ที่ TK.023/2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2564
บริษัท ฐิติกร จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวัน ที่ 26 เมษายน 2564 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต
เลขที่ 69 ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เริ่มการประชุม
ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ เป็ นประธานที่ประชุม น.ส.กาญจนาพัฒ น์ ชื่นใจ ทาหน้าที่ผู้ดาเนินการ
ประชุม ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ภายใต้สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามคาแนะนาการ
ป้ องกัน ควบคุม โรคไวรัส COVID-19 สาหรับ การจัด ประชุม ของกรมควบคุม โรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมี ระบบ และ
กระบวนการคัดกรองผูเ้ ข้าร่วมประชุม ป้องกัน และควบคุมโรค อย่างเข้มงวด และมีการจัดห้องประชุมเป็ น 2 ห้อง เพื่อรองรับผู้
ถือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งให้มีระยะห่างเป็ นไปตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด โดยมีการถ่ายทอดสัญญาณภาพและ
เสียงไปยังห้องประชุมอีกห้อง สาหรับสิทธิในการโหวตแต่ละวาระและสิทธิในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็น
ต่างๆ จากห้องประชุม 2 เหมือนห้องประชุม 1 ทุกประการ และขอให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน นั่งตามหมายเลขที่น่ งั ที่
ระบุให้ในขณะลงทะเบียน พร้อมทั้งสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในห้องประชุม และภายในอาคารของบริษัท
จากนั้น ได้กล่าวแนะนาผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกรรมการบริษัท 11 ท่าน จากทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็ น 100% ของ
กรรมการทัง้ หมด ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผูส้ อบบัญชี และตัวแทนที่ปรึกษากฏหมาย
ดังนี ้
1. ดร.ชุมพล พรประภา
2. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางเสาวนีย ์ กมลบุตร
นายเกียรติคณ
ุ ชาติประเสริฐ
นายวิบลู ย์ เพิ่มอารยวงศ์
นายรักสนิท พรประภา
นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
นางสาวปฐมา พรประภา

9. นายประพล พรประภา
10. นายอภิชยั เอือ้ มเสถียรพร
11. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย ์

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ / ประธานกรรมการบริหาร
และรองกรรมการผูจ้ ดั การสายบัญชีและการเงิน CFO
กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการบริหาร
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร /
เลขานุการบริษัท และผูช้ ่วยรองกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
และผูช้ ่วยรองกรรมการผูจ้ ดั การ
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น.ส.ศิริเพ็ญ เนียมเจริญ ที่ปรึกษาฝ่ ายบัญชีและการเงิน โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอีก 2 ท่าน และ
นักลงทุนสัมพันธ์ (IR) ที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วยผูบ้ ริหารของบริษัทฯ ดังนี ้
1. นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน
กรรมการบริหารความเสี่ยง และผูจ้ ัดการฝ่ ายต่างประเทศ
2. นางชลธิชา ยอดศรี
กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ปฏิบัติหน้าที่แทนผูจ้ ัดการสานักตรวจสอบภายใน
3. นายวีระชัย เลิศลักษณ์ปรีชา
นักลงทุนสัมพันธ์ (IR)
โดยมี นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด ผูส้ อบบัญชีของบริษัทและบริษัท
ย่อย เข้าร่วมประชุม นายวรพจน์ มณีโชติ ตัวแทน ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จากัด ทาหน้าที่
ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็ นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และมี
ตัวแทนอาสาพิทกั ษ์สิทธิ์ผถู้ ือหุน้ จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทยเข้าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ น.ส.นารีรตั น์ เรืองฤทธิ์
บริษัทฯ ได้ดาเนินการก่อนการประชุม ดังนี ้
1. บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ไปยังผูถ้ ือหุน้ เป็ นเวลา 23 วันล่วงหน้าก่อนการ
ประชุม โดยทางไปรษณียล์ งทะเบียน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564
2. บริษัทฯ ได้แจ้งวาระการประชุมพร้อมความเป็ นมาและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ
รวมทัง้ เอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผถู้ ือหุน้
มีเวลาศึกษาข้อมูล และได้แจ้งการดาเนินการดังกล่าวของบริษัทฯ ให้ผถู้ ือหุน้ ทราบโดยผ่านช่องทางการเปิ ดเผยข้อมูลของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564
3. บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่ามีความสาคัญและสมควรบรรจุเป็ นระเบียบ
วาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ล่วงหน้าเป็ นเวลาประมาณ 3 เดือน
ตัง้ แต่วนั ที่ 15 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยเมื่อสิน้ สุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผูถ้ ือหุน้ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุ
เป็ นวาระเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ
โดยมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมรวมทัง้ สิน้ 56 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 399,827,543 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 79.97 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด 500,000,000 หุน้ ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
น.ส.กาญจนาพัฒน์ กล่าวชีแ้ จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงว่า ในการออกเสียง
ลงคะแนนจะนับ 1 หุน้ เป็ น 1 เสียง (One Share : One Vote) และจะใช้บ ตั รลงคะแนนเสีย งเฉพาะผูถ้ ือ หุน้ ที่ประสงค์จ ะ
ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่องการเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล ซึ่งจะเก็บบัตรลงคะแนน
เสียงจากผูถ้ ือหุน้ ทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งผูถ้ ือหุน้ ที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงในวาระนีค้ รัง้ เดียวหลังจากผูถ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคลครบทุกรายแล้ว และหาก
กรณีแสดงเจตนาไม่ชดั เจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีมีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลง
ชื่อกากับบริเวณที่ขีดฆ่า จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทจะถือว่าผูถ้ ือ
หุน้ เห็นด้วยและจะนับรวมเป็ นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ สาหรับผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ยกมือและบันทึกการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และประธานฯ จะให้
เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนามาตรวจนับ และถือว่าผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมตั ิตามที่ประธานฯ
เสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ
ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ตามลาดับวาระการประชุมที่แจ้ง ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
23 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดตามสาเนารายงานการประชุมที่จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุม
บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหำชน)
69 ถ.รำมคำแหง แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240. โทร 02-310-7000 , โทรสำร 0-2318-3339
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น.ส.กาญจนาพัฒน์ แจ้งว่าในวาระนีจ้ ะใช้เสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขณะนีม้ ี
ผูถ้ ือหุน้ มาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ 2 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 401,587,643 หุน้
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 23
เมษายน 2563 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย
401,587,643 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจานวนหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
-ไม่มีคิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจานวนหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
-ไม่ม-ี
บัตรเสีย
-ไม่ม-ี
วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจาปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานประจาปี 2563
ประธานฯ ได้ให้ นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูร้ ายงานต่อที่ประชุม
นายประพล ได้กล่าวรายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ซึง่ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวัน
อังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ดังมีรายละเอียดในรายงานประจาปี 2563 ดังนี ้
ตลาดรถจักรยานยนต์
ตลาดรวมรถจักรยานยนต์ปี 2563 มียอดจาหน่าย 1,517,682 คัน ลดลง 11.7% จาก 1,719,373 คัน ในปี 2562 ซึ่ง
เป็ นผลมาจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 และในช่วงสิน้ ปี ผผู้ ลิตรายใหญ่คาดการณ์ว่าในปี 2564 ตลาดรวม
รถจักรยานยนต์น่าจะมียอดจาหน่ายอยู่ท่ีประมาณ 1,530,000 - 1,540,000 คัน เพิ่มขึน้ 0.8 – 1.5% จากปี ท่ีผ่านมา ซึ่ง
อาจจะมีการปรับลดประมาณการยอดจาหน่ายลง เนื่องจากได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในรอบที่ 3 สาหรับในไตรมาส 1 ปี
2564 มียอดจาหน่ายรถจักรยานยนต์ 436,215 คัน เพิ่มขึน้ 1.2% จาก 431,004 คัน ในไตรมาส 1 ปี 2563 ซึ่งเป็ นไปในทิศทาง
ที่ดี
ในปี 2563 มียอดจาหน่ายรถจักรยานยนต์รายเดือน ตัง้ แต่เดือนมกราคม-เดือนพฤศจิกายน ต่ากว่าในช่วงเดียวกัน
ของปี 2562 ยกเว้นเดือนธันวาคมเพียงเดือนเดียวที่มียอดจาหน่ายรถจักรยานยนต์ 124,026 คัน สูงกว่าในช่วงเดียวกันของปี
2562 ที่มีจานวน 113,672 คัน สาหรับในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2564 มีเพียงเดือนมีน าคม ที่มียอดจาหน่ายรถจักรยานยนต์
170,020 คัน สูงกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2563 ที่มีจานวน 146,856 คัน
สาหรับยอดจาหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในปี 2563 มีจานวน 397,616 คัน ลดลง 11.2%
จาก 447,644 คัน ในปี 2562 ซึ่งใกล้เคียงกับตลาดรวมรถจักรยานยนต์ท่ลี ดลง 11.7% สาหรับยอดจาหน่ายรถจักรยานยนต์ใน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในไตรมาส 1 ปี 2564 มีจานวน 115,563 คัน ลดลง 2.2% จาก 118,127 คัน ในไตรมาส 1 ปี
2563 ซึ่งสวนทางกับตลาดรวมรถจักรยานยนต์ท่ีเพิ่มขึน้ 1.2% ยอดจาหน่ายรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมาณฑล
ยังคงมีตวั เลขที่หดตัวอยู่เล็กน้อย
สาหรับโครงสร้างผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์ในปี 2563 รถครอบครัวมีสัดส่วน 52% ลดลงจาก 53% ในปี 2562 รถ
Scooter มีสดั ส่วน 41% เพิ่มขึน้ จาก 38% ในปี 2562 ส่วนกลุ่มรถ Sport ซึ่งรวมถึงรถ Big Bike ที่มีขนาดตัง้ แต่ 125 CC ขึน้ ไป
หรือราคาเกิน 80,000 บาท มีสดั ส่วน 7% ลดลงจาก 9% ในปี 2562 ซึ่งเป็ นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ผูบ้ ริโภคจึงเลือก
ซือ้ รถรุน่ ที่มีราคาไม่สงู และประหยัดนา้ มันกว่า
ตลาดรถยนต์
ตลาดรวมรถยนต์ปี 2563 มียอดจาหน่าย 792,110 คัน ลดลง 21.4% จาก 1,007,552 คัน ในปี 2562 และผูผ้ ลิตราย
ใหญ่คาดการณ์ว่าในปี 2564 ตลาดรวมรถยนต์น่าจะมียอดจาหน่ายอยู่ท่ปี ระมาณ 750,000-900,000 คัน ลดลง 5.3% จนถึง
เพิ่มขึน้ 13.6% จากปี ท่ีผ่านมา ซึ่งอาจจะมีการปรับลดประมาณการยอดจาหน่ายลง เนื่องจากได้มีการแพร่ระบาดของโรคใน
รอบที่ 3 สาหรับใน 2 เดือนแรกของปี 2564 มียอดจาหน่ายรถยนต์ 114,168 คัน ลดลง 18.4% จาก 139,959 คัน ใน 2 เดือน
แรกของปี 2563
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ในปี 2563 มียอดจาหน่ายรถยนต์รายเดือนต่ากว่าในช่วงเดียวกันของปี 2562 ทุกเดือน ยกเว้นเดือนกันยายน และ
เดือนธันวาคม สาหรับในช่วง 2 เดือนแรก มียอดจาหน่ายรายเดือนที่ต่ากว่าในช่วงเดียวกันของปี 2563 ทัง้ 2 เดือน
ในปี 2563 บริษัทมีสาขารวมทัง้ สิน้ 75 สาขา ครอบคลุม 57 จังหวัดทั่วประเทศ และในราชอาณาจักรกัมพูชา มีสาขา
รวม 12 สาขา ส่วนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสาขารวม 3 สาขา และอยู่ระหว่างการดาเนินการขอเปิ ดเพิ่ม
อีกจานวน 3 สาขา รวมทัง้ สิน้ 6 สาขา และในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีสาขา 1 สาขา
ฐานะทางการเงิน
มูลค่าสินทรัพย์รวมเทียบมูลค่าลูกหนีเ้ ช่าซือ้
ณ สิน้ ปี 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 7,357.0 ล้านบาท เป็ นลูกหนีเ้ ช่าซือ้ สุทธิมูลค่า 4,591.0 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็ น
62.4% ของมูลค่าสินทรัยพ์รวม ลดลง 38.3% จาก 7,439.0 ล้านบาท ในปี 2562 ขณะที่ตลาดรวมรถจักรยานยนต์ลดลง
11.7% ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ และการเร่งตัดหนีส้ ญ
ู ของบริษัท โดยแบ่งสัดส่วนเป็ นลูกหนีเ้ ช่าซือ้
รถจักรยานยนต์ 4,055.0 ล้านบาท หรือ 88.3% โดยแบ่งเป็ นลูกหนีใ้ นประเทศ 2,993.0 ล้านบาท หรือ 73.8% และลูกหนี ้
ต่างประเทศ 1,062.0 ล้านบาท หรือ 26.2% ลูกหนีเ้ ช่าซือ้ รถยนต์ 214.4 ล้านบาท หรือ 4.7% ลูกหนีเ้ งินให้กยู้ ืม 297.7.0 ล้าน
บาท หรือ 6.5% และสินเชื่อ Nano Finance 23.9 ล้านบาท หรือ 0.5% และในปี 2563 บริษัทมีเงินสด จานวน 2,213.0 ล้าน
บาท เป็ นจานวนมากที่สุด ตัง้ แต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีข้อดีคือบริษัทสามารถปล่อยสินเชื่อได้ในทันที ท่ีมี
โอกาศ หรือสภาวะเศรษฐกิจกลับมาฟื ้ นตัว แต่มีขอ้ เสียคือผลประกอบการอาจจะไม่ค่อยดีเนื่องจากมีเงินสดมากเกินไป ทาให้
ผลตอบแทนลดลงในระยะสัน้
การเปรียบเทียบลูกหนีแ้ ละคุณภาพลูกหนีเ้ ช่าซือ้ รถจักรยานยนต์-รถยนต์
สัดส่วนลูกหนีข้ องกลุ่มบริษัทประกอบด้วย ลูกหนีเ้ ช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ในประเทศ ซึ่งในปี 2563 มีจานวน 2,993.0
ล้านบาท ลดลง 47.6% จาก 5,709.0 ล้านบาท ในปี 2562 ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายเร่งตัดหนีส้ ูญ และเข้มงวดในการปล่อย
สินเชื่อ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ประกอบกับเมื่อมีการปล่อยสินเชื่อลดลง ซึ่งปกติลกู หนีเ้ ช่าซือ้ รถจักรยานยนต์จะทา
สัญญาประมาณ 2 ปี และในแต่ละปี ลกู หนีเ้ ดิมประมาณ 50% ก็จะครบกาหนดสัญญาการผ่อนชาระ สาหรับคุณภาพลูกหนี ้
เช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ท่คี า้ งชาระเกินกว่า 3 เดือน อยู่ท่ี 10.6% ซึ่งสูงกว่าปกติ เนื่องจากบริษัทจัดชัน้ ลูกหนีต้ ามมาตรฐานของ
บริษัทที่เข้มงวดและใช้มาโดยตลอด ไม่ได้เลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนีท้ ่ีได้รบั
ผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ ไทย ประกาศโดยสภาวิช าชี พ บัญ ชี ซึ่งให้บ ริษั ท ผ่ อ นปรนการจัด ชั้น ลูก หนี ้ สาหรับ ลูก หนี ้เช่ า ซื อ้
รถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ ในปี 2563 มีลกู หนีเ้ ช่าซือ้ จานวน 1,061.0 ล้านบาท ลดลง 13.8% จาก 1,231.0 ล้านบาท ในปี
2562 ซึ่งเป็ นปี แรกที่ลกู หนีเ้ ช่าซือ้ ของบริษทั หดตัวลง เนื่องจากเกิดสถานการณ์ COVID-19 และมีการ Lock down ประเทศ ทัง้
ในราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในขณะที่คณ
ุ ภาพลูกหนีเ้ ช่าซือ้ รถจักรยานต์ท่คี า้ งชาระ
เกินกว่า 3 เดือน อยู่ท่ี 3.6% ซึ่งยังเป็ นคุณภาพลูกหนีท้ ่ีดี แต่ในต่างประเทศ บริษัท อยู่ภายใต้การกากับของธนาคารแห่งชาติ
ของทัง้ 2 ประเทศ ซึ่งกาหนดให้ปฏิบตั ิตามมาตรการของธนาคารแห่งชาติเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 กาหนดให้ผ่อนปรนการจัดชั้นลูกหนีเ้ สมือนคงสถานภาพลูกหนี ้ ณ สิน้ ไตรมาส 1 เพื่อเป็ นการช่วยเหลือ
ผ่อนปรน ดังนัน้ ยอดลูกหนีค้ า้ งชาระจึงมีสดั ส่วนไม่สงู มากนัก แต่ในปี 2564 อาจมีการปรับตัวสูงขึน้ เล็กน้อย ซึ่งการเก็บค่างวด
รายเดือนยังเป็ นไปได้ดว้ ยดี สรุ ปภาพรวมของลูกหนีเ้ ช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ในปี 2563 มีจานวน 4,054.0 ล้านบาท ลดลง
41.6% จาก 6,940.0 ล้านบาท ในปี 2562 คุณภาพลูกหนีเ้ ช่าซือ้ รถจักรยานยนต์รวมที่คา้ งชาระเกินกว่า 3 เดือน อยู่ท่ี 8.8%
ด้านลูกหนีเ้ ช่าซือ้ รถยนต์ ในปี 2563 มีจานวน 214.0 ล้านบาท ลดลง 31.0% จาก 310.0 ล้านบาท ในปี 2562 ซึ่งเป็ นไปตาม
นโยบายของบริษัทที่ไม่แข่งขันเรื่องการตัดราคา ประกอบกับผลตอบแทนต่า ไม่คุม้ กับความเสี่ยง จึงไม่เน้นการปล่อยสินเชื่อ
รถยนต์ในช่วงหลายปี ท่ีผ่านมา คุณภาพลูกหนีเ้ ช่าซือ้ รถยนต์ท่ีคา้ งชาระเกินกว่ า 3 เดือน อยู่ท่ี 14.7% สาหรับคุณภาพลูกหนี ้
เช่าซือ้ รวม ในปี 2563 มีลูกหนีค้ า้ งชาระมากกว่า 3 เดือน อยู่ท่ี 9.2% เพิ่มขึน้ จาก 4.5% ในปี 2562 เนื่องจากบริษัทไม่ได้ใช้
เกณฑ์จดั ชัน้ ลูกหนีต้ ามสภาวิชาชีพบัญชี
ความเพียงพอในการตัง้ สารอง
ณ สิน้ ปี 2563 ลูกหนีเ้ ช่าซือ้ สุทธิก่อนการตัง้ สารองมีมูลค่า 5,153.0 ล้านบาท บริษัทมีการสารองค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะ
สูญ (General allowance) เพิ่มอีก 1% ของลูกหนีเ้ ช่าซือ้ สุทธิ ตัง้ แต่ไตรมาส 4 ปี 2561 ก่อนเริ่มใช้มาตรฐานบัญชี TFRS9 และ
หลังจากที่ได้ดาเนินการตามมาตรฐานบัญชี TFRS9 ตามจานวนลูกหนี ้ ในไตรมาส 4 ปี 2563 สารองค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญอยู่
ที่ 562.0 ล้านบาท หรือเท่ากับ 10.9% ของลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าซือ้ สุทธิก่อนหักค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ เมื่อเทียบกับยอดลูกหนี ้
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ที่คา้ งชาระเกิน 6 เดือน จานวน 51.0 ล้านบาท และเปรียบเทียบกับลูกหนีท้ ่คี า้ งชาระเกิน 3 เดือน จานวน 475.0 ล้านบาท มีการ
ตัง้ สารองหนีส้ งสัยจะสูญ คิดเป็ น 118.3% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทตัง้ สารองไว้อย่างเพียงพอ
นอกจากนี ้ นายประพล ยังได้ชีแ้ จงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ถึงแม้ว่าในปั จจุบนั บริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ
แนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เนื่องจากอยู่ในระหว่างการศึกษารายละเอียด และเตรียมข้อมูลเพื่อจะ
แสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวในอนาคต แต่บริษัทได้ตระหนักและให้ความสาคั ญกับเรื่องการต่อต้าน
ทุจริตคอรัปชั่น รวมถึงการรับสินบน โดยบริษัทมีนโยบายชัดเจนในเรื่องนี ้ รวมทัง้ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วย
ให้เกิดการตรวจสอบ และป้องกันไม่ให้ผบู้ ริหารและพนักงานมีการทุจริต รวมทัง้ บริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทาผิด
(Whistle Blowing Policy) ซึ่งเป็ นช่องทางให้ผมู้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้ส่งคาร้องเรียนหรือเบาะแสต่างๆ ในกรณีท่เี กิดการทุจริต
ฉ้อโกงในสาระที่สาคัญ
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม น.ส.กาญจนาพัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนีเ้ ป็ นวาระเพื่อทราบ ดังนัน้ ผูถ้ ือหุน้ จึงไม่ตอ้ งลงคะแนนเสียง
ในวาระนี ้
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกาไรขาดทุน สาหรับรอบบัญชี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2563
ประธานฯ ได้ให้ น.ส.ปฐมา พรประภา กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูร้ ายงานต่อที่ประชุม
น.ส.ปฐมา ได้กล่าวชีแ้ จงงบดุลและงบกาไรขาดทุน สาหรับรอบบัญชีสนิ ้ สุด 31 ธันวาคม 2563 ดังนี ้
รายได้
กลุ่มบริษัทฐิ ติกรมีรายได้รวม ในปี 2563 จานวน 2,548.2 ล้านบาท ลดลง 31.5% จาก 3,719.1 ล้านบาท ในปี 2562
ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการให้เช่าซือ้ รวม จานวน 1,993.6 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการเช่าซือ้ รถจักรยานยนต์
1,977.3 ล้านบาท รายได้จากการเช่าซือ้ รถยนต์ 16.3 ล้านบาท รายได้จากการให้กยู้ ืม/Nano, Micro Finance 13.3 ล้านบาท
รายและรายได้อื่นๆ จานวน 541.3 ล้านบาท
ค่าใช้ จ่าย
กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ ายรวม ในปี 2563 จานวน 2,178.2 ล้านบาท ลดลง 32.6% จาก 3,232.8 ล้านบาท ในปี 2562
โดยลดลงจากค่าใช้จ่ายหลักคือค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จานวน 1,361.1 ล้านบาท ลดลง 27.8 % จาก 1,885.2 ล้าน
บาท ในปี 2562 ค่าใช้จ่ายหนีส้ ญ
ู และหนีส้ งสัยจะสูญ เมื่อบริษัทใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS9 จะใช้คาว่าขาดทุนจากการด้อย
ค่าลูกหนีท้ างการค้า จานวน 771.7 ล้านบาท ลดลง 21.3% จาก 980.8 ล้านบาท ในปี 2562 เนื่องจากนโยบายเร่งตัดหนีส้ ญ
ู
มาโดยตลอด ดังนัน้ เมื่อลูกหนีเ้ ช่าซือ้ ลดลง ปริมาณการตัดหนีส้ ญ
ู จึงลดลงด้วย
กาไรสุทธิ
กลุ่มบริษัทมีกาไรสุทธิ ในปี 2563 จานวน 367.6 ล้านบาท ลดลง 23.6% จาก 481.1 ล้านบาท ในปี 2562 หรือมีกาไร
ต่อหุน้ เป็ น 0.74 บาท/หุน้ ลดลง 23.6% จาก 0.96 บาท/หุน้ ในปี 2562 โดยมีจานวนหุน้ รวม 500 ล้านหุน้
สัดส่วนของรายได้
สัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัทในปี 2563 มีรายได้หลักมาจากการให้เช่าซือ้ รถจักรยานยนต์อยู่ท่ี 77.6% ลดลงจากปี
2562 ซึ่งอยู่ท่ี 79.2% ส่วนรายได้จากการให้เช่าซือ้ รถยนต์อยู่ท่ี 0.6% เท่ากับปี 2562 และรายได้อื่นๆ อยู่ท่ี 21.8% เพิ่มขึน้ จาก
ปี 2562 ซึ่งอยู่ท่ี 20.2%
สินทรัพย์หนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ สิน้ ปี 2563 กลุ่มบริษัทฐิ ติกรมีสินทรัพย์รวม 7,356.8 ล้านบาท ลดลง 19.7% จาก 9,163.3 ล้านบาท ในปี 2562
ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นบัญชีลกู หนีร้ วม 4,591.3 ล้านบาท ประกอบด้วยลูกหนีเ้ ช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ 4,054.2 ล้านบาท ลดลง 41.6%
จาก 6,940.4 ล้านบาท ในปี 2562 ลูกหนีเ้ ช่าซือ้ รถยนต์ 214.4 ล้านบาท ลดลง 30.9% จาก จาก 310.2 ล้านบาท ในปี 2562
ลูกหนีเ้ งินให้กยู้ ืม 297.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 59.2% จาก 187.0 ล้านบาท ในปี 2562 ลูกหนีส้ ินเชื่อ Nana Finance 23.9 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ จาก 0.6 ล้านบาท ในปี 2562 ซึ่งเพิ่มในสัดส่วนที่สูง เนื่องมาจากมีการกระตุน้ ยอดขายโดยเน้นการติดต่อลูกค้า
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เดิมที่มีประวัติการชาระเงินที่ดี และลูกหนี ้ Micro Finance 1.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 175.0% จาก 0.4 ล้านบาท ในปี 2562 ส่วน
หนีส้ ินรวม 2,000.5 ล้านบาท ลดลง 48.4% จาก 3,878.5 ล้านบาท ในปี 2562 และในส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม 5,356.3 ล้านบาท
เพิ่มขึน้ 1.4% จาก 5,284.9 ล้านบาท ในปี 2562
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการวางแผนช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าซึ่งได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ทัง้ ทางตรง
และทางอ้อม เริ่มตัง้ แต่ช่วงปลายไตรมาสที่ 1 ต่อเนื่องมาถึงไตรมาส 2 ทัง้ ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ โดยมีลกู ค้าเข้าร่วม
โครงการเป็ นจานวนรวมทัง้ สิน้ 210,200 ราย โดยแบ่งเป็ น 4 มาตรการหลัก ดังนี ้
1. การหยุดพักชาระหนีเ้ งินต้นและดอกเบีย้
2. ลดยอดค่างวดที่ตอ้ งผ่อนชาระลงให้อยู่ในเกณฑ์ขนั้ ต่าตามที่บริษัทกาหนด
3. ให้ส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมจากอัตราปกติ สาหรับลูกหนีท้ ่ตี อ้ งการปิ ดยอดคงค้างของบัญชีก่ อนกาหนด
4. ให้ความคุม้ ครอง COVID-19 สาหรับลูกค้าที่ยงั คงชาระค่างวดเต็มตามเดิม
โดยการให้สิทธิ์การพักชาระหนี ้ ชาระหนีบ้ างส่วนแก่ลกู ค้าจะอิงตามประวัติการชาระเดิม ซึ่งมีลกู ค้าชาระเต็มจานวน
สูงถึงร้อยละ 74.6 ของจานวนที่คา้ งชาระทัง้ หมด
สาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับงบดุลและงบกาไรขาดทุนสาหรับรอบบัญชีสนิ ้ สุด 31 ธันวาคม 2563 รวมถึงการวิเคราะห์
และคาอธิบายฯ มีอยู่ในรายงานประจาปี 2563 ที่ส่งให้ผถู้ ือหุน้ ล่วงหน้าแล้ว ตัง้ แต่หน้า 73 เป็ นต้นไป โดยงบการเงินดังกล่าว
ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผูส้ อบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
น.ส.ปฐมา ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม จึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุน สาหรับรอบบัญชีสนิ ้ สุด 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ
น.ส.กาญจนาพัฒน์ แจ้งว่าในวาระนีจ้ ะใช้เสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุน สาหรับรอบบัญชี สิน้ สุด 31 ธันวาคม
2563 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้วย
401,486,443 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.97 ของจานวนหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
101,200 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.03 ของจานวนหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
-ไม่มีบัตรเสีย
-ไม่มีวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกาไรประจาปี 2563 และการจ่ายเงินปั นผล
ประธานฯ ได้ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูช้ ีแ้ จงต่อที่ประชุม
น.ส.ปฐมา ได้ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า การจัดสรรกาไรประจาปี ตามข้อบังคับ บริษัทจะต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ไว้
เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมี
จานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนทุนจดทะเบียนของบริษัท ปั จจุบนั บริษัทมีทุนสารองตามกฎหมาย 50 ล้านบาท ซึ่ง
ครบร้อยละ 10 ของจานวนทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท แล้วจึงไม่ตอ้ งจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายอีก
สาหรับผลการดาเนินงานในรอบปี 2563 บริษัทมีกาไรสุทธิ (งบการเงินรวม) หลังหักภาษี เงินได้ 367.6 ล้านบาท มี
กาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรจานวน 3,890.9 ล้านบาท (งบการเงินรวม) ซึ่งตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2564 วันที่
23 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการเห็นสมควรให้นาเงินกาไรมาจัดสรรเป็ นเงินปั นผลจ่ายให้กับผูถ้ ือหุน้ ตามที่ปรากฎรายชื่อผู้
ถือหุน้ ณ วันปิ ด Record date วันที่ 9 มีนาคม 2564 ในอัตราหุน้ ละ 0.42 บาท (สี่สิบสองสตางค์) จานวน 500 ล้านหุน้ รวม
เป็ นเงินทัง้ สิน้ 210.0 ล้านบาท โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้กับผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 สาหรับกาไรส่วนที่เหลือ
บริษัทจะนาไปเป็ นเงินกาไรสะสมส่วนที่ยงั ไม่ได้จดั สรรต่อไป

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหำชน)
69 ถ.รำมคำแหง แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240. โทร 02-310-7000 , โทรสำร 0-2318-3339
URL : http://www.tk.co.th , Email : investor@tk.co.th

7
น.ส.ปฐมา ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น จึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล ตามที่เสนอ
น.ส.กาญจนาพัฒน์ แจ้งว่าในวาระนีจ้ ะใช้เสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ใน
อัตราหุน้ ละ 0.42 บาท (สี่สิบสองสตางค์) รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 210.0 ล้านบาท โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้กับผูถ้ ือหุน้ ในวันที่
13 พฤษภาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย
410,587,643 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจานวนหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
-ไม่มีคิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจานวนหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
-ไม่ม-ี
บัตรเสีย
-ไม่มีวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้องออกตามวาระ
ประธานฯ ได้ให้ น.ส.กาญจนาพัฒน์ เป็ นผูช้ ีแ้ จงต่อที่ประชุม
น.ส.กาญจนาพัฒน์ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมถึงข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องของคณะกรรมการ ข้อที่ 18
กาหนดว่า ในการประชุมผูถ้ ื อหุ้นสามัญ ประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็ นอัตรา ถ้า
จานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่สี ดุ กับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในปี นมี ้ ีกรรมการที่
ออกตามวาระ จานวน 4 ท่าน จากกรรมการทัง้ หมด 11 ท่าน มีรายชื่อดังนี ้
1. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
2. น.ส.ปฐมา พรประภา
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ / ประธานกรรมการบริหาร /
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายบัญชีและการเงิน (CFO)
3. นายอภิชยั เอือ้ มเสถียรพร กรรมการ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ /
ประธานกรรมการบริหารควาเสี่ยง / กรรมการบริหาร
4. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

จากนัน้ น.ส.กาญจนาพัฒน์ ได้กล่าวเรียนเชิญกรรมการที่มีรายชื่อทัง้ 4 ท่าน ออกจากห้องประชุม หลังจากที่มีการ
ลงคะแนนเสียงเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจะเรียนเชิญกรรมการทัง้ 4 ท่าน กลับเข้ามายังที่ประชุมต่อไป
บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อในครัง้ นี ้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่น กรองจากคณะกรรมการบริษัท ว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง ดังนัน้ จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ จานวน 4 ท่าน ในปี นีก้ ลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคัดเลือก โดยมีประวัติกรรมการแต่ละท่าน
ตามเอกสารที่จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว มีรายชื่อดังนี้
1. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
2. น.ส.ปฐมา พรประภา
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ / ประธานกรรมการบริหาร /
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายบัญชีและการเงิน (CFO)
3. นายอภิชยั เอือ้ มเสถียรพร กรรมการ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ /
ประธานกรรมการบริหารควาเสี่ยง / กรรมการบริหาร
4. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
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ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ
น.ส.กาญจนาพัฒน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี ้ จะเก็บบัตรลงคะแนนทัง้ หมดจากผูถ้ ือหุน้
ทุกรายทัง้ ที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนครัง้ เดียวหลังจากผูถ้ ือหุน้ ลงคะแนน
เสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล ครบทัง้ 4 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอแล้ว และแจ้งว่าในวาระนีจ้ ะใช้เสียงข้างมากของผูถ้ ือ
หุ้น ที่ ม าประชุม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนน และขณะนี ้มี ผู้ถื อ หุ้น มาเข้า ร่ว มประชุ ม เพิ่ ม ขึ น้ 1 ราย นับ จ านวนหุ้น ได้
402,279,943 หุน้
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดว้ ยเสียงข้างมาก อนุมตั ิให้กรรมการทัง้ 4 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
ของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของจานวนหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
ลาดับ
ชื่อกรรมการ
1 นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ

2

น.ส.ปฐมา พรประภา

3

นายอภิชยั เอือ้ มเสถียรพร

4

นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย ์

ประเภทกรรมการ
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ /
ประธานกรรมการ
สรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการ /
กรรมการผูจ้ ดั การ /
ประธานกรรมการ
บริหาร /
รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การสายบัญชี
และการเงิน (CFO)
กรรการ /
กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ /
ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง /
กรรมการบริหาร /
เลขานุการบริษัท
กรรมการ /
กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

ดังนัน้ กรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วย
1. ดร.ชุมพล พรประภา
2. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ
3. นางเสาวนีย ์ กมลบุตร
4. นายเกียรติคณ
ุ ชาติประเสริฐ

เห็นด้วย
402,279,943
เสียง
(100.00%)

ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย
0 เสียง
0 เสียง
0 เสียง
(0.00%)

402,279,943
เสียง
(100.00%)

0 เสียง
(0.00%)

0 เสียง

0 เสียง

398,532,943
เสียง
(99.07%)

3,747,000
เสียง
(0.93%)

0 เสียง

0 เสียง

402,279,943
เสียง
(100.00%)

0 เสียง
(0.00%)

0 เสียง

0 เสียง

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
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5.
6.
7.
8.

นายวิบลู ย์ เพิ่มอารยวงศ์
นายรักสนิท พรประภา
นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
นางสาวปฐมา พรประภา

9. นายประพล พรประภา
10. นายอภิชยั เอือ้ มเสถียรพร
11. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย ์
นายสุรนิ ทร์ ธรรมนิเวศ

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ / ประธานกรรมการบริหาร /
รองกรรมการผูจ้ ดั การสายบัญชีและการเงิน (CFO)
กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ ดั การ / กรรมการบริหาร
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ /
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท /
ผูช้ ่วยรองกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ผูช้ ่วยรองกรรมการผูจ้ ดั การ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
ประธานฯ ได้ให้ น.ส.กาญจนาพัฒน์ เป็ นผูช้ ีแ้ จงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุม
น.ส.กาญจนาพัฒน์ ได้กล่าวชีแ้ จงว่าสาหรับค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่
ประชุม ให้อนุมัติ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ ากับปี 2563 โดยประธาน
คณะกรรมการชุดย่อย ได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นเบีย้ ประชุม 45,000 บาทต่อการประชุมต่อครัง้ และกรรมการอิสระและที่ปรึกษา
กรรมการจากภายนอก ได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นเบีย้ ประชุมรายละ 40,000 บาทต่อการประชุมต่อครัง้ เท่ากับ ปี 2563 และ
เพิ่มเติมให้มีการจัดประชุมกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผูบ้ ริหาร (Non Executive Director) โดยจะมีการจ่ายค่าเบีย้ ประชุมครัง้
ละ 10,000 บาท
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น จึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 ตามที่เสนอ
น.ส.กาญจนาพัฒน์ แจ้งว่าในวาระนีจ้ ะใช้เสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมดที่มาประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม อนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี
2564 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นเบีย้ ประชุม 45,000 บาทต่อ
การประชุมต่อครัง้ และกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก ได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นเบีย้ ประชุมรายละ 40,000
บาทต่อการประชุมต่อครัง้ ตามที่เสนอ และเพิ่มเติมให้มีการจัดประชุมกันเองของกรรมการที่ไม่ใช่ผูบ้ ริหาร (Non Executive
Director) โดยจะมีการจ่ายเบีย้ ประชุมครัง้ ละ 10,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย
402,279,943 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจานวนหุน้ ที่มาประชุม
ไม่เห็นด้วย
-ไม่มีคิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจานวนหุน้ ที่มาประชุม
งดออกเสียง
-ไม่ม-ี
คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจานวนหุน้ ที่มาประชุม
บัตรเสีย
-ไม่ม-ี
คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจานวนหุน้ ที่มาประชุม
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2564
ประธานฯ ได้ให้ น.ส.กาญจนาพัฒ น์ เป็ นผู้ชีแ้ จงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญ ชีและกาหนดค่าสอบบัญ ชี
ประจาปี 2564 ต่อที่ประชุม
น.ส.กาญจนาพัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สาหรับปี 2564 ตามข้อกาหนดของ ก.ล.ต. ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผูส้ อบ
บัญชี ทุกรอบระยะเวลาบัญชี 7 ปี ซึ่ง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผูส้ อบบัญชีจาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด ซึ่ง
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เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษั ทย่อย 7 ปี ติดต่อกัน (ในปี 2557 – 2563) จึงครบวาระที่จะต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงผูส้ อบบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผูส้ อบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเลือกผูส้ อบบัญชีของบริษัท จานวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน
ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ ได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อขออนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี 3 ท่าน ดังนี.้ 1. นายเมธี รัตนศรีเมธา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3425 หรือ
2. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 2803 หรือ
3. นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6947
จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีสาหรับรอบบัญชีปี 2564 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็ นเงิน
3,340,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2563
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น จึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564
น.ส.กาญจนาพัฒน์ แจ้งว่าในวาระนีจ้ ะใช้เสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดว้ ยเสียงข้างมาก อนุมตั ิแต่งตัง้ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่
3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 2803 หรือ นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาตเลขที่ 6947 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สาหรับรอบบัญชี
ปี 2564 และกาหนดค่าสอบบัญชีเป็ นเงิน 3,340,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย
402,279,943 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจานวนหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
-ไม่มีคิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจานวนหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
-ไม่มีบัตรเสีย
-ไม่มีวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าซือ้ หุ้นใน Myanmar Finance International Limited (“MFIL”)
บริษัทไมดครไฟแนนซ์ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ประธานฯ ได้ให้ นายทวีศกั ดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน ผูจ้ ดั การฝ่ ายต่างประเทศ เป็ นผูช้ ีแ้ จงรายละเอียดต่อที่ประชุม
นายทวีศกั ดิ์ แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี.้ สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 มีมติอนุมตั ิการเข้าซือ้ หุน้ ทัง้ หมด (ร้อยละ 100)
ของ Myanmar Finance International Limited (“MFIL”) บริษัทไมโครไฟแนนซ์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (“บริษัท
ผูข้ ายหุน้ ”) นัน้
เพื่อให้การดาเนินการเข้าซือ้ หุ้นของบริษัทผู้ขายหุ้นดังกล่าว เป็ นไปด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิ ภาพ ตาม
แนวทางปฏิบตั ิของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จึงจาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเข้าซือ้ หุน้ ของ
บริษัทผูข้ ายหุน้ ดังกล่าว โดยอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซือ้ หุน้ จานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ถึงจานวนทัง้ หมด (ร้อยละ 100) ของ
จานวนหุน้ ทั้งหมดของบริษัท เพื่อให้มีอานาจในการควบคุมบริษัทได้ โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้มีอานาจพิจารณา
กาหนดจานวนหุ้นที่เหมาะสมที่จะซือ้ รวมถึงการซือ้ หุน้ เพิ่มเติ ม ทั้งนีต้ อ้ งอยู่ภายในงบประมาณตามที่ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้
อนุมตั ิไว้
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ขนาดรายการของ MFIL ณ กันยายน 2563 เปรียบเทียบกับ TK ณ ธันวาคม 2563
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ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือแสดงความ
คิด เห็ น เพิ่ ม เติ ม แล้ว จึงขอให้ท่ี ป ระชุม พิ จ ารณาการอนุมัติ การเปลี่ ยนแปลงเงื่อ นไขการเข้าซื อ้ หุ้น ใน Myanmar Finance
International Limited (“MFIL”) บริษัทไมโครไฟแนนซ์ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
น.ส.กาญจนาพัฒน์ แจ้งว่าสาหรับในวาระนีจ้ ะใช้คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ อนุมตั ิให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าซือ้ หุน้
ใน Myanmar Finance International Limited (“MFIL”) บริษัทไมโครไฟแนนซ์ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ให้บริษัทฯ
เข้าซือ้ หุน้ จานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ถึงจานวนทัง้ หมด (ร้อยละ 100) ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดของบริษัทผูข้ ายหุน้ เพื่อให้มี
อานาจในการควบคุม บริษัทได้ โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูม้ ีอานาจพิจารณากาหนดจานวนหุ้นที่เหมาะสมที่จะซือ้
รวมถึงการซือ้ หุน้ เพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย
398,467,643 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.05 ของจานวนหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
3,812,300 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.95 ของจานวนหุน้ ที่มาประชุม
งดออกเสียง
-ไม่มีคิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจานวนหุน้ ที่มาประชุม
บัตรเสีย
-ไม่มีคิดเป็ นร้อยละ 0.00 ของจานวนหุน้ ที่มาประชุม
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากท่านใดมีเรื่องอื่นๆ ให้เสนอต่อที่ประชุมได้
นายนิธิภมู ิ ดุรงค์วฒ
ั นา ผูถ้ ือหุน้ ร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี.้ 1. หนีส้ ญ
ู ของบริษัทในปี 2563 อยู่ในระดับต่าเนื่องจากสาเหตุใด และทิศทางของหนีส้ ญ
ู ในปี 2564 จะคงอยู่ท่ี
600-700 ล้านบาท เช่นเดียวกันกับปี ท่ผี ่านมาหรือไม่
คุณประพล ชีแ้ จงว่า การตัดหนีส้ ูญ ในปี 2564 น่าจะไม่สูงเท่ากับปี 2563 เนื่องจากในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา บริษัทมี
นโยบายเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ ประกอบกับในปี 2563 เกิดเหตุการณ์โรคระบาด มีการ Lock down ทั้งในประเทศไทย
ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนัน้ ได้ตดั หนีส้ ญ
ู ตามเกณฑ์ปกติ
ไม่ได้ใช้เกณฑ์ของสภาวิชาชีพบัญชี ส่วนในราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อาจจะมีการ
ตัดหนีส้ ญ
ู เพิ่มในปี นี ้ เนื่องจากในปี 2563 ตามระเบียบของธนาคารชาติของทัง้ 2 ประเทศ ซึ่งบริษัทอยู่ภายใต้การกากับของ
ธนาคารแห่ งชาติ ข องทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งก าหนดให้ป ฏิ บัติ ต ามมาตรการของธนาคารแห่ งชาติ เพื่ อ รองรับ ผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กาหนดให้ผ่อนปรนการจัดชัน้ ลูกหนีเ้ สมือนคงสถานภาพลูกหนี ้ ณ สิน้ ไตรมาส
1 และเนื่องจากในปี 2564 มีปริมาณลูกหนีท้ ่ลี ดลง ดังนัน้ การตัดหนีส้ ญ
ู น่าจะไม่สงู เท่ากับปี 2563 และคุณภาพลูกหนีโ้ ดยรวม
ก่อนการแพร่ระบาด ในรอบที่ 3 การเก็บค่างวดดีขึน้ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
2. ความคืบหน้าในการพิจารณาบริหารเงินสดส่วนเกินของบริษัทเป็ นอย่างไร หากยังไม่มีแผนการใช้เงินในระยะสัน้
ขอให้พิจารณาเรื่องการซือ้ หุน้ คืน
คุณประพล ชีแ้ จงว่า ในขณะที่หลายธุรกิจประสบปั ญหาขาดสภาพคล่อง แต่ทางบริษัทไม่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่อง
และยังคงมีวงเงินเหลือมากพอที่จะสามารถนาไปใช้ได้ ประกอบกับ TRIS Rating ยังคงจัดอันดับเครดิตให้บริษัทอยู่ในระดับ
A- คาดว่าหากเศรษฐกิจฟื ้ นตัวจะเป็ นปั จจัยบวกให้บริษัทกลับมาเติบโตได้อย่างรวดเร็ว แต่หากในปี นีป้ ั ญหายังไม่คลี่คลาย
ทางบริษัทสามารถซือ้ กิจการของบริษัทอื่น ซึ่งอาจประสบปั ญหาด้านสภาพคล่อง ในส่วนของการรับซือ้ หุน้ คืนนัน้ ทางบริษัทจะ
รับไว้พิจารณา
3. จากตัวเลขทางอุตสาหกรรม ยอดจาหน่ายรถจักรยานยนต์ในเดือนมีนาคม 2564 เริ่มกลับมาเติบโตสูงสุดในรอบ
หลายปี ทางบริษัทมีทิศทางและเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อในปี 2564 อย่างไรบ้าง
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คุณประพล ชีแ้ จงว่า ในประเทศไทยก่อนการแพร่ระบาดรอบที่ 3 คาดว่าภายในไตรมาส 3 ลูกหนีเ้ ช่าซือ้ ที่หดตัวลง
น่าจะกลับมาปล่อยสินเชื่อได้ตามปกติและฟื ้ นตัวขึน้ แต่ขณะนีไ้ ม่สามารถคาดการณ์ได้ ประกอบกับในปั จจุบนั มีการแพร่เชือ้
ค่อนข้างมาก ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการ Lock down แต่การซือ้ /ขาย ก็หดตัวลงและคงต้องมีการประเมินกันใหม่ว่าทิศทางในปี นี ้
จะเป็ นไปอย่างไร แต่หากเศรษฐกิจกลับมาฟื ้ นตัว ทางบริษัทก็สามารถกลับมาเติบโตได้อย่างรวดเร็ว
4. บริษัทมีความคิดเห็นอย่างไรกับสภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งในปั จจุบนั นี ้
มีค่แู ข่งรายใหญ่จากตลาดอื่น เช่น ตลาดขายฝาก เริ่มเข้ามาทาธุรกิจแข่งกับบริษัท
คุณประพล ชีแ้ จงว่า สาหรับในประเทศไทย ทางบริษัทมีการคัดกรองลูกค้าอย่างเข้มงวด เนื่องจากเล็งเห็นถึงอุปสรรค
หลายอย่างที่อาจเกิดขึน้ กับลูกค้า เช่น หนีค้ รัวเรือน (ซึ่งในปั จจุบนั มียอดสูงเกือบ 90% ของ GDP และในปี 2564 น่าจะขึน้ สูง
กว่า 90% อย่างแน่นอน) ภัยแล้ง สงครามการค้าระหว่ างสหรัฐอเมริกากับประเทศจีน ซึ่งส่งผลให้ภาคการส่งออกเกิดปั ญหา
ประกอบกับการเกิดโรค COVID-19 ทาให้เศรษฐกิจชะลอตัว ดังนัน้ ในประเทศไทย บริษัทคงจะต้องรอดูจงั หวะ
ในราชอาณาจักรกัมพูชา ในปี 2563 มีการ Lock down ในหลายช่วง ประกอบกับไม่ได้มีสิทธิ พิเศษทางด้านการ
ส่งออก Garment ไปยังยุโรป ซึ่งเป็ น ตลาดใหญ่ ของประเทศ ฉะนั้นในการจ้างงานก็อาจจะชะลอตัวไปบ้าง โดยภาพรวม
คุณภาพลูกหนีใ้ นราชอาณาจักรกัมพูชา ยังคงดีกว่าประเทศไทยมาก เนื่องจากหนีค้ รัวเรือนค่อนข้างต่า และรถจักรยานยนต์
เป็ นปั จจัยในการคมนาคมที่สาคัญของประเทศ ซึ่งในระยะกลางและระยาวบริษัทยังคงเติบโตได้ในราชอาณาจักรกัมพูชา และ
ในระยะสัน้ นีบ้ ริษัทน่าจะมีสาขาประมาณ 15 แห่ง
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษัทยังคงเติบโตได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะมีสาขาประมาณ 6-7 แห่ง
นายสุรชัย ประเจิดชัยวงศ์ ผูถ้ ือหุน้ ร่วมประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี.้ 1. ให้บริษัทเพิ่มทางเลือกในธุรกิจ เช่น การเป็ นนายหน้าในการขายประกัน ซึ่งน่าจะเป็ นการเพิ่มรายได้ให้กบั บริษัท
ไม่ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะเป็ นอย่างไรก็ตาม และในปั จจุบนั บริษัทคู่แข่งก็กาลังดาเนินการอยู่
คุณประพล ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า ในปี 2563 – 2564 บริษัทได้มีการแจกประกันภัยให้กับลูกค้า และยังมีการแนะนาให้
ลูกค้าทาประกันวินาศภัย ซึ่งธุรกิจด้านการประกันภัยกาลังอยู่ในแผนงานของบริษัท และอยู่ระหว่างการเร่งดาเนินการ
นายนิวฒ
ั น์ พรชัยวรกุล ผูร้ บั มอบฉันทะร่วมประชุม สอบถามเพิ่มเติม ดังนี.้ 1. จากสถานการณ์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งเห็นได้วา่ มีความรุนแรง ทางบริษัทสามารถดาเนินธุรกิจได้
ตามปกติหรือไม่ แผนงานที่จะดาเนินการเข้าซือ้ หุน้ ของกิจการ MFIL คาดว่าน่าจะเสร็จสิน้ ประมาณช่วงใด มีความเป็ นไปได้
หรือไม่ท่จี ะพิจารณาไม่เข้าซือ้ หุน้
คุณประพล ชีแ้ จงว่า จากที่ได้รบั รายงานจากพนักงานที่กลับมาจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สถานการณ์ไม่
ปกติอย่างมาก สาหรับเรื่องที่ปีนีจ้ ะเข้าซือ้ กิจการได้หรือไม่ คงยังไม่สามารถตอบได้ เนื่องจากในการประชุมครัง้ นีท้ ่ีตอ้ งขอมติ
จากผูถ้ ือหุน้ คือในครัง้ แรกมีการขอซือ้ หุน้ 100% ซึ่งก่อนที่จะเกิดการรัฐประหาร การอนุมตั ิให้ซือ้ หุน้ 100% ค่อนข้างยุ่งยาก จึง
ขอเปลี่ยนเป็ นการเข้าซือ้ 75% เป็ นอย่างน้อย และเพื่อความสะดวกในการบริหารงานของบริษัท ทางบริษัทยังมีความต้องการ
เข้าซือ้ 100% ซึ่งยังไม่สามารถสรุปได้ว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2564 นีห้ รือไม่ ต้องดูสถานการณ์ในเมียนมาเป็ นหลัก
แต่ทางบริษัทมีการลงนามต่อสัญญาให้กับผูข้ าย แต่อย่างไรก็ตามคงต้องดูตามสถานการณ์ ราคา ความเหมาะสม และความ
ปลอดภัยของพนักงาน หากไม่สามารถเข้าดาเนินการบริหารได้ คงจะต้องมีการนากลับมาเพื่อพิจารณาอีกครัง้
คุณปฐมา กล่าวเสริมว่า ก่อนหน้านีใ้ นปี 2562 ทางบริษัทมีความสนใจที่จะเข้าซือ้ หุน้ ของกิจการ MFIL และได้นามา
ขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในปี 2563 หลังจากนัน้ ได้เกิดสถานการณ์ COVID-19 ทางบริษัทจึงได้ติดตามผลการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และเมื่อสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายลง ก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์รฐั ประหาร ในขณะนี ้
ทางบริษัทจึงยังไม่สามารถตอบได้ และเนื่องจากแผนงานการขยายธุรกิจในส่วนนีต้ อ้ งล่าช้าออกไป ทางบริษัทจึงต้องหาแนว
ทางการเพิ่มรายได้อื่นๆ เพื่อนามาทดแทนได้
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2. ปั จจุบนั บริษัทยังไม่เร่งดาเนินการปล่อยสินเชื่อ จะมีสญ
ั ญาณอะไรที่สามารถทาให้กลับมาเดินหน้าใหม่อีกครัง้
คุณปฐมา ชีแ้ จงว่า บริษัทมีนโยบายทาการตลาด เพื่อให้ได้ลกู ค้าที่ประสงค์จะทาสัญญาเช่าซือ้ กับบริษัท และนามา
ประเมินว่าเหมาะสมในการปล่อยสินเชื่อหรือไม่
คุณประพล กล่าวเสริมว่า บริษัทคงจะต้องดูตามสถานการณ์ และเมื่อคู่แข่ งเริ่มถอย บริษัทก็พร้อมที่จะกลับมารุ ก
ตลาดต่อไป
ประธานฯ ได้กล่าวเสริมว่า เมื่อประเทศไทยมีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนครบ 100 ล้านโดส หรือประมาณ 70%
ของประชากร น่าจะเป็ นสัญ ญาณแรกที่ดีท่ีสุด เพราะเศรษฐกิจน่าจะยังไม่ดีขึน้ หากยังฉีดวัคซีนให้ป ระชาชนไม่ครบตาม
เป้าหมาย
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีคาถามหรือข้อเสนอแนะอื่นใดอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดเสนอเรื่องอื่นหรือ
สอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและปิ ดประชุมเวลา 15.30 น.

______________________________________
(ดร.ชุมพล พรประภา)
ประธานกรรมการ

น.ส. เกษรา เชียรแก้ว ผูบ้ นั ทึกการประชุม
นายวีระชัย เลิศลักษณ์ปรีชา / นายอภิชยั เอือ้ มเสถียรพร ผูต้ รวจทาน
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