
ที่ TK.033/2548   
สามัญผูถือหุนประจําป 2548 รายงานการประชุม

                บริษัท ฐิติกร จํากัด  (มหาชน) 
 

 
เวลาและสถานที่  

  

 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2548 เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. ณ หองประชุมใหญ ชั้น 5 อาคาร 
เอส.พี. อาเขต เลขที่ 1901 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 

 
เริ่มการประชุม 

 

มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน รวมจํานวน 49 ราย  นับจํานวน
หุนได 399,419,500 หุน จากจํานวนหุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดจํานวน 500,000,000 หุน หรือเทากับรอยละ 79.88 
ครบเปนองคประชุม  โดยมี ดร.ชุมพล  พรประภา ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม  โดยดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2547 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 
 

ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2547 เม่ือวันที่ 28 
เมษายน  2547 ตามที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมพิจารณาลวงหนาแลว  
  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมดังกลาวโดยไมมีการแกไข 
 
 วาระที่ 2   พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนนิงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา  
 

 ประธานไดใหคุณประพล พรประภา รองกรรมการผูจัดการ รายงานผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา ซึ่งมี
รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําป 2547 โดยผลการดําเนินงานดังกลาวไดผานการพิจารณาสอบทานจาก            
คณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2548  คุณประพลไดแจงใหที่ประชุมรับทราบและไดสรุปผล           
การดําเนินงานตอที่ประชุม ดังนี้ 
 

1. ในป 2547 ตลาดรวมของการจําหนายรถจักรยานยนตอยูที่ 2,037,479 คัน สูงขึ้น 15.3 % จากป 
2546 ที่มียอดจําหนาย 1,767,074 คัน ในจํานวนนี้เปนยอดขายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
จํานวน 15.2 % และมีสัดสวนการใหเชาซื้อประมาณ 71 % ซึ่งบริษัทฯยังสามารถรักษาสวนแบง
ตลาดเปนอันดับ 1 โดยมีสวนแบงทางการตลาดที่ 35% และมีการขยายสาขาทั้งส้ินจํานวน 8 สาขา 
คือ  นครศรีธรรมราช, บุรีรัมย, สุพรรณบุรี, นครสวรรค, ชุมพร, ตรัง, อุดรธานี และสุโขทัย 
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2.  ในป 2547 กลุมบริษัทฐิติกร มีรายไดรวม 1,600.2 ลานบาท เพิ่มขึ้น 14.4% จากป 2546 ที่ มีรายไดรวม 

1,399.2 ลานบาท โดยมีรายไดจากการใหเชาซื้อเพิ่มขึ้น 13.6% และรายไดอื่นๆเพิ่มขึ้น 20.2% ทั้งนี้รายไดจากการ
ใหเชาซื้อของกลุมบริษัทมีสัดสวนประมาณ 87 ของรายไดรวม  อนึ่ง ในไตรมาสสุดทายของป 2547  อุตสาหกรรมรถ           
จักรยานยนตมีการขยายตัวเปนอยางมาก กลุมบริษัทไดใหสินเชื่อใหมแกผูเชาซื้อรถจักรยานยนต ในชวงดังกลาว  
ตามการขยายตัวของตลาด แตอยางไรก็ตามสินเชื่อใหมบางสวนซึ่งปลอยเพิ่มไปในไตรมาสสุดทายของป 2547       
จะเริ่มรับรูรายไดจากการใหเชาซื้อในไตรมาสแรกของป 2548 

 

3.ในป 2547 กลุมบริษัทมีคาใชจายรวมทั้งส้ิน 925.7 ลานบาท เพิ่มขึ้น 27.0% ลานบาท จากป 2546  ซึ่งมีคาใชจาย
รวม 729.2 ลานบาท สาเหตุหลักมาจาก การเพิ่มขึ้นของคาใชจายที่แปรผันตามปรมิาณการขยายสินเชื่อของกลุม
บริษัท   

คาใชจายรวมประกอบดวย 2 สวนหลักคือคาใชจายในการขายและบริหาร และหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่ง
คาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจาก 587.6 ลานบาท ในป 2546 เปน 763.0 ลานบาทในป 2547หรือเพิ่มขึ้น     
29.9 % เปนผลจากการขยายตัวดานบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจและรองรับการขยายสาขาออกไปใน
ตางจังหวัดอีก 8 แหง รวมทั้งกลุมบริษัทมีคาใชจายในการขายซึ่งกลุมบริษัทตองบันทึกคาใชจายทั้งจํานวนทันทีที่
การขายเกิดขึ้น  สําหรับคาใชจายดานหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ในป 2547 จํานวน 162.7 ลานบาท เพิ่มขึ้น
15.0% เปนผลจากเกณฑการตั้งสํารองที่เขมงวดของกลุมบริษัทฯที่กําหนดใหตั้งสํารองทันทีที่มีการปลอยสินเชื่อใหม
คือ 1% สําหรับรถจักรยานยนตและ 0.5% สําหรับรถยนต ทําใหการตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญของกลุมบริษัทปรับ
เพิ่มขึ้นไปตามปริมาณการปลอยสินเชื่อเชาซื้อที่เพิ่มขึ้น 

ในป 2547 กลุมบริษัทมีตนทุนการกูยืมจากสถาบันการเงินเฉลี่ย 3.19% ลดลงจาก 6.58% ในป 2546 ทําให
ดอกเบี้ยจายของกลุมบริษัทในป 2547 มีจํานวนเพียง 81.7 ลานบาทลดลง 44.5% จากป 2546 ซึ่งมีภาระดอกเบี้ย
จายสูงถึง 147.1 ลานบาท  

 

4. ในป 2547 กลุมบริษัทฐิติกร มีกําไรสุทธิ 422.9 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 391.2 ลานบาทในป 2546 คิดเปน 8.1 %

โดยมีอัตรากําไรสุทธิป 2547 เทากับ 26.4 % ลดลงจากป 2546 ซึ่งมีอัตรากําไรสุทธิ 28.0% สวนหนึ่งเปนผลจากการ
ขยายตัวของสินเชื่อใหมที่ปลอยใหผูเชาซื้อในไตรมาสสุดทายของป 2547 มีการขยายตัวสูงทําใหสินเชื่อใหม
บางสวนยังไมไดเร่ิมรับรูรายไดจากการใหเชาซื้อ รวมทั้งผลของการบันทึกคาใชจายในการขายซึ่งบันทึกเปนรายจาย
ทั้งจํานวนเมื่อมีการขายเกิดขึ้นในขณะที่รายไดจากการใหเชาซื้อทยอยรับเปนงวด 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเปนเอกฉันทรับทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2547 ตามที่ประธานเสนอ 
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วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทนุ  สําหรับรอบบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547  

 

ประธานฯ ไดใหคุณปฐมา พรประภา กรรมการผูจัดการไดชี้แจงรายละเอียดของงบดุลบัญชีกําไรขาดทุน ส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2547 ซึ่งได    ตรวจสอบและรับรองโดยผูสอบบัญชีของบริษัท  และไดรับการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 งบดุลของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 

• สินทรัพยรวม  5,326.3  ลานบาท  เพิ่มขึ้นรอยละ   28.1      เมื่อเปรียบเทียบกับป 2546 

• หนี้สินรวม  3,259.2  ลานบาท  เพิ่มขึ้นรอยละ   39.4 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2546 
 

              งบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 

• รายไดรวม  1,600.2 ลานบาท  เพิ่มขึ้นรอยละ      14.4 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2546 

• คาใชจายรวม    925.7  ลานบาท  เพิ่มขึ้นรอยละ          26.9    เมื่อเปรียบเทียบกับป 2546 

• กําไร(ขาดทุน) สุทธิ     422.9  ลานบาท  เพิ่มขึ้นรอยละ       8.1 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2546 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบดุล  และบัญชีกําไรขาดทุน  สําหรับรอบบัญชีส้ินสุด  
       ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 

 
วาระที่ 4  พิจารณาจัดสรรกําไรประจําป 2547 และการจายเงินปนผล 

 

ประธานไดแถลงตอที่ประชุมวา  ผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา  บริษัทมีผลกําไรจํานวน 422.9    
ลานบาท จึงเสนอใหจัดสรรกําไรดังกลาวตามรายละเอียด   ดังนี้ 

 

• ใหจายเงินปนผลประจําป 2547 ในอัตราหุนละ 0.38 บาท รวมเปนเงิน 190 ลานบาท โดยใหกําหนดวัน           
ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน  เพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล  ในวันที่ 31 มีนาคม 2548 ตั้งแตเวลา 12.00 น. 
เปนตนไป  และใหจายเงินปนผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2548  

• จัดสรรเปนเงินทุนสํารองตามกฎหมายในอัตราอยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป เปนจํานวน 47.70 
ลานบาท 

 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท อนุมัติการจัดสรรกําไร การจายเงินปนผลประจําป เงินสํารองตาม
กฎหมาย  ตามรายละเอียดที่ประธานฯ เสนอ 
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วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
                ประจําป 2547 
 

ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา  ตามขอบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจาก
ตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม  ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวน    
ใกลที่สุดกับหนึ่งในสาม  โดยกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได  ซึ่งในปนี้มีกรรมการที่ตอง
ออกตามวาระจํานวน 4 ทาน จากจํานวนกรรมการทั้งหมด 11 ทาน  ประกอบดวย 
 

1. นายนิพนธ หังสพฤกษ 
2. นายรักสนิท พรประภา 

3. นายประพล พรประภา 

4. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา 
 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา กรรมการซึ่งออกตามวาระเปนผูที่มีความรูความสามารถและประสบการณที่เปน 
ประโยชนตอบริษัท สมควรไดรับเลือกจากที่ประชุมใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง และ
เห็นสมควรใหที่ประชุมพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2548 ในวงเงินไมเกิน 600,000 บาทตอป (หก
แสนบาท) เทากับที่กําหนดไวในปที่ผานมา  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทใหกรรมการทั้ง 4 ทาน  คือ นายนิพนธ  หังสพฤกษ ,นายรักสนิท       
พรประภา , นายประพล พรประภา และนางบุษกร เหลี่ยมมุกดา กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท   
ตอไปอีกวาระหนึ่ง และมีมติเปนเอกฉันทกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2548 ในวงเงินไมเกิน 600,000 
บาทตอป (หกแสนบาท)  ตามที่ประธานฯเสนอ 

 
วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2547 

 

ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง นายสนิท หิรัญภาณุพงษ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3652  
และ/หรือ  นางยงอยู กระแสสินธุวานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2517 จากบริษัท บัญชีกิจ จํากัด เปนผูสอบ
บัญชีของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีของป 2548 ซึ่งไดผานการพิจารณาแตงตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แลว และกําหนดคาสอบบัญชีเปนเงิน 1,150,000 บาท ( หนึ่งลานหนึ่งแสนหาหมื่นบาท ) เทากับที่กําหนดไวในป      
ที่ผานมา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท แตงตั้ง นายสนิท หิรัญภาณุพงษ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3652 
และ/หรือ นางยงอยู กระแสสินธุวานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2517 จากบริษัท บัญชีกิจ จํากัด เปน      
ผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีของป  2548 ซึ่งไดผานการพิจารณาแตงตั้งจาก              
คณะกรรมการตรวจสอบแลว และกําหนดคาสอบบัญชีเปนเงิน 1,150,000 บาท ( หนึ่งลานหนึ่งแสนหาหมื่น
บาท ) ตามที่ประธานฯ เสนอ 



 

                  บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)  
               1901 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240. โทร 02-319-0610-1 , โทรสาร 0-2318-3339  
             URL : htpp://www.tk.co.th , Email : investor@tk.co.th 
 

5 
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ  
 
 ผูถือหุนไดสอบถามถึงความคืบหนาของการออกหุนกูของบริษัทที่ไดขอมติจากการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2547 
ภายในวงเงินไมเกิน 1,500,000,000 บาท วาบริษัทจะมีการออกหุนดังกลาวในชวงเวลาใด ซึ่งคุณปฐมา พรประภา             ได
ชี้แจงวา  บริษัทสามารถทําขอตกลงกับสถาบันการเงินชั้นนํา  โดยกําหนดอัตราดอกเบี้ยในชวงระยะเวลา 3 ป สูงสุดไมเกิน 4% 
สําหรับวงเงินกู 2,200 ลานบาท ซึ่งมีตนทุนถูกกวาการออกหุนกูและสอดคลองกับอายุการใหสินเชื่อเชาซื้อโดยเฉลี่ยแกลูกคาใหม  
แตอยางไรก็ตาม บริษัทยังคงติดตามความเคลื่อนไหวของภาวะดอกเบี้ยอยางใกลชิด  เพื่อใชในการพิจารณาตามจังหวะเวลา       
ที่เหมาะสมในการออกหุนกูดังกลาวตอไป 

นอกจากนี้ ผูถือหุนบางรายแสดงความกังวลถึงราคาหุนของบริษัทที่ราคาต่ํากวามูลคาที่ควรจะเปน  กลาวคือ ปจจุบัน
ราคาหุนของบริษัทลดต่ําลงอยางตอเนื่อง ทั้งๆที่เปนหุนที่มีปจจัยพื้นฐานดี  ซึ่งคุณปฐมาก็ไดชี้แจงและใหขอแนะนําวา เนื่องจาก 
นักลงทุนสวนใหญอาจจะพิจารณาวา กลุมธุรกิจของบริษัทเปนกลุมธุรกิจเชาซื้อ และบริษัทอาจไดรับความเสี่ยงจากความผันผวน
ของอัตราดอกเบี้ย  และการเปดโอกาสของธนาคารแหงประเทศไทยที่ใหธนาคารพาณิชยสามารถเขามาดําเนินการใหสินเชื่อ      
รายยอยไดมากขึ้น แตในความเปนจริงธนาคารเหลานั้นก็สามารถใหสินเชื่อดังกลาวไดอยูแลว โดยผานบริษัทที่เปนบริษัทในเครือ
ของธนาคาร  แตอยางไรก็ตาม หากพิจารณาขอมูลปจจัยพื้นฐานของบริษัท จะพบวา บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 
(ROA) เทากับ 8.9  อัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เทากับ 1.6 และอัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน (ROE) เทากับ       
21.8 นั้น ซึ่งอัตราดังกลาวอยูในเกณฑที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัททั่วไปที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและขณะนี้ทาง     
ผูบริหารของบริษัทไดมีการชี้แจงแกนักวิเคราะหและนักลงทุนสถาบันอยางสม่ําเสมอ  ถึงปจจัยพื้นฐานของบริษัทอยางตอเนื่อง 
เพื่อใหเกิดความเขาใจและสนใจลงทุนในหุนของบริษัทตอไป 

 

ประธานฯ จึงกลาวปดประชุม  เมื่อเวลา 15.25 น. 
 

               
              …………………………………. 

                    (ดร.ชุมพล พรประภา) 
               ประธานกรรมการ 
 

 

ปวีณา กิตตินาถสกุล ผูบันทึกการประชุม 

วิชัย สุรนัคครินทร   ผูตรวจทาน 

 


