
 
 
ที่ TK.026/2551  

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 
บริษัท ฐิติกร จํากัด  (มหาชน) 

 
 
เวลาและสถานท่ี 
 

ประชุมเม่ือวันพุธ ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2551   เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. ณ หองประชุมใหญ ชั้น 5 อาคารเอส.พี.อาเขต 
เลขท่ี 69 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 
 
เริ่มการประชุม 
 

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551  มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน รวมจํานวน 
65 ราย นับจํานวนหุนได  420,514,900 หุน จากจํานวนหุนท่ีเรียกชําระแลวท้ังหมด จํานวน  500,000,000  หุน  หรือเทากับรอยละ  
84.10  ครบเปนองคประชุม    
 
  ดร.ชุมพล  พรประภา ประธานกรรมการบริษัท เปนประธานท่ีประชุม และนายธิติพล เลือดภักดี  ทําหนาท่ีพิธีกรดําเนินการ
ประชุม 
  
กรรมการที่เขารวมประชุม    จํานวน 10 คน 
 
 1. ดร.ชุมพล พรประภา   ประธานกรรมการ 
 2. นายพิษณุ จงสถิตยวัฒนา   ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ,  
      กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 3. นายไพรินทร วงษวันทนีย   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ, 
      กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 4. นายนิพนธ หังสพฤกษ   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ, 
      กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 5. นายรักสนิท พรประภา   กรรมการ 
 6. นายสถิตยพงษ พรประภา   กรรมการ 
 7. นางสาวปฐมา พรประภา   กรรมการและกรรมการผูจัดการ 
 8. นายประพล พรประภา   กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 
 9. นางสาวอรวรรณ นาคทรรพ   กรรมการและผูชวยรองกรรมการผูจัดการ, 
      กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 10. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา   กรรมการและผูจัดการฝายบัญชี 
       นายจักกชัย พานิชพัฒน   ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 
 

นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังมีคณะกรรมการชุดยอยอีก 2 ชุดประกอบดวย  คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ โดยมี  

1.  นายพิษณุ  จงสถิตยวัฒนา                        เปน  ประธานกรรมการตรวจสอบ  และ 
2.  นายไพรินทร  วงษวันทนีย                         เปน  ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ  

 
ผูสอบบัญชี ที่เขารวมประชุม มีดังนี้ 
 
        1.    นายบุญเลิศ  แกวพันธุพฤกษ จาก บริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด 
                      (เปนผูสอบบัญชีจากสํานักสอบบัญชีเดียวกับผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย ประจําป 2550) 
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 บริษัทฯ ไดสงหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 ไปยังผูถือหุนเปนเวลาไมนอยกวา 14 วันลวงหนากอนการ
ประชุมโดยชอบดวยกฎหมาย รวมท้ังมีการแจงวาระการประชุมพรอมเอกสารแนบใหทราบเปนทางการลวงหนาไมนอยกวา 30 วันกอน
การประชุมผานชองทางการเปดเผยขอมูลของทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และในเว็บไซตของบริษัทฯ เพ่ือเปดโอกาสให ผูถือ
หุนมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหนาอยางเพียงพอ นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสวนรวมในการเสนอ
เร่ืองท่ีเห็นวามีความสําคัญและควรบรรจุเปนระเบียบวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนและการเสนอช่ือกรรมการลวงหนา เปนเวลา 1 
เดือนคร่ึง ต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2550 จนถึงเดือนธันวาคม 2550 อยางไรก็ตามเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาดังกลาว ไมมีผูถือหุนเสนอวาระ
เพ่ิมเติมเขามายังบริษัทฯ 
 

พิธีกร  กลาวชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคร้ัง น้ีตอ ท่ีประชุม   โดยการออกเสียงลงคะแนน 
ใหนับ 1 หุนเปน 1 เสียง (1Share:1Vote) และใหใชบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะสําหรับผูถือหุนท่ีประสงคจะออกเสียงไมเห็นดวยหรือ งด
ออกเสียง ยกเวน ในวาระท่ี 5 การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล กําหนดใหมีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผูถือหุนทุกรายท่ีเขารวม
ประชุม (ทั้งกรณีที่ผูถือหุนเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง) สําหรับผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะท่ีประสงคจะคัดคานมติในขอใด
ใหยกมือขึ้นและใหผูถือหุนบันทึกการลงมติคัดคานหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน แลวเจาหนาท่ีจะไปเก็บเพ่ือนํามารวบรวม
คะแนน และหากไมมีผูถือหุนทานใดแสดงตัวคัดคานจะถือวาท่ีประชุมท้ังหมดเห็นดวยกับการลงคะแนนเสียงในวาระน้ันๆ 
 

ประธานฯ ดร.ชุมพล พรประภา กลาวเปดประชุมสามัญผูถือหุนบริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) ประจําป 2551 และขอใหที่
ประชุมเร่ิมพิจารณาเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550  ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 23 เมษายน 2550 
  
 ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 23 
เมษายน  2550 ปรากฏรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ที่บริษัทไดจัดสงใหผูถือหุนพรอม
หนังสือเชิญประชุมพิจารณาลวงหนาแลว  
 

ปรากฏวาไมมีผูใดขอแกไข รายงานการประชุมที่เสนอ  ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติ  
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 เม่ือวันท่ี  
23 เมษายน 2550 โดยมีคะแนนเสียงรับรอง 420,514,900 หุน คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขา รวม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมมีผูใดคัดคานหรืองดออกเสียง  
 
วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําป 2550 
 

ประธานไดให คุณประพล  พรประภา  ในฐานะรองกรรมการผูจัดการ รายงานผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา 
 คุณประพล ไดแจงใหที่ประชุมรับทราบและไดสรุปผลการดําเนินงานตอท่ีประชุม  
 

สําหรับผลการดําเ นินงานในรอบปที่ ผ านมาไดผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ  เ ม่ือ วันพุธ 
ที่ 27 กุมภาพันธ 2551 ดังรายละเอียดในรายงานประจําป 2550 โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี  
 
1.  ตลาดรวมรถจักรยานยนตและรถยนต 
 

-  ตลาดรวมของการจําหนายรถจักรยานยนต  ตลาดรวมรถจักรยานยนตในประเทศไทยเคยทําสถิติสูงสุดอยูที่ 
1,465,015 คัน ในป 2538 กอนหนาวิกฤตเศรษฐกิจ ป 2540 โดยกรุงเทพฯ เปนจังหวัดท่ีมียอดขายสูงท่ีสุดและมีการขยายตัวมากกวา
เม่ือเทียบกับยอดขายรถจักรยานยนตในเขตตางจังหวัด ในชวงป 2546 ถึง ป 2548 ตลาดรวมรถจักรยานยนตในประเทศไทยทําสถิติ
สูงสุดติดตอกันถึง 3 ปซอน โดยในป 2548 มียอดสูงท่ีสุดถึง 2,109,227 คัน แตหลังจากป 2548 เศรษฐกิจเร่ิมชะลอตัวสาเหตุเน่ืองจาก
ภัยธรรมชาติอันเกิดจากภาวะนํ้าทวม ภัยแลงและความตึงเครียดทางการเมือง จึงสงผลถึงยอดขายโดยรวมที่ลดลงมาโดยตลอดต้ังแต
ป 2549 ในป 2550 ที่ผานมา ยอดขายรวมลดลงเหลือ 1,595,305 คัน โดยมีอัตราสวนลดลง  19.3% สวนยอดขายรายเดือนในป 2550 
จะมียอดขายรายเดือนท่ีตํ่ากวาปที่ผานมาทุกเดือน เน่ืองจากเศรษฐกิจชะลอตัวอยางมาก  ความผันผวนทางการเมืองรวมถึง
ผลกระทบจากราคาน้ํามันท่ีเพ่ิมสูงขึ้นเปนประวัติการณ  

-  สําหรับยอดขายรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล แยกตามการขายเงินผอนและเงินสดไดดังน้ี ในป 2549 
อัตราสวน 80.4% ตอ 19.6% สวน ป 2550 ยอดขายเงินผอนลดลงเปน 78.3% ตอ 21.7% สาเหตุที่ยอดขายเงินผอนลดลงเน่ืองจาก ผู
ใหบริการเชาซื้อรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เร่ิมมีการเขมงวดในการปลอยสินเชื่อมากขึ้น 
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- ตลาดรวมรถยนตในประเทศไทยเคยทําสถิติสูงสุดอยูที่ 589,126 คันในป 2539  และจากป 2542 ถึงป 2548 มียอดขาย
เพ่ิมขึ้นทุกป โดยในชวงป 2547 ถึง ป 2548 ตลาดรวมรถยนตในประเทศไทยทําสถิติสูงสุดติดตอกันถึง 2 ปซอน โดยในป 2548 มี
ยอดขายสูงสุดอยูที่ 703,432 คัน แตหลังจากป 2548 เปนตนมายอดขายรถยนตก็ลดลงมาโดยตลอด จนมาถึงในป 2550 มียอดขาย
รวมลดลงเหลือ 631,260 คันโดยมีอัตราสวนลดลง  7.5% สาเหตุเน่ืองจากปจจัยทางดานเศรษฐกิจและราคานํ้ามันท่ีสูงเปน
ประวัติการณ สงผลใหผูบริโภคมีรายจายในดานตางๆ ที่เพ่ิมขึ้น และชลอการใชจายลง 
 
2.  ฐานะทางการเงิน 
 

- บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) เปนผูใหบริการเชาซื้อรถจักรยานยนตมานานกวา 35 ป โดยบริษัทเปนผูนําในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑลติดตอกันมา 25 ปและมีประสบการณและสาขาในตางจังหวัดมากวา 20 ป ซึ่งในป 2550 ที่ผานมาทางบริษัทฯ เปด
สาขาไปท้ังหมด 7 แหง คือ ภาคกลางสาขาลํานารายณ จังหวัด ลพบุรี, จังหวัดสระบุรี, จังหวัดราชบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ 
จังหวัดมหาสารคาม, จังหวัดกาฬสินธุ และภาคตะวันออก คือ สาขาศรีมหาโพธ์ิ จังหวัดปราจีนบุรี, สาขาสะพาน 4 จังหวัดระยอง อีก
ทั้งบริษัทฯ ไดมีการปดไป 1 สาขา คือ สาขาทาใหม จังหวัดจันทบุรี  ณ สิ้นป 2550 กลุมบริษัทฐิติกร มีจํานวนสาขาทั้งสิ้น 70 สาขา
ครอบคลุม 39 จังหวัดท่ัวประเทศ ในอนาคตคาดวาจะเปดสาขาใหครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด 
                - มูลคาสินทรัพยรวมเทียบกับมูลคาลูกหน้ีการคา ในชวงป 2548-2549 มีอัตราการเจริญเติบโตลดลง ที่ 7.1%ซึ่งเปนไปตาม
นโยบายของทางบริษัท เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ทางบริษัทไดเขมงวดในการปลอยสินเชื่อเปนพิเศษ มีการตรวจสอบลูกหน้ี
อยางเขมงวดและเนนคุณภาพของสินทรัพยเปนหลัก ผูประกอบการในธุรกิจน้ี หลายๆ บริษัท ในชวง 2-3 ปที่ผานมา จะมุงเนนยอดการ
เจริญเติบโตมากกวาการมุงเนนท่ีคุณภาพลูกหน้ี ทําใหมีผูใหบริการสินเชื่อเชาซื้อหลายบริษัทประสบปญหาตางๆ มากมาย ในป 2550
ที่ผานมาบริษัทฯ มีอัตราการเจริญเติบโตของลูกหน้ีเชาซื้อโดยรวมลดลงท่ี 2.8% แตทางบริษัทฯ ไดเนนดานคุณภาพลูกหน้ีและบริการ
เปนหลัก โดยมีนโยบายท่ีเนนขยายธุรกิจทางดานเชาซื้อรถจักรยานยนตและลดสัดสวนเชาซื้อรถยนต 
 - เปรียบเทียบลูกหน้ีการคาในป 2549 รถจักรยานยนตมีอัตราการเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้น 1.2% จากป 2548 และในป 2550 มี
อัตราการเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้น 4.9% จากป 2549 สวนคุณภาพลูกหน้ีรถจักรยานยนต เน่ืองจากบริษัทฯ ทําธุรกิจภายใตพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค หรือ ส.ค.บ. ซึ่งกฎหมายใหโอกาสแกผูบริโภคที่คางชําระคางวด 3 งวดติดตอกันทางบริษัทฯ จึงจะดําเนินการออก
จดหมายเตือนใหทราบและใหเวลาอีก 1 เดือนเพ่ือใหลูกหน้ีมาชําระหน้ีหรือใหโอกาสลูกหน้ีถึง 4 เดือน ซึ่งในปที่ผานมาลูกหน้ีที่คาง
ชําระไมเกิน 3 เดือนอยูที่ 96.9%, ลูกหน้ีคางชําระ 4-6 เดือนอยูที่ 2.3% และลูกหน้ีที่คางชําระมากกวา 6 เดือนอยูที่ 0.8% และสําหรับ
รถยนตเม่ือเปรียบเทียบลูกหน้ีการคาในป 2549 รถยนตมีอัตราการเจริญเติบโตลดลง 32.2% จากป 2548, และในป 2550 มีอัตราการ
เจริญเติบโตลดลง 34.5% จากป 2549 ซึ่งโดยภาพรวมของการท่ีลดลงมาสาเหตุหลักๆมาจากลูกหน้ีรถยนตซึ่งเปนไปตามนโยบายของ
ทางบริษัทท่ีจะลดสัดสวนเชาซื้อรถยนตลงเน่ืองมากจากความเส่ียงและผลตอบแทนที่ไมสมดุลกัน สวนลูกหน้ีคางชําระไมเกิน 3 เดือน
อยูที่ 68.3%, ลูกหนี้คางชําระ 4-6 เดือนอยูที่ 8.6% และลูกหน้ีคางชําระมากกวา 6 เดือนอยูที่ 23.1% 
               - สัดสวนรายได  ในป 2550 กลุมบริษัทฐิติกร มีสัดสวนรายไดจากการใหเชาซื้อรถจักรยานยนต 69.5% จากการใหเชาซื้อ
รถยนต 3.5% รายไดอื่นๆ 27.0% ซึ่งรายไดสวนใหญมาจากรถจักรยานยนต สัดสวนรายไดจากรถยนตจะมีสัดสวนลดลงเร่ือยๆ สาเหตุ
เน่ืองจากบริษัทฯ ไมมีนโยบายเนนการขยายตัวในธุรกิจนี้เพราะมีการแขงขันอัตราดอกเบ้ียท่ีสูงผลตอบแทนไมคุมคาทําใหทางบริษัทฯ 
เนนการขยายลูกหน้ีรถจักรยานยนตแทน สวนรายไดอื่นๆ ที่สําคัญไดแก การท่ีบริษัทฯ เปน One Stop Service คือ ทางบริษัทฯ จะมี
รายไดจากการตอเลมทะเบียน ทําประกันภัยรถ หรือบริการตางๆ ใหกับลูกคา   
              - ดานคุณภาพลูกหน้ีเชาซื้อโดยรวมต้ังแตป 2547-2550 จะเห็นวาลูกหน้ีที่คางชําระในปลาสุดท่ีนอยกวา 3 เดือน อยูที่ 
92.8% ซึ่งถือวาเปนตัวเลขท่ีใกลเคียงกันกับป 2550 ที่ 92.2% สวนในป 2548-2549 บริษัทฯ ไดมีการเขมงวดในการปลอยสินเชื่อมาก
เปนพิเศษจึงสงผลใหลูกหน้ีเชาซื้อโดยรวมลดลง แตหลังจากป 2549 คุณภาพลูกหน้ีเร่ิมดีขึ้นเร่ือยๆ เน่ืองจากเปนไปตามนโยบายท่ีได
วางไวในชวง 2 ปที่ผานมา    
              - นโยบายการต้ังสํารองลูกหน้ีเชาซื้อ บริษัทไดประยุกตหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยมาใช โดยในกรณีของ
รถจักรยานยนต มีระยะเวลาการผอนชําระหน้ี 24 งวด มีการต้ังสํารองลูกหน้ี ต้ังแต 1% จนถึง 100% สําหรับลูกหน้ีต้ังแตยังไมคาง
ชําระจนถึงลูกหน้ีที่คางเกิน 6 เดือน ซึ่งคิดเปน 25% ของจํานวนงวดผอนชําระ    สําหรับรถยนต ระยะเวลาในการผอนชําระ 48 งวด ต้ัง
สํารองไวต้ังแต 1 % จนถึง 100 % สําหรับลูกหน้ีต้ังแตยังไมคางชําระจนถึงคางชําระเกิน 12 เดือน ซึ่งคิดเปน 25 % ของจํานวนงวด
ผอนชําระซ่ึงเปนนโยบายการต้ังสํารองท่ีเขมงวดมาก 
             - ความเพียงพอในการต้ังสํารองหน้ีสูญป 2550 กลุมบริษัทฯ มีลูกหนี้เชาซื้อสุทธิ 5,196 ลานบาท ไดต้ังสํารองคาเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญไวถึง 377 ลานบาท คิดเปน 7.3% ของลูกหน้ีเชาซื้อสุทธิ หรือการต้ังสํารองหน้ีสูญสูงถึง 182.1% ของลูกหน้ีที่คางชําระเกิน 6 
เดือน จํานวน 207 ลานบาท 
 
             ประธานแจงตอผูถือหุนวา ผูบริหารไดนําเสนอผลการดําเนินงานในปที่ผานมานอกเหนือจากหนังสือรายงานประจําปที่สงให  
ประธานไดถามวามีผูถือหุนทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมบาง 
 
             ปรากฏวาไมมีผูใดสอบถาม  ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติ 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท
ประจําป 2550   ดวยคะแนนเสียง   420,514,900 หุน คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขารวมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนโดยไมมีผูใดคัดคานหรืองดออกเสียง                                                                                                                                          
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชี ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2550  
 

ประธานไดให คุณปฐมา พรประภา ในฐานะกรรมการผูจัดการเปนผูชี้แจงงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2550 เพ่ือประกอบการพิจารณาของท่ีประชุม 

คุณปฐมา พรประภา ไดชี้แจงตอท่ีประชุมวา ในป 2550 บริษัทฯ ไดปรับปรุงวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนเพ่ือใหตรงกับ
มาตรฐานการบัญชีใหม จากวิธีสวนไดเสีย (Equity Method) เปนวิธีราคาทุน (Cost Method) และไดปรับปรุงงบการเงินป 2549 
ยอนหลังเพ่ือการเปรียบเทียบดวย   

สําหรับงบดุลและงบกําไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 นั้น  ผูถือหุนสามารถดูขอมูลดังกลาวไดในหนังสือ
รายงานประจําป 2550 ที่ไดจัดสงไปใหลวงหนาแลว   ซึ่งงบการเงินดังกลาวไดผานการตรวจสอบรับรองจากผูสอบบัญชีและ
คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นชอบแลว  กลาวโดยสรุปเกี่ยวกับรายได รายจายและกําไรสุทธิของบริษัทฯ ในรอบป 2550 
ดังน้ี ในสวนของรายได กลุมบริษัทฐิติกร มีรายไดรวมทั้งสิ้น 2,325 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 8.0% จาก 2,152 ลานบาท ในป 2549 รายจาย
รวมท้ังสิ้น 2,037 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 7.0 % จาก 1,903 ลานบาท ในป 2549 และเพ่ิมขึ้น 7.1% จาก 1,902 ลานบาท (ซึ่งเกิดจากวิธี
เปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชี) ในป 2549 ซึ่งสาเหตุที่รายจายเพ่ิมขึ้นเน่ืองจาก 1. คาใชจายในการขายและการบริหารเพ่ิมมากขึ้น 2.
คาใชจายในสวนของหน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ  3. คาใชจายทางดานการตลาด สวนตนทุนการกูยืมเงินจากสถาบันทางการเงินในปที่
ผานมาเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 4.33% ซึ่งเปนอัตราดอกเบ้ียเงินกูอยูในเกณฑที่ตํ่า และในปที่ผานมาบริษัทฯ ได มีการเพ่ิมสัดสวนของ
เงินกูระยะยาวกับสถาบันการเงินอัตราดอกเบี้ยคงท่ี 3 ปอยูที่ 4.85% และ 3.5 ปอยูที่ 5% ซึ่งจะลดความเสี่ยงทางดานความผันผวน
ของอัตราดอกเบ้ียเงินกูของทางบริษัท  

สงผลใหกําไรสุทธิของบริษัทในป  2550 ที่ 288 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 15.7 % จาก 249 ลานบาท ในป 2549 หรือเพ่ิมขึ้น 15.2% 
จาก 250 ลานบาท (ซึ่งเกิดจากวิธีเปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชี) ในป 2549 สาเหตุที่สงผลใหกําไรสุทธิเพ่ิมสูงขึ้นสวนหน่ึงเปนผลมา
จากการอนุมัติสินเชื่อท่ีเขมงวดทําใหคุณภาพลูกหน้ีของบริษัทดีขึ้นอีกท้ังยังมีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตามหนี้ แตก็สงผลให
คาใชจายในการขายและบริหารเพ่ิมมากขึ้นดวย ในสวนของกําไรตอหุน คิดเปน 0.58 บาท จากจํานวนหุนสามัญทั้งสิ้น 500 ลานหุน 

ดานสินทรัพยรวมในป 2550 บริษัทมีสินทรัพยรวมท้ังสิ้น 5,424 ลานบาท ลดลง 0.6% จาก 5,458 ลานบาท  ในป 2549 
ในขณะท่ีหน้ีสินรวมในป 2550 มีจํานวนท้ังสิ้น 2,890 ลานบาท ลดลง 5.6% จาก 3,061 ลานบาท ในป 2549 ในสวนของผูถือหุนรวม
ในป 2550 มีจํานวนท้ังสิ้น 2,535 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 5.8% จาก 2,397 ลานบาท ในป 2549 
 

จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกลาว หากผูถือหุนทานใดมีขอสงสัยสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได 
เน่ืองจากผูสอบบัญชีของบริษัทไดใหเกียรติเขารวมประชุมในคร้ังน้ีดวย 
 
 ผูถือหุนไดสอบถามประเด็นตางๆ ดังตอๆไปน้ี 

1. สัดสวนของการใหเชาซื้อระหวางกรุงเทพกับตางจังหวัดเปนอยางไร 
2. การต้ังสํารองหน้ีสูญคอนขางสูง และหน้ีสูญรับคืนก็สูงดวย แนวโนมจะเปนอยูตอไปหรือไม 
3. คาใชจายในการขายและบริหารสูงขึ้นเม่ือเทียบกับปกอนมาจากสาเหตุอะไร 
คุณปฐมาชี้แจง ดังน้ี 
ปจจุบันบริษัทมีการใหเชาซ้ือในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 50% และสาขาตามตางจังหวัด 50% โดยสาเหตุหนึ่งทําให

คาใชจายสูงขึ้นก็สืบเน่ืองมาจากการแขงขันสวนหน่ึง และมาจากการเตรียมบุคคลากรเพ่ือการขยายงานในอนาคตซ่ึงบริษัทมีการรับ
พนักงานเพ่ือรอรับงานในอนาคต กวา 200 อัตรา เปนผลใหการบริหารหน้ีทั้งหน้ีปกติและหน้ีดอยคุณภาพมีความเขมงวดมากขึ้น ทํา
ใหหน้ีสูญมีการรับคืนสูงขึ้นตามไปดวย ในสวนของการต้ังสํารองหน้ีสูญ จะต้ังอยูประมาณ 7% สวนคูแขงต้ังอยูประมาณ 3% สาเหตุที่
ตองต้ังสํารองไวมากเพ่ือความม่ันคงทางดานการเงินของทางบริษัท  
  

เม่ือไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพ่ิมเติมแลว ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติ 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2550   ดวยคะแนนเสียง 420,514,900 หุน คิดเปนรอยละ 100.00  ของจํานวนหุนท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไมมีผูใดคัดคานหรืองดออกเสียง                                                                                                                                   
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วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผลประจําป 2549 
 

ประธานไดให คุณปฐมา  พรประภา เปนผูชี้แจงการจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินสํารองตามกฏหมายและการจายเงิน 
ปนผลประจําป 2550 เพ่ือประกอบการพิจารณาของท่ีประชุม คุณปฐมา ไดชี้แจงตอท่ีประชุมวา 

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

ในสวนของบริษัท  ปจจุบันไดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายครบเต็มจํานวน 50 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนจํานวน 500 
ลานบาทแลว 

 ผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา  บริษัทมีกําไรสุทธิ 273.8 ลานบาท จากงบเฉพาะกิจการทําใหบริษัทมีเงิน
สํารองตามกฎหมายท่ีไมไดจัดสรรจํานวน 1,012 ลานบาท คณะกรรมการเห็นสมควรใหนําเงินกําไรมาจัดสรรเปนเงินปนผลจายใหกับ
ผูถือหุนท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันท่ี 3 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น.ในอัตราหุนละ 0.32 บาท (สามสิบสอง
สตางค) รวมเปนเงินท้ังสิ้น 160 ลานบาท โดยกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤษภาคม 2551 สําหรับกําไร
สวนที่เหลือบริษัทจะนําไปเปนกําไรสะสมสวนที่ยังไมไดจัดสรรตอไป จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกําไรประจําป 
2550 และอนุมัติการจายเงินปนผล 

 
ประธานไดสอบถามวามีผูถือหุนทานใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเร่ืองน้ีหรือไม เม่ือไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพ่ิมเติม 

ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติ   
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ และจายเงินปนผลประจําป 2550 ในอัตราหุนละ 0.32 

บาท (สามสิบสองสตางค) เปนเงินรวม 160 ลานบาท โดยกําหนดจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2551  
โดยผูถือหุนท่ีไดเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงไดลงคะแนนเสียง ดังน้ี  

 
 

 เห็นดวย (%) ไมเห็นดวย (%) งดออกเสียง (%) 
420,480,900 เสยีง 

(99.99%) 
34,000 เสยีง 

(0.01%) 
- 
- 

 
วาระที่ 5   พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2550                           
                                                                                                                                                            

ประธานฯ ไดใหคุณธิติพล  เลือดภักดี ซึ่งเปนพิธีกรในท่ีประชุมกลาว ชี้แจงตอท่ีประชุม 
 
                ในป  2551 มีกรรมการท่ีตองพนจากตําแหนงตามวาระจํานวน  4 ทาน  จากจํานวนกรรมการท้ังหมด 10 ทาน   
(ทั้งน้ีประวัติกรรมการแตละทานผูถือหุนสามารถดูไดตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมที่จัดให) ซึ่งประกอบดวย 

1.    นายสถิตยพงษ  พรประภา 
2.    นายพิษณุ  จงสถิตยวัฒนา 
3.    นายนิพนธ  หังสพฤกษ 
4.    นายไพรินทร  วงษวันทนีย 
 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวมีความเห็นเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนแตงต้ังกรรมการท้ัง 4 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากกรรมการทั้ง 4 ทานเปนผูที่มีความรูความสามารถและมีความเช่ียวชาญเกี่ยวกับธุรกิจ
ของบริษัทเปนอยางดี  
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหกรรมการทั้ง 4 ทานกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทโดยมีการพิจารณา
และลงมติเปนรายบุคคล ดังน้ี   
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 ชื่อกรรมการ ประเภทกรรมการ เห็นดวย (%) ไมเห็นดวย (%) งดออกเสียง (%) 
1 นายสถิตยพงษ  พรประภา กรรมการ 420,368,400 เสยีง 

(99.97%) 
15,500 เสยีง 

(0.00%) 
131,000 เสียง 

(0.03%) 
2 นายพิษณุ  จงสถิตยวัฒนา กรรมการอิสระ 420,365,400 เสยีง 

(99.96%) 
18,500 เสยีง 

(0.00%) 
131,000 เสียง 

(0.03%) 
3 นายนิพนธ  หังสพฤกษ กรรมการอิสระ 420,368,400 เสยีง 

(99.97%) 
15,500 เสยีง 

(0.00%) 
131,000 เสียง 

(0.03%) 
4 นายไพรินทร  วงษวันทนีย กรรมการอิสระ 420,368,400 เสยีง 

(99.97%) 
15,500 เสยีง 

(0.00%) 
131,000 เสียง 

(0.03%) 
 
 
 
พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2551                                                                                                                        

 
สําหรับคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2551   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหอนุมัติการกําหนดคาตอบแทน

กรรมการประจําป ในวงเงินไมเกิน 1,000,000 บาทตอป (หน่ึงลานบาทถวน)  เทากับปที่ผานมาคือ วงเงินไมเกิน 1,000,000 บาทตอป 
โดยกรรมการชุดยอย (เฉพาะกรรมกรรมการอิสระและท่ีปรึกษากรรมการจากภายนอก) ไดรับคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุมรายละ 
25,000 บาท ตอการประชุมตอคร้ัง (จากเดิม 20,000 บาท ตอการประชุมตอคร้ัง) โดยใหประธานคณะกรรมการชุดยอยรับเบี้ยประชุม 
30,000 บาท ตอการประชุมตอคร้ัง (จากเดิม 25,000 บาท ตอการประชุมตอคร้ัง) จึงขออนุมัติตอท่ีประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2551 ในวงเงิน 1,000,000 บาทตอป 

โดยกรรมการชุดยอย (เฉพาะกรรมการอิสระและท่ีปรึกษากรรมการจากภายนอก) ไดรับคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุมรายละ 25,000 
บาท ตอการประชุมตอคร้ัง และใหประธานคณะกรรมการชุดยอยรับเบี้ยประชุม 30,000 บาท ตอการประชุมตอคร้ัง โดยผูถือหุนท่ีได
เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงไดลงคะแนนเสียง ดังน้ี 

 
 

เห็นดวย (%) ไมเห็นดวย (%) งดออกเสียง (%) 
420,351,400 เสยีง 

(99.96%) 
15,500 เสยีง 

(0.00%) 
148,000 เสียง 

(0.04%) 
 
วาระที่ 6  พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2551 
 

ประธานฯ ไดใหคุณธิติพล  เลือดภักดี ซึ่งเปนพิธีกรในท่ีประชุมกลาว ชี้แจงตอท่ีประชุมวา ในป 2551 คณะกรรมการได
พิจารณา เสนอให 
 นายเมธี  รัตนศรีเมธา  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3425     หรือ   
 นายบุญเลิศ  แกวพันธุพฤกษ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4165     หรือ 
 นางสาวกัลยารัตน  ชัยวรพงศา                 ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3460 
 

จากบริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด เปนผูสอบบัญชีสําหรับรอบบัญชีป 2551 คาสอบบัญชีเปนเงิน 1,600,000 
บาท (หน่ึงลานหกแสนบาทถวน) เทากับคาสอบบัญชีเดิม 1,600,000 บาท ในป 2550 จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท แตงต้ัง ผูสอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด เปนผูสอบ
บัญชีของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับรอบบัญชีป 2551 และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2551 เปนจํานวนเงิน 1,600,000 บาท 
(หน่ึงลานหกแสนบาทถวน) ตามท่ีเสนอมา ดวยคะแนนเสียง 420,514,900 หุน คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวน หุนท้ังหมดของผู
ถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไมมีผูใดคัดคานหรืองดออกเสียง 
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วาระที่ 7   พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
 

ประธานไดสอบถามที่ประชุมวา มีทานใดจะเสนอเร่ืองอื่นๆ ใหที่ประชุมพิจารณาหรือไม 
 
มีผูถือหุนสอบถามเพ่ิมเติม ดังน้ี  
บริษัทมีนโยบายในการใหสินเชื่อเชาซื้อในตางจังหวัดอยางไร และคูแขงขัน การแขงขันเปนอยางไร รวมถึงอัตราดอกเบ้ียใน

อนาคตมีแนวโนมอยางไร 
บริษัท ชี้แจงวา 

 บริษัทยังคงขยายสาขาในตางจังหวัดโดยพิจารณาจากจํานวนประชากรและตลาดในการบริโภครถจักรยานยนตเปนสําคัญ 
สวนการแขงขันก็จะมีลักษณะแตกตางจากการใหเชาซื้อในเขตกรุงเทพ เน่ืองจาก Dealer สวนใหญก็เปนผูใหบริการเชาซื้อเชนกัน แต
การใหบริการมีขอบเขตจํากัดในดานการใหบริการและแหลงเงินทุน บริษัทก็มีความพรอมเขาไปเปนคูคากับ Dealer ดังกลาว ในสวน
อัตราดอกเบ้ียการใหเชาซื้อ บริษัทไมมีนโยบายท่ีจะลดอัตราดอกเบี้ย อีกท้ังไมเนนการแขงขันทางดานราคา ในสวนของการกูเงินจะ
พิจารณาทางดานอัตราดอกเบ้ียเปนสําคัญ โดยแหลงเงินกูใดใหอัตราดอกเบ้ียท่ีถูกกวาก็จะนํามาพิจารณาและตัดสินใจ 
 

ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเร่ืองอื่นๆ ใหที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงกลาวขอบคุณผูถือหุนท่ีสละเวลาเขารวมประชุม และ
กลาวปดประชุม  เม่ือเวลา 15.45 น. 
 
                                                                                                                                   
                   

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

                                              (ดร.ชุมพล พรประภา) 
                                      ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
นางสาวนุจรินทร  สุพรรณสิงห   ผูบันทึกการประชุม 
นายวิชัย  สุรนัคครินทร และนางบุษกร  เหลี่ยมมุกดา  ผูตรวจทาน  


