ที่ TK.024/2560

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2560
บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมือ่ วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เริ่ มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมใหญ่ ชัน้ 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต
เลขที่ 69 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เริ่มการประชุม
ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ เป็ นประธานที่ประชุม นายวรพงษ์ ปั งสกุลยานนท์ ทําหน้ าที่ผ้ ูดําเนินการ
ประชุม ได้ กล่าวแนะนําผู้เข้ าร่ วมประชุมประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัท 11 ท่าน จากทัง้ หมด 11 ท่าน คิดเป็ น 100% ของ
กรรมการทังหมด
้
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ผู้สอบบัญชี และตัวแทนที่ปรึ กษากฏหมาย
ดังนี ้
1. ดร.ชุมพล พรประภา
2. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปั สร
3. นายทวีป ชาติธํารง
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ
นายวิบลู ย์ เพิ่มอารยวงศ์
นายรักสนิท พรประภา
นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
นางสาวปฐมา พรประภา
นายประพล พรประภา
นางบุษกร เหลีย่ มมุกดา

11. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิน่ บุนนาค

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ และรักษาการ CFO
กรรมการ และรองกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ, กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง และผู้จดั การฝ่ ายบัญชี
กรรมการ และกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

นายจักก์ ช ัย พานิชพัฒ น์ ที่ป รึ กษาคณะกรรมการบริ ษัท โดยมีคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ย งอีก 2 ท่า น ซึ่ง
ประกอบด้ วยผู้บริ หารของบริ ษัทฯ เข้ าร่ วมประชุม ดังนี ้
1. นายพิสิฎฐ์ เปลีย่ มทรัพย์
2. นางสุภชั ฌา ทวีรักษ์

กรรมการบริ หารความเสีย่ งและทีป่ รึ กษา (เทียบเท่าผู้จัดการฝ่ าย)
กรรมการบริ หารความเสีย่ งและทีป่ รึ กษา (เทียบเท่าผู้จัดการฝ่ าย)
ดูแลงานตรวจสอบภายใน

โดยมี นายอัครเดช เปลีย่ นสกุล จากบริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อย เข้ าร่วมประชุม นายอาคม พัวบัณฑิตกุล ตัวแทนทีป่ รึกษากฎหมายจาก บริ ษัท เอส.พี.อินเตอร์ แนชัน่ แนล จํากัด ทําหน้ าที่
ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อให้ การประชุมเป็ นไปอย่างโปร่ งใสถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท และมี
ตัวแทนอาสาพิทกั ษ์ สทิ ธิ์ผ้ ถู ือหุ้น จากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทยเข้ าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ คุณวิจิตรา เกื ้อกูลวงศ์

บริ ษัทฯ ได้ ดาํ เนินการก่อนการประชุม ดังนี ้
1. บริ ษัทฯ ได้ ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ไปยังผู้ถือหุ้น เป็ นเวลา 21 วันล่วงหน้ าก่อนการ
ประชุม โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560
2. บริ ษัทฯ ได้ แจ้ งวาระการประชุมพร้ อมความเป็ นมาและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ
รวมทังเอกสารประกอบการประชุ
้
มต่างๆ ที่เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ล่วงหน้ าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม เพือ่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้น
มีเวลาศึกษาข้ อมูล และได้ แจ้ งการดําเนินการดังกล่าวของบริ ษัทฯ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบโดยผ่านช่องทางการเปิ ดเผยข้ อมูลของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560
3. บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสว่ นร่ วมในการเสนอเรื่ องทีเ่ ห็นว่ามีความสําคัญและสมควรบรรจุเป็ นระเบียบ
วาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับเลือกตังเป็
้ นกรรมการ ล่วงหน้ าเป็ นเวลา 3 เดือน ตังแต่
้
วันที่ 5 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยเมือ่ สิ ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องเพือ่ บรรจุเป็ นวาระ
เพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเข้ ามายังบริ ษัทฯ
โดยมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมรวมทังสิ
้ ้น 64 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 414,234,284 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 82.85 ของจํานวนหุ้นทีจ่ ําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
500,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท
นายวรพงษ์ กล่าวชี ้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงว่า ในการออกเสียงลงคะแนนจะ
นับ 1 หุ้นเป็ น 1 เสียง (One Share : One Vote) และจะใช้ บตั รลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่
เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ยกเว้ นวาระที่ 5 เรื่ องการเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล ซึง่ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุก
รายทีเ่ ข้ าร่วมประชุม ทังผู
้ ้ ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในวาระ
นี ้ครัง้ เดียวหลังจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลครบทุกรายแล้ ว และหากกรณีแสดงเจตนาไม่
ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรื อกรณีมีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกํากับบริ เวณที่
ขีดฆ่า จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย สําหรับผู้ถือหุ้นทีไ่ ม่สง่ บัตรลงคะแนนเสียงไม่วา่ กรณีใดก็ตาม บริ ษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้ วยและจะ
นับรวมเป็ นคะแนนเสียงเห็นด้ วยในวาระนันๆ
้ สําหรับผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะทีป่ ระสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วยหรื องด
ออกเสียงในวาระใด ขอให้ ยกมือและบันทึกการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และประธานฯ จะให้ เจ้ าหน้ าทีเ่ ก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงเพือ่ นํามาตรวจนับ และถือว่าผู้ถือหุ้นทีไ่ ม่ได้ ยกมือในทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิตามที่ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาลงมติ
ประธานทีป่ ระชุมได้ กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2559 เมื่อวัน ที่ 26 เมษายน 2559
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
26 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมทีจ่ ดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
นายวรพงษ์ แจ้ งว่าในวาระนี ้จะใช้ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะนี ้มีผ้ ถู ือหุ้น
มาเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเป็ น 66 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 414,575,884 หุ้น
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 26
เมษายน 2559 ตามทีป่ ระธานฯ เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
414,575,884 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย - ไม่มีคิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง -ไม่มีบัตรเสีย ไม่มี-
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2559
ประธานฯ ได้ ให้ นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้รายงานต่อทีป่ ระชุม
นายประพล ได้ กล่าวรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2559 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่
24 กุมภาพันธ์ 2560 ดังมีรายละเอียดในรายงานประจําปี 2559 ดังนี ้
ตลาดรถจักรยานยนต์
ตลาดรวมรถจักรยานยนต์ปี 2559 มียอดจําหน่าย 1,738,254 คัน เพิ่มขึ ้น 4.0% จาก 1,671,237 คัน ในปี 2558
สําหรับในไตรมาส 1 ปี 2560 มียอดจําหน่าย 461,817 คัน เพิ่มขึ ้น 1.6% เมือ่ เทียบกับไตรมาส 1 ปี 2559 ที่มียอดจําหน่าย
454,333 คัน
สําหรับปี 2560 ผู้ผลิตรายใหญ่คาดว่าจะมียอดจําหน่ายรถจักรยานยนต์อยู่ที่ 1,750,000 คัน ซึ่งใกล้ เคียงกับตลาด
รถจักรยานยนต์ในปี 2559 โดยในปี 2560 ตลาดรถจักรยานยนต์น่าจะโตขึ ้นเล็กน้ อย หลังจากที่ลดลงอย่างต่อเนื่องมาเป็ น
เวลาประมาณ 3 ปี
ในปี 2559 มียอดจําหน่ายรถจักรยานยนต์รายเดือนสูงกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2558 เป็ นเวลา 9 เดือน และมีเพียง
3 เดือน ที่มียอดจําหน่ายรถจักรยานยนต์ตํ่ากว่าในช่วงเดียวกันของปี 2558 ซึง่ เป็ นแนวโน้ มที่ดี
ส่วนยอดจําหน่ายรถจักรยานยนต์เขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล ตังแต่ปี
้
2555 เป็ นต้ นมา ไม่สามารถแยกได้ ว่าเป็ น
การซื ้อเงินสด หรื อเช่าซื ้อ เนือ่ งจากกรมการขนส่งทางบกไม่ได้ จําแนกประเภทข้ อมูล สําหรับยอดจําหน่ายในปี 2559 ในเขต
กรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑล เพิ่มขึน้ 10.5% เมื่อ เที ยบกับปี 2558 ซึง่ เพิ่มสูงกว่าตลาดรวมรถจักรยานยนต์ ที่เ พิ่มขึน้ 4.0%
เนื่องจากในเขตกรุงเทพฯ และปริ มณฑล ได้ รับผลกระทบต่างๆ น้ อยกว่าในต่างจังหวัด เช่น ภาวะภัยแล้ ง เป็ นต้ น ส่วนประเภท
ของรถจักรยานยนต์ที่มียอดจําหน่ายสูงคือ รถครอบครัว และรถ Automatic สําหรับรถ Sport และ Big Bike ซึ่งมีขนาดตังแต่
้
150 CC ขึ ้นไป แต่ไม่ถงึ 500 CC ได้ รับความนิยมมากขึ ้นและมียอดจําหน่ายสูงขึ ้นกว่าปี ทีผ่ า่ นมา เนื่องจากผู้ผลิตจากประเทศ
ญี่ปนและยุ
ุ่
โรป เข้ ามาผลิตในประเทศไทยมากขึ ้นในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา
สําหรับโครงสร้ างผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์ในปี 2559 รถครอบครัวมีสดั ส่วนเพิ่มขึ ้นเป็ น 48% จาก 46% ในปี 2558
และรถ Scooter มีสดั ส่วน 35% เท่ากับในปี 2558 ส่วนกลุม่ รถ Sport ซึ่งรวมถึงรถ Big Bike ที่มีขนาดตังแต่
้ 150 CC ขึ ้นไป
แต่ไม่ถงึ 500 CC และมีราคาประมาณ 80,000 - 200,000 บาท มีสดั ส่วนลดลงเป็ น 17% จาก 19% ในปี 2558
ตลาดรถยนต์
ในปี 2555 รัฐบาลมีโครงการรถคันแรก ตลาดรวมรถยนต์ทาํ สถิตสิ งู สุดที่ 1,434,669 คัน เพิ่มขึ ้น 80.7% จากปี 2554
และเมื่อมีการส่งมอบรถยนต์คนั แรกเสร็ จสิ ้นในครึ่งปี แรกของปี 2556 ยอดจําหน่ายรถยนต์ก็ลดลงอย่างต่อเนือ่ งจนถึงปี 2559
เป็ นเวลา 4 ปี โดยในปี 2559 มียอดจําหน่ายอยูท่ ่ี 768,788 คัน ลดลง 3.9% เมือ่ เทียบกับปี 2558 ที่มียอดจําหน่าย 799,632
คัน สําหรับในปี 2560 ผู้ผลิตคาดการณ์วา่ ยอดจําหน่ายน่าจะโตขึ ้นอยูท่ ร่ี าว 800,000 คัน และในปี นี ้น่าจะเป็ นปี แรกที่ตลาด
รวมรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และตลาดส่งออก กลับมาโตขึ ้นพร้ อมกันทังสามตลาด
้
ในปี 2559 มียอดจําหน่ายรถยนต์รายเดือนสูงกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2558 เป็ นเวลา 5 เดือน และมียอดจําหน่าย
รถยนต์รายเดือนตํ่ากว่าในช่วงเดียวกันของปี 2558 เป็ นเวลา 7 เดือน
ในปี 2559 บริ ษัทฯ ไม่มกี ารเปิ ดสาขาเพิม่ ในประเทศไทย ในปั จจุบนั มีสาขารวมทังสิ
้ ้น 88 สาขา ครอบคลุม 54 จังหวัด
ทัว่ ประเทศ
มูลค่ าสินทรั พย์ รวมเทียบมูลค่ าลูกหนี้เช่ าซือ้
ณ สิ ้นปี 2559 บริ ษัทมีสินทรัพย์รวม 8,611 ล้ านบาท เป็ นลูกหนี ้เช่าซื ้อสุทธิ มูลค่า 7,724 ล้ านบาท เพิ่ มขึ ้น 6.5%
เมือ่ เทียบกับปี 2558 จํานวน 7,252 ล้ านบาท ในขณะทีต่ ลาดรวมรถยนต์ลดลง 3.9% และตลาดรวมรถจักรยานยนต์เพิม่ ขึ ้น
4.0% โดยแบ่งเป็ นลูกหนี ้เช่าซื ้อรถจักรยานยนต์ 6,993 ล้ านบาท หรื อ 90.6% สําหรับลูกหนี ้เช่าซื ้อรถยนต์ 626 ล้ านบาท หรื อ
8.1% โดยมีสดั ส่วนลูกหนี ้ในประเทศ 6,858 ล้ านบาท หรื อ 98.1% และลูกหนี ้ต่างประเทศ 135 ล้ านบาท หรื อ 1.9% ซึ่งใน
ปั จจุบนั มีบริ ษัทย่อยอยูใ่ น 2 ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา
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การเปรียบเทียบลูกหนี้และคุณภาพลูกหนี้เช่ าซื้อรถจักรยานยนต์ -รถยนต์
สัดส่วนลูกหนี ้ของกลุม่ บริ ษัทประกอบด้ วย ลูกหนี ้เช่าซื ้อรถจักรยานยนต์ 90.6% ซึ่งในปี 2559 มีจํานวน 6,993 ล้ าน
บาท เพิม่ ขึ ้น 11.6% จากปี 2558 ทีม่ จี ํานวน 6,266 ล้ านบาท หรื อเพิม่ ขึ ้นเกือบ 3 เท่าของตลาดรวมรถจักรยานยนต์ ซึง่ เพิ่มขึ ้น
4.0% และลูกหนี ้ค้ างชําระมากกว่า 3 เดือน อยู่ที่ 4.2% ของลูกหนี ้เช่าซื ้อรถจักรยานยนต์รวม สํา หรับลูกหนี ้เช่าซื ้อรถยนต์มี
สัดส่วน 8.1% ซึง่ เป็ นนโยบายของทางบริ ษัททีไ่ ม่เน้ นการปล่อยสินเชื่อรถยนต์ เนื่องจากมีการแข่งขันสูง โดยในปี 2559 ลูกหนี ้
เช่าซื ้อรถยนต์ มีจํานวน 627 ล้ านบาท ลดลง 22.6% จากปี 2558 ทีม่ จี ํานวน 810 ล้ านบาท ในขณะทีต่ ลาดรวมรถยนต์ลดลง
3.9% และมีลกู หนี ้ค้ างชําระมากกว่า 3 เดือน อยูท่ ่ี 11.8% แต่หากคิดเป็ นจํานวนเงินไม่สงู มากนัก และได้ มีการตังสํ
้ ารองหนี ้ไว้
อย่างเพียงพอ สําหรับคุณภาพลูกหนี ้เช่าซื ้อรวม ลูกหนี ้ทีค่ ้ างชําระเกิน 3 เดือนขึ ้นไป ในปี 2559 อยู่ที่ 4.8% ลดลงจากปี 2558
ซึ่งอยูท่ ่ี 5.2% ซึง่ เป็ นแนวโน้ มที่ดี
นโยบายการตั้งสํารองลูกหนี้เช่ าซือ้
กลุม่ บริ ษัทมีนโยบายการตังสํ
้ ารองที่เข้ มงวด โดยนําหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยมาปรับใช้ ให้ เหมาะสม
กับธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท โดยลูกหนี ้เช่าซื ้อรถจักรยานยนต์มีระยะเวลาการผ่อนชําระ 24-30 งวด บริ ษัทตังสํ
้ ารองตังแต่
้ 1% ไป
จนถึง 100% โดยลูกหนี ้เช่าซื ้อรถจักรยานยนต์ท่ีค้างชําระเกิน 6 เดือน หรื อคิดเป็ น 1 ใน 4 ของระยะเวลาการผ่อนชําระทังหมด
้
บริ ษัทตังสํ
้ ารอง 100% ส่วนลูกหนี ้เช่าซื ้อรถยนต์มีระยะเวลาการผ่อนชําระ 48-60 งวด บริ ษัทตังสํ
้ ารองตังแต่
้ 1% ไปจนถึง
100% โดยลูกหนี ้เช่าซื ้อรถยนต์ท่ีค้างชําระเกิน 12 เดือน หรื อคิดเป็ น 1 ใน 4 ของระยะเวลาการผ่อนชําระทังหมด
้
บริ ษัทตัง้
สํารอง 100%
ความเพียงพอในการตั้งสํารอง
ณ สิ ้นปี 2559 ลูกหนี ้เช่าซื ้อสุทธิก่อนการตังสํ
้ ารองมีมลู ค่า 8,252 ล้ านบาท มีการสํารองค่าเผือ่ หนี ้สงสัยจะสูญไว้ ถึง
528 ล้ านบาท คิดเป็ น 6.4% ของลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อสุทธิก่อนหักค่าเผือ่ หนี ้สงสัยจะสูญ เมือ่ เทียบกับยอดลูกหนี ้ทีค่ ้ าง
ชําระเกิน 6 เดือน จํานวน 135 ล้ านบาท คิดเป็ น 391.1% และเปรี ยบเทียบกับลูกหนี ้ที่ค้างชําระเกิน 3 เดือน จํานวน 395 ล้ าน
บาท มีการตังสํ
้ ารองหนี ้สงสัยจะสูญ คิดเป็ น 133.7% ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทตังสํ
้ ารองไว้ อย่างเพียงพอ
นอกจากนี ้ นายประพล ยังได้ ชี ้แจงเพิม่ เติมต่อทีป่ ระชุมให้ ทราบว่า ถึงแม้ วา่ ในปั จจุบนั บริ ษัทยังไม่ได้ เข้ าร่วมโครงการ
แนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต (CAC) เนื่องจากอยูใ่ นระหว่างการศึกษารายละเอียด และเตรี ยมข้ อมูลเพื่อจะ
แสดงเจตนารมณ์ในการเข้ าร่ วมโครงการฯ ดังกล่าวในอนาคต แต่บริ ษัทได้ ตระหนักและให้ ความสําคัญกับเรื่ องการต่อต้ าน
ทุจริ ตคอรัปชั่น รวมถึงการรับสินบน โดยบริ ษัทมีนโยบายชัดเจนในเรื่ องนี ้ รวมทังมี
้ ระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วย
ให้ เกิดการตรวจสอบ และป้องกันไม่ให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานมีการทุจริ ต รวมทังบริ
้ ษัทมีนโยบายการแจ้ งเบาะแสการกระทําผิด
(Whistle Blowing Policy) ซึง่ เป็ นช่องทางให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ได้ สง่ คําร้ องเรี ยนหรื อเบาะแสต่างๆ ในกรณีที่เกิดการทุจริ ต
ฉ้ อโกงในสาระทีส่ าํ คัญ
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
นายคเชนท์ พรทวีธรรม ผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า ในสิ ้นปี 2559 ทางบริ ษัทมีอตั ราการตังสํ
้ ารองไว้
ประมาณ 134% ดังนันนโยบายการตั
้
งสํ
้ ารองในปี 2560 จะเป็ นไปในทิศทางใด เนือ่ งจากสํารองทีม่ อี ยูถ่ ือว่ามากกว่าบริ ษัทอื่น
ที่ให้ บริ การสินเชื่อเช่าซื ้อรถจักรยานยนต์ ทีอ่ ยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์
นายประพล ชี ้แจงว่า นักวิเคราะห์หลายท่านเคยให้ ความเห็นว่าบริ ษัทฯ ตังสํ
้ ารองในอัตราทีส่ งู เกินไป ซึง่ บริ ษัทเห็นว่า
ธุรกิจของบริ ษัทให้ บริ การกับลูกค้ าซึง่ มีรายได้ น้อย และมีความอ่อนไหวต่อสภาพภาวะเศรษฐกิจ ทําให้ ระบบการตังสํ
้ ารองของ
บริ ษัทต้ องมีความเข้ มงวด และอีกประเด็นคือบริ ษัทได้ ดาํ เนินกิจการมาเป็ นเวลานาน ผ่านวิกฤตมาหลายครัง้ และบริ ษัทอยูใ่ น
ภาวะที่ต้องขยายตัวต่อ ซึง่ ถ้ าเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทอื่น เราอาจจะตัง้ สํารองสูงกว่า แต่บริ ษัทมีนโยบายที่จะไปเติบโตยัง
ต่างประเทศด้ วย ดังนันเพื
้ ่อความปลอดภัยเราจึงยังคงนโยบายเดิมในการตังสํ
้ ารองไว้
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เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายวรพงษ์ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เนือ่ งจากวาระนี ้เป็ นวาระ
เพือ่ ทราบ ดังนันผู
้ ้ ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในวาระนี ้
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2559
ประธานฯ ได้ ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ชี ้แจงต่อทีป่ ระชุม
นางสาวปฐมา ได้ กล่าวชี ้แจงงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชีสิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 ดังนี ้
สัดส่ วนของรายได้
สั ดส่ว นรายได้ ข องกลุ่ม บริ ษั ท ในปี 2559 นัน้ ใกล้ เ คี ย งกับ ปี ที ผ่ ่า นมา โดยมี ร ายได้ ห ลัก มาจากการให้ เ ช่ า ซื อ้
รถจักรยานยนต์ 73.4% ส่วนรายได้ จากการให้ เช่าซื ้อรถยนต์อยูท่ ่ี 1.2% ลดลงจากปี 2558 เนื่องจากธุรกิจเช่าซื ้อรถยนต์มีการ
แข่งขันสูงและมีผลตอบแทนทีต่ า่ํ กว่าเช่าซื ้อรถจักรยานยนต์ สําหรับรายได้ อน่ื ๆ ปรับตัวสูงขึ ้นอยูท่ ่ี 25.4% ซึง่ มาจากรายการหนี ้
สูญรับคืน, ดอกเบี ้ยล่าช้ า, ค่าต่อทะเบียน และอื่นๆ
รายได้
กลุม่ บริ ษัทฐิ ติกรมีรายได้ รวม 3,371.3 ล้ านบาท ลดลง 0.7% จาก 3,394.1 ล้ านบาท ในปี 2558 ซึ่งประกอบด้ วย
รายได้ จากการให้ เช่าซื ้อ จํานวน 2,517.4 ล้ านบาท ลดลง 1.4% จาก 2,553.4 ล้ านบาท ในปี 2558 รายได้ จากการให้ ก้ ยู ืม
จํานวน 44.6 ล้ านบาท และรายได้ อน่ื ๆ จํานวน 809.3 ล้ านบาท
ค่ าใช้ จ่าย
กลุม่ บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายรวม 2,836.3 ล้ านบาท ลดลง 4.2% จาก 2,961.8 ล้ านบาท ในปี 2558 โดยค่าใช้ จ่ายหลักคือ
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร จํานวน 1,901.5 ล้ านบาท เพิม่ ขึ ้น 5.6% จาก 1,800.8 ล้ านบาท ในปี 2558 ค่าใช้ จ่ายหนี ้สูญ
และหนี ้สงสัยจะสูญ จํานวน 794.8 ล้ านบาท ลดลง 10.9% จาก 891.8 ล้ านบาท ในปี 2558 ซึ่งลดลงค่อนข้ างมาก เนือ่ งจาก
คุณภาพของลูกหนี ้ดีขึ ้น และดอกเบี ้ยจ่ายของบริ ษัท จํานวน 120.2 ล้ านบาท ลดลง 21.8% จาก 153.8 ล้ านบาท เนือ่ งจาก
สภาวะดอกเบี ้ยปรับลดลง และทางบริ ษัทได้ มีการออกหุ้นกู้ระยะยาวเพื่อคืนเงินต้ นที่ครบกําหนดชําระ โดยปั จจุบนั บริ ษัทมี
ต้ นทุนทางการเงินเฉลีย่ อยูท่ ่ี 3.3%
กําไรสุทธิ
กลุม่ บริ ษัทมีกําไรสุทธิ 429.7 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 5.3% จาก 408.3 ล้ านบาท ในปี 2558 ส่งผลให้ กําไรต่อหุ้นเป็ น 0.86
บาท/หุ้น หรื อเพิ่มขึ ้น 4.9% จาก 0.82 บาท จากปี 2558 โดยมีจํานวนหุ้นรวม 500 ล้ านหุ้น
โดยปั จจัยหลักทีส่ ง่ ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริ ษัท คือในช่วงปลายปี 2559 ราคานํ ้ามันเริ่ มปรับตัวสูงขึ ้น
ซึง่ คาดว่าจะส่งผลดีกบั ราคาสินค้ าการเกษตรในปี นี ้ แต่หนี ้ครัวเรื อนยังอยูใ่ นระดับสูงถึง 80% ของ GDP ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อ
การใช้ จา่ ยในประเทศ
สินทรั พย์ หนี้สินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ สิ ้นปี 2559 กลุม่ บริ ษัทฐิ ตกิ รมีสนิ ทรัพย์รวม 8,611.4 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 4.0% จาก 8,283.7 ล้ านบาท ในปี 2558 มี
หนี ้สินรวม 4,061.5 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 2.5% จาก 3,962.4 ล้ านบาท ในปี 2558 และมีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวม 4,549.9 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 5.3% จาก 4,321.3 ล้ านบาท ในปี 2558
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบบัญชีสิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 มีอยู่ในรายงาน
ประจําปี 2559 ที่ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าแล้ ว ตังแต่ห
้ น้ า 76 เป็ นต้ นไป โดยงบการเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบรับรองจาก
ผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ ความเห็นชอบแล้ ว
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
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เมื่อไม่มผี ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั งิ บดุลและงบกําไร
ขาดทุน สําหรับรอบบัญชีสิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 ตามทีเ่ สนอ
นายวรพงษ์ แจ้ งว่าในวาระนี ้จะใช้ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะนี ้มีผ้ ถู ือหุ้น
มาเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเป็ น 67 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 414,577,884 หุ้น
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชี สิ ้นสุด 31 ธันวาคม
2559 ตามทีป่ ระธานฯ เสนอ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
414,577,884 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย - ไม่มีคิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจํานวนหุ้นทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง - ไม่มีบัตรเสีย ไม่ม-ี
วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกําไรประจําปี 2559 และการจ่ ายเงินปั นผล
ประธานฯ ได้ ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ชี ้แจงต่อทีป่ ระชุม
นางสาวปฐมา ได้ ชี ้แจงต่อทีป่ ระชุมว่าการจัดสรรกําไรประจําปี ตามข้ อบังคับ บริ ษัทจะต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี
ไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะ
มีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ปั จจุบนั บริ ษัทมีทนุ สํารองตามกฎหมาย 50 ล้ านบาท ซึ่ง
ครบร้ อยละ 10 ของจํานวนทุนจดทะเบียน 500 ล้ านบาท แล้ วจึงไม่ต้องจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายอีก
สําหรับผลการดําเนินงานในรอบปี 2559 บริ ษัทมีกําไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะ) หลังหักภาษี เงินได้ 423.0 ล้ านบาท มี
กําไรสะสมยังไม่ได้ จัดสรรจํานวน 3,019.5 ล้ านบาท คณะกรรมการเห็นสมควรให้ นําเงินกําไรมาจัดสรรเป็ นเงินปั นผลจ่าย
ให้ กบั ผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 13 มีนาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท
(สี่สิบห้ าสตางค์) จํานวน 500 ล้ านหุ้น รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 225.0 ล้ านบาท โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 18 พฤษภาคม
2560 สําหรับกําไรส่วนทีเ่ หลือ บริ ษัทจะนําไปเป็ นเงินกําไรสะสมส่วนทีย่ งั ไม่ได้ จดั สรรต่อไป
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดง
ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล ตามทีเ่ สนอ
นายวรพงษ์ แจ้ งว่าในวาระนี ้จะใช้ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2559 ใน
อัตราหุ้นละ 0.45 บาท (สีส่ บิ ห้ าสตางค์) รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 225.0 ล้ านบาท โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 18
พฤษภาคม 2560 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
414,577,884 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย - ไม่มีคิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง - ไม่มีบัตรเสีย ไม่ม-ี
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
เนือ่ งจากในวาระนี ้ประธานฯ มีสว่ นได้ เสีย เพราะเป็ นกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ จึงมอบหมายให้ นางสาวอรพินธุ์
ชาติอปั สร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ทําหน้ าทีเ่ ป็ นประธานทีป่ ระชุมในวาระนี ้แทน และประธานฯ ได้ ออก
จากทีป่ ระชุม
นางสาวอรพินธุ์ ทําหน้ าทีป่ ระธานทีป่ ระชุม ได้ ให้ นายวรพงษ์ เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
นายวรพงษ์ ชี ้แจงต่อที่ประชุมถึงข้ อบังคับของบริ ษัท ในหมวดที่ 4 ว่าด้ วยเรื่ องของคณะกรรมการ ข้ อที่ 18 กําหนดว่า
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งอย่างน้ อยหนึง่ ในสามเป็ นอัตรา ถ้ าจํานวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในปี นี ้มีกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
จํานวน 3 ท่าน จากกรรมการทังหมด
้
11 ท่าน มีรายชื่อดังนี ้
1. ดร.ชุมพล พรประภา
2. นายทวีป ชาติธํารง

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ
3. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา กรรมการ

บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อในครัง้ นี ้ ได้ ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการบริ ษัท ว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
และคณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการอิสระจะสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง ดังนันจึ
้ งเห็นสมควรเสนอกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ จํานวน 3 ท่าน ในปี นี ้กลับเข้ าดํารง
ตําแหน่งของบริ ษัทอีกวาระหนึง่ ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ พิจารณาคัดเลือก โดยมีประวัติกรรมการแต่ละท่านตาม
เอกสารทีจ่ ดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว มีรายชื่อดังนี ้
1. ดร.ชุมพล พรประภา
2. นายทวีป ชาติธํารง

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ
3. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา กรรมการ
จากนัน้ นายวรพงษ์ ได้ กล่าวเรี ยนเชิญกรรมการทีม่ รี ายชื่อทัง้ 3 ท่าน ออกจากห้ องประชุม หลังจากที่มีการลงคะแนน
เสียงเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว จึงจะเรี ยนเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ ามายังทีป่ ระชุมต่อไป
ประธานฯ ได้ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตัง้ กรรมการทีอ่ อกตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึง่ ตามทีเ่ สนอ
นายวรพงษ์ ได้ แจ้ งต่อทีป่ ระชุมว่าการเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี ้ จะเก็บบัตรลงคะแนนทังหมดจากผู
้
้ ถือหุ้นทุกราย
ทังที
้ ่ลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนครัง้ เดียวหลังจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง
เลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล ครบทัง้ 3 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอแล้ ว และแจ้ งว่าในวาระนี ้จะใช้ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
คุณวิจิตรา เกื ้อกูลวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริ ษัทมีโนยบาย
อย่างไรเกี่ยวกับกรรมการอิสระทีด่ าํ รงตําแหน่งเกินกว่า 9 ปี
น.ส.ปฐมา ชีแ้ จงว่า บริ ษัทได้ พิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์และ
กลต. กําหนด โดยบริ ษัทนโยบายและข้ อกําหนดทีช่ ดั เจนในการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระ ซึง่ จะดํารงตําแหน่งได้ ไม่เกิน
3 วาระ หรื อ 9 ปี ต่อเนือ่ งกัน
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มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ วมีมติด้วยเสียงข้ างมาก อนุมตั ิให้ กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ของบริ ษัทตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
ลําดับ
ชื่อกรรมการ
1 ดร.ชุมพล พรประภา

ประเภทกรรมการ
ประธานกรรมการ

2

นายทวีป ชาติธํารง

กรรมการอิสระ

3

นายสถิตย์พงษ์ พรประภา

กรรมการ

เห็นด้ วย
414,577,884 เสียง
(100.00%)
414,577,784 เสียง
(100.00%)
414,577,884 เสียง
(100.00%)

ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง
0 เสียง
0 เสียง
(0.00%)
0 เสียง
100 เสียง
(0.00%)
0 เสียง
0 เสียง
(0.00%)

บัตรเสีย
0 เสียง
0 เสียง
0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560
ประธานฯ ได้ ให้ นายวรพงษ์ ปั งสกุลยานนท์ เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการต่อทีป่ ระชุม
นายวรพงษ์ ได้ กล่าวชี ้แจงว่าสําหรับค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมให้
อนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปี 2559 โดยประธานคณะกรรมการชุด
ย่อย ได้ รับค่าตอบแทนเป็ นเบี ้ยประชุม 45,000 บาทต่อการประชุมต่อครัง้ และกรรมการอิสระและที่ปรึ กษากรรมการจาก
ภายนอก ได้ รับค่าตอบแทนเป็ นเบี ้ยประชุมรายละ 40,000 บาทต่อการประชุมต่อครัง้ เท่ากับปี 2559
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดง
ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั กิ ําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 ตามทีเ่ สนอ
นายวรพงษ์ แจ้ งว่าในวาระนี ้จะใช้ เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นทังหมดที
้
ม่ าประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม อนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี
2560 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้ รับค่าตอบแทนเป็ นเบี ้ยประชุม 45,000 บาทต่อ
การประชุมต่อครัง้ และกรรมการอิสระและที่ปรึ กษากรรมการจากภายนอก ได้ รับค่าตอบแทนเป็ นเบี ้ยประชุมรายละ 40,000
บาทต่อการประชุมต่อครัง้ ตามทีเ่ สนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
414,577,884 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นทีม่ าประชุม
ไม่เห็นด้ วย -ไม่มีคิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง -ไม่มีบัตรเสีย ไม่มีวาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2560
ประธานฯ ได้ ให้ นายวรพงษ์ ปั งสกุลยานนท์ เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี
ประจําปี 2560 ต่อทีป่ ระชุม
นายวรพงษ์ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สําหรับปี 2560 คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาเสนอให้ อนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
3 ท่าน คือ
1. นายอัครเดช เปลีย่ นสกุล
2. นายเมธี รัตนศรี เมธา
3. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803
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จากบริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีสําหรับรอบบัญชีปี 2560 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็ นเงิน
3,160,000 บาท ซึ่งมากกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2559 ที่มีจํานวนเงิน 3,050,000 บาท
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
คุณวิจิตรา เกื ้อกูลวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริ ษัทมีโนยบาย
อย่างไรเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีซง่ึ สอบบัญชีเกินกว่า 5 ปี และบริ ษัทใช้ ผ้ สู อบบัญชีทงั ้ 3 ท่าน ตามทีร่ ะบุในรายงานประจําปี หรื อไม่
น.ส.ปฐมา ชี ้แจงว่า ที่ผ่านมาบริ ษัทได้ มีการตรวจสอบบัญชีกบั สํานักงานตรวจสอบบัญชีสํานักงานเดิม แต่ได้ มีการ
เปลีย่ นแปลงในส่วนของตัวบุคคลซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชี เนื่องจากสํานักงานสอบบัญชีนนั ้ มีผ้ สู อบบัญชีที่ได้ รับอนุญาตจาก กลต.
หลายท่าน
นายอัครเดช เปลีย่ นสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ ชี ้แจงเพิม่ เติมว่า โดยปกติแล้ วบริ ษัทจดทะเบียนจะต้ องมีการ
เสนอชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อย่างน้ อย 3-4 ท่าน เพื่อเป็ นการสํารองในกรณีทีผ่ ้ ูสอบบัญชีหลักไม่สามารถลงนามในงบ
การเงินได้ โดยในปี ปั จจุบนั นายอัครเดช ได้ เป็ นผู้ลงนามในงบการเงินของบริ ษัทเป็ นปี ที่ 3 สําหรับนายเมธี นันได้
้ เคยลงนาม
ให้ กับบริ ษัทมาเป็ นระยะเวลา 5 ปี แล้ ว ดังนันบริ
้ ษัทจึงได้ เสนอชื่อไว้ สําหรับกรณีสํารอง หากผู้สอบบัญชีที่ลงนามรับรองไม่
สามารถปฏิบตั หิ น้ าทีไ่ ด้ และยังมีนายพิศิษฐ์ ผู้สอบบัญชีอีกท่านหนึ่ง ซึ่งเสนอชื่อมา สามารถลงนามได้ เนือ่ งจากยังไม่เคยลง
นามรับรองในงบการเงินให้ กบั ทางบริ ษัท ฐิ ตกิ ร จํากัด (มหาชน)
เมื่อไม่มผี ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ ทีป่ ระชุมพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และ
กําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2560
นายวรพงษ์ แจ้ งว่าในวาระนี ้จะใช้ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติด้วยเสียงข้ างมาก อนุมตั ิแต่งตัง้ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5389 หรื อ นายเมธี รัตนศรี เมธา ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3425 หรื อ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 2803 จากบริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สําหรับรอบบัญชี
ปี 2560 และกําหนดค่าสอบบัญชีเป็ นเงิน 3,160,000 บาท ตามทีเ่ สนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
414,577,884 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย -ไม่มีคิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง -ไม่ม-ี
บัตรเสีย ไม่ม-ี
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีคําถามหรื อข้ อเสนอแนะอื่นใดอีกหรื อไม่
นายวีระพงษ์ ธัม ผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า บริ ษัทมีทศิ ทางการดําเนินงานอย่างไรในปี นี ้ เนือ่ งจากปี
ที่ผา่ นมาตลาดหดตัวลง และส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศของบริ ษัทอยู่ทีเ่ ท่าไหร่ และตังเป
้ ้ าทีจ่ ะขยายให้ มากกว่าตลาด
รวมหรื อไม่ ด้ านตลาดต่างประเทศบริ ษัทมี Step ในการเติบโตอย่างไร
นายประพล ชี ้แจงว่า ในปี ทีผ่ า่ นมายอดเช่าซื ้อรถจักรยานยนต์ภายในประเทศ ตลาดรวมโตขึ ้น 4.0% ในขณะที่บริ ษัท
โตขึ ้น 11.6% ซึง่ มากกว่าตลาดเกือบ 3 เท่าตัว สําหรับปี 2560 คาดว่าตลาดรถจักรยานยนต์ ตลาดรถยนต์ และตลาดส่งออก
น่าจะฟื น้ ตัวขึ ้นได้ อย่างชัดเจน ดังนั
้ นจึ
้ งมัน่ ใจว่าบริ ษัทจะเติบโตได้ ค่อนข้ างดี สืบเนื่องจากที่ก่อนหน้ านี ้บริ ษัทมีการเติบโตมา
อย่างต่อเนือ่ ง 5 ไตรมาส ตังแต่
้ ไตรมาส 4 ปี 2558 จนถึงสิ ้นปี 2559 และในไตรมาสแรก ของปี 2560 มีตวั เลขยอดจําหน่าย
รถจักรยานยนต์ เพิม่ ขึ ้น 1.6% ซึง่ ผู้ผลิตรายใหญ่ได้ คาดการณ์วา่ น่าจะมียอดจําหน่ายประมาณ 1,750,000 คัน ซึ่งเป็ นตัวเลขที่
ไม่สูง มากนัก เนื อ่ งจากที ผ่ ่า นมามี ค วามผัน ผวนของตลาดค่อ นข้ า งสูง อี ก ทัง้ ยัง มี ก ารปรั บ ตัว ขึน้ ของอัต ราดอกเบี ย้ ซึ่ ง
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ผู้ประกอบการรายอืน่ มักจะใช้ วิธีการกู้ระยะสันเพื
้ อ่ ปล่อยกู้ระยะยาว แต่ในทางตรงข้ าม TK จะกู้ระยะยาวเพือ่ ปล่อยกู้ระยะ
สัน้ จึงไม่คอ่ ยมีความเสีย่ งในเรื่ องดอกเบี ้ยที่สงู ขึ ้น ดังนันในปี
้
2560 ธุรกิจในประเทศของบริ ษัทน่าจะเติบโตไปได้ ด้วยดี
สําหรับตลาดในต่างประเทศ บริ ษัทมีสว่ นแบ่งทางการตลาดประมาณ 2% แต่ใ นปี 2559 บริ ษัทโตขึ ้นค่อนข้ างมาก
และเริ่ มมีกําไรตังแต่
้ ไตรมาส 2 ปี 2559 จนถึงปั จจุบนั ทังในราชอาณาจั
้
กรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ซึ่งการเก็บเงินก็เป็ นไปได้ ด้วยดี ในปี 2559 ได้ มีการเปิ ดสาขาในราชอาณาจักรกัมพูชาเพิม่ อีก 2 สาขา รวมเป็ น 3 สาขา
และบริ ษัทเพิ่งได้ รับอนุญาตจากธนาคารกลางกัมพูชาให้ เปิ ดเพิ่มได้ อีก 3 สาขา ดังนันภายในสิ
้
้นปี 2560 บริ ษัทจะมี 6 สาขาใน
ราชอาณาจักรกัมพูชา ส่วนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยูใ่ นขันตอนการปรึ
้
กษากับธนาคารแห่ง สปป.ลาว เพื่อ
ขอเปิ ดสาขาเพิ่ม หากดูภาพรวมสัดส่วนในต่างประเทศอาจจะไม่สงู มาก ซึ่งในช่วงแรกของการดําเนินธุรกิจ บริ ษัทยังไม่ปล่อย
สินเชื่อมากนัก ถึงแม้ วา่ บริ ษัทจะมีความชํานาญในการปล่อยสินเชื่อในประเทศ แต่เมือ่ ขยายไปยังต่างประเทศต้ องมีการศึกษา
และทําความเข้ าใจเพิ่มทังในด้
้ านวัฒนธรรม พฤติกรรมผู้บริ โภค และกฎหมาย ซึง่ มีความแตกต่างกัน ขณะเดียวกันบริ ษัทมีการ
ตังเป
้ ้ าหมายว่าภายในปี 2563 จะมีสดั ส่วนในต่างประเทศ 50% ดังนั
้ นในราชอาณาจั
้
กรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เพียง 2 ประเทศ คงจะไม่เพียงพอกับเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ บริ ษัทจึงอยู่ในระหว่างศึกษาข้ อมูลและรายละเอียดของ
ประเทศอืน่ ๆ ด้ วย
คุณคเชนท์ พรทวีธรรม ผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า เมื่ อต้ นปี 2560 ทางบริ ษัทได้ มีการเปิ ดให้ สินเชื่อ
จํานําทะเบียนรถจักรยานยนต์และรถยนต์ อยากทราบว่ามีผลตอบรับจากลูกค้ าอย่างไรบ้ าง และในสิ ้นปี 2560 ผู้บริ หารตังเป
้ ้า
พอร์ ตสินเชื่อประเภทนี ้ไว้ เท่าไหร่
นายประพล ชี ้แจงว่า สินเชื่อรี ไฟแนนซ์รถจักรยานยนต์ หรื อจํานําทะเบียนรถ บริ ษัทได้ มีการโปรโมทเพิ่มขึ ้นเพื่อเป็ น
ทางเลือกสําหรับลูกค้ า ซึง่ คงจะต้ องปรับเพื่อให้ มีสดั ส่วนที่เพิ่มขึ ้น แต่ในขณะนี ้บริ ษัทยังไม่ได้ ตงเป
ั ้ ้ าว่าจะให้ เพิ่มขึ ้นมากเท่าไหร่
คงต้ องคํานึงถึงคุณภาพลูกหนี ้เป็ นหลัก โดยปกติลกู ค้ าที่ใช้ บริ การรี ไฟแนนซ์ หรื อจํานําทะเบียนรถ จะเป็ นลูกค้ าเก่าทีท่ างบริ ษัท
ทราบประวัตกิ ารผ่อนชําระและเป็ นลูกค้ าทีด่ ี โดยยังไม่ได้ เปิ ดบริ การให้ กบั ลูกค้ าภายนอก
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอเรื่ องอื่นหรื อสอบถามเพิ่มเติมแล้ ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมและปิ ด
ประชุมเวลา 15.15 น.

______________________________________
(ดร.ชุมพล พรประภา)
ประธานกรรมการ
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