
 

 

 

 

ท่ี TK.020/2562 
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2562 

บริษัท ฐิติกร จาํกดั  (มหาชน) 
 

 

ประชมุเมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 25 เมษายน 2562  เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 5  อาคาร เอส.พี.
อาเขต เลขท่ี 69 ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

วัน เวลา และสถานที่ 

 ดร.ชมุพล พรประภา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม น.ส.นิรมล สขุเกษม ทําหน้าท่ีผู้ดําเนินการประชุม ได้
กล่าวแนะนําผู้ เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกรรมการบริษัท 10 ท่าน จากทัง้หมด 11 ท่าน คิดเป็น 90.91% ของกรรมการ
ทัง้หมด (เน่ืองจากกรรมการอิสระ 1 ทา่น คอื นายทวปี ชาตธํิารง ป่วย ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุฯ ได้) ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ผู้สอบบญัชี และตวัแทนท่ีปรึกษากฏหมาย  ดงันี ้

เร่ิมการประชุม 

 1. ดร.ชมุพล พรประภา ประธานกรรมการ 
 2.  นางสาวอรพินธุ์ ชาตอิปัสร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 3.  นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
 4.  นายวิบลูย์ เพ่ิมอารยวงศ์ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
 5.  นายรักสนิท พรประภา กรรมการ / กรรมการบริหาร 
 6.     นายสถิตย์พงษ์ พรประภา กรรมการ 
 7.  นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ / ประธานกรรมการบริหาร 
   และรองกรรมการผู้จดัการสายบญัชีและการเงิน CFO 
 8.  นายประพล พรประภา กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ และกรรมการบริหาร 
 9.  นางบษุกร เหลีย่มมกุดา กรรมการ / กรรมการบริหาร 
   และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
 10.  นายประสทิธ์ิ ไทรนนทรีย์ กรรมการ / กรรมการบริหาร และผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดัการ 

 นายจักก์ชัย พานิชพฒัน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอีก 4 ท่าน ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ดงันี ้

1. นายอภิชัย เอือ้มเสถียรพร        ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง / ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ 
       และเลขานุการบริษัท 

2. นายทวีศกัดิ์ เจริญศกัดิ์โยธิน        กรรมการบริหารความเสีย่ง และผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ 
3. นายธิติพล เลือดภกัดี         กรรมการบริหารความเสีย่ง และทีป่รึกษา (เทียบเท่าผู้จัดการฝ่าย) 
4. นางชลธิชา ยอดศรี         กรรมการบริหารความเสีย่ง / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

       และปฏิบตัิหน้าที่แทนผู้จัดการสาํนกัตรวจสอบภายใน 

โดยมี นายอคัรเดช เปลีย่นสกุล จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด ผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัท
ย่อย เข้าร่วมประชุม นายวรพจน์ มณีโชติ ตวัแทน ทีป่รึกษากฎหมายจาก บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชัน่แนล จํากดั ทําหน้าท่ี



  

                   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 

 

2 

ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง  เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท  และมี
ตวัแทนอาสาพิทกัษ์สทิธ์ิผู้ ถือหุ้น จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยเข้าร่วมประชมุ 1 ทา่น คอื คณุกาญจนวรรณ กิจเจริญทรัยพ์ดี 

 บริษัทฯ ได้ดาํเนินการกอ่นการประชมุ ดงันี ้
 1. บริษัทฯ ได้ส่งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ไปยงัผู้ ถือหุ้น เป็นเวลา 21 วนัลว่งหน้าก่อนการ
ประชมุ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมื่อวนัท่ี 3 เมษายน 2562 
 2. บริษัทฯ ได้แจ้งวาระการประชุมพร้อมความเป็นมาและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ 
รวมทัง้เอกสารประกอบการประชมุตา่งๆ ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ลว่งหน้าเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนัก่อนการประชมุ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น
มเีวลาศกึษาข้อมลู และได้แจ้งการดาํเนินการดงักลา่วของบริษัทฯ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบโดยผา่นช่องทางการเปิดเผยข้อมลูของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 13 มนีาคม 2562 
 3. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการเสนอเร่ืองทีเ่ห็นว่ามีความสําคญัและสมควรบรรจุเป็นระเบียบ
วาระเพิ่มเติมในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และเสนอชื่อบคุคลเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการ ล่วงหน้าเป็นเวลา 4 เดือน ตัง้แต่
วนัท่ี 3 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยเมื่อสิน้สดุระยะเวลาดงักลา่ว ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระ
เพ่ิมเติมและเสนอช่ือบคุคลเข้ารับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเข้ามายงับริษัทฯ 

โดยมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุรวมทัง้สิน้ 182 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 409,510,400 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 81.90 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  500,000,000 หุ้น ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท  

 น.ส.นิรมล กลา่วชีแ้จงวิธีการออกเสยีงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสียงว่า ในการออกเสียงลงคะแนนจะ
นบั 1 หุ้นเป็น 1 เสียง (One Share : One Vote) และจะใช้บตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่
เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ยกเว้นวาระท่ี 5.1 และ วาระท่ี 5.2 เร่ืองการเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ซึ่งจะเก็บบตัรลงคะแนน
เสยีงจากผู้ ถือหุ้นทกุรายทีเ่ข้าร่วมประชุม ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบตัร
ลงคะแนนเสยีงในวาระนีค้รัง้เดยีวหลงัจากผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงเพ่ือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลครบทกุรายแล้ว และหาก
กรณีแสดงเจตนาไมช่ดัเจนในบตัรลงคะแนน เชน่ ลงคะแนนเสยีงเกินกวา่ 1 ชอ่ง หรือกรณีมกีารขดีฆา่ในบตัรลงคะแนนโดยไมล่ง
ช่ือกํากบับริเวณท่ีขดีฆา่ จะถือวา่เป็นบตัรเสยี สาํหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ง่บตัรลงคะแนนเสียงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทจะถือว่าผู้ ถือ
หุ้นเห็นด้วยและจะนบัรวมเป็นคะแนนเสยีงเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ สาํหรับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีประสงค์จะลงคะแนนเสียง
ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงในวาระใด ขอให้ยกมือและบนัทึกการลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง และประธานฯ จะให้
เจ้าหน้าทีเ่ก็บบตัรลงคะแนนเสียงเพื่อนํามาตรวจนบั และถือว่าผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ได้ยกมือในท่ีประชุมมีมติอนมุตัิตามท่ีประธานฯ 
เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติ 

 ประธานท่ีประชมุได้กลา่วเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 และดาํเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงันี ้

 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 
25 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดตามสาํเนารายงานการประชมุท่ีจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2561 เม่ือวนัที่ 25 เมษายน 2561 

 น.ส.นิรมล แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน    

มติ

เห็นด้วย 409,510,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

    ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์  รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 เมื่อวนัท่ี 25 
เมษายน 2561 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 2561 

นายประพล ได้กลา่วรายงานผลการดาํเนินงานประจําปี 2561 ซึง่ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 
26 กมุภาพนัธ์ 2562 ดงัมีรายละเอียดในรายงานประจําปี 2561 ดงันี ้  

ตลาดรถจักรยานยนต์ 

ตลาดรวมรถจักรยานยนต์ปี 2561 มียอดจําหน่าย 1,788,459 คนั ลดลง 1.2% จาก 1,810,856 คนั ในปี 2560 
หลงัจากทีต่ลาดรถจักรยานยนต์ได้เติบโตต่อเนื่องมาเป็นเวลา 2 ปี และผู้ผลิตรายใหญ่คาดการณ์ว่าในปี 2562 ตลาดรวม
รถจกัรยานยนต์นา่จะมียอดจําหนา่ยอยูท่ี่ประมาณ 1,720,000 คนั ลดลง 3.8% จากปีท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจ
ท่ีชะลอตวัลง 
 ในปี 2561 มียอดจําหน่ายรถจกัรยานยนต์รายเดือนสงูกว่าในช่วงเดียวกนัของปี 2560 จํานวน 6 เดือน โดยมียอด
จําหนา่ยสงูและตํ่าสลบักนัไป โดยเฉพาะช่วยคร่ึงปีหลงั  ยอดจําหนา่ยลดลงเนือ่งจากราคานํา้มนัดิบในตลาดโลกลดลง สง่ผล
โดยตรงกบัพืชผลทางการเกษตรปรับตวัลง ซึ่งตามปกติยอดจําหนา่ยรถจกัรยานยนต์จะสงูที่สดุในช่วงไตรมาสแรกและไตรมาส
สดุท้ายของปี   
 สาํหรับยอดจําหนา่ยรถจกัรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในปี 2561 มีจํานวน 456,367 คนั ลดลง 0.9% 
จาก 460,676 คนั ในปี 2560 ซึ่งลดลงน้อยกวา่ตลาดรวมรถจกัรยานยนต์ท่ีลดลง 1.2%   

สว่นประเภทของรถจกัรยานยนต์ที่มียอดจําหน่ายสงูคือ รถครอบครัว และรถ Automatic สาํหรับรถ Sport และ Big 
Bike ซึง่มีขนาดตัง้แต ่150 CC ขึน้ไป แตไ่มถ่งึ 500 CC 
 สาํหรับโครงสร้างผลติภณัฑ์รถจกัรยานยนต์ในปี 2561 รถครอบครัวมีสดัสว่นเพิ่มขึน้เป็น 51% จาก 50% ในปี 2560   
และรถ Scooter มีสดัสว่นเพิ่มขึน้เป็น 36% จาก 35% ในปี 2560 สว่นกลุม่รถ Sport ซึ่งรวมถึงรถ Big Bike ท่ีมีขนาดตัง้แต ่
500 CC ขึน้ไป และรถจกัรยานยนต์ที่มีขนาด 150 CC ขึน้ไป ที่มีราคาประมาณ 80,000 - 200,000 บาท มีสดัสว่นลดลงเป็น 
13% จาก 15% ในปี 2560 ซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวั ผู้บริโภคจึงเลอืกซือ้รถรุ่นท่ีมีราคาตํ่ากวา่ 

ตลาดรถยนต์    
 ตลาดรวมรถยนต์ปี 2561 มียอดจําหนา่ย 1,041,739 คนั เพ่ิมขึน้ 19.5% จาก 871,650 คนั ในปี 2560 ซึง่นบัเป็นปีท่ี 
2 ท่ีตลาดกลบัมาฟืน้ตวั หลงัจากท่ีตดิลบตอ่เน่ืองมาเป็นเวลา 4 ปี และผู้ผลติรายใหญ่คาดการณ์วา่ในปี 2562 ตลาดรวม
รถยนต์นา่จะมยีอดจําหนา่ยอยูท่ี่ประมาณ 1,000,000 คนั ลดลง 4.0% จากปีท่ีผา่นมา ซึง่เป็นไปในทิศทางเดยีวกนักบัตลาด
รถจกัรยานยนต์ และภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลง 
 ในปี 2561 มียอดจําหน่ายรถยนต์รายเดือนสงูกว่าทกุเดือนในปี 2560 โดยเฉพาะในเดือนธันวาคม มียอดจําหน่าย
สงูสดุ และสงูกวา่ยอดจําหนา่ยในเดือนเดียวกนัของ 3 ปีท่ีผา่นมา 

ในปี 2561 บริษัทมีสาขารวมทัง้สิน้ 93 สาขา ครอบคลมุ 57 จงัหวดัทัว่ประเทศ และในราชอาณาจกัรกมัพชูา จํานวน 
6 สาขา ซึง่ภายในปี 2562 จะเปิดเพ่ิมอีก 6 สาขา รวมทัง้สิน้ 12 สาขา สว่นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี 3 
สาขา ซึง่ภายในปี 2562 จะเปิดเพ่ิมอีก 2 สาขา รวมทัง้สิน้ 5 สาขา สาํหรับในสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา อยูร่ะหวา่งรอ
ใบอนญุาตประกอบธรุกิจ ซึ่งคาดวา่นา่จะได้รับในเร็วๆ นี ้และภายในปี 2562 นา่จะเร่ิมดําเนินธุรกิจได้ 

  มูลค่าสินทรัพย์รวมเทียบมูลค่าลูกหน้ีเช่าซื้อ 
 ณ สิน้ปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 10,430.0 ล้านบาท เป็นลกูหนีเ้ช่าซือ้สทุธิมลูคา่ 9,224.0 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 
88.4% ของมลูค่าสินทรัยพ์รวม เพ่ิมขึน้ 2.1%  จาก 9,032.0 ล้านบาท ในปี 2560 ขณะที่ตลาดรวมรถจกัรยานยนต์ลดลง 
1.2% เป็นลกูหนีเ้ชา่ซือ้รถจกัรยานยนต์ 8,748.0 ล้านบาท หรือ  94.8% โดยแบง่เป็นลกูหนีใ้นประเทศ 7,858.0 ล้านบาท หรือ 
89.8% และลกูหนีต้่างประเทศ 890.0 ล้านบาท หรือ 10.2% ลกูหนีเ้ช่าซือ้รถยนต์ 394.0 ล้านบาท หรือ 4.3% ลกูหนีเ้งินให้
กู้ยืม 80.0 ล้านบาท หรือ 0.9% และสนิเช่ือ Nano Finance 1.0 ล้านบาท 
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 การเปรียบเทียบลูกหน้ีและคุณภาพลูกหน้ีเช่าซื้อรถจักรยานยนต์-รถยนต์ 
สดัสว่นลกูหนีข้องกลุม่บริษัทประกอบด้วย ลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ ซึ่งในปี 2561 มีจํานวน 8,748.0 ล้านบาท 

เพ่ิมขึน้ 4.1% จาก 8,400.0 ล้านบาท ในปี 2560 ในขณะที่ตลาดรวมรถจกัรยานยนต์ลดลง 1.2% และลกูหนีค้้างชําระมากกวา่ 
3 เดอืน อยูท่ี่ 3.9% ของลกูหนีเ้ชา่ซือ้รถจกัรยานยนต์รวม สาํหรับลกูหนีเ้ชา่ซือ้รถยนต์ เป็นนโยบายของทางบริษัทที่ไม่เน้นการ
ปลอ่ยสนิเช่ือรถยนต์ เน่ืองจากมกีารแขง่ขนัสงูและผลตอบแทนน้อย โดยในปี 2561 ลกูหนีเ้ช่าซือ้รถยนต์ มีจํานวน 395.0 ล้าน
บาท ลดลง 27.5% จาก 545.0 ล้านบาท ในปี 2560 ในขณะท่ีตลาดรวมรถยนต์เพ่ิมขึน้  19.5% และมีลกูหนีค้้างชําระมากกว่า 
3 เดอืน อยูท่ี่ 10.0% สาํหรับคณุภาพลกูหนีเ้ชา่ซือ้รวม ลกูหนีท่ี้ค้างชําระเกิน 3 เดือนขึน้ไป ในปี 2561 อยู่ท่ี 4.1% ลดลงจากปี 
2560 ซึ่งอยูท่ี่ 4.7% ซึง่คณุภาพลกูหนีด้ีกวา่ปีท่ีผา่นๆ มา 

   นโยบายการต้ังสํารองลูกหน้ีเช่าซื้อ   
              กลุม่บริษัทมีนโยบายการตัง้สํารองท่ีเข้มงวด โดยนําหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสม
กบัธุรกิจของกลุม่บริษัท โดยลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนต์มีระยะเวลาการผ่อนชําระ 24-30 งวด บริษัทตัง้สํารองตัง้แต่ 1% ไป
จนถึง 100% โดยลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ท่ีค้างชําระเกิน 6 เดอืน หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ของระยะเวลาการผอ่นชําระทัง้หมด 
บริษัทตัง้สํารอง 100% โดยไม่หกัหลกัประกนั ซึ่งในปี 2561 กลุม่บริษัทได้มีการพิจารณาตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู (General 
allowance) เพ่ิมเติมอีก 1% ของยอดลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจักรยานยนต์ โดยมีการตัง้สํารองเพิ่มอีก จํานวน 94.0 ล้านบาท เพ่ือ
ครอบคลมุความเสยีหายท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรฐานการบญัชีใหม ่(IFRS9) 
สว่นลกูหนีเ้ช่าซือ้รถยนต์มีระยะเวลาการผ่อนชําระ 48-60 งวด บริษัทตัง้สํารองตัง้แต่ 1% ไปจนถึง 100% โดยลกูหนีเ้ช่าซือ้
รถยนต์ท่ีค้างชําระเกิน 12 เดือน หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ของระยะเวลาการผอ่นชําระทัง้หมด บริษัทตัง้สํารอง 100% โดยไม่หกั
หลกัประกนั 

 ความเพียงพอในการต้ังสํารอง 
 ณ สิน้ปี 2561 ลกูหนีเ้ชา่ซือ้สทุธิกอ่นการตัง้สาํรองมมีลูคา่ 9,820.0 ล้านบาท มีการสํารองค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูไว้ถึง 
597.0 ล้านบาท คิดเป็น 6.1% ของลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้สุทธิก่อนหกัค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสูญ (หากไม่รวม General 
allowance อีก 1% คา่เผ่ือสาํรองหนีส้งสยัจะสญูอยูท่ี่ 502.0 ล้านบาท คดิเป็น 5.1%) เมือ่เทียบกบัยอดลกูหนีท่ี้ค้างชําระเกิน 6 
เดือน จํานวน 20.0 ล้านบาท และเปรียบเทียบกบัลกูหนีที้่ค้างชําระเกิน 3 เดือน จํานวน 404.0 ล้านบาท มีการตัง้สํารองหนี ้
สงสยัจะสญู คิดเป็น 147.8% (หากไม่รวม General allowance อีก 1% การตัง้สํารองหนีส้งสยัจะสญู คิดเป็น 124.3%) ซึ่ง
แสดงให้เห็นวา่บริษัทตัง้สาํรองไว้อยา่งเพียงพอ 

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติม น.ส.นิรมล ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นจงึไมต้่องลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้

ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับรอบบัญชี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2561  

 นางสาวปฐมา ได้กลา่วชีแ้จงงบดลุและงบกําไรขาดทนุ สาํหรับรอบบญัชีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2561 ดงันี ้
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 รายได้ 
กลุม่บริษัทฐิติกรมีรายได้รวม ในปี 2561 จํานวน 3,878.1 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 6.1% จาก 3,653.6 ล้านบาท ในปี 2560 

ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการให้เช่าซือ้รวม จํานวน 3,176.6 ล้านบาท รายได้จากการให้กู้ยืม จํานวน 21.7 ล้านบาท และ
รายได้อ่ืนๆ จํานวน 670.0 ล้านบาท  

ค่าใช้จ่าย 
 กลุม่บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม ในปี 2561 จํานวน 3,470.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 9.1% จาก 3,181.4 ล้านบาท ในปี 2560 
โดยคา่ใช้จ่ายหลกัคือคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร จํานวน 2,154.3 ล้านบาท คา่ใช้จา่ยหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู จํานวน 
1,066.8 ล้านบาท และดอกเบีย้จา่ยของบริษัท จํานวน 129.3 ล้านบาท โดยปัจจบุนับริษัทมีต้นทนุทางการเงินเฉลีย่อยูท่ี่ 2.7% 

กาํไรสุทธิ 
 กลุม่บริษัทมกํีาไรสทุธิ 407.4 ล้านบาท ลดลง 12.8% จาก 467.0 ล้านบาท ในปี 2560 เนื่องจากรายได้จากหนีส้ญูรับ
คนืลดลง ประกอบกบันโยบายเร่งตดัหนีส้ญู และบริษัทได้มีการเพิม่ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู (General Allowance) เพ่ิมอีก 1% 
เพ่ือรองรับมาตรฐานการบญัชีใหม ่(IFRS9) ซึง่จะเร่ิมใช้ในปี 2563 สง่ผลให้กําไรต่อหุ้นเป็น 0.82 บาท/หุ้น ลดลง 11.8% จาก 
0.93 บาท/หุ้น ในปี 2560 โดยมจํีานวนหุ้นรวม 500 ล้านหุ้น 

 สัดส่วนของรายได้ 
 สดัสว่นรายได้ของกลุม่บริษัทในปี 2561 มีรายได้หลกัมาจากการให้เช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ 81.3% สว่นรายได้จาก
การให้เชา่ซือ้รถยนต์ลดลงอยูท่ี่ 0.6% สาํหรับรายได้อ่ืนๆ ลดลงอยูท่ี่ 18.1% สาเหตเุกิดจากหนีส้ญูรับคืนลดน้อยลง เนือ่งจาก
คณุภาพลกูหนีด้ขี ึน้ 

สินทรัพย์หน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ณ สิน้ปี 2561 กลุ่มบริษัทฐิติกรมีสินทรัพย์รวม 10,429.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4.1% จาก 10,018.2 ล้านบาท ในปี 

2560 ซึ่งสนิทรัพย์หลกัท่ีเพ่ิมขึน้คอืลกูหนีเ้ชา่ซือ้รถจกัรยานยนต์ สว่นหนีส้นิรวม 5,500.7 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 5.1% จาก 5,232.9 
ล้านบาท ในปี 2560 โดยบริษัทได้วางแผนการบริหารสภาพคลอ่งและต้นทนุทางการเงิน ซึง่คาดว่าอตัราดอกเบีย้จะปรับสงูขึน้ 
จึงได้ออกหุ้นกู้ ระยะยาวเป็นจํานวนมาก เพ่ือรองรับการขยายตวัของการดาํเนินงาน และในสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 4,929.0 ล้าน
บาท เพ่ิมขึน้ 3.0% จาก 4,785.3 ล้านบาท ในปี 2560 

 สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบบญัชีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2561 มีอยู่ในรายงาน
ประจําปี 2561 ท่ีส่งให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าแล้ว ตัง้แตห่ น้า 83 เป็นต้นไป โดยงบการเงินดงักลา่วผ่านการตรวจสอบรับรองจาก
ผู้สอบบญัชีและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบญัชีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2561 
ตามท่ีเสนอ 

 น.ส.นิรมล แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะนีม้ีผู้ ถือหุ้น
มาเข้าร่วมประชมุเพ่ิมเป็น 1 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 409,513,400 หุ้น 

มติ

เห็นด้วย 409,267,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

    ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบดลุและงบกําไรขาดทนุ สาํหรับรอบบญัชี สิน้สดุ 31 ธันวาคม 
2561 ตามท่ีประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

ไมเ่ห็นด้วย   -ไมม่ี-       คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
  

งดออกเสยีง         246,300 หุ้น   
บตัรเสยี   -ไมม่ี- 
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                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 

 

6 

  ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 4   พิจารณาจัดสรรกาํไรประจาํปี 2561 และการจ่ายเงนิปันผล 

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

สําหรับผลการดําเนินงานในรอบปี 2561 บริษัทมีกําไรสทุธิ (งบการเงินรวม) หลงัหกัภาษีเงินได้ 407.4 ล้านบาท มี
กําไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรรจํานวน 3,397.3 ล้านบาท (งบการเงินรวม) ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรให้นําเงินกําไรมาจดัสรรเป็น
เงินปันผลจา่ยให้กบัผู้ ถือหุ้น ตามท่ีปรากฏรายช่ือผู้ ถือหุ้น ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น วนัท่ี 12 มีนาคม 2562  ในอตัราหุ้น
ละ 0.45 บาท (สี่สบิห้าสตางค์) จํานวน 500 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 225.0 ล้านบาท  โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 15 
พฤษภาคม 2562 สาํหรับกําไรสว่นท่ีเหลอื บริษัทจะนําไปเป็นเงินกําไรสะสมสว่นท่ียงัไมไ่ด้จดัสรรตอ่ไป 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการจา่ยเงินปันผล ตามท่ีเสนอ 

 น.ส.นิรมล แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติ

เห็นด้วย 409,513,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

    ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ใน
อตัราหุ้นละ 0.45 บาท (สี่สบิห้าสตางค์) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 225.0 ล้านบาท โดยกําหนดจา่ยเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น ในวนัท่ี 15 
พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

ไมเ่ห็นด้วย  -ไมม่ี-       คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
  

งดออกเสยีง  -ไมม่ี- 
บตัรเสยี  - ไมม่-ี 

 

วาระที่  5   พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ ต้องออกตามวาระ และเลือกตัง้กรรมการใหม่ 2 ท่าน แทน
กรรมการอสิระ ที่ครบวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระ ครบ 9 ปี 

วาระที่ 5.1

ประธานฯ ได้ให้ น.ส.นิรมล สขุเกษม เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 

  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

น.ส.นิรมล ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุถึงข้อบงัคบัของบริษัท ในหมวดท่ี 4 ว่าด้วยเร่ืองของคณะกรรมการ ข้อที ่18 กําหนดว่า 
ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากตาํแหนง่อยา่งน้อยหนึง่ในสามเป็นอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม ซึ่งในปีนีม้ีกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
จํานวน 4 ทา่น จากกรรมการทัง้หมด 11 ทา่น มรีายช่ือดงันี ้

1. นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
2. นายวิบลูย์ เพ่ิมอารยวงศ์  กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
3. นายรักสนิท พรประภา  กรรมการ / กรรมการบริหาร 
4. นายประพล พรประภา  กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ / กรรมการบริหาร 

จากนัน้ น.ส.นิรมล  ได้กลา่วเรียนเชิญกรรมการทีม่ีรายชื่อทัง้ 3 ท่าน ออกจากห้องประชุม ยกเว้น นายสริุนทร์ ธรรม
นิเวศ ด้วยปัญหาด้านสขุภาพ จงึขออนญุาตจากท่ีประชมุฯ โดยไมต้่องออกไปนอกห้องประชมุ หลงัจากทีม่ีการลงคะแนนเสียง
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจะเรียนเชิญกรรมการทัง้ 3 ทา่น กลบัเข้ามายงัท่ีประชมุตอ่ไป 
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บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในครัง้นี ้ได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองจากคณะกรรมการบริษัท ว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสม 
และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ววา่บคุคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ดงันัน้จงึเห็นสมควรเสนอกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ จํานวน 4 ท่าน ในปีนีก้ลบัเข้าดํารง
ตําแหนง่กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคดัเลอืก โดยมีประวตัิกรรมการแต่ละท่าน
ตามเอกสารท่ีจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว มรีายช่ือดงันี ้

1. นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
2. นายวิบลูย์ เพ่ิมอารยวงศ์  กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
3. นายรักสนิท พรประภา  กรรมการ / กรรมการบริหาร 
4. นายประพล พรประภา  กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ / กรรมการบริหาร 

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระทัง้ 4 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ตามท่ีเสนอ 

น.ส.นิรมล ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่การเก็บบตัรลงคะแนนในวาระนี ้จะเก็บบตัรลงคะแนนทัง้หมดจากผู้ ถือหุ้นทกุรายทัง้
ทีล่งคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบตัรลงคะแนนครัง้เดียวหลงัจากผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียง
เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ครบทัง้ 4 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอแล้ว และแจ้งว่าในวาระนีจ้ะใช้เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติ

 

    ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนมุตัิให้กรรมการทัง้ 4 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ของบริษัทตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้

ลาํดบั ช่ือกรรมการ ประเภทกรรมการ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

1 นายสริุนทร์ ธรรมนิเวศ กรรมกาตรวจสอบ/ 

กรรมการอิสระ 

401,423,600 เสยีง 

(98.0245%) 

8,089,800 เสยีง 

(1.9755%) 

0 เสยีง 

 

0 เสยีง 

2 นายวิบลูย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการอิสระ/  

กรรมการสรรหาฯ 

409,513,400 เสยีง 

(100.0000%) 

0 เสยีง 

(0.0000%) 

0 เสยีง 

 

0 เสยีง 

3 นายรักสนิท พรประภา กรรมการ/ 

กรรมการบริหาร 
409,479,200 เสยีง 

(99.9916%) 

34,200 เสยีง 

(0.0084%) 

0 เสยีง 

 

0 เสยีง 

3 นายประพล พรประภา กรรมการ/รอง 
กรรมการผู้จดัการ/  
กรรมการบริหาร 

409,479,200 เสยีง 

(99.9916%) 

34,200 เสยีง 

(0.0084%) 

0 เสยีง 

 

0 เสยีง 

วาระที่  5.2

น.ส.นิรมล ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ เน่ืองด้วยมีกรรมการอิสระ 2 ทา่น ซึง่ดาํรงตาํแหนง่ครบ 9 ปี และกําลงัจะครบ 9 ปี 
ในเดอืนเมษายน 2562 มรีายช่ือดงันี ้ 

  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่ 2 ท่าน แทนกรรมการอิสระ ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง
กรรมการอสิระ ครบ 9 ปี  

1. น.ส.อรพินธุ์ ชาตอิปัสร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
2. นายทวปี ชาตธํิารง   ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ / 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
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ตามแนวปฏิบตัทิีด่ ีเร่ืองธรรมาภิบาลของบริษัท ซึง่มกีารกําหนดเป็นนโยบาย จํากดัจํานวนปีในการดาํรงตาํแหนง่ของ
กรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี ดงันัน้กรรมการทัง้ 2 ท่าน ประสงค์ที่จะไม่ต่อวาระการเป็นกรรมการอิสระ และขอสิน้สดุการทํา
หน้าท่ีกรรมการ โดยให้มผีลในวนัท่ี 25 เมษายน 2562 หลงัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 เสร็จสิน้ 

 คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้มีการพิจารณาผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสมที่จะทําหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัท จํานวน 2 
ทา่น ได้แก่ 

1. นายอภิชาติ เกษมกลุศิริ  
2. นายกนิช บณุยษัฐิต ิ

ซึง่ประวตับิคุคลท่ีจะเสนอเป็นกรรมการใหม ่ สามารถดไูด้จากเอกสารแนบท่ีจดัสง่ให้และบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 
ในครัง้นี ้ ได้ผา่นกระบวนการกลัน่กรองจากคณะกรรมการบริษัทวา่มคีณุสมบตัเิหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทและ
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ววา่ บคุคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระ และ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการบริษัทจงึมมีตใิห้เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาแตง่ตัง้บคุคล ทัง้ 2 ทา่น 
เป็นกรรมการอิสระและกรรมการชดุยอ่ยของบริษัท แทนกรรมการอิสระท่ีไมป่ระสงค์ในการตอ่วาระกรรมการอิสระ ดงันี ้

1. นายอภิชาติ เกษมกลุศิริ  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
2. นายกนิช บณุยษัฐิต ิ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ /  

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

มติ

 

    ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนมุตัิแตง่ ตัง้กรรมการใหม่ 2 ท่าน ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ
ของบริษัทตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้

ลาํดบั ช่ือกรรมการ ประเภทกรรมการ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

1 นายอภิชาติ เกษมกลุศริิ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และ 
กรรมการอิสระ 

409,479,200 เสยีง 

(99.9916%) 

34,200 เสยีง 

(0.0084%) 

0 เสยีง 

 

0 เสยีง 

2 นายกนิช บณุยษัฐิติ ประธานกรรมการ
สรรหาฯ /   
กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ            

409,513,400 เสยีง 

(100.0000%) 

0 เสยีง 

(0.00%) 

0 เสยีง 

 

0 เสยีง 

ประธานฯ ได้ให้ น.ส.นิรมล สขุเกษม เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัคา่ตอบแทนกรรมการตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 6   พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562                                                                                                                                                       

น.ส.นิรมล ได้กลา่วชีแ้จงวา่สาํหรับคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมให้
อนมุตัิการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไมเ่กิน 3,000,000 บาทตอ่ปี ซึ่งเทา่กบัปี 2561 โดยประธานคณะกรรมการชดุ
ย่อย ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชุม 45,000 บาทต่อการประชุมต่อครัง้ และกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจาก
ภายนอก ได้รับคา่ตอบแทนเป็นเบีย้ประชมุรายละ 40,000 บาทตอ่การประชมุตอ่ครัง้ เทา่กบัปี 2561 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดง
ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักํิาหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 ตามท่ีเสนอ 

น.ส.นิรมล แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุ 



  

                   บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน)  
                69 ถ.รามคําแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240. โทร 02-310-7000 , โทรสาร 0-2318-3339  
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มติ

เห็นด้วย 409,513,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุ

    ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม อนุมตัิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 
2562 ในวงเงินไมเ่กิน 3,000,000 บาท โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชุม 45,000 บาทต่อ
การประชุมต่อครัง้ และกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชุมรายละ 40,000 
บาทตอ่การประชมุตอ่ครัง้ ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

ไมเ่ห็นด้วย  - ไมม่ี-         คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุ 
  

งดออกเสยีง  - ไมม่ี-         คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุ 
บตัรเสยี  - ไมม่ี-         คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุ 

ประธานฯ ได้ให้ น.ส.นิรมล สขุเกษม เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 
2562 ตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2562 

น.ส.นิรมล แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ สาํหรับปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเสนอให้อนมุตัแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 3 
ทา่น คอื  

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

จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีสําหรับรอบบญัชีปี 2562 โดยมีค่าสอบบญัชีเป็นเงิน 
3,240,000 บาท ซึ่งมากกวา่คา่สอบบญัชีในปี 2561 ท่ีมีจํานวนเงิน 3,040,000 บาท 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2562 

น.ส.นิรมล แจ้งวา่ในวาระนีจ้ะใช้เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 มติ

เห็นด้วย 408,815,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.8296 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 2562 และกําหนดคา่สอบบญัชีเป็นเงิน 3,240,000 บาท ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

ไมเ่ห็นด้วย        697,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   0.1704 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
  

งดออกเสยีง  -ไมม่-ี 
บตัรเสยี  - ไมม่-ี 

ประธานฯ ได้ให้ น.ส.นิรมล สขุเกษม เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท 

น.ส.นิรมล  แจ้งต่อท่ีประชุมว่า  ปัจจุบนับริษัทมีวงเงินหุ้นกู้คงเหลือ 2,980 ล้านบาท และเพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียน 
และ/หรือการจดัหาเงินทนุที่เหมาะสมเพื่อดําเนินกิจการ และ/หรือขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือชําระคืนเงินกู้  และ/หรือไถ่
ถอนหุ้นกู้   



  

                   บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน)  
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จึงขอนมุตัิวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชดุใหม่  ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

 ตารางแสดงวงเงินหุ้นกู้คงเหลอืทัง้หมด 

  และเมือ่รวมกบัวงเงิน
หุ้นกู้ เดิมที่มีจํานวน 2,980 ล้านบาท ดงันัน้ บริษัทฯ จะมีวงเงินหุ้นกู้ รวมทัง้หมด 4,980 ล้านบาท ณ วนัท่ี 25 เมษายน 2562 
สาํหรับรายละเอียดของวงเงินหุ้นกู้  ผู้ ถือหุ้นสามารถดไูด้จากเอกสารท่ีได้จดัสง่ให้ 

 วงเงนิหุ้นกู้คงเหลือ 

วงเงินหุ้นกู้ในปัจจบุนั 

ขออนมุตัใิน AGM ครัง้นี ้

2,980  ล้านบาท 

2,000  ล้านบาท 

       รวมเป็นวงเงนิหุ้นกู้คงเหลอืทัง้หมด   4,980  ล้านบาท 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไมม่ ีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความ
คิดเห็นเพ่ิมเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

น.ส.นิรมล แจ้งวา่สาํหรับในวาระนีจ้ะใช้คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

 มติ

เห็นด้วย 409,513,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุ

    ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่อนมุตัอิอกและเสนอขายหุ้นกู้ชดุใหม ่ภายใน
วงเงินไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท รวมกบัวงเงินหุ้นกู้คงเหลอืเดมิ 2,980 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินหุ้นกู้ทัง้สิน้ 4,980 ล้านบาท ด้วย
คะแนนเสยีงดงันี ้

ไมเ่ห็นด้วย  - ไมม่ี-            คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุ 
  

งดออกเสยีง  - ไมม่ี-        คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุ 
บตัรเสยี  - ไมม่ี-        คิดเป็นร้อยละ     0.00 ของจํานวนหุ้นท่ีมาประชมุ 

 คณุปฐมา ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุทราบวา่ สบืเน่ืองจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท เมือ่วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 มีมติ
แต่งตัง้ให้ นายทวีป ชาติธํารง เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 25 เมษายน 2562 เป็นต้นไป หลงัจาก
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 เสร็จสิน้ แตน่ายทวปี ชาตธํิารง ได้แจ้งกลบัมายงับริษัทฯ วา่ไมส่ามารถรับตาํแหนง่ท่ี
ปรึกษาฯ ได้ในขณะนี ้เน่ืองจากปัญหาเร่ืองสขุภาพ จึงเรียนมาเพ่ือให้ท่ีประชมุฯ รับทราบ 

วาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

 นายนฤดล นิยมค้า ผู้ ถือหุ้นร่วมประชมุด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดงันี.้- 

1. ในปี 2562 จะมีการตัง้สาํรองเพิ่มอีกหรือไม ่จากการตัง้สาํรองเพิ่ม 1% ในปี 2561 เพ่ือรองรับมาตรฐานการบญัชีใหม ่ 
(IFRS9) เพียงพอแล้วหรือยงั 

 คณุปฐมา ชีแ้จงวา่  จากการตัง้สํารองเพิม่ขึน้อีก 1% เพ่ือเตรียมรองรับมาตรฐานการบญัชีใหม่ (IFRS9) ในปี 2561 
บริษัทเร่งตดัหนีส้ญูในสว่นของลกูหนีท่ี้มกํีาลงัการผอ่นชําระลดลง ดงันัน้สาํรองท่ีตัง้ไว้คาดวา่เพียงพอแล้ว  
 

2. ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2562 ยอดจําหนา่ยรถจกัรยานยนต์ลดลง พอร์ตลกูหนีเ้ช่าซือ้ของบริษัทจะลดลงด้วยหรือไม ่

คณุปฐมา ชีแ้จงวา่ ในชว่งนีภ้าวะเศรษฐกิจ และลกูหนีค้ณุภาพไมค่อ่ยดี บริษัทมกีารคดัเลือกลกูค้ามากขึน้ และยงัมี
ยอดปฏิเสธการให้บริการสนิเช่ือสงูขึน้  ทําให้ลกูหนีล้ดลง รวมทัง้มกีารตดัหนีส้ญู ดงันัน้พอร์ตลกูหนีเ้ช่าซือ้ในประเทศจะลดลง
ชัว่คราว แตค่าดวา่ภายในปีนีแ้ละปีหน้า จะสามารถกลบัมาเป็นปกติได้ 
 



  

                   บริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน)  
                69 ถ.รามคําแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240. โทร 02-310-7000 , โทรสาร 0-2318-3339  
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3. ทิศทางการเตบิโตของบริษัทจะมเีฉพาะในตา่งประเทศหรือไม ่เนื่องจากยอดตวัเลขในประเทศไมค่อ่ยมีการเติบโต 

คณุปฐมา ชีแ้จงวา่ สาํหรับการเตบิโตในตา่งประเทศเป็นแผนงานท่ีบริษัทตัง้ใจไว้วา่จะเตบิโตขึน้แนน่อน  โดยสดัสว่น 
พอร์ตสนิเช่ือในตา่งประเทศต้องเพ่ิมขึน้เร่ือยๆ ในอนาคต 

 คุณประพล กล่าวเสริมว่า โอกาสทีบ่ริษัทจะเติบโตอย่างมากในประเทศค่อนข้างยากในระยะสัน้ เนือ่งจากหนี ้
ครัวเรือนยงัสงูอยู ่ประกอบกบัมภีาวะภยัแล้ง ซึง่จะทําให้สนิค้าเกษตรราคาตํ่า สง่มผีลกระทบเป็นวงกว้าง 
 

4. วงเงินหุ้นกู้ ท่ีขออนมุตัิเพ่ิม นําไปขยายในสว่นใด 

คณุประพล ชีแ้จงวา่  เป็นการขออนมุตัเิพ่ิมสาํรองไว้ลว่งหน้ากอ่น เพื่อใช้ในการขยายกิจการ  ซึ่งเมื่อหลายปีท่ีผา่นมา 
บริษัทได้ศกึษาข้อมลูของธุรกิจอ่ืนๆ วา่จะสามารถซือ้เข้ามาลงทนุได้หรือไม่ แต่เนือ่งจากทีผ่่านมาสภาวะดอกเบีย้ตํา่มาก ทาง
บริษัทจึงไมส่ามารถซือ้กิจการอื่นได้ในราคาท่ีเหมาะสม แตห่ากมีจงัหวะและช่วงเวลาท่ีความเหมาะสมทางบริษัทมคีวามพร้อม
และความสามารถดาํเนินการได้ในทนัที  
 

นายสริุยะ วิไลนิรันดร์ ผู้ ถือหุ้นร่วมประชมุด้วยตนเอง สอบถามวา่ในปี 2562 บริษัทมแีผนขยายงานไปยงัตา่งประเทศ 
มากน้อยเพียงใด สว่นเร่ืองหนีค้รัวเรือนในตา่งประเทศมปัีญหาเหมอืนกบัประเทศไทยหรือไม่ 

คณุประพล ชีแ้จงวา่  บริษัทมสีดัสว่นลกูหนีเ้ชา่ซือ้รถจกัรยานยนต์ 94.8% ในจํานวนนีเ้ป็นลกูหนีต้า่งประเทศ 10.2%   
หรือ 890.0 ล้านบาท คาดการณ์วา่ในปีนีล้กูหนีเ้ช่าซือ้ในราชอาณาจกัรกมัพชูา และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
รวมกนั 2 ประเทศ นา่จะเพ่ิมขึน้อีกไมต่ํา่กวา่ 20% ซึง่ยงัไมร่วมสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งคาดว่าน่าจะเปิดทําการได้
ภายในปีนี ้ 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุวา่มีคําถามหรือข้อเสนอแนะอ่ืนใดอีกหรือไม ่เมื่อไมม่ผีู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอเร่ืองอ่ืนหรือ
สอบถามเพ่ิมเติมแล้ว ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและปิดประชมุเวลา 15.30 น. 

 
     

 
 
          

 

_____________________________________                                                                              
                                           (ดร.ชมุพล พรประภา) 
                                   ประธานกรรมการ 
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นายอภิชยั เอือ้มเสถียรพร และ นางบษุกร เหลีย่มมกุดา  ผู้ตรวจทาน   
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