
 

 

ท่ี TK.024/2560 
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2560 

บริษัท ฐิติกร จาํกดั  (มหาชน) 
 

 

ประชุมเมือ่วนัพุธท่ี 26 เมษายน 2560 เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต 
เลขท่ี 69 ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

วัน เวลา และสถานที่ 

 ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม นายวรพงษ์ ปังสกุลยานนท์ ทําหน้าท่ีผู้ดําเนินการ
ประชุม ได้กล่าวแนะนําผู้ เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกรรมการบริษัท 11 ท่าน จากทัง้หมด 11 ท่าน คิดเป็น 100% ของ
กรรมการทัง้หมด ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้สอบบญัชี และตวัแทนที่ปรึกษากฏหมาย  
ดงันี ้

เร่ิมการประชุม 

 1. ดร.ชมุพล พรประภา ประธานกรรมการ 
 2.  นางสาวอรพินธุ์ ชาตอิปัสร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 3.  นายทวปี ชาตธํิารง ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
 4.  นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
 5.  นายวิบลูย์ เพ่ิมอารยวงศ์ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
 6.  นายรักสนิท พรประภา กรรมการ 
 7.     นายสถิตย์พงษ์ พรประภา กรรมการ 
 8.  นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ และรักษาการ CFO 
 9.  นายประพล พรประภา กรรมการ และรองกรรมการผู้จดัการ 
 10.  นางบษุกร เหลีย่มมกุดา กรรมการ, กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
   ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และผู้จดัการฝ่ายบญัชี 
 11.  นางสาวเพ็ญจนัทร์ กลิน่บนุนาค กรรมการ และกรรมการบริหารความเสีย่ง 

 นายจักก์ชัย พานิชพฒัน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอีก 2 ท่าน ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ดงันี ้

1. นายพิสิฎฐ์ เปลีย่มทรัพย์        กรรมการบริหารความเสีย่งและทีป่รึกษา (เทียบเท่าผู้จัดการฝ่าย)       
2. นางสภุชัฌา ทวีรักษ์         กรรมการบริหารความเสีย่งและทีป่รึกษา (เทียบเท่าผู้จัดการฝ่าย) 

       ดูแลงานตรวจสอบภายใน 

โดยมี นายอคัรเดช เปลีย่นสกุล จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด ผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัท
ยอ่ย เข้าร่วมประชมุ นายอาคม พวับณัฑิตกลุ ตวัแทนท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จํากดั ทําหน้าท่ี
ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง  เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท  และมี
ตวัแทนอาสาพิทกัษ์สทิธ์ิผู้ ถือหุ้น จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยเข้าร่วมประชมุ 1 ทา่น คอื คณุวิจิตรา เกือ้กลูวงศ์ 
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 บริษัทฯ ได้ดาํเนินการกอ่นการประชมุ ดงันี ้
 1. บริษัทฯ ได้ส่งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ไปยงัผู้ ถือหุ้น เป็นเวลา 21 วนัลว่งหน้าก่อนการ
ประชมุ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมื่อวนัท่ี 5 เมษายน 2560 
 2. บริษัทฯ ได้แจ้งวาระการประชุมพร้อมความเป็นมาและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ 
รวมทัง้เอกสารประกอบการประชมุตา่งๆ ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ลว่งหน้าเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนัก่อนการประชมุ เพือ่ให้ผู้ ถือหุ้น
มเีวลาศกึษาข้อมลู และได้แจ้งการดาํเนินการดงักลา่วของบริษัทฯ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบโดยผา่นช่องทางการเปิดเผยข้อมลูของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 15 มนีาคม 2560 
 3. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการเสนอเร่ืองทีเ่ห็นว่ามีความสําคญัและสมควรบรรจุเป็นระเบียบ
วาระเพิ่มเติมในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และเสนอชื่อบคุคลเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการ ล่วงหน้าเป็นเวลา 3 เดือน ตัง้แต่
วนัท่ี 5 ตลุาคม 2559 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยเมือ่สิน้สดุระยะเวลาดงักลา่ว ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระ
เพ่ิมเติมและเสนอช่ือบคุคลเข้ารับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเข้ามายงับริษัทฯ 

โดยมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทัง้สิน้ 64 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 414,234,284 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 82.85 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  500,000,000 หุ้น ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท  

 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 ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลครบทุกรายแล้ว และหากกรณีแสดงเจตนาไม่
ชดัเจนในบตัรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสยีงเกินกวา่ 1 ช่อง หรือกรณีมีการขีดฆา่ในบตัรลงคะแนนโดยไมล่งช่ือกํากบับริเวณท่ี
ขดีฆา่ จะถือวา่เป็นบตัรเสยี สาํหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ง่บตัรลงคะแนนเสยีงไมว่า่กรณีใดก็ตาม บริษัทจะถือวา่ผู้ ถือหุ้นเห็นด้วยและจะ
นบัรวมเป็นคะแนนเสยีงเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ สาํหรับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองด
ออกเสยีงในวาระใด ขอให้ยกมือและบนัทึกการลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าทีเ่ก็บบตัร
ลงคะแนนเสียงเพือ่นํามาตรวจนบั และถือว่าผู้ ถือหุ้นทีไ่ม่ได้ยกมือในทีป่ระชุมมีมติอนมุตัิตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาลงมติ  

 ประธานท่ีประชมุได้กลา่วเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 และดาํเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงันี ้

 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 
26 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดตามสาํเนารายงานการประชมุท่ีจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2559 เม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2559 

 นายวรพงษ์ แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน และขณะนีม้ผี ู้ ถือหุ้น
มาเข้าร่วมประชมุเพ่ิมเป็น 66 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 414,575,884 หุ้น    

มติ

เห็นด้วย 414,575,884 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

    ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์  รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื่อวนัท่ี 26 
เมษายน 2559 ตามท่ีประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

ไมเ่ห็นด้วย - ไมม่ี-        คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
  

งดออกเสยีง -ไมม่ี- 
บตัรเสยี - ไมม่ี- 
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ประธานฯ ได้ให้ นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้รายงานตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 

นายประพล ได้กลา่วรายงานผลการดาํเนินงานประจําปี 2559 ซึ่งผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 
24 กมุภาพนัธ์ 2560 ดงัมีรายละเอียดในรายงานประจําปี 2559 ดงันี ้  

ตลาดรถจักรยานยนต์ 

ตลาดรวมรถจกัรยานยนต์ปี 2559 มียอดจําหน่าย 1,738,254 คนั เพิ่มขึน้ 4.0% จาก 1,671,237 คนั ในปี 2558 
สําหรับในไตรมาส 1 ปี 2560 มียอดจําหน่าย 461,817 คนั เพิ่มขึน้ 1.6% เมือ่เทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2559 ท่ีมียอดจําหน่าย 
454,333 คนั 

สาํหรับปี 2560 ผู้ผลิตรายใหญ่คาดว่าจะมียอดจําหน่ายรถจกัรยานยนต์อยู่ท่ี 1,750,000 คนั ซึ่งใกล้เคียงกบัตลาด
รถจกัรยานยนต์ในปี 2559 โดยในปี 2560 ตลาดรถจักรยานยนต์น่าจะโตขึน้เล็กน้อย หลงัจากที่ลดลงอย่างต่อเนื่องมาเป็น
เวลาประมาณ 3 ปี 
 ในปี 2559 มียอดจําหนา่ยรถจกัรยานยนต์รายเดือนสงูกวา่ในช่วงเดียวกนัของปี 2558 เป็นเวลา 9 เดือน และมีเพียง 
3 เดือน ที่มียอดจําหนา่ยรถจกัรยานยนต์ตํ่ากวา่ในช่วงเดียวกนัของปี 2558 ซึง่เป็นแนวโน้มท่ีดี 
 สว่นยอดจําหน่ายรถจกัรยานยนต์เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตัง้แตป่ี  2555 เป็นต้นมา ไม่สามารถแยกได้ว่าเป็น
การซือ้เงินสด หรือเช่าซือ้ เนือ่งจากกรมการขนสง่ทางบกไมไ่ด้จําแนกประเภทข้อมลู สําหรับยอดจําหน่ายในปี 2559 ในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพ่ิมขึน้ 10.5% เมื ่อเทียบกับปี 2558 ซึง่เพิ่มสูงกว่าตลาดรวมรถจักรยานยนต์ ท่ีเพ่ิมขึน้ 4.0%  
เน่ืองจากในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้รับผลกระทบตา่งๆ น้อยกวา่ในตา่งจงัหวดั เช่น ภาวะภยัแล้ง เป็นต้น สว่นประเภท
ของรถจกัรยานยนต์ที่มียอดจําหน่ายสงูคือ รถครอบครัว และรถ Automatic สาํหรับรถ Sport และ Big Bike ซึ่งมีขนาดตัง้แต ่
150 CC ขึน้ไป แตไ่มถ่งึ 500 CC ได้รับความนิยมมากขึน้และมียอดจําหนา่ยสงูขึน้กวา่ปีท่ีผา่นมา เนื่องจากผู้ผลติจากประเทศ
ญ่ีปุ่ นและยโุรป เข้ามาผลติในประเทศไทยมากขึน้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 
 สาํหรับโครงสร้างผลติภณัฑ์รถจกัรยานยนต์ในปี 2559 รถครอบครัวมีสดัสว่นเพิ่มขึน้เป็น 48% จาก 46% ในปี 2558   
และรถ Scooter มีสดัสว่น 35% เท่ากบัในปี 2558 สว่นกลุม่รถ Sport ซึ่งรวมถึงรถ Big Bike ท่ีมีขนาดตัง้แต่ 150 CC ขึน้ไป 
แตไ่มถ่งึ 500 CC และมีราคาประมาณ 80,000 - 200,000 บาท มีสดัสว่นลดลงเป็น 17% จาก 19% ในปี 2558 

ตลาดรถยนต์    
 ในปี 2555 รัฐบาลมีโครงการรถคนัแรก ตลาดรวมรถยนต์ทําสถิติสงูสดุท่ี 1,434,669 คนั เพ่ิมขึน้ 80.7% จากปี 2554 
และเมื่อมกีารสง่มอบรถยนต์คนัแรกเสร็จสิน้ในคร่ึงปีแรกของปี 2556 ยอดจําหนา่ยรถยนต์ก็ลดลงอยา่งตอ่เน่ืองจนถงึปี 2559 
เป็นเวลา 4 ปี โดยในปี 2559 มยีอดจําหนา่ยอยูท่ี่ 768,788 คนั ลดลง 3.9% เมือ่เทียบกบัปี 2558 ท่ีมียอดจําหนา่ย 799,632 
คนั สาํหรับในปี 2560 ผู้ผลติคาดการณ์วา่ยอดจําหนา่ยนา่จะโตขึน้อยูท่ี่ราว 800,000 คนั และในปีนีน้า่จะเป็นปีแรกท่ีตลาด
รวมรถจกัรยานยนต์ รถยนต์ และตลาดสง่ออก กลบัมาโตขึน้พร้อมกนัทัง้สามตลาด 
 ในปี 2559 มียอดจําหนา่ยรถยนต์รายเดือนสงูกวา่ในช่วงเดียวกนัของปี 2558 เป็นเวลา 5 เดือน และมียอดจําหน่าย
รถยนต์รายเดือนตํ่ากวา่ในช่วงเดียวกนัของปี 2558 เป็นเวลา 7 เดอืน 

ในปี 2559 บริษัทฯ ไมม่กีารเปิดสาขาเพ่ิมในประเทศไทย ในปัจจบุนัมสีาขารวมทัง้สิน้ 88 สาขา ครอบคลมุ 54 จงัหวดั
ทัว่ประเทศ 

  มูลค่าสินทรัพย์รวมเทียบมูลค่าลูกหน้ีเช่าซื้อ 
 ณ สิน้ปี 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 8,611 ล้านบาท เป็นลกูหนีเ้ช่าซือ้สทุธิมูลค่า 7,724 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 6.5%  
เมือ่เทียบกบัปี 2558 จํานวน 7,252 ล้านบาท ในขณะทีต่ลาดรวมรถยนต์ลดลง 3.9% และตลาดรวมรถจกัรยานยนต์เพิม่ขึน้ 
4.0% โดยแบง่เป็นลกูหนีเ้ชา่ซือ้รถจกัรยานยนต์ 6,993 ล้านบาท หรือ  90.6% สาํหรับลกูหนีเ้ช่าซือ้รถยนต์ 626 ล้านบาท หรือ 
8.1% โดยมีสดัสว่นลกูหนีใ้นประเทศ 6,858 ล้านบาท หรือ 98.1% และลกูหนีต้่างประเทศ 135 ล้านบาท หรือ 1.9% ซึ่งใน
ปัจจบุนัมบีริษัทยอ่ยอยูใ่น 2 ประเทศ คอื สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจกัรกมัพชูา 
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 การเปรียบเทียบลูกหน้ีและคุณภาพลูกหน้ีเช่าซื้อรถจักรยานยนต์-รถยนต์ 
สดัสว่นลกูหนีข้องกลุม่บริษัทประกอบด้วย ลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ 90.6% ซึ่งในปี 2559 มีจํานวน 6,993 ล้าน

บาท เพ่ิมขึน้ 11.6% จากปี 2558 ท่ีมจํีานวน 6,266 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้เกือบ 3 เทา่ของตลาดรวมรถจกัรยานยนต์ ซึง่เพิ่มขึน้ 
4.0% และลกูหนีค้้างชําระมากกว่า 3 เดือน อยู่ท่ี 4.2% ของลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจักรยานยนต์รวม สาํหรับลกูหนีเ้ช่าซือ้รถยนต์มี
สดัสว่น 8.1% ซึง่เป็นนโยบายของทางบริษัทท่ีไมเ่น้นการปลอ่ยสนิเช่ือรถยนต์ เน่ืองจากมีการแขง่ขนัสงู โดยในปี 2559 ลกูหนี ้
เชา่ซือ้รถยนต์ มจํีานวน 627  ล้านบาท ลดลง 22.6% จากปี 2558 ท่ีมจํีานวน 810 ล้านบาท ในขณะทีต่ลาดรวมรถยนต์ลดลง 
3.9% และมีลกูหนีค้้างชําระมากกวา่ 3 เดอืน อยูท่ี่ 11.8% แตห่ากคดิเป็นจํานวนเงินไมส่งูมากนกั และได้มีการตัง้สํารองหนีไ้ว้
อยา่งเพียงพอ สาํหรับคณุภาพลกูหนีเ้ชา่ซือ้รวม ลกูหนีท่ี้ค้างชําระเกิน 3 เดือนขึน้ไป ในปี 2559 อยู่ท่ี 4.8% ลดลงจากปี 2558 
ซึ่งอยูท่ี่ 5.2% ซึง่เป็นแนวโน้มท่ีดี  

   นโยบายการต้ังสํารองลูกหน้ีเช่าซื้อ 
              กลุม่บริษัทมีนโยบายการตัง้สํารองท่ีเข้มงวด โดยนําหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสม
กบัธุรกิจของกลุม่บริษัท โดยลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนต์มีระยะเวลาการผ่อนชําระ 24-30 งวด บริษัทตัง้สํารองตัง้แต ่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 2559 ลกูหนีเ้ช่าซือ้สทุธิก่อนการตัง้สาํรองมีมลูคา่ 8,252 ล้านบาท มีการสํารองค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูไว้ถึง 
528 ล้านบาท คิดเป็น 6.4% ของลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้สทุธิก่อนหกัค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู เมือ่เทียบกบัยอดลกูหนีที้ค้่าง
ชําระเกิน 6 เดือน จํานวน 135 ล้านบาท คิดเป็น 391.1% และเปรียบเทียบกบัลกูหนีท่ี้ค้างชําระเกิน 3 เดือน จํานวน 395 ล้าน
บาท มกีารตัง้สาํรองหนีส้งสยัจะสญู คดิ เป็น 133.7% ซึ่งแสดงให้เห็นวา่บริษัทตัง้สาํรองไว้อยา่งเพียงพอ 

 นอกจากนี ้นายประพล ยงัได้ชีแ้จงเพ่ิมเตมิตอ่ท่ีประชมุให้ทราบวา่ ถงึแม้วา่ในปัจจบุนับริษัทยงัไมไ่ด้เข้าร่วมโครงการ
แนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต (CAC) เน่ืองจากอยูใ่นระหวา่งการศกึษารายละเอียด และเตรียมข้อมลูเพ่ือจะ
แสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ ดงักลา่วในอนาคต แต่บริษัทได้ตระหนกัและให้ความสําคญักับเร่ืองการต่อต้าน
ทจุริตคอรัปชั่น รวมถึงการรับสนิบน โดยบริษัทมนีโยบายชดัเจนในเร่ืองนี ้รวมทัง้มีระบบควบคมุภายในที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วย
ให้เกิดการตรวจสอบ และป้องกนัไมใ่ห้ผู้บริหารและพนกังานมกีารทจุริต รวมทัง้บริษัทมนีโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําผิด 
(Whistle Blowing Policy) ซึง่เป็นช่องทางให้ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ ได้สง่คําร้องเรียนหรือเบาะแสตา่งๆ ในกรณีที่เกิดการทจุริต 
ฉ้อโกงในสาระท่ีสาํคญั 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

นายคเชนท์ พรทวธีรรม  ผู้ ถือหุ้นร่วมประชมุด้วยตนเอง สอบถามวา่ ในสิน้ปี 2559 ทางบริษัทมีอตัราการตัง้สํารองไว้
ประมาณ 134%  ดงันัน้นโยบายการตัง้สาํรองในปี 2560 จะเป็นไปในทิศทางใด เน่ืองจากสาํรองท่ีมอียูถื่อวา่มากกวา่บริษัทอ่ืน
ท่ีให้บริการสนิเช่ือเชา่ซือ้รถจกัรยานยนต์ ท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ 

นายประพล ชีแ้จงวา่ นกัวิเคราะห์หลายทา่นเคยให้ความเห็นวา่บริษัทฯ ตัง้สาํรองในอตัราท่ีสงูเกินไป ซึง่บริษัทเห็นวา่
ธรุกิจของบริษัทให้บริการกบัลกูค้าซึง่มีรายได้น้อย และมีความออ่นไหวตอ่สภาพภาวะเศรษฐกิจ ทําให้ระบบการตัง้สํารองของ
บริษัทต้องมคีวามเข้มงวด และอีกประเดน็คอืบริษัทได้ดาํเนินกิจการมาเป็นเวลานาน ผา่นวิกฤตมาหลายครัง้  และบริษัทอยูใ่น
ภาวะที่ต้องขยายตัวต่อ ซึง่ถ้าเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น เราอาจจะตัง้สํารองสูงกว่า แต่บริษัทมีนโยบายที่จะไปเติบโตยัง
ตา่งประเทศด้วย ดงันัน้เพื่อความปลอดภยัเราจึงยงัคงนโยบายเดิมในการตัง้สาํรองไว้ 
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เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม นายวรพงษ์ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เนือ่งจากวาระนีเ้ป็นวาระ
เพ่ือทราบ ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นจงึไมต้่องลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้

ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับรอบบัญชี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2559  

 นางสาวปฐมา ได้กลา่วชีแ้จงงบดลุและงบกําไรขาดทนุ สาํหรับรอบบญัชีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2559 ดงันี ้

 สัดส่วนของรายได้ 
 สัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัทในปี 2559 นัน้ใกล้เคียงกับปีทีผ่่านมา โดยมีรายได้หลักมาจากการให้เช่าซือ้
รถจกัรยานยนต์ 73.4%  สว่นรายได้จากการให้เชา่ซือ้รถยนต์อยูท่ี่ 1.2% ลดลงจากปี 2558 เน่ืองจากธุรกิจเช่าซือ้รถยนต์มีการ
แขง่ขนัสงูและมผีลตอบแทนท่ีตํา่กวา่เชา่ซือ้รถจกัรยานยนต์ สาํหรับรายได้อ่ืนๆ ปรับตวัสงูขึน้อยูท่ี่ 25.4% ซึง่มาจากรายการหนี ้
สญูรับคนื, ดอกเบีย้ลา่ช้า, คา่ตอ่ทะเบียน และอ่ืนๆ               

 รายได้ 
กลุม่บริษัทฐิติกรมีรายได้รวม 3,371.3 ล้านบาท ลดลง 0.7% จาก 3,394.1 ล้านบาท ในปี 2558 ซึ่งประกอบด้วย

รายได้จากการให้เช่าซือ้ จํานวน 2,517.4 ล้านบาท ลดลง 1.4% จาก 2,553.4 ล้านบาท ในปี 2558 รายได้จากการให้กู้ยืม 
จํานวน 44.6 ล้านบาท และรายได้อ่ืนๆ จํานวน 809.3 ล้านบาท 

ค่าใช้จ่าย 
 กลุม่บริษัทมีคา่ใช้จ่ายรวม 2,836.3 ล้านบาท ลดลง 4.2% จาก 2,961.8 ล้านบาท ในปี 2558 โดยค่าใช้จ่ายหลกัคือ
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร จํานวน 1,901.5 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 5.6% จาก 1,800.8 ล้านบาท ในปี 2558 ค่าใช้จ่ายหนีส้ญู
และหนีส้งสยัจะสญู จํานวน 794.8 ล้านบาท ลดลง 10.9% จาก 891.8 ล้านบาท ในปี 2558 ซึ่งลดลงค่อนข้างมาก เนือ่งจาก
คณุภาพของลกูหนีด้ีขึน้ และดอกเบีย้จ่ายของบริษัท จํานวน 120.2 ล้านบาท ลดลง 21.8% จาก 153.8 ล้านบาท เนือ่งจาก
สภาวะดอกเบีย้ปรับลดลง และทางบริษัทได้มีการออกหุ้นกู้ ระยะยาวเพื่อคืนเงินต้นที่ครบกําหนดชําระ โดยปัจจุบนับริษัทมี
ต้นทนุทางการเงินเฉลีย่อยูท่ี่ 3.3% 

กาํไรสุทธิ 
 กลุม่บริษัทมกํีาไรสทุธิ 429.7 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 5.3% จาก 408.3 ล้านบาท ในปี 2558 สง่ผลให้กําไรต่อหุ้นเป็น 0.86 
บาท/หุ้น หรือเพ่ิมขึน้ 4.9% จาก 0.82 บาท จากปี 2558 โดยมจีํานวนหุ้นรวม 500 ล้านหุ้น 

โดยปัจจยัหลกัท่ีสง่ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัท คือในช่วงปลายปี 2559 ราคานํา้มนัเร่ิมปรับตวัสงูขึน้ 
ซึง่คาดวา่จะสง่ผลดกีบัราคาสนิค้าการเกษตรในปีนี ้แตห่นีค้รัวเรือนยงัอยูใ่นระดบัสงูถงึ 80% ของ GDP ซึง่จะสง่ผลกระทบต่อ
การใช้จา่ยในประเทศ  

สินทรัพย์หน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุม่บริษัทฐิตกิรมสีนิทรัพย์รวม 8,611.4 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 4.0% จาก 8,283.7 ล้านบาท ในปี 2558 มี

หนีส้นิรวม 4,061.5 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 2.5% จาก 3,962.4 ล้านบาท ในปี 2558 และมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 4,549.9 ล้านบาท 
เพ่ิมขึน้ 5.3% จาก 4,321.3 ล้านบาท ในปี 2558 

 สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบบญัชีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2559 มีอยู่ในรายงาน
ประจําปี 2559 ท่ีส่งให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าแล้ว ตัง้แตห่ น้า 76 เป็นต้นไป โดยงบการเงินดงักล่าวผ่านการตรวจสอบรับรองจาก
ผู้สอบบญัชีและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
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เมื่อไมม่ผี ู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตังิบดลุและงบกําไร
ขาดทนุ สาํหรับรอบบญัชีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2559 ตามท่ีเสนอ 

 นายวรพงษ์ แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน และขณะนีม้ผี ู้ ถือหุ้น
มาเข้าร่วมประชมุเพ่ิมเป็น 67 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 414,577,884 หุ้น 

มติ

เห็นด้วย 414,577,884 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

    ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบดลุและงบกําไรขาดทนุ สาํหรับรอบบญัชี สิน้สดุ 31 ธันวาคม 
2559 ตามท่ีประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

ไมเ่ห็นด้วย - ไมม่ี-        คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
  

งดออกเสยีง - ไมม่ี- 
บตัรเสยี - ไมม่-ี 

 

  ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 4   พิจารณาจัดสรรกาํไรประจาํปี 2559 และการจ่ายเงนิปันผล 

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

สาํหรับผลการดาํเนินงานในรอบปี 2559 บริษัทมกํีาไรสทุธิ (งบการเงินเฉพาะ) หลงัหกัภาษีเงินได้ 423.0 ล้านบาท มี
กําไรสะสมยงัไม่ได้จัดสรรจํานวน 3,019.5 ล้านบาท คณะกรรมการเห็นสมควรให้นําเงินกําไรมาจัดสรรเป็นเงินปันผลจ่าย
ให้กบัผู้ ถือหุ้น ตามท่ีปรากฏรายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น วนัท่ี 13 มีนาคม 2560  ในอตัราหุ้นละ 0.45 บาท 
(สี่สิบห้าสตางค์) จํานวน 500 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 225.0 ล้านบาท  โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 18 พฤษภาคม 
2560 สาํหรับกําไรสว่นท่ีเหลอื บริษัทจะนําไปเป็นเงินกําไรสะสมสว่นท่ียงัไมไ่ด้จดัสรรตอ่ไป 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดง
ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการจา่ยเงินปันผล ตามท่ีเสนอ 

 นายวรพงษ์ แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

มติ

เห็นด้วย 414,577,884 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

    ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2559 ใน
อตัราหุ้นละ 0.45 บาท (สีส่บิห้าสตางค์) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 225.0 ล้านบาท โดยกําหนดจา่ยเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น ในวนัท่ี 18 
พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

ไมเ่ห็นด้วย - ไมม่ี-        คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
  

งดออกเสยีง - ไมม่ี- 
บตัรเสยี - ไมม่-ี 
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 เน่ืองจากในวาระนีป้ระธานฯ มสีว่นได้เสยี เพราะเป็นกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ จงึมอบหมายให้ นางสาวอรพินธุ์  
ชาตอิปัสร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุในวาระนีแ้ทน และประธานฯ ได้ออก
จากท่ีประชมุ 

วาระที่ 5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

 
นางสาวอรพินธุ์ ทําหน้าท่ีประธานท่ีประชมุ ได้ให้ นายวรพงษ์ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ  

นายวรพงษ์ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุถึงข้อบงัคบัของบริษัท ในหมวดท่ี 4 วา่ด้วยเร่ืองของคณะกรรมการ ข้อท่ี 18 กําหนดว่า 
ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากตาํแหนง่อยา่งน้อยหนึง่ในสามเป็นอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม ซึ่งในปีนีม้ีกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
จํานวน 3 ทา่น จากกรรมการทัง้หมด 11 ทา่น มรีายช่ือดงันี ้

1. ดร.ชมุพล พรประภา ประธานกรรมการ  
2. นายทวปี ชาตธํิารง  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

และกรรมการตรวจสอบ 
3. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา กรรมการ 

บคุคลท่ีได้รับการเสนอชื่อในครัง้นี ้ได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองจากคณะกรรมการบริษัท ว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสม 
และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ววา่บคุคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ดงันัน้จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการทีต้่องออกตามวาระ จํานวน 3 ท่าน ในปีนีก้ลบัเข้าดํารง
ตําแหน่งของบริษัทอีกวาระหนึง่ ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคดัเลือก โดยมีประวตัิกรรมการแต่ละท่านตาม
เอกสารท่ีจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว มรีายช่ือดงันี ้

1. ดร.ชมุพล พรประภา ประธานกรรมการ  
2. นายทวีป ชาติธํารง  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

และกรรมการตรวจสอบ 
3. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา กรรมการ 

จากนัน้ นายวรพงษ์  ได้กลา่วเรียนเชิญกรรมการท่ีมรีายช่ือทัง้ 3 ทา่น ออกจากห้องประชมุ หลงัจากท่ีมีการลงคะแนน
เสยีงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจะเรียนเชิญกรรมการทัง้ 3 ทา่น กลบัเข้ามายงัท่ีประชมุตอ่ไป 

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ตามท่ีเสนอ 

นายวรพงษ์ ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่การเก็บบตัรลงคะแนนในวาระนี ้จะเก็บบตัรลงคะแนนทัง้หมดจากผู้ ถือหุ้นทกุราย
ทัง้ท่ีลงคะแนนเสยีงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบตัรลงคะแนนครัง้เดียวหลงัจากผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียง
เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ครบทัง้ 3 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอแล้ว และแจ้งว่าในวาระนีจ้ะใช้เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

คณุวิจิตรา เกือ้กลูวงศ์ ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามว่า บริษัทมีโนยบาย
อยา่งไรเก่ียวกบักรรมการอิสระท่ีดาํรงตาํแหนง่เกินกวา่ 9 ปี 

น.ส.ปฐมา ชีแ้จงว่า บริษัทได้พิจารณาคดัเลือกกรรมการอิสระที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่ตลาดหลกัทรัพย์และ 
กลต. กําหนด โดยบริษัทนโยบายและข้อกําหนดท่ีชดัเจนในการดาํรงตาํแหนง่ของกรรมการอิสระ ซึง่จะดํารงตําแหนง่ได้ไมเ่กิน 
3 วาระ หรือ 9 ปีตอ่เน่ืองกนั  
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มติ

 

    ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนมุตัิให้กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ของบริษัทตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้

ลาํดบั ช่ือกรรมการ ประเภทกรรมการ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

1 ดร.ชมุพล พรประภา ประธานกรรมการ 414,577,884 เสยีง 
(100.00%) 

0 เสยีง 
(0.00%) 

0 เสยีง 
 

0 เสยีง 

2 นายทวปี ชาตธํิารง กรรมการอิสระ 
 

414,577,784 เสยีง 
(100.00%) 

0 เสยีง 
(0.00%) 

100 เสยีง 
 

0 เสยีง 

3 นายสถิตย์พงษ์ พรประภา กรรมการ 414,577,884 เสยีง 
(100.00%) 

 0 เสยีง 
 (0.00%) 

 0 เสยีง 
 

0 เสยีง 

ประธานฯ ได้ให้ นายวรพงษ์ ปังสกลุยานนท์ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัคา่ตอบแทนกรรมการตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 6   พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560                                                                                                                                                       

นายวรพงษ์ ได้กลา่วชีแ้จงวา่สาํหรับคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุให้
อนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไมเ่กิน 3,000,000 บาทตอ่ปี ซึ่งเทา่กบัปี 2559 โดยประธานคณะกรรมการชดุ
ย่อย ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชุม 45,000 บาทต่อการประชุมต่อครัง้ และกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจาก
ภายนอก ได้รับคา่ตอบแทนเป็นเบีย้ประชมุรายละ 40,000 บาทตอ่การประชมุตอ่ครัง้ เทา่กบัปี 2559 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดง
ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักํิาหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 ตามท่ีเสนอ 

นายวรพงษ์ แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุ 

มติ

เห็นด้วย 414,577,884 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ

    ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม อนุมตัิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 
2560 ในวงเงินไมเ่กิน 3,000,000 บาท โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชุม 45,000 บาทต่อ
การประชุมต่อครัง้ และกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชุมรายละ 40,000 
บาทตอ่การประชมุตอ่ครัง้ ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

ไมเ่ห็นด้วย -ไมม่ี-        คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
  

งดออกเสยีง -ไมม่ี- 
บตัรเสยี - ไมม่ี- 

ประธานฯ ได้ให้ นายวรพงษ์ ปังสกลุยานนท์ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชี
ประจําปี 2560 ตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2560 

นายวรพงษ์ แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ สาํหรับปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเสนอให้อนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 
3 ทา่น คอื  

1. นายอคัรเดช เปลีย่นสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี    5389   หรือ 
2. นายเมธี รัตนศรีเมธา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี    3425    หรือ 
3. นายพิศิษฐ์  ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี    2803     
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จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีสําหรับรอบบญัชีปี 2560 โดยมีค่าสอบบญัชีเป็นเงิน 
3,160,000 บาท ซึ่งมากกวา่คา่สอบบญัชีในปี 2559 ท่ีมีจํานวนเงิน 3,050,000 บาท 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

คณุวิจิตรา เกือ้กลูวงศ์ ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามว่า บริษัทมีโนยบาย
อยา่งไรเก่ียวกบัผู้สอบบญัชีซึง่สอบบญัชีเกินกวา่ 5 ปี และบริษัทใช้ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ทา่น ตามท่ีระบใุนรายงานประจําปีหรือไม ่

น.ส.ปฐมา ชีแ้จงวา่ ท่ีผ่านมาบริษัทได้มีการตรวจสอบบญัชีกบัสํานกังานตรวจสอบบญัชีสํานกังานเดิม แต่ได้มีการ
เปลีย่นแปลงในสว่นของตวับคุคลซึง่เป็นผู้สอบบญัชี เนื่องจากสาํนกังานสอบบญัชีนัน้ มีผู้สอบบญัชีที่ได้รับอนญุาตจาก กลต. 
หลายทา่น 

นายอคัรเดช เปลีย่นสกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ได้ชีแ้จงเพิม่เติมว่า โดยปกติแล้วบริษัทจดทะเบียนจะต้องมีการ
เสนอชื่อผู้สอบบญัชีรับอนุญาต อย่างน้อย 3-4 ท่าน เพื่อเป็นการสํารองในกรณีทีผู่้สอบบญัชีหลกัไม่สามารถลงนามในงบ
การเงินได้ โดยในปีปัจจุบนันายอคัรเดช ได้เป็นผู้ลงนามในงบการเงินของบริษัทเป็นปีที่ 3 สําหรับนายเมธี นัน้ได้เคยลงนาม
ให้กับบริษัทมาเป็นระยะเวลา 5 ปีแล้ว ดงันัน้บริษัทจึงได้เสนอชื่อไว้สําหรับกรณีสํารอง หากผู้สอบบญัชีที่ลงนามรับรองไม่
สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ และยงัมีนายพิศิษฐ์ ผู้สอบบญัชีอีกท่านหนึ่ง ซึ่งเสนอชื่อมา สามารถลงนามได้ เนือ่งจากยงัไม่เคยลง
นามรับรองในงบการเงินให้กบัทางบริษัท ฐิตกิร จํากดั (มหาชน)  

เมื่อไมม่ผี ู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ทีป่ระชุมพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และ
กําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2560 

นายวรพงษ์ แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 มติ

เห็นด้วย 414,577,884 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

    ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนมุตัิแต่งตัง้ นายอคัรเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที่ 5389 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์  ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขท่ี 2803 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซเิอท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย สาํหรับรอบบญัชี
ปี 2560 และกําหนดคา่สอบบญัชีเป็นเงิน 3,160,000 บาท ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

ไมเ่ห็นด้วย -ไมม่ี-        คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
  

งดออกเสยีง -ไมม่-ี 
บตัรเสยี - ไมม่-ี 

 ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุวา่มีคําถามหรือข้อเสนอแนะอ่ืนใดอีกหรือไม ่

วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

 นายวรีะพงษ์ ธมั ผู้ ถือหุ้นร่วมประชมุด้วยตนเอง สอบถามวา่ บริษัทมทีศิทางการดาํเนินงานอยา่งไรในปีนี ้เน่ืองจากปี
ที่ผ่านมาตลาดหดตวัลง และสว่นแบง่ทางการตลาดในประเทศของบริษัทอยู่ท่ีเท่าไหร่ และตัง้เป้าทีจ่ะขยายให้มากกว่าตลาด
รวมหรือไม ่ด้านตลาดตา่งประเทศบริษัทม ีStep ในการเติบโตอยา่งไร 

 นายประพล ชีแ้จงวา่ ในปีท่ีผา่นมายอดเชา่ซือ้รถจกัรยานยนต์ภายในประเทศ ตลาดรวมโตขึน้ 4.0% ในขณะท่ีบริษัท
โตขึน้ 11.6% ซึง่มากกวา่ตลาดเกือบ 3 เท่าตวั สําหรับปี 2560 คาดว่าตลาดรถจกัรยานยนต์ ตลาดรถยนต์ และตลาดสง่ออก 
น่าจะฟืน้ตวัขึน้ได้อย่างชดัเจน ดัง้นัน้จึงมัน่ใจว่าบริษัทจะเติบโตได้ค่อนข้างดี สืบเนื่องจากที่ก่อนหน้านีบ้ริษัทมีการเติบโตมา
อย่างต่อเนือ่ง 5 ไตรมาส ตัง้แต่ไตรมาส 4 ปี 2558 จนถึงสิน้ปี 2559 และในไตรมาสแรก ของปี 2560 มีตวัเลขยอดจําหน่าย
รถจกัรยานยนต์ เพ่ิมขึน้ 1.6% ซึง่ผู้ผลติรายใหญ่ได้คาดการณ์วา่นา่จะมียอดจําหนา่ยประมาณ 1,750,000 คนั ซึ่งเป็นตวัเลขท่ี
ไม่สูงมากนัก เนือ่งจากทีผ่่านมามีความผันผวนของตลาดค่อนข้างสูง อีกทัง้ยังมีการปรับตัวขึน้ของอัตราดอกเบีย้ ซึ่ง
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ผู้ประกอบการรายอืน่ มกัจะใช้วิธีการกู้ ระยะสัน้เพือ่ปลอ่ยกู้ ระยะยาว  แต่ในทางตรงข้าม TK จะกู้ ระยะยาวเพือ่ปลอ่ยกู้ ระยะ
สัน้ จึงไมค่อ่ยมีความเสีย่งในเร่ืองดอกเบีย้ที่สงูขึน้ ดงันัน้ในปี 2560 ธุรกิจในประเทศของบริษัทนา่จะเตบิโตไปได้ด้วยดี 

 สาํหรับตลาดในต่างประเทศ บริษัทมีสว่นแบ่งทางการตลาดประมาณ 2% แตใ่ นปี 2559 บริษัทโตขึน้ค่อนข้างมาก 
และเร่ิมมีกําไรตัง้แต่ไตรมาส 2 ปี 2559 จนถึงปัจจุบนั ทัง้ในราชอาณาจกัรกมัพชูา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ซึ่งการเก็บเงินก็เป็นไปได้ด้วยดี ในปี 2559 ได้มีการเปิดสาขาในราชอาณาจกัรกมัพชูาเพิม่อีก 2 สาขา รวมเป็น 3 สาขา 
และบริษัทเพิ่งได้รับอนญุาตจากธนาคารกลางกมัพชูาให้เปิดเพ่ิมได้อีก 3 สาขา ดงันัน้ภายในสิน้ปี 2560 บริษัทจะม ี6 สาขาใน
ราชอาณาจกัรกมัพชูา สว่นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยูใ่นขัน้ตอนการปรึกษากบัธนาคารแหง่ สปป.ลาว เพ่ือ
ขอเปิดสาขาเพ่ิม หากดภูาพรวมสดัสว่นในตา่งประเทศอาจจะไมส่งูมาก ซึ่งในช่วงแรกของการดําเนินธุรกิจ บริษัทยงัไม่ปลอ่ย
สนิเช่ือมากนกั ถงึแม้วา่บริษัทจะมคีวามชํานาญในการปลอ่ยสนิเช่ือในประเทศ แตเ่มือ่ขยายไปยงัตา่งประเทศต้องมกีารศกึษา
และทําความเข้าใจเพิ่มทัง้ในด้านวฒันธรรม พฤติกรรมผู้บริโภค และกฎหมาย ซึง่มีความแตกตา่งกนั ขณะเดียวกนับริษัทมีการ
ตัง้เป้าหมายวา่ภายในปี 2563 จะมสีดัสว่นในตา่งประเทศ 50% ดัง้นัน้ในราชอาณาจกัรกมัพชูา และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เพียง 2 ประเทศ คงจะไมเ่พียงพอกบัเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ บริษัทจึงอยู่ในระหว่างศึกษาข้อมลูและรายละเอียดของ
ประเทศอ่ืนๆ ด้วย 

 คณุคเชนท์ พรทวธีรรม ผู้ ถือหุ้นร่วมประชมุด้วยตนเอง สอบถามว่า เมื่ อต้นปี 2560 ทางบริษัทได้มีการเปิดให้สินเชื่อ
จํานําทะเบียนรถจกัรยานยนต์และรถยนต์ อยากทราบวา่มีผลตอบรับจากลกูค้าอยา่งไรบ้าง และในสิน้ปี 2560 ผู้บริหารตัง้เป้า
พอร์ตสนิเช่ือประเภทนีไ้ว้เทา่ไหร่ 

 นายประพล ชีแ้จงวา่ สนิเชื่อรีไฟแนนซ์รถจกัรยานยนต์ หรือจํานําทะเบียนรถ บริษัทได้มีการโปรโมทเพิ่มขึน้เพื่อเป็น
ทางเลอืกสาํหรับลกูค้า ซึง่คงจะต้องปรับเพ่ือให้มีสดัสว่นท่ีเพ่ิมขึน้ แตใ่นขณะนีบ้ริษัทยงัไมไ่ด้ตัง้เป้าวา่จะให้เพิ่มขึน้มากเทา่ไหร่ 
คงต้องคํานงึถึงคณุภาพลกูหนีเ้ป็นหลกั โดยปกติลกูค้าที่ใช้บริการรีไฟแนนซ์ หรือจํานําทะเบียนรถ จะเป็นลกูค้าเกา่ท่ีทางบริษัท
ทราบประวตักิารผอ่นชําระและเป็นลกูค้าท่ีด ีโดยยงัไมไ่ด้เปิดบริการให้กบัลกูค้าภายนอก  

ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอเร่ืองอื่นหรือสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทีม่าประชุมและปิด
ประชมุเวลา 15.15 น. 

 
                 
 
 

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