาประมาณ 30 รุ่น  ดงันัน้บริษัทจงึไมม่คีวามกดดนัในเร่ืองรถยดึ    

 
เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอเร่ืองอืน่หรือสอบถามเพิม่เติมแล้ว ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทีม่าประชุมและ

ปิดประชมุเวลา 15.50 น. 
 
     

 
 
          

 
 
______________________________________                                                                              

                                           (ดร.ชมุพล พรประภา) 
                                   ประธานกรรมการ 
 
 
นางองัคณา สมช่ือ  ผู้บนัทกึการประชมุ 
นายวชิยั สรุนคัครินทร์ และ นางบษุกร เหลีย่มมกุดา  ผู้ตรวจทาน           
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