
 
 
 
 

ที่ TK.018/2565 
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565 

บริษัท ฐติิกร จ ากดั  (มหาชน) 
 

 
วัน เวลา และสถานที ่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565  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 าหรับการจัดประชุมของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมีระบบและ
กระบวนการคัดกรองผูเ้ขา้ร่วมประชุมฯ ป้องกัน และควบคุมโรคอย่างเขม้งวด และขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ทุกท่าน นั่ง
ตามหมายเลขที่นั่งที่ระบุไวช้ดัเจนในขณะลงทะเบียน พรอ้มทัง้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในหอ้งประชุม และ
ภายในอาคารของบริษัท และไม่อนุญาตให้รบัประทานอาหาร/เครื่องดื่ม  ในบริเวณสถานที่จัดการประชุม และไดแ้จ้งให้
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทราบว่า บริษัทฯ มีการบันทึกภาพและเสียง ภายในสถานที่จัดการประชุม ทั้งบริเวณจุดคัดกรอง จุด
ลงทะเบียน และตลอดระยะเวลาการประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อเป็นชดุเอกสารประกอบการประชุม จากนัน้ ไดก้ล่าวแนะน าผูเ้ขา้รว่ม
ประชุมประกอบด้วยกรรมการบริษัท 11 ท่าน จากทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็น 100% ของกรรมการทั้งหมด ที่ปรึกษา
คณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 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 
   กรรมการบรหิารความเส่ียง / กรรมการบรหิาร / 
   เลขานกุารบรษิัท และผูช้่วยรองกรรมการผูจ้ดัการ 
 11.  นายประสิทธ์ิ ไทรนนทรีย ์ กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเส่ียง 
   และผูช้่วยรองกรรมการผูจ้ดัการ 
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 น.ส.ศิริเพ็ญ เนียมเจริญ ผูจ้ัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และกรรมการบริหารความเส่ียง 

โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง รวม 4 ท่าน และนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) ที่เขา้ร่วมประชุม ซึ่งประกอบดว้ย
ผูบ้ริหารของบริษัทฯ ดังนี ้

1. นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน        ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และผูจ้ัดการฝ่ายต่างประเทศ 
2. นายอาคม พัวบัณฑิตกล        กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นางชลธิชา ยอดศรี         กรรมการบริหารความเส่ียง และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

       ปฏิบัติหนา้ที่แทนผูจ้ัดการส านักตรวจสอบภายใน 
4. นายวีระชัย เลิศลักษณป์รีชา        กรรมการบริหารความเส่ียง และนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) 

โดยมี นายเมธี รตันศรีเมธา จากบริษัท เอ็ม อาร ์แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากัด ผูส้อบบญัชีของบริษัทและบรษิัทย่อย 
ประจ าปี 2564 เขา้รว่มประชมุ นายวรพจน ์มณีโชติ ตวัแทนที่ปรกึษากฎหมายจาก บรษิัท เอส.พี.อินเตอรแ์นชั่นแนล จ ากดั ท า
หนา้ที่ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง เพื่อใหก้ารประชมุเป็นไปอย่างโปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัท  และ
มีตวัแทนอาสาพิทกัษ์สิทธ์ิผูถื้อหุน้ จากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทยเขา้รว่มประชมุ 1 ท่าน คือ นายสเุมธ เอือ้งพลูสวสัดิ ์

 บรษิัทฯ ไดด้  าเนินการก่อนการประชมุ ดงันี ้
 1. บริษัทฯ ไดส่้งหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ไปยงัผูถื้อหุน้ เป็นเวลา 24 วนัล่วงหนา้ก่อนการ
ประชมุ โดยทางไปรษณียล์งทะเบียน เมื่อวนัท่ี 1 เมษายน 2565 
 2. บริษัทฯ ไดแ้จง้วาระการประชุมพรอ้มความเป็นมาและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ 
รวมทัง้เอกสารประกอบการประชมุต่างๆ ที่เว็บไซตข์องบริษัทฯ ล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนการประชุม เพื่อใหผู้ถื้อหุน้
มีเวลาศกึษาขอ้มลู และไดแ้จง้การด าเนินการดงักล่าวของบรษิัทฯ ใหผู้ถื้อหุน้ทราบโดยผ่านช่องทางการเปิดเผยขอ้มลูของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 11 มีนาคม 2565 
 3. บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่ามีความส าคญัและสมควรบรรจุเป็นระเบียบ
วาระเพิ่มเติมในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และเสนอชื่อบุคคลเขา้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการ ล่วงหนา้เป็นเวลาประมาณ 3 เดือน 
ตัง้แต่วนัที่ 16 กันยายน 2564 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยเมื่อสิน้สดุระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุ
เป็นวาระเพิ่มเติมและเสนอชื่อบคุคลเขา้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการเขา้มายงับรษิัทฯ 

โดยมีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง 15 ราย เป็นจ านวน 83,895,104 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 16.78 และผูร้บัมอบฉันทะ
จากผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุม 33 ราย เป็นจ านวน 308,353,397 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 61.67 รวมทัง้สิน้ 48 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้
392,248,501 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 78.45 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 500 ,000,000 หุ้น ครบองคป์ระชุมตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิัท 

 น.ส.กาญจนาพัฒน์ กล่าวชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงว่า ในการออกเสียง
ลงคะแนนจะนบั 1 หุน้เป็น 1 เสียง (One Share : One Vote) และจะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะผูถ้ือหุน้ที่ประสงคจ์ะ
ลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ยกเวน้วาระที่ 5.1 และ 5.2 เรื่องการเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ซึ่งจะเก็บบตัร
ลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ทุกรายที่เขา้รว่มประชุม ทัง้ผูถื้อหุน้ที่ลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง โดยจะ
เก็บบตัรลงคะแนนเสียงในวาระนีค้รัง้เดียวหลงัจากผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลครบทุกรายแลว้ 
และหากกรณีแสดงเจตนาไม่ชดัเจนในบตัรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีมีการขีดฆ่าในบตัรลงคะแนน
โดยไม่ลงชื่อก ากับบริเวณที่ขีดฆ่า จะถือว่าเป็นบตัรเสีย ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีไม่ส่งบตัรลงคะแนนเสียงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทจะ
ถือว่าผูถื้อหุน้เห็นดว้ยและจะนับรวมเป็นคะแนนเสียงเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ ส าหรบัผูถื้อหุ้นหรือผูร้บัมอบฉันทะที่ประสงคจ์ะ
ลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอใหย้กมือและบันทึกการลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง และ
ประธานฯ จะให้เจา้หนา้ที่เก็บบตัรลงคะแนนเสียงเพื่อน ามาตรวจนบั และถือว่าผูถื้อหุน้ที่ไม่ไดย้กมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติ
ตามที่ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติ 
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 เมื่อมีการประมวลผลคะแนนแลว้ ทางบริษัทจะประกาศผลใหท้ี่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่
เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย โดยคิดเป็นรอ้ยละของสดัส่วนผูถื้อหุน้ตามมติที่ตอ้งใชใ้นแต่ละวาระ ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่มอบ
ฉันทะใหก้ับผูร้บัมอบฉันทะเขา้ประชุมแทน และใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคท์ี่ผูถื้อหุน้ระบุไวใ้น
หนังสือมอบฉันทะ บริษัทไดน้ าคะแนนเสียงตามที่ผูถื้อหุน้ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ ไปบันทึกรวมไวแ้ลว้ขณะที่ผูร้บัมอบ
ฉันทะลงทะเบียน เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้ับผูร้บัมอบฉันทะไม่ตอ้งกรอกบัตรลงคะแนนเสียงอีก และจะน าคะแนนเสียง
ดงักล่าวมารวมกบัการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ในที่ประชมุ 

 ในระหว่างการประชุมหากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะมีความประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในแต่ละ
วาระ ดว้ยมาตรการป้องกนัการแพรร่ะบาดของโควิด-19 ทางบรษิัทฯ ไม่ไดจ้ดัเตรียมไมโครโฟนในการสอบถาม แต่ไดจ้ดัเตรียม
กระดาษส าหรบั โดยใหเ้ขียนชื่อ-นามสกุล และค าถาม เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่บนัทึกไวใ้นรายงานการประชมุ และจดัส่งใหเ้จ้าหนา้ที่
เพื่อน าส่งให ้IR เป็นผูถ้ามค าถามแทนผูถื้อหุน้ และใหป้ระธานตอบค าถามในท่ีประชมุต่อไป 

 ประธานที่ประชมุไดก้ล่าวเปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ตามล าดบัวาระการประชมุที่แจง้ ดงันี ้

วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เม่ือวันที ่26 เมษายน 2564 

 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่ 
26 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชมุที่จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ 

 น.ส.กาญจนาพฒัน ์แจง้ว่าในวาระนีจ้ะใชเ้สียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน และขณะนีม้ี
ผูถื้อหุน้มาเขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้ 2 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้392,248,602 หุน้ 

มติ    ที่ประชมุพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัท ์ รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เมื่อวนัท่ี 26 
เมษายน 2564 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 392,248,602 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของจ านวนหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่เห็นดว้ย  -ไม่มี-       คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 ของจ านวนหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง  -ไม่ม-ี 
บตัรเสีย  -ไม่ม-ี 
 

วาระที ่2  รับทราบรายงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

ประธานฯ ไดใ้ห ้นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูร้ายงานต่อที่ประชมุ 

นายประพล ไดก้ล่าวรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ซึง่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบรษิัท เมื่อวนั
องัคารที่ 22 กมุภาพนัธ ์2565 ดงัมีรายละเอยีดในรายงาน One Report ประจ าปี 2564 โดยมีสาระส าคญัดงันี ้  

ตลาดรถจักรยานยนต์    

ตลาดรวมรถจกัรยานยนตม์ีการหดตวัต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี ตัง้แต่ปี 2561-2563 และเริ่มกลับมาฟ้ืนตัวในปี 2564 
โดยมียอดจ าหน่าย 1,610,223 คนั เพิ่มขึน้ 6.1% จาก 1,517,682 คัน ในปี 2563 ซึ่งผูผ้ลิตรายใหญ่คาดการณว์่าในปี 2565 
ตลาดรวมรถจกัรยานยนตน์่าจะมียอดจ าหน่ายอยู่ที่ประมาณ 1,642,000 คนั เพิ่มขึน้ 2.0% จากปีที่ผ่านมา ส าหรบัในไตรมาส 
1 ปี 2565 มียอดจ าหน่ายรถจกัรยานยนต ์449,739 คนั เพิ่มขึน้ 3.1% จาก 436,215 คัน ในไตรมาส 1 ปี 2564 ซึ่งเป็นไปใน
ทิศทางที่ดี 
 ในปี 2564 มียอดจ าหน่ายรถจกัรยานยนตร์ายเดือน ต ่ากว่าในช่วงเดียวกันของปี 2563 เป็นจ านวน 6 เดือน คือ ใน
เดือนมกราคม กมุภาพนัธ ์กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน และตุลาคม และมียอดจ าหน่ายรายเดือน สงูกว่าในช่วงเดียวกันของ
ปี 2563 เป็นจ านวน 6 เดือน เช่นเดียวกัน คืนในเดือนมีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน พฤศจิกายน และธันวาคม  
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ส าหรบัในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2565 มีเพียงเดือนมีนาคม ที่มียอดจ าหน่ายรถจักรยานยนต ์ต ่ากว่าในช่วง เดียวกันของปี 
2564  
 ส าหรบัยอดจ าหน่ายรถจกัรยานยนตใ์นเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีการหดตวัต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี เช่นเดียวกัน 
ตัง้แต่ปี 2561 – 2563 และเริ่มกลบัมาฟ้ืนตวัในปี 2564 โดยมียอดจ าหน่ายรถจกัรยานยนต ์จ านวน 410,678 คนั เพิ่มขึน้ 3.3% 
จาก 397,616 คัน ในปี 2563 ซึ่งเพิ่มขึน้นอ้ยกว่าตลาดรวมรถจกัรยานยนตท์ั่วประเทศที่เพิ่มขึน้ 6.1% ส าหรบัยอดจ าหน่าย
รถจกัรยานยนตใ์นเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ในไตรมาส 1 ปี 2565 มีจ านวน 115,088 คนั ใกลเ้คียงกบัไตรมาสที่ 1 ปี 2564 
ที่มีจ านวน 115,563 คนั  

ส าหรบัโครงสรา้งผลิตภณัฑร์ถจกัรยานยนตใ์นปี 2564 รถครอบครวัมีสดัส่วน 53% เพิ่มขึน้จาก 52% ในปี 2563 รถ 
Scooter มีสดัส่วน 42% เพิ่มขึน้จาก 41% ในปี 2563 ส่วนกลุ่มรถ Sport ซึ่งรวมถึงรถ Big Bike ที่มีขนาดตัง้แต่ 150 CC ขึน้ไป 
หรือราคาเกิน 80,000 บาท มีสดัส่วน 5% ลดลงจาก 7% ในปี 2563 ซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวั ผูบ้รโิภคจึงเลือก
ซือ้รถรุน่ที่มีราคาไม่สงูและประหยดัน า้มนักว่า 

ตลาดรถยนต์    

ตลาดรวมรถยนตม์ีการหดตวัต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี ตัง้แต่ปี 2562-2564 โดยในปี 2564 มียอดจ าหน่าย 759,119 คนั 
ลดลง 4.2% จาก 792,110 คนั ในปี 2563 ซึ่งผูผ้ลิตรายใหญ่คาดการณว์า่ในปี 2565 ตลาดรวมรถยนตน์่าจะมียอดจ าหน่ายอยู่
ที่ประมาณ 860,000 คนั เพิ่มขึน้ 13.3% จากปีที่ผ่านมา ส าหรบัใน 2 เดือนแรกของปี 2565 มียอดจ าหน่ายรถยนต ์143,944 
คนั เพิ่มขึน้ 26.1% จาก 114,168 คนั ใน 2 เดือนแรกของปี 2564 
 ในปี 2564 มียอดจ าหน่ายรถยนตร์ายเดือนต ่ากว่าในช่วงเดียวกันของปี 2563 เป็นจ านวน 8 เดือน ยกเว้นเดือน
มีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน รวม 4 เดือน ที่มียอดจ าหน่ายสูงกว่าช่วงเดียวกันของปี 2563 ส าหรบัในช่วง 2 เดือนแรก ของปี 
2565 มียอดจ าหน่ายรายเดือนที่สงูกว่าในช่วงเดียวกนัของปี 2564 ทัง้ 2 เดือน 

ในปี 2564 บรษิัทมีสาขารวมทัง้สิน้ 75 สาขา ครอบคลมุ 57 จงัหวดัทั่วประเทศ และในราชอาณาจกัรกมัพชูา มีสาขา
รวม 12 สาขา คาดการณว์่าในระยะสัน้หากเศรษฐกิจในกมัพชูาฟ้ืนตวัดีขึน้ จะมกีารเปิดสาขาเพิม่ 2-3 สาขา ในชว่งปลายปี 
2565 หรือตน้ปี 2566 ขึน้อยู่กบัสภาวะเศรษฐกิจ ส่วนในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสาขารวม 3 สาขา และอยู่
ระหว่างการอนมุตัิใหเ้ปิดเพิ่มอีกจ านวน 3 สาขา รวมทัง้สิน้ 6 สาขา และในสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา มีสาขา 1 สาขา ซึ่ง
ไม่ไดม้ีการปล่อยสินเชื่อแลว้ ตัง้แต่เริ่มมกีารรฐัประหาร มเีพียงการรบัช าระหนีเ้ทา่นัน้ ตอ้งรอใหเ้หตกุารณก์ลบัมาเป็นปกติ ทาง
บรษิัทจึงจะกลบัเขา้ไปด าเนินการใหม่ ส าหรบัการเขา้ซือ้กจิการ Micro Finance ในเมยีนมา ทางบรษิัทตอ้งชะลอไวก้่อน 
จนกวา่เหตกุารณจ์ะกลบัมาสู่ภาวะปกติ 

ฐานะทางการเงิน 

มูลค่าสินทรัพย์รวมเทียบมูลค่าลูกหนีเ้ช่าซือ้ 
 ณ สิน้ปี 2564 บริษัทมีสินทรพัยร์วม 6,979.0 ลา้นบาท ลดลง 5.1%  จาก 7,357.0 ลา้นบาท ในปี 2563 ซึ่งในปี 
2564 มีลูกหนีเ้ช่าซือ้สทุธิรวม 3,949.0 ลา้นบาท คิดเป็น 56.6% ของมูลค่าสินทรพัยร์วม ลดลง 14.0% จากสิน้ปี 2563 ที่มี
ลูกหนีเ้ช่าซือ้รวม 4,591.0 ลา้นบาท ส าหรบัเงินสดและเงินฝากธนาคาร มีจ านวน 2,582.0 ลา้นบาท คิดเป็น 37.0% ของ
สินทรพัยร์วม ซึ่งเพิ่มสงูขึน้เป็นประวตัิการณ ์โดยเพิ่มขึน้ 16.7% จาก 2,213.0 ลา้นบาท ในปี 2563 ซึ่งบรษิัทมีเงินสดและเงิน
ฝากธนาคารมากพอส าหรบัใชใ้นการเขา้ซือ้กิจการอื่นๆ และขยายธุรกิจไดอ้ย่างรวดเร็วเมื่อสภาพเศรษฐกิจกลบัมาฟ้ืนตวั โดย
ทางบรษิัทไม่ตอ้งกูย้ืมเงินเพิ่ม 

 การเปรียบเทียบลูกหนีแ้ละคุณภาพลูกหนีเ้ช่าซือ้รถจักรยานยนต์-รถยนต์ 
ในปี 2564 บรษิัทมีลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนตใ์นประเทศรวม 2,494.0 ลา้นบาท ลดลง 16.7% จาก 2,993.0 ลา้น

บาท ในปี 2563 คุณภาพลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนตใ์นประเทศ มีลกูหนีค้า้งช ารระไม่เกิน 3 เดือน อยู่ที่ 92.6% ส่วนลกูหนี ้
คา้งช าระเกิน 3 เดือน อยู่ที่ 7.4% ส าหรบัลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนตใ์นต่างประเทศ รวม 1,134.0 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 6.9% 
จาก 1,061.0 ลา้นบาท ในปี 2563 คณุภาพลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนตใ์นต่างประเทศ มีลกูหนีค้า้งช าระไม่เกิน 3 เดือน อยู่ที่ 
94.6% ส่วนลกูหนีท้ี่คา้งช าระเกิน 3 เดือน อยู่ที่ 5.4% โดยมีภาพรวมลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนตท์ัง้ในและต่างประเทศ รวม 
3,629.0 ลา้นบาท ลดลง 10.5% จาก 4,054.0 ลา้นบาท ในปี 2563 ขณะที่คุณภาพลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนตท์ั้งในและ
ต่างประเทศ มีลูกหนีค้า้งช าระไม่เกิน 3 เดือน อยู่ที่ 93.2% ส่วนลูกหนีค้า้งช าระเกิน 3 เดือน อยู่ที่ 6.8% ดา้นลูกหนีเ้ช่าซือ้
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รถยนต ์รวม 184.0 ลา้นบาท ลดลง 14.0% จาก 214.0 ลา้นบาท ในปี 2563 โดยมีลูกหนีเ้ช่าซือ้รถยนตค์า้งช าระไม่เกิน 3 
เดือน อยู่ที่ 89.8% และมีลกูหนีค้า้งช าระเกนิ 3 เดือน อยู่ที่ 10.2%  ส าหรบัคณุภาพลกูหนีเ้ช่าซือ้รวม ในปี 2564 บรษิัทมีลกูหนี ้
เช่าซือ้ที่คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน อยู่ที่ 92.9% และมีลกูหนีค้า้งช าระเกิน 3 เดือน อยู่ที่ 7.1% และบริษัทไม่ไดใ้ชเ้กณฑจ์ดัชั้น
ลกูหนีต้ามสภาวิชาชีพบญัชี  ซึ่งท าใหก้ารรายงานคณุภาพลกูหนีข้องบรษิัทจะสะทอ้นคณุภาพลกูหนีท้ี่แทจ้รงิ 

 ความเพียงพอในการตัง้ส ารอง 
 ณ สิน้ปี 2564 บริษัทฯ มีการตัง้ส ารอง 372.0 ลา้นบาท ของมูลค่าลูกหนีร้วม เมื่อเทียบกับลูกหนีท้ี่คา้งช าระเกิน 3 
เดือน จ านวน 309.0 ลา้นบาท ซึ่งคิดเป็น 120.4% และเมื่อเทียบกบัลกูหนีท้ี่คา้งช าระเกิน 6 เดือน จ านวน 43.0 ลา้นบาท มีการ
ตัง้ส ารอง คิดเป็น 865.1% หรือ 8.6 เท่า ซึ่งบรษิัทฯ ไดม้ีการตัง้ส ารองไวอ้ย่างเพียงพอ 

 นอกจากนี ้นายประพล ยงัไดช้ีแ้จงเพิ่มเติมต่อที่ประชมุใหท้ราบว่า ถึงแมว้่าในปัจจุบนับรษิัทยงัไม่ไดเ้ขา้รว่มโครงการ
แนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (CAC) แต่บริษัทไดต้ระหนักและใหค้วามส าคัญกับเรื่องการต่อตา้นทุจริต
คอรปัชนั การรบัสินบนทกุประเภท โดยบรษิัทมีนโยบายชดัเจนในเรื่องนี ้รวมทัง้มีระบบควบคมุภายในท่ีเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้
เกิดการตรวจสอบ และป้องกันไม่ใหผู้บ้ริหารและพนักงานมีการทุจริต รวมทัง้บริษัทมีนโยบายการแจง้เบาะแสการกระท าผิด 
(Whistle Blowing Policy) และมีการเผยแพร่ช่องทางการรอ้งเรียนบนเว็บไซคข์องบริษัท  ซึ่งเป็นช่องทางใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียทุก
กลุ่ม ไดส่้งค ารอ้งเรียนหรือเบาะแสต่างๆ ในกรณีที่เกิดการทจุรติ ฉอ้โกงในสาระท่ีส าคญั 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

 นายปาลิต ตัน้เอง ผูถื้อหุน้รว่มประชมุดว้ยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดงันี.้- 

1. ในปี 2565  ผูบ้รหิารมีความกงัวล ในปัจจยัอะไรบา้ง ท่ีท าใหพ้อรต์สินเชื่อโตไม่ถึง 40% 

คณุประพล ชีแ้จงว่า ทางบรษิัทไม่มีปัญหาหรือติดขดัในเรื่องเงินลงทนุแต่อย่างใด แต่สิ่งที่เป็นกงัวลคือสงครามที่ 
ยืดเยือ้ระหว่างรสัเซียและยเูครน ซึ่งส่งผลใหร้าคาน า้มนัเพิ่มสงูขึน้มาก ประกอบกบัซพัพลายในการประกอบรถจกัรยานยนตไ์ม่
เป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจนเรื่องสภาวะเงินเฟ้อ จะท าใหล้กูคา้ไม่มีก าลงัทรพัยเ์พียงพอในการซือ้ ซึ่งจะเป็นปัญหาหลกั 

2. ในไตรมาส 1 ปี 2565 ผลการปล่อยสินเชื่อเป็นไปตามเป้าหรือไม่ เติบโต Q&Q เท่าไหร ่

คณุประพล ชีแ้จงว่า ตอ้งรอใหปิ้ดงบการเงินเรียบรอ้ยก่อน แต่โดยรวมแลว้การปล่อยสินเชื่อเติบโตไดค้่อนขา้งดี 

3. แนวโนม้ในการตัง้ส ารองในปี 2565 เป็นอย่างไร 

คณุประพล ชีแ้จงว่า ตามปกติในการปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึน้ ตอ้งมีการตัง้ส ารองเพิ่มขึน้ตามขนาดของพอรต์สินเชื่อ 
โดยมีการตดัค่าใชจ้่ายทางการตลาดทัง้จ านวน และทะยอยรบัรูร้ายได ้ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบตัิตามปกติของบรษิัทอยู่แล้ว 

4. เป้าหมายการติบโตของพอรต์สินเชื่อในไทย และต่างประเทศ ในอีก 2 ปี ขา้งหนา้ จะเป็นอย่างไร 

คณุประพล ชีแ้จงว่า ในอีก 2 ปีขา้งหนา้ ค่อนขา้งตอบยาก เนื่องจากความผนัผวน แต่ถา้ไม่มีเหตกุารณผิ์ดปกติ  
คาดว่าน่าจะกลบัมาเติบโตได ้เนื่องจากทางบรษิัทมีความพรอ้มในดา้นเงินลงทนุ  

5. คณุภาพลกูหนีข้องบรษิัทในปีนีจ้ะเป็นอย่างไร เมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา 

คณุประพล ชีแ้จงว่า ถา้มีการเปิดประเทศเรียบรอ้ยแลว้ และไม่มีการระบาดของเชือ้อย่างรุนแรง เศรษฐกิจก็จะ 
เริ่มฟ้ืนตวัได ้คุณภาพลกูหนีต้อ้งดีขึน้อย่างแน่นอน เนื่องจากประชาชนจะมีรายไดเ้พิ่มขึน้ แต่อย่างไรก็ตาม คงจะตอ้งดสูภาวะ
โดยรวมด้วย เนื่องจากในปัจจุบันเซี่ยงไฮ้มีการล็อกดาวน์  ซึ่งเป็นแหล่งซัพพลายของทั่วโลก ประกอบกับประเทศไทยมี
นักท่องเที่ยวชาวจีน เป็นจ านวน 1 ใน 3 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และหากนักท่องเที่ยวจีนยังไม่สามารถมาเที่ยวไทยได ้
ทางการท่องเที่ยวก็จะฟ้ืนตวัค่อนขา้งยาก จึงเป็นอีกปัจจยัที่น่าเป็นห่วง  
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 นายปณชยั ก่อสวสัดิ์วรกลุ ผูถื้อหุน้รว่มประชมุดว้ยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดงันี.้- 

1. ในปีที่ผ่านมา ผูบ้รหิารแจง้ว่า COVID ท าใหต้อ้งลดคน ใชเ้ทคโนโลยีมากขึน้ และมีการขายประกนั ในระยะยาว 
จะท าใหค้่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร/ยอดขาย จะลดลงเป็นเท่าไหร ่

คณุประพล ชีแ้จงว่า บรษิัทมี Network หรือสาขา เพื่อรองรบัลกูคา้เป็นจ านวนมาก แต่ในช่วงที่ผ่านมาตน้ทนุจะ 
สงู เนื่องจากมีลกูหนีไ้ม่มากพอ บริษัทใชร้ะบบ Digital มาช่วยลดค่าใชจ้่าย เช่น ยกเลิกการพิมพใ์บแจง้หนี ้เนื่องจากลกูคา้มี
การ Download App TK Plus / TK Line เพื่อใชง้านเพิ่มขึน้ค่อนขา้งมาก แต่อย่างไรก็ตามเรายงัคงตอ้งใชบ้คุลากรควบคู่กนัไป
กับเทคโนโลยี และทางบรษัทไดร้บัใบอนุญาตใหเ้ป็นนายหนา้ประกันวินาศภยั จะเป็นการเพิ่มบริการใหลู้กคา้ และช่วยสรา้ง
รายไดเ้พิ่ม โดยไม่ตอ้งเพิ่มตน้ทนุมาก 

 นายธีรภทัร นิคมานนท ์ผูถื้อหุน้รว่มประชมุดว้ยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดงันี.้- 

1. ขอทราบผลประกอบการและแนวโนม้ในกมัพชูา ลาว เมียนมา ในแต่ละเทศ บรษิัทอยู่ดนัดบัท่ีเท่าไหร่ 

คณุประพล ชีแ้จงว่า ผลประกอบการในกมัพชูา และ สปป.ลาว เป็นไปในแนวทางที่ดี ตวัเลขของบรษิัทจดัว่าอยู่ 
ในอันดับต้นๆ และมีโอกาสเติบโตได้มาก เนื่องจากหนี ้ครัวเรือนของต่างประเทศไม่สูงมาก โดยรวมคุณภาพลูกหนี ้ของ
ต่างประเทศดีกว่าลกูหนีใ้นประเทศไทย ซึ่งมีหนีค้รวัเรือนสงูมาก ประมาณ 90% ของ GDP 

2. บรษิัทมี 75 สาขา ใน 57 จงัหวดั และ 12 สาขาในต่างประเทศ ไม่ทราบว่ารูปแบบสาขาเป็นการตัง้สาขาเอง หรือ 
เป็นการนั่งอยู่กับรา้นจ าหน่ายจักรยานยนต ์และสาขาในไทยและต่างประเทศ มีลักษณะเหมือนหรือต่างกันอย่างไร และมี
จ านวนเซลลเ์ท่าไหร ่

คณุประพล ชีแ้จงว่า รูปแบบสาขาของบรษิัท เราท าเองทัง้หมด โดยมีรูปแบบท่ีใกลเ้คียงกนั ไม่แตกต่างกนัมาก 
ส่วนจ านวนพนกังานจะขึน้อยู่กบัปรมิาณลกูคา้ โดยมีพนกังานในประเทศมากกว่า ส่วนในกัมพชูา และ ลาว อยู่ในระหว่างการ
ขยายตวั 

3. บรษิัทมีการปล่อยสินเชื่อรถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้าบา้งหรือไม่ มีความเห็นอย่างไร สมควรเขา้ไปเล่นหรือไม่  มีมลูค่า 
การขายเป็นอย่างไร 

คณุประพล ชีแ้จงว่า ทางบรษิัทไม่ไดต้ัง้เงื่อนไขในการปล่อยสินเชื่อ แต่ในช่วงแรกๆ รถไฟฟ้าะมีราคาค่อนขา้งสงู 
ประกอบกับเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงเร็ว ถา้เรารอสกัระยะของก็จะมีคุณภาพดีและถูกลงเรื่อยๆ ดงันั้นในช่วงแรกบริษัท
อาจจะยังไม่เน้น แต่อย่างไรก็ตามเราพรอ้มที่จะปล่อยสินเชื่อ เนื่องจากเราเป็นผู้ให้บริการทางดา้นการเงิน ไม่ว่าจะเป็น
รถจกัรยานยนตท์ี่ใชน้ า้มนั หรือไฟฟ้า บรษิัทก็พรอ้มในการปล่อยสินเชื่อ 

 นายสเุมธ เอือ้งพลูสวสัดิ์ ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ สอบถามเพิ่มเติม ดงันี.้- 

1. ผลประกอบการของ TK Broker เป็นอย่างไรบา้ง และมีแนวโนม้อย่างไร 

คณุประพล ชีแ้จงว่า  ในดา้นผลประกอบการของ TK Broker จะตอ้งดีขึน้อย่างแน่นอน เพราะเราเริ่มจากฐานท่ี 
เป็นศนูย ์

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  น.ส.กาญจนาพฒัน ์  ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า เนื่องจากวาระนี้
เป็นวาระเพื่อทราบ ดงันัน้ผูถื้อหุน้จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงในวาระนี ้
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วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบบัญชี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2564  

ประธานฯ ไดใ้ห ้น.ส.ปฐมา พรประภา กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูร้ายงานต่อที่ประชมุ 

น.ส.ปฐมา ไดก้ล่าวชีแ้จงงบดลุและงบก าไรขาดทนุ ส าหรบัรอบบญัชีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2564 ดงันี ้

 รายได้ 
กลุ่มบรษิัทฐิติกรมีรายไดร้วม ในปี 2564 จ านวน 2,002.4 ลา้นบาท ลดลง 21.4% จาก 2,548.2 ลา้นบาท ในปี 2563 

ซึ่งประกอบดว้ยรายไดจ้ากการใหเ้ช่าซือ้รวม จ านวน 1,370.9 ลา้นบาท ลดลงจาก 1,993.6 ลา้นบาท ในปี 2563 เนื่องจาก
พอรต์เช่าซือ้ลดลง  รายไดจ้ากการใหกู้ย้ืมและสินเชื่อ Nano Finance จ านวน 18.0 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก 13.2 ลา้นบาท ในปี 
2563 และรายไดอ้ื่นๆ จ านวน 613.5 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก 541.3 ลา้นบาท ในปี 2563 เป็นผลมาจากบริษัทไดม้ีการจัดตัง้
หน่วยงานเฉพาะกิจในการติดตามหนีค้า้งช าระ  

ค่าใช้จ่าย 
 กลุ่มบริษัทมีค่าใชจ้่ายรวม ในปี 2564 จ านวน 1,378.6 ลา้นบาท ลดลง 33.5% จาก 2,074.4 ลา้นบาท ในปี 2563  
โดยลดลงจากค่าใชจ้่ายหลกั คือ ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู ตน้ทนุทางการเงิน และดอกเบีย้ที่
ลดลงดว้ย 

ก าไรสุทธ ิ
 กลุ่มบริษัทมีก าไรสทุธิ ในปี 2564 จ านวน 471.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 28.4% จาก 367.6 ลา้นบาท ในปี 2563 หรือมี
ก าไรต่อหุน้เป็น 0.94 บาท/หุน้ เพิ่มขึน้ 27.0% จาก 0.74 บาท/หุน้ ในปี 2564 โดยมีจ านวนหุน้รวม 500 ลา้นหุน้ 

 สัดส่วนของรายได้ 
 สดัส่วนรายไดข้องกลุ่มบริษัทในปี 2564 มีรายไดห้ลกัมาจากการใหเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนต์อยู่ที่ 67.9% ลดลงจากปี 
2563 ซึ่งอยู่ที่ 77.6% เนื่องจากพอรต์เช่าซือ้ที่ลดลง ส าหรบัรายไดจ้ากการใหเ้ช่าซือ้รถยนตอ์ยู่ที่ 0.5% ใกลเ้คียงกบัปี 2563 ซึ่ง
อยู่ที่ 0.6% และรายไดอ้ื่นๆ อยู่ที่ 31.6% เพิ่มขึน้จากปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 21.8% 

สินทรัพย์หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2564 กลุ่มบรษิัทฐิติกรมีสินทรพัยร์วม 6,979.0 ลา้นบาท ลดลง 5.1% จาก 7,356.8 ลา้นบาท ในปี 2563 ซึ่ง

ส่วนใหญ่เป็นบญัชีลูกหนีเ้ช่าซือ้รวม 3,812.4 ลา้นบาท ประกอบดว้ยลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจักรยานยนต ์3,628.7 ลา้นบาท ลดลง 
10.5% จาก 4,054.2 ลา้นบาท ในปี 2563 ลกูหนีเ้ช่าซือ้รถยนต ์183.7 ลา้นบาท ลดลง 14.3% จาก จาก 214.4 ลา้นบาท ในปี 
2563 ส่วนหนีสิ้นรวม 1,322.0 ลา้นบาท ลดลง 33.9% จาก 2,000.5 ลา้นบาท เนื่องจากพอรต์เช่าซือ้ลดลง ส่งผลใหเ้งินกูย้ืม
ลดลงดว้ย ท าให้บริษัทมีเงินสดคงเหลือค่อนข้างมาก และในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 5,657.0 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 5.6% จาก 
5,356.3 ลา้นบาท ในปี 2563 

 ส าหรบัรายละเอียดเก่ียวกบังบดลุและงบก าไรขาดทนุส าหรบัรอบบญัชีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2564 รวมถึงการวิเคราะห์
และค าอธิบายฯ มีอยู่ในหนงัสือแบบ One Report ประจ าปี 2564 ที่ส่งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ ตัง้แต่หนา้ 94 เป็นตน้ไป โดยงบ
การเงินดงักล่าวผ่านการตรวจสอบรบัรองจากผูส้อบบญัชีและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทไดใ้หค้วาม
เห็นชอบแลว้ และมีการวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ รายงานไวใ้นหนา้ 47 – 52 ของแบบ One Report ดว้ยแลว้    

น.ส.ปฐมา ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุ ส าหรบัรอบบญัชีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ 

 น.ส.กาญจนาพฒัน ์ แจง้ว่าในวาระนีจ้ะใชเ้สียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน และขณะนี ้
มีผูถื้อหุน้มาเขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้ 4 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้392,252,545 หุน้ 

มติ    ที่ประชมุพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันทอ์นมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุ ส าหรบัรอบบญัชี สิน้สดุ 31 ธันวาคม 
2564 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
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เห็นดว้ย 392,140,845 หุน้   คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของจ านวนหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่เห็นดว้ย      -ไม่มี-         คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 ของจ านวนหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง        111,700 หุน้   
บตัรเสีย      -ไม่มี- 
 

วาระที ่4   พิจารณาจัดสรรก าไรประจ าปี 2564 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 2564 บริษัทมีก าไรสทุธิ (งบการเงินรวม) หลงัหกัภาษีเงินได ้471.8 ลา้นบาท มี
ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรจ านวน 4,152.7 ลา้นบาท (งบการเงินรวม) ซึ่งตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2565 วนัที่ 
22 กมุภาพนัธ ์2565 คณะกรรมการเห็นสมควรใหน้ าเงินก าไรมาจดัสรรเป็นเงินปันผลจ่ายใหก้ับผูถื้อหุน้ ตามที่ปรากฎรายชื่อผู้
ถือหุน้ ณ วนัปิด Record date วนัที่ 8 มีนาคม 2565 ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ จ านวน 500 ลา้นหุน้ รวมเป็น
เงินทั้งสิน้ 250.0 ลา้นบาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ส าหรบัก าไรส่วนที่เหลือ 
บรษิัทจะน าไปเป็นเงินก าไรสะสมส่วนที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรต่อไป 

น.ส.ปฐมา ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ 

 น.ส.กาญจนาพฒัน ์ แจง้ว่าในวาระนีจ้ะใชเ้สียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ใน
อตัราหุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 250.0 ลา้นบาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลใหก้ับผูถื้อหุน้ ในวนัท่ี 19 
พฤษภาคม 2565 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 392,252,545 หุน้   คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของจ านวนหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่เห็นดว้ย  -ไม่มี-         คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 ของจ านวนหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง  -ไม่ม-ี 
บตัรเสีย  -ไม่มี- 

วาระที่ 5   พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน แทน
กรรมการอิสระ ทีค่รบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปี 

วาระที ่5.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

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 ้
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1. นางเสาวนีย ์กมลบตุร กรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
2. นายวิบลูย ์เพิ่มอารยวงศ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
3. นายรกัสนิท พรประภา กรรมการ / กรรมการบรหิาร 
4. นายประพล พรประภา กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบรหิาร 

ในจ านวนนี ้มีกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ นายวิบูลย ์เพิ่มอารยวงศ ์ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ครบ 9 ปี และไม่
ประสงค ์ท่ีจะต่อวาระกรรมการอิสระในครัง้นี ้ดงันัน้ น.ส.กาญจนาพฒัน ์ จึงไดก้ล่าวเรียนเชิญกรรมการที่มีรายชื่อทัง้ 3 ท่าน  
ออกจากหอ้งประชุม หลงัจากที่มีการลงคะแนนเสียงเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ จึงจะเรียนเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้มายังที่
ประชมุต่อไป 

บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อในครัง้นี ้ไดผ่้านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท ว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสม 
และคณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการอิสระจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ดงันัน้จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ในปีนีก้ลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบรษิัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ไดพ้ิจารณาคดัเลือก โดยมีประวตัิกรรมการแต่ละท่าน
ตามเอกสารที่จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้ มีรายชื่อดงันี ้

1. นางเสาวนีย ์กมลบตุร กรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
2. นายรกัสนิท พรประภา กรรมการ / กรรมการบรหิาร 
3. นายประพล พรประภา กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบรหิาร 

ประธานฯ ไดข้อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบรษิัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ 

น.ส.กาญจนาพฒัน ์ ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่าการเก็บบตัรลงคะแนนในวาระนี ้จะเก็บบตัรลงคะแนนทัง้หมดจากผูถื้อหุน้
ทกุรายทัง้ที่ลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบตัรลงคะแนนครัง้เดียวหลงัจากผูถื้อหุน้ลงคะแนน
เสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล ครบทัง้ 3 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอแลว้ ในวาระที่ 5.1 และ เลือกตัง้กรรมการใหม่ 1 ท่าน 
แทนกรรมการอิสระที่ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปี ในวาระท่ี 5.2  โดยในวาระนี ้จะใชเ้สียงขา้งมากของ
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยเสียงขา้งมาก อนุมตัิใหก้รรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบรษิัทตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงของจ านวนหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

 

ล าดบั ชื่อกรรมการ ประเภทกรรมการ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
1 นางเสาวนีย ์กมลบตุร กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ 
 

392,252,545 
เสียง 

(100.00%) 

0 เสียง 
(0.00%) 

0 เสียง 
 

0 เสียง 

2 นายรกัสนิท พรประภา กรรมการ / 
กรรมการบรหิาร 

 

392,122,045 
เสียง 

(99.9667%) 

130,500 
เสียง 

(0.0333%) 

0 เสียง 
 

0 เสียง 

3 นายประพล พรประภา กรรการ / 
กรรมการบรหิาร / 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 

392,122,045 
เสียง 

(99.9667%) 

130,500  
เสียง 

(0.0333%) 

0 เสียง 
 

0 เสียง 

วาระที่ 5.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน แทนกรรมการอิสระ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระครบ 9 ปี 

 เนื่องดว้ย มีกรรมการอิสระ 1 ท่าน ท่ีตอ้งออกตามวาระ คือ 
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  นายวิบลูย ์เพิ่มอารยวงศ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 มีการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปี ในเดือนเมษายน 2565 ตามแนวปฏิบตัิที่ดี เรื่องธรรมาภิบาลของบริษัท 
ซึ่งมีการก าหนดเป็นนโยบาย จ ากดัจ านวนปีในการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไวไ้ม่เกิน 9 ปี  

 ดงันัน้ นายวิบลูย ์เพิ่มอารยวงศ ์ประสงคท์ี่จะไม่ต่อวาระการเป็นกรรมการอิสระ และขอสิน้สดุการท าหนา้ที่กรรมการ 
โดยใหม้ีผลในวันที่ 25 เมษายน 2565 หลังการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 เสร็จสิน้ และจากการไม่ต่อวาระของ
กรรมการบริษัทในครัง้นี ้เป็นผลท าใหต้  าแหน่งกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนว่างลงดว้ย คณะกรรมการบรษิัทจึงมี
มติใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 1 ท่าน เป็นกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ดัง
รายชื่อต่อไปนี ้

  นาย ณ กาฬ  เลาหะวิไลย กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ส าหรบัรายละเอียด และประวตัิของบคุคลท่านนี ้สามารถดไูดจ้ากเอกสารแนบ ท่ีจดัส่งใหแ้ลว้ 

มติ    ที่ประชมุพิจารณาแลว้มีมติดว้ยเสียงขา้งมาก อนมุตัิแต่งตัง้กรรมการใหม่ 1 ท่าน คือ นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย 
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมกาชดุย่อยของบรษิัท ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นดว้ย 392,252,545 หุน้   คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของจ านวนหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่เห็นดว้ย  -ไม่มี-         คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 ของจ านวนหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง  -ไม่ม-ี 
บตัรเสีย  -ไม่มี- 

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 
5. นาย ณ กาฬ  เลาหะวิไลย 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 

วาระที ่6   พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565                                                                                                                                                       

ประธานฯ ไดใ้ห ้น.ส.กาญจนาพฒัน ์ เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชมุ 

น.ส.กาญจนาพฒัน ์ ไดก้ล่าวชีแ้จงว่าส าหรบัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่
ประชุมใหอ้นุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปี 2564 โดยกรรมการชุด
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ย่อย (เฉพาะกรรมการอิสระและที่ปรกึษากรรมการจากภายนอก) ไดร้บัค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชมุ รายละ 40,000 บาท ต่อการ
ประชุมต่อครัง้ ซึ่งเท่ากบัปี 2564 และประธานกรรมการชดุย่อย ไดร้บัค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชมุ 45,000 บาท ต่อการประชุม
ต่อครัง้ ซึ่งเท่ากบัปี 2564 และเพิ่มเติมใหม้ีการจดัประชมุกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผูบ้รหิาร (Non Executive Director) โดย
จะมีการจ่ายค่าเบีย้ประชมุครัง้ละ 10,000 บาท 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดง
ความคิดเห็น จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ตามที่เสนอ 

น.ส.กาญจนาพฒัน ์ แจง้ว่าในวาระนีจ้ะใชเ้สียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของผูถื้อหุน้ทัง้หมดที่มาประชมุ และขณะนีม้ีผู้
ถือหุน้มาเขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้ 1 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้392,926,345 หุน้ 

 มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2565 ในวงเงินไม่เกนิ 3,000,000 บาท โดยกรรมการชดุย่อย (เฉพาะกรรมการอิสระและที่ปรกึษากรรมการจากภายนอก) ไดร้บั
ค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชุม รายละ 40,000 บาท ต่อการประชุมต่อครัง้ และประธานกรรมการชดุย่อย ไดร้บัค่าตอบแทนเป็น
เบีย้ประชุมรายละ 45,000 บาท ต่อการประชมุต่อครัง้ ตามที่เสนอ และเพิ่มเติมใหม้ีการจดัประชมุกนัเองของกรรมการที่ไม่ใช่
ผูบ้รหิาร (Non Executive Director) โดยจะมีการจ่ายเบีย้ประชมุครัง้ละ 10,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 392,926,345 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 2565 

ประธานฯ  ไดใ้ห้  น.ส.กาญจนาพัฒน์  เป็นผู้ชีแ้จงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี
ประจ าปี 2565 ต่อที่ประชมุ 

น.ส.กาญจนาพฒัน ์ แจง้ต่อที่ประชมุว่า ส าหรบัปี 2565 คณะกรรมการบรษิัทฯ ไดพ้ิจารณาเสนอชื่อผูส้อบบญัชีของ
บรษิัทและบรษิัทย่อย จ านวน 3 ท่าน จาก บรษิัท เอ็ม อาร ์แอดน ์แอส โซซิเอท จ ากดั ดงัรายชื่อต่อไปนี.้-  

1. นายเมธี รตันศรีเมธา  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่  3425    หรือ 
(เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทและบรษิัทย่อย ในปี 2564) 

2. นายพิศิษฐ์  ชีวะเรืองโรจน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่  2803 หรือ 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ) 

3. นางสาวกรทิพย ์วาณิชวิเศษกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่  6947    
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ) 

 ผูส้อบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ ไม่มีความสมัพนัธห์รือมีส่วนไดเ้สียกบับริษัท / บริษัทย่อย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชี เป็นจ านวนเงิน 3,630,000 บาท ซึ่งมากกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2564 ที่มีค่าสอบบัญชี  เป็น
จ านวนเงิน 3,340,000 บาท 

ประธานฯ  ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความ
คิดเห็น จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 

น.ส.กาญจนาพฒัน ์ แจง้ว่าในวาระนีจ้ะใชเ้สียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 มติ    ที่ประชมุพิจารณาแลว้มีมติดว้ยเสียงขา้งมาก อนมุตัิแต่งตัง้ นายเมธี รตันศรีเมธา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 
3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ นางสาวกรทิพย ์วาณิชวิเศษกุล ผูส้อบบญัชีรบั
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อนญุาตเลขที่ 6947 จากบรษิัท เอ็ม อาร ์แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั เป็นผูส้อบบัญชีของบรษิัทและบรษิัทย่อย ส าหรบัรอบบญัชี
ปี 2565 และก าหนดค่าสอบบญัชีเป็นเงิน 3,630,000 บาท ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย 392,926,345 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 ของจ านวนหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่เห็นดว้ย        -ไม่มี-   คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 ของจ านวนหุน้ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง  -ไม่มี- 
บตัรเสีย  -ไม่มี- 

วาระที ่8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

 ประธานฯ  ไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า หากท่านใดมีเรื่องอื่นๆ ใหเ้สนอต่อท่ีประชมุได ้ 

 นายปาลิต ตัน้เอง ผูถื้อหุน้รว่มประชมุดว้ยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดงันี.้- 

1. ปัจจบุนัการแข่งขนัในตลาดเช่าซือ้รถจกัรยานยนตส์งูมาก โดยมีทัง้การลดดอกเบีย้เหลือ 20-25% การขยายงวด 
ผ่อนช าระ 36-48 งวด บริษัทจ าเป็นตอ้งลดดอกเบีย้ให้ใกล้เคียงตลาด หรือขยายงวดการผ่อนช าระดว้ยหรือไม่ และใช้
ระยะเวลาก่ีวนัในการอนมุตัิใหเ้ช่าซือ้ 

 คุณประพล ชีแ้จงว่า ในการอนุมตัิสินเชื่อของบรษิัท โดยปกติบริษัทใชเ้วลาเป็นหลกัชั่วโมง ยกเวน้กรณีที่เอกสารไม่
พรอ้ม อาจตอ้งใชเ้วลาประมาณ 1 วนั  ส าหรบัเรื่องการลดดอกเบีย้ และขยายระยะเวลาในการผ่อนช าระ ถือว่าเป็นความเส่ียง 
ซึ่งมีผูใ้หบ้ริการหลายรายพรอ้มที่จะรบัความเส่ียง แต่ทางบริษัทไม่เนน้การแข่งขันดา้นราคาในสภาวะที่มีการแข่งขันรุนแรง
เกินไป และผิดปกติจนอาจก่อใหเ้กิดความเส่ียง  โดยทางบรษิัทจะรอเวลาที่เหมาะสมเพื่อจะกลบัมาขยายตวัใหม่       

 นายสพุจน ์วีระเจรญิกลุ ผูถื้อหุน้รว่มประชมุดว้ยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดงันี.้- 

1. บรษิัทมีธุรกิจใหม่ๆ ท่ีจะท าเพิ่มอีกหรือไม่ 

 คณุประพล ชีแ้จงว่า ทางบริษัทคงจะเนน้ธุรกิจเดิม แต่ขยายพืน้ที่มากขึน้ไปในประเทศเพื่อนบา้น ซึ่งประชากรมีอายุ
นอ้ย และมีรายไดม้ากขึน้ ในขณะที่ในประเทศไทย จ านวนประชากรมีอตัราการขยายตวันอ้ยลง ในขณะเดียวกันก็มีอายุมาก
ขึน้ ดงันัน้ คงจะเป็นการเนน้ธุรกิจเดิม แต่เพิ่มพืน้ที่ใหบ้ริการ ส่วนธุรกิจอื่นๆ ก็จะตอ้งดตู่อไปว่าสามารถท าอะไรเพิ่มขึน้ได ้ใน
ฐานลกูคา้เดิมที่บรษิัทมีอยู่ เพื่อเป็นการไม่เพิ่มตน้ทนุท่ีมากจนเกินไป 

 นางรุง่ศรี เจียรนยัขจร ผูถื้อหุน้รว่มประชมุดว้ยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดงันี.้- 

1. ดอกเบีย้เช่าซือ้ ที่ สคบ.พิจารณา ปัจจบุนัผลเป็นอย่างไร 

 คุณประพล ชีแ้จงว่า ยังไม่มีผลสรุปออกมา โดยทางบริษัท สมาคมเช่าซือ้รถจักรยานยนต ์สมาคมเช่าซือ้รถยนต ์
สมาคมธนาคารไทย ไดร้วมตวักันเพื่อเขา้พบรฐัมนตรีประจ าส านกันายกฯ เนื่องจาก สคบ. มีการก าหนดเพดานดอกเบีย้อยู่ที่ 
15% ซึ่งไดม้ีการใหม้ีการรบัฟังความคิดเห็น และปรบัเพดานดอกเบีย้ใหม่อยู่ที่ 20% ซึ่งอตัราดอกเบีย้ยงัคงไม่สมัพนัธก์บัความ
เส่ียง จึงมีการเชิญหน่วยงานและองคก์รที่เก่ียวขอ้งมาร่วมกันท าวิจยัเพื่อหาตน้ทุนที่เหมาะสม  โดยทางบริษัทไดจ้ดัท าขอ้มูล
และส่งใหธ้นาคารแห่งประเทศไทยเพื่อใชป้ระกอบการวิเคราะหต์น้ทนุของธุรกิจเช่าซือ้ และอยู่ระหว่างการพิจารณา แต่อย่างไร
ก็ตามทางรฐับาลตอ้งการลดค่าใชจ้่ายใหก้ับประชาชน แต่ตอ้งพิจารณาดว้ยว่าถา้ดอกเบีย้ต ่าจนเกินไป และไม่มีผูใ้หบ้ริการ 
อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายกบัประชาชนได ้

 นายธีรภทัร นิคมานนท ์ ผูถื้อหุน้รว่มประชมุดว้ยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดงันี.้- 

1. ใน สปป.ลาว ดอกเบีย้เงินกู ้7-13% (ธนาคารแห่ง สปป.ลาว) บรษิัทปล่อยสินเชื่อที่ก่ีเปอรเ์ซ็นต ์



  

                   บริษัท ฐิติกร จ ำกดั (มหำชน)  
                69 ถ.รำมค ำแหง แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240. โทร 02-310-7000 , โทรสำร 0-2318-3339  
                URL : http://www.tk.co.th , Email : investor@tk.co.th 
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 คุณวีระชัย เลิศลักษณ์ปรีชา (IR) ชีแ้จงว่า ทางบริษัทใชบ้ริการกับสถาบันการเงินไทย ที่ไปเปิดสาขาใน สปป.ลาว 
โดยดอกเบีย้ที่บริษัทกูย้ืมมีตน้ทุนอยู่ที่ 4-5% ส่วนดอกเบีย้ในการปล่อยสินเชื่อที่ สปป.ลาว จะสงูกว่าที่ปล่อยในประเทศไทย
เล็กนอ้ย 

2. การมาของรถไฟลาว - จีน  มีแนวโนม้เป็นบวกอย่างไรกบัธุรกิจ 

 คณุประพล ชีแ้จงว่า ถา้มีการเชื่อมโยงกนัเพิ่มมากยิ่งขึน้ ก็จะท าใหเ้ศรษฐกิจดียิ่งขึน้ไปดว้ย 

 นายปาลิต ตัน้เอง ผูถื้อหุน้รว่มประชมุดว้ยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดงันี.้- 

1. ขอความคืบหนา้ M&A ในประเทศและต่างประเทศ ว่ามีดีลอะไรท่ีเราสนใจหรือไม่ 

คณุประพล ชีแ้จงว่า  ในช่วงเศรษฐกิจที่ดอกเบีย้ต ่า  ผูต้อ้งการจะขายกิจการมกัตอ้งการราคาสงู ซึ่งอาจจะไม่คุม้ค่า 
และทางบริษัทไดเ้ฝ้าดูอยู่ตลอด หากเห็นว่ามีความเหมาะสมจะมาเรียนน าเสนอต่อผูถื้อหุน้ ซึ่งบรษิัทคิดว่าในการซือ้กิจการ
ตอ้งดูในระยะยาวว่าสามารถท าได ้เนื่องจากบริษัทมีเงินทุนพรอ้ม เมื่อโอกาสมาถึงและมีความเหมาะสมในดา้นราคา ก็
สามารถเขา้ด าเนินการไดใ้นทนัที 

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุว่ามคี  าถามหรือขอ้เสนอแนะอื่นใดอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเรื่องอื่นหรือ
สอบถามเพิ่มเติมแลว้ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและปิดประชมุเวลา 15.30 น. 
            

 
 
 
 
 

______________________________________                                                                              
                                           (ดร.ชมุพล พรประภา) 
                                   ประธานกรรมการ 
 
 
 
น.ส. เกษรา เชยีรแกว้  ผูบ้นัทึกการประชมุ 
นายวีระชยั เลิศลกัษณป์รีชา / นายอภิชยั เอือ้มเสถียรพร  ผูต้รวจทาน 

 


