
 
 

ที่ TK.023/2561 
 รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 

บริษัท ฐิติกร จํากัด  (มหาชน) 
 

 
วัน เวลา และสถานที่ 

ประชุมเม่ือวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. ณ หองประชุมใหญ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต 
เลขท่ี 69 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

เริ่มการประชุม 

 ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ เปนประธานท่ีประชุม น.ส.นิรมล สุขเกษม ทําหนาที่ผูดําเนินการประชุม ได
กลาวแนะนําผูเขารวมประชุมประกอบดวยกรรมการบริษัท 10 ทาน จากทั้งหมด 11 ทาน คิดเปน 90.9% ของกรรมการท้ังหมด 
(เนื่องจากกรรมการอิสระ 1 ทาน คือ นายสุรินทร ธรรมนิเวศ ปวย ไมสามารถเขารวมประชุมฯ ได) ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ผูสอบบัญชี และตัวแทนที่ปรึกษากฏหมาย  ดังนี้ 

 1. ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ 
 2.  นางสาวอรพินธุ ชาติอัปสร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 3.  นายทวีป ชาติธํารง ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
 4.  นายวิบูลย เพิ่มอารยวงศ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 5.  นายรักสนิท พรประภา กรรมการ / กรรมการบริหาร 
 6.     นายสถิตยพงษ พรประภา กรรมการ 
 7.  นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผูจัดการ และรักษาการ CFO / ประธานกรรมการบริหาร 
 8.  นายประพล พรประภา กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการ / กรรมการบริหาร 
 9.  นางบุษกร เหล่ียมมุกดา กรรมการ / กรรมการบริหาร 
   กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 10.  นางสาวเพ็ญจันทร กล่ินบุนนาค กรรมการ / กรรมการบริหาร 

 นายจักกชัย พานิชพัฒน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอีก 5 ทาน ซึ่ง
ประกอบดวยผูบริหารของบริษัทฯ เขารวมประชุม ดังนี้ 

1. นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร        ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ผูชวยรองกรรมการผูจัดการ 
2. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย        กรรมการบริหารความเส่ียง / ผูชวยรองกรรมการผูจัดการ 
3. นายทวีศักด์ิ เจริญศักด์ิโยธิน        กรรมการบริหารความเส่ียง / ผูจัดการฝายตางประเทศ 
4. นายธิติพล เลือดภักดี         กรรมการบริหารความเส่ียง / ที่ปรึกษา (เทียบเทาผูจัดการฝาย) 
5. นางชลธิชา ยอดศรี         กรรมการบริหารความเส่ียง 

โดยมี นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล จากบริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด ผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัท
ยอย เขารวมประชุม นายอาคม พัวบัณฑิตกุล ตัวแทน ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เอส.พี.อินเตอรแนช่ันแนล จํากัด ทํา
หนาที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง  เพื่อใหการประชุมเปนไปอยางโปรงใสถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท  และ
มีตัวแทนอาสาพิทักษสิทธิ์ผูถือหุน จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยเขารวมประชุม 1 ทาน คือ คุณอภิชาต ตาทอง 
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 บริษัทฯ ไดดําเนินการกอนการประชุม ดังนี้ 
 1. บริษัทฯ ไดสงหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ไปยังผูถือหุน เปนเวลา 21 วันลวงหนากอนการ
ประชุม โดยทางไปรษณียลงทะเบียน เม่ือวันที่ 3 เมษายน 2561 
 2. บริษัทฯ ไดแจงวาระการประชุมพรอมความเปนมาและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระ 
รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตางๆ ที่เว็บไซตของบริษัทฯ ลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 30 วันกอนการประชุม เพื่อใหผูถือหุน
มีเวลาศึกษาขอมูล และไดแจงการดําเนินการดังกลาวของบริษัทฯ ใหผูถือหุนทราบโดยผานชองทางการเปดเผยขอมูลของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เม่ือวันที่ 12 มีนาคม 2561 
 3. บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสวนรวมในการเสนอเร่ืองที่เห็นวามีความสําคัญและสมควรบรรจุเปนระเบียบ
วาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผูถือหุน และเสนอช่ือบุคคลเขารับเลือกต้ังเปนกรรมการ ลวงหนาเปนเวลา 3 เดือน ต้ังแต
วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยเม่ือส้ินสุดระยะเวลาดังกลาว ไมมีผูถือหุนเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระ
เพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเขารับเลือกต้ังเปนกรรมการเขามายังบริษัทฯ 

โดยมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนเขารวมประชุมรวมทั้งส้ิน 109 ราย นับจํานวนหุนได 412,436,623 หุน 
คิดเปนรอยละ 82.49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  500,000,000 หุน ครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท  

 น.ส.นิรมล กลาวช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงวา ในการออกเสียงลงคะแนนจะ
นับ 1 หุนเปน 1 เสียง (One Share : One Vote) และจะใชบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ประสงคจะลงคะแนนเสียงไม
เห็นดวย หรืองดออกเสียง ยกเวนวาระท่ี 6.1 และ วาระที่ 6.2 เร่ืองการเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล ซึ่งจะเก็บบัตรลงคะแนน
เสียงจากผูถือหุนทุกรายท่ีเขารวมประชุม ทั้งผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงในวาระนี้คร้ังเดียวหลังจากผูถือหุนลงคะแนนเสียงเพ่ือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคลครบทุกรายแลว และหาก
กรณีแสดงเจตนาไมชัดเจนในบัตรลงคะแนน เชน ลงคะแนนเสียงเกินกวา 1 ชอง หรือกรณีมีการขีดฆาในบัตรลงคะแนนโดยไมลง
ชื่อกํากับบริเวณที่ขีดฆา จะถือวาเปนบัตรเสีย สําหรับผูถือหุนที่ไมสงบัตรลงคะแนนเสียงไมวากรณีใดก็ตาม บริษัทจะถือวาผูถือ
หุนเห็นดวยและจะนับรวมเปนคะแนนเสียงเห็นดวยในวาระน้ันๆ สําหรับผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะท่ีประสงคจะลงคะแนนเสียง
ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอใหยกมือและบันทึกการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และประธานฯ จะให
เจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนํามาตรวจนับ และถือวาผูถือหุนที่ไมไดยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ 
เสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ  

 ประธานที่ประชุมไดกลาวเปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 

 ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1 ประจําป 2560 ซึ่งประชุม
เม่ือวันที่ 27 กันยายน 2560 โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมที่จัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม 

 น.ส.นิรมล แจงวาในวาระนี้จะใชเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะน้ีมีผูถือหุน
มาเขารวมประชุมเพิ่มเปน 113 ราย นับจํานวนหุนได 412,920,323 หุน    

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท  รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1 ประจําป 2560 
เม่ือวันที่ 27 กันยายน 2560 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย 412,920,323 หุน คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไมเห็นดวย -ไมมี-        คิดเปนรอยละ     0.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง -ไมมี- 
บัตรเสีย -ไมมี- 
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วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําป 2560 

ประธานฯ ไดให นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ เปนผูรายงานตอที่ประชุม 

นายประพล ไดกลาวรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2560 ซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 
21 กุมภาพันธ 2561 ดังมีรายละเอียดในรายงานประจําป 2560 ดังนี้  

ตลาดรถจักรยานยนต 

ตลาดรวมรถจักรยานยนตป 2560 มียอดจําหนาย 1,810,856 คัน เพิ่มขึ้น 4.2% จาก 1,738,254 คัน ในป 2559 
นับเปนปที่ 2 ที่ตลาดรถจักรยานยนตกลับมาเติบโตขึ้น และผูผลิตรายใหญคาดการณวาในป 2561 ตลาดรวมรถจักรยานยนต
นาจะมียอดจําหนายอยูที่ประมาณ 1,870,000 คัน เพิ่มขึ้น 3.3% จากปที่ผานมา 
 ในป 2560 มียอดจําหนายรถจักรยานยนตรายเดือนสูงกวาในชวงเดียวกันของป 2559 จํานวน 8 เดือน มีเพียงเดือน 
มกราคม, มิถุนายน, สิงหาคม และกันยายน ที่มียอดจําหนายรถจักรยานยนตตํ่ากวาในชวงเดียวกันของป 2559 
 สําหรับยอดจําหนายรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในป 2560 ยังคงโตไดดี โดยมีจํานวน 460,676 
คัน เพิ่มขึ้น 5.5% จาก 436,815 คัน ในป 2559 ซึ่งเพิ่มสูงกวาตลาดรวมรถจักรยานยนตเล็กนอย  

สวนประเภทของรถจักรยานยนตที่มียอดจําหนายสูงคือ รถครอบครัว และรถ Automatic สําหรับรถ Sport และ Big 
Bike ซึ่งมีขนาดต้ังแต 150 CC ขึ้นไป แตไมถึง 500 CC ไดรับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากผูผลิตจากประเทศญี่ปุนและยุโรป 
เขามาผลิตในประเทศไทยมากขึ้นในชวงหลายปที่ผานมา 
 สําหรับโครงสรางผลิตภัณฑรถจักรยานยนตในป 2560 รถครอบครัวมีสัดสวนเพิ่มขึ้นเปน 50% จาก 48% ในป 2559   
และรถ Scooter มีสัดสวน 35% เทากับในป 2559 สวนกลุมรถ Sport ซึ่งรวมถึงรถ Big Bike ที่มีขนาดต้ังแต 500 CC ขึ้นไป 
และรถจักรยานยนตที่มีขนาด 150 CC ขึ้นไป ที่มีราคาประมาณ 80,000 - 200,000 บาท มีสัดสวนลดลงเปน 15% จาก 17% 
ในป 2559 

ตลาดรถยนต    
 ตลาดรวมรถยนตป 2560 มียอดจําหนาย 871,650 คัน เพิ่มขึ้น 13.4% จาก 768,788 คัน ในป 2559 นับเปนปแรกที่
กลับมาฟนตัว หลังจากที่ติดลบตอเนื่องมาเปนเวลา 4 ป และผูผลิตรายใหญคาดการณวาในป 2561 ตลาดรวมรถยนตนาจะมี
ยอดจําหนายอยูที่ประมาณ 900,000 คัน เพิ่มขึ้น 3.3% จากปที่ผานมา 
 ในป 2560 มียอดจําหนายรถยนตรายเดือนสูงกวาทุกเดือนในป 2559 โดยเฉพาะในเดือนธันวาคม มียอดจําหนาย
สูงสุด และสูงกวายอดจําหนายในเดือนเดียวกันของ 3 ปที่ผานมา 

ในป 2560 บริษัทมีสาขารวมทั้งส้ิน 91 สาขา ครอบคลุม 56 จังหวัดทั่วประเทศ และในราชอาณาจักรกัมพูชา จํานวน 
6 สาขา ซึ่งคาดวาภายในป 2561 จะเปดเพิ่มอีก 3 สาขา รวมทั้งส้ิน 9 สาขา สวนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี 
1 สาขา ที่เวียงจันทน ซึ่งไดรับอนุญาตใหเปดสาขาเพิ่มแลว จํานวน 2 สาขา ที่แขวงหลวงพระบาง และสะหวันเขต สําหรับใน
สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา อยูระหวางการจัดต้ังบริษัท และขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 

  มูลคาสินทรัพยรวมเทียบมูลคาลูกหนี้เชาซื้อ 
 ณ ส้ินป 2560 บริษัทมีสินทรัพยรวม 10,018.0 ลานบาท เปนลูกหนี้เชาซ้ือสุทธิมูลคา 9,032.0 ลานบาท ซึ่งคิดเปน 
90.2% ของมูลคาสินทรัยพรวม เพิ่มขึ้น 16.9%  จาก 7,724.0 ลานบาท ในป 2559 ขณะท่ีตลาดรวมรถจักรยานยนตเพิ่มขึ้น 
4.2% เปนลูกหนี้เชาซ้ือรถจักรยานยนต 8,400.0 ลานบาท หรือ  93.0% โดยแบงเปนลูกหนี้ในประเทศ 8,003.0 ลานบาท หรือ 
95.3% และลูกหนี้ตางประเทศ 397.0 ลานบาท หรือ 4.7% ลูกหนี้เชาซ้ือรถยนต 545.0 ลานบาท หรือ 6.0% ลูกหนี้เงินใหกูยืม 
86.0 ลานบาท หรือ 1.0% และสินเช่ือ Nano Finance 1.0 ลานบาท 

 การเปรียบเทียบลูกหนี้และคุณภาพลูกหนี้เชาซื้อรถจักรยานยนต-รถยนต 
สัดสวนลูกหนี้ของกลุมบริษัทประกอบดวย ลูกหนี้เชาซื้อรถจักรยานยนต 93.0% ซึ่งในป 2560 มีจํานวน 8,400.0 

ลานบาท เพิ่มขึ้น 20.1% จาก 6,993.0 ลานบาท ในป 2559 หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 5 เทาของตลาดรวมรถจักรยานยนต ซึ่งเพิ่มขึ้น 
4.2% และลูกหนี้คางชําระมากกวา 3 เดือน อยูที่ 4.7% ของลูกหนี้เชาซ้ือรถจักรยานยนตรวม สําหรับลูกหนี้เชาซ้ือรถยนตมี
สัดสวน 6.0% ซึ่งเปนนโยบายของทางบริษัทที่ไมเนนการปลอยสินเช่ือรถยนต เนื่องจากมีการแขงขันสูงและผลตอบแทนนอย  
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โดยในป 2560 ลูกหนี้เชาซ้ือรถยนต มีจํานวน 545.0 ลานบาท ลดลง 13.1% จาก 627.0 ลานบาท ในป 2559 ในขณะท่ีตลาด
รวมรถยนตเพิ่มขึ้น  13.4% และมีลูกหนี้คางชําระมากกวา 3 เดือน อยูที่ 5.2% สําหรับคุณภาพลูกหนี้เชาซ้ือรวม ลูกหนี้ที่คาง
ชําระเกิน 3 เดือนขึ้นไป ในป 2560 อยูที่ 4.7% ลดลงเล็กนอยจากป 2559 ซึ่งอยูที่ 4.8% 

   นโยบายการต้ังสํารองลูกหนี้เชาซื้อ 
              กลุมบริษัทมีนโยบายการต้ังสํารองที่เขมงวด โดยนําหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยมาปรับใชใหเหมาะสม
กับธุรกิจของกลุมบริษัท โดยลูกหนี้เชาซ้ือรถจักรยานยนตมีระยะเวลาการผอนชําระ 24-30 งวด บริษัทต้ังสํารองต้ังแต 1% ไป
จนถึง 100% โดยลูกหนี้เชาซ้ือรถจักรยานยนตที่คางชําระเกิน 6 เดือน หรือคิดเปน 1 ใน 4 ของระยะเวลาการผอนชําระท้ังหมด 
บริษัทต้ังสํารอง 100% โดยไมหักหลักประกัน สวนลูกหนี้เชาซ้ือรถยนตมีระยะเวลาการผอนชําระ 48-60 งวด บริษัทต้ังสํารอง
ต้ังแต 1% ไปจนถึง 100% โดยลูกหนี้เชาซ้ือรถยนตที่คางชําระเกิน 12 เดือน หรือคิดเปน 1 ใน 4 ของระยะเวลาการผอนชําระ
ทั้งหมด บริษัทต้ังสํารอง 100% โดยไมหักหลักประกัน 

 ความเพียงพอในการตั้งสํารอง 
 ณ ส้ินป 2560 ลูกหนี้เชาซ้ือสุทธิกอนการตั้งสํารองมีมูลคา 9,586.0 ลานบาท มีการสํารองคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไวถึง 
554.0 ลานบาท คิดเปน 5.8% ของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซ้ือสุทธิกอนหักคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ เม่ือเทียบกับยอดลูกหนี้ที่คาง
ชําระเกิน 6 เดือน จํานวน 11.0 ลานบาท คิดเปน 50.4 เทา และเปรียบเทียบกับลูกหนี้ที่คางชําระเกิน 3 เดือน จํานวน 455.0 
ลานบาท มีการต้ังสํารองหนี้สงสัยจะสูญ คิดเปน 121.8% ซึ่งแสดงใหเห็นวาบริษัทต้ังสํารองไวอยางเพียงพอ 

 นอกจากนี้ นายประพล ยังไดชี้แจงเพิ่มเติมตอที่ประชุมใหทราบวา ถึงแมวาในปจจุบันบริษัทยังไมไดเขารวมโครงการ
แนวรวมของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต (CAC) เนื่องจากอยูในระหวางการศึกษารายละเอียด และเตรียมขอมูลเพื่อจะ
แสดงเจตนารมณในการเขารวมโครงการฯ ดังกลาวในอนาคต แตบริษัทไดตระหนักและใหความสําคัญกับเร่ืองการตอตาน
ทุจริตคอรัปชั่น รวมถึงการรับสินบน โดยบริษัทมีนโยบายชัดเจนในเรื่องนี้ รวมท้ังมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งจะชวย
ใหเกิดการตรวจสอบ และปองกันไมใหผูบริหารและพนักงานมีการทุจริต รวมทั้งบริษัทมีนโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิด 
(Whistle Blowing Policy) ซึ่งเปนชองทางใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไดสงคํารองเรียนหรือเบาะแสตางๆ ในกรณีท่ีเกิดการทุจริต 
ฉอโกงในสาระที่สําคัญ 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น เม่ือไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม น.ส.นิรมล ไดแจงตอที่ประชุมวา เนื่องจากวาระน้ีเปนวาระเพื่อทราบ ดังนั้นผูถือหุนจึงไมตองลงคะแนนเสียงในวาระน้ี 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัตงิบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2560  

ประธานฯ ไดให นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผูจัดการ เปนผูชี้แจงตอที่ประชุม 

 นางสาวปฐมา ไดกลาวช้ีแจงงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้ 

 รายได 
กลุมบริษัทฐิติกรมีรายไดรวม ในป 2560 จํานวน 3,653.6 ลานบาท เพิ่มขึ้น 8.4% จาก 3,371.3 ลานบาท ในป 2559 

ซึ่งประกอบดวยรายไดจากการใหเชาซ้ือรวม จํานวน 2,890.8 ลานบาท รายไดจากการใหกูยืม จํานวน 22.3 ลานบาท และ
รายไดอื่นๆ จํานวน 729.1 ลานบาท 

คาใชจาย 
 กลุมบริษัทมีคาใชจายรวม ในป 2560 จํานวน 3,049.4 ลานบาท เพิ่มขึ้น 7.5% จาก 2,836.3 ลานบาท ในป 2559 
โดยคาใชจายหลักคือคาใชจายในการขายและบริหาร จํานวน 2,022.9 ลานบาท คาใชจายหน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ จํานวน 
903.8 ลานบาท และดอกเบี้ยจายของบริษัท จํานวน 111.8 ลานบาท โดยปจจุบันบริษัทมีตนทุนทางการเงินเฉล่ียอยูที่ 2.7% 
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กําไรสุทธิ 
 กลุมบริษัทมีกําไรสุทธิ 466.9 ลานบาท เพิ่มขึ้น 8.7% จาก 429.7 ลานบาท ในป 2559 เนื่องจากรายไดจากการให
เชาซ้ือเพิ่มขึ้นมากกวาการเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการขายและบริหาร หนี้สูญ และหน้ีสงสัยจะสูญ ประกอบกับยังไดรับ
ประโยชนจากตนทุนขายและตนทุนทางการเงินที่ลดลง รวมถึงการบริหารหนี้อยางมีประสิทธิภาพ และลูกหนี้ที่มีคุณภาพดีขึ้น 
สงผลใหกําไรตอหุนเปน 0.93 บาท/หุน หรือเพิ่มขึ้น 8.1% จาก 0.86 บาท/หุน ในป 2559 โดยมีจํานวนหุนรวม 500 ลานหุน 

 สัดสวนของรายได 
 สัดสวนรายไดของกลุมบริษัทในป 2560 มีรายไดหลักมาจากการใหเชาซ้ือรถจักรยานยนต 78.2% สวนรายไดจาก
การใหเชาซ้ือรถยนตลดลงอยูที่ 0.9% สําหรับรายไดอื่นๆ ลดลงอยูที่ 20.9% สาเหตุเกิดจากหน้ีสูญรับคืนลดนอยลง เนื่องจาก
คุณภาพลูกหนี้ดีขึ้น 

สินทรัพยหนี้สินและสวนของผูถือหุน 
ณ ส้ินป 2560 กลุมบริษัทฐิติกรมีสินทรัพยรวม 10,018.2 ลานบาท เพิ่มขึ้น 16.3% จาก 8,611.4 ลานบาท ในป 

2559 ซึ่งสินทรัพยหลักที่เพิ่มขึ้นคือลูกหนี้เชาซ้ือรถจักรยานยนต สวนหนี้สินรวม 5,232.9 ลานบาท เพิ่มขึ้น 28.8% จาก 
4,061.5 ลานบาท ในป 2559 โดยบริษัทไดวางแผนการบริหารสภาพคลองและตนทุนทางการเงิน ซึ่งคาดวาอัตราดอกเบ้ียจะ
ปรับสูงขึ้น จึงไดออกหุนกูระยะยาวเปนจํานวนมาก เพื่อรองรับการขยายตัวของการดําเนินงาน และในสวนของผูถือหุนรวม 
4,785.3 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5.2% จาก 4,549.9 ลานบาท ในป 2559 

 สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2560 มีอยูในรายงาน
ประจําป 2560 ที่สงใหผูถือหุนลวงหนาแลว ต้ังแตหนา 81 เปนตนไป โดยงบการเงินดังกลาวผานการตรวจสอบรับรองจาก
ผูสอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทไดใหความเห็นชอบแลว 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น เม่ือไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2560 
ตามที่เสนอ 

 น.ส.นิรมล แจงวาในวาระน้ีจะใชเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะน้ีมีผูถือหุน
มาเขารวมประชุมเพิ่มเปน 115 ราย นับจํานวนหุนได 412,950,323 หุน 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 
2560 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดวย 412,950,323 หุน คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไมเห็นดวย -ไมมี-        คิดเปนรอยละ     0.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง -ไมมี- 
บัตรเสีย -ไมมี- 
 

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัตการเปล่ียนแปลงนโยบายการจายเงินปนผล 

ประธานฯ ไดให นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผูจัดการ เปนผูชี้แจงตอที่ประชุม 

นางสาวปฐมา ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหการจายเงินปนผลสะทอนกับความเปนจริงทางธุรกิจ โดยปจจุบันบริษัท
มีการขยายกิจการในตางประเทศมากขึ้น ทําใหความสามารถและโครงสรางในการจายเงินปนผลดังกลาว มีการเปล่ียนไปจาก
เดิม ดังนั้นเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูถือหุน จึงขออนุมัติจากที่ประชุมฯ เพื่อเปล่ียนแปลงนโยบายการจายเงินปนผล ดังนี้ 

นโยบายเดิม :  กําหนดจายเงินปนผลไมเกินรอยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ) 

 นโยบายใหม :  กําหนดจายเงินปนผลไมเกินรอยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของบริษัท (งบรวม) 
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ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น เม่ือไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปล่ียนแปลงนโยบายการจายเงินปนผล ตามที่เสนอ 

 น.ส.นิรมล แจงวาในวาระน้ีจะใชเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะน้ีมีผูถือหุน
มาเขารวมประชุมเพิ่มเปน 116 ราย นับจํานวนหุนได 412,952,323 หุน 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติเปล่ียนแปลงนโยบายการจายเงินปนผล ตามที่ประธานฯ เสนอ 
ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดวย 408,477,323 หุน คิดเปนรอยละ 98.9163 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไมเห็นดวย     4,475,000 หุน คิดเปนรอยละ   1.0837 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง -ไมมี- 
บัตรเสีย -ไมมี- 

 
วาระที่ 5   พิจารณาจัดสรรกําไรประจําป 2560 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 2560 บริษัทมีกําไรสุทธิ (งบการเงินรวม) หลังหักภาษีเงินได 466.9 ลานบาท มี
กําไรสะสมยังไมไดจัดสรรจํานวน 3,249.9 ลานบาท (งบการเงินรวม) คณะกรรมการเห็นสมควรใหนําเงินกําไรมาจัดสรรเปน
เงินปนผลจายใหกับผูถือหุน ตามที่ปรากฏรายช่ือผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน วันที่ 7 มีนาคม 2561  ในอัตราหุนละ 
0.52 บาท (หาสิบสองสตางค) จํานวน 500 ลานหุน รวมเปนเงินทั้งส้ิน 260.0 ลานบาท  โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 10 
พฤษภาคม 2561 สําหรับกําไรสวนที่เหลือ บริษัทจะนําไปเปนเงินกําไรสะสมสวนที่ยังไมไดจัดสรรตอไป 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล ตามที่เสนอ 

 น.ส.นิรมล แจงวาในวาระนี้จะใชเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะน้ีมีผูถือหุน
มาเขารวมประชุมเพิ่มเปน 117 ราย นับจํานวนหุนได 412,957,923 หุน 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2560 ใน
อัตราหุนละ 0.52 บาท (หาสิบสองสตางค) รวมเปนเงินทั้งส้ิน 260.0 ลานบาท โดยกําหนดจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน ในวันที่ 
10 พฤษภาคม 2561 ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย 412,957,923 หุน คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไมเห็นดวย -ไมมี-        คิดเปนรอยละ     0.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง -ไมมี- 
บัตรเสีย -ไมมี- 

วาระที่ 6   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหม 1 ทาน 

 วาระที่ 6.1  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ  

ประธานฯ ไดให น.ส.นิรมล สุขเกษม เปนผูชี้แจงตอที่ประชุม 
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น.ส.นิรมล ชี้แจงตอที่ประชุมถึงขอบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 4 วาดวยเร่ืองของคณะกรรมการ ขอที่ 18 กําหนดวา 
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกคร้ังใหกรรมการออกจากตําแหนงอยางนอยหนึ่งในสามเปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการ
ที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหน่ึงในสาม ซึ่งในปนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ 
จํานวน 4 ทาน จากกรรมการทั้งหมด 11 ทาน มีรายชื่อดังนี้ 

1. น.ส.อรพินธุ ชาติอัปสร  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  
2. น.ส.ปฐมา พรประภา  กรรมการผูจัดการ/รักษาการ CFO/ประธานกรรมการบริหาร 
3. นางบษุกร เหล่ียมมุกดา  กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
4. น.ส.เพ็ญจันทร กล่ินบุนนาค  กรรมการ/กรรมการบริหาร 

จากนั้น น.ส.นิรมล  ไดกลาวเรียนเชิญกรรมการท่ีมีรายชื่อทั้ง 4 ทาน ออกจากหองประชุม หลังจากที่มีการลงคะแนน
เสียงเปนที่เรียบรอยแลว จึงจะเรียนเชิญกรรมการท้ัง 4 ทาน กลับเขามายังที่ประชุมตอไป 

บุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือในคร้ังนี้ ไดผานกระบวนการกล่ันกรองจากคณะกรรมการบริษัท วามีคุณสมบัติเหมาะสม 
และคณะกรรมการไดพิจารณาแลววาบุคคลที่จะเสนอช่ือใหเปนกรรมการอิสระจะสามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและ
เปนไปตามหลักเกณฑที่เก่ียวของ ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอกรรมการที่ตองออกตามวาระ จํานวน 3 ทาน ในปนี้กลับเขาดํารง
ตําแหนงของบริษัทอีกวาระหน่ึง ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ไดพิจารณาคัดเลือก โดยมีประวัติกรรมการแตละทานตาม
เอกสารที่จัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว มีรายชื่อดังนี้ 

1. น.ส.อรพินธุ ชาติอัปสร  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  
2. น.ส.ปฐมา พรประภา  กรรมการผูจัดการ/รักษาการ CFO/ประธานกรรมการบริหาร 
3. นางบุษกร เหล่ียมมุกดา  กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ ไดขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการท่ีออกตามวาระท้ัง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึงตามที่เสนอ 

น.ส.นิรมล ไดแจงตอที่ประชุมวาการเก็บบัตรลงคะแนนในวาระน้ี จะเก็บบัตรลงคะแนนท้ังหมดจากผูถือหุนทุกรายทั้ง
ที่ลงคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนคร้ังเดียวหลังจากผูถือหุนลงคะแนนเสียง
เลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล ครบท้ัง 3 ทาน ตามรายชื่อที่เสนอแลว และแจงวาในวาระน้ีจะใชเสียงขางมากของผูถือหุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยเสียงขางมาก อนุมัติใหกรรมการทั้ง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
ของบริษัทตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงของจํานวนหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 

 

ลําดับ ชื่อกรรมการ ประเภทกรรมการ เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย

1 น.ส.อรพินธุ ชาติอัปสร ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ

412,957,823 เสียง 
(100.00%) 

100 เสียง 
(0.00%) 

0 เสียง 
 

0 เสียง 

2 น.ส.ปฐมา พรประภา กรรมการผูจัดการ/ 
ประธาน
กรรมการบริหาร

412,957,923 เสียง 
(100.00%) 

0 เสียง 
(0.00%) 

0 เสียง 
 

0 เสียง 

3 นางบุษกร เหล่ียมมุกดา กรรมการ/ 
กรรมการบริหาร

407,679,098 เสียง 
(98.7217%)

 5,278,825 เสียง 
(1.2783%) 

 0 เสียง 
 

0 เสียง 
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วาระที่ 6.2  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม 1 ทาน  

น.ส.นิรมล ไดผูชี้แจงตอที่ประชุมวา เนื่องดวยมีกรรมการ 1 ทาน ที่ตองออกตามวาระ คือ 

น.ส.เพ็ญจันทร กล่ินบุนนาค   กรรมการ/กรรมการบริหาร 

 โดยกรรมการทานนี้ ไมประสงคขอตอวาระการเปนกรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาฯ จึงไดมีการพิจารณาผู
มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทําหนาที่เปนกรรมการของบริษัท และเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมเลือกต้ัง นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย 
เปนกรรมการ แทนกรรมการท่ีไมประสงคจะตอวาระ (ซึ่งประวัติบุคคลที่จะเสนอเปนกรรมการใหม ไดจัดสงใหกับผูถือหุนแลว 
ตามเอกสารแนบ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกต้ัง นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย เปน
กรรมการของบริษทั 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยเสียงขางมาก อนุมัติแตงต้ังกรรมการใหม 1 ทาน ใหดํารงตําแหนงกรรมการ
ของบริษัทตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงของจํานวนหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 

 
ลําดับ ชื่อกรรมการ ประเภทกรรมการ เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย

1 นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย         กรรมการ 412,957,923 เสียง 
(100.00%)

0 เสียง 
(0.00%) 

0 เสียง 
 

0 เสียง 

วาระที่ 7   พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2561                                                                                                        

ประธานฯ ไดให น.ส.นิรมล สุขเกษม เปนผูชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับคาตอบแทนกรรมการตอที่ประชุม 

น.ส.นิรมล ไดกลาวช้ีแจงวาสําหรับคาตอบแทนกรรมการประจําป 2561 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมให
อนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไมเกิน 3,000,000 บาทตอป ซึ่งเทากับป 2560 โดยประธานคณะกรรมการชุด
ยอย ไดรับคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุม 45,000 บาทตอการประชุมตอคร้ัง และกรรมการอิสระและท่ีปรึกษากรรมการจาก
ภายนอก ไดรับคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุมรายละ 40,000 บาทตอการประชุมตอคร้ัง เทากับป 2560 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนมัุติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2561 ตามที่เสนอ 

น.ส.นิรมล แจงวาในวาระน้ีจะใชเสียงไมนอยกวาสองในสามของผูถือหุนทั้งหมดที่มาประชุม 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยเสียงไมนอยกวาสองในสาม อนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 
2561 ในวงเงินไมเกิน 3,000,000 บาท โดยประธานคณะกรรมการชุดยอย ไดรับคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุม 45,000 บาทตอ
การประชุมตอคร้ัง และกรรมการอิสระและท่ีปรึกษากรรมการจากภายนอก ไดรับคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุมรายละ 40,000 
บาทตอการประชุมตอคร้ัง ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย 412,957,923 หุน คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนหนที่มาประชุม  
ไมเห็นดวย -ไมมี-        คิดเปนรอยละ     0.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุม 
งดออกเสียง -ไมมี-        คิดเปนรอยละ     0.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุม 
บัตรเสีย -ไมมี-        คิดเปนรอยละ     0.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุม 

วาระที่ 8  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2561 

ประธานฯ ไดให น.ส.นิรมล สุขเกษม เปนผูชี้แจงรายละเอียดการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 
2561 ตอที่ประชุม 
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น.ส.นิรมล แจงตอที่ประชุมวา สําหรับป 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาเสนอใหอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี 3 
ทาน คือ  

1. นายอัครเดช เปล่ียนสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่    5389   หรือ 
2. นายเมธี รัตนศรีเมธา  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่    3425    หรือ 
3. นายพิศิษฐ  ชีวะเรืองโรจน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่    2803     

จากบริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด เปนผูสอบบัญชีสําหรับรอบบัญชีป 2561 โดยมีคาสอบบัญชีเปนเงิน 
3,040,000 บาท ซึ่งนอยกวาคาสอบบัญชีในป 2560 ที่มีจํานวนเงิน 3,160,000 บาท 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2561 

น.ส.นิรมล แจงวาในวาระน้ีจะใชเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยเสียงขางมาก อนุมัติแตงต้ัง นายอัครเดช เปล่ียนสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขท่ี 5389 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3425 หรือ นายพิศิษฐ ชีวะเรืองโรจน  ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 2803 จากบริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับรอบบัญชี
ป 2561 และกําหนดคาสอบบัญชีเปนเงิน 3,040,000 บาท ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย 412,957,923 หุน คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไมเห็นดวย -ไมมี-        คิดเปนรอยละ     0.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง -ไมมี- 
บัตรเสีย -ไมมี- 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุนกูของบริษัท 

ประธานฯ ไดให น.ส.นิรมล สุขเกษม เปนผูชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุม 

น.ส.นิรมล แจงตอที่ประชุมวา สําหรับวงเงินการออกและเสนอขายหุนกู จํานวน 3,000 ลานบาท ซึ่งไดผานการอนุมัติ
จากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1 ประจําป 2560 นั้น บริษัทมีการออกหุนกูไปแลวบางสวน ปจจุบันวงเงินหุนกูคงเหลือ 
2,600 ลานบาท และเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือการจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อดําเนินกิจการ และ/หรือขยายธุรกิจใน
อนาคต และ/หรือชําระคืนเงินกู และ/หรือไถถอนหุนกู  

จึงขอนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุนกูชุดใหมภายในวงเงินไมเกิน 600 ลานบาท และเม่ือรวมกับวงเงินหุนกู
เดิมที่มีจํานวน 2,600 ลานบาท ดังนั้น บริษัทฯ จะมีวงเงินหุนกูรวมทั้งหมด 3,200 ลานบาท ณ วันที่ 25 เมษายน 2561 สําหรับ
รายละเอียดของวงเงินหุนกู ผูถือหุนสามารถดูไดจากเอกสารที่ไดจัดสงให 

 ตารางแสดงวงเงินหุนกูคงเหลือทั้งหมด 

รายละเอียด จํานวน 

หุนกูคงเหลือ ณ 18 ส.ค. 60 
บวก  ที่ประชุม EGM อนุมัติวงเงินหุนกู เม่ือวันที่ 27 ก.ย. 60 
หัก    ออกหุนกู วันที่ 23 ก.พ. 61 
วงเงินหุนกูคงเหลือ 
บวก  รอที่ประชุม AGM อนุมัติวงเงินหุนกูชุดใหม ในวันที่ 25 เม.ย. 61  

200  ลานบาท 
3,000  ลานบาท 

600  ลานบาท 
2,600  ลานบาท 

600  ลานบาท 

รวมเปนวงเงินหุนกูคงเหลือทัง้หมด 3,200  ลานบาท 
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ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมแลว ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาการออกและเสนอขายหุนกู 

น.ส.นิรมล แจงวาสําหรับในวาระน้ีจะใชคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของผูถือหุนที่มาประชุม 

 มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี อนุมัติออกและเสนอขายหุนกูชุดใหม ภายใน
วงเงินไมเกิน 600 ลานบาท รวมกับวงเงินหุนกูคงเหลือเดิม 2,600 ลานบาท รวมเปนวงเงินหุนกูทั้งส้ิน 3,200 ลานบาท ดวย
คะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย 412,957,923 หุน คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุม  
ไมเห็นดวย -ไมมี-            คิดเปนรอยละ     0.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุม 
งดออกเสียง -ไมมี-        คิดเปนรอยละ     0.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุม 
บัตรเสีย -ไมมี-        คิดเปนรอยละ     0.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุม 

วาระที่ 10  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ 

 ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวามีคําถามหรือขอเสนอแนะอ่ืนใดอีกหรือไม ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเร่ืองอื่นหรือ
สอบถามเพิ่มเติมแลว ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนที่มาประชุมและปดประชุมเวลา 15.00 น. 

 
        
 
 

______________________________________                                      
                                           (ดร.ชุมพล พรประภา) 
                                   ประธานกรรมการ 
 
 
 
นางอังคณา สมชื่อ  ผูบันทกึการประชุม 
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