
 
 
 
ที่ TK.034/2550  

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 
บริษัท ฐิติกร จํากดั  (มหาชน) 

 
 
เวลาและสถานที่ 
 

ประชุมเมื่อวันจันทร ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2550 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ หองประชุมใหญ ชั้น 5 อาคารเอส.พี.อาเขต  
เลขที่ 69 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 
 
เริ่มการประชุม 
 

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550  มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน รวมจํานวน  
52 ราย นับจํานวนหุนได  414,810,800 หุน จากจํานวนหุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมด จํานวน  500,000,000  หุน  หรือเทากบัรอยละ  82.96  
ครบเปนองคประชุม    
 
  ดร.ชุมพล  พรประภา ประธานกรรมการบริษัท เปนประธานที่ประชุม และนายธิติพล เลือดภักดี  ทําหนาที่พิธีกรดําเนินการ
ประชุม 
  
กรรมการที่เขารวมประชุม    จํานวน 10 คน 
 

1.    ดร.ชุมพล  พรประภา     ประธานกรรมการ 
2.    นายพิษณุ  จงสถิตยวัฒนา     ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3.    นายรักสนิท  พรประภา   กรรมการ 
4.    นายสถิตยพงษ  พรประภา   กรรมการ 
5.    นายนิพนธ  หังสพฤกษ                   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
6.    นายไพรินทร  วงษวันทนีย         กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
7.    นางสาวปฐมา  พรประภา                   กรรมการและกรรมการผูจัดการ 
8.    นายประพล  พรประภา     กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 
9.    นางสาวอรวรรณ  นาคทรรพ    กรรมการและผูชวยรองกรรมการผูจัดการ 
10.  นางบุษกร  เหลี่ยมมุกดา                   กรรมการและผูจัดการฝายบัญชี 

                นายจักกชัย  พานิชพัฒน                ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 
 

นอกจากนีบ้ริษทัฯ ยังมีคณะกรรมการชุดยอยอีก 1 ชุด คือ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทนกรรมการ โดยม ี
 

1.    นายไพรินทร  วงษวันทนีย     ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
2.    นายนิพนธ  หังสพฤกษ   กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
3.    นายพิษณุ  จสถิตยวัฒนา   กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
4.    นางสาวอรวรรณ  นาคทรรพ  กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

 
ผูสอบบัญชี ที่เขารวมประชุม มีดังนี้ 
 
        1.    นายสนิท  หิรัญภาณุพงศ  จาก บริษัท บัญชีกิจ จํากัด 
        (เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย ประจําป 2549) 
      2.    นายเมธี  รัตนศรีเมธา  จาก บริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด 
        (เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย ประจําป 2550) 
 

ประธาน กลาวเปดประชุมสามัญผูถือหุนบริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)  ประจําป 2550   และไดมีการชี้แจงวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ตอที่ประชุม  โดยใหนับ 1 หุนเปน 1 เสียง (1Share:1Vote)  สําหรับผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่
ประสงคจะคัดคานมติในขอใดใหยกมือข้ึนและใหผูถือหุนบันทึกการลงมติคัดคานหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน แลวเจาหนาที่จะ
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ประธานฯ ดร.ชุมพล พรประภา ขอใหที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549  ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 26 เมษายน 2549
  
 ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 26 
เมษายน  2549 ปรากฏรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 ที่บริษัทไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือ
เชิญประชุมพิจารณาลวงหนาแลว  
 

ปรากฏวาไมมีผูใดขอแกไข รายงานการประชุมที่เสนอ  ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติ  
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 
2549 โดยมีคะแนนเสียงรับรอง 414,810,800 หุน คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไมมีผูใดคัดคานหรืองดออกเสียง  
 
วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานบริษัทในรอบปที่ผานมา
 

ประธานไดให คุณประพล  พรประภา  ในฐานะรองกรรมการผูจัดการ  รายงานผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา 
 คุณประพล ไดแจงใหที่ประชุมรับทราบและไดสรุปผลการดําเนินงานตอที่ประชุม  
 

สําหรับผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาไดผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ 
2550 ดังรายละเอียดในรายงานประจําป 2549 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้  
 
1.  ตลาดรวมรถจักรยานยนตและรถยนต 
 

-  ตลาดรวมของการจําหนายรถจักรยานยนต  ในรอบ 8 ปที่ผานมากรุงเทพฯ เปนจังหวัดที่มียอดขายสูงที่สุดและมีการ
ขยายตัวมากกวาเมื่อเทียบกับยอดขายรถจักรยานยนตในเขตตางจังหวัด ในชวงป 2546 ถึง ป 2548 ตลาดรวมรถจักรยานยนตในประเทศ
ไทยทําสถิติสูงสุดติดตอกันถึง 3 ป โดยในป 2548 มียอดสูงที่สุดถึง 2,109,227 คัน แตป 2549 ยอดขายรวมลดลงเหลือ 1,976,493 คัน 
โดยมีอัตราสวนลดลง  6.3% สวนยอดขายรายเดือนในป 2549  ชวงครึ่งปหลังตั้งแตเดือน ก.ย. ถึง ธ.ค.มียอดขายลดลงตอเนื่องจากปจจัย
ลบหลายสาเหตุ คือ เร่ืองภัยธรรมชาติ จากภาวะน้ําทวมใน 46 จังหวัดโดยเกษตรกรสวนใหญซ่ึงเปนผูใชรถจักรยานยนต  ไดรับความ
เสียหายจากผลผลิตทางการเกษตร จึงสงผลใหการซื้อมีการชะลอตัวอยางมาก   รวมถึงผลกระทบจากราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้นเปน
ประวัติการณซ่ึงสงผลใหมีอัตราเงินเฟอสูงขึ้นและมีผลใหอัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นในปที่ผานมา 

-  สําหรับยอดขายรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล แยกตามการขายเงินผอนและเงินสดไดดังนี้ ในป 2548 
อัตราสวน 78.2% ตอ 21.8% สวน ป 2549    ยอดขายเงินผอนเพิ่มขึ้นเปน 80.4% ตอ 19.6% ซ่ึงถือวาเปนสัดสวนยอดเชาซ้ือที่สูงที่สุด
หากเทียบกับในอดีตที่ผานมา   สภาวะตลาดมีการแขงขันสูง เนื่องจากมีคูแขงรายใหมหลายรายทั้งในประเทศและตางประเทศเขามา
ใหบริการเชาซื้อในตลาดมากขึ้น   สงผลใหผูบริโภคสามารถเชาซื้อรถจักรยานยนต ไดงายขึ้น 

- ตลาดรวมรถยนตในประเทศไทย     จากป 2542 ถึงป 2548 มียอดขายเพิ่มขึ้นทุกป  โดยในชวงป 2547 ถึง ป 2548 ตลาดรวม
รถยนตในประเทศไทยทําสถิติสูงสุดติดตอกันถึง 2 ป โดยในป 2548 มียอดขายสูงสุดอยูที่ 703,432 คัน แตป 2549 มียอดขายรวมลดลง
เหลือ 682,500 คันโดยมีอัตราสวนลดลง  2.98% สวนยอดขายรถยนตรายเดือน ในป 2549 เดือนธันวาคมมียอดขายมากที่สุดที่ 84,860 
คัน   เนื่องจากเปนเดือนที่ผูผลิตรถยนตทุกย่ีหอจะปดงบปจึงมีการเรงทํายอด   ยอดขายจึงสูงขึ้นผิดปกติ 
 
2.  กลุมบริษัท ฐิติกร 
 

- ในป 2549  ทางบริษัทฯ มีเปาหมายจะขยายสาขา 5 แหง โดยสามารถเปดไดเพียง 3 สาขาเทานั้น คือ ภาคเหนือที่จังหวัด
พิษณุโลก ภาคอีสานที่จังหวัดรอยเอ็ดและจังหวัดบุรีรัมยสาขานางรอง เนื่องจากในปที่ผานมาเศรษฐกิจชะลอตัวอยางตอเนื่อง ณ ส้ินป 
2549 กลุมบริษัทฐิติกร มีจํานวนสาขาทั้งส้ิน 64 สาขาครอบคลุม 34 จังหวัดทั่วประเทศ  ในอนาคตคาดวาจะเปดสาขาใหครบทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ  
                - มูลคาสินทรัพยรวมเทียบกับมูลคาลูกหนี้การคา ในชวง 5 ป ที่ผานมา บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง ยกเวนป 2006 
มีอัตราลดลง ที่ 7.1% เนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัว ทางบริษัทฯ ไดเขมงวดในการปลอยสินเชื่อเปนพิเศษ มีการตรวจสอบลูกหนี้มากขึ้น 
และเนนคุณภาพของทรัพยสินเปนหลัก ซ่ึงคูแขงของบริษัทฯ หลายบริษัท ในชวง 2-3 ป ที่ผานมาจะเนนแตยอดการเจริญเติบโตอยาง
เดียวไมไดมุงเนนถึงคุณภาพลูกหนี้ ทําใหบริษัทคูแขงหลายบริษัทประสบปญหาตางๆมากมาย แตเนื่องจากบริษัทฐิติกรเปนผูนําของ
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               - สัดสวนรายได  ในป 2549 กลุมบริษัทฐิติกร มีสัดสวนรายไดจากการใหเชาซ้ือรถจักรยานยนต 74 % จากการใหเชาซ้ือ
รถยนต 6 % รายไดอื่นๆ 20 % ซ่ึงรายไดสวนใหญมาจากรถจักรยานยนต สัดสวนรายไดจากรถยนตจะมีสัดสวนลดลง สาเหตุเนื่องจาก
บริษัทฯ ไมมีนโยบายเนนการขยายตัวในธุรกิจนี้เพราะมีการแขงขันอัตราดอกเบี้ยที่สูงผลตอบแทนไมคุมคาทําใหทางบริษัทฯ เนนการ
ขยายลูกหนี้รถจักรยานยนตแทน 
              - ดานคุณภาพลูกหนี้เชาซ้ือ ในชวง 4 ปที่ผานมาลูกหนี้ที่คางชําระต่ํากวา หรือเทากับ 3 เดือน ซ่ึงถือวาเปนลูกหนี้ที่มีคุณภาพดี
เนื่องจากบริษัทฯ ทําธุรกิจภายใตพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค หรือ ส.ค.บ. ซ่ึง กฎหมายใหโอกาสแกผูบริโภคที่คางชําระคางวด 3 
งวด บริษัทฯ จึงสามารถออกจดหมายเตือนใหทราบและใหเวลาอีก 1 เดือนเพื่อใหลูกหนี้มาชําระหนี้หรือใหโอกาสลูกหนี้ถึง 4 เดือน ซ่ึง
ในชวง 4 ปที่ผานมาสัดสวนลูกหนี้คางชําระนอยกวา 3 งวดนั้นสูงกวา 90%  
              - นโยบายการตั้งสํารองลูกหนี้เชาซ้ือ บริษัทไดประยุกตหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยมาใช โดยในกรณีของ
รถจักรยานยนต มีระยะเวลาการผอนชําระหนี้ 24 งวด มีการตั้งสํารองลูกหนี้ ตั้งแต 1% จนถึง 100% สําหรับลูกหนี้ตั้งแตยังไมคางชําระ
จนถึงลูกหนี้ที่คางเกิน 6 เดือน ซ่ึงคิดเปน 25% ของจํานวนงวดผอนชําระ    สําหรับรถยนต ระยะเวลาในการผอนชําระ 48 งวด ตั้งสํารอง
ไวตั้งแต 1 % จนถึง 100 % สําหรับลูกหนี้ตั้งแตยังไมคางชําระจนถึงคางชําระเกิน 12 เดือน ซ่ึงคิดเปน 25 % ของจํานวนงวดผอนชําระ
ซ่ึงเปนนโยบายการตั้งสํารองที่เขมงวดมาก 
             - ความเพียงพอในการตั้งสํารองหนี้สูญป 2549 กลุมบริษัทฯ มีลูกหนี้เชาซื้อสุทธิ 5,383 ลานบาท ไดตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญไวถึง 436 ลานบาท คิดเปน 8.1% ของลูกหนี้เชาซ้ือสุทธิ หรือการตั้งสํารองหนี้สูญสูงถึง 186.3% ของลูกหนี้ที่คางชําระเกิน 6 เดือน 
จํานวน 234 ลานบาท 
 
             ประธานแจงตอผูถือหุนวา ผูบริหารไดนําเสนอผลการดําเนินงานในปที่ผานมานอกเหนือจากหนังสือรายงานประจําปที่สงให  
ประธานไดสอบถามวามีผูถือหุนทานใดจะสอบถามเรื่องนี้บาง 
 
             ปรากฏวาไมมีผูใดสอบถาม  ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติ 
  

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท
ประจําป 2549   ดวยคะแนนเสียง   414,810,800 หุน คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนโดยไมมีผูใดคัดคานหรืองดออกเสียง                                                                                                                                                                 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2549  
 
            ประธานไดให คุณปฐมา พรประภา ในฐานะกรรมการผูจัดการเปนผูชีแ้จงงบดุลและงบกาํไรขาดทุนประจาํป ส้ินสุดวันที ่ 31 
ธันวาคม 2549 เพือ่ประกอบการพิจารณาของทีป่ระชมุ 
            คุณปฐมา พรประภา ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา   สําหรับงบดุลและงบกําไรขาดทุน ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 นั้น  ผูถือหุน
สามารถดูขอมูลดังกลาวไดในหนังสือรายงานประจําป 2549 ที่ไดจัดสงไปใหลวงหนาแลว   ซ่ึงงบการเงินดังกลาวไดผานการตรวจสอบ
รับรองจากผูสอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นชอบแลว  กลาวโดยสรุป  รายได รายจายและกําไรสุทธิของบริษัท
ในรอบป 2549 ดังนี้ 
            ในสวนของรายได   กลุมบริษัทฐิติกร มีรายไดรวมทั้งส้ิน 2,152 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2.7% จาก 2,094 ลานบาท ในป 2548 รายจาย
รวมทั้งส้ิน 1,899 ลานบาท เพิ่มขึ้น 8.6 % จาก 1,748 ลานบาท ในป 2548 ซ่ึงสาเหตุหลักมาจากลูกหนี้ชะลอการชําระคางวดเนื่องมาจาก
ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและทางบริษัทฯ ไดดําเนินการติดตามทวงถามอยางเต็มที่แลว  แตลูกหนี้บางสวนไมสามารถชําระเงินไดทําให
ทางบริษัทฯ มีคาใชจายการตั้งสํารองลูกหนี้เพิ่มขึ้นและการตัดหนี้สูญและคาใชจายในการติดตามทวงถาม รวมถึงการติดตามในรูปแบบ
ของ Call Center เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นดอกเบี้ยจายในปที่ผานมาไดปรับตัวสูงขึ้น จึงสงผลใหกําไรสุทธิของบริษัทในป  2548 ที่ 249 ลาน
บาท ลดลง 28.0 % จาก 346 ลานบาท ในป 2548   
              ในสวนของกําไรตอหุน จากกําไรสุทธิจํานวน 248.6 ลานบาท คิดเปนกําไรตอหุน หุนละ 0.50 บาท จากจํานวนหุนสามัญ
ทั้งส้ิน 500 ลานหุน 
              ดานสินทรัพยรวมในป 2549 บริษัทมีสินทรัพยรวมทั้งส้ิน 5,332 ลานบาท ลดลง 7.9% จาก 5,788 ลานบาท  ในป 2548 ในขณะ
ที่หนี้สินรวมในป 2549 มีจํานวนทั้งส้ิน 3,060 ลานบาท ลดลง 14.2% จาก 3,565 ลานบาท ในป 2548 ในสวนของผูถือหุนรวมในป 2549 
มีจํานวนทั้งส้ิน 2,271 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2.2% จาก 2,222 ลานบาท ในป 2548 
 
              จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกลาว หากผูถือหุนทานใดมีขอสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมจากผูสอบ
บัญชีของบริษัทซึ่งรวมประชุมอยูในที่นี้ได 
 

ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดสอบถาม ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติ               
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           มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2549   ดวยคะแนนเสียง 414,810,800 หุน คิดเปนรอยละ 100  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนโดยไมมีผูใดคัดคานหรืองดออกเสียง                                                                                                                                                                       
 
วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผลประจําป 2549
 

ประธานไดให คุณปฐมา  พรประภา เปนผูชี้แจงการจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินสํารองตามกฏหมายและการจายเงินปนผล
ประจําป 2549 เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม คุณปฐมา ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา 

สําหรับการจัดสรรกําไรประจําปตามกฎหมายขอบังคับ บริษัทจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปไวเปนทุนสํารองไมนอยกวา
รอยละ 5  ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียนของบริษัท  

                ในสวนของบริษัท  ปจจุบันไดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายครบเต็มจํานวน 50 ลานบาท จากทุนจดทะเบียน
จํานวน  500 ลานบาทแลว 

               ผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา  บริษัทมีกําไรสุทธิ 248.6 ลานบาท ทําใหบริษัทมีกําไรสะสมที่ยัง
ไมไดจัดสรรจํานวน 748.4 ลานบาท คณะกรรมการเห็นสมควรใหนําเงินกําไรมาจัดสรรเปนเงินปนผลจายใหกับผูถือหุนที่มีรายชื่อ
ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 3 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น.ในอัตราหุนละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค) รวมเปนเงินทั้งส้ิน 
150 ลานบาท โดยกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2550  จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ 
การจัดสรรกําไรประจําป 2549 และอนุมัติการจายเงินปนผล 

 
ประธานไดสอบถามวามีผูถือหุนทานใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม เมื่อไมมีผูถือหุนรายใดสอบถาม

เพิ่มเติม ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติ   
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ   และจายเงินปนผลประจําป 2549 ในอัตราหุนละ 
0.30 บาท (สามสิบสตางค) เปนเงินรวม 150 ลานบาท โดยกําหนดจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2550 
ดวยคะแนนเสียง 414,810,800  หุน คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนโดยไมมีผูใดคัดคานหรืองดออกเสียง                                                                                                                     
                                                                                                                                                            
วาระที่ 5   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2550 
 

ประธานฯ ไดใหคุณธิติพล  เลือดภักดี ซ่ึงเปนพิธีกรในที่ประชุมกลาว ชี้แจงตอที่ประชุม 
 
                ในป  2550 มีกรรมการที่ตองพนจากตําแหนงตามวาระจํานวน  4 ทาน  จากจํานวนกรรมการทั้งหมด  10 ทาน   
(ทั้งนี้ประวัติกรรมการแตละทานผูถือหุนสามารถดูไดตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมที่จัดให) ซ่ึงประกอบดวย 

1.    นายรักสนิท  พรประภา 
2.    นายประพล  พรประภา 
3.    นางสาวอรวรรณ  นาคทรรพ 
4.    นางบุษกร  เหลี่ยมมุกดา 
 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวมีความเห็นเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งกรรมการทั้ง 4 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ทานเปนผูที่มีความรูความสามารถและมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจ
ของบริษัทเปนอยางดี  
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทใหกรรมการทั้ง 4 ทานกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทโดยมีการ
พิจารณาและลงมติเปนรายบุคคล ดังนี้   
 

ชื่อกรรมการ ประเภทกรรมการ เห็นดวย (%) ไมเห็นดวย (%) งดออกเสียง (%) 
1 นายรักสนิท  พรประภา กรรมการ 414,810,800 เสียง - - 

(100%) (0%) (0%)
2 นายประพล  พรประภา กรรมการ 414,810,800 เสียง - - 

(100%) (0%) (0%)
3 นางสาวอรวรรณ  นาคทรรพ กรรมการ 414,810,800 เสียง - - 

(100%) (0%) (0%)
4 นางบุษกร  เหลี่ยมมุกดา กรรมการ 414,810,800 เสียง 

(100%)
- 
(0%)

- 
(0%)



  

                  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 
 

5 
 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2550                                                                                                                                             

 
สําหรับคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2550   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหอนุมัติการกําหนดคาตอบแทน

กรรมการประจําป ในวงเงินไมเกิน 1,000,000 บาทตอป (หนึ่งลานบาทถวน)  จากเดิมในป 2549 วงเงินไมเกิน 800,000 บาทตอป โดย
กรรมการชุดยอย (เฉพาะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก) ไดรับคาตอบแทนเปนเบีย้ประชมุ
รายละ 20,000 บาท ตอการประชุมตอครั้ง และใหประธานคณะกรรมการชุดยอยรับเบี้ยประชุม 25,000 บาท ตอการประชุมตอครั้ง (ซ่ึง
คาตอบแทนเทากับในปที่ผานมา) จึงขออนุมัติตอที่ประชุม 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2550 ในวงเงิน 1,000,000 บาทตอ
ป โดยกรรมการชุดยอย (เฉพาะกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก) ไดรับคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุมรายละ 20,000 
บาท ตอการประชุมตอคร้ัง และใหประธานคณะกรรมการชุดยอยรับเบี้ยประชุม 25,000 บาท ตอการประชุมตอคร้ัง ดวยคะแนนเสียง 
414,810,800  หุน คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไมมีผูใด
คัดคานหรืองดออกเสียง   
 
วาระที่ 6  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2550
 

ประธานฯ ไดใหคุณธิติพล  เลือดภักดี ซ่ึงเปนพิธีกรในที่ประชุมกลาว ชี้แจงตอที่ประชุมวา  
 
เนื่องจาก นายสนิท  หิรัญภาณุพงศ ผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 2549 จาก บริษัท บัญชีกิจ จํากัด ไดแจงตอ

บริษัทฯ วาในป 2550 ทางสํานักงานจําเปนตองรับงานในปริมาณที่สัมพันธกับจํานวนพนักงานตรวจสอบที่มีอยูจึงไมสามารถรับงาน
ตรวจสอบใหทางบริษัทตอไปได ดังนั้น ในป 2550 คณะกรรมการไดพิจารณาเสนอให 

 
 นายเมธี  รัตนศรีเมธา  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่    3425     หรือ   
 นางสาววิภา  จินดานุวัฒน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่   3296     หรือ 
 นายอภิชาติ  สายะสิต  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่    4229      
                    

จากบริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด เปนผูสอบบัญชีสําหรับรอบบัญชีป 2550 คาสอบบัญชีเปนเงิน 1,600,000 บาท 
(หนึ่งลานหกแสนบาทถวน) เพิ่มจากคาสอบบัญชีเดิม 1,436,900 บาทในป 2549 จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท แตงตั้ง ผูสอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด เปนผูสอบ
บัญชีของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับรอบบัญชีป 2550 และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2550 เปนจํานวนเงิน 1,600,000 บาท (หนึ่ง
ลานหกแสนบาทถวน) ตามที่เสนอมา ดวยคะแนนเสียง 414,810,800 หุน คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวน หุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา
รวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไมมีผูใดคัดคานหรืองดออกเสียง 
  
วาระที่ 7   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี) 
 
 ประธานไดสอบถามที่ประชุมวา มีทานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ใหที่ประชุมพิจารณาหรือไม 
  
 ผูถือหุนสอบถามวา  เมื่อดูจากงบดุล เงินกูยืมระยะยาว ที่จะถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปและเงินเบิกเกินบัญชี อยากทราบ
นโยบายของทางบริษัทวามีการวางแผนจะจัดการการจายหนี้ในสวนนี้อยางไร 
 คุณปฐมา   พรประภา   กรรมการผูจัดการ   ชี้แจงวา   ในสวนของเงินกูระยะยาว  และเงินเบิกเกินบัญชี  บริษัทฯ  
มีเงินกูระยะยาวและเงินเบิกเกินบัญชีวงเงินประมาณ 3 พันลานบาท ซ่ึงกูกับสถาบันการเงินเปนระยะเวลา 3  ป  ซ่ึงไดครบกําหนดชําระ
ไปแลวบางสวน และในสวนของหุนกูจะครบกําหนดชําระบางสวนในเดือน ก.ค.นี้ โดยบริษัทฯ มีแนวทางที่จะออกหุนกูอีกเพื่อมา
ทดแทน โดยกําหนดระยะเวลา 2.5 ป หรือ 3 ป ดอกเบี้ยประมาณรอยละ 5 ตอปแตบริษัทฯ ก็ยังมีวงเงินกูจํานวนมากจากสถาบันการเงิน 
ซ่ึงสามารถที่จะนําเงินในสวนดังกลาวนี้มาจายคืนหุนกูที่จะครบกําหนดไดโดยไมมีปญหา 
 
 ผูถือหุนสอบถามวา  แนวโนมดอกเบี้ยของบริษัทฯ ซ่ึงเปนขาลงในปนี้ อยากทราบวาทางบริษัทฯ คิดวาจะไดผลดีจากในสวน
นี้อยางไร    
 คุณปฐมา  พรประภา  กรรมการผูจัดการ  ชี้แจงวา  ในภาวะดอกเบี้ยขาลง   ตนทุนเงินกูจะลดลง ซ่ึงก็จะมีทั้งขอดีและขอเสีย 
ถาเศรษฐกิจดี ดอกเบี้ยก็จะตองปรับตัวข้ึน แตถาเศรษฐกิจไมดี ดอกเบี้ยก็จะลดลง ถึงแมวาทางบริษัทฯจะไดผลประโยชนจากตนทนุทาง
การเงินที่ลดต่ําลง แตสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัวนั้นความสามารถในการชําระคางวดของลูกหนี้ก็จะลดลงดวยและยอดจําหนาย
รถจักรยานยนตและรถยนตก็จะลดลงตามไปดวยเชนกัน 
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 คุณประพล  พรประภา  รองกรรมการผูจัดการ  ชี้แจงเสริมวา  เนื่องจากปที่ผานมาในประเทศไทยมีปจจัยลบมากมายไมวา
จะเปนเรื่องการเมือง อีกทั้งยังมีปญหาเรื่องอุทกภัยเกี่ยวกับน้ําทวมซึ่งมีผลกระทบตอเกษตรกรโดยตรง ปนี้คาดวาจะตองเผชิญกับปญหา
ฝนแลงอีก ถึงแมวาดอกเบี้ยจะลดลงแตราคาน้ํามันก็ยังสูงอยู ซ่ึงเกษตรจะตองใชน้ํามันสําหรับเคร่ืองยนตการเกษตร จึงทําใหคาใชจาย
โดยรวมเพิ่มขึ้นมาก แตวารายไดไมไดเพิ่มขึ้นหรืออาจจะลดลงเนื่องจากไดรับความเสียหายจากพืชผลทางการเกษตร จึงสงผลใหตลาด
รวมรถจักรยานยนตและรถยนตลดลง 
 
 ผูถือหุนสอบถามวา  ในสวนของหมายเหตุงบการเงินหนา 62 ขอ 10 ขอใหคณะกรรมการชวยเสริมรายละเอียดวาในสวนของ
เงินใหกูยืมระยะยาวทางบริษัทฯ จะดําเนินการอยางไร 
 คุณปฐมา  พรประภา  กรรมการผูจัดการ  ชี้แจงวา  เงินที่ใหกูยืมระยะยาว คือเงินที่ใหตัวแทนจําหนายกูยืม  ซ่ึงในสวนของ
วงเงินตรงนี้จะไมสูง   และการชําระเงินไมวาจะเปนในสวนของเงินตนหรือดอกเบี้ยก็จะหมุนเวียนตามปกติ โดยบริษัทฯ จะคิดอัตรา
ดอกเบี้ยประมาณรอยละ 8 หรือ 9  
 
                  ผูถือหุนสอบถามวา  ในปหนาทางบริษัทฐิติกรจะมีการวางตัวอยางไรและมีแนวนโยบายไปในทิศทางใดกับภาวะเศรษฐกิจที่
ไมคอยดีนักทําใหกําลังซ้ือหดตัว   
 คุณประพล  พรประภา  รองกรรมการผูจัดการ  ชี้แจงวา  ในชวงไตรมาสแรกกําลังซ้ือหดตัวคอนขางสูงจนนาวิตก คือ
รถจักรยานยนตลดลงประมาณ 25% รถยนตลดลงประมาณ 19 % เนื่องจากปที่ผานมาลูกหนี้เชาซ้ือของบริษัทฯ ลดลงประมาณ 7% แต
ลูกหนี้เชาซื้อรถจักรยานยนตเพิ่มขึ้น ประมาณ 1% และลูกหนี้เชาซ้ือรถยนตมือ 2 ในปที่ผานมาลดลงประมาณ 30% เพราะทางบริษัทฯ 
ไมมีนโยบายที่จะไปเพิ่มสัดสวนที่ใหผลตอบแทนนอย  จากนโยบายดังกลาวทําใหคุณภาพลูกหนี้ของทางบริษัทฯ มีแนวโนมที่ดีข้ึน
เพราะในชวง 7 ไตรมาสที่ผานมา รวมถึงไตรมาสแรกของปนี้ ทางบริษัทฯ มีนโยบายปลอยสินเชื่ออยางเขมงวด มีการตรวจสอบและ
ติดตามลูกหนี้เพิ่มมากขึ้นทําใหคุณภาพลูกหนี้มีแนวโนมดีข้ึน ซ่ึงถาภาวะเศรษฐกิจอํานวยปนี้ทางบริษัทไดตั้งเปาเพิ่มลูกหนี้เชาซ้ือ
ประมาณ 5%  
 
 ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอื่นๆ ใหที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงกลาวขอบคุณผูถือหุนที่สละเวลาเขารวมประชุม และ
กลาวปดประชุม  เมื่อเวลา 15.00 น. 
                                                       
 
 

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

                                           (ดร.ชุมพล พรประภา) 
                                   ประธานกรรมการ 
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