
 
 
ที่ TK. 026/2553  

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 
บริษัท ฐิติกร จํากัด  (มหาชน) 

 
 
เวลาและสถานที่ 
 

ประชุมเมื่อวันอังคาร ที่ 20 เมษายน 2553   เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ หองประชุมใหญ ช้ัน 5 อาคารเอส.พี. 
อาเขต เลขท่ี 69 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 
 
เร่ิมการประชุม 
  

ดร.ชุมพล  พรประภา ประธานกรรมการบริษัท เปนประธานที่ประชุม และนางทัศนีย  ตอบงาม เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่พิธีกรดําเนินการประชุม ไดแนะนํากรรมการ 10 ทาน จากทั้งหมด 10 ทาน ประกอบดวย 
    
กรรมการที่เขารวมประชุม    จํานวน 10 ทาน 
 
 1. ดร.ชุมพล พรประภา   ประธานกรรมการ 
 2. นายพิษณุ จงสถิตยวัฒนา   ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ,  
      กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 3. นายไพรินทร วงษวันทนีย   ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ, 
      กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 4. นายทวีป ชาติธํารง   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ, 
      กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 5. นายรักสนิท พรประภา   กรรมการ 
 6. นายสถิตยพงษ พรประภา   กรรมการ 
 7. นางสาวปฐมา พรประภา   กรรมการผูจัดการ 
 8. นายประพล พรประภา   กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 
 9. นางสาวอรวรรณ นาคทรรพ  กรรมการและผูชวยรองกรรมการผูจัดการ, 
      กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 10. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา   กรรมการและผูจัดการฝายบัญชี 
       นายจักกชัย พานิชพัฒน   ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 
 
ผูสอบบัญชี ท่ีเขารวมประชุม มีดังนี้ 
 
             นายเมธี  รัตนศรีเมธา 
      ผูสอบบัญชี จาก บริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด 
                     (เปนผูสอบบัญชีจากสํานักสอบบัญชีเดียวกับผูสอบบัญชีเดิมของบริษัทและบริษัทยอย ประจําป 2552) 

 
คุณทัศนียไดแจงตอที่ประชุมเก่ียวกับองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท ซึ่งจะตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ

จากผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และจะตองมีหุนนับรวมกันไมนอยกวา  
1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 
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การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553  มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนรวม
จํานวน 68 ราย นับจํานวนหุนได  422,059,302 หุน จากจํานวนหุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมด จํานวน  500,000,000  หุน  หรือ
เทากับรอยละ  84.41  ครบเปนองคประชุม    

บริษัทฯ ไดสงหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ไปยังผูถือหุนเปนเวลาไมนอยกวา 14 วันลวงหนา
กอนการประชุมโดยชอบตามกฎหมาย รวมทั้งมีการแจงวาระการประชุมพรอมเอกสารแนบใหทราบเปนทางการลวงหนาไม
นอยกวา 30 วันกอนการประชุมผานชองทางการเปดเผยขอมูลของทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และในเว็บไซคของ
บริษัทฯ เพ่ือเปดโอกาสใหผูถือหุนมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหนาอยางเพียงพอ นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดเปด
โอกาสใหผูถือหุนมีสวนรวมในการเสนอเรื่องที่เห็นวามีความสําคัญและควรบรรจุเปนระเบียบวาระในการประชุมสามัญผูถือ
หุนและการเสนอช่ือกรรมการลวงหนา เปนเวลา 2 เดือนคร่ึง ต้ังแตวันที่ 15 ต.ค. 2552 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค2552 อยางไรก็ตาม
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกลาว ไมมีผูถือหุนเสนอวาระและเสนอช่ือกรรมการเพ่ิมเติมเขามายังบริษัทฯ 
 

คุณทัศนีย กลาวช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งน้ีตอที่ประชุม  โดยการออกเสียงลงคะแนน 
ใหนับ 1 หุนเปน 1 เสียง (One Share: One Vote) และใหใชบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะสําหรับผูถือหุนที่ประสงคจะออกเสียง
ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ยกเวน ในวาระที่ 5 การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล กําหนดใหมีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียง
จากผูถือหุนทุกรายที่เขารวมประชุม (ทั้งกรณีที่ผูถือหุนเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง) สําหรับผูถือหุนหรือผูรับมอบ
ฉันทะที่ประสงคจะคัดคานมติในขอใดใหยกมือขึ้นและใหผูถือหุนบันทึกการลงมติคัดคานหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน 
แลวเจาหนาที่จะไปเก็บเพ่ือนํามารวบรวมคะแนน และหากไมมีผูถือหุนทานใดแสดงตัวคัดคานจะถือวาที่ประชุมทั้งหมดเห็น
ดวยกับการลงคะแนนเสียงในวาระน้ันๆ 
 

ประธานฯ ดร.ชุมพล พรประภา กลาวเปดประชุมสามัญผูถือหุนบริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) ประจําป 2553  
แตเน่ืองดวยแพทยไดขอใหงดใชเสียงช่ัวคราว ดังน้ันจึงขอใหนางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผูจัดการ เปนผูดําเนินการ
กลาวเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมแทน ดังตอไปน้ี 
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552  ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2552 
  
 คุณปฐมา ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 
21 เมษายน  2552 ปรากฏรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ที่บริษัทไดจัดสงใหผูถือหุน
พรอมหนังสือเชิญประชุมพิจารณาลวงหนาแลว  
 

ปรากฏวาไมมีผูใดขอแกไข รายงานการประชุมที่เสนอ  คุณปฐมาจึงขอใหที่ประชุมลงมติ  
 

 คุณทัศนีย แจงวา วาระน้ีมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพ่ิมมา 4 ราย ทําใหมีผูถือหุนรวม 72 ราย นับจํานวนหุนได 
422,064,102 หุน 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 เมื่อวันที่  
21 เมษายน 2552 โดยมีคะแนนเสียงรับรอง 422,064,102 หุน คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา
รวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมมีผูใดคัดคานหรืองดออกเสียง  
 
วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําป 2552 
 

คุณประพล  พรประภา  ในฐานะรองกรรมการผูจัดการ รายงานผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา คุณประพล  
ไดแจงใหที่ประชุมรับทราบและไดสรุปผลการดําเนินงานตอที่ประชุม  
 

สําหรับผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาไดผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันพุธ 
ที่ 23 กุมภาพันธ 2553 ดังรายละเอียดในรายงานประจําป 2552 โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี  
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-  ตลาดรวมของการจําหนายรถจักรยานยนต  ในป 2552 มียอดจําหนายที่ 1,553,561 คัน มีอัตราลดลง 10.80% จาก 
1,741,749 คัน ในปที่ผานมา โดยแยกเปนยอดขายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 21.1% และตางจังหวัด 78.9% ยอดขายราย
เดือนในชวงปลายป 2551 และ 2552 ที่ผานมาตัวเลขติดลบติดตอกันมา 11 เดือน สาเหตุเน่ืองจากในชวงปลายป 2551 ภาวะ
เศรษฐกิจโลกมีปญหาทําใหการสงออกของประเทศไทยและเศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัว ในขณะท่ีปลายป 2552 ที่ผานมา 
เศรษฐกิจโลกเริ่มฟนตัว สงผลใหยอดขายเริ่มดีขึ้นตามลําดับ โดย 2 เดือนสุดทายมียอดรายเดือนขายเปนบวก 

 -  สําหรับยอดขายรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลในป 2552 ยอดขายลดลง 328,749 คัน โดยมี
อัตราสวนลดลง 10.6% จาก 367,779 คันในปที่ผานมา ซึ่งใกลเคียงกับตลาดรวมทั้งประเทศ ที่ 10.8% ในชวง 4-5 ปที่ผานมา
เปนชวงที่มีการแขงขันกันคอนขางรุนแรง โดยสังเกตุไดจากสัดสวนยอดขายเงินสดซึ่งลดลงตํ่าสุดอยูในป 2549 ที่ 19.6% และ 
สัดสวนเชาซื้อเงินผอนสูงสุดในป 2549 ที่ 80.4 % ในป 2552 สัดสวนเชาซื้อลดลงตํ่าสุดที่อยู 60.8% สาเหตุเน่ืองจากภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัว และผูใหบริการเชาซื้อเริ่มทยอยกันปดกิจการลง เน่ืองจากมีการแขงขันที่คอนขางรุนแรง ประกอบกับมี
มาตรการท่ีเขมงวดมากขึ้นในการปลอยสินเช่ือ สงผลใหสัดสวนยอดขายเงินสดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีสัดสวนที่
เพ่ิมขึ้นที่ 39.2% 

- โครงสรางผลิตภัณฑรถจักรยานยนต จะแบงออกเปน 2 ชวง คือ กอนป 2546 จะมีรถอยู 3 ประเภท ที่ไดรับความ
นิยมคือ 1. รถ Sport  2. รถก่ึง Sport  และ 3. รถครอบครัว (Family) ซึ่งเปนรถที่ไดรับความนิยมมากท่ีสุดเน่ืองจาก  
รถครอบครัวมีคาบํารุงรักษาถูกกวา และประหยัดนํ้ามันมากกวา ซื้องายขายคลอง หลังจากป 2546 ทางยามาฮาไดเปดตัวรถ 
Scooter ซึ่งชวงแรกยังไมเปนที่นิยมเทาที่ควร จนมาถึงป 2552 รถ Scooter ไดรับความนิยมสูงสุดมีสัดสวนอยูที่ 46% ซึ่งนอย
กวารถครอบครัวเล็กนอย ที่ 50% ซึ่งในปจจุบันรถทั้ง 2 ประเภทน้ีจะเปนรถไดรับความนิยมมากที่สุด 

 - ตลาดรวมรถยนตในประเทศไทย ในป 2552 มียอดจําหนายที่ 548,871 คัน มีอัตราลดลง 10.8% จาก 615,269 คัน 
ในปที่ผานมา ในชวงปลายป 2551 และ 2552 ที่ผานมายอดขายรถยนตรายเดือนติดลบติดตอกันมา 15 เดือน มีเพียง 4 เดือน
สุดทายของป 2552 ต้ังแตเดือน ก.ย.-ธ.ค. ที่มียอดขายรายเดือนเพิ่มขึ้น และในป 2552 รถยนตน่ังมีสัดสวนเพ่ิมขึ้นที่ 41.9% 
และรถยนตเพ่ือการพาณิชย มีสัดสวนลดลงอยูที่ 58.1% สาเหตุเน่ืองจากราคาน้ํามันทีเคยสูงเปนประวัติการณทําใหผูบริโภค
เริ่มนิยมรถที่มีเครื่องยนตขนาดเล็กที่เหมาะจะใชในเมือง เชน กรุงเทพฯ และเมืองใหญๆ ในปจจุบันผูผลิตแตละรายเริ่มมีการ
ผลิต Eco car ซึ่งไดมีผูผลิตรายนึงไดเปดตัว Eco car แลวในงาน Motor show ชวงที่ผานมา ในปหนาและปถัดๆไป ผูผลิตราย
อื่นก็คงทยอยผลิต Eco car ออกมาเพ่ิม ซึ่งจะทําใหสัดสวนรถยนตน่ัง ปรับเพ่ิมสัดสวนมากขึ้น 

- สําหรับป 2552 บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) ไดมีการขยายสาขาเพ่ิมจํานวน3 สาขา ดังน้ี ไตรมาส 1 คือ สาขาบาน
โปง จังหวัดราชบุรี และจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 3 คือ จังหวัดอุบลราชธานี สงผลใหปจจุบันบริษัทฯ มีจํานวนสาขาทั้งสิ้น 76 
สาขา ครอลคลุม 44 จังหวัดทั่วประเทศ และในปน้ีบริษัทฯ มีแผนวาจะขยายสาขาเพ่ิมอีกประมาณ 3-4 สาขา 
 
2.  ฐานะทางการเงิน 
 
                - มูลคาสินทรัพยรวม ในปที่ผานมาบริษัทฯ มีลูกหน้ีการคา 6,065 ลานบาทคิดเปนสัดสวน 91.2% ของสินทรัพยรวม 
6,646 ลานบาท มูลคาลูกหน้ีมีอัตราการเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้น 14.9% จากป 2551 เปนผลมาจากบริษัทไดมีการเขมงวดในการ
ปลอยสินเช่ือมาเกือบ 3 ป ทําใหมีศักยภาพในการเติบโตในปที่ผานมา 
 - เปรียบเทียบลูกหน้ีเชาซื้อ รถจักรยานยนตมีอัตราการเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้น 4.9%, 12.5%, 4.65% ในป 2550, 2551, 
2552 ตามลําดับ สวนลูกหน้ีที่คางชําระไมเกิน 3 เดือนอยูที่ 97.4%, ลูกหน้ีที่คางชําระ 4-6 เดือนอยูที่ 1.9% และลูกหน้ีที่คาง
ชําระมากกวา 6 เดือนอยูที่ 0.7% และสําหรับรถยนตเมื่อเปรียบเทียบลูกหน้ีเชาซื้อ รถยนตในชวงป 2550-2551 มีอัตราการ
เจริญเติบโตลดลง 34.5%, 20.8% สาเหตุเน่ืองจากเปนนโยบายของบริษัทฯ ที่ลดสัดสวนรถยนตลงไปในชวงที่ผานมาเพราะมี
การแขงขันที่คอนขางสูง ดอกเบี้ยและเงินดาวนที่ตํ่าผิดปกติ แตในชวงปลายป 2551 ที่คูแขงและผูใหบริการสินเช่ือเชาซื้อ
รถยนตรายใหญ เริ่มเพ่ิมความเขมงวดในการปลอยสินเช่ือมากขึ้น ทําใหเงินดาวนและดอกเบี้ยเริ่มขยับตัวสูงขึ้น ทางบริษัทฯ
เห็นวาเปนจุดที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและผลตอบแทน บริษัทฯ จึงเริ่มขยายพอรตเชาซื้อรถยนตในชวงปลายป 2551 สงผล
ใหในป 2552 มีอัตราการเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้น 117.5% หรือ 1,059 ลานบาท สวนลูกหน้ีที่คางชําระไมเกิน 3 เดือนของรถยนตอยู
ที่ 90.0%, ลูกหน้ีที่คางชําระ 4-6 เดือนอยูที่ 7.6% และลูกหน้ีที่คางชําระมากกวา 6 เดือนอยูที่ 2.4% 
               - สัดสวนรายได  ในป 2552 กลุมบริษัทฐิติกร มีสัดสวนรายไดจากการใหเชาซื้อรถจักรยานยนต 71.0% จากการให
เชาซื้อรถยนต 2.1% รายไดอื่นๆ 26.9%  
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  - ดานคุณภาพลูกหน้ีเชาซื้อ ในชวง 3-4 ปที่ผานมาบริษัทฯ ไดมีการเขมงวดในการปลอยสินเช่ือมากเปนพิเศษ 
จึงสงผลใหหลังจากป 2549 คุณภาพลูกหน้ีเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ เน่ืองจากเปนไปตามนโยบายที่ไดวางไว และทางบริษัทฯ ก็จะรักษา
คุณภาพลูกหน้ีใหอยูในเกณฑที่ดีตอไป ซึ่งในปลาสุดลูกหน้ีที่คางชําระที่นอยกวา 3 เดือน อยูที่ 96.0%, ลูกหน้ีที่คางชําระ 4-6 
เดือนอยูที่ 1.9% และ ลูกหน้ีที่คางชําระมากกวา 6 เดือน อยูที่ 2.1%  
              - นโยบายการตั้งสํารองลูกหน้ีเชาซื้อ บริษัทไดประยุกตหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยมาใช โดยในกรณี
ของรถจักรยานยนต มีระยะเวลาการผอนชําระหนี้ 24 งวด มีการต้ังสํารองลูกหน้ี ต้ังแต 1% จนถึง 100% สําหรับลูกหน้ีต้ังแต
ยังไมคางชําระจนถึงลูกหน้ีที่คางเกิน 6 เดือน ซึ่งคิดเปน 25% ของระยะเวลาและจํานวนงวดผอนชําระ    สําหรับรถยนต 
ระยะเวลาในการผอนชําระ 48 งวด ต้ังสํารองไวต้ังแต 1 % จนถึง 100 % สําหรับลูกหน้ีต้ังแตยังไมคางชําระจนถึงคางชําระเกิน 
12 เดือน ซึ่งคิดเปน 25 % ของระยะเวลาจํานวนงวดผอนชําระซึ่งเปนนโยบายการต้ังสํารองที่เขมงวดมาก 
             - ความเพียงพอในการต้ังสํารองหน้ีสูญป 2552 กลุมบริษัทฯ มีลูกหน้ีเชาซื้อสุทธิ 6,356 ลานบาท ไดต้ังสํารองคาเผ่ือ
หน้ีสงสัยจะสูญไวถึง 346 ลานบาท คิดเปน 5.4% ของลูกหน้ีเชาซื้อสุทธิ หรือการต้ังสํารองหน้ีสูญสูงถึง 281.3% ของลูกหน้ี 
ที่คางชําระเกิน 6 เดือน จํานวน 123 ลานบาท 
             คุณปฐมา แจงตอผูถือหุนวา ผูบริหารไดนําเสนอผลการดําเนินงานในปที่ผานมานอกเหนือจากหนังสือรายงาน
ประจําปที่สงให  คุณปฐมาไดถามวามีผูถือหุนทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมบาง 
 
             ปรากฏวาไมมีผูใดสอบถาม  คุณปฐมา จึงขอใหที่ประชุมลงมติ 
  

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานของ
บริษัทประจําป 2552   ดวยคะแนนเสียง   422,064,102 หุน คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไมมีผูใดคัดคานหรืองดออกเสียง                                                                                                                          
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2552  
 

คุณปฐมา พรประภา ในฐานะกรรมการผูจัดการเปนผูช้ีแจงงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2552 เพ่ือประกอบการพิจารณาของที่ประชุม 

 
สําหรับงบดุลและงบกําไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 น้ัน  ผูถือหุนสามารถดูขอมูลดังกลาวไดใน

หนังสือรายงานประจําป 2552 ที่ไดจัดสงไปใหลวงหนาแลว   ซึ่งงบการเงินดังกลาวไดผานการตรวจสอบรับรองจากผูสอบ
บัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นชอบแลว  กลาวโดยสรุปเก่ียวกับรายได รายจายและกําไรสุทธิของบริษัทฯ 
ในรอบป 2552 ดังน้ี ในสวนของรายได กลุมบริษัทฐิติกร มีรายไดรวมท้ังสิ้น 2,682 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 6.9% จาก 2,509  
ลานบาท ในป 2551 คาใชจายรวมท้ังสิ้น 2,348 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 7.6 % จาก 2,183 ลานบาท ในป 2551 กําไรสุทธิของบริษัท
ในป  2552 ที่ 334 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 2.5 % จาก 326 ลานบาท ในป 2551 
  ในสวนของกําไรตอหุนในป 2552 จากกําไรสุทธิจํานวน 334 ลานบาท คิดเปนกําไรตอหุน หุนละ 0.67 สตางค 
เพ่ิมขึ้น 3.1% จาก 0.65 สตางค ในป 2551 จากจํานวนหุนสามัญทั้งสิ้น 500 ลานหุน 

ดานสินทรัพยรวมในป 2552 บริษัทมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 6,645.6 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 13.1% จาก 5,873.4 ลานบาท  
ในป 2551 ในขณะท่ีหน้ีสินรวมในป 2552 มีจํานวนทั้งสิ้น 3,781.0 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 19.2% จาก 3,172.6 ลานบาท ในป 2551 
ในสวนของผูถือหุนรวมในป 2552 มีจํานวนทั้งสิ้น 2,864.7 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 6.1% จาก 2,700.9 ลานบาท ในป 2551 
 

จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกลาว หากผูถือหุนทานใดมีขอสงสัยสามารถสอบถามเพ่ิมเติม
ได เน่ืองจากผูสอบบัญชีของบริษัทไดใหเกียรติเขารวมประชุมในครั้งน้ีดวย 

 
ผูถือหุนสอบถามเก่ียวกับหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ  วาปที่แลวต้ังไวประมาณ 531 ลานบาท ปน้ีเพ่ิมเปน 573 ลาน

บาท เพ่ิมขึ้นประมาณ 7.9% ซึ่งเพ่ิมมากกวารายได ปจจัยหลักๆนาจะเก่ียวของกับเรื่องอะไร 
คุณประพล พรประภา ช้ีแจงวา เน่ืองจากปที่แลว พอรตสินเช่ือเชาซื้อเพ่ิมขึ้นประมาณ 15% บริษัทมีการต้ังสํารองหน้ี

สูญทันทีที่เริ่มปลอยเชาซื้อไมวาลูกหน้ีจะดีหรือไมดี ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการต้ังสํารองของบริษัท 
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ผูถือหุนสอบถามเพ่ิมเติมวา ลูกหน้ีที่มีการตัดหน้ีสูญจริง มีตัวเลขแสดงหรือไม 
คุณประพล ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา บริษัทฯมีตัวเลขชัดเจน แตคงไมสามารถแจงรายละเอียดไดเน่ืองจากเปนขอมูลสําคัญ

ทางธุรกิจ สําหรับการตัดหน้ีสูญของบริษัทน้ัน บริษัทฯ ตัดตามขั้นตอนทางกฎหมาย เน่ืองจากลูกคาของบริษัทสวนใหญเปน
ลูกคารถจักรยานยนต ซึ่งมีมูลคาไมเกินแสนบาท หากลูกหน้ีมีปญหา สามารถตัดหน้ีสูญไดโดยไมตองฟองรอง และที่ผานมาก็
สามารถตัดไดเร็ว หากคางชําระเกิน 6 เดือนก็สามารถตัดไดทันที ในสวนที่ตัดหน้ีสูญ ไมไดหมายความวาเปนลูกหน้ีเสีย
ทั้งหมด ถาภายหลังสามารถติดตามทวงถามกลับมาได ก็จะกลายเปนหน้ีสูญรับคืน  
 
 เมื่อไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพ่ิมเติมแลว คุณปฐมา จึงขอใหที่ประชุมลงมติ 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2552   ดวยคะแนนเสียง 422,064,102 หุน คิดเปนรอยละ 100.00  ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวม
ประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนโดยไมมีผูใดคัดคานหรืองดออกเสียง                                                                                                              
 
วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผลประจําป 2552 
 

คุณปฐมา   พรประภา  เปนผู ช้ีแจงการจัดสรรกําไรสุทธิ เปน เ งินสํ ารองตามกฏหมายและการจ าย เ งิน 
ปนผลประจําป 2552 เพ่ือประกอบการพิจารณาของที่ประชุมโดย คุณปฐมา ไดช้ีแจงตอที่ประชุมวา 

สําหรับการจัดสรรกําไรประจําปตามขอบังคับ บริษัทจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปไวเปนทุนสํารองไมนอยกวา
รอยละ 5  ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 
10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท  

ในสวนของบริษัทฯ  ปจจุบันไดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายครบเต็มจํานวน 50 ลานบาท จากทุนจดทะเบียน
จาํนวน 500 ลานบาทแลว 

 ผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา  บริษัทมีกําไรสุทธิ 318.6 ลานบาท จากงบเฉพาะกิจการทําใหบริษัท
มีเงินสํารองตามกฎหมายท่ีไมไดจัดสรรจํานวน 1,341 ลานบาท คณะกรรมการเห็นสมควรใหนําเงินกําไรมาจัดสรรเปนเงินปน
ผลจายใหกับผูถือหุนที่มีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2553 ในอัตราหุนละ 0.36 บาท  
(สามสิบหกสตางค) รวมเปนเงินทั้งสิ้น 180 ลานบาท โดยกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันศุกรที่ 14 พฤษภาคม 2553 
สําหรับกําไรสวนที่เหลือบริษัทจะนําไปเปนกําไรสะสมสวนที่ยังไมไดจัดสรรตอไป  

จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําป 2552 และอนุมัติการจายเงินปนผล หากผูถือหุนทาน
ใดมีขอสงสัยสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได 

 
ปรากฏวาไมมีผูใดสอบถาม  คุณปฐมาจึงขอใหที่ประชุมลงมติ 
 
คุณทัศนีย แจงวาในวาระน้ีมีผูถือหุนออกไป 1 ราย ทําใหมีผูถือหุนรวม 71 รายนับจํานวนหุนได 421,619,702 หุน  
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ และจายเงินปนผลประจําป 2552 ในอัตรา 

หุนละ 0.36 บาท (สามสิบหกสตางค) เปนเงินรวม 180 ลานบาท ดวยคะแนนเสียง 421,619,702 หุน คิดเปนรอยละ 100.00   
ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไมมีผูใดคัดคานหรืองดออกเสียง  
โดยกําหนดจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน ในวันศุกรที่ 14 พฤษภาคม 2553  
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วาระที่ 5   พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระและเลือกต้ังกรรมการอิสระเพิ่ม 1 ทาน 
  

คุณปฐมา ไดมอบหมายให คุณทัศนีย  ตอบงาม ซึ่งเปนพิธีกรในที่ประชุมกลาวช้ีแจงตอที่ประชุม ดังน้ี 
 
วาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

 
                สําหรับในป 2553 มีกรรมการท่ีตองพนจากตําแหนงตามวาระจํานวน 4 ทาน จากจํานวนกรรมการทั้งหมด 10 ทาน 
(ทั้งน้ีประวัติกรรมการแตละทานผูถือหุนสามารถดูไดตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมที่จัดให) ซึ่งประกอบดวย 
 

1.    นายรักสนิท  พรประภา   กรรมการ 
2.    นายประพล  พรประภา   กรรมการ 
3.    นายพิษณุ  จงสถิตยวัฒนา  กรรมการอิสระ 
4.    นายไพรินทร  วงษวันทนีย  กรรมการอิสระ 
 

คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแลวมีความเห็นเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการทั้ง 4 ทาน กลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากกรรมการทั้ง 4 ทานเปนผูที่มีความรูความสามารถและมีความ
เช่ียวชาญเก่ียวกับธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี  

 
คุณทัศนีย ไดแจงตอที่ประชุมวา เน่ืองจาก กรรมการ ทั้ง 4 ทาน ซึ่งถือเปนกรรมการที่มีสวนไดเสียในวาระนี้ ทาง

บริษัท จะขอเชิญกรรมการทั้ง 4 ทาน ออกจากหองประชุมและจะเชิญกลับเขามาในหองประชุมอีกครั้งเมื่อมีการลงคะแนน
เสียงเรียบรอยแลว  

 
คณุทัศนีย แจงวาในวาระน้ีมีผูถือหุนเพ่ิมมา 1 ราย ทําใหมีผูถือหุนรวม 72 รายนับจํานวนหุนได 421,841,902 หุน  
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหกรรมการท้ัง 4 ทานกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท โดยมีการ

พิจารณาและลงมติเปนรายบุคคล ดังน้ี 
 

 ช่ือกรรมการ ประเภทกรรมการ เห็นดวย (%) ไมเห็นดวย (%) งดออกเสียง (%) 
1 นายรักสนิท  พรประภา กรรมการ 421,841,902 เสียง 

(100.00%) 
0 เสียง 

(0.00%) 
0 เสียง 

(0.00%) 
2 นายประพล  พรประภา กรรมการ 421,841,902 เสียง 

(100.00%) 
0 เสียง 

(0.00%) 
0 เสียง 

(0.00%) 
3 นายพิษณุ  จงสถิตยวัฒนา กรรมการอิสระ 421,826,902 เสียง 

 (99.9964%) 
0 เสียง 

(0.00%) 
15,000 เสียง 
(0.0036%) 

4 นายไพรินทร  วงษวันทนีย กรรมการอิสระ 421,826,902 เสียง 
 (99.9964%) 

0 เสียง 
(0.00%) 

15,000 เสียง 
(0.0036%) 

 
วาระที่ 5.2  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการอิสระเพิ่ม 1 ทาน 
 
 เน่ืองจากการปรับปรุงเกณฑใหมที่ เ ก่ียวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งออกโดยสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(ก.ล.ต.) กําหนดไววา ตองมีกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ 
และตองไม ตํ่ากวา  3 คน  โดยบุคคลที่กรรมการบริษัทเสนอผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท  คือ  
อาจารยอรพินธุ  ชาติอัปสร (สําหรับประวัติของทานผูถือหุนสามารถดูไดตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมที่จัดสงให) 
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คุณทัศนีย แจงวาในวาระน้ีมีผูถือหุนเขาประชุมเพ่ิมมา 1 ราย และออกไป 1 ราย ทําใหมีผูถือหุนรวม 72 รายนับ
จํานวนหุนได 421,848,502 หุน  

 
มติ ที่ประชุมมติเห็นชอบ แตงต้ังอาจารยอรพินธุ  ชาติอัปสร เปนกรรมการอิสระเพ่ิม 1 ทาน ทั้งน้ี มีผลต้ังแตวันที่ 20 

เมษายน 2553 โดยผูถือหุนที่ไดเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงไดลงคะแนนเสียง ดังน้ี 
    

เห็นดวย (%) ไมเห็นดวย (%) งดออกเสียง (%) 
421,829,502 เสียง 

(99.9955%) 
0 เสียง 

(0.00%) 
19,000 เสียง 
(0.0045%) 

 
วาระที่ 6   พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2553                                                                                                                                 
 

คุณปฐมา ไดมอบหมายให คุณทัศนีย ซึ่งเปนพิธีกร กลาวช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ี 
สําหรับคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2553 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหอนุมัติการกําหนด

คาตอบแทนกรรมการประจําป ในวงเงินไมเกิน 1,500,000 บาทตอป (หน่ึงลานหาแสนบาทถวน) ซึ่งเทากับปที่ผานมาคือ 
วงเงินไมเกิน 1,500,000 บาทตอป  โดยกรรมการชุดยอย (เฉพาะกรรมกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก) 
ไดรับคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุมรายละ 30,000 บาท ตอการประชุมตอครั้ง (เทากับปที่ผานมา) โดยใหประธานคณะกรรมการ
ชุดยอยรับเบี้ยประชุม 35,000 บาท ตอการประชุมตอครั้ง (เทากับปที่ผานมา) จึงขออนุมัติตอที่ประชุม 

 
คุณทัศนีย แจงวาในวาระน้ีมีผูถือหุนเพ่ิมมา 1 ราย ทําใหมีผูถอืหุนรวม 73 รายนับจํานวนหุนได 421,851,902 หุน  
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2553 ในวงเงินไมเกิน 

1,500,000 บาทตอป โดยกรรมการชุดยอย (เฉพาะกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก) ไดรับคาตอบแทนเปน
เบี้ยประชุมรายละ 30,000 บาท ตอการประชุมตอครั้ง และใหประธานคณะกรรมการชุดยอยรับเบี้ยประชุม 35,000 บาท ตอการ
ประชุมตอครั้ง โดยผูถือหุนที่ไดเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงไดลงคะแนนเสียง ดังน้ี 

 
เห็นดวย (%) ไมเห็นดวย (%) งดออกเสียง (%) 

421,851,902 เสียง 
(100.00%) 

0 เสียง 
(0.00%) 

0 เสียง 
(0.00%) 

 
วาระที่ 7  พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2553 
 

คุณปฐมา ไดมอบหมายใหคุณทัศนีย  ตอบงาม ซึ่งเปนพิธีกรในที่ประชุมกลาว ช้ีแจงตอที่ประชุมวา ในป 2552 
คณะกรรมการไดพิจารณา เสนอให 
 นายเมธี  รัตนศรีเมธา  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี    3425     หรือ   
 นายพิศิษฐ  ชีวะเรืองโรจน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี    2803 
              จากบริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด เปนผูสอบบัญชีสําหรับรอบบัญชีป 2553 โดยมีคาสอบบัญชีเปนเงิน 
1,600,000 บาท (หน่ึงลานหกแสนบาทถวน) เทากับคาสอบบัญชีเดิม 1,600,000 บาท ในป 2552 จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท แตงต้ัง ผูสอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด เปน
ผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับรอบบัญชีป 2553 และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2552 เปนจํานวนเงิน 
1,600,000 บาท (หน่ึงลานหกแสนบาทถวน) ตามที่เสนอมา ดวยคะแนนเสียง 421,851,902 หุน คิดเปนรอยละ 100.00 ของ
จํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไมมีผูใดคัดคานหรืองดออกเสียง 
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วาระที่ 8   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (หากมี) 
 
 คุณปฐมา  พรประภา ไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ ดังน้ี  

1) อางถึงมติ ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 ลงวันที่ 26 เมษายน 2549 ซึ่งไดมีมติใหบริษัทฯ ออกและเสนอ
ขายหุนกูวงเงินไมเกิน 1,500 ลานบาท ดังน้ันเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2553 ทางบริษัทฯ ไดมีการออกและเสนอขายหุนกูโดย 
บริษัทฯ ขอแจงขอมูลการออกหุนกู ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

 ช่ือเฉพาะของหุนกู      “หุนกูของบริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 ครบกําหนดไถถอนป 2556”  
  ประเภทของหุนกู      ชนิดระบุช่ือผูถือ ประเภทไมดวยสิทธิ ไมมีหลักประกัน ไมมีผูแทนผูถือหุนกู 
  ลักษณะการเสนอขาย     ใหแกผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงไมเกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ตาม   

     ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 9/2552 
  จํานวนหุนกูที่เสนอขาย      200,000 หนวย (สองแสนหนวย) 
  มูลคาที่ตราไว       1,000 บาท (หน่ึงพันบาทถวน) ตอหนวย 
  ราคาเสนอขาย       1,000 บาท (หน่ึงพันบาทถวน) ตอหนวย 
  มูลคารวมของหุนกูที่เสนอขาย  200,000,000 บาท (สองรอยลานบาทถวน) 
  วันออกหุนกู      วันที่ 25 กุมภาพันธ 2553 
  อัตราดอกเบี้ยของหุนกู     อัตราคงที่ รอยละ 4.20 ตอป 
  อายุหุนกู       2 ป 11 เดือน 18 วัน นับจากวันออกหุนกู 
 2) ทริสเรทต้ิงไดทําการวิเคราะหและประเมินผลจากขอมูลที่ไดรับจากบริษัทฯ รวมท้ังจากแหลงขอมูลอื่นที่เช่ือถือ
ไดแลว และไดกําหนดอันดับเครดิตองคกรของ บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) เพ่ิมขึ้นจากเดิมที่ระดับ BBB+ เปนA- สวน
แนวโนมอันดับเครดิตไดกําหนดที่ระดับ “Stable” หรือ “คงที่” ซึ่งสะทอนถึงความสามารถของบริษัทในการรักษาระดับผล
การประกอบการทางการเงินแมเศรษฐกิจจะถดถอยอยางมากในป 2552 
 

คุณปฐมาไดสอบถามที่ประชุมวา มีทานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ใหที่ประชุมพิจารณาหรือไม 
  
 มีผูถือหุนสอบถามเพ่ิมเติม ดังน้ี 

 
ผูถือหุน สอบถามเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทวาในปที่แลวมีปจจัยอะไรบางที่ทําใหบริษัทฯสามารถขยาย

พอรตสินเช่ือเพ่ิมขึ้น ซึ่งสวนทางกับทิศทางเศรษฐกิจในปจจุบัน   
คุณประพล ช้ีแจงวา หลายปที่ผานมาบริษัทฯมีการขยายสาขาในตางจังหวัดคอนขางมาก อีกทั้งพันธมิตรทางธุรกิจ

ใหการสนับสนุนเปนอยางดี  
 
 ผูถือหุนสอบถามเพ่ิมเติมวา  ป 2552 บริษัทมีการเพ่ิมสาขา 3-4 สาขา ซึ่งก็ถือวาไมเยอะ แสดงวาสาขาท่ีเพ่ิม สวน
ใหญอยูในป 2551 หรือไม 
 คุณประพลช้ีแจงวา ต้ังแตป 2546 บริษัทฯ มีการเพ่ิมสาขามาโดยตลอด และเนนการปลอยสินเช่ือตามสาขาที่มีอยู  
ณ ปจจุบันใหมีประสิทธิภาพและมียอดขายเพ่ิมขึ้น 
 
 ผูถือหุนสอบถามวา สถานการณทางการเมือง ที่เกิดขึ้นใน กทม. จะกระทบกับบริษัทหรือไม เนื่องจากสาขาสวน
ใหญของบริษัทฯ อยูในตางจังหวัด 
 คุณประพล ช้ีแจงวา  มีผลกระทบเนื่องจากถาไมมีการลงทุนเพ่ิม การจางงานก็ไมเกิด สําหรับใน กทม. ยอดขาย
ชะลอตัวคอนขางมากในชวง 1 เดือนที่ผานมา 
 
 ผูถือหุนสอบถามวา 1.) ฐิติกร มีบริษัทยอย 2 บริษัท คือ บริษัท ซี.วี.เอ และชยภาค แตจากการดูงบการเงิน ปรากฏวา 
2 บริษัทมีธุรกิจคอนขางนอยอยากทราบแนวทางใดที่จะสามารถเพ่ิมธุรกิจเพ่ือเพิ่มรายได ใหกับ 2 บริษัทหรือไม   
2.) ทั้ง บริษัทซี.วี.เอ.และชยภาค เคยมีการจายปนผลใหกับ ฐิติกร ซึ่งเปนบริษัทแมหรือไม ซึ่งหากเปนไปไดนาจะมีการจายคืน
มาให ฐิติกรบาง เพ่ือจะไดนํามาจายใหแกผูถือหุน 



  

                  บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)  
               69 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240. โทร 02-310-1000 , โทรสาร 0-2318-3339  
             URL : http://www.tk.co.th , Email : investor@tk.co.th 
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 คุณประพล ช้ีแจงวา  หลังจากฐิติกร เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  ทางบริษัทมีนโยบายปลอยสินเช่ือ
รถจักรยานยนต โดยฐิติกรเปนหลัก เพราะตองการใหเหลือแค 1 แบรนดเทาน้ัน ในสวนของชยภาค เปนผูใหบริการสินเช่ือ
รถยนต สวนเรื่องการจายปนผลใหกับบริษัทแมน้ัน บริษัทฯ อยูระหวางศึกษาความเปนไปได 
  

ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอื่นๆ ใหที่ประชุมพิจารณา คุณปฐมา พรประภา จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนที่สละเวลา
เขารวมประชุม และกลาวปดประชุม  เมื่อเวลา 15.45 น. 
 
                                     
 
 

      
                                                                             

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

 


