
 
 

 
ที่ TK. 025/2555 

 รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 
บริษัท ฐิติกร จํากัด  (มหาชน) 

 
 
วัน เวลา และสถานที ่
 

ประชุมเมื่อวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2555 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ หองประชุมใหญ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี. 
อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 
 
เริ่มการประชุม 
  

ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม นางดวงเดือน พิมพสกุล ทําหนาที่ผูดําเนินการประชุม 
ไดกลาวแนะนํากรรมการบริษัท 11 ทาน จากทั้งหมด 11 ทาน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และผูสอบบัญชีเขาประชุม ดังนี้ 
 
 1. ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ 
 2.  นายพิษณุ จงสถิตยวัฒนา ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ  
 กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 3.  นายทวีป ชาติธํารง ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 4.  นายไพรินทร วงษวันทนีย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
   กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 5.  นางสาวอรพินธุ ชาติอัปสร กรรมการอิสระ 
 6.  นายรักสนิท พรประภา กรรมการ 
 7.  นายสถิตยพงษ พรประภา กรรมการ 
 8.  นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผูจัดการ 
 9.  นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 
 10.  นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา กรรมการและผูจัดการฝายบัญช ี
   กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 11.  นางรัชดา ศรีวิโรจนวงศ กรรมการและผูจัดการฝายการเงิน 
 
 นายจักกชัย พานิชพัฒน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และ นายเมธี รัตนศรีเมธา จากบริษัท เอ็ม อาร แอนด 
แอสโซซิเอท จํากัด ผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 2554 เขารวมประชุม  

 
จากนั้นไดแจงตอที่ประชุมเกี่ยวกับองคประชุมวา มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนที่มาเขารวมประชุมรวม

ทั้งส้ิน 72 ราย นับจํานวนหุนได 423,680,400 หุน คิดเปนรอยละ 84.74 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  
500,000,000 หุน ครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท ซึ่งกําหนดวาจะตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนไม
นอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และจะตองมีหุนนับรวมกันไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวน
หุนที่จําหนายไดทั้งหมด 
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 บริษัทฯ ไดสงหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ไปยังผูถือหุนเปนเวลาไมนอยกวา 14 วันลวงหนา
กอนการประชุม โดยแจงวาระการประชุมพรอมความเปนมาและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระ รวมทั้ง
เอกสารประกอบการประชุมใหผูถือหุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วันกอนการประชุม ผานชองทางการเปดเผยขอมูลของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อใหผูถือหุนมีเวลาศึกษาขอมูล นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเปดโอกาสให
ผูถือหุนมีสวนรวมในการเสนอเรื่องที่เห็นวามีความสําคัญและควรบรรจุเปนระเบียบวาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผูถือหุน 
และเสนอชื่อกรรมการลวงหนาตั้งแตวันที่ 3 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 อยางไรก็ตาม เมื่อส้ินสุดระยะเวลา
ดังกลาว ไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระเพิ่มเติมและเสนอชื่อกรรมการเขามายังบริษัทฯ 
 
 นางดวงเดือน กลาวชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงวา การออกเสียงลงคะแนนให
นับ 1 หุนเปน 1 เสียง (One Share : One Vote) และใชบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ประสงคจะลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย 
หรืองดออกเสียง ยกเวนในวาระที่ 5 เรื่องการแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล ซึ่งจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผูถือหุนทุกรายที่
เขารวมประชุม ทั้งผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในวาระนี้ครั้ง
เดียวหลังจากผูถือหุนลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลครบทุกรายแลว สําหรับผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่
ประสงคจะลงมติไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงในวาระใด ใหยกมือและบันทึกการลงมติไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงในบัตร
ลงคะแนนเสียง และประธานฯ จะใหเจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนํามาตรวจนับ และถือวาผูถือหุนที่ไมไดยกมือในที่
ประชุมมีมติใหอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
 

ประธานที่ประชุมไดกลาวเปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 
  
 ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 
20 เมษายน 2554 โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม  
 
 นางดวงเดือน แจงวาสําหรับวาระนี้จะใชเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
ขณะนี้มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมเพิ่มเปน 77 ราย นับจํานวนหุนได 423,772,500 หุน  
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวไมมีผูใดขอแกไขรายงานการประชุม และมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย 423,772,500 หุน คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ไมเห็นดวย -ไมมี- 
งดออกเสียง -ไมมี- 

 
วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจาํปและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําป 2554 
 

ประธานฯ ไดให นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ เปนผูชี้แจงตอที่ประชุม  
 
นายประพล ไดกลาววาผลการดําเนินงานประจําป 2554 ซึ่งไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 

กุมภาพันธ 2555 ดังรายละเอียดในรายงานประจําป 2554 มีสาระสําคัญดังนี้  
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ตลาดรถจักรยานยนต 
ตลาดรวมรถจักรยานยนตในประเทศไทยในป 2554 มียอดจําหนาย 2,001,244 คัน มีอัตราการเติบโต 8.4% โดย

ในชวงตนป 2554 การเติบโตเปนไปในทิศทางที่ดี แตเนื่องจากไตรมาส 4 เกิดเหตุการณน้ําทวม ทําใหยอดจําหนายรวมของ
ตลาดรถจักรยานยนตในป 2554 ไมสามารถทําลายสถิติตามที่ผูผลิตรายใหญมีการคาดการณไววาจะมียอดจําหนายที่ 
2,100,000 คัน สําหรับในป 2555 ผูผลิตหลายรายคาดการณวาจะมียอดจําหนายทําสถิติใหมที่ 2,200,000 คัน โดยในชวง 2 
เดือนแรกของป 2555 มียอดจําหนายอยูที่ 327,374 คัน มีอัตราการเติบโตลดลง 1% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2554 ซ่ึง
ผูผลิตยังไมสามารถฟนกําลังการผลิตไดเต็มที่ อยางไรก็ตามคาดวาปลายไตรมาส 1 ถึงตนไตรมาส 2 กําลังการผลิตจะกลับสู
ภาวะปกติ ทั้งนี้จากยอดจําหนายรายเดือนในป 2555 ที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น จากเดือนมกราคมที่มียอดจําหนาย 149,188 คัน ต่ํา
กวาเดือนเดียวกันของป 2554 และ 2553 แตในเดือนกุมภาพันธเพิ่มขึ้นเปน 178,186 คัน สูงกวาเดือนเดียวกันของป 2554 
และ 2553 ซึ่งคาดวาในเดือนมีนาคม 2555 จะมียอดจําหนายเพิ่มขึ้นอีก สําหรับ 2 เดือนแรกของป 2555 มียอดจําหนายในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑลอยูที่ 71,799 คัน แยกเปนสัดสวนของยอดเชาซื้อ 50.5% และยอดเงินสด 49.5% ใกลเคียงกับป 2554            

 ในปจจุบันโครงสรางผลิตภัณฑรถจักรยานยนตสวนใหญเปนรถ Scooter และรถครอบครัว (Family) โดยรถ
ครอบครัวไดรับความนิยมสูงสุดมาโดยตลอด แตระยะหลังมีรถ Scooter เขามา ทําใหสัดสวนรถทั้ง 2 ประเภทมีสัดสวน
ใกลเคียงกัน โดยในป 2554 รถ Scooter มีสัดสวน 49% และรถครอบครัว มีสัดสวน 48% สําหรับ 2 เดือนแรกของป 2555 รถ 
Scooter และรถครอบครัว มีสัดสวนใกลเคียงกันที่ 49% สวนอีก 2 ประเภทคือ รถสปอรต (Sport) และรถกึ่งสปอรต (F-Sport) 
ไดรับความนิยมลดลงมาก    

ตลาดรถยนต    
 ตลาดรวมรถยนตในประเทศไทยทําสถิติสูงสุดในป 2548 โดยมียอดจําหนาย 703,432 คัน หลังจากนั้นยอดจําหนาย
ลดลงตอเนื่องจนมาในป 2553 มียอดจําหนายเติบโตอยูที่ 800,357 คัน และในป 2554 ผูผลิตหลายรายคาดการณวาจะเปนป
ที่ทําลายสถิติอีกครั้ง แตเนื่องจากมีเหตุการณสึนามิในประเทศญี่ปุนในชวงตนป สงผลกระทบดาน supply ชิ้นสวนอะไหล
รถยนต และเหตุการณน้ําทวมในไตรมาส 4 สงผลกระทบตอโรงงานผูผลิต ทําใหในป 2554 ตลาดรถยนตมียอดจาํหนายเพียง 
794,081 คัน อยางไรก็ตามผูผลิตหลายรายคาดการณวาในป 2555 ตลาดรถยนตจะทําลายสถิติใหมที่ 1,000,000 คัน โดย
ในชวง 3 เดือนแรกของป 2555 มียอดจําหนายอยูที่ 270,649 คัน มีอัตราการเติบโต 13.4% ซึ่งถือวาเติบโตดี ทั้งนี้หลังจาก
เหตุการณน้ําทวม รถที่ไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นเปนรถกะบะเนื่องจากประโยชนในการใชงานมีมาก สวนรถขนาดเล็กหรือ Eco 
car ที่กําลังไดรับความนิยมในขณะนี้เนื่องจากประหยัดน้ํามันและหาที่จอดงาย รถที่มีจําหนายในประเทศไทยเชน Nissan 
March, Mitsubishi Mirage, Honda Brio และ Suzuki Swift เปนตน  

ป 2554 บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน) มีการขยายสาขาเพิ่ม 1 สาขา จากที่มีแผนจะขยายเพิ่ม 4-5 สาขา โดยในการ
เปดสาขาของบริษัท สวนใหญจะเปดในชวงปลายป แตเนื่องจากน้ําทวมในไตรมาส 4 ทําใหบริษัทชะลอการเปดสาขาออกไป 
และมาเปดสาขาใหมอีกครั้งในไตรมาส 1 ป 2555 จํานวน 2 สาขา ที่ จ.สุพรรณบุรี และจ.เพชรบูรณ ทําใหปจจุบันบริษัทมี
สาขาจํานวนทั้งส้ิน 80 สาขา ครอบคลุม 46 จังหวัด   
 สัดสวนของรายได 
 สัดสวนของรายไดของกลุมบริษัทในป 2554 แยกเปนรายไดหลักจากการเชาซื้อรถจักรยานยนต 72.6% รองลงมา
เปนรายไดอื่นๆ 25.0% ซึ่งเปนรายไดจากการทําประกันภัย บริการตอทะเบียนรถ หรือดอกเบี้ยลาชา เปนตน และอันดับสาม
เปนรายไดจากการเชาซื้อรถยนต 2.4% ซึ่งมีสัดสวนไมมากเนื่องจากลูกหนี้สวนใหญ 80% เปนลูกหนี้เชาซื้อรถจักรยานยนต 
และอีก 20% เปนลูกหนี้เชาซื้อรถยนต    
 มูลคาสินทรัพยรวมเทียบมูลคาลูกหนี้เชาซื้อ 
 ลูกหนี้เชาซื้อของบริษัทมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในป 2554 บริษัทตั้งเปาการเติบโต 20% โดยในชวง 9 เดือน
แรกของป 2554 ลูกหนี้เชาซื้อมีอัตราการเติบโต 12.3% แตในไตรมาส 4 เกิดน้ําทวมทําใหยอดขายใหมลดลงเนื่องจากโรงงาน
รถจักรยานยนตปดตัวลง และสาขาของบริษัทบางสาขาไดรับผลกระทบจากน้ําทวมเชนที่ จ.นครสวรรค และ จ.พระนครศรีอยุธยา 
สงผลทําใหลูกหนี้เชาซื้อหดตัวลงบาง และบริษัทมีการตัดหนี้สูญและตั้งสํารองเพิ่ม ทําใหส้ินป 2554 ลูกหนี้เชาซื้อของบริษัทมี
อัตราการเติบโต 8.8% ดีกวาเล็กนอยเมื่อเทียบกับตลาดรถจักรยานยนตที่มีอัตราการเติบโต 8.4% 
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 การเปรียบเทียบลูกหนี้และคุณภาพลูกหนี้เชาซื้อรถจักรยานยนต-รถยนต 
 จากสัดสวนของลูกหนี้ซึ่งประกอบดวยลูกหนี้เชาซื้อรถจักรยานยนต 80% และลูกหนี้เชาซื้อรถยนต 20% เมื่อเทียบกับ
คุณภาพของลูกหนี้จะเห็นวาในป 2554 ลูกหนี้เชาซื้อรถจักรยานยนตมีอัตราการเติบโต 11.8% ซึ่งเติบโตดีกวาเมื่อเทียบกับตลาด
รถจักรยานยนตโดยรวมที่เติบโต 8.4% โดยมีมูลคาลูกหนี้เชาซื้อรถจักรยานยนต 6,157 ลานบาท ในป 2554 และมีลูกหนี้คางชําระ
ไมเกิน 3 เดือน อยูที่ 96.2% สําหรับลูกหนี้คางชําระ 4-6 เดือน อยูที่ 3.5% เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากปญหาการชําระคางวดของ
ลูกหนี้ที่ในชวงปลายไตรมาส 4 ประสบปญหาน้ําทวม สวนลูกหนี้คางชําระมากกวา 6 เดือน ลดลงอยูที่ 0.3% จากการที่บริษัท
มีการตัดหนี้สูญเพิ่มในไตรมาส 4    

สําหรบัลูกหนี้เชาซื้อรถยนต ในป 2554 มีอัตราการเติบโตลดลงอยูที่ 2.7% ลดลงจากการลดสัดสวนของลูกหนี้เชาซื้อ
รถยนต ซึ่งบริษัทชะลอการปลอยสินเชื่อรถยนตเนื่องจากผลตอบแทนไมมากเมื่อเทียบกับสินเชื่อรถจักรยานยนต และจากการ
แขงขันที่รุนแรงขึ้นโดยเฉพาะดานราคาและการขยายระยะเวลาการผอนชําระยาวขึ้นของคูแขง โดยรถบางรุนอาจมีการขยาย
คางวดยาวถึง 84 งวด สําหรับคุณภาพลูกหนี้เชาซื้อรถยนตคอนขางดี โดยมีลูกหนี้คางชําระไมเกิน 3 เดือน อยูที่ 93.3% และ
คางชําระ 4-6 เดือนอยูที่ 2.6% สําหรับสวนที่คางชําระมากกวา 6 เดือน อยูที่ 4.1% โดยสวนนี้เปนลูกหนี้เกาที่มีมูลหนี้มากกวา 
100,000 บาท ที่ตองผานขั้นตอนการฟองรองเพื่อดําเนินการตัดหนี้สูญ    
 คุณภาพลูกหนี้เชาซื้อจําแนกตามการคางชําระ 
 เปรียบเทียบคุณภาพลูกหนี้รายไตรมาส แยกตามการคางชําระพบวา ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ของป 2554 มีลูกหนี้
คางชําระนอยกวา 3 เดือน อยูที่ 96.7% เทากัน สวนไตรมาส 3 และไตรมาส 4 มีลูกหนี้คางชําระนอยกวา 3 เดือน อยูที่ 96.8% 
และ 95.7% ตามลําดับ สําหรับลูกหนี้คางชําระ 4-6 เดือน เพิ่มขึ้นจาก 1.9% ในไตรมาส 3 เปน 3.3% ในไตรมาส 4 เนื่องจาก
ลูกหนี้ประสบปญหาน้ําทวมทําใหชะลอการชําระหนี้ ซึ่งผลกระทบนี้อาจตอเนื่องมาถึงไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ของป 2555 
ดานคุณภาพลูกหนี้รายป สวนที่คางชําระเกิน 3 เดือนขึ้นไป เพิ่มจาก 3.5% ในป 2553 เปน 4.3% ในป 2554 จากสาเหตุที่
ลูกหนี้ชะลอการชําระหนี้ 
   นโยบายการตั้งสํารองลูกหนี้เชาซื้อ 
              บริษัทมีนโยบายการตั้งสํารองเขมงวดโดยนําหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยมาปรับใชใหเหมาะสมกับธุรกิจ
ของบริษัท โดยลูกหนี้รถจักรยานยนตมีระยะเวลาการผอนชําระ 24 งวด บริษัทตั้งสํารองตั้งแต 1% ไปจนถึง 100% สําหรับ
ลูกหนี้ที่คางชําระเกิน 6 เดือน ซึ่งคิดเปน 25% หรือ 1 ใน 4 ของระยะเวลาการผอนชําระ สําหรับลูกหนี้รถยนตมีระยะเวลาการ
ผอนชําระ 48 งวด บริษัทตั้งสํารองตั้งแต 1% ไปจนถึง 100% สําหรับลูกหนี้ที่คางชําระเกิน 12 เดือน ซึ่งคิดเปน 1 ใน 4 ของ
ระยะเวลาการผอนชําระ 
 ความเพียงพอในการตั้งสํารอง 
 ลูกหนี้เชาซื้อของบริษัทมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ในป 2554 บริษัทมีลูกหนี้เชาซื้อสุทธิ 7,957.0 ลานบาท มีการตั้ง
สํารองหนี้สงสัยจะสูญ 380.8 ลานบาท จากปที่แลวที่ตั้งไว 365.6 ลานบาท คิดเปน 4.8% ของลูกหนี้เชาซ้ือสุทธิในป 2554 
บริษัทมีการตั้งสํารองอยางเพียงพอโดยเมื่อพิจารณาจากลูกหนี้ที่คางชําระเกิน 6 เดือน จํานวน 77.6 ลานบาท มีการตั้งสํารองหนี้
สงสัยจะสูญ 490.7% สวนลูกหนี้ที่คางชําระเกิน 3 เดือน มีจํานวน 343.3 ลานบาท มีการตั้งสํารองหนี้สูญคิดเปน 111.0%  
 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมรับทราบรายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน
ประจําป 2554 ตามที่เสนอ 

 
 นางดวงเดือน แจงวาสําหรับวาระนี้จะใชเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
ขณะนี้มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมเพิ่มเปน 78 ราย นับจํานวนหุนได 423,773,200 หุน  
 
 มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของ
บริษัทประจําป 2554 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดวย 423,773,200 หุน คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ไมเห็นดวย -ไมมี- 
งดออกเสียง -ไมมี- 
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วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2554  
 

ประธานฯ ไดให นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผูจัดการ เปนผูชี้แจงตอที่ประชุม 
 
 นางสาวปฐมา ไดกลาวชี้แจงวาในชวง 9 เดือนแรก ของป 2554 กลุมบริษัทฐิติกรมีรายไดรวม 2,446.0 ลานบาท มี
คาใชจายรวม 1,948.5 ลานบาท และมีกําไรสุทธิรวม 497.5 ลานบาท แตจากการที่เกิดภาวะน้ําทวมในไตรมาส 4 ของป 2554 
ทําใหไตรมาส 4 ป 2554 กลุมบริษัทฐิติกรมีรายไดรวม 923.6 ลานบาท มีคาใชจายรวม 796.4 ลานบาท และมีกําไรสุทธิรวม 
127.2 ลานบาท สําหรับผลประกอบการ ณ ส้ินป 2554 กลุมบริษัทฐิติกรมีรายไดรวม 3,369.6 ลานบาท เพิ่มขึ้น 490.3 ลานบาท 
หรือเพิ่มขึ้น 17.0% มีคาใชจายรวม 2,744.9 ลานบาท เพิ่มขึ้น 397.8 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 17.0% และมีกําไรสุทธิรวม 624.7 
ลานบาท เพิ่มขึ้น 92.4 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 17.4% จากป 2553 ที่มีกําไรสุทธิรวม 532.3 ลานบาท โดยป 2554 เปนปที่กลุม
บริษัททํากําไรสูงสุดติดตอกันเปนปที่ 2 ตั้งแตเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  
 สินทรัพยรวมในป 2554 มีจํานวน 8,680.6 ลานบาท เพิ่มขึ้น 13.1% จาก 7,677.7 ลานบาท เนื่องจากการขยายตัว
ของลูกหนี้เชาซื้อที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ดานหนี้สินรวมในป 2554 มีจํานวน 5,117.5 ลานบาท เพิ่มขึ้น 14.7% จาก 4,460.7 
ลานบาท และสวนของผูถือหุนรวมในป 2554 มีจํานวน 3,563.1 ลานบาท เพิ่มขึ้น 10.8% จาก 3,217.0 ลานบาท ในป 2553  
 สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2554 มีอยูในรายงาน
ประจําป 2554 ที่สงใหผูถือหุนลวงหนาแลว โดยงบการเงินดังกลาวผานการตรวจสอบรับรองจากผูสอบบัญชีและ
คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นชอบแลว  

 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น  
 
นายปราโมทย เรืองทรัพย จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามวาจํานวนเงินสด 185.4 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่

แลวเพราะสาเหตุใด และจํานวนเงินกูยืมระยะยาวสวนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป 700.0 ลานบาท บริษัทมีนโยบายชําระ
หนี้อยางไร และจากงบกําไรขาดทุนรวมพบวามีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น แตงบเฉพาะบริษัทกลับพบวามีกําไรสุทธิลดลง โดยคาใชจาย
เพิ่มขึ้นจากปที่แลวเปนเพราะสาเหตุใด และมีแนวทางจัดการอยางไรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

 
นายประพล ชี้แจงวาจํานวนเงินสดเพิ่มขึ้นเนื่องจากการปลอยสินเชื่อของบริษัทซึ่งปกติจะมีการปลอยสินเชื่อในชวง

ไตรมาส 4 เปนสวนใหญ แตเนื่องจากไตรมาส 4 ป 2554 เกิดน้ําทวม ทําใหไมสามารถปลอยสินเชื่อไดตามเปา ทําใหมีจํานวน
เงินสดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2553 สําหรับเงินกูยืมระยะยาวสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปเปนการแสดงขอมูลตามปกติ
ในงบการเงิน ทั้งนี้ในป 2554 บริษัทมีการออกหุนกู จํานวน 1,050 ลานบาท และมีเงินกูยืมระยะยาวอัตราดอกเบี้ยคงที่ จํานวน 
1,100 ลานบาท ทําใหมีหุนกูและเงินกูยืมระยะยาวรวม 2,150 ลานบาท ซึ่งทําใหมีสัดสวนหุนกูและเงินกูระยะยาวอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่คิดเปนสัดสวน 83.5% ของการกูยืมรวม และบริษัทมี Cost of fund อยูที่ประมาณ 4% ซึ่งในอีก 3-5 ปขางหนา 
หากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นคาดวาไมมีผลกับบริษัท  

 
นางสาวปฐมา ชี้แจงกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัทลดลงเนื่องจากในป 2554 บริษัทไดซ้ือบริษัท เซเทลเลม 

(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งตอมาเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท ทีเคเด็บท เซอรวิสเซส จํากัด (“TKD”) และบริษัทไดให TKD จัดเก็บหนี้ใหกับ
บริษัท ทําใหบริษัทมีคาใชจายเพิ่มขึ้น สําหรับงบกําไรสุทธิรวมมีกําไรเพิ่มขึ้นเนื่องจากไดรับเงินปนผลจาก TKD 

   
นายสิงหนาท นาคพงศพันธ ถามวาลูกหนี้คางชําระ 4-6 เดือน เพิ่มขึ้นมากในป 2554 อาจมาจากสาเหตุน้ําทวม

ในชวงไตรมาส 4 ดังนั้นหากไมมีเหตุการณน้ําทวม บริษัทคิดวาการคางชําระของลูกหนี้ที่คางชําระ 4-6 เดือน ที่มีอยู 3.3% จะ
เปล่ียนแปลงอยางไร และสินทรัพยรอการขาย เพิ่มขึ้นจาก 150 ลานบาท เปน 280 ลานบาท เปนเพราะสาเหตุใด และบริษัท
ดูแลเกี่ยวกับตนทุนการกูยืมอยางไร   
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นายประพล ชี้แจงเกี่ยวกับการคางชําระของลูกหนี้วา จากการที่ปริมาณรถในตลาดขณะนี้ยังมีไมมาก ทําใหปลอย
สินเชื่อไดไมมาก ซึ่งหากบริษัทปลอยสินเชื่อไดมากขึ้น และลูกหนี้ซึ่งสวนใหญเปนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมกลับเขามา
ทํางานไดตามปกติก็เชื่อวาการคางชําระ 4-6 เดือน จะขยับมาอยูในสวนที่คางชําระนอยกวา 3 เดือนซึ่งจะอยูราวๆ 96%  

 
นางสาวปฐมา ชี้แจงวาสินทรัพยรอการขายคือรถยึด เพิ่มขึ้นเนื่องจากไตรมาส 4 เกิดน้ําทวมทําใหการปลอยสินเชื่อ

ใหมทําไดยาก ขณะที่ปกติบริษัทจะนํารถยึดออกประมูล แตเนื่องจากน้ําทวมจึงระบายออกยากและไดเริ่มทยอยระบายออก
ตั้งแตตนป 2555 นี้แลว คาดวาภายในครึ่งปจะกลับสูภาวะปกติ สําหรับ Cost of fund ของบริษัท ในปนี้ไมนาจะปรับตัวสูงมาก 
เนื่องจากเปนการกูยืมเงินอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งหากภาวะดอกเบี้ยสูงขึ้นก็จะไมกระทบกับบริษัท   

 
เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบ

กําไรขาดทุนสําหรับรอบบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2554 ตามที่เสนอ 
 

 นางดวงเดือน แจงวาสําหรับวาระนี้จะใชเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
ขณะนี้มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมเพิ่มเปน 81 ราย นับจํานวนหุนได 423,786,000 หุน  

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 

2554 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
เห็นดวย 423,786,000 หุน คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ไมเห็นดวย -ไมมี- 
งดออกเสียง -ไมมี- 

 
วาระที่ 4   พิจารณาจัดสรรกําไรประจําป 2554 และการจายเงินปนผล 
  

ประธานฯ ไดให นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผูจัดการ เปนผูชี้แจงตอที่ประชุม 
  
นางสาวปฐมา ไดชี้แจงตอที่ประชุมวาการจัดสรรกําไรประจําปตามขอบังคับ บริษัทจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําป

ไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5  ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะ
มีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนทุนจดทะเบียนของบริษัท ปจจุบันบริษัทมีทุนสํารองตามกฎหมาย 50 ลานบาท ซึ่ง
ครบรอยละ 10 ของจํานวนทุนจดทะเบียน 500 ลานบาท แลวจึงไมตองจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายอีก  

สําหรับผลการดําเนินงานในรอบป 2554 บริษัทมีกําไรหลังหักภาษีเงินได 491.2 ลานบาท มีกําไรสะสมยังไมได
จัดสรรจํานวน 1,524.4 ลานบาท คณะกรรมการเห็นสมควรใหนําเงินกําไรมาจัดสรรเปนเงินปนผลจายใหกับผูถือหุนที่มีรายชื่อ
ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 9 มีนาคม 2555 ในอัตราหุนละ 0.58 บาท (หาสิบแปดสตางค) รวมเปนเงินทั้งส้ิน 290 
ลานบาท โดยกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 สําหรับกําไรสวนที่เหลือบริษัทจะนําไปเปนกําไร
สะสมสวนที่ยังไมไดจัดสรรตอไป  

 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดง

ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล ตามที่เสนอ  
 

 นางดวงเดือน แจงวาสําหรับวาระนี้จะใชเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
ขณะนี้มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมเพิ่มเปน 84 ราย นับจํานวนหุนได 423,815,000 หุน  

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินเงินประจําป 2554 ใน

อัตราหุนละ 0.58 บาท (หาสิบแปดสตางค) รวมเปนเงินทั้งส้ิน 290 ลานบาท โดยกําหนดจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน ในวันที่ 
10 พฤษภาคม 2555 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
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เห็นดวย 423,815,000 หุน คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ไมเห็นดวย -ไมมี- 
งดออกเสียง -ไมมี- 
 

วาระที่ 5   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 
  
 ประธานฯ ไดให นางดวงเดือน พิมพสกุล เปนผูชี้แจงรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการตอที่ประชุม  

 
นางดวงเดือน 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 ซึ่งไมไดอยูในที่ประชุมในวาระนี้ ใหกลับเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ทานเปนผูที่มีความรูความสามารถและมีความ
เชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี ซึ่งมีประวัติกรรมการแตละทานตามเอกสารแนบที่จัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญ
ประชุมแลว ไดแก  

1. นางสาวปฐมา พรประภา  กรรมการผูจัดการ 
2. นางสาวอรพินธุ ชาติอัปสร  กรรมการอิสระ 
3. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา  กรรมการ 
4. นางรัชดา ศรีวิโรจนวงศ  กรรมการ 

  
นางดวงเดือน ไดแจงตอที่ประชุมวาการเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดจากผูถือ

หุนทุกรายทั้งที่ลงคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนครั้งเดียวหลังจากผูถือหุน
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลครบทั้ง 4 ทานแลว สําหรับวาระนี้จะใชเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหกรรมการทั้ง 4 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของ
บริษัท ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 
ลําดับ ชื่อกรรมการ ประเภทกรรมการ เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

1 นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผูจัดการ 423,815,000 เสียง 
(100.00%) 

0 เสียง 
(0.00%) 

0 เสียง 
(0.00%) 

2 นางสาวอรพินธุ ชาติอัปสร กรรมการอิสระ 423,815,000 เสียง 
 (100.00%) 

0 เสียง 
(0.00%) 

0 เสียง 
(0.00%) 

3 นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา กรรมการ 423,815,000 เสียง 
 (100.00%) 

0 เสียง 
(0.00%) 

0 เสียง 
(0.00%) 

4 นางรัชดา ศรีวิโรจนวงศ กรรมการ 423,815,000 เสียง 
 (100.00%) 

0 เสียง 
(0.00%) 

0 เสียง 
(0.00%) 
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วาระที่ 6   พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2555                                                                                                         
 

ประธานฯ ไดให นางดวงเดือน พิมพสกุล เปนผูชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับคาตอบแทนกรรมการตอที่ประชุม 
 
นางดวงเดือน ไดกลาวชี้แจงวาสําหรับคาตอบแทนกรรมการประจําป 2555 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุม

ใหอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการในวงเงินไมเกิน 3,000,000 บาท ซึ่งมากกวาป 2554 ที่อนุมัติวงเงินไมเกิน 
2,000,000 บาท โดยกรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก ไดรับคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุมรายละ 35,000 บาท
ตอการประชุมตอครั้ง และประธานคณะกรรมการชุดยอย ไดรับเบี้ยประชุม 40,000 บาทตอการประชุมตอครั้ง ซึ่งเทากับปที่แลว 

 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดง

ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชมุพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2555 ตามที่เสนอ  
 

นางดวงเดือน แจงวาสําหรับวาระนี้จะใชเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2555 ในวงเงินไมเกิน 

3,000,000 บาท ประธานคณะกรรมการชุดยอย ไดรับเบี้ยประชุม 40,000 บาทตอการประชุมตอครั้ง กรรมการอิสระและที่
ปรึกษากรรมการจากภายนอก ไดรับคาตอบแทนเปนเบี้ยประชุมรายละ 35,000 บาท ตอการประชุมตอครั้ง ตามที่ประธานฯ 
เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดวย 423,815,000 หุน คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ไมเห็นดวย -ไมมี- 
งดออกเสียง -ไมมี- 

 
วาระที่ 7  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2555 
 

ประธานฯ ไดให นางดวงเดือน พิมพสกุล เปนผูชี้แจงรายละเอียดการแตงตั้งผูสอบบัญชีและคาสอบบัญชีตอที่ประชุม 
 
นางดวงเดือน ชี้แจงวา สําหรับป 2555 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาเสนอให 

1. นายเมธี  รัตนศรีเมธา  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่    3425     หรือ   
2. นายพิศิษฐ  ชีวะเรืองโรจน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่    2803 

              จากบริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด เปนผูสอบบัญชีสําหรับรอบบัญชีป 2555 โดยมีคาสอบบัญชีเปนเงิน 
1,950,000 บาท ซึ่งมากกวาคาสอบบัญชี 1,820,000 บาท ที่ผูสอบบัญชีไดรับในป 2554   
 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2555 ตามที่
เสนอ  

นางดวงเดือน แจงวาสําหรับวาระนี้จะใชเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 มต ิ   ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 
หรือ นายพิศิษฐ ชีวะเรืองโรจน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 จากบริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด เปนผูสอบ
บัญชีของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับรอบบัญชีป 2555 และกําหนดคาสอบบัญชีเปนเงิน 1,950,000 บาท ตามที่ประธานฯ 
เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดวย 423,815,000 หุน คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ไมเห็นดวย -ไมมี- 
งดออกเสียง -ไมมี- 



  

                   บริษัท ฐิติกร จาํกัด (มหาชน)  
                69 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240. โทร 02-310-7000 , โทรสาร 0-2318-3339  
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วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุนกู 
 

ประธานฯ ไดให นางดวงเดือน พิมพสกุล เปนผูชี้แจงตอที่ประชุม 
 

 นางดวงเดือน กลาววา ในป 2554 บริษัทฯ ไดขออนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุนกูจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน 
ภายในวงเงินไมเกิน 2,000 ลานบาท และบริษัทฯ มีการออกหุนกูไปแลวบางสวน ปจจุบันมีวงเงินหุนกูคงเหลือจํานวน 1,200 
ลานบาท ดังนั้นเพื่อเปนทุนหมุนเวียนและจัดหาทุนที่เหมาะสมในการดําเนินกิจการและขยายธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ จึงขอ
อนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุนกูชุดใหม ภายในวงเงินไมเกิน 2,000 ลานบาท ทําใหมีวงเงินในการออกและเสนอขาย
หุนกู รวมจํานวน 3,200 ลานบาท สําหรับรายละเอียดของหุนกูชุดใหมที่จะขออนุมัติออกและเสนอขาย มีรายละเอียดเบื้องตน
ดังตอไปนี้ 

 วัตถุประสงค : เพื่อเปนทุนหมุนเวียน และ/หรือการจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อดําเนินกิจการ และ/หรือขยาย
ธุรกิจในอนาคต และ/หรือชําระคืนเงินกู และ/หรือไถถอนหุนกู 
 ประเภท : หุนกู ชนิดระบุชื่อผูถือหรือไมระบุชื่อผูถือ ประเภทดอยสิทธิหรือไมดอยสิทธิ, มีหลักประกันหรือไมมี
หลักประกัน และมีผูแทนผูถือหุนกูหรือไมมีผูแทนผูถือหุนกู ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของ สภาวะตลาดในขณะออกและ
เสนอขายหุนกูในแตละคราว 
  สกุลเงิน : สกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินตางประเทศอื่น  
                มูลคาหุนกู : วงเงินไมเกิน 2,000 ลานบาท หรือในสกุลเงินตางประเทศในวงเงินเทียบเทาเงินบาทจํานวน
ดังกลาว 
 อายุ : ไมเกิน 10 ป นับตั้งแตวันออกหุนกูในแตละคราว 
 การเสนอขาย : เสนอขายหุนกูในคราวเดียว หรอืหลายคราว และ/หรือเปนโครงการ ใหแกประชาชนทั่วไป และ
นักลงทุนสถาบัน และ/หรือใหแกผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผูลงทุนประเภทสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญในประเทศ 
และ/หรือในตางประเทศ ในคราวเดียวกัน หรือตางคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงาน ก.ล.ต. 
และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ที่มีผลใชบังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุนกูนั้น 
 การไถถอนกอนกําหนด : บริษัทอาจกําหนดใหมีสิทธิหรือไมมีสิทธิไถถอนหุนกูคืนกอนครบกําหนด รวมทั้ง
การซื้อคืนหุนกู ทั้งนี้เปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไขในการออกหูนกูในแตละคราว 
 อัตราดอกเบ้ีย : ขึ้นอยูกับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุนกู หรือตามขอตกลงเงื่อนไขของหุนกู ที่
ไดออกในคราวนั้น  
 อํานาจกําหนดรายละเอียดอื่นๆ : คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการไดมอบหมาย มีอํานาจใน
การกําหนดรายละเอียด และเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนกู ดังนี้  

1. กําหนดรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของกับหุนกู รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถถอน การ
แตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู ตลอดจนกําหนดรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัด
เพียงราคา วิธีการและระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร 

2. แตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผูจัดจําหนายหลักทรัพย และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความ
นาเชื่อถือของผูออกหลักทรัพย และ/หรือหลักทรัพย และ/หรือบุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะตองมีการ
แตงตั้ง ตามกฏเกณฑที่เกี่ยวของ หรือในกรณีอื่นใดที่เห็นสมควร 

3. ติดตอ เจรจา เขาทํา ลงนาม แกไข สัญญา และ/หรือ เอกสารตางๆรวมถึงติดตอใหขอมูล ยื่นเอกสาร 
หลักฐาน กับสํานักงานก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนกู
ดังกลาว ตลอดจนดําเนินการใดๆที่เกี่ยวของหรือจําเปนไดทุกประการ ตามที่เห็นควร 

 
 นางดวงเดือน แจงวาสําหรับวาระนี้ บริษัทฯ จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการออกและเสนอ
ขายหุนกูดังกลาวดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
  



  

                   บริษัท ฐิติกร จาํกัด (มหาชน)  
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ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น  
 
ผูถือหุนถามวา D/E ของบริษัทจะเปนเทาไร ถาออกหุนกูอีกจํานวน 2,000 ลานบาท  
คุณประพลชี้แจงวา D/E จะเพิ่มเปนประมาณ 2 เทา 
 
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอีก ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯ ออก

และเสนอขายหุนกู ตามที่เสนอ 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุนกูตามที่ประธานฯ เสนอ ดวย

คะแนนเสียง ดังนี้ 
เห็นดวย 423,815,000 หุน คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ไมเห็นดวย -ไมมี- 
งดออกเสียง -ไมมี- 

 
วาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
  

ประธานฯ ไดใหนายประพล พรประภา แจงที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกิจกรรมฉลองครบรอบ 40 ปของการดําเนินงาน
ของบริษัท 

 
นายประพล แจงวาเนื่องจากป 2555 เปนปที่บริษัทเปดดําเนินงานครบรอบ 40 ป บริษัทจึงไดจัดกิจกรรมพิเศษใหกับ

ลูกคาและรานคาผูแทนจําหนายรถจักรยานยนตเพื่อเปนการตอบแทนลูกคาเนื่องในโอกาสพิเศษดังกลาว โดยมีการจัดกิจกรรม
ฉลองครบรอบ 40 ป แจก 40 ลานบาท ดังนี้ 

1. จับรางวัลใหญ 800 รางวัล โดยผูทําสัญญาเชาซื้อและรานคาผูจําหนายรถจักรยานยนต  ทําสัญญาเชาซื้อตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2555 จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2555 และผอนคางวดตามกําหนด มีสิทธิลุนรับรางวัล โดยบริษัทมีการจับ
รางวัล 4 ครั้งๆ ละ 200 รางวัล โดยจับรางวัลครั้งที่ 1 ไปแลวเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555 และจะจับรางวัลครั้งที่ 2 ในวันที่ 4 
สิงหาคม 2555, ครั้งที่ 3 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2555 และครั้งที่ 4 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2555 โดยจะประกาศผลการจับรางวัลทาง 
website www.tk.co.th ในสวนของรานคาที่จําหนายจะไดรับรางวัลเชนเดียวกับลูกคา สําหรับรางวัล ไดแก รถจักรยานยนต 
HONDA, I Phone 4, กลอง Cannon – G12, Home Theater – Yamaha, TV Sony LCD 32”,เครื่องซักผา LG –12 Kg, ตูเย็น 
Mitsubishi และมือถือ Samsung Galaxy SL-4G รวมทั้งส้ิน 800 รางวัล รวมมูลคาประมาณ 20 ลานบาท 

2. โครงการซื้อ พ.ร.บ. ตอภาษีฟรี โดยลูกคาที่ครบกําหนดและตอภาษีในป 2555 เมื่อซ้ือ พ.ร.บ. กับบริษัท จะไดรับ
การตอภาษีฟรี โดยเริ่มตั้งแต 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 รวมมูลคาประมาณ 20 ลานบาท 

 คุณประพล กลาววา สําหรับการลงทุนตางประเทศ มีผูถือหุนสงคําถามลวงหนาทางเว็บไซตของบริษัท และมีการถาม
คําถามเดียวกันนี้ในที่ประชุมวาไดทราบจากสื่อตางๆ เกี่ยวกับเรื่องที่บริษัทมีแผนขยายการลงทุนไปตางประเทศ ซึ่งในการ
ลงทุนในธุรกิจเชาซื้อนั้น อาจตองใชระยะเวลาศึกษาระเบียบขอบังคับ และวัฒนธรรมของแตละประเทศ รวมถึงขอกําหนด
เกี่ยวกับศาสนา และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจสินเชื่อ สําหรับเวียดนามและอินโดนีเซียเปนตลาดที่นาสนใจ โดยบริษัทไดมี
การศึกษาทางเลือก เชน เขาไปเปดเอง, การเขารวมลงทุน (Joint venture) หรือซื้อธุรกิจที่มีอยูแลว แตก็ตองรอจังหวะ โดยคาด
วาจะมีความคืบหนาในอีก 1-2 ปขางหนา และที่ผานมาบริษัทตั้งเปารับพนักงานเพิ่มประมาณ 400 อัตรา โดยรับมาได
ประมาณ 50 อัตรา เพื่อเตรียมรองรับการขยายธุรกิจ ปจจุบันบริษัทมีสาขาคลอบคลุม 46 จังหวัด และมีหลายจังหวัดที่ตั้งเปา
เปดสาขาเพิ่ม รวมทั้งเตรียมพรอมไปประจําตางประเทศ   

 
ประธานฯ ไดสอบถามวามีผูถือหุนจะเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา หรือมีขอคิดเห็น หรือคําถามจะสอบถามหรือไม 
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นายชวลิต เจริญยิ่งวัฒนา ถามวาคาตอบแทนกรรมการในป 2554 ที่อนุมัติวงเงิน 2,000,000 บาท ขอใหชี้แจงวาใช
จริงเทาไร และกรรมการแตละทานไดรับเทาไร  

 
 นายประพล ชี้แจงวาบริษัทไดเปดเผยคาตอบแทนกรรมการและจํานวนเงินที่แตละทานไดรับในรายงานประจําป 2554 
ในหนา 26 โดยคาตอบแทนกรรมการที่ใชจริงในป 2554 มีจํานวน 1,590,000 บาท จากวงเงินที่อนุมัติไว 2,000,000 บาท  
 
 นายประพล แจงวาสําหรับคําถามจากผูถือหุนที่สงมาลวงหนาทางเว็บไซตของบริษัท สอบถามเกี่ยวกับจํานวนครั้ง
ของการประชุม และจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขาประชุมจริงในป 2554 และถามวาจํานวนคาตอบแทนกรรมการชุด
ตางๆ ในป 2555 และป 2554 ไมแตกตางกัน แตพบวาวงเงินที่เสนอใหอนุมัติในป 2555 เพิ่มขึ้น 1,000,000 บาท เปน 
3,000,000 บาท ขอทราบวาบริษัทวางแผนจายคาตอบแทนอยางไร ซึ่งในสวนของจํานวนครั้งของการประชุม และจํานวนครั้งที่
กรรมการแตละทานเขาประชุมจริง มีขอมูลอยูในรายงานประจําป 2554 ในหนา 20 สําหรับคาตอบแทนซึ่งจายในรูปของคา
เบี้ยประชุมป 2555 จํานวนคาเบี้ยประชุมยังคงเทาเดิม แตขออนุมัติเพิ่มวงเงินใหเพียงพอหากมีวาระพิเศษที่ตองประชุมเพิ่ม 
 
 ผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุนทานหนึ่งถามวา บริษัทปลอยสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตทุกหอหรือไม ยี่หอใดมากที่สุด 
และจะขยายสาขาใหครบทุกจังหวัดหรือไม และใชเวลาเทาไร 
 

นายประพล ชี้แจงวาบริษัทมีการปลอยสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตยี่หอหลักๆ ที่มีจําหนายในตลาดโดยยี่หอฮอนดา
มากที่สุด สําหรับการขยายสาขาอาจไมครบทุกจังหวัด โดยบางพื้นที่อาจตองพิจารณาเรื่องความปลอดภัย สําหรับจังหวัด
ใหญๆ ก็อาจเปดมากกวา 1 สาขา และอาจใชระยะเวลา 3-5 ป 

 
นายสิงหนาท นาคพงศพันธ ถามวา Port ลูกหนี้เชาซื้อของบริษัทหากจะเติบโตเปนประมาณ 10,000 ลานบาท 

บริษัทคาดวาจะตองใชเวลาเทาไร และหากมีบริษัทการเงินใหญๆ ที่มีเงินทุนมากจะเขามาในธุรกิจเชาซื้อ บริษัทมองประเด็นนี้
อยางไร 

 
นายประพล ชี้แจงวาการที่ Port สินเชื่อเชาซื้อจะเติบโตเปนประมาณ 10,000 ลานบาท คาดวานาจะใชเวลา

ประมาณ 3 ป และบริษัทเปนผูนําดานสินเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนตในเขตกรุงเทพฯ มาเปนระยะเวลากวา 29 ป ซึ่งหากจะมี
บริษัทการเงินใหญๆ ที่มีเงินทุนมากเขามาในธุรกิจเชาซื้อรถจักรยายนต ก็ไมเปนปญหากับบริษัท 

 
 นายนริศ สุขเลิศ ผูถือหุนซึ่งไดสงขอเสนอแนะและคําถามลวงหนาทางเว็บไซตของบริษัท และขอใหมีการชี้แจงในที่
ประชุม โดยขอเสนอแนะและประเด็นคําถามมีดังนี้ 
 
 1. ผูถือหุนมีขอเสนอแนะวาบริษัทควรระบุชื่อผูถือหุนที่ซักถามในรายงานการประชุมเพื่อความถูกตองครบถวน เพื่อผู
ถือหุนทานนั้นทบทวน จะไดตรวจสอบไดวาถูกตองตรงตามนั้นจริงหรือไม 
 
 นางดวงเดือน ชี้แจงวาปกติจะมีการระบุชื่อผูถือหุนที่ซักถาม แตเนื่องจากผูที่ซักถามบางทานไมไดแนะนําตัวในที่
ประชุม ทําใหบันทึกรายงานการประชุมแตเพียง “ผูถือหุนไดสอบถามวา......” และในการประชุมครั้งนี้ไดมีการชี้แจงกอนเริ่ม
การประชุมวา ในระหวางการพิจารณาในแตละวาระ ถาผูถือหุนมีคําถาม ขอใหแนะนําตัวโดยแจงชื่อผูถือหุนเพื่อบันทึกไวใน
รายงานการประชุม  
 
 2. โครงสรางรายไดของกลุมบริษัท ในรายงานการประชุม หนา 10 ขอใหอธิบายเพิ่มเติมในสวนของหนี้สูญรับคืนซึ่งมี
จํานวนสูงมากทุกปและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
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 นายประพล ชี้แจงวา โครงสรางรายไดของกลุมบริษัท อยูในรายงานประจําป หนา 10 ไมไดอยูในรายงานการประชุม 
สําหรับหนี้สูญรับคืนคือสวนของหนี้ที่บริษัทไดรับชําระมาจากลูกหนี้เชาซื้อ ที่กอนหนานั้นบริษัทได Write off ไปแลว ภายหลังมี 
Write back คือไดรับชําระหนี้มาเปนเงินหรือยึดรถกลบัมา สวนสาเหตุที่มีจํานวนสูงมากทุกปและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นั้นเกิดจากการ
เพิ่มขึ้นของ Port ลูกหนี้เชาซื้อ และการตัดหนี้สูญที่รวดเร็ว แตถึงจะตัดหนี้สูญไปแลว บริษัทก็ยังมีหนวยงานพิเศษตามหนี้
เหลานี้อยู 
 
 3. กําไรสุทธิของงบการเงินรวมเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับป 2553 จาก 532.3 ลานบาท เปน 624.7 ลานบาท แตในงบ
การเงินเฉพาะกิจการกลับพบวามีกําไรสุทธิลดลง จาก 516.9 ลานบาท เปน 491.2 ลานบาท ไมทราบเปนเพราะเหตุใด 
 
 นางสาวปฐมา ชี้แจงวาเนื่องจากการที่บริษัทไดเขาซื้อบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จํากัด และภายหลังเปลี่ยนชื่อ
เปนบริษัท ทีเคเด็บท เซอรวิสเซส จํากัด หรือ TKD ซึ่งทําธุรกิจใหบริการจัดเก็บหนี้ โดยบริษัทถือหุน รอยละ 99.99 และบริษัท
ไดให TKD จัดเก็บหนี้ใหกับบริษัท สงผลทําใหมีคาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้น ทําใหกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ
ลดลงบาง แตกําไรสุทธิในภาพรวมดีขึ้น  
 
 4. ลูกหนี้คางชําระตั้งแต 1- 6 เดือน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2553 เปนเพราะเหตุใด นาเปนหวงหรือไม และบริษัทมี
แนวทางปองกันแกไขอยางไร 
 
 นางสาวปฐมา ชี้แจงวาชวงกอนไตรมาส 4 ป 2554 หรือกอนเกิดน้ําทวม สัดสวนของลูกหนี้คางชําระตั้งแต 1-6 เดือน 
คอนขางคงที่และมีแนวโนมลดลง แตผลกระทบจากน้ําทวมในไตรมาส 4 สงผลใหลูกคาบางพื้นที่ประสบภัย มีปญหาไม
สามารถผอนคางวดได ทําใหยอดลูกหนี้คางชําระส้ินป 54 เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งบริษัทมีมาตรการชวยเหลือลูกคาเหลานี้ โดยยกเวน
คาธรรมเนียมการคางชําระ ซึ่งคาดวาลูกหนี้จะกลับสูสภาพปกติไมเกินไตรมาส 2 ของป 2555  
 
 5. ขอใหนําเสนอผลตอบแทนโดยภาพรวม เมื่อบริษัทไดทําการซื้อบริษัท เซเทเลม (ประเทศไทย) จํากัด มาแลว 
 
 นายประพล ชี้แจงวาเนื่องจากบริษัท เซเทเลม (ประเทศไทย) จํากัด มีฐานลูกคาอยูประมาณ 1,000,000 ราย ทําให
บริษัทฯ ไดฐานขอมูลลูกคาเพิ่มขึ้น จากเดิมที่มีอยูประมาณ 2,000,000 ราย เพิ่มขึ้นเปน 3,000,000 ราย 
 
 6. การจายปนผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนขอกําหนดของ กลต. หรือไม อยางไร และถางบการเงินเฉพาะของ
บริษัทมีแนวโนมกําไรลดลงเรื่อยๆ แตไปเพิ่มที่งบการเงินรวม ผูถือหุนมีโอกาสไดรับปนผลนอยลงใชหรือไม เพราะดูจากปนี้ ตัว
เงินไดมากกวาปที่แลว แตเมื่อคิดเปนรอยละของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ พบวาเกือบเต็มนโยบายการจายปนผล
ที่จายไมเกิน 60% ของกําไรสุทธิแลว ซึ่งก็คือจาย 59% แลว 
 
 นายประพล ชี้แจงวาไมใชขอกําหนดของ กลต. แตเปนแนวทางปฏิบัติตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการคาชี้แจงวา การ
จายเงินปนผลของบริษัท จะตองจายจากเงินกําไรซึ่งเกิดจากผลประกอบการในรอบปบัญชีตามหลักฐานจากงบการเงินเฉพาะ
บริษัท (กิจการ) สําหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทมีกําไรลดลงเนื่องจากมีคาใชจายเพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัท เซเลเลม (ประเทศ
ไทย) จํากัด หรือในปจจุบันคือ TKD โดย TKD มีรายไดจากการที่บริษัทจางให TKD เก็บหนี้ให แตเนื่องจาก TKD ตองลางผล
ขาดทุนสะสมใหหมดกอน เมื่อมีกําไรจึงสามารถจายเงินปนผลใหกับบริษัทได ซึ่งถาหากผลประกอบการของ TKD ดีขึ้น งบ
การเงินเฉพาะบริษัทก็จะดีขึ้น 
 
  

 



  

                   บริษัท ฐิติกร จาํกัด (มหาชน)  
                69 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240. โทร 02-310-7000 , โทรสาร 0-2318-3339  
                URL : http://www.tk.co.th , Email : investor@tk.co.th 

 

13 

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอื่นหรือสอบถามเพิ่มเติมแลว ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนที่มาประชุมและ
ปดประชุมเวลา 15.30 น. 

 
     

 
  
 

      
______________________________________                                        

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

 


