
 

 

 

 

ที่ TK.030/2549   
สามัญผูถือหุนประจําป 2549 รายงานการประชุม

บริษัท ฐิติกร จํากัด  (มหาชน) 
 

 
เวลาและสถานที ่

ประชุมเมื่อวันพุธ ที่ 26 เมษายน 2549 เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. ณ หองประชุมใหญ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต 
เลขที่ 69 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร  

 
เริ่มการประชุม 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549  มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 
รวมจํานวน 50 ราย นับจํานวนหุนได  413,553,000 หุน จากจํานวนหุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมด จํานวน  500,000,000  หุน  
หรือเทากับรอยละ  82.71  ครบเปนองคประชุม    
 

 ดร.ชุมพล  พรประภา ประธานกรรมการบริษัท เปนประธานที่ประชุมและนายธิติพล เลือดภักดี  ทําหนาที่ 
ประชุม พิธีกรดําเนินการ

  
กรรมการที่เขารวมประชุม 

1. ดร.ชุมพล  พรประภา    ประธานกรรมการ 
2. นายนิพนธ หังสพฤกษ    ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3. นางสาวปฐมา  พรประภา                กรรมการและกรรมการผูจัดการ 
4. นายประพล  พรประภา    กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 
5. นายจักกชัย  พานิชพัฒน                 กรรมการอิสระ 

6. นายพิษณุ  จงสถิตยวัฒนา                 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

7. นายไพรินทร  วงษวันทนีย        กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

8. นางสาวอรวรรณ  นาคทรรพ   กรรมการและผูชวยรองกรรมการผูจัดการ 
9. นางบุษกร  เหลี่ยมมุกดา                 กรรมการและผูจัดการฝายบัญชี 

โดยมีผูสอบบัญชี คือ นายสนิท  หิรัญภาณุพงษ จาก  บริษัท บัญชีกิจ จํากัด เขารวมประชุมและตอบขอซักถาม  
 

กรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม 
1. นายรักสนิท  พรประภา 

2. นายสถิตยพงษ  พรประภา 
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สําหรับวาระการประชุมที่พิจารณาในการประชุมผูถือหุนสามัญ  ไดสงใหกับผูถือหุนพิจารณาลวงหนาแลว พรอม
กับเอกสารแนบและรายงานประจําป 2548 

 

บัดนี้ มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทแลว ประธานจึงได 
กลาวเปดประชุมสามัญผูถือหุนบริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)  ประจําป 2549   และไดมีการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมครั้งนี้ตอที่ประชุม   โดยใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ประสงคจะคัดคานมติในขอใดใหยกมือขึ้น เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วในการนับคะแนน และหากไมมีผูถือหุนทานใดแสดงตัวคัดคานจะถือวาที่ประชุมทั้งหมดเห็นดวยกับการ
ลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ 

จากนั้น   ประธานฯ ดร.ชุมพล  พรประภา จึงขอใหที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังตอไปนี้ 

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2548  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 
2548 
 ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2548 ซึ่งประชุมไปเมื่อ
วันที่ 21 เมษายน  2548 ปรากฏรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2548 ที่บริษัทไดจัดสงให
ผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมพิจารณาลวงหนาแลว  
 

 ปรากฏวาไมมีผูใดขอแกไขรายงาน การประชุมที่เสนอ  ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติ  
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2548 เมื่อวันที่ 21 

เมษายน 2548 โดยมีคะแนนเสียงรับรอง 413,553,000 หุน คิดเปนรอยละ 82.71 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา
รวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
 
วาระที่ 2   พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา  
             ประธานไดให คุณประพล  พรประภา  ในฐานะรองกรรมการผูจัดการ  รายงานผลการดําเนินงานในรอบปผานมา  
คุณประพล ไดแจงใหที่ประชุมรับทราบและไดสรุปผลการดําเนินงานตอที่ประชุม ดังนี้ 

 
1. ตลาดรวมรถจักรยานยนตและรถยนต 

-ตลาดรวมของการจําหนายรถจักรยานยนต  ตั้งแตป 2541 ถึงป 2548  เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  
โดยเฉพาะในป 2546 ถึง ป 2548 มียอดจําหนายเพิ่มขึ้นมาก ในป 2548 มียอดขายอยูที่ 2,109,227 คัน สูงขึ้น  3.21 % จาก
ป 2547 ที่มียอดจําหนาย 2,043,634 คัน  โดยผูผลิตรายใหญคาดการณวาตลาดรวมในป 2548 จะเพิ่มขึ้น 8 % แตเนื่องจาก
มีปจจัยลบหลายประการ    ทําใหยอดการจําหนายรถจักรยานยนตรวมเพิ่มขึ้นเพียง 3 %   

- สวนยอดขายรายเดือน มียอดขายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกป   ในป 2548 ชวงครึ่งปแรก เพิ่มขึ้นเล็กนอยเพียง 1 %   
เนื่องจากมีผลกระทบจากราคาน้ํามันที่สูงขึ้นและคาเงินเฟอที่สูงขึ้น  ในไตรมาส 3 ตลาดมีแนวโนมจะฟนตัว แตกลับชะลอตัว
อีกครั้งในไตรมาส 4  ทําใหทั้งป ตลาดเพิ่มขึ้นเพียง 3 %  

- ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล มียอดขายรถจักรยานยนต 15 %  ของตลาดรวมในประเทศ   หากพิจารณา 2 สวน
คือการขายเงินสดและการขายเชาซื้อนั้น  ในป 2541 ถึง ป 2546  มีสัดสวนขายเงินสดตอเชาซื้อ ที่ประมาณ 35 : 65   ซึ่งถือ
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วาเปนสัดสวนที่ปกติ  แตใน ป 2547 และป  2548 สัดสวนของการขายเชาซื้อเพิ่มสูงขึ้นถึง 78 % สาเหตุเนื่องจากมีคูแขง
รายใหมหลายราย เขามาใหเชาซื้อในตลาดมากขึ้น  ตลาดมีการแขงขันสูง  ผูบริโภคสามารถเชาซื้อรถจักรยานยนต ไดงายขึ้น
ทําใหสัดสวนการขายเชาซื้อเพิ่มขึ้นมากกวาปปกติที่ผานมา 

-ตลาดรวมรถยนตในประเทศไทย   ในป 2541 ถึงป 2548 มียอดขายเพิ่มขึ้นทุกป  โดยเฉพาะในป 2547 และ ป 
2548 มียอดขายเพิ่มขึ้นมาก ในป 2548 ยอดขายอยูที่ 703,432 คัน เพิ่มขึ้น 12.36 % จากป 2547 ซึ่งมียอดขายอยูที่ 
626,047 คัน   ยอดขายรถยนตรายเดือน ในป 2545  ถึง ป 2548 มีอัตราสูงขึ้นเรื่อยๆ ยกเวนป 2548 ในเดือนกุมภาพันธ มี
ยอดขายรายเดือนต่ําลง เนื่องจากผูผลิตรายใหญ มีการปรับการผลิตทําใหการสงมอบรถชะลอตัว แตในเดือนมีนาคม 
ยอดขายก็เพิ่มสูงขึ้น 
 
กลุมบริษัท ฐิติกร 2.

                - ในป 2548  ไดเปดสาขาเพิ่มจํานวน 6 สาขาคือ ภาคกลางจังหวัดสิงหบุรี ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม  เชียงราย  
ลําปาง สุโขทัย ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี (สาขาทาใหม)  ทําใหกลุมบริษัทฐิติกร มีจํานวนสาขาทั้งหมด 61 สาขา
ครอบคลุม 32 จังหวัดทั่วประเทศ  ในอนาคตคาดวาจะเปดสาขาใหครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ  
               - มูลคาสินทรัพยรวมเทียบกับมูลคาลูกหนี้การคา บริษัทมีสัดสวนลูกหนี้เชาซื้อเทียบกับมูลคาสินทรัพยรวมสูงอยูที่
ประมาณ 90% เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายที่จะมีทรัพยสินที่กอใหเกิดรายไดมากกวาทรัพยสินที่ไมกอใหเกิดรายได เชน 
บริษัทมีนโยบายเชาสํานักงานและสาขาเปนสวนใหญ  สัดสวนการขยายตัวของลูกหนี้เชาซื้อของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง โดยในป 2548 เพิ่มขึ้น 7% เพิ่มสูงขึ้นเกือบสองเทาตัว ซึ่งเมื่อเทียบกับตลาดรวมรถจักรยานยนตที่ขยายตัวเพียง 3 
%  
               - สัดสวนรายได  ในป 2548 กลุมบริษัทฐิติกร มีสัดสวนรายไดจากการใหเชาซื้อรถจักรยานยนต 72 %  จากการให
เชาซื้อรถยนต 9 % รายไดอื่นๆ 19 %  รายไดสวนใหญมาจากรถจักรยานยนต   จากสัดสวนรายไดในปที่ผานๆ มา จะเห็นได
วาสัดสวนรายไดจากรถยนตจะมีสัดสวนลดลงเรื่อยๆ สาเหตุเนื่องจากบริษัทฯ ไมมีนโยบายเนนการขยายตัวในธุรกิจนี้เพราะ
มีการแขงขันอัตราดอกเบี้ยที่คอนขางสูง ผลตอบแทนไมเปนที่นาสนใจ ทําใหทางบริษัทฯ  เนนการขยายในสวนของ
รถจักรยานยนตแทน  สวนรายไดอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นสาเหตุเนื่องมาจาก บริษัทไดใหบริการเสริมแกลูกคา เชน บริการตอทะเบียน 
การทําประกันภัย และการบริการอื่นๆ  ทําใหมีรายไดอื่นๆ เพิ่มสูงขึ้น 

              - ดานคุณภาพลูกหนี้เชาซื้อ  ป 2548   แบงเปน 3 ชวง 
 ลูกหนี้คางชําระต่ํากวาหรือเทากับ 3  เดือน  เทากับ  90.4% 

          ลูกหนี้คางชําระระหวาง 4 – 6  เดือน    เทากับ    5.7% 

  ลูกหนี้คางชําระเกินกวา 6 เดือน   เทากับ    5.0% 

 

                ในสวนของบริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) ถือวาลูกหนี้ที่คางชําระต่ํากวา หรือเทากับ 3 เดือนถือวาเปนลูกหนี้ที่มี
คุณภาพดี  เนื่องจาก บริษัทฯ ทําธุรกิจภายใตพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค หรือ ส.ค.บ. ซึ่ง กฎหมายใหโอกาสแก
ผูบริโภคที่คางชําระคางวด 3 งวด บริษัทจึงสามารถออกจดหมายเตือนใหทราบและใหเวลาอีก 1 เดือนเพื่อใหลูกหนี้มาชําระ
หนี้  ซึ่งก็คือใหโอกาสลูกหนี้ถึง 4 เดือน  จึงถือวาลูกหนี้กลุมนี้เปนลูกหนี้ที่ดี 
              ในสวนลูกหนี้ที่คางชําระระหวาง 4 – 6 เดือน มีอัตราที่สูงขึ้นกวาปที่ผานมา  สาเหตุเนื่องมาจากปจจัยลบหลาย
ประการ  เชน น้ํามันมีราคาแพง  เงินเฟอเพิ่มสูงขึ้น รายไดที่เพิ่มไมพอกับคาใชจายที่เพิ่มขึ้น  ทําใหมีการชะลอการชําระหนี้
ออกไปบางบางสวนแตก็อยูในอัตราที่สามารถบริหารได 
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               คุณประพล ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการตั้งสํารองลูกหนี้เชาซื้อ 

              -  สําหรับรถจักรยานยนต บริษัท ไดใหระยะเวลาในการผอนชําระแกลูกหนี้อยูที่ประมาณ 24 งวด การตั้งสํารอง  
บริษัทไดประยุกตหลักการของธนาคารแหงประเทศไทย มาใชโดยตั้งสํารองตั้งแตลูกหนี้ที่ยังไมคางชําระ 1% จนถึงลูกหนี้ที่
คางเกิน 6 เดือนซึ่งคิดเปน 25 % ของจํานวนงวดที่ใหผอนชําระตั้งสํารอง 100 %  
             - สําหรับรถยนต ใหระยะเวลาในการผอนชําระแกลูกหนี้อยูที่ประมาณ 48 งวด   ตั้งสํารองไวตั้งแต  
1 %  จนถึง 100 % สําหรับลูกหนี้ที่คางชําระเกิน 12 เดือน ซึ่งคิดเปน 25 % ของจํานวนงวดผอนชําระ 

             -  ความเพียงพอในการตั้งสํารอง  ในป 2548  มีลูกหนี้เชาซื้อสุทธิ 5,769  ลานบาท ลูกหนี้คางชําระเกินกวา 6 เดือน 
226  ลานบาท มูลคาการตั้งสํารอง  423  ลานบาท การตั้งสํารองเทียบกับลูกหนี้คางชําระเกิน 6 เดือน สูงกวา 187.17 %  ถา
ทานผูถือหุนไดติดตามการตั้งสํารอง จะเห็นไดวาบริษัท ตั้งสํารองสูงกวาบริษัทอื่นที่ทําธุรกิจประเภทเดียวกันที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย 
 

             ประธานแจงตอผูถือหุนวา ผูบริหารไดนําเสนอผลการดําเนินงานในปที่ผานมานอกเหนือจากหนังสือรายงาน
ประจําปที่สงให  ประธานไดสอบถามวามีผูถือหุนทานใดจะสอบถามเรื่องนี้บาง 
 

             เมื่อปรากฏวาไมมีผูใดสอบถาม  ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติ 
  

            มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของ
บริษัทประจําป 2548   ดวยคะแนนเสียง   413,553,000 หุน คิดเปนรอยละ 82.71  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุน ที่เขา                           
รวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
 
วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2548  
            ประธานขอให คุณปฐมา พรประภา ในฐานะกรรมการผูจัดการเปนผูชี้แจง  งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม 

            คุณปฐมา พรประภา ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา   สําหรับงบดุลและงบกําไรขาดทุน ส้ินสุด ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2548 
นั้น  ผูถือหุนสามารถดูขอมูลดังกลาวไดในหนังสือรายงานประจําป 2548 ที่ไดจัดสงไปใหลวงหนาแลว  ในสวนของความเห็น
ของผูสอบบัญชีและรายละเอียดของงบการเงิน สามารถดูไดตั้งแตหนา 35 เปนตนไป  ซึ่งงบการเงินดังกลาวไดผานการ
ตรวจสอบรับรองจากผูสอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นชอบแลว  กลาวโดยสรุป  รายได รายจายและ
กําไรสุทธิของบริษัทในรอบป 2548  
            ในสวนของ รายไดกลุมบริษัทฐิติกร มีรายไดรวมทั้งส้ิน 2,094.1 ลานบาท เทียบกับป2547 ซึ่งมีรายไดรวม 1,600.2 
ลานบาท  เพิ่มขึ้น 30.9 %    ในขณะที่สวนของรายจายทั้งส้ิน 1,748.4 ลานบาท เพิ่มขึ้น 48.5 % จากป 2547 จึงสงผลให
กําไรสุทธิของบริษัทลดลงจากป  2547  เหลือเพียง 345.7 ลานบาท หรือลดลง 18.3 %  ทั้งนี้ กําไรสุทธิที่ลดลงเกิดจาก
คาใชจายที่เพิ่มสูงขึ้น ถึงแมวารายไดของบริษัทจะเพิ่มสูงขึ้นจากการขยายสินเชื่อ แตในสวนของรายจายก็มีรายจายที่เพิ่ม
สูงขึ้น ซึ่งเกิดจากการขยายสาขา จากการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร รวมทั้งสภาวะการแขงขันที่รุนแรง ทําใหบริษัทมี
คาใชจายเพิ่มขึ้นสูงกวารายไดจากดอกเบี้ย     
            ในป 2548 สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการผันผวนสูง  ทางผูบริหาร จึงตองคํานึงถึงคุณภาพลูกหนี้เปนหลัก 
โดยเขมงวดกับการปลอยสินเชื่อใหมากขึ้น  โดยดูความสามารถในการชําระหนี้ของลูกคาเปนหลัก     เมื่อมีนโยบายที่
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เขมงวดมากขึ้นจะเห็นไดวารายไดในสวนนี้จะลดลง  แตวาในระยะยาว เมื่อคุณภาพของลูกหนี้ดี ผลการดําเนินงานของ
บริษัทก็จะกลับสูสภาวะปกติ   
             ในสวนของกําไรตอหุน   จากกําไรสุทธิจํานวน 345.7 ลานบาท คิดเปนกําไรตอหุน หุนละ 69 สตางค จากจํานวนหุน
สามัญทั้งส้ิน 500 ลานหุน 

             ดานสินทรัพยรวมในป 2548 บริษัทมีสินทรัพยรวมทั้งส้ิน 5,788 ลานบาท สูงขึ้น 8.7 % จากป 2547 ซึ่งมีสินทรัพย
รวม 5,326.3  ลานบาท  ในขณะที่หนี้สินรวมในป 2548 มีจํานวน 3,565.2 ลานบาท เพิ่มขึ้น 9.4 % จากป 2547 ซึ่งมีหนี้สิน
รวมอยูที่ 3,259.2 ลานบาท   ในสวนของผูถือหุนรวมในป 2548    มีจํานวน 2,222.8 ลานบาท เพิ่มขึ้น 7.5 % จากป 2547 
ซึ่งมีสวนของผูถือหุนรวม 2,067.1 ลานบาท 

 
             จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกลาว  หากผูถือหุนทานใดมีขอสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติม
จากผูสอบบัญชีของบริษัทซึ่งรวมประชุมอยูในที่นี้ได 
 

              ผูถือหุนสอบถามวา  รายไดอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นเปนรายไดคาติดตามและรายไดเงินชดเชยเพิ่มสูงกวาในป 2547 แสดงวา
ลูกหนี้ซึ่ง เปนผูเชาซื้อผิดนัดชําระและขาดการสงคางวดใชหรือไม จึงมีคาติดตามเกิดขึ้น   และรายไดคาติดตามเปนรายไดที่
เกิดจากการที่ลูกคาผิดนัดชําระ สวนรายไดจากเงินชดเชย เกิดจากที่ลูกคาผิดนัดแลวเรียกลูกคามาจายเปนคาเสียหายใช
หรือไม 
 

              คุณประพล ชี้แจงวา รายไดอื่นๆ ที่แสดงไว มี 2 สวน สวนหนึ่งคือเงินชดเชยจากบริษัทประกัน  เปนรายไดที่ลูกคาที่
เชาซื้อจากบริษัท ตองมีการทําประกันภัย และบริษัทไดมีการเจรจากับบริษัทประกันภัยใหจายเงินคาคอมมิทชั่นใหสมํ่าเสมอ
มากขึ้นจากเดิม สวนรายไดจากคาติดตามเปนรายไดที่เกิดจากการที่ลูกคาผิดนัด 

               คุณปฐมา ชี้แจงเพิ่มเติมวา กรณีรถหายหรือรถประสบอุบัติเหตุเสียหายเกิน 80 % บริษัท ก็สามารถเรียกคาชดเชย
จากบริษัทประกันได ซึ่งถือวาเปนรายไดคาชดเชย   

 

เมื่อปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดสอบถาม ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติ               
 
            มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบดุล  และบัญชีกําไรขาดทุน  สําหรับรอบบัญชีส้ินสุด 

ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2548   ดวยคะแนนเสียง     413,553,000 หุน คิดเปนรอยละ 82.71  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ
หุน ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน                                                                                                                                    

 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผลประจําป 2548 
                 ประธานไดให คุณปฐมา  พระประภา ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา ของที่ประชุม   คุณ
ปฐมา พรประภา ชี้แจงวา  สําหรับการจัดสรรกําไรประจําป ตามกฎหมายขอบังคับ  บริษัทจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําป  
อยางนอย รอยละ 5  เปนเงินสํารองตามกฎหมายหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวน
ไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท  
                ในสวนของกลุมบริษัท ฐิติกร ปจจุบันไดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายครบเต็มจํานวน 50 ลานบาท จากทุนจด
ทะเบียนจํานวน  500 ลานบาทแลว 
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               ผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา  บริษัทมีกําไรสุทธิ 345.7  ลานบาท ทําใหบริษัทมีเงินสํารองตาม
กฎหมายที่ยังไมไดจัดสรรไวแลวจํานวน 699,847,702 ลานบาท คณะกรรมการเห็นสมควรใหนํามาจัดสรรเปนเงินปนผลจาย
ใหกับผูถือหุนที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ.วันที่ 7 เมษายน 2549 ตั้งแตเวลา 12.00 น.เปนตนไป ในอัตราหุน
ละ 0.40 บาท (ส่ีสิบสตางค) รวมเปนเงินทั้งส้ิน 200 ลานบาท โดยกําหนดจายเงินปนผล ใหกับผูถือหุนในวันพฤหัสบดี ที่ 25 
พฤษภาคม 2549 จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 

  
                  ประธานไดสอบถามวามีผูถือหุนทานใดจะสอบถามเรื่องนี้บาง   
 

                  ผูถือหุนสอบถามวา การจายเงินปนผล จายจากกําไรคิดเปนรอยละเทาไรของกําไรและมีขั้นต่ําหรือไม 
                  คุณประพล พรประภา  ชี้แจงวาบริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผล ไมเกินรอยละ  60 ของกําไรสุทธิ 

  

                เม่ือปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพิ่มเติม       ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติ 
 
                มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินสํารองตามกฎหมาย  และจายเงินปนผล
ประจําป 2548 ในราคาหุนละ 0.40 บาท (ส่ีสิบสตางค)  ดวยคะแนนเสียง 413,553,000  หุน คิดเปนรอยละ 82.71 ของ
จํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน                                                                                               
 
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
ประจําป 2549 
                  ประธานฯ ไดใหเลขานุการที่ประชุม ชี้แจงตอที่ประชุมวา 
              5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ   
                  ตามขอบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญประจําปของทุกๆ ป กรรมการ 1 ใน 3 ตองพนจากวาระ หาก
จํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับหนึ่งในสาม  โดยกรรมการซึ่งพนจาก
ตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได  ซึ่งในปนี้มีกรรมการที่ตองพนจากตําแหนงตามวาระจํานวน 4 ทาน จากจํานวน
กรรมการทั้งหมด 11 ทาน  ประกอบดวย 

1. ดร.ชุมพล   พรประภา 

2. นายสถิตพงษ พรประภา 

3. นางสาวปฐมา  พรประภา 

4. นายพิษณุ  จงสถิตยวัฒนา 

 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวากรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระทั้ง 4 ทานเปนผูที่มีความรูความสามารถ
และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี สมควรเลือกกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระทั้ง 4 ทานกลับมา
เปนกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้รายละเอียดประวัติกรรมการของแตละทาน สามารถดูไดตามเอกสารแนบใน
หนังสือเชิญประชุมที่จัดสงใหแลว 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทใหกรรมการทั้ง 4 ทาน คือ  ดร.ชุมพล  พรประภา, นายสถิตยพงษ 
พรประภา, นางสาวปฐมา พรประภา และนายพิษณุ  จงสถิตยวัฒนา กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไป ดวย
คะแนนเสียง   413,553,000  หุน  คิดเปนรอยละ 82.71 ของจํานวน  หุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน                     
                                                                                                                                                                                                             
               5.2 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2549 

 สําหรับคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ สําหรับป 2549   คณะกรรมการเห็นสมควรอยูใน
วงเงินไมเกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถวน)  จากเดิมในป 2547 วงเงินไมเกิน 600,000 บาท จึงขออนุมัติตอที่ประชุม 

  

                 ประธานไดสอบถามวามีผูถือหุนทานใดจะสอบถามเรื่องนี้บาง   
 

 ผูถือหุนสอบถามวา  คาตอบแทนกรรมการจํานวน 800,000 บาท เปนเบี้ยประชุมกรรมการใชหรือไม 
 คุณประพล  พรประภา ชี้แจงวา คาตอบแทนจํานวนวงเงินไมเกิน 800,000 บาท เปนเบี้ยประชุมกรรมการ

ตรวจสอบและกรรมการอิสระเทานั้น สวนกรรมการที่เปนผูบริหารของบริษัท จะไมไดรับคาตอบแทนที่กลาวมาขางตน 

                 
               เมื่อปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพิ่มเติม       ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติ 

 
            มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระประ 

จําป 2549 ในวงเงินไมเกิน  800,000  บาทตอป  (แปดแสนบาท)  ตามที่เสนอ   ดวยคะแนนเสียง 413,553,000  หุน  คิด
เปนรอยละ 82.71 ของจํานวน  หุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน                                                          
  
วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2549 
                  ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุม ดังนี้ 
                  ในป 2549  ขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง ผูสอบบัญชีจากบริษัท บัญชีกิจ จํากัด  เปนผูสอบบัญชี 
ของบริษัทประจําป 2549 ซึ่งไดผานการพิจารณาแตงตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว  ทั้งนี้รายชื่อผูสอบบัญชี 
มีดังตอไปนี้ 
                   นายสนิท หิรัญภาณุพงษ          ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่    3652     หรือ   
                   นางยงอยู กระแสสินธุวานนท  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่   2517     หรือ 

                   นายพรชัย กิตติปญญางาม     ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่    2778     หรือ 

                   นางสุวนีย กิตติปญญางาม     ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่    2899  
                   สําหรับคาตอบแทน ผูสอบบัญชีขอปรับเพิ่มอัตราคาสอบบัญชีเปนเงิน 1,437,000 บาท (หนึ่งลานสี่แสนสาม
หมื่นเจ็ดพันบาทถวน) จากเดิม 1,150,000 บาท ในป 2548 

   ประธานไดสอบถามวามีผูถือหุนทานใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไมเมื่อไมมีผูถือหุนรายใดถาม
สอบประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติ 

 



  

                  บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)  
               69 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 
 

8 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท  แตงตั้ง นายสนิท หิรัญภาณุพงษ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3652 หรือ นางยงอยู กระแสสินธุวานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2517 หรือ นายพรชัย กิตติปญญางาม ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 หรือ นางสุวนีย กิตติปญญางาม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2899   จาก บริษัท บัญชีกิจ 
จํากัด เปน      ผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีของป 2549  ซึ่งไดผานการพิจารณาแตงตั้งจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว และกําหนดคาสอบบัญชีเปนเงิน 1,437,000 บาท ( หนึ่งลานสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันบาท ) 
ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง      413,553,000  หุน     คิดเปนรอยละ 82.71 ของจํานวน หุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน                                                                                                                                                        
  
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูภายในวงเงินไมเกิน 1,500,000 บาท 

ประธานฯ ชี้แจงวาเพื่อเพิ่มสภาพคลองและการบริหารความเสี่ยงดานการเงิน บริษัทจึงเสนอใหที่ประชุม 

พิจารณา อนุมัติใหบริษัทออกและเสนอขายหุนกู ภายในวงเงินไมเกิน  1,500,000,000 บาท ( หนึ่งพันหารอยลานบาท )  
โดยรายละเอียดเกี่ยวกับหุนกู สามารถดูไดจากเอกสารแนบที่ไดจัดสงใหแลว และเพื่อความเขาใจ ประธานไดใหมีการสรุป
ใจความสําคัญใหที่ประชุมรับฟงพรอมกันอีกครั้ง 

ชนิด  :หุนกู ดวยสิทธิและ/หรือไมดอยสิทธิ  มีหลักประกันและ/หรือไมมีหลักประกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความ 

เหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุนกูในแตละคราว 

สกุลเงิน : เงินบาทและหรือสกุลเงินตางประเทศ  
กู  : วงเงินไมเกิน 1,500 ลานบาท หรือในสกุลเงินตางประเทศในวงเงินเทียบเทาเงิน มูลคารวมของหุน

บาทจํานวนดังกลาว 

อายุ : ไมเกิน 10 ป นับตั้งแตวันออกหุนกูในแตละคราว 

การเสนอขาย : เสนอขายหุนกูในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน 

(revolving) ใหแกประชาชนทั่วไป และ/หรือใหแกผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ 
และ/หรือในตางประเทศ ในคราวเดียวกัน หรือตางคราวกันตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงาน ก.ล.ต. 
และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ที่มีผลใชบังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุนกูนั้น 

การไถถอนกอนกําหนด :  ผูถือหุนกูอาจมีหรือไมมีสิทธิขอไถถอนหุนกูคืนกอนกําหนด และบริษัทอาจมี 
หรือไมมีสิทธิขอไถถอนหุนกูคืนกอนกําหนด ทั้งนี้เปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไขในการออกหุนกูในแตละคราว 

 อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยูกับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุนกู หรือตามขอตกลง  เงื่อนไขของหุนกู 
ที่ไดออกคราวนั้น ทั้งนี้ ใหอยูภายใตบังคับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศหรือ
กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ที่มีผลใชบังคับในขณะที่ออกและ เสนอขายหุนกูในแตละคราว  

 อํานาจกําหนดรายละเอียดตางๆ : คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการไดมอบหมายมีอํานาจใน
การกําหนดรายละเอียด และเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนกู ดังนี้ 
 1. กําหนดรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของกับ หุนก ู  รวมถึงประเภท ชื่ออัตราดอกเบี้ย   อ ายุ  ก า ร ไ ถ ถ อ น  ก า ร
แตงตั้งผ ู แทนผูถือหุน ตลอดจนกําหนดรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงราคาวิธีการและ
ระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร 
 2.  แตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผูจัดจําหนายหลักทรัพย และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความ
นาเชื่อถือของผูออกหลักทรัพย และ/หรือหลักทรัพย และ/หรือบุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะตองมีการแตงตั้ง ตามกฎเกณฑที่
เกี่ยวของ หรือในกรณีอื่นใดที่เห็นสมควร 
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             3.  ติดตอเจรจา เขาทํา ลงนาม แกไข สัญญา และ/หรือ เอกสารตางๆ รวมถึงติดตอใหขอมูลย่ืนเอกสาร 
หลักฐาน กับสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หนวยงานอื่นใดที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนกูดังกลาว ตลอดจน
ดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวของหรือจําเปนไดทุกประการ ตามที่เห็นควร 

 

ประธานไดสอบถามวามีผูถือหุนทานใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม 
 
 ผูถือหุนสอบถามวา การขอนุมัติการออกหุนกูและเสนอขายหุนกู ขอเพื่อวัตถุประสงคใด 

  คุณประพล พรประภา รองกรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงตอผูถือหุนวา  ในปที่ผานมาทางบริษัท ไดรับการอนุมัติ
จากผูถือหุนใหออกและเสนอขายหุนกู วงเงิน 1,500 ลานบาท และไดทําการออกหุนกู จํานวนเงิน 745 ลานบาทในเดือน
กรกฎาคม 2548  ซึ่งดอกเบี้ยในตอนนั้นถือวาดีมาก และยังมีวงเงินคงเหลืออีก  755  ลานบาท  ซึ่งในครั้งนี้ที่ขอเพิ่มอีก 
1,500 ลานบาทเนื่องจากทางบริษัท อยูในระหวางการศึกษา หากอัตราดอกเบี้ยไมสูงจนเกินไปและเศรษฐกิจดี บริษทั
ตองการขยายการใหเชาซื้อออกไป บริษัทก็จะทําการออกหุนกูในชวงปลายป โดยจะทยอยออกและเปนทางเลือกอีกอยางที่
จะทําใหบริษัทเกิดความยืดหยุนดานการเงินมากขึ้น  
 

 ผูถือหุนสอบถามวา การออกหุนกูครั้งที่แลวออกเปนบาทหรือเงินตางประเทศ  และการออกหุนกูใหมจะอกเปน
เงินบาทหรือเงินตางประเทศ 

 คุณปฐมา  พรประภา กรรมการผูจัดการ  ชี้แจงวา การออกหุนกูของบริษัทคาดวาจะออกเปนเงินบาท   
วัตถุประสงคจริงๆ คือการขยายตลาดการใหเชาซื้อ และรายรับของบริษัทก็เปนเงินบาทอยูแลว  
 

 ผูถือหุนสอบถามวา การออกหุนกูครั้งที่ผานมาขายใหใคร  และการออกหุนกูครั้งใหมมีคนซื้อหรือยัง  หรือเปน
เพียงโครงการ 
 คุณประพล  พรประภา ชี้แจงวา ในครั้งที่ผานมา การออกหุนกู  มีทั้งถาบันการเงิน ธนาคาร กองทุน บริษัท
ประกันภัยเปนผูซื้อ ไมไดเสนอขายแกผูลงทุนรายยอย สวนการออกหุนกูครั้งใหมเปนโครงการ  การออกจะดูชวงจังหวะที่
เหมาะสมโดยยังไมไดเสนอขายใหใคร 
 

 ผูถือหุนสอบถามวา  การออกหุนกูไปแลวคาดวาจะแปลงสภาพเปนหุนสามัญหรือไม  
 คุณประพล  พรประภา รองกรรมการผูจัดการ ชี้แจงวา ในขออนุมัติเปนหุนกูปกติ ไมไดขอเปนหุนกูแปลงสภาพ  
(Convertible debenture) จึงไมสามารถแปลงสภาพเปนหุนสามัญได  
 

 ผูถือหุนสอบถามวา  บริษัทมีแผนการที่จะเพิ่มทุนหรือไม 
 คุณประพล  พรประภา ชี้แจงวา บริษัท ไมมีแผนการในการเพิ่มทุน ถาเทียบเงินกูกับเงินทุนของบริษัทมี  D/E 

ประมาณ 1.6 –1.7 เทา ในขณะที่คูแขงที่จดทะเบียนในตลาด ที่ทําธุรกิจคลายๆกับบริษัทมี D/E อยูที่ประมาณ 5 – 7 เทา  
บริษัทสามารถกูไดอีกคอนขางมาก จึงไมมีความจําเปนที่ตองเพิ่มทุน 

 



  

                  บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)  
               69 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 
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 ผูถือหุนสอบถามวา   เนื่องจากปจจุบัน น้ํามันมีราคาสูงขึ้น แนวโนมอัตราเงินเฟอสูงขึ้น ทําใหลูกหนี้ที่จะผิด
นัดชําระมีมากขึ้น บริษัทมีวิธีการคัดสรรลูกคาอยางไรเพื่อไมใหรายไดคาติดตามมากกวาป 2548 ซึ่งป 2549 ไมอยากใหคา
ติดตามมากกวานี้ และลูกคาของบริษัทสวนใหญอยูกรุงเทพหรือตางจังหวัด 

คุณประพล  พรประภา ชี้แจงวา เนื่องจากประเทศไทยนําเขาน้ํามันมากประมาณ  25 % ของ GDP เมื่อน้ํามันมี
ราคาสูงขึ้น เศรษฐกิจมีการชะลอตัว อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น รายไดเพิ่มขึ้นนอยกวารายจายที่เพิ่มขึ้น ทําใหมีการชะลอตัวในการ
ซื้อ จะเห็นไดจากปลายปที่ผานมาถึงไตรมาส 1 ป 2549 กลุมฐิติกรมีอัตราขยายตัวของ port สินเชื่อเชาซื้อนอยลง เนื่องจาก
บริษัทมีนโยบายเขมงวดในการปลอยสินเชื่อมากขึ้น    สวนในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ป 2549 บริษัท รอดูวาจะมีโครงการ 
เม็กกะโปรเจ็ค ที่วาคาดวาจะเกิดในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 วาจะมีเม็ดเงินเขามาอัดฉีดเขามาในเศรษฐกิจมากนอย
เพียงใด  
 สวนกลุมลูกคาของฐิติกรปจจุบันมีการขยายตัว สวนใหญอยูในกรุงเทพประมาณ 60 % และอยูตางจังหวัด
ประมาณ 40 % แตในอนาคตอันใกลคาดวาสัดสวนของลูกคาจะเปน 50% ที่กรุงเทพฯและ 50% ที่ตางจังหวัด  สวนนโยบาย
ในระยะยาวบริษัทตองการมีสัดสวนกรุงเทพอยูที่ 15% และสัดสวนตางจังหวัดอยูที่ 85 %  

 

                   เมื่อไมมีผูถือหุนรายใดสอบถาม ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติ 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเปนเอกฉันทใหบริษัทออกและเสนอขายหุนกู  ตามรายละเอียดดังกลาว 

ขางตน   ทุกประการ  ดวยคะแนนเสียง      413,553,000  หุน     คิดเปนรอยละ 82.71 ของจํานวน  หุนทั้งหมดของผูถือหุนที่
เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน                                                          
                                                                                  
                                                                                                    
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี) 

  

 ประธานไดสอบถามที่ประชุมวา มีทานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ใหที่ประชุมพิจารณาหรือไม 
 

 ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอื่นๆใหที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงกลาวขอบคุณผูถือหุนที่สละเวลาเขา
รวมประชุม และกลาวปดประชุม  เมื่อเวลา 15.00 น. 

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

                                    (ดร.ชุมพล พรประภา) 
                          ประธานกรรมการ 
 

  
นางชลธิชา ยอดศรี     ผูบันทึกการประชุม 

    ผูตรวจทาน นางบุษกร  เหลี่ยมมุกดา


