ที่ TK.020/2562

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2562
บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 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 น.ส.นิรมล สุขเกษม ทําหน้ าที่ผ้ ดู ําเนินการประชุม ได้
กล่าวแนะนําผู้เข้ าร่ วมประชุมประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัท 10 ท่าน จากทังหมด
้
11 ท่าน คิดเป็ น 90.91% ของกรรมการ
ทังหมด
้
(เนือ่ งจากกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ นายทวีป ชาติธํารง ป่ วย ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมฯ ได้ ) ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริ ษัท คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง ผู้สอบบัญชี และตัวแทนทีป่ รึกษากฏหมาย ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ดร.ชุมพล พรประภา
นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปั สร
นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ
นายวิบลู ย์ เพิ่มอารยวงศ์
นายรักสนิท พรประภา
นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
นางสาวปฐมา พรประภา

8. นายประพล พรประภา
9. นางบุษกร เหลีย่ มมุกดา
10. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรี ย์

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ / ประธานกรรมการบริ หาร
และรองกรรมการผู้จดั การสายบัญชีและการเงิน CFO
กรรมการ / รองกรรมการผู้จดั การ และกรรมการบริ หาร
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการ / กรรมการบริ หาร และผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดั การ

นายจักก์ ช ัย พานิชพัฒ น์ ที่ป รึ กษาคณะกรรมการบริ ษัท โดยมีคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ย งอีก 4 ท่า น ซึ่ง
ประกอบด้ วยผู้บริ หารของบริ ษัทฯ เข้ าร่ วมประชุม ดังนี ้
1. นายอภิชัย เอื ้อมเสถียรพร
2. นายทวีศกั ดิ์ เจริ ญศักดิ์โยธิ น
3. นายธิ ติพล เลือดภักดี
4. นางชลธิ ชา ยอดศรี

ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง / ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ
และเลขานุการบริ ษัท
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง และผู้จัดการฝ่ ายต่างประเทศ
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง และทีป่ รึ กษา (เทียบเท่าผู้จัดการฝ่ าย)
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
และปฏิบตั ิหน้ าที่แทนผู้จัดการสํานักตรวจสอบภายใน

โดยมี นายอัครเดช เปลีย่ นสกุล จากบริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อย เข้ าร่ วมประชุม นายวรพจน์ มณีโชติ ตัวแทน ทีป่ รึ กษากฎหมายจาก บริ ษัท เอส.พี.อินเตอร์ แนชัน่ แนล จํากัด ทําหน้ าที่
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ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อให้ การประชุมเป็ นไปอย่างโปร่ งใสถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท และมี
ตัวแทนอาสาพิทกั ษ์ สทิ ธิ์ผ้ ถู ือหุ้น จากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทยเข้ าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ คุณกาญจนวรรณ กิจเจริ ญทรัยพ์ดี
บริ ษัทฯ ได้ ดาํ เนินการก่อนการประชุม ดังนี ้
1. บริ ษัทฯ ได้ ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ไปยังผู้ถือหุ้น เป็ นเวลา 21 วันล่วงหน้ าก่อนการ
ประชุม โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562
2. บริ ษัทฯ ได้ แจ้ งวาระการประชุมพร้ อมความเป็ นมาและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ
รวมทังเอกสารประกอบการประชุ
้
มต่างๆ ที่เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ล่วงหน้ าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น
มีเวลาศึกษาข้ อมูล และได้ แจ้ งการดําเนินการดังกล่าวของบริ ษัทฯ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบโดยผ่านช่องทางการเปิ ดเผยข้ อมูลของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562
3. บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสว่ นร่ วมในการเสนอเรื่ องทีเ่ ห็นว่ามีความสําคัญและสมควรบรรจุเป็ นระเบียบ
วาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับเลือกตังเป็
้ นกรรมการ ล่วงหน้ าเป็ นเวลา 4 เดือน ตังแต่
้
วันที่ 3 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยเมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องเพือ่ บรรจุเป็ นวาระ
เพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเข้ ามายังบริ ษัทฯ
โดยมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมรวมทังสิ
้ ้น 182 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 409,510,400 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 81.90 ของจํานวนหุ้นทีจ่ ําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
500,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท
น.ส.นิรมล กล่าวชี ้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงว่า ในการออกเสียงลงคะแนนจะ
นับ 1 หุ้นเป็ น 1 เสียง (One Share : One Vote) และจะใช้ บตั รลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่
เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ยกเว้ นวาระที่ 5.1 และ วาระที่ 5.2 เรื่ องการเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล ซึ่งจะเก็บบัตรลงคะแนน
เสีย งจากผู้ถือหุ้นทุกรายทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม ทังผู
้ ้ ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงในวาระนี ้ครัง้ เดียวหลังจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเพือ่ เลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลครบทุกรายแล้ ว และหาก
กรณีแสดงเจตนาไม่ชดั เจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรื อกรณีมกี ารขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลง
ชื่อกํากับบริ เวณทีข่ ดี ฆ่า จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย สําหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สง่ บัตรลงคะแนนเสียงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริ ษัทจะถือว่าผู้ถือ
หุ้นเห็นด้ วยและจะนับรวมเป็ นคะแนนเสียงเห็นด้ วยในวาระนันๆ
้ สําหรับผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะทีป่ ระสงค์จะลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงในวาระใด ขอให้ ยกมือและบันทึกการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และประธานฯ จะให้
เจ้ าหน้ าทีเ่ ก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนํามาตรวจนับ และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมตั ิตามที่ประธานฯ
เสนอให้ ทป่ี ระชุมพิจารณาลงมติ
ประธานทีป่ ระชุมได้ กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2561 เมื่อวัน ที่ 25 เมษายน 2561
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
25 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมทีจ่ ดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
น.ส.นิรมล แจ้ งว่าในวาระนี ้จะใช้ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 25
เมษายน 2561 ตามทีป่ ระธานฯ เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
409,510,400 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย
-ไม่มีคิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง - ไม่มีบัตรเสีย ไม่มีบริ ษัท ฐิ ติกร จํ ากัด (มหาชน)
69 ถ.รามคํ าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240. โทร 02-310-7000 , โทรสาร 0-2318-3339
URL : http://www.tk.co.th , Email : investor@tk.co.th
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2561
ประธานฯ ได้ ให้ นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้รายงานต่อทีป่ ระชุม
นายประพล ได้ กล่าวรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ซึง่ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่
26 กุมภาพันธ์ 2562 ดังมีรายละเอียดในรายงานประจําปี 2561 ดังนี ้
ตลาดรถจักรยานยนต์
ตลาดรวมรถจักรยานยนต์ปี 2561 มียอดจําหน่าย 1,788,459 คัน ลดลง 1.2% จาก 1,810,856 คัน ในปี 2560
หลังจากทีต่ ลาดรถจักรยานยนต์ได้ เติบโตต่อเนื่องมาเป็ นเวลา 2 ปี และผู้ผลิตรายใหญ่คาดการณ์ว่าในปี 2562 ตลาดรวม
รถจักรยานยนต์นา่ จะมียอดจําหน่ายอยูท่ ี่ประมาณ 1,720,000 คัน ลดลง 3.8% จากปี ที่ผ่านมา ซึ่งเป็ นไปตามภาวะเศรษฐกิจ
ที่ชะลอตัวลง
ในปี 2561 มียอดจําหน่ายรถจักรยานยนต์รายเดือนสูงกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2560 จํานวน 6 เดือน โดยมียอด
จําหน่ายสูงและตํ่าสลับกันไป โดยเฉพาะช่วยครึ่งปี หลัง ยอดจําหน่ายลดลงเนือ่ งจากราคานํ ้ามันดิบในตลาดโลกลดลง ส่งผล
โดยตรงกับพืชผลทางการเกษตรปรับตัวลง ซึ่งตามปกติยอดจําหน่ายรถจักรยานยนต์จะสูงที่สดุ ในช่วงไตรมาสแรกและไตรมาส
สุดท้ ายของปี
สําหรับยอดจําหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริ มณฑล ในปี 2561 มีจํานวน 456,367 คัน ลดลง 0.9%
จาก 460,676 คัน ในปี 2560 ซึ่งลดลงน้ อยกว่าตลาดรวมรถจักรยานยนต์ทล่ี ดลง 1.2%
ส่วนประเภทของรถจักรยานยนต์ที่มียอดจําหน่ายสูงคือ รถครอบครัว และรถ Automatic สําหรับรถ Sport และ Big
Bike ซึง่ มีขนาดตังแต่
้ 150 CC ขึ ้นไป แต่ไม่ถงึ 500 CC
สําหรับโครงสร้ างผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์ในปี 2561 รถครอบครัวมีสดั ส่วนเพิ่มขึ ้นเป็ น 51% จาก 50% ในปี 2560
และรถ Scooter มีสดั ส่วนเพิ่มขึ ้นเป็ น 36% จาก 35% ในปี 2560 ส่วนกลุม่ รถ Sport ซึ่งรวมถึงรถ Big Bike ที่มีขนาดตังแต่
้
500 CC ขึ ้นไป และรถจักรยานยนต์ที่มีขนาด 150 CC ขึ ้นไป ที่มีราคาประมาณ 80,000 - 200,000 บาท มีสดั ส่วนลดลงเป็ น
13% จาก 15% ในปี 2560 ซึ่งเป็ นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ผู้บริ โภคจึงเลือกซื ้อรถรุ่นที่มีราคาตํ่ากว่า
ตลาดรถยนต์
ตลาดรวมรถยนต์ปี 2561 มียอดจําหน่าย 1,041,739 คัน เพิ่มขึ ้น 19.5% จาก 871,650 คัน ในปี 2560 ซึง่ นับเป็ นปี ท่ี
2 ทีต่ ลาดกลับมาฟื น้ ตัว หลังจากทีต่ ดิ ลบต่อเนือ่ งมาเป็ นเวลา 4 ปี และผู้ผลิตรายใหญ่คาดการณ์วา่ ในปี 2562 ตลาดรวม
รถยนต์นา่ จะมียอดจําหน่ายอยูท่ ปี่ ระมาณ 1,000,000 คัน ลดลง 4.0% จากปี ทผ่ี า่ นมา ซึง่ เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับตลาด
รถจักรยานยนต์ และภาวะเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวลง
ในปี 2561 มียอดจําหน่ายรถยนต์รายเดือนสูงกว่าทุกเดือนในปี 2560 โดยเฉพาะในเดือนธันวาคม มียอดจําหน่าย
สูงสุด และสูงกว่ายอดจําหน่ายในเดือนเดียวกันของ 3 ปี ทผ่ี า่ นมา
ในปี 2561 บริ ษัทมีสาขารวมทังสิ
้ ้น 93 สาขา ครอบคลุม 57 จังหวัดทัว่ ประเทศ และในราชอาณาจักรกัมพูชา จํานวน
6 สาขา ซึง่ ภายในปี 2562 จะเปิ ดเพิ่มอีก 6 สาขา รวมทังสิ
้ ้น 12 สาขา ส่วนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี 3
สาขา ซึง่ ภายในปี 2562 จะเปิ ดเพิ่มอีก 2 สาขา รวมทังสิ
้ ้น 5 สาขา สําหรับในสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา อยูร่ ะหว่างรอ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ซึ่งคาดว่าน่าจะได้ รับในเร็ วๆ นี ้ และภายในปี 2562 น่าจะเริ่ มดําเนินธุรกิจได้
มูลค่ าสินทรั พย์ รวมเทียบมูลค่ าลูกหนี้เช่ าซือ้
ณ สิ ้นปี 2561 บริ ษัทมีสินทรัพย์รวม 10,430.0 ล้ านบาท เป็ นลูกหนี ้เช่าซื ้อสุทธิมลู ค่า 9,224.0 ล้ านบาท ซึ่งคิดเป็ น
88.4% ของมูลค่าสินทรัยพ์รวม เพิ่ มขึ ้น 2.1% จาก 9,032.0 ล้ านบาท ในปี 2560 ขณะที่ตลาดรวมรถจักรยานยนต์ลดลง
1.2% เป็ นลูกหนี ้เช่าซื ้อรถจักรยานยนต์ 8,748.0 ล้ านบาท หรื อ 94.8% โดยแบ่งเป็ นลูกหนี ้ในประเทศ 7,858.0 ล้ านบาท หรื อ
89.8% และลูกหนี ้ต่างประเทศ 890.0 ล้ านบาท หรื อ 10.2% ลูกหนี ้เช่าซื ้อรถยนต์ 394.0 ล้ านบาท หรื อ 4.3% ลูกหนี ้เงินให้
กู้ยืม 80.0 ล้ านบาท หรื อ 0.9% และสินเชื่อ Nano Finance 1.0 ล้ านบาท
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การเปรียบเทียบลูกหนี้และคุณภาพลูกหนี้เช่ าซื้อรถจักรยานยนต์ -รถยนต์
สัดส่วนลูกหนี ้ของกลุม่ บริ ษัทประกอบด้ วย ลูกหนี ้เช่าซื ้อรถจักรยานยนต์ ซึ่งในปี 2561 มีจํานวน 8,748.0 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 4.1% จาก 8,400.0 ล้ านบาท ในปี 2560 ในขณะที่ตลาดรวมรถจักรยานยนต์ลดลง 1.2% และลูกหนี ้ค้ างชําระมากกว่า
3 เดือน อยูท่ ี่ 3.9% ของลูกหนี ้เช่าซื ้อรถจักรยานยนต์รวม สําหรับลูกหนี ้เช่าซื ้อรถยนต์ เป็ นนโยบายของทางบริ ษัทที่ไม่เน้ นการ
ปล่อยสินเชื่อรถยนต์ เนือ่ งจากมีการแข่งขันสูงและผลตอบแทนน้ อย โดยในปี 2561 ลูกหนี ้เช่าซื ้อรถยนต์ มีจํานวน 395.0 ล้ าน
บาท ลดลง 27.5% จาก 545.0 ล้ านบาท ในปี 2560 ในขณะทีต่ ลาดรวมรถยนต์เพิ่มขึ ้น 19.5% และมีลกู หนี ้ค้ างชําระมากกว่า
3 เดือน อยูท่ ่ี 10.0% สําหรับคุณภาพลูกหนี ้เช่าซื ้อรวม ลูกหนี ้ทีค่ ้ างชําระเกิน 3 เดือนขึ ้นไป ในปี 2561 อยู่ที่ 4.1% ลดลงจากปี
2560 ซึ่งอยูท่ ่ี 4.7% ซึง่ คุณภาพลูกหนี ้ดีกว่าปี ที่ผา่ นๆ มา
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 ้อรถจักรยานยนต์ท่คี ้ างชําระเกิน 6 เดือน หรื อคิดเป็ น 1 ใน 4 ของระยะเวลาการผ่อนชําระทังหมด
้
บริ ษัทตังสํ
้ ารอง 100% โดยไม่หกั หลักประกัน ซึ่งในปี 2561 กลุม่ บริ ษัทได้ มีการพิจารณาตังค่
้ าเผือ่ หนี ้สงสัยจะสูญ (General
allowance) เพิ่มเติมอีก 1% ของยอดลูกหนี ้เช่าซื ้อรถจักรยานยนต์ โดยมีการตังสํ
้ ารองเพิ่มอีก จํานวน 94.0 ล้ านบาท เพื่อ
ครอบคลุมความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต และเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมเพื่อรองรับมาตรฐานการบัญชีใหม่ (IFRS9)
ส่วนลูกหนี ้เช่าซื ้อรถยนต์มีระยะเวลาการผ่อนชําระ 48-60 งวด บริ ษัทตังสํ
้ ารองตังแต่
้ 1% ไปจนถึง 100% โดยลูกหนี ้เช่าซื ้อ
รถยนต์ท่ีค้างชําระเกิน 12 เดือน หรื อคิดเป็ น 1 ใน 4 ของระยะเวลาการผ่อนชําระทังหมด
้
บริ ษัทตังสํ
้ ารอง 100% โดยไม่หกั
หลักประกัน
ความเพียงพอในการตั้งสํารอง
ณ สิ ้นปี 2561 ลูกหนี ้เช่าซื ้อสุทธิกอ่ นการตังสํ
้ ารองมีมลู ค่า 9,820.0 ล้ านบาท มีการสํารองค่าเผือ่ หนี ้สงสัยจะสูญไว้ ถึง
597.0 ล้ านบาท คิดเป็ น 6.1% ของลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อสุทธิ ก่อนหักค่าเผือ่ หนี ้สงสัยจะสูญ (หากไม่รวม General
allowance อีก 1% ค่าเผื่อสํารองหนี ้สงสัยจะสูญอยูท่ ี่ 502.0 ล้ านบาท คิดเป็ น 5.1%) เมือ่ เทียบกับยอดลูกหนี ้ทีค่ ้ างชําระเกิน 6
เดือน จํานวน 20.0 ล้ านบาท และเปรี ยบเทียบกับลูกหนี ้ที่ค้างชําระเกิน 3 เดือน จํานวน 404.0 ล้ านบาท มีการตังสํ
้ ารองหนี ้
สงสัยจะสูญ คิดเป็ น 147.8% (หากไม่รวม General allowance อีก 1% การตังสํ
้ ารองหนี ้สงสัยจะสูญ คิดเป็ น 124.3%) ซึ่ง
แสดงให้ 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 อมูลเพือ่ จะ
แสดงเจตนารมณ์ในการเข้ าร่ วมโครงการฯ ดังกล่าวในอนาคต แต่บริ ษัทได้ ตระหนักและให้ ความสําคัญกับเรื่ องการต่อต้ าน
ทุจริ ตคอรัปชั่น รวมถึงการรับสินบน โดยบริ ษัทมีนโยบายชัดเจนในเรื่ องนี ้ รวมทังมี
้ ระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึง่ จะช่วย
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 เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม น.ส.นิรมล ได้ แจ้ งต่อทีป่ ระชุมว่า เนือ่ งจากวาระนี ้เป็ นวาระเพือ่ ทราบ ดังนันผู
้ ้ ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในวาระนี ้
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2561
ประธานฯ ได้ ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ชี ้แจงต่อทีป่ ระชุม
นางสาวปฐมา ได้ กล่าวชี ้แจงงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชีสิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 ดังนี ้
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รายได้
กลุม่ บริ ษัทฐิ ติกรมีรายได้ รวม ในปี 2561 จํานวน 3,878.1 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 6.1% จาก 3,653.6 ล้ านบาท ในปี 2560
ซึ่งประกอบด้ วยรายได้ จากการให้ เช่าซื ้อรวม จํานวน 3,176.6 ล้ านบาท รายได้ จากการให้ ก้ ยู ืม จํานวน 21.7 ล้ านบาท และ
รายได้ อน่ื ๆ จํานวน 670.0 ล้ านบาท
ค่ าใช้ จ่าย
กลุม่ บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายรวม ในปี 2561 จํานวน 3,470.2 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 9.1% จาก 3,181.4 ล้ านบาท ในปี 2560
โดยค่าใช้ จ่ายหลักคือค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร จํานวน 2,154.3 ล้ านบาท ค่าใช้ จา่ ยหนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญ จํานวน
1,066.8 ล้ านบาท และดอกเบี ้ยจ่ายของบริ ษัท จํานวน 129.3 ล้ านบาท โดยปั จจุบนั บริ ษัทมีต้นทุนทางการเงินเฉลีย่ อยูท่ ่ี 2.7%
กําไรสุทธิ
กลุม่ บริ ษัทมีกําไรสุทธิ 407.4 ล้ านบาท ลดลง 12.8% จาก 467.0 ล้ านบาท ในปี 2560 เนื่องจากรายได้ จากหนี ้สูญรับ
คืนลดลง ประกอบกับนโยบายเร่งตัดหนี ้สูญ และบริ ษัทได้ มีการเพิม่ ค่าเผือ่ หนี ้สงสัยจะสูญ (General Allowance) เพิ่มอีก 1%
เพือ่ รองรับมาตรฐานการบัญชีใหม่ (IFRS9) ซึง่ จะเริ่ มใช้ ในปี 2563 ส่งผลให้ กําไรต่อหุ้นเป็ น 0.82 บาท/หุ้น ลดลง 11.8% จาก
0.93 บาท/หุ้น ในปี 2560 โดยมีจํานวนหุ้นรวม 500 ล้ านหุ้น
สัดส่ วนของรายได้
สัดส่วนรายได้ ของกลุม่ บริ ษัทในปี 2561 มีรายได้ หลักมาจากการให้ เช่าซื ้อรถจักรยานยนต์ 81.3% ส่วนรายได้ จาก
การให้ เช่าซื ้อรถยนต์ลดลงอยูท่ ่ี 0.6% สําหรับรายได้ อน่ื ๆ ลดลงอยูท่ ่ี 18.1% สาเหตุเกิดจากหนี ้สูญรับคืนลดน้ อยลง เนือ่ งจาก
คุณภาพลูกหนี ้ดีข ึ ้น
สินทรั พย์ หนี้สินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ สิ ้นปี 2561 กลุ่มบริ ษัทฐิ ติกรมีสินทรัพย์รวม 10,429.6 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 4.1% จาก 10,018.2 ล้ านบาท ในปี
2560 ซึ่งสินทรัพย์หลักทีเ่ พิม่ ขึ ้นคือลูกหนี ้เช่าซื ้อรถจักรยานยนต์ ส่วนหนี ้สินรวม 5,500.7 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 5.1% จาก 5,232.9
ล้ านบาท ในปี 2560 โดยบริ ษัทได้ วางแผนการบริ หารสภาพคล่องและต้ นทุนทางการเงิน ซึง่ คาดว่าอัตราดอกเบี ้ยจะปรับสูงขึ ้น
จึงได้ ออกหุ้นกู้ระยะยาวเป็ นจํานวนมาก เพือ่ รองรับการขยายตัวของการดําเนินงาน และในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 4,929.0 ล้ าน
บาท เพิ่มขึ ้น 3.0% จาก 4,785.3 ล้ านบาท ในปี 2560
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบบัญชีสิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 มีอยู่ในรายงาน
ประจําปี 2561 ที่ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าแล้ ว ตังแต่ห
้ น้ า 83 เป็ นต้ นไป โดยงบการเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบรับรองจาก
ผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ ความเห็นชอบแล้ ว
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชีสิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2561
ตามทีเ่ สนอ
น.ส.นิรมล แจ้ งว่าในวาระนี ้จะใช้ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะนี ้มีผ้ ถู ือหุ้น
มาเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเป็ น 1 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 409,513,400 หุ้น
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชี สิ ้นสุด 31 ธันวาคม
2561 ตามทีป่ ระธานฯ เสนอ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
409,267,100 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย
-ไม่มีคิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
246,300 หุ้น
บัตรเสีย
-ไม่มี-

บริ ษัท ฐิ ติกร จํ ากัด (มหาชน)
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วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกําไรประจําปี 2561 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 2561 บริ ษัทมีกําไรสุทธิ (งบการเงินรวม) หลังหักภาษี เงินได้ 407.4 ล้ านบาท มี
กําไรสะสมยังไม่ได้ จดั สรรจํานวน 3,397.3 ล้ านบาท (งบการเงินรวม) ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรให้ นาํ เงินกําไรมาจัดสรรเป็ น
เงินปั นผลจ่ายให้ กบั ผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 12 มีนาคม 2562 ในอัตราหุ้น
ละ 0.45 บาท (สี่สบิ ห้ าสตางค์) จํานวน 500 ล้ านหุ้น รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 225.0 ล้ านบาท โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 15
พฤษภาคม 2562 สําหรับกําไรส่วนทีเ่ หลือ บริ ษัทจะนําไปเป็ นเงินกําไรสะสมส่วนทีย่ งั ไม่ได้ จดั สรรต่อไป
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงความ
คิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล ตามทีเ่ สนอ
น.ส.นิรมล แจ้ งว่าในวาระนี ้จะใช้ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ใน
อัตราหุ้นละ 0.45 บาท (สี่สบิ ห้ าสตางค์) รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 225.0 ล้ านบาท โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 15
พฤษภาคม 2562 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
409,513,400 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย
-ไม่มีคิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
-ไม่มีบัตรเสีย ไม่ม-ี
วาระที่ 5 พิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเลือกตัง้ กรรมการใหม่ 2 ท่ าน แทน
กรรมการอิสระ ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระ ครบ 9 ปี
วาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประธานฯ ได้ ให้ น.ส.นิรมล สุขเกษม เป็ นผู้ชี ้แจงต่อทีป่ ระชุม
น.ส.นิรมล ชี ้แจงต่อที่ประชุมถึงข้ อบังคับของบริ ษัท ในหมวดที่ 4 ว่าด้ วยเรื่ องของคณะกรรมการ ข้ อที่ 18 กําหนดว่า
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งอย่างน้ อยหนึง่ ในสามเป็ นอัตรา ถ้ าจํานวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในปี นี ้มีกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
จํานวน 4 ท่าน จากกรรมการทังหมด
้
11 ท่าน มีรายชื่อดังนี ้
1.
2.
3.
4.

นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ
นายวิบลู ย์ เพิ่มอารยวงศ์
นายรักสนิท พรประภา
นายประพล พรประภา

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
กรรมการ / รองกรรมการผู้จดั การ / กรรมการบริ หาร

จากนัน้ น.ส.นิรมล ได้ กล่าวเรี ยนเชิญกรรมการทีม่ ีรายชื่อทัง้ 3 ท่าน ออกจากห้ องประชุม ยกเว้ น นายสุรินทร์ ธรรม
นิเวศ ด้ วยปั ญหาด้ านสุขภาพ จึงขออนุญาตจากทีป่ ระชุมฯ โดยไม่ต้องออกไปนอกห้ องประชุม หลังจากทีม่ ีการลงคะแนนเสียง
เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว จึงจะเรี ยนเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ ามายังทีป่ ระชุมต่อไป
บริ ษัท ฐิ ติกร จํ ากัด (มหาชน)
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บุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่อในครัง้ นี ้ ได้ ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการบริ ษัท ว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
และคณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการอิสระจะสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กี่ยวข้ อง ดังนันจึ
้ งเห็นสมควรเสนอกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จํานวน 4 ท่าน ในปี นี ้กลับเข้ าดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง่ ตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาฯ ได้ พจิ ารณาคัดเลือก โดยมีประวัติกรรมการแต่ละท่าน
ตามเอกสารทีจ่ ดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว มีรายชื่อดังนี ้
1.
2.
3.
4.

นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ
นายวิบลู ย์ เพิ่มอารยวงศ์
นายรักสนิท พรประภา
นายประพล พรประภา

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
กรรมการ / รองกรรมการผู้จดั การ / กรรมการบริ หาร

ประธานฯ ได้ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตัง้ กรรมการทีอ่ อกตามวาระทัง้ 4 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึง่ ตามทีเ่ สนอ
น.ส.นิรมล ได้ แจ้ งต่อทีป่ ระชุมว่าการเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี ้ จะเก็บบัตรลงคะแนนทังหมดจากผู
้
้ ถือหุ้นทุกรายทัง้
ทีล่ งคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง โดยจะเก็ บบัตรลงคะแนนครัง้ เดียวหลังจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง
เลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล ครบทัง้ 4 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอแล้ ว และแจ้ งว่าในวาระนี ้จะใช้ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ วมีมติด้วยเสียงข้ างมาก อนุมตั ิให้ กรรมการทัง้ 4 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ของบริ ษัทตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
ลําดับ
1
2
3
3

ชื่อกรรมการ

ประเภทกรรมการ

นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ

กรรมกาตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
นายวิบลู ย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการอิสระ/
กรรมการสรรหาฯ
นายรักสนิท พรประภา
กรรมการ/
กรรมการบริ หาร
นายประพล พรประภา
กรรมการ/รอง
กรรมการผู้จดั การ/
กรรมการบริ หาร

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง บัตรเสีย

401,423,600 เสียง
(98.0245%)
409,513,400 เสียง
(100.0000%)

8,089,800 เสียง
(1.9755%)
0 เสียง
(0.0000%)

0 เสียง

0 เสียง

0 เสียง

0 เสียง

409,479,200 เสียง
(99.9916%)
409,479,200 เสียง
(99.9916%)

34,200 เสียง
(0.0084%)
34,200 เสียง
(0.0084%)

0 เสียง

0 เสียง

0 เสียง

0 เสียง

วาระที่ 5.2 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่ 2 ท่ าน แทนกรรมการอิสระ ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ ครบ 9 ปี
น.ส.นิรมล ได้ ชี ้แจงต่อทีป่ ระชุมว่า เนื่องด้ วยมีกรรมการอิสระ 2 ท่าน ซึง่ ดํารงตําแหน่งครบ 9 ปี และกําลังจะครบ 9 ปี
ในเดือนเมษายน 2562 มีรายชื่อดังนี ้
1. น.ส.อรพินธุ์ ชาติอปั สร
2. นายทวีป ชาติธํารง

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ /
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
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ตามแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี เรื่ องธรรมาภิบาลของบริ ษัท ซึง่ มีการกําหนดเป็ นนโยบาย จํากัดจํานวนปี ในการดํารงตําแหน่งของ
กรรมการอิสระไว้ ไม่เกิน 9 ปี ดังนันกรรมการทั
้
ง้ 2 ท่าน ประสงค์ที่จะไม่ต่อวาระการเป็ นกรรมการอิสระ และขอสิ ้นสุดการทํา
หน้ าทีก่ รรมการ โดยให้ มผี ลในวันที่ 25 เมษายน 2562 หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 เสร็ จสิ ้น
คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้ มีการพิจารณาผู้มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมที่จะทําหน้ าที่เป็ นกรรมการของบริ ษัท จํานวน 2
ท่าน ได้ แก่
1. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
2. นายกนิช บุณยัษฐิ ติ
ซึง่ ประวัตบิ คุ คลทีจ่ ะเสนอเป็ นกรรมการใหม่ สามารถดูได้ จากเอกสารแนบทีจ่ ดั ส่งให้ และบุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชือ่
ในครัง้ นี ้ ได้ ผา่ นกระบวนการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการบริ ษทั ว่ามีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัทและ
คณะกรรมการได้ พจิ ารณาแล้ วว่า บุคคลทีจ่ ะเสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการอิสระจะสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระ และ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กี่ยวข้ อง คณะกรรมการบริ ษัทจึงมีมติให้ เสนอต่อทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตังบุ
้ คคล ทัง้ 2 ท่าน
เป็ นกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยของบริษัท แทนกรรมการอิสระทีไ่ ม่ประสงค์ในการต่อวาระกรรมการอิสระ ดังนี ้
1. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
2. นายกนิช บุณยัษฐิ ติ

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ /
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

้
2 ท่าน ให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติด้วยเสียงข้ างมาก อนุมตั ิแต่ง ตังกรรมการใหม่
ของบริ ษัทตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
ลําดับ

ชื่อกรรมการ

1

นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ

2

นายกนิช บุณยัษฐิ ติ

ประเภทกรรมการ

เห็นด้ วย

ประธานกรรมการ 409,479,200 เสียง
ตรวจสอบ และ
(99.9916%)
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ 409,513,400 เสียง
สรรหาฯ /
(100.0000%)
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง บัตรเสีย

34,200 เสียง
(0.0084%)

0 เสียง

0 เสียง

0 เสียง
(0.00%)

0 เสียง

0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562
ประธานฯ ได้ ให้ น.ส.นิรมล สุขเกษม เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการต่อทีป่ ระชุม
น.ส.นิรมล ได้ กล่าวชี ้แจงว่าสําหรับค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมให้
อนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปี 2561 โดยประธานคณะกรรมการชุด
ย่อย ได้ รับค่าตอบแทนเป็ นเบี ้ยประชุม 45,000 บาทต่อการประชุมต่อครัง้ และกรรมการอิสระและที่ปรึ กษากรรมการจาก
ภายนอก ได้ รับค่าตอบแทนเป็ นเบี ้ยประชุมรายละ 40,000 บาทต่อการประชุมต่อครัง้ เท่ากับปี 2561
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดง
ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั กิ ําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 ตามทีเ่ สนอ
น.ส.นิรมล แจ้ งว่าในวาระนี ้จะใช้ เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นทังหมดที
้
ม่ าประชุม
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม อนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี
2562 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
409,513,400 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นทีม่ าประชุม
ไม่เห็นด้ วย - ไม่มีคิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจํานวนหุ้นทีม่ าประชุม
งดออกเสียง - ไม่มีคิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจํานวนหุ้นทีม่ าประชุม
บัตรเสีย ไม่มีคิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจํานวนหุ้นทีม่ าประชุม
วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2562
ประธานฯ ได้ ให้ น.ส.นิรมล สุขเกษม เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี
2562 ต่อทีป่ ระชุม
ท่าน คือ

น.ส.นิรมล แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สําหรับปี 2562 คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พจิ ารณาเสนอให้ อนุมตั แิ ต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี 3
1. นายอัครเดช เปลีย่ นสกุล
2. นายเมธี รัตนศรี เมธา
3. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803

จากบริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีสําหรับรอบบัญชีปี 2562 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็ นเงิน
3,240,000 บาท ซึ่งมากกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2561 ที่มีจํานวนเงิน 3,040,000 บาท
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงความ
คิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2562
น.ส.นิรมล แจ้ งว่าในวาระนี ้จะใช้ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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 2562 และกําหนดค่าสอบบัญชีเป็ นเงิน 3,240,000 บาท ตามทีเ่ สนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
408,815,700 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 99.8296 ของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย
697,700 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.1704 ของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
-ไม่ม-ี
บัตรเสีย ไม่ม-ี
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
ประธานฯ ได้ ให้ น.ส.นิรมล สุขเกษม เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดต่อทีป่ ระชุม
น.ส.นิรมล แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ปั จจุบนั บริ ษัทมีวงเงินหุ้นกู้คงเหลือ 2,980 ล้ านบาท และเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน
และ/หรื อการจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อดําเนินกิจการ และ/หรื อขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรื อชําระคืนเงินกู้ และ/หรื อไถ่
ถอนหุ้นกู้
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จึงขอนุมตั ิวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชดุ ใหม่ ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท และเมือ่ รวมกับวงเงิน
หุ้นกู้เดิมที่มีจํานวน 2,980 ล้ านบาท ดังนัน้ บริ ษัทฯ จะมีวงเงินหุ้นกู้รวมทังหมด
้
4,980 ล้ านบาท ณ วันที่ 25 เมษายน 2562
สําหรับรายละเอียดของวงเงินหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูได้ จากเอกสารทีไ่ ด้ จดั ส่งให้
ตารางแสดงวงเงินหุ้นกู้คงเหลือทังหมด
้
วงเงินหุ้นกู้คงเหลือ
วงเงินหุ้นกู้ในปั จจุบนั
ขออนุมตั ใิ น AGM ครัง้ นี ้
รวมเป็ นวงเงินหุ้นกู้คงเหลือทัง้ หมด

2,980 ล้ านบาท
2,000 ล้ านบาท
4,980 ล้ านบาท

ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่ม ีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมแล้ ว ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้
น.ส.นิรมล แจ้ งว่าสําหรับในวาระนี ้จะใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ อนุมตั ิออกและเสนอขายหุ้นกู้ชดุ ใหม่ ภายใน
วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท รวมกับวงเงินหุ้นกู้คงเหลือเดิม 2,980 ล้ านบาท รวมเป็ นวงเงินหุ้นกู้ทงสิ
ั ้ ้น 4,980 ล้ านบาท ด้ วย
คะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
409,513,400 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นทีม่ าประชุม
ไม่เห็นด้ วย - ไม่มีคิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจํานวนหุ้นทีม่ าประชุม
งดออกเสียง - ไม่มีคิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจํานวนหุ้นทีม่ าประชุม
บัตรเสีย ไม่มีคิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของจํานวนหุ้นทีม่ าประชุม
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
คุณปฐมา ได้ แจ้ งต่อทีป่ ระชุมทราบว่า สืบเนือ่ งจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติ
แต่งตังให้
้ นายทวีป ชาติธํารง เป็ นที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ ษัท โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 25 เมษายน 2562 เป็ นต้ นไป หลังจาก
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 เสร็ จสิ ้น แต่นายทวีป ชาติธํารง ได้ แจ้ งกลับมายังบริ ษัทฯ ว่าไม่สามารถรับตําแหน่งที่
ปรึกษาฯ ได้ ในขณะนี ้ เนื่องจากปั ญหาเรื่ องสุขภาพ จึงเรี ยนมาเพือ่ ให้ ทป่ี ระชุมฯ รับทราบ
นายนฤดล นิยมค้ า ผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้ วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี ้.1. ในปี 2562 จะมีการตังสํ
้ ารองเพิ่มอีกหรื อไม่ จากการตังสํ
้ ารองเพิ่ม 1% ในปี 2561 เพือ่ รองรับมาตรฐานการบัญชีใหม่
(IFRS9) เพียงพอแล้ วหรื อยัง
คุณปฐมา ชี ้แจงว่า จากการตังสํ
้ ารองเพิม่ ขึ ้นอีก 1% เพื่อเตรี ยมรองรับมาตรฐานการบัญชีใหม่ (IFRS9) ในปี 2561
บริ ษัทเร่งตัดหนี ้สูญในส่วนของลูกหนี ้ทีม่ กี ําลังการผ่อนชําระลดลง ดังนันสํ
้ ารองทีต่ งไว้
ั ้ คาดว่าเพียงพอแล้ ว
2. ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2562 ยอดจําหน่ายรถจักรยานยนต์ลดลง พอร์ ตลูกหนี ้เช่าซื ้อของบริ ษัทจะลดลงด้ วยหรื อไม่
คุณปฐมา ชี ้แจงว่า ในช่วงนี ้ภาวะเศรษฐกิจ และลูกหนี ้คุณภาพไม่คอ่ ยดี บริ ษัทมีการคัดเลือกลูกค้ ามากขึ ้น และยังมี
ยอดปฏิเสธการให้ บริ การสินเชื่อสูงขึ ้น ทําให้ ลกู หนี ้ลดลง รวมทังมี
้ การตัดหนี ้สูญ ดังนันพอร์
้
ตลูกหนี ้เช่าซื ้อในประเทศจะลดลง
ชัว่ คราว แต่คาดว่าภายในปี นี ้และปี หน้ า จะสามารถกลับมาเป็ นปกติได้
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3. ทิศทางการเติบโตของบริ ษัทจะมีเฉพาะในต่างประเทศหรื อไม่ เนื่องจากยอดตัวเลขในประเทศไม่คอ่ ยมีการเติบโต
คุณปฐมา ชี ้แจงว่า สําหรับการเติบโตในต่างประเทศเป็ นแผนงานทีบ่ ริ ษัทตังใจไว้
้ วา่ จะเติบโตขึ ้นแน่นอน โดยสัดส่วน
พอร์ ตสินเชื่อในต่างประเทศต้ องเพิม่ ขึ ้นเรื่ อยๆ ในอนาคต
คุณประพล กล่า วเสริ มว่า โอกาสทีบ่ ริ ษั ทจะเติ บโตอย่า งมากในประเทศค่อนข้ างยากในระยะสัน้ เนือ่ งจากหนี ้
ครัวเรื อนยังสูงอยู่ ประกอบกับมีภาวะภัยแล้ ง ซึง่ จะทําให้ สนิ ค้ าเกษตรราคาตํ่า ส่งมีผลกระทบเป็ นวงกว้ าง
4. วงเงินหุ้นกู้ที่ขออนุมตั ิเพิ่ม นําไปขยายในส่วนใด
คุณประพล ชี ้แจงว่า เป็ นการขออนุมตั เิ พิม่ สํารองไว้ ลว่ งหน้ าก่อน เพื่อใช้ ในการขยายกิจการ ซึ่งเมื่อหลายปี ทผ่ี า่ นมา
บริ ษัทได้ ศกึ ษาข้ อมูลของธุรกิจอื่นๆ ว่าจะสามารถซื ้อเข้ ามาลงทุนได้ หรื อไม่ แต่เนือ่ งจากทีผ่ ่านมาสภาวะดอกเบี ้ยตํา่ มาก ทาง
บริ ษัทจึงไม่สามารถซื ้อกิจการอื่นได้ ในราคาทีเ่ หมาะสม แต่หากมีจงั หวะและช่วงเวลาที่ความเหมาะสมทางบริ ษัทมีความพร้ อม
และความสามารถดําเนินการได้ ในทันที
นายสุริยะ วิไลนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่าในปี 2562 บริ ษัทมีแผนขยายงานไปยังต่างประเทศ
มากน้ อยเพียงใด ส่วนเรื่ องหนี ้ครัวเรื อนในต่างประเทศมีปัญหาเหมือนกับประเทศไทยหรื อไม่
คุณประพล ชี ้แจงว่า บริ ษัทมีสดั ส่วนลูกหนี ้เช่าซื ้อรถจักรยานยนต์ 94.8% ในจํานวนนี ้เป็ นลูกหนี ้ต่างประเทศ 10.2%
หรื อ 890.0 ล้ านบาท คาดการณ์วา่ ในปี นี ้ลูกหนี ้เช่าซื ้อในราชอาณาจักรกัมพูชา และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
รวมกัน 2 ประเทศ น่าจะเพิ่มขึ ้นอีกไม่ตา่ํ กว่า 20% ซึง่ ยังไม่รวมสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งคาดว่าน่าจะเปิ ดทําการได้
ภายในปี นี ้
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีคําถามหรื อข้ อเสนอแนะอื่นใดอีกหรื อไม่ เมื่อไม่มผี ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอเรื่ องอืน่ หรื อ
สอบถามเพิ่มเติมแล้ ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและปิ ดประชุมเวลา 15.30 น.

_____________________________________
(ดร.ชุมพล พรประภา)
ประธานกรรมการ

นางอังคณา สมชื่อ ผู้บนั ทึกการประชุม
นายอภิชยั เอื ้อมเสถียรพร และ นางบุษกร เหลีย่ มมุกดา ผู้ตรวจทาน
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