
 

 

ท่ี TK.019/2563 
 รายงานการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 

บริษัท ฐิติกร จาํกดั  (มหาชน) 
 

 

ประชมุเมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 23 เมษายน 2563  เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.  ณ หอ้งประชุมใหญ่ 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 ทาํหนา้ท่ีผูด้าํเนินการประชุม ได้
แจง้ใหท่ี้ประชมุทราบวา่ ภายใตส้ถานการณก์ารระบาดของ COVID-19 ซึง่บรษัิทฯ ไดป้ฏิบตัติามคาํแนะนาํการปอ้งกนัควบคมุ
โรคไวรสั COVID-19 สาํหรบัการจดัประชุม ของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ โดยมีระบบ และกระบวนการคดักรอง
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ ปอ้งกนั และควบคมุโรค อยา่งเขม้งวด และขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ทกุทา่น นั่งตามหมายเลขที่นั่งที่ระบุ
ใหใ้นขณะลงทะเบียน พรอ้มทัง้สวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาทีอ่ยู่ภายในหอ้งประชุม และภายในอาคารของบริษัท  และได้
กล่าวแนะนาํผูเ้ขา้รว่มประชุมประกอบดว้ยกรรมการบริษัท 10 ท่าน จากทัง้หมด 11 ท่าน คิดเป็น 90.91% ของกรรมการ
ทัง้หมด (เนื่องจากกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ นายสุรินทร ์ธรรมนิเวศ ป่วย ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมฯ ได )้ ท่ีปรึกษา
คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ผูส้อบบญัชี และตวัแทนท่ีปรกึษากฏหมาย  ดงันี ้

เร่ิมการประชุม 

 1. ดร.ชมุพล พรประภา ประธานกรรมการ (เขา้รว่มประชมุทาง VDO Conference) 
 2.  นายอภิชาติ เกษมกลุศิร ิ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 3.  นายกนิช บณุยษัฐิต ิ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ / 
   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 4.  นายวิบลูย ์เพ่ิมอารยวงศ ์ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
 5.  นายรกัสนิท พรประภา กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
 6.     นายสถิตยพ์งษ ์พรประภา กรรมการ 
 7.  นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผูจ้ดัการ / ประธานกรรมการบรหิาร 
   และรองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน CFO 
 8.  นายประพล พรประภา กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการบรหิาร 
 9.  นางบษุกร เหลีย่มมกุดา กรรมการ / กรรมการบรหิาร 
   และกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
 10.  นายประสทิธ์ิ ไทรนนทรยี ์ กรรมการ / กรรมการบรหิาร และผูช้่วยรองกรรมการผูจ้ดัการ 

 นายจักกช์ัย พานิชพฒัน ์ทีป่รึกษาคณะกรรมการบริษัท นายกรกฤต คาํเรืองฤทธิ์ ที่ปรึกษาผูบ้ริหาร โดยมีคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่งอีก 4 ท่าน ซึง่ประกอบดว้ยผูบ้ริหารของบริษัทฯ เขา้ร่วมประชุม ดงันี ้

1. นายอภิชัย เอือ้มเสถียรพร        ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง / ผูช้่วยรองกรรมการผูจ้ัดการ 
       และเลขานุการบริษัท 

2. นายทวีศกัดิ์ เจริญศกัดิ์โยธิน        กรรมการบริหารความเสีย่ง และผูจ้ัดการฝ่ายต่างประเทศ 
3. นายธิติพล เลือดภกัดี         กรรมการบริหารความเสีย่ง และท่ีปรึกษา (เทียบเท่าผูจ้ัดการฝ่าย) 
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4. นางชลธิชา ยอดศรี         กรรมการบริหารความเสีย่ง / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
       และปฏิบตัิหนา้ที่แทนผูจ้ัดการสาํนกัตรวจสอบภายใน 

โดยมี นายอคัรเดช เปลีย่นสกุล จากบริษัท เอ็ม อาร ์แอนด ์แอสโซซิเอท จาํกัด ผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัท
ย่อย เขา้รว่มประชุม นายวรพจน ์มณีโชติ ตวัแทน ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เอส.พี.อินเตอรแ์นชั่นแนล จาํกดั ทาํหนา้ที่
ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง  เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัท  และมี
ตวัแทนอาสาพิทกัษ์สทิธ์ิผูถื้อหุน้ จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทยเขา้รว่มประชมุ 1 ทา่น คอื คณุมงคลชน ศรอีมร 

 บรษัิทฯ ไดด้าํเนินการกอ่นการประชมุ ดงันี ้
 1. บริษัทฯ ไดส้่งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ไปยงัผูถื้อหุน้ เป็นเวลา 21 วนัลว่งหนา้ก่อนการ
ประชมุ โดยทางไปรษณียล์งทะเบียน เมือ่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 
 2. บริษัทฯ ไดแ้จง้วาระการประชุมพรอ้มความเป็นมาและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ 
รวมทัง้เอกสารประกอบการประชมุตา่งๆ ท่ีเวบ็ไซตข์องบรษัิทฯ ลว่งหนา้เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 30 วนัก่อนการประชมุ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้
มเีวลาศกึษาขอ้มลู และไดแ้จง้การดาํเนินการดงักลา่วของบรษัิทฯ ใหผู้ถื้อหุน้ทราบโดยผา่นช่องทางการเปิดเผยขอ้มลูของตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 23 มนีาคม 2563 
 3. บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสว่นรว่มในการเสนอเรื่องทีเ่ห็นว่ามีความสาํคญัและสมควรบรรจุเป็นระเบียบ
วาระเพ่ิมเติมในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ และเสนอช่ือบคุคลเขา้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ลว่งหนา้เป็นเวลาประมาณ 3 เดือน 
ตัง้แต่วนัที ่16 กนัยายน 2562 ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2562 โดยเมือ่สิน้สดุระยะเวลาดงักลา่ว ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเรื่องเพ่ือบรรจุ
เป็นวาระเพ่ิมเติมและเสนอช่ือบคุคลเขา้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเขา้มายงับรษัิทฯ 

โดยมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุรวมทัง้สิน้ 159 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้410,720,244 หุน้ 
คิดเป็นรอ้ยละ 82.14 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด 500,000,000 หุน้ ครบองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิท 

 น.ส.นิรมล กลา่วชีแ้จงวิธีการออกเสยีงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสียงว่า ในการออกเสียงลงคะแนนจะ
นบั 1 หุน้เป็น 1 เสียง (One Share : One Vote) และจะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะลงคะแนนเสียงไม่
เห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ยกเวน้วาระท่ี 5 เรื่องการเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ซึง่จะเก็บบตัรลงคะแนนเสยีงจากผูถื้อหุน้ทกุ
รายท่ีเขา้รว่มประชมุ ทัง้ผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนเสยีงเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีง โดยจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงในวาระ
นีค้รัง้เดียวหลงัจากผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลครบทุกรายแลว้ และหากกรณีแสดงเจตนาไม่
ชดัเจนในบตัรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสยีงเกินกวา่ 1 ช่อง หรอืกรณีมีการขีดฆา่ในบตัรลงคะแนนโดยไมล่งช่ือกาํกบับรเิวณท่ี
ขดีฆา่ จะถือวา่เป็นบตัรเสยี สาํหรบัผูถื้อหุน้ท่ีไมส่ง่บตัรลงคะแนนเสยีงไมว่า่กรณีใดก็ตาม บรษัิทจะถือวา่ผูถื้อหุน้เห็นดว้ยและจะ
นบัรวมเป็นคะแนนเสยีงเห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ สาํหรบัผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่ีประสงคจ์ะลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยหรืองด
ออกเสยีงในวาระใด ขอใหย้กมือและบนัทึกการลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง และประธานฯ จะใหเ้จา้หนา้ทีเ่ก็บบตัร
ลงคะแนนเสียงเพ่ือนาํมาตรวจนบั และถือว่าผูถื้อหุน้ทีไ่ม่ไดย้กมือในทีป่ระชุมมีมติอนมุตัิตามที่ประธานฯ เสนอใหที้่ประชุม
พิจารณาลงมติ 

 ประธานท่ีประชมุไดก้ลา่วเปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ตามลาํดบัวาระการประชมุ และไดม้อบหมาย
ให ้น.ส.ปฐมา พรประภา กรรมการผูจ้ดัการ ทาํหนา้ท่ีดาํเนินการประชมุแทน ตามระเบียบวาระท่ีแจง้ ดงันี ้

 น.ส.ปฐมา พรประภา ไดเ้สนอใหที้่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดตามสาํเนารายงานการประชุมที่จัดส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญ
ประชมุ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2562 เม่ือวนัที่ 25 เมษายน 2562 

 น.ส.นิรมล แจง้วา่ในวาระนีจ้ะใชเ้สยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน   และขณะนีม้ีผูถื้อหุน้
มาเขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้ 2 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้410,720,544 หุน้  
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มติ

เห็นดว้ย 410,720,544 หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของจาํนวนหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

    ท่ีประชมุพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัท ์ รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562 เมื่อวนัท่ี 25 
เมษายน 2562 ตามท่ีประธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

ไมเ่ห็นดว้ย  -ไมม่ี-        คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 ของจาํนวนหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
  

งดออกเสยีง  - ไมม่ี- 
บตัรเสยี  - ไมม่ี- 
 

น.ส.ปฐมา พรประภา ไดใ้ห ้นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูร้ายงานตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 

นายประพล ไดก้ลา่วรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 ซึ่งผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบรษัิท เมื่อวนั
พฤหสับดีท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2563 ดงัมีรายละเอียดในรายงานประจาํปี 2562 ดงันี ้  

ตลาดรถจักรยานยนต ์

ตลาดรวมรถจกัรยานยนตปี์ 2562 มียอดจาํหนา่ย 1,719,373 คนั ลดลง 3.9% จาก 1,788,459 คนั ในปี 2561 และ
ผูผ้ลิตรายใหญ่คาดการณว์่าในปี 2563 ตลาดรวมรถจกัรยานยนตน์่าจะมียอดจาํหน่ายอยู่ท่ีประมาณ 1,700,000 คนั ลดลง 
1.1% จากปีท่ีผา่นมา ซึง่เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวัลง สาํหรบัในไตรมาส 1 ปี 2563 มียอดจาํหนา่ยรถจกัรยานยนต ์
431,004 คนั ลดลง 6.7% จาก 462,205 คนั ในไตรมาส 1 ปี 2562 ซึ่งเริ่มไดร้บัผลกระทบจาก Covid-19 บา้งแลว้ แต่น่าจะ
เห็นไดช้ดัเจนในไตรมาส 2 ปี 2563 
 ในปี 2562 มียอดจาํหนา่ยรถจกัรยานยนตร์ายเดือนสงูกว่าในช่วงเดียวกนัของปี 2561 จาํนวน 3 เดือน คือ ในเดือน  
มนีาคม เดือนกรกฎาคม และเดือนตลุาคม สาํหรบัปี 2563 ในช่วง 3 เดือนแรก มียอดจาํหนา่ยรถจกัรยานยนตร์ายเดือนตํ่ากวา่
ในช่วงเดียวกนัของปี 2562 ทกุเดือน   
 สาํหรบัยอดจาํหนา่ยรถจกัรยานยนตใ์นเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในปี 2562 มีจาํนวน 447,644 คนั ลดลง 1.9% 
จาก 456,367 คนั ในปี 2561 ซึ่งลดลงนอ้ยกวา่ตลาดรวมรถจกัรยานยนตที์่ลดลง 3.9% สาํหรบัยอดจาํหน่ายรถจกัรยานยนต์
ในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ในไตรมาส 1 ปี 2563 มีจาํนวน 118,127 คนั ลดลง 2.7% จาก 121,383 คนั ในไตรมาส 1 ปี 
2562 ซึง่ลดลงนอ้ยกวา่ตลาดรวมรถจกัรยานยนตเ์ช่นกนั 

สว่นประเภทของรถจกัรยานยนตที์่มียอดจาํหน่ายสงูคือ รถครอบครวั รถ Automatic และรถ Sport / Big Bike ซึ่งมี
ขนาดตัง้แต ่125 CC ขึน้ไป หรอืราคาประมาณ 80,000 บาท ขึน้ไป 
 สาํหรบัโครงสรา้งผลติภณัฑร์ถจกัรยานยนตใ์นปี 2562 รถครอบครวัมีสดัสว่นเพิ่มขึน้เป็น 53% จาก 51% ในปี 2561   
และรถ Scooter มีสดัสว่นเพิ่มขึน้เป็น 38% จาก 36% ในปี 2561 สว่นกลุม่รถ Sport ซึ่งรวมถึงรถ Big Bike ท่ีมีขนาดตัง้แต ่
125 CC ขึน้ไป หรอืราคาเกิน 80,000 บาท มีสดัสว่นลดลงเป็น 9% จาก 13% ในปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอ
ตวั ผูบ้รโิภคจึงเลอืกซือ้รถรุน่ท่ีมีราคาไมส่งูและประหยดันํ้ามนักวา่ 

ตลาดรถยนต ์   

ตลาดรวมรถยนตปี์ 2562 มียอดจาํหนา่ย 1,007,552 คนั ลดลง 3.3% จาก 1,041,739 คนั ในปี 2561 และผูผ้ลติราย
ใหญ่คาดการณว์า่ในปี 2563 ตลาดรวมรถยนตน์่าจะมียอดจาํหน่ายอยู่ท่ีประมาณ 940,000 คนั ลดลง 6.7% จากปีท่ีผ่านมา 
ซึง่เป็นไปในทิศทางเดยีวกนักบัตลาดรถจกัรยานยนต ์และภาวะเศรษฐกิจทีช่ะลอตวัลง สาํหรบัใน 2 เดือนแรกของปี 2563 มี
ยอดจาํหนา่ยรถยนต ์139,959 คนั ลดลง 12.7% จาก 160,385 คนั ใน 2 เดือนแรกของปี 2562 ซึ่งคาดวา่นา่จะการปรบัลดเปา้
ตลาดรวมรถยนตใ์นปีนีอ้ยา่งแนน่อน 
 ในปี 2562 มียอดจาํหน่ายรถยนตร์ายเดือนสูงกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2561 จาํนวน 5 เดือน คือตัง้แต่เดือน
มกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม สาํหรบัปี 2563 ในช่วง 2 เดือนแรก มียอดจาํหนา่ยรายเดือนที่ตํ่ากวา่ในช่วงเดียวกนัของปี 2562 
ทัง้ 2 เดอืน 
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ในปี 2562 บรษัิทมีสาขารวมทัง้สิน้ 75 สาขา ครอบคลมุ 57 จงัหวดัทั่วประเทศ และในราชอาณาจกัรกมัพชูา ในปี 
2562 ไดเ้ปิดสาขาเพิม่อีก 6 สาขา รวมทัง้สิน้ 12 สาขา สว่นในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว มี 3 สาขา และอยู่
ระหวา่งการดาํเนินการขอเปิดเพ่ิมอีกจาํนวน 3 สาขา รวมทัง้สิน้ 6 สาขา และในสาธารณรฐัสหภาพเมยีนมา ไดร้บัอนมุตัใิหเ้ปิด
สาขาในจงัหวดับาโก รวม 3 สาขา ซึง่ปัจจบุนัไดท้าํการเปิดดาํเนินการแลว้ 1 สาขา 

ฐานะทางการเงนิ 

มูลค่าสินทรัพยร์วมเทียบมูลค่าลูกหนีเ้ช่าซือ้ 
 ณ สิน้ปี 2562 บริษัทมีสินทรพัยร์วม 9,163.0 ลา้นบาท เป็นลกูหนีเ้ช่าซือ้สทุธิมลูคา่ 7,439.0 ลา้นบาท ซึ่งคิดเป็น 
81.2% ของมลูค่าสินทรยัพร์วม ลดลง 19.4%  จาก 9,224.0 ลา้นบาท ในปี 2561 ขณะที่ตลาดรวมรถจกัรยานยนตล์ดลง 
3.9% ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเขม้งวดในการปลอ่ยสินเชื่อ และการเรง่ตดัหนีส้ญูของบริษัท โดยแบ่งสดัสว่นเป็นลกูหนีเ้ช่าซือ้
รถจักรยานยนต ์6,941.0 ลา้นบาท หรือ 93.3% โดยแบ่งเป็นลกูหนีใ้นประเทศ 5,709.0 ลา้นบาท หรือ 82.2% และลกูหนี ้
ต่างประเทศ 1,232.0 ลา้นบาท หรือ 17.8% ลกูหนีเ้ช่าซือ้รถยนต ์310.0 ลา้นบาท หรือ 4.2% ลกูหนีเ้งินใหกู้ย้ืม 187.0 ลา้น
บาท หรอื 2.5% และสนิเช่ือ Nano Finance 0.6 ลา้นบาท 

 การเปรียบเทียบลูกหนีแ้ละคุณภาพลูกหนีเ้ช่าซือ้รถจักรยานยนต์-รถยนต์ 
สดัสว่นลกูหนีข้องกลุม่บรษัิทประกอบดว้ย ลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนตใ์นประเทศ ซึ่งในปี 2562 มีจาํนวน 5,709.0 

ลา้นบาท ลดลง 28.6% จาก 7,993.0 ลา้นบาท ในปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเร่งตดัหนีส้ญู และเขม้งวดในการปล่อย
สินเชื่อ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั สาํหรบัลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจักรยานยนตใ์นต่างประเทศ ในปี 2562 มีลกูหนีเ้ช่าซือ้
จาํนวน 1,231 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้  36.2% จาก 904.0 ลา้นบาท ในปี 2561 ซึง่มีการขยายตวัไปในทิศทางที่ดี ตรงขา้มกบัตลาด
ในประเทศ สง่ผลใหภ้าพรวมของลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจักรยานยนตใ์นปี 2562 มีจาํนวน 6,940.0 ลา้นบาท ลดลง 22.0% จาก 
8,897.0 ลา้นบาท ในปี 2561 ดา้นลกูหนีเ้ช่าซือ้รถยนต ์ในปี 2562 มีจาํนวน 310.0 ลา้นบาท ลดลง 21.5% จาก 395.0 ลา้น
บาท ในปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทท่ีไม่แข่งขนัเรื่องการตดัราคา ประกอบกบัผลตอบแทนตํ่า ไม่คุม้กบัความ
เสี่ยง จึงไมเ่นน้การปลอ่ยสนิเช่ือรถยนตใ์นชว่งหลายปีท่ีผา่นมา สาํหรบัคณุภาพลกูหนีเ้ชา่ซือ้รวม ในปี 2562 มีลกูหนีค้า้งชาํระ
มากกวา่ 3 เดอืน อยูท่ี่ 4.5% เพิ่มขึน้เลก็นอ้ย จาก 4.1% ในปี 2561 

   นโยบายการตัง้สํารองลูกหนีเ้ช่าซือ้   
              กลุม่บรษัิทมีนโยบายการตัง้สาํรองท่ีเขม้งวด โดยนาํหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทยมาปรบัใชใ้หเ้หมาะสม
กบัธุรกิจของกลุม่บรษัิท โดยลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนตม์ีระยะเวลาการผ่อนชาํระ 24-30 งวด บริษัทตัง้สาํรองตัง้แต ่1% ไป
จนถึง 100% โดยลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนตท่ี์คา้งชาํระเกิน 6 เดอืน หรอืคิดเป็น 1 ใน 4 ของระยะเวลาการผอ่นชาํระทัง้หมด 
บรษัิทตัง้สาํรอง 100% โดยไม่หกัหลกัประกนั ซึ่งในปี 2562 กลุม่บริษัทไดม้ีการพิจารณาตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู (General 
allowance) เพิม่เติมอีก 1% ของยอดลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนต ์เพือ่ครอบคลมุความเสียหายทีอ่าจจะเกิดขึน้ในอนาคต 
และเป็นการเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบัมาตรฐานการบญัชีใหม ่(IFRS9) สว่นลกูหนีเ้ช่าซือ้รถยนตม์ีระยะเวลาการผ่อนชาํระ 
48-60 งวด บริษัทตัง้สาํรองตัง้แต่ 1% ไปจนถึง 100% โดยลกูหนีเ้ช่าซือ้รถยนตท่ี์คา้งชาํระเกิน 12 เดือน หรือคิดเป็น 1 ใน 4 
ของระยะเวลาการผอ่นชาํระทัง้หมด บรษัิทตัง้สาํรอง 100% โดยไมห่กัหลกัประกนั 

 ความเพียงพอในการตัง้สํารอง 
 ณ สิน้ปี 2562 ลกูหนีเ้ชา่ซือ้สทุธิกอ่นการตัง้สาํรองมมีลูคา่ 8,148.0 ลา้นบาท มีการสาํรองค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูไวถ้ึง 
710.0 ลา้นบาท คิดเป็น 8.7% ของลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้สุทธิก่อนหกัค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสูญ (หากไม่รวม General 
allowance อีก 1% คา่เผ่ือสาํรองหนีส้งสยัจะสญูอยูท่ี่ 632.0 ลา้นบาท คดิเป็น 7.7%) เมือ่เทียบกบัยอดลกูหนีท่ี้คา้งชาํระเกิน 6 
เดือน จาํนวน 33.0 ลา้นบาท และเปรียบเทียบกบัลกูหนีท่ี้คา้งชาํระเกิน 3 เดือน จาํนวน 367.0 ลา้นบาท มีการตัง้สาํรองหนี ้
สงสยัจะสญู คิดเป็น 193.5% (หากไม่รวม General allowance อีก 1% การตัง้สาํรองหนีส้งสยัจะสญู คิดเป็น 172.5%) ซึ่ง
แสดงใหเ้ห็นวา่บรษัิทตัง้สาํรองไวอ้ยา่งเพียงพอ 

 นอกจากนี ้นายประพล ยงัไดชี้แ้จงเพ่ิมเตมิตอ่ท่ีประชมุใหท้ราบวา่ ถงึแมว้า่ในปัจจบุนับรษัิทยงัไมไ่ดเ้ขา้รว่มโครงการ
แนวรว่มของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ (CAC) เน่ืองจากอยูใ่นระหวา่งการศกึษารายละเอียด และเตรยีมขอ้มลูเพื่อจะ
แสดงเจตนารมณใ์นการเขา้ร่วมโครงการฯ ดงักลา่วในอนาคต แต่บริษัทไดต้ระหนกัและใหค้วามสาํคญักับเรือ่งการต่อตา้น
ทจุรติคอรปัชั่น รวมถึงการรบัสนิบน โดยบรษัิทมนีโยบายชดัเจนในเรือ่งนี ้รวมทัง้มีระบบควบคมุภายในที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วย
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ใหเ้กิดการตรวจสอบ และปอ้งกนัไมใ่หผู้บ้รหิารและพนกังานมกีารทจุรติ รวมทัง้บรษัิทมนีโยบายการแจง้เบาะแสการกระทาํผิด 
(Whistle Blowing Policy) ซึง่เป็นช่องทางใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ ไดส้ง่คาํรอ้งเรยีนหรอืเบาะแสตา่งๆ ในกรณีท่ีเกิดการทจุริต 
ฉอ้โกงในสาระท่ีสาํคญั 

 นายยทุธนา วาฤทธ์ิ  ผูถื้อหุน้รว่มประชมุดว้ยตนเอง สอบถามเพ่ิมเติม ดงันี.้- 

1. จากสถานการณ์โรคระบาดท่ีเกิดขึน้ แนวโนม้การชําระหนีที้่บริษัทปล่อยสินเชื่อออกไปแลว้ ในประเทศใดมี
แนวโนม้ท่ีนา่เป็นหว่งมากท่ีสดุ เพราะเหตใุด 

2. จากการท่ีบรษัิทมนีโยบายเขม้งวดในการปลอ่ยสนิเช่ือ เน่ืองจากการผอ่นชาํระรถจกัรยานยนตม์ีระยะเวลาไมน่าน 
และหากบรษัิทไมเ่นน้การปลอ่ยสนิเช่ือใหม ่อนาคตรายไดข้องบรษัิทก็จะลดลงเรือ่ยๆ ทางบรษัิทมแีนวทางในการแกไ้ขอยา่งไร 

 นายประพล พรประภา รองกรรมการผูจ้ดัการ ชีแ้จงดงันี.้- 

1. จากสถานการณโ์รคระบาดที่เกิดขึน้ในครัง้นี ้เช่ือไดว้่าไม่มีท่านใดเคยไดพ้บกบัเหตกุารณเ์ช่นนีม้าก่อน ประกอบ
กบัการท่ีบริษัทมีนโยบายเขม้งวดในการปลอ่ยสินเช่ือตัง้แต่ปีท่ีผ่านมา และการปลอ่ยสินเชื่อในต่างประเทศก็มีความเขม้งวด
เชน่กนั แตย่งัสามารถขยายตวัไดด้ี เทา่ท่ีเห็นผลกระทบมากท่ีสดุคอื ในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว เน่ืองจากมกีาร
ปิดประเทศ สว่นในราชอาณาจกัรกมัพชูา ยงัเป็นไปในแนวทางที่ดี แต่การรบัชาํระหนีช้ะลอตวัลงบา้ง สาํหรบัในประเทศไทย
ตัง้แตช่ว่งเดอืนมนีาคมท่ีผา่นมา การชาํระหนีม้กีารชะลอตวัคอ่นขา้งสงู 

2. ในสถานการณปั์จจบุนั บรษัิทตอ้งใหธุ้รกิจดาํเนินตอ่ไปไดเ้ป็นอนัดบัแรกก่อน สว่นเรื่องอนาคตยงัไม่สามารถตอบ
ได ้เนื่องจากไมท่ราบวา่เรือ่ง Covid-19 จะเริม่มีผลกระทบนอ้ยลงเมื่อใด ตอ้งดสูถานการณไ์ปก่อน ซึง่ในขณะนีร้ฐับาลก็จะเริ่ม
เปิดเป็นรายจังหวดั และเศรษฐกิจยงัไม่สามารถกลบัมาฟ้ืนตวัไดใ้นทนัที ซึ่งในปัจจุบนัทางบริษัทดเูรื่องคณุภาพลกูหนี ้และ
เรื่องการจา้งงาน โดยทีบ่ริษัทไม่มีการเลิกจา้งพนกังาน สาํหรบัลกูคา้ของบริษัทก็จะไดร้บัมาตรการในการช่วยเหลือ ซึ่งไดม้ี
นโยบายและการดาํเนินการโทรติดต่อลกูคา้ถึง 100% หากลกูคา้มีประวตัิการผ่อนชาํระท่ีดี ทางบริษัทก็มอบสว่นลดใหถ้ึง 
10,000 บาท  หากลกูคา้เสยีชีวิตจากโรค Covid-19 ทางบรษัิทก็จะมอบรถจกัรยานยนตใ์หก้บัทายาทโดยไม่ตอ้งผ่อนชาํระต่อ 
และบรษัิทยงัไดเ้ตรยีมพิจารณาถึงแผนงานเพ่ือท่ีจะกระตุน้ยอดขายและการปลอ่ยสนิเช่ือในอนาคต 

น.ส.ปฐมา พรประภา ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไมม่ีผูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความ
คิดเห็นเพ่ิมเติม น.ส.นิรมล ไดแ้จง้ตอ่ท่ีประชมุวา่ เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ ดงันัน้ผูถื้อหุน้จงึไมต่อ้งลงคะแนนเสยีงใน
วาระนี ้

น.ส.ปฐมา พรประภา กรรมการผูจ้ัดการ ได้กล่าวชีแ้จงงบดุลและงบกําไรขาดทุน สาํหรบัรอบบัญชีสิน้สุด 31 
ธนัวาคม 2562 ดงันี ้

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับรอบบัญชี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2562  

 รายได้ 
กลุม่บรษัิทฐิติกรมีรายไดร้วม ในปี 2562 จาํนวน 3,719.1 ลา้นบาท ลดลง 3.9% จาก 3,871.8 ลา้นบาท ในปี 2561 

ซึ่งประกอบดว้ยรายไดจ้ากการใหเ้ช่าซือ้รวม จาํนวน 2,966.6 ลา้นบาท ลดลง 6.4% จาก 3,170.3 ลา้นบาท ในปี 2561 ซึ่ง
ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการเช่าซือ้รถจักรยานยนต ์รายไดจ้ากการเช่าซือ้รถยนต ์และรายไดอ่ื้นๆ จาํนวน 731.1 ลา้นบาท 
เพ่ิมขึน้ 9.1% จาก 669.9 ลา้นบาท ในปี 2561  

ค่าใช้จ่าย 
 กลุม่บริษัทมีค่าใชจ้่ายรวม ในปี 2562 จาํนวน 3,209.4 ลา้นบาท ลดลง 7.5% จาก 3,470.2 ลา้นบาท ในปี 2561 
โดยลดลงจากคา่ใชจ้่ายหลกัคือคา่ใชจ้่ายในการขายและบริหาร จาํนวน 1,861.8 ลา้นบาท ลดลง 13.6 % จาก 2,154.2 ลา้น
บาท ในปี 2561 ซึง่มีการลดจาํนวนพนกังานลงในช่วงปีทีผ่่านมา ค่าใชจ้่ายหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู จาํนวน 1,093.9 ลา้น
บาท เพ่ิมขึน้ 2.5% จาก 1,066.8 ลา้นบาท ในปี 2561 เนือ่งจากบริษัทมีการตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูเพิม่เติม 1% จากมลูค่า
หนีค้งคา้ง ซึ่งเป็นการสาํรองไวต้ามมาตรฐานบญัชี TFRS9  
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กาํไรสุทธิ 
 กลุม่บริษัทมีกาํไรสทุธิ ในปี 2562 จาํนวน 504.5 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 25.8% จาก 401.1 ลา้นบาท ในปี 2561 และมี
รายไดอื้่นๆ เพิ่มขึน้ เช่น รายไดจ้ากหนีส้ญูรบัคืนเพ่ิมขึน้ และรายไดค้่าติดตามหนี ้ส่งผลใหก้าํไรต่อหุน้เป็น 1.01 บาท/หุน้ 
เพ่ิมขึน้ 26.3% จาก 0.80 บาท/หุน้ ในปี 2561 โดยมจีาํนวนหุน้รวม 500 ลา้นหุน้ 

 สัดส่วนของรายได้ 
 สดัส่วนรายไดข้องกลุ่มบริษัทในปี 2562 มีรายไดห้ลกัมาจากการใหเ้ช่าซือ้รถจักรยานยนตอ์ยู่ท่ี 79.2% ลดลง
เล็กนอ้ย ส่วนรายไดจ้ากการใหเ้ช่าซือ้รถยนตอ์ยู่ที ่0.6% ซึง่ลดลงอย่างต่อเนื่องจากพอรต์ของรถยนตซ์ึง่ลดลงเช่นเดียวกัน 
สาํหรบัรายไดอ่ื้นๆ เพ่ิมขึน้ อยูท่ี่ 20.2% 

สินทรัพยห์นีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ณ สิน้ปี 2562 กลุม่บรษัิทฐิตกิรมสีนิทรพัยร์วม 9,163.3 ลา้นบาท ลดลง 13.4% จาก 10,578.4 ลา้นบาท ในปี 2561 

สว่นหนีส้นิรวม 3,839.7 ลา้นบาท ลดลง 30.2% จาก 5,500.7 ลา้นบาท ในปี 2561 และในสว่นของผูถื้อหุน้รวม 5,323.6 ลา้น
บาท เพ่ิมขึน้ 4.8% จาก 5,077.8 ลา้นบาท ในปี 2561 

 สาํหรบัรายละเอียดเกี่ยวกับงบดุลและงบกาํไรขาดทุนสาํหรบัรอบบญัชีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2562 มีอยู่ในรายงาน
ประจาํปี 2562 ท่ีส่งใหผู้ถื้อหุน้ลว่งหนา้แลว้ ตัง้แตห่นา้ 84 เป็นตน้ไป โดยงบการเงินดงักลา่วผ่านการตรวจสอบรบัรองจาก
ผูส้อบบญัชีและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิทไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้ 

น.ส.ปฐมา พรประภา ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไมม่ผีูถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความ
คิดเห็นเพ่ิมเติม จึงขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตังิบดลุและงบกาํไรขาดทนุ สาํหรบัรอบบญัชีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่
เสนอ 

 น.ส.นิรมล แจง้วา่ในวาระนีจ้ะใชเ้สยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะนีม้ีผูถื้อหุน้
มาเขา้รว่มประชมุเพ่ิมขึน้ 1 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้410,860,044 หุน้ 

มติ

เห็นดว้ย 410,613,744 หุน้   คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของจาํนวนหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

    ท่ีประชมุพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิงบดลุและงบกาํไรขาดทนุ สาํหรบัรอบบญัชี สิน้สดุ 31 ธันวาคม 
2562 ตามท่ีประธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

ไมเ่ห็นดว้ย      -ไมม่ี-         คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 ของจาํนวนหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
  

งดออกเสยีง        246,300 หุน้   
บตัรเสยี      -ไมม่ี- 
 

  น.ส.ปฐมา พรประภา กรรมการผูจ้ัดการ เป็นผูชี้แ้จงต่อท่ีประชุม ว่า การจดัสรรกาํไรประจาํปีตามขอ้บงัคบั บรษิัท
จะตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีไวเ้ป็นทนุสาํรองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยก
มา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสาํรองนีจ้ะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจาํนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท ปัจจุบนับริษัทมีทุน
สาํรองตามกฎหมาย 50 ลา้นบาท ซึง่ครบรอ้ยละ 10 ของจาํนวนทนุจดทะเบียน 500 ลา้นบาท แลว้จึงไม่ตอ้งจดัสรรทนุสาํรอง
ตามกฎหมายอีก 

วาระที่ 4   พิจารณาจัดสรรกาํไรประจาํปี 2562 และการจ่ายเงนิปันผล 

สาํหรบัผลการดาํเนินงานในรอบปี 2562 บริษัทมีกาํไรสทุธิ (งบการเงินรวม) หลงัหกัภาษีเงินได ้504.5 ลา้นบาท มี
กาํไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรรจาํนวน 3,825.6 ลา้นบาท (งบการเงินรวม) ซึ่งตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่1/2563 วนัท่ี 
27 กมุภาพนัธ ์2563 คณะกรรมการเห็นสมควรใหน้าํเงินกาํไรมาจดัสรรเป็นเงินปันผลจา่ยใหก้บัผูถื้อหุน้ ตามท่ีปรากฏรายชื่อผู้
ถือหุน้ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ วนัท่ี 12 มีนาคม 2563  ในอตัราหุน้ละ 0.55 บาท (หา้สิบหา้สตางค)์ จาํนวน 500 ลา้น
หุน้ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 275.0 ลา้นบาท  โดยกาํหนดจา่ยเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 สาํหรบักาํไรสว่น
ท่ีเหลอื บรษัิทจะนาํไปเป็นเงินกาํไรสะสมสว่นท่ียงัไมไ่ดจ้ดัสรรตอ่ไป 
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น.ส.ปฐมา พรประภา ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือ
แสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจา่ยเงินปันผล ตามท่ีเสนอ 

 น.ส.นิรมล แจง้วา่ในวาระนีจ้ะใชเ้สยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติ

เห็นดว้ย 410,860,044 หุน้   คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของจาํนวนหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

    ท่ีประชมุพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 ใน
อตัราหุน้ละ 0.55 บาท (หา้สบิหา้สตางค)์ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 275.0 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ ในวนัท่ี 
12 พฤษภาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

ไมเ่ห็นดว้ย  -ไมม่ี-         คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 ของจาํนวนหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
  

งดออกเสยีง  -ไมม่ี- 
บตัรเสยี  - ไมม่-ี 

น.ส.ปฐมา พรประภา ไดใ้ห ้น.ส.นิรมล สขุเกษม เป็นผูชี้แ้จงตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 5   พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

น.ส.นิรมล ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุถึงขอ้บงัคบัของบรษัิท ในหมวดที่ 4 ว่าดว้ยเรื่องของคณะกรรมการ ขอ้ที ่18 กาํหนดว่า 
ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทกุครัง้ใหก้รรมการออกจากตาํแหนง่อยา่งนอ้ยหนึง่ในสามเป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลที้่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม ซึ่งในปีนีม้ีกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
จาํนวน 3 ทา่น จากกรรมการทัง้หมด 11 ทา่น มรีายช่ือดงันี ้

1. ดร.ชมุพล พรประภา  ประธานกรรมการ  
2. นายกนิช บณุยษัฐิต ิ  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
3. นายสถิตยพ์งษ ์พรประภา  กรรมการ 

จากนัน้ น.ส.นิรมล  ไดก้ลา่วเรยีนเชิญกรรมการที่มีรายช่ือทัง้ 3 ทา่น ออกจากหอ้งประชุม หลงัจากที่มีการลงคะแนน
เสยีงเป็นที่เรยีบรอ้ยแลว้ จึงจะเรยีนเชิญกรรมการทัง้ 3 ทา่น กลบัเขา้มายงัท่ีประชมุตอ่ไป 

บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อในครัง้นี ้ไดผ้่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท ว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสม 
และคณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้วา่บคุคลท่ีจะเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการอิสระจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑที์่เกีย่วขอ้ง ดงันัน้จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ จาํนวน 3 ท่าน ในปีนีก้ลบัเขา้ดาํรง
ตาํแหนง่กรรมการของบรษัิทอีกวาระหนึง่ ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ ไดพิ้จารณาคดัเลอืก โดยมีประวตัิกรรมการแต่ละท่าน
ตามเอกสารท่ีจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุแลว้ มรีายช่ือดงันี ้

1. ดร.ชมุพล พรประภา  ประธานกรรมการ  
2. นายกนิช บณุยษัฐิต ิ  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
3. นายสถิตยพ์งษ ์พรประภา  กรรมการ 

น.ส.ปฐมา พรประภา ไดข้อใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการที่ออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้ดาํรง
ตาํแหนง่กรรมการของบรษัิทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ตามท่ีเสนอ 

น.ส.นิรมล ไดแ้จง้ตอ่ท่ีประชมุวา่การเก็บบตัรลงคะแนนในวาระนี ้จะเก็บบตัรลงคะแนนทัง้หมดจากผูถื้อหุน้ทกุรายทัง้
ทีล่งคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบตัรลงคะแนนครัง้เดียวหลงัจากผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียง
เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ครบทัง้ 3 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอแลว้ และแจง้ว่าในวาระนีจ้ะใชเ้สียงขา้งมากของผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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มติ

 

    ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยเสียงขา้งมาก อนมุตัิใหก้รรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
ของบรษัิทตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงของจาํนวนหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้

ลาํดบั ช่ือกรรมการ ประเภทกรรมการ เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

1 ดร.ชมุพล พรประภา ประธานกรรมการ 410,860,044 
เสยีง 

(100.00%) 

0 เสยีง 
(0.00%) 

0 เสยีง 
 

0 เสยีง 

2 นายกนิช บณุยษัฐิติ กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการ 
สรรหาและกาํหนด

คา่ตอบแทนกรรมการ 

410,860,044 
เสยีง 

(100.00%) 

0 เสยีง 
(0.00%) 

0 เสยีง 
 

0 เสยีง 

3 นายสถิตยพ์งษ ์พรประภา กรรมการ 
 

410,860,044 
เสยีง 

(100.00%) 

0 เสยีง 
(0.00%) 

0 เสยีง 
 

0 เสยีง 

 ดงันัน้ กรรมการบรษัิทฯ จะประกอบดว้ย 
1. ดร.ชมุพล พรประภา  ประธานกรรมการ 
2. นายอภิชาติ เกษมกลุศิร ิ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายกนิช บณุยษัฐิติ  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
4. นายสรุนิทร ์ธรรมนิเวศ  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
5. นายวิบลูย ์เพิ่มอารยวงศ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
6. นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผูจ้ดัการ / ประธานกรรมการบรหิาร / 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน (CFO) 
7. นายประพล พรประภา  กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบรหิาร 
8. นายรกัสนิท พรประภา  กรรมการ / กรรมการบรหิาร 
9. นายสถิตยพ์งษ์ พรประภา กรรมการ 
10. นางบษุกร เหลีย่มมกุดา  กรรมการ / กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ / 

กรรมการบรหิาร 
11. นายประสทิธ์ิ ไทรนนทร ีย ์ กรรมการ / กรรมการบรหิาร 

นายจกักช์ยั พานิชพฒัน ์ ท่ีปรกึษาคณะกรรมการบรษัิท 

น.ส.ปฐมา พรประภา ไดใ้ห ้น.ส.นิรมล เป็นผูชี้แ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัคา่ตอบแทนกรรมการตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 6   พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563                                                                                                                                                       

น.ส.นิรมล ไดก้ลา่วชีแ้จงวา่สาํหรบัคา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมให้
อนมุตัิการกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไมเ่กิน 3,000,000 บาทตอ่ปี ซึ่งเทา่กบัปี 2562 โดยประธานคณะกรรมการชดุ
ย่อย ไดร้บัค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชุม 45,000 บาทต่อการประชุมต่อครัง้ และกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจาก
ภายนอก ไดร้บัคา่ตอบแทนเป็นเบีย้ประชมุรายละ 40,000 บาทตอ่การประชมุตอ่ครัง้ เทา่กบัปี 2562 

น.ส.ปฐมา พรประภา ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม
หรอืแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตักิาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 ตามท่ีเสนอ 
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น.ส.นิรมล แจง้วา่ในวาระนีจ้ะใชเ้สยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของผูถื้อหุน้ทัง้หมดท่ีมาประชมุ 

มติ

เห็นดว้ย 410,860,044 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของจาํนวนหุน้ท่ีมาประชมุ

    ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม อนุมตัิกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 
2563 ในวงเงินไมเ่กิน 3,000,000 บาท โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อย ไดร้บัค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชุม 45,000 บาทต่อ
การประชุมต่อครัง้ และกรรมการอิสระและที่ปรกึษากรรมการจากภายนอก ไดร้บัค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชุมรายละ 40,000 
บาทตอ่การประชมุตอ่ครัง้ ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

ไมเ่ห็นดว้ย  - ไมม่ี-         คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 ของจาํนวนหุน้ท่ีมาประชมุ 
  

งดออกเสยีง  - ไมม่ี-         คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 ของจาํนวนหุน้ท่ีมาประชมุ 
บตัรเสยี  - ไมม่ี-         คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 ของจาํนวนหุน้ท่ีมาประชมุ 

น.ส.ปฐมา พรประภา ไดใ้ห ้น.ส.นิรมล เป็นผูชี้แ้จงรายละเอียดการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี
ประจาํปี 2563 ตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563 

น.ส.นิรมล แจง้ตอ่ท่ีประชมุวา่ สาํหรบัปี 2563 คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดพิ้จารณาเสนอใหอ้นมุตัแิตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี 3 
ทา่น ดงันี.้-  

1. นายอคัรเดช เปลีย่นสกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี    5389 หรอื 
2. นายเมธี รตันศรเีมธา  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี    3425    หรอื 
3. นายพิศิษฐ์  ชีวะเรอืงโรจน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี    2803     

จากบรษัิท เอ็ม อาร ์แอนด ์แอสโซซิเอท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีสาํหรบัรอบบญัชีปี 2563 โดยมีค่าสอบบญัชีเป็นเงิน 
3,340,000 บาท ซึ่งมากกวา่คา่สอบบญัชีในปี 2562 ท่ีมีจาํนวนเงิน 3,240,000 บาท 

น.ส.ปฐมา พรประภา ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือ
แสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2563 

น.ส.นิรมล แจง้วา่ในวาระนีจ้ะใชเ้สยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 มติ

เห็นดว้ย 409,477,944 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 99.6636 ของจาํนวนหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

    ท่ีประชมุพิจารณาแลว้มีมติดว้ยเสียงขา้งมาก อนมุตัิแต่งตัง้ นายอคัรเดช เปลี่ยนสกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต
เลขที่ 5389 หรือ นายเมธี รตันศรีเมธา ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน ์ ผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาตเลขท่ี 2803 จากบรษัิท เอ็ม อาร ์แอนด ์แอสโซซเิอท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย สาํหรบัรอบบญัชี
ปี 2563 และกาํหนดคา่สอบบญัชีเป็นเงิน 3,340,000 บาท ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

ไมเ่ห็นดว้ย     1,382,100 หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ   0.3364 ของจาํนวนหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
  

งดออกเสยีง  -ไมม่-ี 
บตัรเสยี  - ไมม่-ี 

น.ส.ปฐมา พรประภา ไดใ้ห ้นายกรกฤต คาํเรอืงฤทธ์ิ เป็นผูชี้แ้จงรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติเข้าซือ้กิจการ Microfinance ที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  

นายกรกฤต คาํเรอืงฤทธ์ิ ท่ีปรกึษาผูบ้รหิาร แจง้รายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ ดงันี.้- 
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ธุรกิจ Microfinance ในสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา ที่บริษัทจะขออนมุตัิเขา้ซือ้กิจการ คือ Myanmar Finance 
International Limited (MFIL) ซึง่เป็นประกอบธรุกิจประเภทเดยีวกนักบั Mingalaba Thitikorn Microfinance โดยในปัจจบุนัมี
ผูถื้อหุน้แบง่เป็น 3 กลุม่ คือ 

1. The Norwegian Investment Fund for Developing Countries (Norfund) เป็นบรษัิทในออสโล ประเทศนอรเ์วย  ์
    ซึง่นบัไดว้า่เป็นกองทนุระดบัโลก ถือหุน้จาํนวน 25% 
2. Myanmar Investments Limited (MIL) เป็นบรษัิทในสงิคโปร ์ซึง่เป็นบรษัิทลกูของ Myanmar Investment 
    International Limited ถือหุน้จาํนวน 37.5% 
3. Myanmar Finance Company Limited เป็นบรษัิทในสาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมา ถือหุน้จาํนวน 37.5% 

พอรต์สนิเช่ือตามขอ้มลูปัจจบุนั ณ สิน้เดอืนกนัยายน 2562 คิดเป็นมลูค่า 21,937 MMK Million (470.35 ลา้นบาท) 
มีฐานลกูคา้จาํนวน 55,820 ราย  ซึง่แบง่ประเภทการปลอ่ยสนิเช่ือออกเป็น 3 ประเภท หลกัๆ ดงันี.้- 

1. Ordinary Group Loan คือ สนิเช่ือบคุคลธรรมดา อยูท่ี่ 57% ของพอรต์สนิเช่ือรวม 
2. MSME Loan คือ สนิเช่ือเพ่ือธุรกิจรายยอ่ย อยูท่ี่ 31% ของพอรต์สนิเช่ือรวม 
3. Group Staff Loan คอื สนิเช่ือสาํหรบักลุม่องคก์ร อยูท่ี่ 12% ของพอรต์สนิเช่ือรวม ซึง่ในปัจจบุนัปลอ่ยสนิเช่ือ 
   ใหก้บัองคก์รของรฐัเป็นหลกั 

MFIL เป็นบริษัทที่ไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจ Microfinance เป็นรุ่นแรกจากทางการเมียนมา ซึง่สามารถ
ประกอบธรุกิจไดท้ัง้รฐั (Region/State) ซึง่ในปัจจบุนัไมม่กีารใหใ้บอนญุาตในลกัษณะนีแ้ลว้ แตจ่ะเป็นการใหป้ระกอบธรุกิจได้
เป็นเมือง(Township/Tsp) ซึง่เป็นลกัษณะใบอนญุาตที ่Mingalaba Thikorn Microfinance ไดร้บัมา โดยขอ้ดีของใบอนญุาติ
ซึ่ง MFIL ไดร้บัคอืบรษัิทสามารถประกอบธรุกิจไดห้ลายแหง่ ตามรายละเอียดดงันี ้ 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

ในปัจจบุนั MFIL มีสาขาทีเ่ปิดดาํเนินการอยูใ่นยา่งกุง้ จาํนวน 5 สาขา บาโก จาํนน 6 สาขา และในรฐัมอญ จาํนวน 
2 สาขา ซึง่ยงัไมค่รอบคลมุพืน้ท่ีทัง้หมด โดยเราสามารถเปิดสาขาเพ่ิมเพ่ือประกอบธุรกิจไดใ้นทกุเมืองตามใบอนญุาต 
 สนิเช่ือ Microfinance ในเมียนมา สามารถปลอ่ยสนิเช่ือไดใ้นอตัราดอกเบีย้ไมเ่กิน 28% สว่นจาํนวนเงินท่ีใหส้นิเช่ือ 
และระยะเวลาการผอ่นชาํระจะแตกตา่งกนัไปตามประเภทของการกูย้มื ซึง่ในขณะเดยีวกนับรษัิทยงัสามารถรบัฝากเงินจาก
ลกูคา้สนิเช่ือของบรษัิทไดอ้ตัราดอกเบีย้ 10-14% 
 ในประเทศเมียนมา แบง่สถาบนัการเงินออกเป็น 3 ประเภทหลกั ซึง่ตอ้งไดร้บัใบอนญุาตจากทางการ จงึจะสามารถ
ประกอบธรุกิจได ้ คอื Commercial Banks, Non Bank และ Microfinance ในแตล่ะกลุม่สามารถทาํธุรกรรมไดแ้ตกตา่งกนั
ตามเง่ือนไขของใบอนญุาตท่ีออกให ้ในสว่นของ MFIL ไดร้บัใบอนญุาตประกอบธุรกิจ Microfinance ซึง่มีขอบเขตและเง่ือนไข
ในการประกอบธุรกิจท่ีสาํคญัสรุปไดด้งันี.้-  
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1. Hire Purchase by MFIs สนิเช่ือเช่าซือ้ ซึง่ในปัจจบุนัทางการยงัมีเง่ือนไขที่ไมช่ดัเจนในเรือ่งของหลกัประกนั 
2. Unsecured Loans เงินกูท่ี้ไมม่หีลกัประกนั ซึง่เป็นธุรกิจหลกัของ MFIL  
3. Deposit Taking รบัฝากเงิน ซึง่สามารถรบัไดจ้ากลกูคา้ที่กูเ้งินเทา่นัน้ ไมส่ามารถรบัฝากเงินจากลกูคา้ทั่วไปได ้

 ภาพรวมของธุรกิจ Microfinance ในประเทศเมยีนมา ปัจจบุนับรษัิทซึง่มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั 1 - 10 มีสว่นแบง่
การตลาดอยูที่่ 50% สว่นท่ีเหลอืทัง้หมด (ประมาณ 166 แหง่) มีสว่นแบง่การตลาดอยูท่ี่ 50% ในขณะท่ี MFIL เป็นบรษัิทซึ่งอยู่
ในอนัดบัท่ี 19 ของธุรกิจประเภทนี ้

ทางบรษัิทไดท้าํการศกึษาธุรกิจของ MFIL โดยมีทีมท่ีปรกึษาเขา้ไปช่วยตรวจสอบขอ้มลูและวิเคราะหข์อ้มลูตา่งๆ  ซึง่ 
ประกอบดว้ยบรษัิท KPMG ตรวจสอบในเรือ่งงบการเงิน ขอ้มลูทางการเงินทัง้หมด และภาษี รวมถงึการประเมนิมลูคา่ธรุกิจ 
ของ MFIL และ บรษัิทตลิลกีิแอนดกิ์บบินส ์(Tilleke & Gibbins Myanmar Ltd.) ตรวจสอบเรือ่งใบอนญุาต เง่ือนไขในการชาํระ
เงิน รวมถงึกฎหมายและขอ้กาํหนดตา่งๆ โดยมกีารทาํงานรว่มกนัและการประเมนิเบือ้งตน้ของท่ีปรกึษาทัง้ 2 แหง่ ขอ้มลูของ 
MFIL ที่ใหม้าถือวา่คอ่นขา้งสมบรูณม์าก นอกจากตรวจสอบทางดา้นขอ้มลูและเอกสารแลว้ บรษัิทยงัเขา้ไปพบ หารอื และ
เยี่ยมชมสาขารวมถงึไดด้กูารปฏิบตัิงานจรงิวา่ปฏิบตัิงานกนัอยา่งไร ซึง่ภาพรวมท่ีสรุปไดค้อื Net Asset Value (NAV) ณ เดอืน
กนัยายน 2019 อยูท่ี่ 9,029.40 MMK Million หรอื 193.60 ลา้นบาท จากการประเมนิมลูคา่ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต ทางบรษัิท
จึงสรุปราคาในการซือ้กิจการ สงูสดุไมเ่กิน 20,000 MMK Million หรอืคดิเป็นเงินไทย ไมเ่กิน 450 ลา้นบาท โดยม ี IRR อยูท่ี่ 
19% - 22% ขึน้อยูก่บัราคาสดุทา้ยที่ซือ้ขายจรงิ 

 โดยทางบรษัิทจะขออนมุตัิการเขา้ซือ้กิจการของ MFIL โดยมีเง่ือนไข และรายละเอียดตา่งๆ ดงันี.้- 
 1. วนั เดอืน ปี ท่ีเกิดรายการ : ภายใน 30 วนั หลงัจาก MFIL ไดป้ฏิบตัคิรบถว้นตามเง่ือนไขบงัคบัก่อน 
     ซึง่รวมถึงการไดร้บัอนมุตัิจากหนว่ยงานภาครฐัที่กาํกบัดแูลของเมยีนมา  
     และจากเจา้หนีท้กุราย (คาดวา่จะแลว้เสรจ็ภายในปี 2563) 
     โดยจะตอ้งผา่นการอนมุตัจิากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ดว้ยคะแนนเสยีง 
     ไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
     และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 2. คูส่ญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง: 
         ผูเ้สนอขาย :   1. Myanmar Finance Company Limited 
     2. Myanmar Investment Limited 
            3. NORFUND (Norwegian Investment Fund for Developing Countries) 
         ผูซ้ือ้ :   บรษัิท ฐิตกิร จาํกดั (มหาชน) 
         ความสมัพนัธ ์:  ผูซ้ือ้และผูข้ายไมม่คีวามสมัพนัธใ์ดๆ ระหวา่งกนัตามขอ้กาํหนดรายการ 
         กบับรษัิทจดทะเบียน  ท่ีเก่ียวโยงกนั ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลท.) และ 
     สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

3. ลกัษณะโดยทั่วไปของรายการ 
        ประเภทรายการ :   การซือ้หุน้สามญัของ Myanmar Finance International Limited จาก 
    Myanmar Finance Company Limited, Myanmar Investment Limited 
    และ NORFUND (Norwegian Investment Fund for Developing 
    Countries) จาํนวนทัง้สิน้ 6,800,000 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไว ้หุน้ละ 31.21 บาท 
    (1 USD) คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมดของ Myanmar Finance 

International Limited ในราคาซือ้ไมเ่กิน 450 ลา้นบาท 
         ขนาดรายการ :   คาํนวณตามเกณฑม์ลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน คดิเป็นขนาดของรายการ 
     รอ้ยละ 4.99% ของมลูคา่สนิทรพัยร์วมของบรษัิทฯ 

      ทัง้นี ้การคาํนวณขนาดรายการตามเกณฑต์า่งๆ ท่ีกาํหนดไวต้ามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย ์
    แหง่ประเทศไทย  เรือ่ง  การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตักิารของบรษัิทจดทะเบียนในการไดม้าหรอืจาํหนา่ยไป 
    ซึ่งสนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 สามารถสรุปไดด้งันี ้
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 อตัราแลกเปลีย่นใช ้ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563 (1 USD = 31.21 บาท) (46.64 MMK = 1 บาท) 
 

 4. รายละเอียดของสนิทรพัยท่ี์ซือ้ 
         ประเภทสนิทรพัย ์:  หุน้สามญัของ Myanmar Finance International Limited 
         ลกัษณะการประกอบธรุกิจ : ใหบ้รกิารทางการเงินในระดบัจลุภาค (ไมโครไฟแนนซ)์ แก่ลกูคา้รายยอ่ย 
     ซึง่ไมม่โีอกาสเขา้ถงึสนิเช่ือในรูปแบบปกต ิ
         จดทะเบียนกอ่ตัง้บรษัิท : 7 เมษายน 2557 
         ท่ีตัง้สาํนกังาน :  Maggin Street No.11, Ward 14, Yankin Township, Yangon, Myanmar 
         ทนุจดทะเบียน / :  212,228,000 บาท 
         ทนุท่ีเรยีกชาํระแลว้  (หุน้สามญั 6,800,000 หุน้ ราคาพารห์ุน้ละ 31.21 บาท (1 USD)) 
         กรรมการ :   ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 8 ทา่น ไดแ้ก ่

1. Htet Nyi 
2. Piyachart Chetnakarnkul 
3. Ohnmar Hlaing 
4. Po Yort 
5. Pyae Phyo Lwin 
6. Wai Mar Myint Maung 
7. Yin Yin Myint 
8. Maung Aung Htun 

         จาํนวนหุน้ท่ีซือ้ :  6,800,000 หุน้ ราคาพารห์ุน้ละ 31.21 บาท (1 USD) 
         ราคาขาย :   ไมเ่กิน 450,000,000 บาท 
         สดัสว่นของหุน้ท่ีถือกอ่นการไดม้า :         - ไมม่ ี- 
         สดัสว่นของหุน้ท่ีถือหลงัการไดม้า :    รอ้ยละ 100   
         บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั :  บรษัิทฯ และผูเ้สนอขายไมม่คีวามสมัพนัธใ์ดๆ ระหวา่งกนัตามขอ้กาํหนด 
         และสดัสว่นการถือหุน้  รายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ ตลท. และ ก.ล.ต. 
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         รายช่ือผูถื้อหุน้ของ MFIL :  
  กอ่นทาํรายการ :  1. Myanmar Finance Company Limited 
         จาํนวน 2,550,000 หุน้  คดิเป็นรอ้ยละ 37.5 
     2. Myanmar Investment Limited 
         จาํนวน 2,550,000 หุน้  คดิเป็นรอ้ยละ 37.5 

3. NORFUND (Norwegian Investment Fund for Developing Countries) 
    จาํนวน 1,700,000 หุน้  คดิเป็นรอ้ยละ 25.0  

  หลงัทาํรายการ :   บรษัิท ฐิตกิร จาํกดั (มหาชน)  
          จาํนวน 6,800,000 หุน้  คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 
 5. มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน : เงินสดจาํนวนไมเ่กิน 450,000,000 ลา้นบาท 
 6. มลูคา่ของสนิทรพัยท่ี์ซือ้ :   หุน้สามญัจาํนวน 6,800,000 หุน้ ราคาพารห์ุน้ละ 31.21 บาท (1 USD) 
 7. ผลประโยชนท่ี์เกิดจากการซือ้สนิทรพัยด์งักลา่ว : 

การเขา้ซือ้กิจการใน Myanmar Finance International Limited ครัง้นีจ้ะทาํใหบ้รษัิทสามารถเขา้ถึงตลาด 
    ประเทศเมียนมาไดอ้ยา่งรวดเรว็ ประเทศเมียนมาเป็นประเทศท่ีมกีารเตบิโตทางเศรษฐกิจสงู มปีระชากรรวม 53  
    ลา้นคน คา่เฉลีย่ของอายปุระชากรถือวา่เป็นช่วงอายทีุ่นอ้ยและอยูใ่นช่วงวยัทาํงาน นอกจากนีบ้รษัิทสามารถใช ้
    ประโยชนจ์ากฐานลกูคา้  เครอืขา่ยสาขา  ความสมัพนัธท่ี์ดีกบัเจา้หนา้ท่ีภาครฐัของเมียนมาในทกุระดบั  รวมถึง 
    ความเขา้ใจในวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน เพ่ือสรา้งโอกาสในการขยายธุรกิจของบรษัิทในประเทศเมียนมาตอ่ไป 
    ในอนาคต  รวมถึงธุรกิจ  Motorcycle Hire Purchase  ซึ่งบรษัิทฯ สามารถใชค้วามเช่ียวชาญในธุรกิจเพื่อเพ่ิมขีด 
    ความสามารถในการแขง่ขนัในตลาดประเทศพมา่ 

Myanmar Finance International Limited เป็นหนึง่ในบรษัิทไมโครไฟแนนซท่ี์มช่ืีอเสยีงในประเทศเมียนมา 
    ไดร้บัการยอมรบัจากหนว่ยงานภาครฐัท่ีกาํกบัดแูล  มีสาขาครอบคลมุรฐัท่ีสาํคญัของเมียนมา  ไดแ้ก่   Yangon 
    Bago และ Mon รวมถึงมีแผนงานท่ีจะเปิดสาขาเพ่ิมใน Ayeyarwady และ Mandalay นอกจากนีย้งัมทีมีผูบ้รหิาร 
    ท่ีมปีระสบการณ ์ ดงันัน้การเขา้ซือ้กิจการนีจ้ะทาํใหบ้รษัิทสรา้งโอกาสใหม่ๆ   เพ่ิมมากขึน้พรอ้มสรา้งแพลตฟอรม์ 
    พืน้ฐานท่ีแข็งแกรง่ในตลาดท่ีมีความนา่สนใจและเติบโตอยา่งรวดเรว็ผา่นบรษัิทท่ีมีขนาดพอเหมาะและมีคณุภาพ  

  บรษัิทคาดวา่ภายหลงัจากท่ีบรษัิทเขา้ซือ้กิจการ   จะช่วยเพ่ิมกาํไรตอ่หุน้   (EPS)    และอตัราผลตอบแทน 
    ผูถื้อหุน้  (ROE) ของบรษัิทไดท้นัทีและทาํใหส้ดัสว่นสนิเช่ือตา่งประเทศของบรษัิทท่ีประมาณการ ณ สิน้ปี 2563 
    เพ่ิมขึน้จาก 26% เป็นประมาณ 33% สอดคลอ้งกบัเปา้หมายของบรษัิทท่ีตอ้งการใหส้ดัสว่นสนิเช่ือในตา่งประเทศ 
    เป็น 50% และพฒันาไปสูก่ารเป็นบรษัิทชัน้นาํของภมูภิาคอาเซยีน  

 8. แหลง่เงินทนุท่ีใช ้:  เงินทนุหมนุเวยีนของบรษัิท 
 9. การทาํรายการตอ้งดาํเนินการภายใตเ้ง่ือนไขตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจาก ตลท. และ/หรอื ตอ้งไดร้บัการอนมุตัจิาก 

    ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 
การเขา้ซือ้หุน้นีเ้ขา้ขา่ยเป็นการซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอ่ืนหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท ตาม 

     ความในมาตรา 107 แหง่พระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (ท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ซึ่งบรษัิทฯ จะ 
    ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิการเขา้ทาํรายการดงักลา่วดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 
    4 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

 10. ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทฯ 
  คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดพิ้จารณาขอ้เสนอการลงทนุอยา่งรอบคอบแลว้มคีวามเห็นวา่ การลงทนุในหุน้ 

    สามญัของ Myanmar Finance International Limited นัน้ มคีวามเหมาะสมและเป็นประโยชนต์อ่บรษัิทฯ และ 
    ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ  เนื่องจาก Myanmar Finance International Limited  เป็นหนึง่ในบรษัิทไมโครไฟแนนซท่ี์มี 
    ช่ือเสยีงในประเทศเมียนมา ซึง่เป็นประเทศท่ีมกีารเตบิโตทางเศรษฐกิจสงู มปีระชากรรวม 53 ลา้นคน สว่นใหญ่ 
    เป็นประชากรในวยัทาํงาน  ไดร้บัการยอมรบัจากหนว่ยงานภาครฐัท่ีกาํกบัดแูล   มีสาขาครอบคลมุรฐัท่ีสาํคญั 
    ของเมียนมา ไดแ้ก่ Yangon, Bago, Mon และมีแผนงานท่ีจะเปิดสาขาเพ่ิมใน Ayeyarwady และ Mandalay 
    รวมถงึมทีมีผูบ้รหิารท่ีมปีระสบการณ ์ นอกจากนีบ้รษัิทสามารถใชป้ระโยชนจ์ากฐานลกูคา้  เครอืขา่ยสาขา 
    ความสมัพนัธท่ี์ดีกบัเจา้หนา้ท่ีภาครฐัของเมียนมาในทกุระดบั รวมถงึความเขา้ใจในวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน 
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    เพ่ือสรา้งโอกาสในการขยายธรุกิจของบรษัิทในประเทศเมียนมาตอ่ไปในอนาคต ดงันัน้การเขา้ซือ้หุน้ใน Myanmar 
    Finance International Limited นอกจากจะช่วยเพ่ิมกาํไรตอ่หุน้ (EPS) และผลตอบแทนตอ่ผูถื้อหุน้ (ROE) ได ้
    ทนัทีแลว้ ยงัจะสง่ผลใหบ้รษัิทฯ สามารถเพ่ิมสดัสว่นสนิเช่ือในตา่งประเทศไดอ้ยา่งรวดเรว็ เป็นไปตามเปา้หมาย 
    ของบรษัิทและพฒันาไปสูก่ารเป็นบรษัิทชัน้นาํของภมูภิาคอาเซยีน จงึไดม้มีตใิหเ้สนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
    ประจาํปี 2563 เพ่ือพิจารณาอนมุตัติอ่ไป 

 คุณกรกฤต ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า สาํหรบัในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้ 2 ท่าน คือ คุณชาคริต สวุรรณโชติ และ คุณนิธิภูมิ 
ดรุงคว์ฒันา ไดส้ง่คาํถามลว่งหนา้เขา้มายงับรษัิท จาํนวน 7 ขอ้ และขอชีแ้จง ดงันี.้- 

1. สาเหตกุารขาดทนุของ MFIL ในปีท่ีผา่นมา และแนวทางการแกไ้ขเป็นอยา่งไร 

ตวัเลขท่ีแสดงผลขาดทนุ เป็นสว่นของผลประกอบการเพียง 6 เดอืน (เดือนเมษายน – เดอืนกนัยายน 2562)  
ทาํใหร้ายไดจ้ากดอกเบีย้รบัมีจาํนวนนอ้ย เพียงแคค่รึง่ปี และสาํหรบัสาเหตหุลกัของการขาดทนุนัน้เกิดจาก ค่าใชจ้่ายจากการ
ตดัหนีส้ญูของ NPL ที่เกิดขึน้ รวมถึงมีค่าใชจ้่ายในการเพิม่สาขาเพิม่ในช่วงนัน้ดว้ย สว่นแนวทางในการแกไ้ขทางฝ่ายบริหาร
ของทาง MFIL ไดเ้ขา้ไปวิเคราะหถ์ึงสาเหตขุอง NPL ที่ทาํใหม้ีการตดัหนีส้ญูดงักลา่ว และกาํหนดมาตรการในการปรบัปรุง
ขัน้ตอนในการปลอ่ยสนิเช่ือใหมอ่ยา่งรดักมุ โดยไดม้กีารอบรมใหพ้นกังานท่ีเก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจในขัน้ตอนใหม่ และเริ่มการ
ทาํงานในขัน้ตอนดงักลา่วตัง้แตป่ลายปี 2562  ทัง้นีใ้นชว่งท่ีเขา้ไปวเิคราะหแ์ละปรบัปรุงขัน้ตอนดงักลา่ว ฝ่ายบรหิารของ MFIL 
ไดม้ีการชะลอการปลอ่ยสนิเช่ือใหมเ่ช่นเดียวกนั และไดเ้ริม่กลบัมาปลอ่ยสนิเช่ือใหมต่ามเดิมแลว้ตัง้แตป่ลายปี 2562 เชน่กนั  

2. MFIL มีรายไดจ้ากดอกเบีย้รบัซึง่เป็นผลตอบแทนในการปลอ่ยสนิเช่ือลดลงราว 50% จากช่วงเดียวกนัเมื่อเทียบ 
กบัปีท่ีผา่นมา สาเหตเุกิดจากอะไร และจะมีแผนเดินตอ่อยา่งไร 

รายไดจ้ากดอกเบีย้รบัลดลงราว 50% เน่ืองจากเป็นตวัเลขท่ีแสดงผลประกอบการในงบการเงินเป็นเพียงช่วง 
ระยะเวลา 6 เดอืน  

3. MFIL มีใบอนญุาตท่ีสามารถประกอบธุรกิจเช่าซือ้ไดห้รอืไม ่ตอ้งขอเพ่ิมอีกหรอืไม ่

ในปัจจุบัน ใบอนุญาตของ MFIL สามารถประกอบธุรกิจเช่าซือ้ได ้แต่ในทางปฏิบตัิยังมีความไม่ชัดเจนว่า
สามารถมหีลกัประกนัสาํหรบัสนิเช่ือท่ีปลอ่ยไดห้รอืไม ่ซึง่คงตอ้งรอเวลาในการแจง้เง่ือนไขที่ชดัเจนจากทางการของเมียนมา 

4. บรษัิทมองความถกูแพงของการเขา้ซือ้ครัง้นีอ้ยา่งไร ราคา 2 เทา่ของ Book Value ถือวา่เหมาะสมอยา่งไร และ 
เหตใุด MFIL จึงตอ้งการขายออกมาทัง้หมด 

ฝ่ายบรหิารของบรษัิทฯ มองวา่ในราคาซือ้ 2 เทา่ของ Book Value เป็นราคาท่ีเหมาะสม และทางบรษัิทไดท้าํการ 
ศกึษาธุรกิจของ MFIL โดยมีทีมทีป่รกึษาเขา้ไปช่วยตรวจสอบขอ้มลูและวิเคราะหข์อ้มลูต่างๆ  ซึ่งประกอบดว้ยบริษัท KPMG 
ตรวจสอบในเรือ่งงบการเงิน ขอ้มลูทางการเงินทัง้หมด และภาษี รวมถึงการประเมินมลูค่าธุรกิจ ของ MFIL และ บริษัทติลลิกี
แอนดกิ์บบินส ์(Tilleke & Gibbins Myanmar Ltd.) ตรวจสอบเรื่องใบอนญุาต เงื่อนไขในการชาํระเงิน รวมถึงกฎหมายและ
ขอ้กาํหนดตา่งๆ จากการประเมนิเบือ้งตน้ของท่ีปรกึษาทัง้ 2 แหง่ ขอ้มลูของ MFIL ที่ใหม้าถือวา่คอ่นขา้งสมบรูณม์าก  

ประกอบกบัใบอนญุาตประกอบธรุกิจของ MFIL เป็นใบอนญุาตที่ออกในรุน่แรก อยู่ในรฐัที่มีเศรษฐกิจดีเหมาะ
ในการดาํเนินธุรกิจ โดยออกใบอนญุาตใหท้ัง้รฐั(Region/State) ซึ่งสามารถเปิดสาขาไดใ้นทกุๆเมือง(Township) แต่สาขาใน
ปัจจบุนัท่ีเปิดใหบ้รกิารอยู ่ยงัไมค่รอบคลมุพืน้ท่ีโดยรวม ดงันัน้โอกาสในการเปิดสาขาเพ่ิมในจงัหวดัท่ีไดร้บัใบอนญุาตแลว้มีสงู
มาก ซึ่ง TK ก็ไดม้ีประสบการณใ์นการขอใบอนญุาตประกอบธุรกิจในเมียนมามาก่อน ซึ่งใชเ้วลานานมาก และไดร้บัอนญุาต
ใหป้ระกอบธุรกิจไดเ้ป็นเมือง(Township)เท่านัน้ และไดร้บัในโซนที่ประกอบธุรกิจค่อนขา้งยากดว้ย ทาํใหรู้ว้่าใบอนุญาต
ประกอบธรุกิจของ MFIL นัน้มีมลูคา่มาก 

เหตุผลท่ี MFIL ตอ้งการขายหุน้ทัง้หมด มาจากความตอ้งการของผูถื้อหุน้ทัง้ 3 รายของ MFIL โดยเฉพาะ 
NORFUND เป็นกองทนุที่มีวตัถปุระสงคช์ดัเจนทีจ่ะเขา้มาพฒันาในแต่ละประเทศ ดงันัน้ในการเขา้มาลงทนุของกองทนุ เมือ่
พฒันาถึงจดุจดุหนึง่แลว้ ก็จะยา้ยออกไป และนาํเงินที่มีอยู่ไปพฒันาต่อเนื่องในพืน้ที่อื่นต่อไป ประกอบกบัความตอ้งการของ 
TK ท่ีเราตอ้งการถือหุน้ในกิจการทัง้หมด ดงันัน้จงึเสนอขอซือ้หุน้ทัง้จาํนวน 
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5. ใหอ้ธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัหลกัการในการทาํ Microfinance ในเมยีนมา ทราบวา่อตัราดอกเบีย้สงูสดุที่ปลอ่ยได ้
คือไมเ่กิน 28% และตลาดปลอ่ยกนัทีอ่ตัรากี่ % แลว้เราคิดว่าจะปลอ่ยทีอ่ตัรากี่ % รวมถึงเกณฑที์ต่อ้งใหผู้กู้ฝ้ากเงินในสว่น
บงัคบั และบรษัิทตอ้งใหด้อกเบีย้ 14% 

ตลาด Microfinance ในเมียนมาปลอ่ยสนิเช่ือในอตัราดอกเบีย้ 28% และ TK จะปลอ่ยสนิเช่ือในอตัราดอกเบีย้  
28% เช่นเดียวกนั สาํหรบัดา้นเงินฝาก MFIL สามารถรบัเงินฝากได ้2 สว่น คือ สว่นของภาคบงัคบั คือมีวงเงินฝากสงูสดุไมเ่กิน 
5% ของวงเงินท่ีปลอ่ยสนิเช่ือ ดอกเบีย้ตํ่าสดุท่ีจะไดร้บัคือ 14% และอีกสว่นคือภาคสมคัรใจ หากผูกู้ต้อ้งการฝากเงินมากกว่า 
5% ของวงเงินกู ้อตัราดอกเบีย้ตํ่าสดุท่ีจะไดร้บัอยูท่ี่ 10% 

6. ปัญหาซึ่ง MFIL ขาดทนุในปีท่ีผา่นมา และผลตอบแทนของพอรต์สนิเช่ือลดลงราว 50% บรษัิทฯ มีแผนจะเขา้ไป 
แกไ้ขปรบัปรุง รวมถงึมีแนวทางการสรา้งกาํไรในอนาคตไดอ้ยา่งไร 

คาํถามในสว่นแรกไดต้อบไปแลว้จาก 5 ขอ้ดา้นบน สาํหรบัแนวทางท่ีบรษัิทจะเขา้ไปปรบัปรุง  เพ่ือสรา้งกาํไรใน 
อนาคต โดยแบง่เป็นแนวทางหลกั ดงันี.้- 

1. ลดตน้ทนุทางการเงิน เน่ืองจากในปัจจบุนั MFIL มีตน้ทนุทางการเงินที่สงู ซึ่งบริษัทฯ สามารถปรบัลด
ใหต้น้ทนุทางการเงินตํ่าลงได ้   

2. การนาํเทคโนโลยซีึง่บรษัิทฯ ใชอ้ยูใ่นปัจจบุนั ไปประยกุตใ์ชก้บั MFIL ซึง่จะทาํใหก้ารทาํงานเพิ่ม 
ประสทิธิภาพไดม้ากยิ่งขึน้ รวมถึงการบรหิารจดัการ และสามารถเปิดสาขาเพิ่มไดม้ากขึน้ 

3. เพิ่มการใหบ้ริการสินเชื่อใหม่ บริษัท ในปัจจุบนั MFIL ปล่อยสินเชื่อที่ใชใ้นการสง่เสริมการประกอบ
อาชีพแตย่งัไมม่กีารปลอ่ยสนิเช่ือในดา้นการบรโิภค ซึง่นบัเป็นตลาดใหญ่ดว้ยเชน่กนั ซึง่ถือ 
เป็นอีกหนึง่โอกาส รวมถึงการปลอ่ยสนิเช่ือเช่าซือ้ซึง่เป็นธุรกิจท่ีบรษัิทฯ มีความชาํนาญอยูแ่ลว้ 

7. เหตใุดปี 2562 รายไดจ้งึหายไปราว 50% ในขณะท่ีลกูหนีเ้ทา่เดมิ หรอืในปี 2561 มีรายการพิเศษอ่ืนใดหรอืไม ่

ในสว่นของรายได ้ในปี 2562 ซึง่หายไปราว 50% นัน้ ไดใ้หค้าํตอบไวแ้ลว้ตามรายละเอียดในคาํถามขอ้ที่ 1 ซึ่ง 
ในปี 2562 เป็นงบที่เป็นพิเศษ คือเป็นงบปีที่แสดงตวัเลขเพียง 6 เดอืน (เดือนเมษายน – เดอืนกนัยายน 2562)   และในปี 2561 
ไมม่ีรายการใดท่ีเป็นรายการพิเศษ 

น.ส.ปฐมา พรประภา ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือ
แสดงความคิดเห็นเพิม่เติมแลว้ จึงขอใหที้ป่ระชุมพิจารณาการอนมุตัิเขา้ซือ้กิจการ Microfinance ทีส่าธารณรฐัแห่งสหภาพ
เมียนมา 

น.ส.นิรมล แจง้วา่สาํหรบัในวาระนีจ้ะใชค้ะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ 

 มติ

เห็นดว้ย 405,077,744 หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ  98.5926 ของจาํนวนหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

    ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี ่อนุมตัิใหเ้ขา้ซือ้กิจการ Microfinance ท่ี
สาธารณรฐัแหง่สหภาพเมียนมา ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

ไมเ่ห็นดว้ย     5,782,300 หุน้  คดิเป็นรอ้ยละ    1.4074 ของจาํนวนหุน้ท่ีมาประชมุ 
งดออกเสยีง  - ไมม่ี-        คิดเป็นรอ้ยละ    0.00     ของจาํนวนหุน้ท่ีมาประชมุ 
บตัรเสยี  - ไมม่ี-        คิดเป็นรอ้ยละ    0.00     ของจาํนวนหุน้ท่ีมาประชมุ 

 คณุปฐมา พรประภา ไดแ้จง้ตอ่ท่ีประชมุวา่ หากทา่นใดมีเรือ่งอ่ืนๆ ใหเ้สนอตอ่ท่ีประชมุได ้ 

วาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

 นายยทุธนา วาฤทธ์ิ  ผูถื้อหุน้รว่มประชมุดว้ยตนเอง สอบถามเพ่ิมเติม ดงันี.้- 

1. จากวิกฤตในปัจจุบนั บริษัทมีแนวคิดที่จะเปลีย่นวิกฤตเป็นโอกาส เช่น เพิม่สดัสว่นของส่วนแบ่งทางการตลาด 
หรอืประยกุตธ์รุกิจใหม ่เชน่ การรบัจา้งจดัเก็บหนี ้หรอือ่ืนๆ บา้งหรอืไม่ 



  

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

 

16 

คณุปฐมา พรประภา ชีแ้จงว่า ในขณะนีส้ถานการณย์งัไม่ชดัเจน และมีความเสี่ยงสงู และทกุท่านมกัจะบอกว่า ใน
ทกุวิกฤตก็ย่อมมีโอกาส แต่ในขณะเดียวกันโอกาสในขณะเกิดวิกฤต อาจจะนอ้ยกว่าโอกาสในช่วงเวลาปกติ ซึง่บริษัทตอ้ง
คาํนงึถึงความปลอดภยัของธุรกิจเป็นสาํคญั แตห่ากมโีอกาสทางบรษัิทก็พรอ้มดาํเนินการ 

2. หลงัจากการเขา้ซือ้กิจการ Microfinance ในเมียนมาแลว้ บรษัิทมีแผนท่ีจะเขา้ซือ้กิจการอ่ืนๆ อีกหรอืไม ่ทัง้ในและ
ตา่งประเทศ 

คณุปฐมา พรประภา ชีแ้จงว่า ในส่วนของกิจการอื่นในประเทศ ยงัคงอยู่ในความสนใจของบริษัทอยู่เสมอ แต่ดว้ย
ราคาไม่เหมาะสม แต่คาดการณว์่าสถานการณห์ลงั Covid-19 อาจจะมีธุรกิจที่น่าสนใจ และในดา้นของราคาน่าจะมีความ
เป็นไปไดม้ากขึน้ สาํหรบัในตา่งประเทศก็เชน่เดยีวกนั หากสถานการณย์งัคงเป็นเช่นในปัจจบุนั คาดการณว์า่ภายใน 3-6 เดอืน 
นา่จะตอ้งมีธุรกิจท่ีนา่สนใจ และดว้ยความพรอ้มทางการเงินของบริษัท ตลอดจนบริษัทยงัสามารถกูเ้งินไดอี้กเป็นจาํนวนมาก 
ประกอบกบัความสามารถและความพรอ้มของทีมงาน ซึ่งบริษัทมีการจา้งงานตามปกติ ไม่มีการลดเงินเดือน ซึ่งหากมีโอกาส 
ดว้ยประสบการณแ์ละระบบของบรษัิทแลว้ คาดวา่เราสามารถทาํไดอ้ยา่งแนน่อน 

 นายนิธิภมู ิดรุงคว์ฒันา  ผูถื้อหุน้รว่มประชมุดว้ยตนเอง สอบถามเพ่ิมเติม ดงันี.้- 

1. มาตรการ Soft Loan ในประเทศไทย เราไดป้ระโยชนอ์ะไรบา้งหรอืไม ่

คณุปฐมา พรประภา ชีแ้จงวา่ จากท่ีไดร้บัทราบขา่วของผูป้ระกอบการรายใหญ่วา่ ไดม้ีการติดตอ่สถาบนัการเงินแห่ง
หนึง่เพ่ือขอรบั Soft Loan ซึ่งมีอตัราดอกเบีย้ท่ีตํ่ามาก โดยทางบริษัทไดท้าํการตรวจสอบขอ้มลูปรากฏว่า รฐัไดอ้อกมาตรการ 
Soft Loan มาแลว้ แต่ในสว่นของรายละเอียดที่ทางธนาคารจะทาํการปลอ่ยกูใ้หก้บัลกูคา้ยงัไม่มีความชดัเจน ดงันัน้ จึงยงั
ไมไ่ดม้ีการอนมุตัิสนิเช่ือตามมาตรการ Soft Loan ท่ีผูป้ระกอบการรายใหญ่เป็นผูใ้หข้า่วแต่อย่างใด และยงัไม่มีผูป้ระกอบการ
รายใดไดกู้เ้งินตามมาตรการ Soft Loan ซึ่งบรษัิทยงัคงติดตามความคืบหนา้ของมาตรการนีต้อ่ไป 

2. บรษัิทตอ้งดาํเนินการตามมาตรการของภาครฐัดว้ยหรอืไม ่เชน่ การพกัชาํระหนี ้หรอืลดดอกเบีย้ใหก้บัลกูคา้ 

คณุปฐมา พรประภา ชีแ้จงวา่  เนื่องจากบรษัิทฯ ไมไ่ดเ้ป็นสถาบนัการเงินของรฐั และไมไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุ 
ของธนาคารแหง่ประเทศไทย ดงันัน้จึงมเีพียงกรณีเดยีวคือ ลกูหนีท่ี้มวีงเงินกูต้ ํ่ากวา่ 35,000 บาท จะไดร้บัการพกัชาํระหนี ้ ซึง่ 
บรษัิทมลีกูหนีท่ี้เขา้ขา่ยดงักลา่วเป็นจาํนวนนอ้ย สว่นท่ีเหลอืบรษัิทฯ มมีาตรการชว่ยเหลอืลกูหนีข้องเราเอง โดยเรามีนโยบาย
ติดตอ่กบัลกูคา้ทกุราย และทาํการตดิตามผลการเก็บเงินในทกุวนั ซึง่ในเดอืนเมษายนนี ้ มียอดการเก็บเงินลดลงแตไ่มม่าก 
และยงัอยูใ่นเกณฑซ์ึง่บรษัิทรบัได ้

3. นบัจากวนัซึ่งกาํหนดเง่ือนไขในการเขา้ซือ้กิจการ Microfinance ในเมียนมา ถึงปัจจบุนัเวลาผา่นไปคอ่นขา้งนาน  
และมีสถานการณเ์กิดขึน้คอ่นขา้งมาก  ไมว่า่จะเป็นการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น  เกิดโรคระบาดจากเชือ้ COVID-19 
อยากทราบวา่บรษัิทจะมกีารทบทวนเง่ือนไขสญัญา หรอืปรบัราคาซือ้ขายใหม่หรอืไม ่ เทา่ท่ีทราบขา่วมา เชน่ ธนาคารกรุงเทพ 
(BBL) ที่อยูร่ะหวา่งเขา้ซือ้กิจการของธนาคารเพอรม์าตา้ ในอินโดนีเซีย ไดม้กีารเจรจาตอ่รองลงจาก P/BV 1.77 เทา่ เหลอื 
1.63 เทา่ (ลดลงประมาณ 8%) คดิเป็นมลูคา่กวา่ 7,000 ลา้นบาท 

คณุปฐมา พรประภา ชีแ้จงวา่  หากสถานกาณณย์งัคงไมด่ขี ึน้ ถึงแมจ้ะมีการตกลงเง่ือนไขกนัแลว้ แตเ่น่ืองดว้ยมี 
สถานการณห์ลกัท่ีเปลีย่นแปลงไป ก็คงตอ้งมีการเจรจากนั และหนึง่ในเง่ือนไขท่ีสาํคญัก็คอื MFIL จะตอ้งโอนใบอนญุาตใหก้บั 
TK ซึ่งตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากทางธนาคารแหง่ชาติของเมียนมา ซึง่เง่ือนไขตา่งๆ หากมกีารปรบัเปลีย่นใหเ้หมาะสมได ้บรษัิทฯ 
จะดาํเนินการอยา่งแนน่อน 

4. การลดตน้ทนุทางการเงินของ MFIL ซึ่งการนาํเงินจากไทยเขา้ไปลงทนุ ตดิปัญหาอะไรหรอืไม ่หรอืตอ้งใชเ้งินทนุ 
จากทางเมียนมา  

คณุปฐมา พรประภา ชีแ้จงวา่ ตลาดการเงินของเมียนมาไมไ่ดเ้ปิดมากนกั ซึง่การนาํเงินเขา้ออก คอ่นขา้งลาํบาก 
อาจตอ้งใชว้ิธีการกูเ้งินทางเมียนมา โดยมี TK เป็นผูค้ ํา้ประกนั ซึ่งจะทาํใหไ้ดอ้ตัราดอกเบีย้ตํ่าลง และเราจะนาํระบบทีใ่ชอ้ยู่
แลว้ในประเทศไทยไปปรบัใชใ้นเมียนมา แตด่ว้ยสถานการณ ์COVID-19 อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาเพิม่ขึน้พอสมควร เนือ่งจาก
ในเมยีนมายงัไมม่รีะบบการเก็บเงินทางอิเลก็ทรอนิกส ์ตอ้งมพีนกังานเขา้ไปเก็บเงินจากลกูคา้ 
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5. ทราบมาวา่มบีรษัิทแหง่หนึง่ไดเ้ขา้ซือ้หุน้ในเมยีนมา จาํนวน 100% เชน่กนั และเป็นธุรกิจซึง่มีสาขาจาํนวนมาก  
ราว 30-40 แห่ง แต่ซือ้ไดใ้นราคาซึง่ถูกกว่า อยากทราบว่าบริษัทไดพิ้จารณาอย่างรอบคอบครบทุกดา้นแลว้หรือไม่ และ
หลงัจากท่ีเขา้ไปแลว้ การบรหิารจดัการบคุลากรจะเป็นไปอยา่งไร 

คณุปฐมา พรประภา ชีแ้จงวา่ ในขณะท่ีมกีารตกลงราคาและเง่ือนไขกนั บรษัิทไดท้บทวน และตรวจสอบอยา่ง 
ละเอียดถ่ีถว้นแลว้ แตเ่มื่อเกิดสถานการณ ์COVID อาจทาํใหม้ีการเปลีย่นแปลงได ้ซึง่คงตอ้งมีการเจรจากนัอีก 

คณุประพล พรประภา ชีแ้จงเพ่ิมเติมวา่ MFIL ซึ่งถือหุน้โดย NORFUND ดว้ยระบบการลงบญัชี รูปแบบทกุอยา่ง 
เป็นมาตรฐานและสมบรูณม์าก  ซึ่งทาง KPMG  ไดเ้ขา้ไปทาํการตรวจสอบใหเ้ป็นทีเ่รียบรอ้ยแลว้ แต่สาํหรบัในธุรกิจอืน่นัน้     
บรษัิทฯ ไมส่ามารถทราบถงึรายละเอียดในเชิงลกึได ้เช่น ลกัษณะของใบอนญุาต ขนาดของสินทรพัย ์ความเพียงพอในการตัง้
สาํรอง และกาํไรของผลประกอบการ แตอ่ยา่งไรก็ตามจะมกีารหารอืเรื่องราคากบัผูข้าย ว่าสามารถปรบัเปลี่ยนอย่างไรไดบ้า้ง 
สาํหรบัดา้นการบริหารจดัการบคุลากร ในช่วงแรกคงจะเป็นทีมบคุลากรชุดเดิม ซึ่งทาํไดด้ีอยู่แลว้ และหลงัจากนัน้หากมีการ
ขยายสาขา ก็จะเพ่ิมทีมของบรษัิทเขา้ไป ซึง่มีพรอ้มอยูแ่ลว้ เพ่ือทาํงานประสานและควบคูค่วบไป 

6. ในปัจจบุนัพอรต์ของประเทศไทยลดลง  พอรต์ในตา่งประเทศโตขึน้  สาํหรบัมลูคา่เงินท่ีไดค้ืนกลบัมา  บรษัิทคดิ 
วา่จะนาํกลบัไปลงทนุในไทยหรอืตา่งประเทศ 

คณุประพล พรประภา ชีแ้จงวา่ เรือ่งการนาํเงินกลบัไปลงทนุ  คงดอูนาคตวา่ท่ีไหนดี  และเหมาะสมในการลงทนุ 
เพ่ือประโยชนข์องผูถื้อหุน้ บรษัิทฯ ไมจ่าํกดัวา่จะตอ้งลงทนุในประเทศ หรอืตา่งประเทศ ซึง่คงตอ้งเป็นไปตามโอกาส และความ
เหมาะสม 

น.ส.ปฐมา พรประภา ไดส้อบถามท่ีประชมุวา่มคีาํถามหรอืขอ้เสนอแนะอ่ืนใดอีกหรอืไม ่เมื่อไมม่ผี ูถื้อหุน้ทา่นใดเสนอ
เรือ่งอ่ืนหรอืสอบถามเพ่ิมเติมแลว้ จึงกลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและปิดประชมุเวลา 15.50 น. 

 
               
 
 

______________________________________                                                                              
                                           (ดร.ชมุพล พรประภา) 
                                   ประธานกรรมการ 
 
 
 
นางองัคณา สมช่ือ  ผูบ้นัทกึการประชมุ 
น.ส.เกษรา เชียรแกว้ และ นายอภิชยั เอือ้มเสถียรพร ผูต้รวจทาน   
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