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 รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 
บริษัท ฐิติกร จํากัด  (มหาชน) 

 
 
วัน เวลา และสถานที่ 
 

ประชุมเมื่อวันพุธ ที่ 20 เมษายน 2554 เริ่มประชุมเวลา 14.05 น. ณ หองประชุมใหญ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี. 
อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 
 
เริ่มการประชุม 
  

ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการบริษัท เปนประธานที่ประชุม นางทัศนีย ตอบงาม เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทําหนาที่ เลขานุการที่ประชุม  ไดกลาวแนะนํากรรมการบริษัท 10 ทาน จากทั้งหมด 11 ทาน และที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริษัท 1 ทาน เขารวมประชุม ดังนี้ 
 
 1. ดร.ชุมพล พรประภา  ประธานกรรมการ 
 2.  นายพิษณุ จงสถิตยวัฒนา  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ,  
  กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 3.  นายไพรินทร วงษวันทนีย  ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ, 
  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 4.  นายทวีป ชาติธํารง  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ, 
  กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 5.  นางสาวอรพินธุ ชาติอัปสร  กรรมการอิสระ 
 6.  นายสถิตยพงษ พรประภา  กรรมการ 
 7.  นางสาวปฐมา พรประภา  กรรมการผูจัดการ 
 8.  นายประพล พรประภา  กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 
 9.  นางสาวอรวรรณ นาคทรรพ  กรรมการและผูชวยรองกรรมการผูจัดการ, 
  กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 10.  นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา  กรรมการและผูจัดการฝายบัญชี 
    
 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท นายจักกชัย พานิชพัฒน  ผูสอบบัญชี ไดแก นายเมธี รัตนศรีเมธา จากบริษัท 
เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 2553  

 
จากนั้นไดแจงตอที่ประชุมเกี่ยวกับองคประชุมวา มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนที่มาเขารวมประชุมรวม

ทั้งส้ินรวม 59 ราย นับจํานวนหุนได 420,192,200 หุน คิดเปนรอยละ 84.04 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  
500,000,000 หุน ครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท ซึ่งกําหนดวาจะตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนไม
นอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และจะตองมีหุนนับรวมกันไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 

 



  2 

 บริษัทฯ ไดสงหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ไปยังผูถือหุนเปนเวลาไมนอยกวา 14 วันลวงหนา
กอนการประชุม โดยแจงวาระการประชุมพรอมความเปนมาและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระ 
รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมใหผูถือหุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วันกอนการประชุม ผานชองทางการเปดเผย
ขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อใหผูถือหุนมีเวลาศึกษาขอมูล นอกจากนี้ บริษัทฯ 
ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสวนรวมในการเสนอเรื่องที่เห็นวามีความสําคัญและควรบรรจุเปนระเบียบวาระเพิ่มเติมในการ
ประชุมสามัญผูถือหุน และเสนอชื่อกรรมการลวงหนา เปนเวลา 2 เดือนครึ่ง ตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2553 อยางไรก็ตาม เมื่อส้ินสุดระยะเวลาดังกลาว ไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระเพิ่มเติมและเสนอชื่อ
กรรมการเขามายังบริษัทฯ
 
 นางทัศนีย กลาวชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงวา การออกเสียงลงคะแนนใหนับ 
1 หุนเปน 1 เสียง (One Share : One Vote) และใหใชบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ประสงคจะลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย 
หรืองดออกเสียง ยกเวน ในวาระที่ 5 เร่ืองการแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคลซึ่งจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผูถือหุนทุกราย
ที่เขารวมประชุม ทั้งผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในวาระนี้
ครั้งเดียวหลังจากผูถือหุนลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลครบทุกรายแลว สําหรับผูถือหุนหรือผูรับมอบ
ฉันทะที่ประสงคจะลงมติไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงในวาระใด ใหยกมือและบันทึกการลงมติไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงใน
บัตรลงคะแนนเสียง และประธานฯ จะใหเจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนํามาตรวจนับ และถือวาผูถือหุนที่ไมไดยกมือ
ในที่ประชุมมีมติใหอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

ดร.ชุมพล พรประภา ประธานที่ประชุม ไดกลาวเปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 และไดดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 
  
 ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 
20 เมษายน 2553 โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม 
 
 นางทัศนีย แจงวาขณะนี้มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมเพิ่มเปน 61 ราย นับจํานวนหุนได 420,318,200 หุน และ
สําหรับวาระนี้จะใชเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวไมมีผูใดขอแกไขรายงานการประชุม และมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2553 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย 420,318,200 หุน คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ไมเห็นดวย -ไมมี- 
งดออกเสียง -ไมมี- 

 
วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําป 2553 
 

ประธานฯ ไดให นายประพล พรประภา รองกรรมการผูจัดการ เปนผูชี้แจงตอที่ประชุม  
 
นายประพล ไดกลาวชี้แจงผลการดําเนินงานประจําป 2553 ซึ่งไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เม่ือ

วันที่ 23 กุมภาพันธ 2554 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้  
 

                   บริษัท ฐิติกร จาํกัด (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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ตลาดรวมของการจําหนายรถจักรยานยนตและรถยนต  
รถจักรยานยนต 
ตลาดรถจักรยานยนตโดยรวมทั้งประเทศในป 2553 มียอดจําหนาย 1,846,005 คัน มีอัตราเพิ่มขึ้น 18.8% ตาม

เศรษฐกิจที่ฟนตัว ราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้น และพืชผลทางการเกษตรมีราคาดีขึ้น ถือวาเปนปที่ดีอีกปหนึ่ง โดยมีสัดสวน
ยอดขายรถจักรยานยนตในตางจังหวัด 79.4% และในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 20.6% สําหรับป 2554 ผูผลิตรายใหญ
คาดการณวาจะมียอดจําหนายประมาณ 1,942,000 คัน มีอัตราเพิ่มขึ้นประมาณ 5% จากป 2553 สําหรับยอดขายรายเดือน
ในป 2553 มียอดขายสูงกวาป 2552 เกือบทุกเดือน ยกเวนเดือน ต.ค. และ พ.ย. มียอดขายลดลงเนื่องจากเกิดเหตุการณน้ํา
ทวม ทําใหมีการชะลอซื้อลงไปบาง และเดือน ธ.ค. กลับมามียอดขายสูงกวาเดือนเดียวกันในป 2552 สําหรับเดือน ม.ค.
2554 มียอดขายเพิ่มเปน 160,885 คัน  

สัดสวนยอดเชาซื้อและยอดขายเงินสด ในป 2553 เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีสัดสวนยอดขายเงินสดเพิ่มขึ้น
เปน 46.3% และสัดสวนยอดขายเชาซื้อลดลงอยูที่ 53.7% ทั้งนี้นับจากป 2546 มียอดเชาซื้อในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
65.8% และยอดขายเงินสด 34.2% หลังจากบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การแขงขันสูงขึ้น
ตามลําดับ ทําใหสัดสวนยอดเชาซื้อสูงสุดอยูในป 2549 ที่ 80.4% เนื่องจากมีผูใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตเพิ่มขึ้น 
หลังจากป 2549 เปนตนมา ผูใหบริการสินเชื่อเชาซื้อหลายรายปดกิจการไปหรือเลิกใหบริการในสวนที่เปนสินเชื่อเชาซื้อ
รถจักรยานยนตทําใหสัดสวนยอดเชาซื้อหดตัวลงมากโดยในป 2553 สัดสวนยอดเชาซื้ออยูที่ 53.7% ตามที่กลาว สําหรับ
เดือน ม.ค. 2554 สัดสวนยอดเชาซื้อยังคงใกลเคียงกับปที่แลว และหากเศรษฐกิจดีตอเนื่องไปก็คาดวาสัดสวนยอดเชาซื้อ
และยอดขายเงินสดจะอยูที่ 65:35  

 โครงสรางผลิตภัณฑรถจักรยานยนตแบงเปนรถ Scooter หรือ Automatic, รถครอบครัว (Family),รถสปอรต 
(Sport) และรถกึ่งสปอรต (F-Sport) ในป 2553 มีสัดสวนรถ Scooter อยูที่ 51% รองลงมาเปนรถครอบครัว อยูที่ 46% สวน
รถสปอรตและรถกึ่งสปอรตไมไดรับความนิยมเทาที่ควร สําหรับรถครอบครัวเคยไดรับความนิยมสูงสุด แตในป 2553 มี
สัดสวนลดลงเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานไอเสียรถรุนใหมจึงมีการชะลอการผลิตรถครอบครัวรุนใหมใหเขากับ
ส่ิงแวดลอม ทําใหยอดขายรถครอบครัวชะลอลงในป 2553 สวนรถ Scooter ไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีสัดสวนสูง
กวารถครอบครัวเล็กนอย ในชวงเดือนมกรคม 2554 รถ Scooter มีสัดสวนการเพิ่มขึ้นอยูที่ 55% และรถครอบครัวอยูที่ 42%  

รถยนต    
 ตลาดรถยนตโดยรวมทั้งประเทศในป 2553 มียอดจําหนายทําสถิติสูงสุดที่ 800,357 คัน มีอัตราเพิ่มขึ้น 45.8% 
จาก 548,871 คัน ในป 2552 โดยสัดสวนรถยนตเพื่อการพาณิชย มีสัดสวนที่ 56.7% ลดลงอยางมีนัยสําคัญ และรถยนตนั่ง
สวนบุคคลมีสัดสวนเพิ่มขึ้นอยูที่ 43.3% เนื่องจากเปนรถที่สามารถเติมเชื้อเพลิงไดทั้งน้ํามันเบนซิน กาซ CNG LPG น้ํามัน
ผสมกาซโซฮอล 95 และ 91 ทําใหรถขนาดเล็กไดรับความนิยมเพิ่มขึ้น และในชวง 2 เดือนแรกของป 2554 ยังคงไดรับความ
นิยมเชนเดียวกับในป 2553 โดยรถที่ไดรับความนิยมเปนรถ Eco car เชน Nissan March, Mazda 2 เปนตน และคาดวาปนี้
ผูผลิตจะทยอยผลิตรถขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น ทําใหตลาดรถยนตในปนี้จะมีการเติบโตคอนขางสูงมาก โดยมีการคาดการณวา
ในป 2554 จะมียอดจําหนายที่ 880,000 คัน มีอัตราเพิ่มขึ้น 10%  

สําหรับป 2553 บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) มีการขยายสาขาเพิ่ม 1 สาขา ที่ จ.ศรีสะเกษ รวมจํานวนสาขาทั้งส้ิน 
77 สาขา ใน 45 จังหวัด และบริษัทฯ มีแผนขยายสาขาเพิ่มอีกประมาณ 3-4 สาขา ในป 2554 

 ฐานะทางการเงิน 
 มูลคาสินทรัพยรวมเปรียบเทียบมูลคาลูกหนี้การคา 
 จากมูลคาสินทรัพยรวม 7,677.7 ลานบาท ในป 2553 บริษัทฯมีลูกหนี้การคาอยูจํานวน 7,040.1 ลานบาท จากปที่
แลวที่มีจํานวน 6,065.3 ลานบาท มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นเปน 16.1% เติบโตนอยกวาตลาดรวมรถจักรยานยนตที่มี
อัตราการเติบโต 18.8%  
 การเปรียบเทียบลูกหนี้และคุณภาพลูกหนี้เชาซื้อรถจักรยานยนต-รถยนต 
 เมื่อเปรียบเทียบลูกหนี้เชาซื้อรถจักรยานยนตในป 2553 มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอยูที่ 11.1% ที่ 5,503 ลานบาท 
โดยมีลูกหนี้ที่คางชําระไมเกิน 3 เดือน อยูที่ 97.3% ลูกหนี้ที่คางชําระ 4-6 เดือนอยูที่ 1.9% และลูกหนี้ที่คางชําระมากกวา 6 
เดือน อยูที่ 0.8% สําหรับลูกหนี้เชาซื้อรถยนตในป 2553 มีอัตราการเจริญเติบโตอยูที่ 37.8% ที่ 1,459 ลานบาท ทั้งนี้ใน
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ไตรมาส 4 ป 2553 ลูกหนี้เชาซื้อรถยนตแทบจะไมมีการเติบโตเนื่องจากคูแขงมีการยืดคางวดยาวขึ้นเปน 60 ถึง 72 งวด 
สําหรับคุณภาพลูกหนี้เชาซื้อคอนขางดี โดยลูกหนี้ที่คางชําระไมเกิน 3 เดือน อยูที่ 93.3% ลูกหนี้ที่คางชําระ 4-6 เดือนอยูที่ 
2.0% และลูกหนี้ที่คางชําระมากกวา 6 เดือนอยูที่ 4.7% 
 สัดสวนของรายได 
 สัดสวนของรายไดในป 2553 แบงเปนรายไดหลักจากรถจักรยานยนต 73.4% รองลงมาคือรายไดอื่นๆ 23.8% ซึ่ง
ในสวนนี้เปนรายไดที่มาจากการทําประกันภัย บริการตอทะเบียนและซื้อ พรบ. และอันดับที่สามคือรายไดจากรถยนต 2.8%    
 คุณภาพลูกหนี้เชาซื้อ 
 โดยสรุปคุณภาพลูกหนี้เชาซื้อโดยรวมดีขึ้นตลอดตั้งแตป 2550 เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพลูกหนี้เชาซื้อ แยกตามการ
คางชําระใน ป 2553 ลูกหนี้ที่คางชําระที่นอยกวา 3 เดือน อยูที่ 96.5%, ลูกหนี้ที่คางชําระ 4-6 เดือนอยูที่ 1.9% และ ลูกหนี้ที่
คางชําระมากกวา 6 เดือน อยูที่ 1.6% ซึ่งถือวาคุณภาพลูกหนี้อยูในเกณฑดีมาก 
 นโยบายการตั้งสํารองลูกหนี้เชาซื้อ 
              บริษัทฯ มีนโยบายการตั้งสํารองที่เขมงวดมากโดยนําหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยมาปรับใชกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ สําหรับลูกหนี้รถจักรยานยนตมีระยะเวลาการผอนชําระหนี้ 24 งวด โดยบริษัทฯ มีการตั้งสํารองสําหรับลูกหนี้
รถจักรยานยนตตั้งแต 1% จนถึง 100% สําหรับลูกหนี้ตั้งแตยังไมคางชําระจนถึงลูกหนี้ที่คางเกิน 6 เดือน ซึ่งคิดเปน 25% 
ของระยะเวลาและจํานวนงวดผอนชําระ สําหรับลูกหนี้รถยนต ระยะเวลาในการผอนชําระ 48 งวด ตั้งสํารองไวตั้งแต 1 % 
จนถึง 100 % สําหรับลูกหนี้ตั้งแตยังไมคางชําระจนถึงคางชําระเกิน 12 เดือน ซึ่งคิดเปน 25 % ของระยะเวลาจํานวนงวด
ผอนชําระซึ่งเปนนโยบายการตั้งสํารองที่เขมงวดมาก 
 ความเพียงพอในการตั้งสํารอง 
 ความเพียงพอในการตั้งสํารองหนี้สูญป 2553 กลุมบริษัทมีลูกหนี้เชาซื้อสุทธิ 7,327.7 ลานบาท บริษัทไดตั้งสํารอง
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวจํานวน 365.6 ลานบาท หรือคิดเปน 5% ของลูกหนี้เชาซื้อสุทธิ โดยลูกหนี้ที่คางชําระเกิน 6 เดือน มี
การตั้งสํารองหนี้สูญ 312% และลูกหนี้ที่คางชําระเกิน 3 เดือน มีการตั้งสํารองหนี้สูญ 142% โดยเมื่อเปรียบเทียบกับป 2552 
มีการตั้งสํารองเพิ่มขึ้นไมมาก เนื่องจากคุณภาพลูกหนี้อยูในเกณฑดีมาก ซึ่งปที่แลว Tris ไดปรับการจัดอันดับ Rating จาก 
BBB+ เปน A- ใหกับบริษัทฯ  
 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น  
 
ผูถือหุนถามวา สัดสวนคาใชจายในการขายและบริหาร(SG&A) ทําไมถึงสูงเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทคูแขง บริษัท

มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเรื่องนี้บางหรือไม 
 
นายเมธี รัตนศรีเมธา ผูสอบบัญชี ไดชี้แจงวาเนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการบันทึกบัญชีเปนคาใชจายทันทีโดยไม

มีการเฉลี่ยคาใชจายตามงวดที่ไดรับชําระซึ่งเปนนโยบายที่แตกตางกับบริษัทคูแขง ทําใหสัดสวนคาใชจายในการขายและ
บริหารสูงกวาบริษัทคูแขง

 
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแลว ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมรับทราบรายงาน

ประจําปและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําป 2553 ตามที่เสนอ 
 

 นางทัศนีย แจงวาขณะนี้มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมเพิ่มเปน 63 ราย นับจํานวนหุนได 420,573,200 หุน สําหรับ
วาระนี้จะใชเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของ
บริษัทประจําป 2553 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดวย 420,573,200 หุน คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ไมเห็นดวย -ไมมี- 
งดออกเสียง -ไมมี- 
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วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2553  
 

ประธานฯ ไดให นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผูจัดการ เปนผูชี้แจงตอที่ประชุม 
 

นางสาวปฐมา ไดกลาวชี้แจงวาในป 2553 กลุมบริษัทฐิติกรมีรายไดรวม 2,879.3 ลานบาท เพิ่มขึ้น 7.4% จาก 
2,681.9 ลานบาท ในป 2552 เนื่องจากมีรายไดจากการใหสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยป 2553 มี
รายไดจากการใหเชาซื้อ 2,194.2 ลานบาท เพิ่มขึ้น 11.9% และรายไดอื่นๆ 685.1 ลานบาท ลดลง 5.1% ดานคาใชจายในป 
2553 มีคาใชจายรวม 1,993.2 ลานบาท ลดลง 4.8% จาก 2,093.2 ลานบาท ในป 2552 โดยมีคาใชจายขายและบริหาร 
1,416.9 ลานบาท ลดลง 6.8% และคาใชจายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 576.2 ลานบาท เพิ่มขึ้น 0.6% นอกจากนี้มีตนทุน
ทางการเงินคือดอกเบี้ยคาบริการ 145.1 ลานบาท เพิ่มขึ้น 8.9% ทําใหมีกําไรสุทธิในป 2553 จํานวน 532.3 ลานบาท เพิ่มขึ้น 
59.5% จาก 334.8 ลานบาท ในป 2552 ซึ่งถือวาป 2553 เปนปที่ดีที่สุดสําหรับกลุมบริษัทฐิติกร นับตั้งแตจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยในป 2546   
 ในสวนของกําไรตอหุนในป 2553 จากกําไรสุทธิจํานวน 532.3 ลานบาท คิดเปนกําไรตอหุน 1.06 บาท เพิ่มขึ้น 
58.21% จาก 0.67 บาท ในป 2552 จากจํานวนหุนสามัญทั้งส้ิน 500 ลานหุน 
 สินทรัพยรวมในป 2553 มีจํานวนทั้งส้ิน 7,677.7 ลานบาท เพิ่มขึ้น 15.5% จาก 6,645.6 ลานบาท  ในป 2552 
ในขณะที่หนี้สินรวมในป 2553 มีจํานวนทั้งส้ิน 4,460.7 ลานบาท เพิ่มขึ้น 18.0% จาก 3,781.0 ลานบาท ในป 2552  และ
สวนของผูถือหุนรวมในป 2553 มีจํานวนทั้งส้ิน 3,217.0 ลานบาท เพิ่มขึ้น 12.3% จาก 2,864.7 ลานบาท ในป 2552  
 สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2553 มีอยูในรายงาน
ประจําป 2553 ที่สงใหผูถือหุนลวงหนาแลว โดยงบการเงินดังกลาวผานการตรวจสอบรับรองจากผูสอบบัญชีและ
คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นชอบแลว  

 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดง

ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 

2553 ตามที่เสนอ 

 
 นางทัศนีย แจงวาขณะนี้มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมเพิ่มเปน 68 ราย นับจํานวนหุนได 420,956,700 หุน สําหรับ
วาระนี้จะใชเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 

2553 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
เห็นดวย 420,956,700 หุน คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ไมเห็นดวย -ไมมี- 
งดออกเสียง -ไมมี- 

 
วาระที่ 4   พิจารณาจัดสรรกําไรประจําป 2553 และการจายเงินปนผล
  

ประธานฯ ไดให นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผูจัดการ เปนผูชี้แจงตอที่ประชุม 
  
นางสาวปฐมา ไดชี้แจงตอที่ประชุมวาการจัดสรรกําไรประจําปตามขอบังคับ บริษัทจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําป

ไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5  ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้
จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนทุนจดทะเบียนของบริษัท ปจจุบันบริษัทมีทุนสํารองตามกฎหมาย 50 ลานบาท 
ซึ่งครบรอยละ 10 ของจํานวนทุนจดทะเบียน 500 ลานบาท แลวจึงไมตองจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายอีก  
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สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2553 จากงบการเงินเฉพาะบริษัทมีกําไรสุทธิ 516.9 ลานบาท มีกําไร
สะสมยังไมไดจัดสรรจํานวน 1,308.9 ลานบาท คณะกรรมการเห็นสมควรใหนําเงินกําไรมาจัดสรรเปนเงินปนผลจายใหกับผู
ถือหุนที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 11 มีนาคม 2554 ในอัตราหุนละ 0.52 บาท (หาสิบสองสตางค) รวม
เปนเงินทั้งส้ิน 260 ลานบาท โดยกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 สําหรับกําไรสวนที่เหลือ
บริษัทจะนําไปเปนกําไรสะสมสวนที่ยังไมไดจัดสรรตอไป  

 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดง

ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล ตามที่เสนอ  
 

 นางทัศนีย แจงวาขณะนี้มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมเพิ่มเปน 69 ราย นับจํานวนหุนได 421,156,700 หุน สําหรับ
วาระนี้จะใชเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินเงินประจําป 2553 ใน

อัตราหุนละ 0.52 บาท (หาสิบสองสตางค) รวมเปนเงินทั้งส้ิน 260 ลานบาท โดยกําหนดจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน ในวันที่ 
10 พฤษภาคม 2554 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดวย 421,156,700 หุน คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ไมเห็นดวย -ไมมี- 
งดออกเสียง -ไมมี- 
 

วาระที่ 5   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 
  
 ประธานฯ ไดออกจากที่ประชุมและมอบหมายให นายพิษณุ จงสถิตยวัฒนา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ทําหนาที่เปนประธานที่ประชุมในวาระนี้แทน สืบเนื่องจากประธานมีสวน
ไดเสียในวาระนี้เนื่องจากเปนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

 
นายพิษณุ ทําหนาที่ประธานที่ประชุม ไดให นางทัศนีย ชี้แจงขอบังคับของบริษัทและรายละเอียดเกี่ยวกับการ

เลือกตั้งกรรมการตอที่ประชุม  
 
นางทัศนีย ไดกลาววา ขอบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 4 วาดวยเรื่องของคณะกรรมการ ขอที่ 18 กําหนดวา ในการ

ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนงอยางนอยหนึ่งในสามเปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะ
แบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม  

 
ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา ในปนี้มีกรรมการที่ตองออกตามวาระ จํานวน 4 ทาน จากทั้งหมด 11 ทาน ซึ่ง

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท
ตอไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ทานเปนผูที่มีความรูความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทเปน
อยางดี ซึ่งมีประวัติกรรมการแตละทานตามเอกสารแนบที่จัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว ไดแก  

1. ดร.ชุมพล พรประภา  ประธานกรรมการ 
2. นายสถิตยพงษ พรประภา  กรรมการ 
3. นางสาวอรวรรณ นาคทรรพ  กรรมการ 
4. นายทวีป ชาติธํารง   กรรมการอิสระ 

  
นางทัศนีย ไดแจงตอที่ประชุมวาการเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดจากผูถือหุน

ทุกรายทั้งที่ลงคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนครั้งเดียวหลังจากผูถือหุน
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลครบทั้ง 4 ทานแลว สําหรับวาระนี้จะใชเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  

                   บริษัท ฐิติกร จาํกัด (มหาชน)  
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                URL : http://www.tk.co.th , Email : investor@tk.co.th 

 



  7 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหกรรมการทั้ง 4 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของ
บริษัท ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 
ชื่อกรรมการ ประเภทกรรมการ เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง

ลําดับ

1 ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ 421,156,700 เสียง 0 เสียง 0 เสียง 
(100.00%) (0.00%) (0.00%)

2 นายสถิตยพงษ พรประภา กรรมการ 421,156,700 เสียง 0 เสียง 0 เสียง 
(100.00%) (0.00%) (0.00%)

3 นางสาวอรวรรณ นาคทรรพ กรรมการ 421,156,700 เสียง 0 เสียง 0 เสียง 
(100.00%) (0.00%) (0.00%)

4 นายทวีป ชาติธํารง กรรมการอิสระ 421,156,700 เสียง 0 เสียง 0 เสียง 
(100.00%) (0.00%) (0.00%)

 
วาระที่ 6   พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554                                                                                                         
 

ดร.ชุมพล พรประภา ไดกลับเขามาทําหนาที่ประธานที่ประชุม ไดให นางทัศนีย ตอบงาม เปนผูชี้แจงตอที่ประชุม 
 
นางทัศนีย ไดกลาวชี้แจงวาสําหรับคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุม

ใหอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไมเกิน 2,000,000 บาท ซึ่งมากกวาปที่แลวที่อนุมัติวงเงินไมเกิน 
1,500,000 บาท โดยกรรมการชุดยอย ไดแก กรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก ไดรับคาตอบแทนเปนเบี้ย
ประชุมรายละ 35,000 บาทตอการประชุมตอครั้ง มากกวาปที่แลวที่ไดรับเบี้ยประชุมรายละ 30,000 บาท และประธาน
คณะกรรมการชุดยอย ไดรับเบี้ยประชุม 40,000 บาทตอการประชุมตอครั้ง มากกวาปที่แลวที่ไดรับเบี้ยประชุม 35,000 บาท 

 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดง

ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554 ตามที่เสนอ  

 
นางทัศนีย แจงวาสําหรับวาระนี้จะใชเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554 ในวงเงินไมเกิน 

2,000,000 บาทตอป ประธานคณะกรรมการชุดยอย ไดรับเบี้ยประชุม 40,000 บาทตอการประชุมตอครั้ง กรรมการอิสระ
และที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก ไดรับคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุมรายละ 35,000 บาท ตอการประชุมตอครั้ง ตามที่
ประธานฯ เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดวย 421,156,700 หุน คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ไมเห็นดวย -ไมมี- 
งดออกเสียง -ไมมี- 

 
วาระที่ 7  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2554 
 

ประธานฯ ไดให นางทัศนีย ตอบงาม เปนผูชี้แจงตอที่ประชุม 
 
นางทัศนีย ชี้แจงวาสําหรับป 2554 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาเสนอให 

                   บริษัท ฐิติกร จาํกัด (มหาชน)  
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1. นายเมธี  รัตนศรีเมธา  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่    3425     หรือ   
2. นายพิศิษฐ  ชีวะเรืองโรจน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่    2803 

              จากบริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด เปนผูสอบบัญชีสําหรับรอบบัญชีป 2554 โดยมีคาสอบบัญชีเปนเงิน 
1,650,000 บาท ซึ่งมากกวาคาสอบบัญชี 1,600,000 บาท ในป 2553   
 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดง

ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2554 ตามที่

เสนอ  

นางทัศนีย แจงวาสําหรับวาระนี้จะใชเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
3425 หรือ นายพิศิษฐ ชีวะเรืองโรจน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 จากบริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด เปน
ผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับรอบบัญชีป 2554 และกําหนดคาสอบบัญชีเปนเงิน 1,650,000 บาท ตามที่
ประธานฯ เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดวย 421,156,700 หุน คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ไมเห็นดวย -ไมมี- 
งดออกเสียง -ไมมี- 

 

วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุนกู 
 

ประธานฯ ไดให นางทัศนีย ตอบงาม เปนผูชี้แจงตอที่ประชุม 

 นางทัศนีย ไดกลาววาที่ผานมาบริษัทฯ ไดขออนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุนกูจากที่ประชุมสามัญผูถือ
หุน 2 ครั้ง และบริษัทฯ มีการออกหุนกูไปแลวบางสวน ปจจุบันมีวงเงินหุนกูคงเหลืออยูจํานวน 905 ลานบาท ซึ่งไมเหมาะสม
กับการดําเนินงานในปจจุบัน บริษัทฯ จึงขอยกเลิกวงเงินหุนกูคงเหลือดังกลาว  และขออนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขาย
หุนกูชุดใหม ภายในวงเงิน 2,000 ลานบาท ซึ่งการขออนุมัติออกและเสนอขายหุนกูชุดใหม มีรายละเอียดดังนี้ 

ชนิด : หุนกูดอยสิทธิและ/หรือไมดอยสิทธิ, มีหลักประกันและ/หรือไมมีหลักประกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสม
ของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุนกูในแตละคราว 

สกุลเงิน : เงินบาท และ/หรือสกุลเงินตางประเทศ  
มูลคารวมของหุนกู : วงเงินรวม 2,000 ลานบาท หรือในสกุลเงินตางประเทศในวงเงินเทียบเทาเงินบาท จํานวน

ดังกลาว 
 อายุ : ไมเกิน 10 ปนับตั้งแตวันออกหุนกูในแตละคราว 

การเสนอขาย : เสนอขายหุนกูในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเปนโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน 
(revolving) ใหแกประชาชนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน และ/หรือใหแกผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผูลงทุนประเภท
สถาบันหรือผูลงทุนรายใหญในประเทศ และ/หรือในตางประเทศ ในคราวเดียวกัน หรือตางคราวกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวของ ที่มีผลใชบังคับในขณะที่ออกและ
เสนอขายหุนกูนั้น 
 การไถถอนกอนกําหนด : ผูถือหุนกูอาจมีหรือไมมีสิทธิขอไถถอนหุนกูคืนกอนกําหนด และบริษัทอาจมีหรือไมมีสิทธิ
ขอไถถอนหุนกูคืนกอนกําหนด ทั้งนี้เปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไขในการออกหูนกูในแตละคราว 
 อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยูกับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุนกู หรือตามขอตกลงเงื่อนไขของหุนกู ที่ได
ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ใหอยูภายใตบังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศ
หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ที่มีผลใชบังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุนกูในแตละคราว 

อํานาจกําหนดรายละเอียดอื่นๆ : คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการไดมอบหมาย มีอํานาจในการ
กําหนดรายละเอียด และเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนกู ดังนี้  

                   บริษัท ฐิติกร จาํกัด (มหาชน)  
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1. กําหนดรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของกับหุนกู รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถถอน การแตงตั้ง
ผูแทนผูถือหุนกู ตลอดจนกําหนดรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงราคา 
วิธีการและระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร 

2. แตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผูจัดจําหนายหลักทรัพย และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความนาเชื่อถือ
ของผูออกหลักทรัพย และ/หรือหลักทรัพย และ/หรือบุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะตองมีการแตงตั้ง ตามกฏเกณฑที่
เกี่ยวของ หรือในกรณีอื่นใดที่เห็นสมควร 

3. ติดตอ เจรจา เขาทํา ลงนาม แกไข สัญญา และ/หรือ เอกสารตางๆรวมถึงติดตอใหขอมูล ยื่นเอกสาร หลักฐาน 
กับสํานักงานก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนกูดังกลาว ตลอดจน
ดําเนินการใดๆที่เกี่ยวของหรือจําเปนไดทุกประการ ตามที่เห็นควร 

 
 นางทัศนีย ชี้แจงวาสําหรับวาระนี้ บริษัทฯจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการออกและเสนอ
ขายหุนกูดังกลาวดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดง

ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุนกู ตามที่เสนอ 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุนกู ตามที่ประธานฯ เสนอ ดวย

คะแนนเสียง ดังนี้ 
เห็นดวย 421,156,700 หุน คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ไมเห็นดวย -ไมมี- 
งดออกเสียง -ไมมี- 

 
วาระที่ 9   พิจารณาอนุมัติการซื้อหุนของบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จํากัด 
 

ประธานฯ ไดให นายประพล พรประภา รองกรรมการผูจัดการ เปนผูชี้แจงตอที่ประชุม 
 

 นายประพล ไดกลาววาเนื่องจากบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จํากัด เดิมประกอบธุรกิจใกลเคียงกับบริษัท และ
มีฐานลูกคาที่อยูในกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัท ดังนั้นการซื้อหุนดังกลาวในบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จํากัด จะทํา
ใหบริษัทสามารถใชประโยชนจากสินทรัพยที่มีอยูเดิมในบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จํากัด เชน ขอมูลลูกคา และ
ระบบงานไดอยางเต็มที่ และจะสงผลใหบริษัทดําเนินงานตามแผนงานในการขยายฐานลูกคา และสวนแบงทางการตลาด
ของบริษัทตอไปในอนาคตไดอยางรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งการซื้อหุนของบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย)  จํากัด มี
รายละเอียดดังนี้ 

 
1.    วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ 

ภายในสิ้นเดือนเมษายน 2554 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทํารายการดังกลาวภายหลังจากไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของ
บริษัทฯ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 
2.    คูสัญญาที่เกี่ยวของ 

ผูเสนอขาย: BNP Paribas Personal Finance S.A. ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศฝรั่งเศส 

ผูซื้อ: บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)   

ความสัมพันธกับบริษัท
จดทะเบียน: 

ผูซื้อและผูขายไมมีความสัมพันธใดๆ ระหวางกันตามขอกําหนดรายการที่เกี่ยวโยงกันของ
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย (ตลท.) และ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

                   บริษัท ฐิติกร จาํกัด (มหาชน)  
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3.  ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

ประเภทรายการ: การซื้อหุนสามัญของบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จํากัดจาก BNP Paribas Personal 
Finance S.A. จํานวนทั้งส้ิน 35,740,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท คิดเปนรอยละ 
100 ของจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จํากัด ในราคาซื้อไมเกินหุน
ละ 5.6 บาท รวมเปนราคาซื้อขายหุนสามัญของบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จํากัด ทั้งส้ิน
ไมเกิน 200,000,000 บาท 

ขนาดรายการ: คํานวณตามเกณฑมูลคาของสินทรัพย (NTA) คิดเปนขนาดของรายการรอยละ 3.38 ของ
มูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัทฯ 

  
 ทั้งนี้ การคํานวณขนาดรายการตามเกณฑตาง ๆ ที่กําหนดไวตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย 
พ.ศ. 2547 สามารถสรุปไดดังนี้ 
 

เกณฑการคํานวณ 
ขนาดรายการ 

สูตรการ
คํานวณ 

ขนาด 
รายการ 

 
เกณฑการเปดเผยขอมูล 

1. เกณฑมูลคาของ 
 สินทรัพย (NTA) 

= 100% x 
(108/3,214) 

รอยละ 
3.38 

บริษัทฯ ไมตองทําการเปดเผยสารสนเทศและ
จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติใน
การตกลงเขาทํารายการ 

2. เกณฑกําไรสุทธิ ไมใชในการคํานวณ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดําเนินกิจการ 

3. เกณฑมูลคารวม 
 ของสิ่งตอบแทน 

= 200/7,678 รอยละ 
2.60 

บริษัทฯ ไมตองทําการเปดเผยสารสนเทศและ
จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติใน
การตกลงเขาทํารายการ 

4. เกณฑมูลคาของ 
 หลักทรัพย 

ไมใชในการคํานวณ เนื่องจากบริษัทฯ ไมไดออกหลักทรัพยใหมเพื่อเขาทํารายการใน
ครั้งนี้ 

 หมายเหต:ุ   

ก. การคํานวณขนาดรายการที่ระบุขางตน ใชตัวเลขที่ปรากฏบนงบการเงินฉบับลาสุดที่มีการตรวจสอบหรือสอบทาน
โดยผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาต อันไดแก งบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ  สําหรับงวดปส้ินสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2553 และงบการเงินฉบับตรวจสอบของบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จํากัด สําหรับงวดปส้ินสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

ข. ที่มาของตัวเลขในการคํานวณ สามารถสรุปไดดังนี้ 

เกณฑมูลคาของสินทรัพย (NTA) =  สัดสวนการถือหุนในบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จํากัด ที่ไดมา x 
[มูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จํากัด/
มูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัทฯ] 

เกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน  = จํานวนเงินที่ตองชําระในการซื้อหุนสามัญของบริษัท เซทเทเลม 
(ประเทศไทย) จํากัด / มูลคาสินทรัพยรวมของบริษัทฯ  

หมายเหต:ุ สินทรัพยสุทธิ  =  สินทรัพยรวม – หนี้สินรวม – สินทรัพยที่ไมมีตัวตน  

                   บริษัท ฐิติกร จาํกัด (มหาชน)  
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4. รายละเอียดของสินทรัพยที่ซื้อ 

ประเภทสินทรัพย: หุนสามัญของบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จํากัด 

ลักษณะการ 
ประกอบธุรกิจ: 

ใหบริการสินเชื่อ สินเชื่อเชาซื้อ และบัตรเครดิตแกลูกคารายยอย 

จดทะเบียนกอตั้งบริษัท: 6 กันยายน 2542 

ที่ตั้งสํานักงาน: 100/60 ชั้น 29 อาคารสาทรนคร ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  

ทุนจดทะเบียน/ทุนที่เรียก
ชําระแลว: 

3,574,000,000 บาท (หุนสามัญ 35,740,000 ลานหุน ราคาพารหุนละ 100 บาท) 

กรรมการ: ประกอบดวยกรรมการจํานวน 4 ทาน ไดแก 
Mr. Marco Molinaro 
Mr. Patric J.J. Alexandre 
Mr. Alain C.P.M. Van Groenendael 
นางมาลินี นิมบุญจาช 

ผูบริหารหลัก: นางมาลินี นิมบุญจาช 

จํานวนหุนที่ซือ้: 35,740,000 หุน ราคาพารหุนละ 100 บาท 

ราคาขายตอหุน: ไมเกิน 5.6 บาท / หุน (ไมเกิน 200,000,000 ลานบาท / 35,740,000หุน ณ วันซื้อกิจการ) 

สัดสวนของหุนที่ 
ถือกอนการไดมา: 

-ไมมี- 

สัดสวนของหุนที่ 
ถือหลังการไดมา: 

รอยละ 100 

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
และสัดสวนการถือหุน: 

บริษัทฯ และผูเสนอขายไมมีความสัมพันธใดๆ ระหวางกันตามขอกําหนดรายการที่เกี่ยว
โยงกันของตลท.และ ก.ล.ต. 

 
รายชื่อผูถือหุนของบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จํากัด 
 

ลําดับที่ กอนทํารายการ (ณ 16 มีนาคม 2554) จํานวนหุน รอยละ 

1 BNP Paribas Personal Finance S.A. 35,739,998 99.99 

2 Leval 3 S.A. 1 0.000003 

3 Leval 16 SAS 1 0.000003 

รวม 35,740,000 100.00 

 

ลําดับที่ หลังทํารายการ จํานวนหุน รอยละ 

1. บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) 35,740,000 100.00 

รวม 35,740,000 100.00 

                   บริษัท ฐิติกร จาํกัด (มหาชน)  
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สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  

 งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

งบดุล (ลานบาท) 2553 2552 
เงินสด 120.0 22.1 
ลูกหนี้การคา 0 465.3 
ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จาย 12.6 18.0 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 0 4.2 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 132.6 509.6 
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกัน 0 0.1 
สินทรัพยอื่น 0 2.8 
รวมสินทรัพย 132.6 512.5 
เงินกูธนาคาร 0 375.0 
คาใชจายคางจาย 24.1 49.8 
หนี้สินอื่นๆ 0 4.2 
รวมหนี้สิน 24.1 429.0 
ทุนชําระแลว 3,574 3,454 
ขาดทุนสะสม (3,466) (3,370) 
สวนของผูถือหุน 108.5 83.5 
รวมสวนของผูถือหุนและหนี้สิน 132.6 512.5 
มูลคาทางบัญชีตอหุน (บาท) 3.03 2.41 
 

 งบกําไรขาดทุนสําหรับป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

งบกําไรขาดทนุ  (ลานบาท) 2553 2552 
รายได 65.4 621.8 
คาใชจาย (83.2) (353.6) 
คาเสื่อมราคา (3.6) (12.6) 
หนี้สงสัยจะสูญ (63.6) (622.4) 
ขาดทุนกอนตนทุนทางการเงนิ (85.0) (366.8) 
ดอกเบี้ยจาย (10.0) (84.1) 
ขาดทุนสุทธิ (95.0) (450.9) 
ขาดทุนตอหุน (บาท) (2.67) (14.29) 

5. มูลคารวมของส่ิงตอบแทน 

 เงินสดจํานวนไมเกิน 200,000,000 ลานบาท  

6. มูลคาของสินทรัพยที่ซื้อ 

 หุนสามัญจํานวน 35,740,000 หุน ราคาพารหุนละ 100 บาท 
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7. ผลประโยชนที่เกิดจากการซื้อสินทรัพยดังกลาว 

เนื่องจากบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จํากัด เดิมประกอบธุรกิจประเภทใกลเคียงกับบริษัทฯ และมีฐานลูกคาที่อยูใน
กลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทฯ ดังนั้นการเขาซื้อหุนดังกลาวในบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จํากัด จะทําใหบริษัทฯ 
สามารถใชประโยชนจากสินทรัพยที่มีอยูเดิมของบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จํากัด เชน ขอมูลลูกคา และระบบงาน 
ไดอยางเต็มที่ และจะสงผลใหบริษัทฯ สามารถดําเนินงานตามแผนงานในการขยายฐานลูกคา และสวนแบงทาง
การตลาดของบริษัทฯ ตอไปในอนาคตไดอยางรวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น   

 
8. แหลงเงินทุนทีใ่ช 

เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 
 

9. การทํารายการตองดําเนินการภายใตเงื่อนไขตองไดรับความเห็นชอบจาก ตลท. และ/หรือ ตองไดรับการ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 
 การเขาซื้อหุนนี้เขาขายเปนการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท ตามความใน
มาตรา 107 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทฯ จะตองไดรับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการเขาทํารายการดังกลาวดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ   

 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาขอเสนอการลงทุนอยางรอบคอบแลวมีความเห็น
วา การลงทุนในหุนสามัญของ บริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จํากัด นั้น มีความเหมาะสมและเปนประโยชนตอบริษัท
ฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จํากัด เดิมประกอบธุรกิจประเภทใกลเคียงกับ
บริษัทฯ และมีฐานลูกคาที่อยูในกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทฯ ดังนั้น การเขาซื้อหุนในบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) 
จํากัด จะทําใหบริษัทฯ สามารถใชประโยชนจากสินทรัพยที่มีอยูเดิมของบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จํากัด เชน 
ขอมูลลูกคา และระบบงาน ไดอยางเต็มที่ และจะสงผลใหบริษัทฯ สามารถดําเนินงานตามแผนงานในการขยายฐาน
ลูกคา และสวนแบงทางการตลาดของบริษัทฯ ตอไปในอนาคตไดอยางรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น จึงเห็นควรที่ผูถือหุนจะ
อนุมัติรายการดังกลาว 

 
 นางทัศนีย ชี้แจงวาสําหรับวาระนี้ บริษัทฯ จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการซื้อหุนของ
บริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จํากัด ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น  
 
ผูถือหุนถามวาบริษัทฯ เขาซื้อหุนบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จํากัด แลวจะดําเนินธุรกิจอยางไร 
 
คุณประพลชี้แจงวา บริษัทไดมีแผนในการดําเนินการ 3 แนวทางคือ  
1. ใชประโยชนจากฐานของขอมูลและระบบงานมาเปนประโยชนในการขยายธุรกิจ  
2. ใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตและรถยนตของลูกคาเดิมของ บริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จํากัด 
3. ทําการศึกษาการใหบริการสินเชื่อสวนบุคคลหรือบริการทางการเงินอื่นๆ  ซึ่งจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่

มีการซื้อขายเสร็จส้ินเรียบรอยแลว  
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ประธานฯ ขอบคุณผูถือหุนที่สอบถามและใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมแลว ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯ เขาซื้อหุนในบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) 
จํากัด ตามที่เสนอ 

 
 นางทัศนีย แจงวาในวาระนี้มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมเพิ่มเปน 70 ราย นับจํานวนหุนได 421,161,700 หุน สําหรับ
วาระนี้บริษัทฯ จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติใหบริษัทฯ เขาซื้อหุนในบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) 
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหบริษัทฯ เขาซื้อหุนในบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) ตามที่

ประธานฯ เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
เห็นดวย 421,161,700  หุน คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไมเห็นดวย -ไมมี- 
งดออกเสียง -ไมมี- 

 
วาระที่ 10  เรื่องอื่นๆ 
  

ประธานฯ ไดสอบถามวามีผูถือหุนจะเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา หรือมีขอคิดเห็น หรือคําถามจะสอบถามหรือไม 
 
 ผูถือหุนถามวาสวนตางดอกเบี้ยปนี้เปนอยางไร ยอดการปลอยสินเชื่อเปล่ียนแปลงอยางไร และพันธมิตรใน
ตางจังหวัดมีจํานวนลดลงเปนเพราะสาเหตุใด  
 
 คุณประพลชี้แจง บริษัทไดมีการทําสัญญาเงินกูระยะยาว 3- 5 ป ในสัดสวนที่สามารถควบคุมความผันผวนใน
อนาคตไดและการลดลงของพันธมิตรในตางจังหวัดเนื่องมาจากบริษัทเนนที่จะใหความสําคัญกับพันธมิตรรายใหญเปนหลัก 
 

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอื่นหรือสอบถามเพิ่มเติมแลว ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนที่มาประชุมและ
ปดประชุมเวลา 15.30 น. 
                                   

      
 
 
 

______________________________________
 

                                       
                                           (ดร.ชุมพล พรประภา) 
                                   ประธานกรรมการ 
 
 
 
นางสาวขวัญใจ เสารไชย  ผูบันทึกการประชุม 
นายวิชัย สุรนัคครินทร และ นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา  ผูตรวจทาน                                                  
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