
 
 
 
 

ที่ TK.023/2564 
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2564 

บริษัท ฐติิกร จ ากดั  (มหาชน) 
 

 
วัน เวลา และสถานที ่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564  เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.  ณ หอ้งประชุมใหญ่ ชั้น 5  อาคาร เอส.พี.อาเขต 
เลขที่ 69 ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

เร่ิมการประชุม 

 ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม น.ส.กาญจนาพัฒน์ ชื่นใจ ท าหน้าที่ผู้ด  าเนินการ
ประชุม ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ภายใตส้ถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ซึ่งบริษัทฯ ไดป้ฏิบัติตามค าแนะน าการ
ป้องกันควบคุมโรคไวรัส COVID-19 ส าหรับการจัดประชุม ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมีระบบ และ
กระบวนการคดักรองผูเ้ขา้รว่มประชมุ ป้องกนั และควบคมุโรค อย่างเขม้งวด และมีการจดัหอ้งประชมุเป็น 2 หอ้ง เพื่อรองรบัผู้
ถือหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุฯ ซึ่งใหม้ีระยะห่างเป็นไปตามมาตรการควบคมุโรคอย่างเครง่ครดั โดยมีการถ่ายทอดสญัญาณภาพและ
เสียงไปยงัหอ้งประชุมอีกหอ้ง ส าหรบัสิทธิในการโหวตแต่ละวาระและสิทธิในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็น
ต่างๆ จากหอ้งประชุม 2 เหมือนหอ้งประชุม 1 ทุกประการ และขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ทุกท่าน นั่งตามหมายเลขที่นั่งที่
ระบุให้ในขณะลงทะเบียน พรอ้มทั้งสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในหอ้งประชุม และภายในอาคารของบริษัท  
จากนั้น ไดก้ล่าวแนะน าผู้เขา้ร่วมประชุมประกอบดว้ยกรรมการบริษัท 11 ท่าน จากทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็น 100% ของ
กรรมการทัง้หมด ที่ปรกึษาคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ผูส้อบบญัชี และตวัแทนที่ปรกึษากฏหมาย  
ดงันี ้

 1. ดร.ชมุพล พรประภา ประธานกรรมการ 
 2.  นายอภิชาติ เกษมกลุศิร ิ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
   และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 3.  นางเสาวนีย ์กมลบตุร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 4.  นายเกียรติคณุ ชาติประเสรฐิ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 5.  นายวิบลูย ์เพิ่มอารยวงศ ์ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 6.  นายรกัสนิท พรประภา กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
 7.     นายสถิตยพ์งษ์ พรประภา กรรมการ 
 8.  นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / ประธานกรรมการบรหิาร 
   และรองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน CFO 
 9.  นายประพล พรประภา กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการบรหิาร 
 10.  นายอภิชยั เอือ้มเสถียรพร กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
   ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง / กรรมการบรหิาร / 
   เลขานกุารบรษิัท และผูช้่วยรองกรรมการผูจ้ดัการ 
 11.  นายประสิทธ์ิ ไทรนนทรีย ์ กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเส่ียง 
   และผูช้่วยรองกรรมการผูจ้ดัการ 
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 น.ส.ศิริเพ็ญ เนียมเจริญ ที่ปรึกษาฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอีก 2 ท่าน และ
นักลงทุนสัมพันธ์ (IR) ที่เขา้ร่วมประชุม ซึ่งประกอบดว้ยผูบ้ริหารของบริษัทฯ ดังนี ้

1. นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน        กรรมการบริหารความเส่ียง และผูจ้ัดการฝ่ายต่างประเทศ 
2. นางชลธิชา ยอดศรี         กรรมการบริหารความเส่ียง และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

       ปฏิบัติหนา้ที่แทนผูจ้ัดการส านักตรวจสอบภายใน 
3. นายวีระชัย เลิศลักษณป์รีชา        นักลงทุนสัมพันธ์ (IR) 

โดยมี นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล จากบริษัท เอ็ม อาร ์แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากัด ผูส้อบบญัชีของบรษิัทและบริษัท
ย่อย เขา้ร่วมประชุม นายวรพจน ์มณีโชติ ตัวแทน ที่ปรกึษากฎหมายจาก บริษัท เอส.พี.อินเตอรแ์นชั่นแนล จ ากัด ท าหนา้ที่
ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง  เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บังคับของบริษัท   และมี
ตวัแทนอาสาพิทกัษ์สิทธ์ิผูถื้อหุน้ จากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทยเขา้รว่มประชมุ 1 ท่าน คือ น.ส.นารีรตัน ์เรืองฤทธ์ิ 

 บรษิัทฯ ไดด้  าเนินการก่อนการประชมุ ดงันี ้
 1. บริษัทฯ ไดส่้งหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ไปยงัผูถื้อหุน้ เป็นเวลา 23 วนัล่วงหนา้ก่อนการ
ประชมุ โดยทางไปรษณียล์งทะเบียน เมื่อวนัท่ี 2 เมษายน 2564 
 2. บริษัทฯ ไดแ้จง้วาระการประชุมพรอ้มความเป็นมาและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ 
รวมทัง้เอกสารประกอบการประชมุต่างๆ ที่เว็บไซตข์องบริษัทฯ ล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนการประชุม เพื่อใหผู้ถื้อหุน้
มีเวลาศกึษาขอ้มลู และไดแ้จง้การด าเนินการดงักล่าวของบรษิัทฯ ใหผู้ถื้อหุน้ทราบโดยผ่านช่องทางการเปิดเผยขอ้มลูของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 12 มีนาคม 2564 
 3. บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่ามีความส าคญัและสมควรบรรจุเป็นระเบียบ
วาระเพิ่มเติมในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และเสนอชื่อบุคคลเขา้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการ ล่วงหนา้เป็นเวลาประมาณ 3 เดือน 
ตัง้แต่วนัที่ 15 กันยายน 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยเมื่อสิน้สดุระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุ
เป็นวาระเพิ่มเติมและเสนอชื่อบคุคลเขา้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการเขา้มายงับรษิัทฯ 

โดยมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมรวมทัง้สิน้ 56 ราย นับจ านวนหุน้ได ้399,827,543 หุน้ 
คิดเป็นรอ้ยละ 79.97 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 500,000,000 หุน้ ครบองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัท 

 น.ส.กาญจนาพัฒน์ กล่าวชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงว่า ในการออกเสียง
ลงคะแนนจะนบั 1 หุน้เป็น 1 เสียง (One Share : One Vote) และจะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะผูถ้ือหุน้ที่ประสงคจ์ะ
ลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ยกเวน้วาระท่ี 5 เรื่องการเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งจะเก็บบตัรลงคะแนน
เสียงจากผูถื้อหุน้ทุกรายที่เขา้ร่วมประชุม ทั้งผูถื้อหุน้ที่ลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงในวาระนีค้รัง้เดียวหลงัจากผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลครบทุกรายแลว้ และหาก
กรณีแสดงเจตนาไม่ชดัเจนในบตัรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีมีการขีดฆ่าในบตัรลงคะแนนโดยไม่ลง
ชื่อก ากับบรเิวณที่ขีดฆ่า จะถือว่าเป็นบตัรเสีย ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ไม่ส่งบตัรลงคะแนนเสียงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บรษิัทจะถือว่าผูถื้อ
หุน้เห็นดว้ยและจะนบัรวมเป็นคะแนนเสียงเห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ ส าหรบัผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่ประสงคจ์ะลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอใหย้กมือและบนัทึกการลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง และประธานฯ จะให้
เจา้หนา้ที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อน ามาตรวจนบั และถือว่าผูถื้อหุน้ที่ไม่ไดย้กมือในที่ประชุมมีมติอนุมตัิตามที่ประธานฯ 
เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติ 

 ประธานที่ประชมุไดก้ล่าวเปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ตามล าดบัวาระการประชมุที่แจง้ ดงันี ้

วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เม่ือวันที ่23 เมษายน 2563 

 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่ 
23 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชมุที่จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ 
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 น.ส.กาญจนาพฒัน ์แจง้ว่าในวาระนีจ้ะใชเ้สียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน และขณะนีม้ี
ผูถื้อหุน้มาเขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้ 2 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้401,587,643 หุน้  

มติ    ที่ประชมุพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัท ์ รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 23 
เมษายน 2563 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 401,587,643 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของจ านวนหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่เห็นดว้ย  -ไม่มี-       คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 ของจ านวนหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง  -ไม่ม-ี 
บตัรเสีย  -ไม่ม-ี 
 

วาระที ่2  รับทราบรายงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

ประธานฯ ไดใ้ห ้นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูร้ายงานต่อที่ประชมุ 

นายประพล ไดก้ล่าวรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ซึง่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบรษิัท เมื่อวนั
องัคารที่ 23 กมุภาพนัธ ์2564 ดงัมีรายละเอยีดในรายงานประจ าปี 2563 ดงันี ้ 

ตลาดรถจักรยานยนต ์

ตลาดรวมรถจกัรยานยนตปี์ 2563 มียอดจ าหน่าย 1,517,682 คนั ลดลง 11.7% จาก 1,719,373 คนั ในปี 2562 ซึ่ง
เป็นผลมาจากสถานการณก์ารระบาดของโรค COVID-19 และในช่วงสิน้ปีผูผ้ลิตรายใหญ่คาดการณว์่าในปี 2564 ตลาดรวม
รถจักรยานยนตน์่าจะมียอดจ าหน่ายอยู่ที่ประมาณ 1,530,000  - 1,540,000 คัน เพิ่มขึน้ 0.8 – 1.5% จากปีที่ผ่านมา ซึ่ง
อาจจะมีการปรบัลดประมาณการยอดจ าหน่ายลง เนื่องจากไดเ้กิดการแพร่ระบาดของโรคในรอบที่ 3 ส าหรบัในไตรมาส 1 ปี 
2564 มียอดจ าหน่ายรถจกัรยานยนต ์436,215 คนั เพิ่มขึน้ 1.2% จาก 431,004 คนั ในไตรมาส 1 ปี 2563 ซึ่งเป็นไปในทิศทาง
ที่ดี 
 ในปี 2563 มียอดจ าหน่ายรถจกัรยานยนตร์ายเดือน ตัง้แต่เดือนมกราคม-เดือนพฤศจิกายน ต ่ากว่าในช่วงเดียวกัน
ของปี 2562 ยกเวน้เดือนธันวาคมเพียงเดือนเดียวที่มียอดจ าหน่ายรถจกัรยานยนต ์124,026 คนั สงูกว่าในช่วงเดียวกันของปี 
2562 ท่ีมีจ านวน 113,672 คนั ส าหรบัในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2564 มีเพียงเดือนมีนาคม ท่ีมียอดจ าหน่ายรถจกัรยานยนต ์
170,020 คนั สงูกว่าในช่วงเดียวกนัของปี 2563 ที่มีจ านวน 146,856 คนั    
 ส าหรบัยอดจ าหน่ายรถจกัรยานยนตใ์นเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ในปี 2563 มีจ านวน 397,616 คนั ลดลง 11.2% 
จาก 447,644 คนั ในปี 2562 ซึ่งใกลเ้คียงกบัตลาดรวมรถจกัรยานยนตท์ี่ลดลง 11.7% ส าหรบัยอดจ าหน่ายรถจกัรยานยนตใ์น
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในไตรมาส 1 ปี 2564 มีจ านวน 115,563 คัน ลดลง 2.2% จาก 118,127 คัน ในไตรมาส 1 ปี 
2563 ซึ่งสวนทางกับตลาดรวมรถจกัรยานยนตท์ี่เพิ่มขึน้ 1.2% ยอดจ าหน่ายรถจกัรยานยนตใ์นเขตกรุงเทพฯ และปรมิาณฑล
ยงัคงมีตวัเลขที่หดตวัอยู่เล็กนอ้ย   

ส าหรบัโครงสรา้งผลิตภัณฑร์ถจกัรยานยนตใ์นปี 2563 รถครอบครวัมีสัดส่วน 52% ลดลงจาก 53% ในปี 2562 รถ 
Scooter มีสดัส่วน 41% เพิ่มขึน้จาก 38% ในปี 2562 ส่วนกลุ่มรถ Sport ซึ่งรวมถึงรถ Big Bike ที่มีขนาดตัง้แต่ 125 CC ขึน้ไป 
หรือราคาเกิน 80,000 บาท มีสดัส่วน 7% ลดลงจาก 9% ในปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวั ผูบ้รโิภคจึงเลือก
ซือ้รถรุน่ที่มีราคาไม่สงูและประหยดัน า้มนักว่า 

ตลาดรถยนต์    

ตลาดรวมรถยนตปี์ 2563 มียอดจ าหน่าย 792,110 คนั ลดลง 21.4% จาก 1,007,552 คนั ในปี 2562 และผูผ้ลิตราย
ใหญ่คาดการณว์่าในปี 2564 ตลาดรวมรถยนตน์่าจะมียอดจ าหน่ายอยู่ที่ประมาณ 750,000-900,000 คนั ลดลง 5.3% จนถึง 
เพิ่มขึน้ 13.6% จากปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจจะมีการปรบัลดประมาณการยอดจ าหน่ายลง เนื่องจากไดม้ีการแพร่ระบาดของโรคใน
รอบที่ 3 ส าหรบัใน 2 เดือนแรกของปี 2564 มียอดจ าหน่ายรถยนต ์114,168 คนั ลดลง 18.4% จาก 139,959 คนั ใน 2 เดือน
แรกของปี 2563 
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 ในปี 2563 มียอดจ าหน่ายรถยนตร์ายเดือนต ่ากว่าในช่วงเดียวกันของปี 2562 ทุกเดือน ยกเวน้เดือนกันยายน และ
เดือนธันวาคม ส าหรบัในช่วง 2 เดือนแรก มียอดจ าหน่ายรายเดือนที่ต  ่ากว่าในช่วงเดียวกนัของปี 2563 ทัง้ 2 เดือน 

ในปี 2563 บรษิัทมีสาขารวมทัง้สิน้ 75 สาขา ครอบคลมุ 57 จงัหวดัทั่วประเทศ และในราชอาณาจกัรกมัพชูา มีสาขา
รวม 12 สาขา ส่วนในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว มสีาขารวม 3 สาขา และอยู่ระหวา่งการด าเนินการขอเปิดเพิ่ม
อีกจ านวน 3 สาขา รวมทัง้สิน้ 6 สาขา และในสาธารณรฐัแหง่สหภาพเมียนมา มีสาขา 1 สาขา 

ฐานะทางการเงิน 

มูลค่าสินทรัพย์รวมเทียบมูลค่าลูกหนีเ้ช่าซือ้ 
 ณ สิน้ปี 2563 บริษัทมีสินทรพัยร์วม 7,357.0 ลา้นบาท เป็นลูกหนีเ้ช่าซือ้สุทธิมูลค่า 4,591.0 ลา้นบาท ซึ่งคิดเป็น 
62.4% ของมูลค่าสินทรยัพร์วม ลดลง 38.3%  จาก 7,439.0 ลา้นบาท ในปี 2562 ขณะที่ตลาดรวมรถจักรยานยนตล์ดลง 
11.7% ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเขม้งวดในการปล่อยสินเชื่อ และการเร่งตดัหนีส้ญูของบริษัท โดยแบ่งสดัส่วนเป็นลกูหนีเ้ช่าซือ้
รถจักรยานยนต ์4,055.0 ลา้นบาท หรือ 88.3% โดยแบ่งเป็นลูกหนีใ้นประเทศ 2,993.0 ลา้นบาท หรือ 73.8% และลูกหนี ้
ต่างประเทศ 1,062.0 ลา้นบาท หรือ 26.2% ลกูหนีเ้ช่าซือ้รถยนต ์214.4 ลา้นบาท หรือ 4.7% ลกูหนีเ้งินใหกู้ย้ืม 297.7.0 ลา้น
บาท หรือ 6.5% และสินเชื่อ Nano Finance 23.9 ลา้นบาท หรือ 0.5% และในปี 2563 บริษัทมีเงินสด จ านวน 2,213.0 ลา้น
บาท เป็นจ านวนมากที่สุดตัง้แต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย ์ซึ่งมีข้อดีคือบริษัทสามารถปล่อยสินเชื่อไดใ้นทันที ที่มี
โอกาศ หรือสภาวะเศรษฐกิจกลบัมาฟ้ืนตวั แต่มีขอ้เสียคือผลประกอบการอาจจะไม่ค่อยดีเนื่องจากมีเงินสดมากเกินไป ท าให้
ผลตอบแทนลดลงในระยะสัน้ 

 การเปรียบเทียบลูกหนีแ้ละคุณภาพลูกหนีเ้ช่าซือ้รถจักรยานยนต์-รถยนต์ 
สดัส่วนลกูหนีข้องกลุ่มบริษัทประกอบดว้ย ลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนตใ์นประเทศ ซึ่งในปี 2563 มีจ านวน 2,993.0 

ลา้นบาท ลดลง 47.6% จาก 5,709.0 ลา้นบาท ในปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเร่งตัดหนีสู้ญ และเขม้งวดในการปล่อย
สินเชื่อ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั ประกอบกบัเมื่อมีการปล่อยสินเชื่อลดลง ซึ่งปกติลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนตจ์ะท า
สญัญาประมาณ 2 ปี และในแต่ละปีลกูหนีเ้ดิมประมาณ 50% ก็จะครบก าหนดสญัญาการผ่อนช าระ ส าหรบัคุณภาพลกูหนี ้
เช่าซือ้รถจกัรยานยนตท์ี่คา้งช าระเกินกว่า 3 เดือน อยู่ที่ 10.6% ซึ่งสงูกว่าปกติ เนื่องจากบริษัทจดัชัน้ลกูหนีต้ามมาตรฐานของ
บริษัทที่เขม้งวดและใชม้าโดยตลอด ไม่ไดเ้ลือกใชม้าตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรบักิจการท่ีใหค้วามช่วยเหลือลกูหนีท้ี่ไดร้บั
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งให้บริษัทผ่อนปรนการจัดชั้นลูกหนี ้  ส าหรับลูกหนี ้เช่าซือ้
รถจกัรยานยนตใ์นต่างประเทศ ในปี 2563 มีลกูหนีเ้ช่าซือ้จ านวน 1,061.0 ลา้นบาท ลดลง 13.8% จาก 1,231.0 ลา้นบาท ในปี 
2562 ซึ่งเป็นปีแรกที่ลกูหนีเ้ช่าซือ้ของบรษิทัหดตวัลง เนื่องจากเกิดสถานการณ ์COVID-19 และมีการ Lock down ประเทศ ทัง้
ในราชอาณาจกัรกัมพูชา และสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ในขณะที่คณุภาพลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานตท์ี่คา้งช าระ
เกินกว่า 3 เดือน อยู่ที่ 3.6% ซึ่งยงัเป็นคุณภาพลูกหนีท้ี่ดี แต่ในต่างประเทศ บริษัทอยู่ภายใตก้ารก ากับของธนาคารแห่งชาติ
ของทัง้ 2 ประเทศ ซึ่งก าหนดใหป้ฏิบตัิตามมาตรการของธนาคารแห่งชาติเพื่อรองรบัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาด
ของโรค COVID-19 ก าหนดใหผ่้อนปรนการจัดชั้นลูกหนีเ้สมือนคงสถานภาพลูกหนี ้ณ สิน้ไตรมาส 1 เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
ผ่อนปรน ดงันัน้ยอดลกูหนีค้า้งช าระจึงมีสดัส่วนไม่สงูมากนกั แต่ในปี 2564 อาจมีการปรบัตวัสงูขึน้เล็กนอ้ย ซึ่งการเก็บค่างวด
รายเดือนยังเป็นไปไดด้ว้ยดี สรุปภาพรวมของลูกหนีเ้ช่าซือ้รถจักรยานยนตใ์นปี 2563 มีจ านวน 4,054.0 ลา้นบาท ลดลง 
41.6% จาก 6,940.0 ลา้นบาท ในปี 2562 คุณภาพลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจักรยานยนตร์วมที่คา้งช าระเกินกว่า 3 เดือน อยู่ที่ 8.8% 
ดา้นลกูหนีเ้ช่าซือ้รถยนต ์ในปี 2563 มีจ านวน 214.0 ลา้นบาท ลดลง 31.0% จาก 310.0 ลา้นบาท ในปี 2562 ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายของบริษัทที่ไม่แข่งขนัเรื่องการตดัราคา ประกอบกับผลตอบแทนต ่า ไม่คุม้กับความเส่ียง จึงไม่เนน้การปล่อยสินเชื่อ
รถยนตใ์นช่วงหลายปีที่ผ่านมา คุณภาพลกูหนีเ้ช่าซือ้รถยนตท์ี่คา้งช าระเกินกว่า 3 เดือน อยู่ที่ 14.7% ส าหรบัคุณภาพลกูหนี ้
เช่าซือ้รวม ในปี 2563 มีลูกหนีค้า้งช าระมากกว่า 3 เดือน อยู่ที่ 9.2% เพิ่มขึน้จาก 4.5% ในปี 2562 เนื่องจากบริษัทไม่ไดใ้ช้
เกณฑจ์ดัชัน้ลกูหนีต้ามสภาวิชาชีพบญัชี 

 ความเพียงพอในการตัง้ส ารอง 
 ณ สิน้ปี 2563 ลกูหนีเ้ช่าซือ้สทุธิก่อนการตัง้ส ารองมีมูลค่า 5,153.0 ลา้นบาท บริษัทมีการส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะ
สญู (General allowance) เพิ่มอีก 1% ของลกูหนีเ้ช่าซือ้สทุธิ ตัง้แต่ไตรมาส 4 ปี 2561 ก่อนเริ่มใชม้าตรฐานบญัชี TFRS9 และ
หลงัจากที่ไดด้  าเนินการตามมาตรฐานบญัชี TFRS9 ตามจ านวนลกูหนี ้ในไตรมาส 4 ปี 2563 ส ารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูอยู่
ที่ 562.0 ลา้นบาท หรือเท่ากบั 10.9% ของลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้สทุธิก่อนหกัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู เมื่อเทียบกบัยอดลกูหนี ้
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ที่คา้งช าระเกิน 6 เดือน จ านวน 51.0 ลา้นบาท และเปรียบเทียบกบัลกูหนีท้ี่คา้งช าระเกิน 3 เดือน จ านวน 475.0 ลา้นบาท มีการ
ตัง้ส ารองหนีส้งสยัจะสญู คิดเป็น 118.3% ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าบรษิัทตัง้ส ารองไวอ้ย่างเพียงพอ 

 นอกจากนี ้นายประพล ยงัไดช้ีแ้จงเพิ่มเติมต่อที่ประชมุใหท้ราบว่า ถึงแมว้่าในปัจจุบนับรษิัทยงัไม่ไดเ้ขา้รว่มโครงการ
แนวรว่มของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุรติ (CAC) เนื่องจากอยู่ในระหวา่งการศกึษารายละเอียด และเตรียมขอ้มลูเพื่อจะ
แสดงเจตนารมณ์ในการเขา้ร่วมโครงการฯ ดังกล่าวในอนาคต แต่บริษัทไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคัญกับเรื่องการต่อตา้น
ทจุรติคอรปัชั่น รวมถึงการรบัสินบน โดยบรษิัทมีนโยบายชดัเจนในเรื่องนี ้รวมทัง้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วย
ใหเ้กิดการตรวจสอบ และป้องกันไม่ใหผู้บ้รหิารและพนกังานมีการทจุรติ รวมทัง้บรษิัทมีนโยบายการแจง้เบาะแสการกระท าผิด 
(Whistle Blowing Policy) ซึ่งเป็นช่องทางใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม ไดส่้งค ารอ้งเรียนหรือเบาะแสต่างๆ ในกรณีที่เกิดการทจุริต 
ฉอ้โกงในสาระท่ีส าคญั 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม น.ส.กาญจนาพฒัน ์ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ ดงันัน้ผูถื้อหุน้จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง
ในวาระนี ้

วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบบัญชี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2563  

ประธานฯ ไดใ้ห ้น.ส.ปฐมา พรประภา กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูร้ายงานต่อที่ประชมุ 

น.ส.ปฐมา ไดก้ล่าวชีแ้จงงบดลุและงบก าไรขาดทนุ ส าหรบัรอบบญัชีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2563 ดงันี ้

 รายได้ 
กลุ่มบรษิัทฐิติกรมีรายไดร้วม ในปี 2563 จ านวน 2,548.2 ลา้นบาท ลดลง 31.5% จาก 3,719.1 ลา้นบาท ในปี 2562 

ซึ่งประกอบดว้ยรายไดจ้ากการใหเ้ช่าซือ้รวม จ านวน 1,993.6 ลา้นบาท  ซึ่งประกอบดว้ยรายไดจ้ากการเช่าซือ้รถจกัรยานยนต ์
1,977.3 ลา้นบาท รายไดจ้ากการเช่าซือ้รถยนต ์16.3 ลา้นบาท รายไดจ้ากการใหกู้ย้ืม/Nano, Micro Finance 13.3 ลา้นบาท 
รายและรายไดอ้ื่นๆ จ านวน 541.3 ลา้นบาท  

ค่าใช้จ่าย 
 กลุ่มบริษัทมีค่าใชจ้่ายรวม ในปี 2563 จ านวน 2,178.2 ลา้นบาท ลดลง 32.6% จาก 3,232.8 ลา้นบาท ในปี 2562 
โดยลดลงจากค่าใชจ้่ายหลกัคือค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร จ านวน 1,361.1 ลา้นบาท ลดลง 27.8 % จาก 1,885.2 ลา้น
บาท ในปี 2562 ค่าใชจ้่ายหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู เมื่อบรษิัทใชม้าตรฐานการบญัชี TFRS9 จะใชค้  าว่าขาดทนุจากการดอ้ย
ค่าลกูหนีท้างการคา้ จ านวน 771.7 ลา้นบาท ลดลง 21.3% จาก 980.8 ลา้นบาท ในปี 2562 เนื่องจากนโยบายเรง่ตดัหนีส้ญู
มาโดยตลอด ดงันัน้เมื่อลกูหนีเ้ช่าซือ้ลดลง ปรมิาณการตดัหนีส้ญูจึงลดลงดว้ย  

ก าไรสุทธ ิ
 กลุ่มบรษิัทมีก าไรสทุธิ ในปี 2563 จ านวน 367.6 ลา้นบาท ลดลง 23.6% จาก 481.1 ลา้นบาท ในปี 2562 หรือมีก าไร
ต่อหุน้เป็น 0.74 บาท/หุน้ ลดลง 23.6% จาก 0.96 บาท/หุน้ ในปี 2562 โดยมีจ านวนหุน้รวม 500 ลา้นหุน้ 

 สัดส่วนของรายได้ 
 สดัส่วนรายไดข้องกลุ่มบริษัทในปี 2563 มีรายไดห้ลกัมาจากการใหเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนตอ์ยู่ที่ 77.6% ลดลงจากปี 
2562 ซึ่งอยู่ที่ 79.2% ส่วนรายไดจ้ากการใหเ้ช่าซือ้รถยนตอ์ยู่ที่ 0.6% เท่ากบัปี 2562 และรายไดอ้ื่นๆ อยู่ที่ 21.8% เพิ่มขึน้จาก
ปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 20.2% 

สินทรัพย์หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2563 กลุ่มบริษัทฐิติกรมีสินทรพัยร์วม 7,356.8 ลา้นบาท ลดลง 19.7% จาก 9,163.3 ลา้นบาท ในปี 2562 

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบญัชีลกูหนีร้วม 4,591.3 ลา้นบาท ประกอบดว้ยลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนต ์4,054.2 ลา้นบาท ลดลง 41.6% 
จาก 6,940.4 ลา้นบาท ในปี 2562 ลกูหนีเ้ช่าซือ้รถยนต ์214.4 ลา้นบาท ลดลง 30.9% จาก จาก 310.2 ลา้นบาท ในปี 2562 
ลกูหนีเ้งินใหกู้ย้ืม 297.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 59.2% จาก 187.0 ลา้นบาท ในปี 2562 ลกูหนีสิ้นเชื่อ Nana Finance 23.9 ลา้น
บาท เพิ่มขึน้จาก 0.6 ลา้นบาท ในปี 2562 ซึ่งเพิ่มในสัดส่วนที่สูง เนื่องมาจากมีการกระตุน้ยอดขายโดยเนน้การติดต่อลกูคา้
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เดิมที่มีประวตัิการช าระเงินที่ดี และลกูหนี ้Micro Finance 1.1 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 175.0% จาก 0.4 ลา้นบาท ในปี 2562 ส่วน
หนีสิ้นรวม 2,000.5 ลา้นบาท ลดลง 48.4% จาก 3,878.5 ลา้นบาท ในปี 2562 และในส่วนของผูถื้อหุน้รวม 5,356.3 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้ 1.4% จาก 5,284.9 ลา้นบาท ในปี 2562 

ในปี 2563 บรษิัทฯ ไดม้ีการวางแผนช่วยเหลือกลุ่มลกูคา้ซึ่งไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ ์COVID-19 ทัง้ทางตรง
และทางออ้ม เริ่มตัง้แต่ช่วงปลายไตรมาสที่ 1 ต่อเนื่องมาถึงไตรมาส 2 ทัง้ลกูคา้ในประเทศและต่างประเทศ โดยมีลกูคา้เขา้รว่ม
โครงการเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 210,200 ราย โดยแบ่งเป็น 4 มาตรการหลกั ดงันี ้

1. การหยดุพกัช าระหนีเ้งินตน้และดอกเบีย้ 
2. ลดยอดค่างวดที่ตอ้งผ่อนช าระลงใหอ้ยู่ในเกณฑข์ัน้ต ่าตามที่บรษิัทก าหนด 
3. ใหส่้วนลดพิเศษเพิ่มเติมจากอตัราปกติ ส าหรบัลกูหนีท้ี่ตอ้งการปิดยอดคงคา้งของบญัชีก่อนก าหนด 
4. ใหค้วามคุม้ครอง COVID-19 ส าหรบัลกูคา้ที่ยงัคงช าระค่างวดเต็มตามเดิม  
โดยการใหสิ้ทธ์ิการพกัช าระหนี ้ช าระหนีบ้างส่วนแก่ลกูคา้จะอิงตามประวตัิการช าระเดิม ซึ่งมีลกูคา้ช าระเต็มจ านวน  

สงูถึงรอ้ยละ 74.6 ของจ านวนที่คา้งช าระทัง้หมด  

 ส าหรบัรายละเอียดเก่ียวกบังบดลุและงบก าไรขาดทนุส าหรบัรอบบญัชีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2563 รวมถึงการวิเคราะห์
และค าอธิบายฯ มีอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 ที่ส่งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ ตัง้แต่หนา้ 73 เป็นตน้ไป โดยงบการเงินดงักล่าว
ผ่านการตรวจสอบรบัรองจากผูส้อบบญัชีและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้ 

น.ส.ปฐมา ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุ ส าหรบัรอบบญัชีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ 

 น.ส.กาญจนาพฒัน ์ แจง้ว่าในวาระนีจ้ะใชเ้สียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติ    ที่ประชมุพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันทอ์นมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุ ส าหรบัรอบบญัชี สิน้สดุ 31 ธันวาคม 
2563 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย 401,486,443 หุน้   คิดเป็นรอ้ยละ 99.97 ของจ านวนหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่เห็นดว้ย  101,200 หุน้   คิดเป็นรอ้ยละ   0.03 ของจ านวนหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง            -ไม่มี-   
บตัรเสีย      -ไม่มี- 
 

วาระที ่4   พิจารณาจัดสรรก าไรประจ าปี 2563 และการจ่ายเงนิปันผล 

ประธานฯ ไดใ้ห ้นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูช้ีแ้จงต่อที่ประชมุ 

  น.ส.ปฐมา ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชุมว่า การจดัสรรก าไรประจ าปีตามขอ้บังคบั บริษัทจะตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีไว้
เป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมี
จ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนทุนจดทะเบียนของบริษัท ปัจจุบนับริษัทมีทุนส ารองตามกฎหมาย 50 ลา้นบาท ซึ่ง
ครบรอ้ยละ 10 ของจ านวนทนุจดทะเบียน 500 ลา้นบาท แลว้จึงไม่ตอ้งจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายอีก 

ส าหรบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 บริษัทมีก าไรสทุธิ (งบการเงินรวม) หลงัหกัภาษีเงินได ้367.6 ลา้นบาท มี
ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรจ านวน 3,890.9 ลา้นบาท (งบการเงินรวม) ซึ่งตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2564 วนัที่ 
23 กมุภาพนัธ ์2564 คณะกรรมการเห็นสมควรใหน้ าเงินก าไรมาจดัสรรเป็นเงินปันผลจ่ายใหก้ับผูถื้อหุน้ ตามที่ปรากฎรายชื่อผู้
ถือหุน้ ณ วนัปิด Record date วนัที่ 9 มีนาคม 2564 ในอัตราหุน้ละ 0.42 บาท (ส่ีสิบสองสตางค)์ จ านวน 500 ลา้นหุน้ รวม
เป็นเงินทัง้สิน้ 210.0 ลา้นบาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลใหก้ับผูถื้อหุน้ในวนัที่ 13 พฤษภาคม 2564 ส าหรบัก าไรส่วนที่เหลือ 
บรษิัทจะน าไปเป็นเงินก าไรสะสมส่วนที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรต่อไป 
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น.ส.ปฐมา ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ 

 น.ส.กาญจนาพฒัน ์ แจง้ว่าในวาระนีจ้ะใชเ้สียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ใน
อตัราหุน้ละ 0.42 บาท (ส่ีสิบสองสตางค)์ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 210.0 ลา้นบาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลใหก้ับผูถื้อหุน้ ในวนัที่ 
13 พฤษภาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 410,587,643 หุน้   คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของจ านวนหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่เห็นดว้ย  -ไม่มี-         คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 ของจ านวนหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง  -ไม่ม-ี 
บตัรเสีย  -ไม่มี- 

วาระที ่5   พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระ 

ประธานฯ ไดใ้ห ้น.ส.กาญจนาพฒัน ์เป็นผูช้ีแ้จงต่อที่ประชมุ 

น.ส.กาญจนาพฒัน ์ ชีแ้จงต่อที่ประชุมถึงขอ้บังคับของบริษัท ในหมวดที่ 4 ว่าดว้ยเรื่องของคณะกรรมการ ขอ้ที่ 18 
ก าหนดว่า ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามัญประจ าปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้า
จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในปีนีม้ีกรรมการที่
ออกตามวาระ จ านวน 4 ท่าน จากกรรมการทัง้หมด 11 ท่าน มีรายชื่อดงันี ้

1. นายอภิชาติ เกษมกลุศิริ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

2. น.ส.ปฐมา พรประภา กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / ประธานกรรมการบรหิาร / 
รองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน (CFO)  

3. นายอภิชยั เอือ้มเสถียรพร กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ / 
ประธานกรรมการบรหิารควาเส่ียง / กรรมการบรหิาร 

4. นายประสิทธ์ิ ไทรนนทรีย ์ กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเส่ียง 

จากนัน้ น.ส.กาญจนาพฒัน ์ ไดก้ล่าวเรียนเชิญกรรมการท่ีมีรายชื่อทัง้ 4 ท่าน ออกจากหอ้งประชุม หลงัจากที่มีการ
ลงคะแนนเสียงเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ จึงจะเรียนเชิญกรรมการทัง้ 4 ท่าน กลบัเขา้มายงัที่ประชมุต่อไป 

บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อในครัง้นี ้ไดผ่้านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท ว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสม 
และคณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการอิสระจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ดงันัน้จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ จ านวน 4 ท่าน ในปีนีก้ลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบรษิัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ไดพ้ิจารณาคดัเลือก โดยมีประวตัิกรรมการแต่ละท่าน
ตามเอกสารที่จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้ มีรายช่ือดงัน้ี 

1. นายอภิชาติ เกษมกลุศิริ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

2. น.ส.ปฐมา พรประภา กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / ประธานกรรมการบรหิาร / 
รองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน (CFO)  

3. นายอภิชยั เอือ้มเสถียรพร กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ / 
ประธานกรรมการบรหิารควาเส่ียง / กรรมการบรหิาร 

4. นายประสิทธ์ิ ไทรนนทรีย ์ กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเส่ียง 
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ประธานฯ ไดข้อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบรษิัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ 

น.ส.กาญจนาพฒัน ์ ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่าการเก็บบตัรลงคะแนนในวาระนี ้จะเก็บบตัรลงคะแนนทัง้หมดจากผูถื้อหุน้
ทกุรายทัง้ที่ลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบตัรลงคะแนนครัง้เดียวหลงัจากผูถื้อหุน้ลงคะแนน
เสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล ครบทัง้ 4 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอแลว้ และแจง้ว่าในวาระนีจ้ะใชเ้สียงขา้งมากของผูถื้อ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  และขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ 1 ราย นับจ านวนหุ้นได ้
402,279,943 หุน้ 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยเสียงขา้งมาก อนุมตัิใหก้รรมการทัง้ 4 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบรษิัทตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงของจ านวนหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

 

ล าดบั ชื่อกรรมการ ประเภทกรรมการ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
1 นายอภิชาติ เกษมกลุศิริ กรรมการอิสระ / 

ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการ 
สรรหาและก าหนด 
ค่าตอบแทนกรรมการ 

402,279,943 
เสียง 

(100.00%) 

0 เสียง 
(0.00%) 

0 เสียง 
 

0 เสียง 

2 น.ส.ปฐมา พรประภา กรรมการ / 
กรรมการผูจ้ดัการ / 
ประธานกรรมการ 

บรหิาร / 
รองกรรมการ 

ผูจ้ดัการสายบญัชี 
และการเงิน (CFO) 

402,279,943 
เสียง 

(100.00%) 

0 เสียง 
(0.00%) 

0 เสียง 
 

0 เสียง 

3 นายอภิชยั เอือ้มเสถียรพร กรรการ / 
กรรมการสรรหาและ 
ก าหนดคา่ตอบแทน

กรรมการ / 
ประธานกรรมการ 
บรหิารความเส่ียง / 
กรรมการบรหิาร / 
เลขานกุารบรษิัท 

398,532,943 
เสียง 

(99.07%) 

3,747,000  
เสียง 

(0.93%) 

0 เสียง 
 

0 เสียง 

4 นายประสิทธ์ิ ไทรนนทรีย ์ กรรมการ / 
กรรมการบรหิาร / 
กรรมการบรหิาร 
ความเส่ียง 

402,279,943 
เสียง 

(100.00%) 

0 เสียง 
(0.00%) 

0 เสียง 
 

0 เสียง 

 ดงันัน้ กรรมการบรษิัทฯ จะประกอบดว้ย 
1. ดร.ชมุพล พรประภา  ประธานกรรมการ 
2. นายอภิชาติ เกษมกลุศิริ  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
3. นางเสาวนีย ์กมลบตุร  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
4. นายเกียรติคณุ ชาติประเสรฐิ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
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5. นายวิบลูย ์เพิ่มอารยวงศ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
6. นายรกัสนิท พรประภา  กรรมการ / กรรมการบรหิาร 
7. นายสถิตยพ์งษ์ พรประภา กรรมการ 
8. นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / ประธานกรรมการบรหิาร / 

รองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน (CFO) 
9. นายประพล พรประภา  กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบรหิาร 
10. นายอภิชยั เอือ้มเสถียรพร กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ / 

ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิาร / เลขานกุารบรษิัท / 
ผูช้่วยรองกรรมการผูจ้ดัการ 

11. นายประสิทธ์ิ ไทรนนทรีย ์ กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเส่ียง / 
ผูช้่วยรองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายสรุนิทร ์ธรรมนิเวศ  ที่ปรกึษาคณะกรรมการบรษิัท 

วาระที ่6   พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564                                                                                                                                                       

ประธานฯ ไดใ้ห ้น.ส.กาญจนาพฒัน ์ เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชมุ 

น.ส.กาญจนาพฒัน ์ ไดก้ล่าวชีแ้จงว่าส าหรบัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่
ประชุมให้อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปี 2563 โดยประธาน
คณะกรรมการชุดย่อย ไดร้บัค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชุม 45,000 บาทต่อการประชุมต่อครัง้ และกรรมการอิสระและที่ปรกึษา
กรรมการจากภายนอก ไดร้บัค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชุมรายละ 40,000 บาทต่อการประชุมต่อครัง้ เท่ากับปี 2563 และ
เพิ่มเติมใหม้ีการจดัประชุมกนัเองของกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้รหิาร (Non Executive Director) โดยจะมีการจ่ายค่าเบีย้ประชมุครัง้
ละ 10,000 บาท 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดง
ความคิดเห็น จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ตามที่เสนอ 

น.ส.กาญจนาพฒัน ์ แจง้ว่าในวาระนีจ้ะใชเ้สียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของผูถื้อหุน้ทัง้หมดที่มาประชมุ 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2564 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยประธานคณะกรรมการชดุย่อย ไดร้บัค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชมุ 45,000 บาทต่อ
การประชุมต่อครัง้ และกรรมการอิสระและที่ปรกึษากรรมการจากภายนอก ไดร้บัค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชุมรายละ 40,000 
บาทต่อการประชุมต่อครัง้ ตามที่เสนอ และเพิ่มเติมใหม้ีการจัดประชุมกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผูบ้ริหาร (Non Executive 
Director) โดยจะมีการจ่ายเบีย้ประชมุครัง้ละ 10,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 402,279,943 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของจ านวนหุน้ท่ีมาประชมุ  
ไม่เห็นดว้ย  -ไม่มี-         คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 ของจ านวนหุน้ที่มาประชมุ 
งดออกเสียง  -ไม่ม-ี         คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 ของจ านวนหุน้ที่มาประชมุ 
บตัรเสีย  -ไม่ม-ี         คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 ของจ านวนหุน้ที่มาประชมุ 

วาระที ่7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 

ประธานฯ  ไดใ้ห้  น.ส.กาญจนาพัฒน์  เป็นผู้ชีแ้จงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี
ประจ าปี 2564 ต่อที่ประชมุ 

น.ส.กาญจนาพัฒน ์ แจง้ต่อที่ประชุมว่า ส าหรบัปี 2564 ตามขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต. ในเรื่องการเปล่ียนแปลงผูส้อบ
บญัชี ทุกรอบระยะเวลาบญัชี 7 ปี ซึ่ง นายอคัรเดช เปล่ียนสกุล ผูส้อบบญัชีจาก บริษัท เอ็ม อาร ์แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั ซึ่ง
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เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 7 ปีติดต่อกัน (ในปี 2557 – 2563) จึงครบวาระที่จะตอ้งมีการ
เปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดในเรื่องการเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชี 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณาเลือกผูส้อบบญัชีของบริษัท จ านวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน 
ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี รวมทัง้ไดใ้หค้วามเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
บรษิัท เพื่อขออนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี 3 ท่าน ดงันี.้-  

1. นายเมธี รตันศรีเมธา  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่  3425    หรือ 
2. นายพิศิษฐ์  ชีวะเรืองโรจน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่  2803 หรือ 
3. นางสาวกรทิพย ์วาณิชวิเศษกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่  6947    

จากบรษิัท เอ็ม อาร ์แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีส าหรบัรอบบญัชีปี 2564 โดยมีค่าสอบบญัชีเป็นเงิน 
3,340,000 บาท ซึ่งเท่ากบัค่าสอบบญัชีในปี 2563 

ประธานฯ  ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความ
คิดเห็น จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 

น.ส.กาญจนาพฒัน ์ แจง้ว่าในวาระนีจ้ะใชเ้สียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 มติ    ที่ประชมุพิจารณาแลว้มีมติดว้ยเสียงขา้งมาก อนมุตัิแต่งตัง้ นายเมธี รตันศรีเมธา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 
3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ นางสาวกรทิพย ์วาณิชวิเศษกุล ผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาตเลขที่ 6947 จากบรษิัท เอ็ม อาร ์แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทและบรษิัทย่อย ส าหรบัรอบบญัชี
ปี 2564 และก าหนดค่าสอบบญัชีเป็นเงิน 3,340,000 บาท ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 402,279,943 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของจ านวนหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่เห็นดว้ย        -ไม่มี-   คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 ของจ านวนหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง  -ไม่มี- 
บตัรเสีย  -ไม่มี- 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าซือ้หุ้นใน Myanmar Finance International Limited (“MFIL”) 
บริษัทไมดครไฟแนนซ ์ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  

ประธานฯ ไดใ้ห ้นายทวีศกัดิ์ เจรญิศกัดิ์โยธิน ผูจ้ดัการฝ่ายต่างประเทศ เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชมุ 

นายทวีศกัดิ์  แจง้รายละเอียดต่อที่ประชมุ ดงันี.้- 

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2563  มีมติอนุมตัิการเขา้ซือ้หุน้ทัง้หมด (รอ้ยละ 100) 
ของ Myanmar Finance International Limited (“MFIL”) บริษัทไมโครไฟแนนซใ์นสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา (“บริษัท
ผูข้ายหุน้”) นัน้ 

เพื่อให้การด าเนินการเข้าซือ้หุ้นของบริษัทผู้ขายหุ้นดังกล่าว เป็นไปดว้ยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ตาม
แนวทางปฏิบตัิของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งในสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา จึงจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงเงื่อนไขเขา้ซือ้หุน้ของ
บริษัทผูข้ายหุน้ดังกล่าว โดยอนุมัติใหบ้ริษัทฯ เขา้ซือ้หุน้จ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 ถึงจ านวนทัง้หมด (รอ้ยละ 100) ของ
จ านวนหุน้ทั้งหมดของบริษัท เพื่อให้มีอ  านาจในการควบคุมบริษัทได ้โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ  านาจพิจารณา
ก าหนดจ านวนหุ้นที่เหมาะสมที่จะซือ้ รวมถึงการซือ้หุน้เพิ่มเติม ทั้งนีต้อ้งอยู่ภายในงบประมาณตามที่ ที่ประชุมผูถื้อหุน้ได้
อนมุตัิไว ้
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ขนาดรายการของ MFIL ณ กันยายน 2563 เปรียบเทยีบกับ TK ณ ธันวาคม 2563 
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สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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ประธานฯ  ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น  เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการอนุมัติการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการเข้าซือ้หุ้นใน Myanmar Finance 
International Limited (“MFIL”) บรษิัทไมโครไฟแนนซ ์ณ สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา 

น.ส.กาญจนาพฒัน ์ แจง้ว่าส าหรบัในวาระนีจ้ะใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ 

 มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี อนมุตัิใหเ้ปล่ียนแปลงเงื่อนไขการเขา้ซือ้หุน้
ใน Myanmar Finance International Limited (“MFIL”) บรษิัทไมโครไฟแนนซ ์ณ สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา ใหบ้รษิัทฯ 
เขา้ซือ้หุน้จ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 ถึงจ านวนทัง้หมด (รอ้ยละ 100) ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของบริษัทผูข้ายหุน้ เพื่อใหม้ี
อ  านาจในการควบคุมบริษัทได ้โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผูม้ีอ  านาจพิจารณาก าหนดจ านวนหุ้นที่เหมาะสมที่จะซือ้ 
รวมถึงการซือ้หุน้เพิ่มเติม ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 398,467,643 หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ  99.05  ของจ านวนหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่เห็นดว้ย     3,812,300 หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ    0.95  ของจ านวนหุน้ที่มาประชมุ 
งดออกเสียง  -ไม่มี-        คิดเป็นรอ้ยละ    0.00     ของจ านวนหุน้ที่มาประชมุ 
บตัรเสีย  -ไม่มี-        คิดเป็นรอ้ยละ    0.00     ของจ านวนหุน้ที่มาประชมุ 

วาระที ่9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

 ประธานฯ  ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า หากท่านใดมีเรื่องอื่นๆ ใหเ้สนอต่อท่ีประชมุได ้ 

 นายนิธิภมูิ ดรุงคว์ฒันา ผูถื้อหุน้รว่มประชมุดว้ยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดงันี.้- 

1. หนีส้ญูของบรษิัทในปี 2563 อยู่ในระดบัต ่าเนื่องจากสาเหตใุด และทิศทางของหนีส้ญูในปี 2564 จะคงอยู่ที่ 
600-700 ลา้นบาท เช่นเดียวกนักบัปีที่ผ่านมาหรือไม่ 

 คุณประพล ชีแ้จงว่า การตัดหนีสู้ญในปี 2564 น่าจะไม่สูงเท่ากับปี 2563 เนื่องจากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทมี
นโยบายเขม้งวดในการปล่อยสินเชื่อ ประกอบกับในปี 2563 เกิดเหตุการณโ์รคระบาด มีการ Lock down ทั้งในประเทศไทย 
ราชอาณาจกัรกมัพชูา และสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนัน้ไดต้ดัหนีส้ญูตามเกณฑป์กติ 
ไม่ไดใ้ชเ้กณฑข์องสภาวิชาชีพบญัชี ส่วนในราชอาณาจกัรกัมพูชา และสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว อาจจะมีการ
ตดัหนีส้ญูเพิ่มในปีนี ้เนื่องจากในปี 2563 ตามระเบียบของธนาคารชาติของทัง้ 2 ประเทศ ซึ่งบริษัทอยู่ภายใตก้ารก ากับของ
ธนาคารแห่งชาติของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งก าหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการของธนาคารแห่งชาติเพื่อรองรับผลกระทบจาก
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 ก าหนดใหผ่้อนปรนการจดัชัน้ลกูหนีเ้สมือนคงสถานภาพลกูหนี ้ณ สิน้ไตรมาส 
1 และเนื่องจากในปี 2564 มีปรมิาณลกูหนีท้ี่ลดลง ดงันัน้การตดัหนีส้ญูน่าจะไม่สงูเท่ากบัปี 2563 และคณุภาพลกูหนีโ้ดยรวม
ก่อนการแพรร่ะบาด ในรอบท่ี 3 การเก็บค่างวดดีขึน้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ   

2. ความคืบหนา้ในการพิจารณาบรหิารเงินสดส่วนเกินของบรษิัทเป็นอย่างไร หากยงัไม่มีแผนการใชเ้งินในระยะสัน้  
ขอใหพ้ิจารณาเรื่องการซือ้หุน้คืน 

 คณุประพล ชีแ้จงว่า ในขณะที่หลายธุรกิจประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง แต่ทางบรษิัทไม่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่อง 
และยงัคงมีวงเงินเหลือมากพอที่จะสามารถน าไปใชไ้ด ้ประกอบกับ TRIS Rating ยงัคงจดัอนัดบัเครดิตใหบ้ริษัทอยู่ในระดับ 
A- คาดว่าหากเศรษฐกิจฟ้ืนตัวจะเป็นปัจจัยบวกใหบ้ริษัทกลบัมาเติบโตไดอ้ย่างรวดเร็ว แต่หากในปีนีปั้ญหายงัไม่คล่ีคลาย 
ทางบรษิัทสามารถซือ้กิจการของบรษิัทอื่น ซึ่งอาจประสบปัญหาดา้นสภาพคล่อง ในส่วนของการรบัซือ้หุน้คืนนัน้ทางบรษิัทจะ
รบัไวพ้ิจารณา 

3. จากตวัเลขทางอตุสาหกรรม ยอดจ าหน่ายรถจกัรยานยนตใ์นเดือนมีนาคม 2564 เริ่มกลบัมาเติบโตสงูสดุในรอบ 
หลายปี ทางบรษิัทมีทิศทางและเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อในปี 2564 อย่างไรบา้ง 
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 คุณประพล ชีแ้จงว่า ในประเทศไทยก่อนการแพร่ระบาดรอบที่ 3 คาดว่าภายในไตรมาส 3 ลกูหนีเ้ช่าซือ้ ที่หดตัวลง 
น่าจะกลบัมาปล่อยสินเชื่อไดต้ามปกติและฟ้ืนตวัขึน้ แต่ขณะนีไ้ม่สามารถคาดการณไ์ด ้ประกอบกับในปัจจุบนัมีการแพรเ่ชือ้
ค่อนขา้งมาก ถึงแมว้่าจะยงัไม่มีการ Lock down แต่การซือ้/ขาย ก็หดตวัลงและคงตอ้งมีการประเมินกันใหม่ว่าทิศทางในปีนี ้
จะเป็นไปอย่างไร แต่หากเศรษฐกิจกลบัมาฟ้ืนตวั ทางบรษิัทก็สามารถกลบัมาเติบโตไดอ้ย่างรวดเรว็ 

4. บรษิัทมีความคิดเห็นอย่างไรกบัสภาพการแข่งขนัของอตุสาหกรรมในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งในปัจจบุนันี ้
มีคู่แข่งรายใหญ่จากตลาดอื่น เช่น ตลาดขายฝาก เริ่มเขา้มาท าธุรกิจแข่งกบับรษิัท 

 คณุประพล ชีแ้จงว่า ส าหรบัในประเทศไทย ทางบรษิัทมีการคดักรองลกูคา้อย่างเขม้งวด เนื่องจากเล็งเห็นถึงอปุสรรค
หลายอย่างที่อาจเกิดขึน้กับลกูคา้ เช่น หนีค้รวัเรือน (ซึ่งในปัจจุบนัมียอดสงูเกือบ 90% ของ GDP และในปี 2564 น่าจะขึน้สงู
กว่า 90% อย่างแน่นอน) ภยัแลง้ สงครามการคา้ระหว่างสหรฐัอเมริกากับประเทศจีน ซึ่งส่งผลใหภ้าคการส่งออกเกิดปัญหา 
ประกอบกบัการเกิดโรค COVID-19 ท าใหเ้ศรษฐกิจชะลอตวั ดงันัน้ในประเทศไทย บรษิัทคงจะตอ้งรอดจูงัหวะ  

ในราชอาณาจักรกัมพูชา ในปี 2563 มีการ Lock down ในหลายช่วง ประกอบกับไม่ไดม้ีสิทธิพิเศษทางดา้นการ
ส่งออก Garment ไปยังยุโรป ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของประเทศ ฉะนั้นในการจ้างงานก็อาจจะชะลอตัวไปบ้าง โดยภาพรวม
คุณภาพลกูหนีใ้นราชอาณาจักรกัมพูชา ยงัคงดีกว่าประเทศไทยมาก เนื่องจากหนีค้รวัเรือนค่อนขา้งต ่า และรถจกัรยานยนต์
เป็นปัจจยัในการคมนาคมที่ส าคญัของประเทศ ซึ่งในระยะกลางและระยาวบรษิัทยงัคงเติบโตไดใ้นราชอาณาจกัรกมัพูชา และ
ในระยะสัน้นีบ้รษิัทน่าจะมีสาขาประมาณ 15 แห่ง  

ในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว บรษิัทยงัคงเติบโตไดใ้นระดบัหนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะมีสาขาประมาณ 6-7 แห่ง 

 นายสรุชยั ประเจิดชยัวงศ ์ผูถื้อหุน้รว่มประชมุดว้ยตนเอง เสนอแนะเพิ่มเติม ดงันี.้- 

1. ใหบ้รษิัทเพิ่มทางเลือกในธุรกิจ เช่น การเป็นนายหนา้ในการขายประกนั ซึ่งน่าจะเป็นการเพิ่มรายได้ใหก้บับรษิัท  
ไม่ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรก็ตาม และในปัจจบุนับรษิัทคู่แข่งก็ก าลงัด าเนินการอยู่ 

 คุณประพล ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ในปี 2563 – 2564 บริษัทไดม้ีการแจกประกันภยัใหก้ับลูกคา้ และยงัมีการแนะน าให้
ลกูคา้ท าประกนัวินาศภยั ซึ่งธุรกิจดา้นการประกนัภยัก าลงัอยู่ในแผนงานของบรษิัท และอยู่ระหว่างการเรง่ด าเนินการ 

  นายนิวฒัน ์พรชยัวรกลุ ผูร้บัมอบฉนัทะรว่มประชมุ สอบถามเพิ่มเติม ดงันี.้- 

1. จากสถานการณใ์นสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาซึ่งเห็นไดว้า่มีความรุนแรง ทางบรษิัทสามารถด าเนินธุรกิจได ้
ตามปกติหรือไม่ แผนงานที่จะด าเนินการเขา้ซือ้หุน้ของกิจการ MFIL คาดว่าน่าจะเสรจ็สิน้ประมาณช่วงใด มีความเป็นไปได้
หรือไม่ที่จะพิจารณาไม่เขา้ซือ้หุน้ 

 คณุประพล ชีแ้จงว่า จากที่ไดร้บัรายงานจากพนกังานที่กลบัมาจากสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา สถานการณไ์ม่
ปกติอย่างมาก ส าหรบัเรื่องที่ปีนีจ้ะเขา้ซือ้กิจการไดห้รือไม่ คงยงัไม่สามารถตอบได ้เนื่องจากในการประชุมครัง้นีท้ี่ตอ้งขอมติ
จากผูถื้อหุน้ คือในครัง้แรกมีการขอซือ้หุน้ 100% ซึ่งก่อนที่จะเกิดการรฐัประหาร การอนมุตัิใหซ้ือ้หุน้ 100% ค่อนขา้งยุ่งยาก จึง
ขอเปล่ียนเป็นการเขา้ซือ้ 75% เป็นอย่างนอ้ย และเพื่อความสะดวกในการบรหิารงานของบรษิัท ทางบริษัทยงัมีความตอ้งการ
เขา้ซือ้ 100% ซึ่งยงัไม่สามารถสรุปไดว้่าจะด าเนินการแลว้เสรจ็ภายในปี 2564 นีห้รือไม่ ตอ้งดสูถานการณใ์นเมียนมาเป็นหลกั 
แต่ทางบริษัทมีการลงนามต่อสญัญาใหก้ับผูข้าย แต่อย่างไรก็ตามคงตอ้งดูตามสถานการณ ์ราคา ความเหมาะสม และความ
ปลอดภยัของพนกังาน หากไม่สามารถเขา้ด าเนินการบรหิารได ้คงจะตอ้งมีการน ากลบัมาเพื่อพิจารณาอีกครัง้ 

 คณุปฐมา กล่าวเสรมิว่า ก่อนหนา้นีใ้นปี 2562 ทางบรษิัทมีความสนใจที่จะเขา้ซือ้หุน้ของกิจการ MFIL และไดน้ ามา
ขออนมุตัิต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ ในปี 2563 หลงัจากนัน้ไดเ้กิดสถานการณ ์COVID-19 ทางบรษิัทจึงไดต้ิดตามผลการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และเมื่อสถานการณ ์COVID-19 คลี่คลายลง ก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตกุารณร์ฐัประหาร ในขณะนี ้
ทางบริษัทจึงยงัไม่สามารถตอบได ้และเนื่องจากแผนงานการขยายธุรกิจในส่วนนีต้อ้งล่าชา้ออกไป ทางบริษัทจึงตอ้งหาแนว
ทางการเพิ่มรายไดอ้ื่นๆ เพื่อน ามาทดแทนได ้
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2. ปัจจบุนับรษิัทยงัไม่เรง่ด าเนินการปล่อยสินเชื่อ จะมีสญัญาณอะไรท่ีสามารถท าใหก้ลบัมาเดินหนา้ใหม่อีกครัง้ 

 คณุปฐมา ชีแ้จงว่า บรษิัทมีนโยบายท าการตลาด เพื่อใหไ้ดล้กูคา้ที่ประสงคจ์ะท าสญัญาเช่าซือ้กับบริษัท และน ามา
ประเมินว่าเหมาะสมในการปล่อยสินเชื่อหรือไม่ 

 คุณประพล กล่าวเสริมว่า บริษัทคงจะตอ้งดูตามสถานการณ ์และเมื่อคู่แข่งเริ่มถอย บริษัทก็พรอ้มที่จะกลบัมารุก
ตลาดต่อไป 

 ประธานฯ ไดก้ล่าวเสริมว่า เมื่อประเทศไทยมีการฉีดวัคซีนใหก้ับประชาชนครบ 100 ลา้นโดส หรือประมาณ 70% 
ของประชากร น่าจะเป็นสัญญาณแรกที่ดีที่สุด เพราะเศรษฐกิจน่าจะยังไม่ดีขึน้หากยังฉีดวัคซีนให้ประชาชนไม่ครบตาม
เป้าหมาย 

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุว่ามคี  าถามหรือขอ้เสนอแนะอื่นใดอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเรื่องอื่นหรือ
สอบถามเพิ่มเติมแลว้ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและปิดประชมุเวลา 15.30 น. 
            

 
 

______________________________________                                                                              
                                           (ดร.ชมุพล พรประภา) 
                                   ประธานกรรมการ 
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