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ที่ TK.015/ 2558

วันที่ 1 มีนาคม 2558

เรื่ อง
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้ วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557
2. รายงานประจําปี 2557
3. คําชี ้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4. หนังสือมอบฉันทะ (สําหรับหนังสือมอบฉันทะฉบับภาษาอังกฤษ) ผู้ถือหุ้นทีส่ นใจ
สามารถ Download ข้ อมูลได้ จาก Website ของบริ ษัท
http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/th/03investor/0202invitation.html
5. เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 5
6. เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 8
7. ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริ ษัทเสนอชื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะ
8. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้ าร่ วมประชุม
9. ข้ อบังคับบริ ษทั ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. แผนที่ห้องประชุมใหญ่ อาคาร เอส.พี.อาเขต บริ ษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษัท ฐิ ติกร จํากัด (มหาชน) ได้ กําหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
ในวันอังคาร ที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมใหญ่ ชัน้ 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขที่ 69
ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2557 เมื่อวัน ที่ 24 เมษายน 2557
ความเป็ นมาและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557
ซึง่ บริ ษทั ฯ ได้ จดั ทํารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม และได้ ส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดแล้ ว รวมทังเผยแพร่
้
บนเว็บไซต์
ของบริ ษทั http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/th/03investor/0206report_meetingshare.html
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ 2 : รับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2557
ความเป็ นมาและเหตุผล : บริ ษทั ฯ ได้ รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2557 ตามที่ปรากฏใน
รายงานประจําปี 2557
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2557
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วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัตงิ บดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2557
ความเป็ นมาและเหตุผล : งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี 2557 สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ของบริ ษทั ฯ ได้ ผา่ นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ และได้ รับการตรวจสอบรับรองโดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ วว่าถูกต้ อง โดยสรุ ปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้
งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
รายได้ รวม
กําไรสุทธิ
กําไรต่อหุ้น

ปี 2557
8,767.2 ล้ านบาท
4,764.6 ล้ านบาท
3,679.1 ล้ านบาท
195.6 ล้ านบาท
0.39 บาท/หุ้น

ปี 2556
10,267.4 ล้ านบาท
6,253.5 ล้ านบาท
3,883.5 ล้ านบาท
428.7 ล้ านบาท
0.86 บาท/หุ้น

โดยมี รายละเอี ยดตามทีป่ รากฏในรายงานประจําปี 2557 ซึ่งได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิ ญประชุม
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมตั งิ บดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชีสิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทาน และผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบรับรองแล้ ว
วาระที่ 4 : พิจารณาจัดสรรกําไรประจําปี 2557 และการจ่ ายเงินปั นผล
ความเป็ นมาและเหตุผล : เนื่องจากบริ ษัทได้ จดั สรรกําไรไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายครบถ้ วนแล้ ว
และในปี นี ้บริ ษัทมีกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 161.4 ล้ านบาท นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ของบริ ษทั ฯ กําหนด จ่ายเงินปั นผลไม่เกินร้ อยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ของบริ ษทั ดังนัน้
บริ ษทั จึงพิจารณาจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557 ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2557
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราส่วน ร้ อยละ 55.76%
ของกําไรสุทธิ รวมเป็ นเงิน 90.0 ล้ านบาท
บริ ษัทฯ กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปั นผล (Record Date) ใน
วันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2558 และให้ รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พรบ.หลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2558 และกําหนดจ่ายเงินปั นผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 โดยมีตารางการจ่ายเงินปั น
ผลของปี 2557และปี 2556 ดังนี ้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
ปี 2557
ปี 2556
1. กําไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)
161.4 ล้ านบาท
374.0 ล้ านบาท
2. จํานวนหุ้น
500 ล้ านหุ้น
500 ล้ านหุ้น
3. เงินปั นผลจ่ายอัตราต่อหุ้น
0.18 บาท
0.43 บาท
4. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น
90.0 ล้ านบาท
215.0 ล้ านบาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล
ร้ อยละ 55.76
ร้ อยละ 57.49
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ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตั ิ
การจ่ายปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท จํานวน 500 ล้ านหุ้น
ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 90.0 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 55.76 ของกําไรหลังหักภาษี
เงินได้ ของบริ ษทั ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่กําหนดไว้ โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่
12 พฤษภาคม 2558
วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ความเป็ นมาและเหตุผล : เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจํากัด และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
ข้ อ 18 ซึง่ กําหนดให้ กรรมการออกจากตําแหน่งอย่างน้ อยหนึง่ ในสามของจํานวนกรรมการทังหมด
้
ถ้ าจํานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม ซึง่ ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จํานวน 4 ท่าน ดังนี ้
1. นางสาวปฐมา พรประภา
กรรมการผู้จดั การ
2. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปั สร
กรรมการอิสระ
3. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิน่ บุนนาค
กรรมการ
บริ ษัทฯได้ ประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัท http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/th/03investor/0209addperson_agenda.php
เชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ รวมทัง้
เสนอวาระต่างๆ แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการหรื อระเบียบวาระเข้ ามายังบริ ษัทฯ ซึง่ คณะกรรมการสรรหาฯได้ เสนอ
ให้ เลือกตังกรรมการ
้
4 ท่าน ทีพ่ ้ นจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งต่ออีกวาระ ประกอบด้ วย
1. นางสาวปฐมา พรประภา
กรรมการผู้จดั การ
2. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปั สร
กรรมการอิสระ
3. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิน่ บุนนาค
กรรมการ
(โดยประวัตกิ รรมการแต่ละท่านสามารถดูได้ ในเอกสาร ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตัง้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระจํานวน 4 ท่านในปี นี ้
กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึง่ ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯได้ พิจารณาคัดเลือก ทังนี
้ ้กรรมการ
ที่มีส่วนได้ เสียในเรื่ องนี ้ไม่ได้ ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 : พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558
ความเป็ นมาและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของบริ ษัทได้ พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการโดยกลัน่ กรองและพิจารณา อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรี ยบเทียบอ้ างอิง
จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของ
บริ ษทั เห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ดังนี ้
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องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
ปี 2558 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2557
วงเงินที่เสนอ
3,000,000 บาท
3,000,000 บาท
1. ค่าตอบแทนของกรรมการ
ค่าเบี ้ยประชุมเฉพาะครัง้ ที่มาประชุม
- กรรมการ
40,000 บาท/คน/ครัง้
40,000 บาท/คน/ครัง้
2. ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย :
กําหนดจ่ายค่าเบี ้ยประชุมเป็ นรายครัง้ เฉพาะครัง้ ที่มาประชุม
(คณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ประกอบด้ วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ)
- ประธานกรรมการชุดย่อย
45,000 บาท/คน/ครัง้
45,000 บาท/คน/ครัง้
- กรรมการชุดย่อย
40,000 บาท/คน/ครัง้
40,000 บาท/คน/ครัง้
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษทั ได้ พจิ ารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ทป่ี ระชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั กิ ําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2558
ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 7 : พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2558
ความเป็ นมาและเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริ ษทั จํานวน 3 ราย
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ าน ความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้ พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชีรวมทังได้
้ ให้ ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อขออนุมตั แิ ต่งตัง้ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล
หรื อนายพิศษิ ฐ์ ชีวะเรื องโรจน์ หรื อ นายเมธี รัตนศรี เมธา จากบริ ษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด
ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษทั ในปี ที่ผ่านมา เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ประจําปี 2558
และขออนุมตั คิ า่ ตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2558 (ปี ทีเ่ สนอ) เป็ นจํานวน 2,720,000 บาท ซึง่ มากกว่าปี 2557
ที่มีการจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ 2,240,000 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการ: โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษทั ได้
พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก บริ ษัท
เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด ตามรายชื่อต่อไปนี ้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ประจําปี
2558 โดยกําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ต่อไปนี ้เป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริ ษทั ฯ
1. นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5389 หรื อ
(เป็ นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทในปี 2557)
2. นายพิศษิ ฐ์ ชีวะเรื องโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2803 หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ)
3. นายเมธี รัตนศรี เมธา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425
(เป็ นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทในปี 2550 และเป็ น
ระยะเวลา 5 ปี ติดต่อกันในปี 2552-2556)
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ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ ไม่มีความสัมพันธ์หรื อมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/ บริ ษทั ย่อย/ ผู้บริ หาร/
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประจําปี 2558 เป็ นจํานวนเงิน
2,720,000 บาท บาท ซึง่ มากกว่า ปี 2557 ที่มีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit service) ที่
2,240,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ปี 2558 (ปี ที่เสนอ)
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด
ค่าสอบบัญชี
ค่าบริ การอื่น
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
1,000,000
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อย
1,720,000
รวม
2,720,000
-

ปี 2557 (จ่ ายจริง)
บริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด
ค่าสอบบัญชี
ค่าบริ การอื่น
880,000
1,360,000
2,240,000
-

วาระที่ 8 : พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
ความเป็ นมาและเหตุผล : เพื่อให้ เกิดความคล่องตัวในการดําเนินงานและมีผลกระทบกับการดําเนินธุรกิจน้ อยที่สุด จึง
ขออนุมตั วิ งเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน
เอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6)
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั อิ อกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท
วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรให้ จดั วาระการประชุมนี ้ไว้ ในกรณีมีผ้ ตู ้ องการ
เสนอเรื่ องใดเข้ าพิจารณา
อนึง่ บริ ษัทฯ กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันพุธ
ที่ 11 มีนาคม 2558 และให้ รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พรบ.หลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดี ที่
12 มีนาคม 2558 ทังนี
้ ้ สิทธิในการรับเงินปั นผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้ องรอการอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
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จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น และหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะ
มอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้ อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะทีแ่ นบมา
พร้ อมกัน นี ้ให้ ครบถ้ วนสมบูรณ์ พร้ อมแนบสําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และสําเนาหนังสือรั บรองนิติบุคคล(กรณี เป็ นนิติ
บุคคล) ซึง่ รับรองสําเนาถูกต้ อง โดยขอความร่ วมมือ โปรดส่งมายังบริ ษัทฯ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2558 เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการตรวจสอบเอกสารหรื อมอบให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะของท่านนํามาแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯก่อนเริ่ มประชุม โดยบริ ษัทฯจะ
เปิ ดรับลงทะเบียนตังแต่
้ เวลา 12.00 น. เป็ นต้ นไป
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นได้ รับประโยชน์สงู สุดจากการประชุม และเป็ นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น หากมีคาํ ถามที่
ต้ องการให้ บริ ษทั ฯ ชี ้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่เสนอครัง้ นี ้ สามารถส่งคําถามล่วงหน้ าได้ ที่
http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/th/03investor/10contact_investors.php หรื อโทรสารหมายเลข 02-3183339
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)
กรรมการผู้จดั การ

ที่ TK.039/2557

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557
บริษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 เมษายน 2557 เริ่ มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมใหญ่ ชัน้ 5 อาคาร เอส.พี.
อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เริ่มการประชุม
ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ เป็ นประธานที่ประชุม นายวรพงษ์ ปั งสกุลยานนท์ ทําหน้ าที่ผ้ ดู ําเนินการ
ประชุม ได้ กล่าวแนะนํ ากรรมการบริ ษัท 11 ท่าน จากทัง้ หมด 11 ท่าน ที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ ษัท และผู้สอบบัญชี เข้ า
ประชุม ดังนี ้
1. ดร.ชุมพล พรประภา
2. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปั สร
3. นายทวีป ชาติธํารง
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายพงษ์ ศกั ดิ์ พรหมโรกุล
นายวิบลู ย์ เพิ่มอารยวงศ์
นายรักสนิท พรประภา
นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
นางสาวปฐมา พรประภา
นายประพล พรประภา
นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา

11. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิน่ บุนนาค

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการและรองกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้จดั การฝ่ ายบัญชี
กรรมการและผู้จดั การฝ่ ายบริหารธุรกิจเช่าซื ้อ 1

นายจักก์ชยั พานิชพัฒน์ ที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ ษัท นายเมธี รัตนศรี เมธา และนายอัครเดช เปลี่ยนสกุล จาก
บริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เข้ าร่วมประชุม
โดยมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมรวมทังสิ
้ ้น 103 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 411,947,243 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 82.39 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
500,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริษัท
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บริษัทฯ ได้ ดําเนินการก่อนการประชุม ดังนี ้
1. บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีส่วนร่ วมในการเสนอเรื่ องที่เห็นว่ามีความสําคัญและสมควรบรรจุเป็ นระเบียบ
วาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับเลือกตังเป็
้ นกรรมการ ล่วงหน้ าเป็ นเวลา 3 เดือน ตังแต่
้
วันที่ 8 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยเมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระ
เพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเข้ ามายังบริษัทฯ
2. บริ ษัทฯ ได้ แจ้ งวาระการประชุมพร้ อมความเป็ นมาและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ
รวมทังเอกสารประกอบการประชุ
้
มต่างๆ ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้ าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น
มีเวลาศึกษาข้ อมูล และได้ แจ้ งการดําเนินการดังกล่าวของบริ ษัทฯ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบโดยผ่านช่องทางการเปิ ดเผยข้ อมูลของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557
3. บริ ษัทฯ ได้ สง่ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ไปยังผู้ถือหุ้น เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันล่วงหน้ า
ก่อนการประชุม โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557
นายวรพงษ์ กล่าวชี ้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงว่า ในการออกเสียงลงคะแนนจะ
นับ 1 หุ้นเป็ น 1 เสียง (One Share : One Vote) และจะใช้ บตั รลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่
เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ยกเว้ นวาระที่ 5 เรื่ องการเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล ซึง่ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุก
รายที่เข้ าร่ วมประชุม ทังผู
้ ้ ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในวาระ
นี ้ครัง้ เดียวหลังจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลครบทุกรายแล้ ว สําหรับผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบ
ฉันทะที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงในวาระใด ขอให้ ยกมือและบันทึกการลงคะแนนเสียงในบัตร
ลงคะแนนเสียง และประธานฯ จะให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อนํามาตรวจนับ และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ ยกมือในที่
ประชุมมีมติอนุมตั ิตามที่ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ประธานที่ประชุมได้ กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
23 เมษายน 2556 โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมที่จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
นายวรพงษ์ แจ้ งว่าในวาระนี ้จะใช้ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขณะนี ้มีผ้ ู
ถือหุ้นมาเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเป็ น 107 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 411,985,843 หุ้น
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 23
เมษายน 2556 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
411,985,843 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย -ไม่มีงดออกเสียง -ไม่มีวาระที่ 2 รั บทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2556
ประธานฯ ได้ ให้ นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้รายงานต่อที่ประชุม
นายประพล ได้ กล่าวรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2556 ซึง่ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่
20 กุมภาพันธ์ 2557 ดังมีรายละเอียดในรายงานประจําปี 2556 ดังนี ้
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ตลาดรถจักรยานยนต์
ตลาดรวมรถจักรยานยนต์ปี 2556 มียอดจําหน่าย 2,004,000 คัน ลดลง 5.7% จากที่ทําสถิติสงู สุด 2,125,646 คัน
ในปี 2555 โดยไตรมาส 1 ปี 2556 มียอดจําหน่าย 548,965 คัน เพิ่มขึ ้น 6.0% ไตรมาส 2 ปี 2556 มียอดจําหน่าย 548,423
คัน ลดลง 6.3% ไตรมาส 3 ปี 2556 มียอดจําหน่าย 494,460 คัน ลดลง 8.0% และไตรมาส 4 ปี 2556 มียอดจําหน่าย
412,152 คัน ลดลง 15.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2555 ซึง่ ยอดจําหน่ายในปี 2556 ลดลงอย่างต่อเนื่องมาตังแต่
้
ไตรมาส 2
สําหรับปี 2557 ผู้ผลิตรายใหญ่คาดว่าจะมียอดจําหน่ายรถจักรยานยนต์อยู่ที่ 1,800,000-1,850,000 คัน ซึง่ จะลดลง
ประมาณ 8-10% จากปี 2556 ตามทิศทางเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัวมาตังแต่
้ ไตรมาส 2 ของปี 2556 และต่อเนื่องมาถึงขณะนี ้
ด้ านยอดจําหน่ายรายเดือนในปี 2556 มียอดจําหน่ายตํ่ากว่าเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2555 ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ และต่อเนื่องกัน 8 เดือนซ้ อนตังแต่
้ เดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม
ส่ว นยอดจํ า หน่ า ยรถจัก รยานยนต์ เ ขตกรุ ง เทพฯ และปริ มณฑล ในปี 2556 โตขึน้ เล็ก น้ อ ย เมื่ อ เที ยบกับ ปี ก่อ น
รถจักรยานยนต์ที่มียอดจําหน่ายสูงคือ Scooter ล้ อใหญ่ และรถครอบครัว สําหรับ Big Bike เริ่มจะมียอดจําหน่ายที่สงู
สําหรับโครงสร้ างผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์ในปี 2556 Scooter มีสดั ส่วนลดลงเล็กน้ อย เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่
ชะลอตัว รถที่มีราคาสูงมีสดั ส่วนยอดขายน้ อยลง ส่วนรถ Big Bike จะมีสดั ส่วนเพิ่มขึ ้นมาพอสมควร โดยโรงงานผลิตเริ่ มผลิต
รถจักรยานยนต์ที่มี CC สูงขึ ้น จากเดิมไม่เกิน 150 CC มาเป็ น 250-500 CC และในอนาคตตลาดรถ Big Bike จะเริ่ มมียอด
จําหน่ายเพิ่มขึ ้น
ตลาดรถยนต์
ตลาดรวมรถยนต์เป็ นไปในทิศทางเดียวกับรถจักรยานยนต์ ปี 2556 ลดลง 7.3% โดยในไตรมาส 1 ปี 2556 ยอด
จําหน่ายอยูท่ ี่ 413,254 คัน เนื่องจากผลของการส่งมอบรถยนต์คนั แรกต่อเนื่องจากปี 2555 ไตรมาส 2 ปี 2556 ยอดขาย
ใกล้ เคียงกับไตรมาส 2 ปี 2555 ไตรมาส 3-4 ปี 2556 ยอดจําหน่ายลดลงอย่างชัดเจน สําหรับ 2 เดือนแรกในปี 2557 ยอด
จําหน่าย 140,188 คัน ลดลง 45.2% ลดมากกว่ารถจักรยานยนต์ ซึง่ ลดลงประมาณ 23.0% ปี นี ้ผู้ผลิตคาดการณ์วา่ น่าจะลดลง
ประมาณ 1,150,000 คัน หรื อประมาณ 13-14%
ในปี 2556 บริ ษัทฯ ได้ ขยายสาขาเพิ่มอีก 7 สาขา ทําให้ มีสาขารวมทังสิ
้ ้น 90 สาขา ครอบคลุม 53 จังหวัดทัว่ ประเทศ
และคาดว่าในปี 2557 จะเปิ ดสาขาเพิ่มอีก 3-4 สาขา เนื่องจากบริษัทสามารถเติบโตได้ อีกในระยะกลางถึงระยะยาว
สัดส่ วนของรายได้
สัดส่วนของรายได้ ของกลุม่ บริ ษัทในปี 2556 รายได้ หลักมาจากการเช่าซื ้อรถจักรยานยนต์ 75% รองลงมาคือรายได้
อื่นๆ ซึง่ โดยปกติจะอยูท่ ี่ 25% แต่ปีที่ผา่ นมาลดลงเหลือ 22% ซึง่ มาจากหนี ้สูญรับคืน, ดอกเบี ้ยล่าช้ า, ค่าต่อทะเบียน และอื่นๆ
ปี ที่ผ่านมาตัดหนี ้สูญค่อนข้ างมากแต่ยงั ไม่ได้ รับคืน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย ส่วนรายได้ ที่น้อยสุดคือเช่าซื ้อรถยนต์อยู่
ที่ 2.1%
มูลค่ าสินทรั พย์ รวมเทียบมูลค่ าลูกหนี้เช่ าซื้อ
จากมูลค่าสินทรัพย์รวม 10,267.40 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2556 ลูกหนีเ้ ช่าซือ้ 3 ไตรมาสแรก เพิ่มขึน้ 6.7% โดยทาง
บริ ษัทคาดการณ์ลกู หนี ้เช่าซื ้อน่าจะเติบโตได้ 10% แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย บริ ษัทมีนโยบายเร่งตัดหนี ้สูญมากเป็ น
พิเศษ ตังแต่
้ ปลายไตรมาส 2 จนถึงไตรมาส 4 ทําให้ ลกู หนี ้เช่าซื ้อเพิ่มขึ ้นเพียง 4.8%
การเปรี ยบเทียบลูกหนี้และคุณภาพลูกหนี้เช่ าซื้อรถจักรยานยนต์ -รถยนต์
สัดส่วนลูกหนี ้ของกลุ่มบริ ษัทประกอบด้ วย ลูกหนี ้เช่าซื ้อรถจักรยานยนต์ 85% และลูกหนี ้เช่าซื ้อรถยนต์ 15% โดย
ลูกหนี ้เช่าซื ้อรถจักรยานยนต์โตขึ ้น 7.8% และรถยนต์หดตัวลง 9.7%
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คุณภาพลูกหนี้เช่ าซื้อจําแนกตามการค้ างชําระ
ลูกหนี ้ค้ างชําระเกิน 3 เดือนขึ ้นไป มีโอกาสค่อนข้ างสูงที่จะเป็ นหนี ้เสีย โดยในปี 2554 มีอยู่กว่า 4.3%, ปี 2555 ลดลง
มาอยูท่ ี่ 3.6% และปี 2556 อยูท่ ี่ 4.4% ทางบริษัทมีนโยบายถควบคุมไม่ให้ เกินกว่า 5%
นโยบายการตั้งสํารองลูกหนี้เช่ าซื้อ
กลุม่ บริ ษัทมีนโยบายการตังสํ
้ ารองเข้ มงวดโดยนําหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยมาปรับใช้ ให้ เหมาะสมกับ
ธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท โดยลูกหนี ้เช่าซื ้อรถจักรยานยนต์มีระยะเวลาการผ่อนชําระ 24 งวด บริ ษัทตังสํ
้ ารองตังแต่
้ 1% ไปจนถึง
100% โดยลูกหนี ้เช่าซื ้อรถจักรยานยนต์ที่ค้างชําระเกิน 6 เดือน หรื อคิดเป็ น 1 ใน 4 ของระยะเวลาการผ่อนชําระทังหมด
้
บริ ษัท
ตังสํ
้ ารอง 100% ส่วนลูกหนี ้เช่าซื ้อรถยนต์มีระยะเวลาการผ่อนชําระ 48-60 งวด บริ ษัทตังสํ
้ ารองตังแต่
้ 1% ไปจนถึง 100%
โดยลูกหนี ้เช่าซื ้อรถยนต์ที่ค้างชําระเกิน 12 เดือน หรื อคิดเป็ น 1 ใน 4 ของระยะเวลาการผ่อนชําระทังหมด
้
บริ ษัทตังสํ
้ ารอง
100%
ความเพียงพอในการตั้งสํารอง
จากการขยายตัวของลูกหนีเ้ ช่าซื ้อที่เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง ทําให้ ณ สิ ้นปี 2556 กลุ่มบริ ษัทมีการสํารองค่าเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญไว้ ถึง 565 ล้ านบาท คิดเป็ น 5.8% ของลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อสุทธิก่อนหักค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ หรื อมีการตัง้
สํารองหนี ้สงสัยจะสูญสูงถึง 438% เมื่อเทียบกับยอดลูกหนี ้ที่ค้างชําระเกิน 6 เดือน จํานวน 129 ล้ านบาท และเปรี ยบเทียบกับ
ลูกหนี ้ที่ค้างชําระเกิน 3 เดือน จํานวน 422 ล้ านบาท มีการตังสํ
้ ารองหนี ้สงสัยจะสูญ คิดเป็ น 133.9% ซึง่ บริ ษัทตังสํ
้ ารองไว้ อย่าง
เพียงพอ
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
นายสุวัฒน์ กระเษี ยรอภิบาล ผู้ถือหุ้น ถามว่า รายได้ และค่าใช้ จ่ายในสภาวะเศรษฐกิจในขณะนี ้ คาดการณ์ ว่า
จะต้ องใช้ เวลาประมาณเท่าใด จึงจะกลับมาดีเหมือนปี ที่ผา่ นมา
คุณประพล ชี ้แจงว่า เนื่องจากมีปัจจัยประกอบซึ่งไม่แน่นอน อีกทังประเทศไทยไม่
้
มีรัฐบาล คาดการณ์ ว่าหลังจาก
เหตุการณ์กลับเข้ าสูภ่ าวะปกติ จะใช้ เวลาประมาณ 6 เดือน – 1 ปี จะกลับไปสูภ่ าวะปกติ
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมรับทราบรายงานประจําปี และ
รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2556 ตามที่เสนอ
นายวรพงษ์ แจ้ งว่าในวาระนี ้จะใช้ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขณะนี ้มีผ้ ู
ถือหุ้นมาเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเป็ น 113 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 411,994,443 หุ้น
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของ
บริษัทประจําปี 2556 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
411,994,443 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย -ไม่มีงดออกเสียง -ไม่มีวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรั บรอบบัญชีสนิ ้ สุด 31 ธันวาคม 2556
ประธานฯ ได้ ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ชี ้แจงต่อที่ประชุม
นางสาวปฐมา ได้ กล่าวชี ้แจงงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบบัญชีสิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 ดังนี ้
บริ ษัท ฐิ ติกร จํากัด (มหาชน)
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สินทรั พย์ และหนี้สนิ
ณ สิ ้นปี 2556 กลุม่ บริ ษัทฐิ ติกรมีสินทรัพย์รวม 10,267.40 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 6.7% จาก 9,619.87 ล้ านบาท ในปี
2555 ด้ านหนี ้สินรวม 6,253.52 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 7.5% จาก 5,819.63 ล้ านบาท ในปี 2555
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ สิ ้นปี 2556 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 4,013.92 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 5.6% จาก 3,800.24 ล้ านบาท ในปี 2555
รายได้
กลุม่ บริษัทฐิ ติกรมีรายได้ รวม 3,883.5 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 6.0% จาก 3,662.5 ล้ านบาท ในปี 2555
ค่ าใช้ จ่าย
กลุม่ บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายรวม 3,454.8 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 17.1% จาก 2,938.4 ล้ านบาท ในปี 2555
กําไรสุทธิ
กลุม่ บริษัทมีกําไรสุทธิ 428.7 ล้ านบาท ลดลง 39.8% จาก 712.1 ล้ านบาท ในปี 2555 ส่งผลให้ กําไรต่อหุ้นเป็ น 0.86
บาท/หุ้น หรื อลดลง 39.4% จาก 1.42 บาท จากปี ที่ผา่ นมา
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบบัญชีสิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 มีอยู่ในรายงาน
ประจํ า ปี 2556 ที่ ส่ ง ให้ ผ้ ู ถื อ หุ้ น ล่ ว งหน้ าแล้ ว โดยงบการเงิ น ดัง กล่ า วผ่ า นการตรวจสอบรั บ รองจากผู้ส อบบัญ ชี แ ละ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ ให้ ความเห็นชอบแล้ ว
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบ
กําไรขาดทุนสําหรับรอบบัญชีสิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 ตามที่เสนอ
นายวรพงษ์ แจ้ งว่าในวาระนี ้จะใช้ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขณะนี ้มีผ้ ู
ถือหุ้นมาเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเป็ น 114 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 411,994,543 หุ้น
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบบัญชีสิ ้นสุด 31 ธันวาคม
2556 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
411,994,543 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย -ไม่มีงดออกเสียง -ไม่มีวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกําไรประจําปี 2556 และการจ่ ายเงินปั นผล
ประธานฯ ได้ ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ชี ้แจงต่อที่ประชุม
นางสาวปฐมา ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าการจัดสรรกําไรประจําปี ตามข้ อบังคับ บริ ษัทจะต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี
ไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะ
มีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของจํานวนทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ปั จจุบนั บริ ษัทมีทนุ สํารองตามกฎหมาย 50 ล้ านบาท ซึ่ง
ครบร้ อยละ 10 ของจํานวนทุนจดทะเบียน 500 ล้ านบาท แล้ วจึงไม่ต้องจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายอีก
บริ ษัท ฐิ ติกร จํากัด (มหาชน)
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สําหรับผลการดําเนินงานในรอบปี 2556 บริ ษัทมีกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ 374.0 ล้ านบาท มีกําไรสะสมยังไม่ได้
จัดสรรจํานวน 1,911.6 ล้ านบาท คณะกรรมการเห็นสมควรให้ นําเงินกําไรมาจัดสรรเป็ นเงินปั นผลจ่ายให้ กบั ผู้ถือหุ้นในอัตรา
หุ้นละ 0.43 บาท (สี่สิบสามสตางค์) เป็ นเงินรวม 215.0 ล้ านบาท โดยจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับเงินปั นผล ตามที่ปรากฏ
รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 10 มีนาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท จํานวน 500 ล้ านหุ้น รวมเป็ น
เงิน 215.0 ล้ านบาท โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 สําหรับกําไรส่วนที่เหลือ บริ ษัทจะนําไปเป็ นเงิน
กําไรสะสมส่วนที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรต่อไป
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดง
ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล ตามที่เสนอ
นายวรพงษ์ แจ้ งว่าในวาระนี ้จะใช้ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2556 ใน
อัตราหุ้นละ 0.43 บาท (สี่สิบสามสตางค์) เป็ นเงินรวม 215.0 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปั นผลตามที่เสนอ ด้ วย
คะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
411,994,543 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย -ไม่มีงดออกเสียง -ไม่มีวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประธานฯ ได้ ออกจากที่ประชุมและมอบหมายให้ นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปั สร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ทําหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุมในวาระนี ้แทน สืบเนื่องจากประธานมีส่วนได้ เสียในวาระนี ้เนื่องจากเป็ นกรรมการที่
ต้ องออกตามวาระ
นางสาวอรพินธุ์ ทําหน้ าที่ประธานที่ประชุม ได้ ให้ นายวรพงษ์ เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
นายวรพงษ์ ได้ กล่าวว่า ข้ อบังคับของบริ ษัท ในหมวดที่ 4 ว่าด้ วยเรื่ องของคณะกรรมการ ข้ อที่ 18 กําหนดว่า ในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งอย่างน้ อยหนึ่งในสามเป็ นอัตรา ถ้ าจํานวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํ านวนใกล้ ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในปี นี ม้ ีกรรมการที่ออกตามวาระ
จํานวน 3 ท่าน จากทังหมด
้
11 ท่าน โดยคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการ
้
3 ท่าน ที่ออก
ตามวาระซึ่งไม่ได้ อยู่ในที่ประชุมในวาระนี ้ ให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติ
กรรมการแต่ละท่านตามเอกสารที่จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว มีรายชื่อดังนี ้
1. ดร.ชุมพล พรประภา
ประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา กรรมการ
3. นายทวีป ชาติธํารง
กรรมการอิสระ
ประธานฯ ได้ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระตามที่เสนอ
นายวรพงษ์ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าการเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี ้ จะเก็บบัตรลงคะแนนทังหมดจากผู
้
้ ถือหุ้นทุกราย
ทังที
้ ่ลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนครัง้ เดียวหลังจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง
เลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล ครบทัง้ 3 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอแล้ ว และแจ้ งว่าในวาระนี ้จะใช้ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ที่ ม าประชุม และมี สิท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนน และขณะนี ม้ ี ผ้ ูถื อ หุ้น มาเข้ า ร่ ว มประชุม เพิ่ ม เป็ น 117 ราย นับ จํ า นวนหุ้น ได้
412,012,743 หุ้น
บริ ษัท ฐิ ติกร จํากัด (มหาชน)
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติด้วยเสียงข้ างมาก อนุมตั ิให้ กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ของบริษัทตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
ลําดับ
ชื่อกรรมการ
1 ดร.ชุมพล พรประภา

ประเภทกรรมการ
ประธานกรรมการ

2

นายสถิตย์พงษ์ พรประภา

กรรมการ

3

นายทวีป ชาติธํารง

กรรมการอิสระ

เห็นด้ วย
410,096,243 เสียง
(99.53%)
409,805,743 เสียง
(99.46%)
409,805,743 เสียง
(99.46%)

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
1,916,500 เสียง
0 เสียง
(0.47%)
(0.00%)
1,916,500 เสียง 290,500 เสียง
(0.47%)
(0.07%)
1,916,500 เสียง 290,500 เสียง
(0.47%)
(0.07%)

วาระที่ 6 พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2557
ดร.ชุม พล พรประภา ได้ ก ลับ เข้ า มาทํ า หน้ า ที่ ป ระธานที่ ป ระชุม ได้ ใ ห้ นายวรพงษ์ ปั ง สกุล ยานนท์ เป็ นผู้ชี แ้ จง
รายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุม
นายวรพงษ์ ได้ กล่าวชี ้แจงว่าสําหรับค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมให้
อนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท เท่ากับปี 2556 โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อย
ได้ รับค่าตอบแทนเป็ นเบี ้ยประชุม 45,000 บาทต่อการประชุมต่อครัง้ และ กรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก
ได้ รับค่าตอบแทนเป็ นเบี ้ยประชุมรายละ 40,000 บาทต่อการประชุมต่อครัง้ เท่ากับปี ที่แล้ ว
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดง
ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 ตามที่เสนอ
นายวรพงษ์ แจ้ งว่าในวาระนี ้จะใช้ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และในขณะนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเป็ น 119 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 412,013,543 หุ้น
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน
3,000,000 บาท โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้ รับค่าตอบแทนเป็ นเบี ้ยประชุม 45,000 บาทต่อการประชุมต่อครัง้ และ
กรรมการอิสระและที่ปรึกษากรรมการจากภายนอก ได้ รับค่าตอบแทนเป็ นเบี ้ยประชุมรายละ 40,000 บาทต่อการประชุมต่อ
ครัง้ ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
412,013,543 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย -ไม่มีงดออกเสียง -ไม่มีคุณชวลิต เจริ ญยิ่งวัฒนา ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้ ใส่รายละเอียดจํานวนเงินค่าตอบแทนกรรรมการประจําปี ลงในวาระ
เพื่อเปรี ยบเทียบและประกอบการพิจารณาลงมติ
คุณประพล ชี ้แจงว่า รายละเอียดของข้ อมูลดังกล่าวมีอยูใ่ นรายงานประจําปี แล้ ว แต่สําหรับการประชุมในคราวต่อไป
จะพิจารณานํามาประกอบในวาระด้ วย
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วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2557
ประชุม

ประธานฯ ได้ ให้ นายวรพงษ์ ปั งสกุลยานนท์ เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีต่อที่

นายวรพงษ์ ชี ้แจงว่า ตามข้ อกําหนดของ ก.ล.ต. ในเรื่ องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทกุ รอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี โดย
นายเมธี รัตนศรี เมธา ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงิน
ของบริษัทมาตังแต่
้ ปี 2550 และ ปี 2552-2556 รวม 5 ปี ครบวาระที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี
สําหรับปี 2557 คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาเสนอให้ อนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี โดยกําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใด
คนหนึง่ ต่อไปนี ้เป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ได้ แก่
1. นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
2. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นายเมธี รัตนศรี เมธา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425
(เป็ นผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2550 และเป็ นระยะเวลา 5 ปี ติดต่อกันในปี
2552-2556)
จากบริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีสําหรับรอบบัญชีปี 2557 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็ นเงิน
2,240,000 บาท ซึง่ มากกว่าค่าสอบบัญชี 2,070,000 บาท ที่ผ้ สู อบบัญชีได้ รับในปี 2556
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดง
ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ
นายวรพงษ์ แจ้ งว่าในวาระนี ้จะใช้ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติด้วยเสียงข้ างมาก อนุมตั ิแต่งตัง้ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5389 หรื อ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรื อ นายเมธี รัตนศรี เมธา ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3425 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สําหรับรอบบัญชี
ปี 2557 และกําหนดค่าสอบบัญชีเป็ นเงิน 2,240,000 บาท ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
411,059,360 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 99.77 ของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย -ไม่มีงดออกเสียง 954,183 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.23 ของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีคําถามหรื อข้ อเสนอแนะอื่นใดอีกหรื อไม่
คุณคมธัช โชติรัตน์ ผู้ถือหุ้น ถามว่าในขณะนี ้ TK มีสาขาประมาณ 90 แห่ง ยังไม่รวมที่จะเปิ ดใหม่ และจะมีเปิ ดใน
ต่างประเทศเพื่อรองรับ AEC ด้ วยหรื อไม่ และยอดหนี ้เสียมีประมาณกี่เปอร์ เซ็นต์
คุณประพล ชีแ้ จง ในขณะนี ้ TK มีพนักงานประจําอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้ านแล้ ว และอยู่ในระหว่างขัน้ ตอนรอรับ
ใบอนุญาต 2 ประเทศ เหตุที่ล่าช้ าเนื่องจากบริ ษัททําทุกอย่างถูกต้ องตามขันตอน
้
มีอปุ สรรคเรื่ องกฎระเบียบ ที่ต้องศึกษาให้ ดี
อีกทังเรื
้ ่ องกฎหมาย วัฒนธรรม พฤติกรรม และภาษา แต่ในขณะนี ้เรามีพนักงานที่ใช้ ภาษาท้ องถิ่นได้ บ้างแล้ ว
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สําหรับเรื่ องหนี ้เสียนัน้ ลูกหนี ้ที่ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน มีประมาณ 95.6%, ค้ างชําระตังแต่
้ 4-6 เดือน ประมาณ 3%,
เกิน 6 เดือน ประมาณ 1.4% ลูกหนี ้เช่าซื ้อสุทธิ 9,059 ล้ านบาท แบ่งเป็ นลูกหนี ้เช่าซื ้อรถจักรยานยนต์ 85% และลูกหนี ้เช่าซื ้อ
รถยนต์ 15%
คุณสุมณฑา วัฒนสินธุ์ ผู้รับมอบอํานาจ แสดงความคิดเห็นว่า วาระที่ 2 เรื่ องรับทราบผลการดําเนินงาน น่าจะเป็ น
เพียงเรื่ องแจ้ งให้ ทราบ โดยไม่ต้องลงมติ และสอบถามเรื่ องค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย เหตุใดจึงเรี ยกเก็บจาก TK
คุณเมธี รัตนศรี เมธา ผู้สอบบัญชี ชี ้แจงว่า เป็ นระเบียบของทาง กลต. ต้ องเปิ ดเผยค่าสอบบัญชีทงกลุ
ั ้ ่มบริ ษัท โดย
เรี ยกเก็บแยกตามแต่ละบริ ษัท
คุณภควัตร สุวิสทุ ธิมนตรี ผู้ถือหุ้น ถามว่า ค่าใช้ จ่ายในการตลาดมีสงู มาก และการแข่งขันรุนแรง TK มีแนวทางการ
รับมืออย่างไร
คุณประพล ชีแ้ จงว่า ฐานลูกค้ าของ TK 65-70% อยู่ต่างจังหวัด ส่วนในกรุ งเทพฯ มีประมาณ 35-30% สําหรับ
กรุ งเทพมีการแข่งขันค่อนข้ างสูง และส่วนมากคู่แข่งมักจะเริ่ มธุรกิจจากในกรุ งเทพซึง่ เป็ นเมืองหลวง ยอดจําหน่ายสูงสุด และ
เป็ นจังหวัดที่มีความหนาแน่นของประชากรสูง TK มีนโยบายที่จะขยายไปต่างจังหวัดมากกว่า เนื่องจากกับการเจริ ญเติบโต
ของ GDP ในต่างจังหวัดสูงกว่า อีกทังมี
้ สดั ส่วนยอดจําหน่ายรถจักรยานยนต์สงู ถึง 80%
คุณนฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้น ขอทราบประมาณการรายได้ , ค่าใช่จ่าย และกําไรที่จะเกิดขึน้ และการแข่งขันใน
ต่างประเทศเป็ นอย่างไร หากการแข่งขันยังน้ อยอยูจ่ ะดีไปอีกกี่ปี และประเทศเพื่อนบ้ านอีกนานเท่าใดจึงจะอิ่มตัว
คุณประพล ชี ้แจงว่า รายได้ คาดว่าน่าจะโตได้ ไม่มาก ส่วนค่าใช้ จ่ายลดลงพอสมควร เพราะถ้ าปล่อยสินเชื่อให้ ลกู ค้ า
ลดลง ค่าการตลาด Commission ก็จะลดลง สําหรับพอร์ ตเช่าซื ้อในปี นี ้โอกาสหดตัวมีสงู ส่วนค่าใช้ จ่ายในปี นี ้ควบคุมได้ ดีขึ ้น
เนื่องจากในปี ที่แล้ วมีการเร่งตัดหนี ้สูญ และจําหน่ายรถยึดไปพอสมควรแล้ ว ถ้ าเปรี ยบเทียบกับไตรมาสที่ 3 และ 4 ที่อ่อนตัวลง
มาก็น่าจะดีขึ ้น แต่ยงั ไม่ดีเท่ากับไตรมาสที่ 1 ของปี ที่แล้ ว
สําหรับตลาดของประเทศเพื่อนบ้ าน คุณประพล ชี ้แจงต่อว่า ประเทศไทย ตลาดรถจักรยานยนต์สงู สุดน่าจะไม่เกิน
2.5 ล้ านคันต่อปี โดยมีประเทศที่มีขนาดใหญ่ ได้ แก่ อินโดนีเซีย, เวียดนาม ส่วนประเทศเล็กๆ ได้ แก่ ลาว และกัมพูชา ซึง่ มีการ
เจริ ญเติมโตที่ดี
คุณกสิณา ศรี สอ้ าน รับมอบอํานาจจากสมาคมผู้ลงทุนไทย และอาสาพิทกั ษ์ สทิ ธิ์ แจ้ งต่อที่ประชุมและกล่าวชม
กรรมการที่ตอบคําถามได้ ชัดเจน รวมทังนโยบายของบริ
้
ษัทที่ไม่ต้องการคอรัปชัน่ ในการเข้ าร่ วม AEC และแนะนําว่าทาง
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) มีการจัดทําโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิการภาคเอกชนในการต่อต้ านการทุจริ ต
จึงอยากทราบว่าบริ ษัทมีความสนใจที่จะเข้ าร่ วมประกาศเจตนารมณ์ ในโครงการนี ้หรื อไม่ นอกจากนี ้มีการเตรี ยมแผนปฏิบตั ิ
งานที่เป็ นรูปธรรมให้ กบั พนักงานของบริ ษัทบ้ างหรื อไม่
คุณประพล ชี ้แจงว่า มีความสนใจ แต่ยงั ไม่ได้ ศึกษาถึงรายละเอียดว่าทุกขันตอนพร้
้
อมที่จะดําเนินการหรื อไม่ หาก
พร้ อมทางบริษัทยินดีที่จะร่วมฯ ประกาศเจตนารมณ์
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เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอเรื่ องอื่นหรื อสอบถามเพิ่มเติมแล้ ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ปิ ดประชุมเวลา 15.30 น.

______________________________________
(ดร.ชุมพล พรประภา)
ประธานกรรมการ
นางอังคณา สมชื่อ ผู้บนั ทึกการประชุม
นายวิชยั สุรนัคครินทร์ และ นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา ผู้ตรวจทาน

บริ ษัท ฐิ ติกร จํากัด (มหาชน)
69 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240. โทร 02-310-7000 , โทรสาร 0-2318-3339
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คําชี้แจงเกีย่ วกับการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น

ตามประกาศกรมพั ฒนาธุ ร กิ จ การค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์ เรื ่ อ ง กํา หนดแบบหนัง สื อ มอบฉั น ทะ
(ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 ได้กาํ หนดรู ปแบบหนังสื อมอบฉันทะในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นไว้
3 แบบ คือ
(1) แบบ ก. เป็ นหนังสื อมอบฉันทะทัว่ ไป ซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน
(2) แบบ ข. เป็ นแบบหนังสื อมอบฉันทะที่กาํ หนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
(3) แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้เฉพาะในกรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดี้ยน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้

ในกรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดี้ยน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับ
ฝากและดูแลหุน้ จะใช้หนังสื อมอบฉันทะได้ท้ งั แบบ ก. หรื อแบบ ข. หรื อแบบ ค. แบบหนึ่ งแบบใดก็ได้ สําหรับผู ้
ถือหุ ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสื อมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรื อแบบ ข.แบบใดแบบหนึ่ งเท่านั้น เพื่อมอบ
ฉันทะให้บุคคลอื่นๆเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ซึ่ งได้แนบมาพร้อมหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
โดยขอให้ผูร้ ับมอบฉันทะ โปรดนําหนังสื อมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อเชิ ญ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ มาแสดง พร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะในกรณี ท่ีมีการมอบฉันทะ เพือ่ ลงทะเบียนเข้าประชุม
ในวันประชุมด้วย

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ ซับซ้ อน)
……………………………

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

เขียนที่.………………………...……….…………………………….
วันที่………….…เดือน………….……………… พ.ศ……..………..
(1) ข้ าพเจ้ า…….………………………………………………………………………..สัญชาติ………………………….
อยูบ่ ้ านเลขที่………………ถนน……………………………………..ตําบล/แขวง……………………….…………………………….
อําเภอ/เขต………………………..………………จังหวัด……………………………..……… รหัสไปรษณีย์…………….. …………
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษทั
ฐิตกิ ร
จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
้ ้นรวม.......................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.................................. เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.................................. เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.................................. เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) …………………………………………………………...อายุ ...............ปี อยูบ่ ้ านเลขที่.....................................
............................................................................... ถนน......................................... ตําบล/แขวง.............................................
อําเภอ/เขต ....................................................... จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์................................. หรื อ
(2)…………………………………………………………...อายุ ...............ปี อยูบ่ ้ านเลขที่......................................
............................................................................... ถนน......................................... ตําบล/แขวง.............................................
อําเภอ/เขต ....................................................... จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์................................. หรื อ
(3)……………………………………………………….…. อายุ ............... ปี อยูบ่ ้ านเลขที่.....................................
................................................................................ ถนน......................................... ตําบล/แขวง............................................
อําเภอ/เขต ...................................................... จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย์...........................................
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2558 ในวันอังคาร ที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ. ห้ องประชุมใหญ่ ชัน้ 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69
ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร หรื อทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่ืนด้ วย
กิจการใดทีผ่ ้ รู ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ

………………………………….ผู้มอบฉันทะ
(……………….……………………..)

ลงชื่อ

………………………………….ผู้รับมอบฉันทะ
(……………….……………………..)

ลงชื่อ

………………………………….ผู้รับมอบฉันทะ
(……………….……………………..)

ลงชื่อ

………………………………….ผู้รับมอบฉันทะ
(……………….……………………..)

หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นทีม่ อบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กาํ หนดรายการต่ างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
…………………………….

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

เขียนที่.………………………...……….…………………………….
วันที่………….…เดือน………….……………… พ.ศ……..………..
(1)ข้ าพเจ้ า…….……………………………………………………………………..สัญชาติ……………………………..
อยูบ่ ้ านเลขที่………………ถนน……………………………………..ตําบล/แขวง……………………….…………………………….
อําเภอ/เขต………………………..………………จังหวัด……………………………..……… รหัสไปรษณีย์…………… …………
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษทั
ฐิตกิ ร
จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
้ ้นรวม.......................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.................................. เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.................................. เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.................................. เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) …………………………………………………………...อายุ ...............ปี อยูบ่ ้ านเลขที่......................................
............................................................................... ถนน......................................... ตําบล/แขวง.............................................
อําเภอ/เขต ....................................................... จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์................................. หรื อ
(2)…………………………………………………………...อายุ ...............ปี อยูบ่ ้ านเลขที่......................................
............................................................................... ถนน......................................... ตําบล/แขวง.............................................
อําเภอ/เขต ....................................................... จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์................................. หรื อ
(3)……………………………………………………….…. อายุ ............... ปี อยูบ่ ้ านเลขที่.....................................
................................................................................ ถนน......................................... ตําบล/แขวง............................................
อําเภอ/เขต ...................................................... จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย์...........................................
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2558 ในวันอังคาร ที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ. ห้ องประชุมใหญ่ ชัน้ 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนน
รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2557
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2557
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
หน้ า 1 ของจํานวน 5 หน้ า

วาระที่ 3 เรื่ อง พิจารณาอนุมัตงิ บดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชีสนิ ้ สุด 31 ธันวาคม 2557
ซึ่งผ่ านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัตจิ ัดสรรกําไรประจําปี 2557 และการจ่ ายเงินปั นผล
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
แต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
แต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ นางสาวปฐมา พรประภา
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
2. ชื่อกรรมการ
นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปั สร
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
3. ชื่อกรรมการ
นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
4. ชื่อกรรมการ
นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิน่ บุนนาค
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2558
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2558
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัตอิ อกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
หน้ า 2 ของจํานวน 5 หน้ า

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่การลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม
ข้ อเท็จจริ งประการใดให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ

………………………………….ผู้มอบฉันทะ
(……………….……………………..)

ลงชื่อ

………………………………….ผู้รับมอบฉันทะ
(……………….……………………..)

ลงชื่อ

………………………………….ผู้รับมอบฉันทะ
(……………….……………………..)

ลงชื่อ

………………………………….ผู้รับมอบฉันทะ
(……………….……………………..)

หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจํา
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ

หน้ า 3 ของจํานวน 5 หน้ า

ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริ ษทั

ฐิตกิ ร

จํากัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ในวันอังคาร ที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ. ห้ องประชุมใหญ่
ชัน้ 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานทีอ่ ่ืนด้ วย

วาระที่............................. เรื่ อง .......................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่............................. เรื่ อง .......................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่............................. เรื่ อง .......................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่............................. เรื่ อง .......................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่............................. เรื่ อง .......................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง

หน้ า 4 ของจํานวน 5 หน้ า

วาระที่............................. เรื่ อง เลือกตังกรรมการ
้
(ต่อ)
ชื่อกรรมการ ..................................................................................................
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ..................................................................................................
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………….
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………….
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………….
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………….
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………….
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง

หน้ า 5 ของจํานวน 5 หน้ า

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ูถอื หุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

………………………………
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
เขียนที่.………………………...……….…………………………….
วันที่………….…เดือน………….……………… พ.ศ……..………..
(1)ข้ าพเจ้ า…….……………………………………………………………………..สัญชาติ……………………………..
อยูบ่ ้ านเลขที่………………ถนน……………………………………..ตําบล/แขวง……………………….…………………………….
อําเภอ/เขต………………………..………………จังหวัด……………………………..……… รหัสไปรษณีย์…………… …………
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั .......................................................................................
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ฐิตกิ ร
จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
้ ้นรวม.......................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.................................. เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.................................. เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.................................. เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1) …………………………………………………………..อายุ ...............ปี อยูบ่ ้ านเลขที่.....................................
............................................................................... ถนน......................................... ตําบล/แขวง............................................
อําเภอ/เขต ....................................................... จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์................................. หรื อ
(2)…………………………………………………………...อายุ ...............ปี อยูบ่ ้ านเลขที่......................................
............................................................................... ถนน......................................... ตําบล/แขวง.............................................
อําเภอ/เขต ....................................................... จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย์................................. หรื อ
(3)……………………………………………………….…. อายุ ............... ปี อยูบ่ ้ านเลขที่.....................................
................................................................................ ถนน......................................... ตําบล/แขวง............................................
อําเภอ/เขต ...................................................... จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย์...........................................
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2558 ในวันอังคาร ที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ. ห้ องประชุมใหญ่ ชัน้ 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนน
รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทังหมดที
้
ถ่ ือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุ้นสามัญ ........................ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ............................. เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ...................... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ............................. เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด
ั้
............................................ เสียง
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง

หน้ า 1 ของจํานวน 5 หน้ า

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2557
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัตงิ บดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชีสนิ ้ สุด 31 ธันวาคม 2557
ซึ่งผ่ านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัตจิ ัดสรรกําไรประจําปี 2557 และการจ่ ายเงินปั นผล
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
แต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
แต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ นางสาวปฐมา พรประภา
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
2. ชื่อกรรมการ
นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปั สร
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
3. ชื่อกรรมการ
นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
4. ชื่อกรรมการ
นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิน่ บุนนาค
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2558
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2558
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
เห็นด้ วย...................เสียง ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
หน้ า 2 ของจํานวน 5 หน้ า

วาระที่ 8 เรื่ อง พิจารณาอนุมัตอิ อกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม
ข้ อเท็จจริ งประการใดให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ

………………………………….ผู้มอบฉันทะ
(……………….……………………..)

ลงชื่อ

………………………………….ผู้รับมอบฉันทะ
(……………….……………………..)

ลงชื่อ

………………………………….ผู้รับมอบฉันทะ
(……………….……………………..)

ลงชื่อ

………………………………….ผู้รับมอบฉันทะ
(……………….……………………..)

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้ ในเฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นทีป่ รากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
2. หลักฐานทีต่ ้ องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาํ เนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นทีม่ อบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจําต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
หน้ า 3 ของจํานวน 5 หน้ า

ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริ ษทั

ฐิตกิ ร

จํากัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ในวันอังคาร ที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ. ห้ องประชุมใหญ่
ชัน้ 5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานทีอ่ ่ืนด้ วย

วาระที่............................. เรื่ อง .......................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที่............................. เรื่ อง .......................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที่............................. เรื่ อง .......................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที่............................. เรื่ อง .......................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที่............................. เรื่ อง .......................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง

หน้ า 4 ของจํานวน 5 หน้ า

วาระที่............................. เรื่ อง เลือกตังกรรมการ
้
(ต่อ)
ชื่อกรรมการ ..................................................................................................
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
ชื่อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
ชื่อกรรมการ..................................................................................................
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………….
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………….
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………….
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………….
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
ชื่อกรรมการ……………………………………………………………………….
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง

หน้ า 5 ของจํานวน 5 หน้ า
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(สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
1.ชื่อ
ตําแหน่งปั จจุบนั
อายุ
คุณวุฒกิ ารศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตรการอบรมในปี ที่ผ่านมา
ประวัตกิ ารทํางาน
บริ ษทั จดทะเบียน
บริ ษัทจํากัดและองค์กรอื่นๆ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

การถือหุ้นในบริ ษัท

นางสาวปฐมา พรประภา
กรรมการผู้จดั การ
45 ปี
M.B.A. BABSON COLLEGE, MA.,U.S.A.
ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ คณะพาณิชย์ศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่ นที่ 3/2556, สถาบันวิทยาการประกันภัย
ระดับสูง
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านการค้ าและการพาณิชย์ รุ่ นที่ 5, สถาบันวิทยาการการค้ า
หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP3) รุ่ นที่ 3/2552
สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่ นที่ 7
หลักสูตร Director Certification Program – DCP รุ่ นที่ 50 / 2547
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ไม่มี
ปี 2544-ปั จจุบนั
กรรมการ, กรรมการผู้จดั การ บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
ปี 2557-ปั จจุบนั
กรรมการ Suosdey Finance PLC
ปี 2557-ปั จจุบนั
กรรมการ Sabaidee Leasing Co.,Ltd
ปี 2554-ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์ วสิ เซส จํากัด
ปี 2544-ปั จจุบนั
กรรมการ,กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ซี.วี.เอ. จํากัด
ปี 2544-ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษทั ชยภาค จํากัด
ปี 2550-ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษทั เล็กซ์ซสั กรุ งเทพ จํากัด
ปี 2545-2553
กรรมการ บริ ษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จํากัด
ปี 2540-ปั จจุบนั
กรรมการบริ หาร บริ ษทั เอส.พี.อินเตอร์ แนชัน่ แนล จํากัด
กรรมการ
บริ ษัทได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ ว เห็นว่า
ุ สมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
นางสาวปฐมา พรประภา มีคณ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัท จึงเห็นสมควรเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
ของบริ ษัท
จํานวน 2,000,000 หุ้น คิดเป็ น 0.40 % ของหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทังหมด
้

2

(สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
วันที่แต่งตังครั
้ ง้ แรก
ปี 2544
จํานวนปี ที่ดํารงตําแหน่ง
14 ปี
การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริ หาร ในกิจการอื่น
บริ ษทั จดทะเบียน
กรรมการ
กิจการอื่น
การดํารงตําแหน่งในกิจการ
(ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน)
ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
จํานวน
ประเภท
ธุรกิจของบริ ษทั
กรรมการ
นางสาวปฐมา พรประภา
-ไม่มี7
-ไม่มีการเข้ าร่ วมประชุม
ในรอบ ปี 2558 เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้

3

(สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
2. ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่งปั จจุบนั
อายุ
คุณวุฒกิ ารศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตรการอบรมในปี ที่ผา่ นมา
ประสบการณ์
บริ ษัทจดทะเบียน
บริ ษัทจํากัดและองค์กรอื่นๆ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร
กรรมการอิสระ
74 ปี
ปริ ญญาตรี พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี (เกียรตินยิ ม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MBA (The Gothenburg School of Economic and Business Administration,
Sweden)
MS (Accounting), MBA (International Business) University of Wisconsin (Madison)
หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program
(ACP) รุ่ นที่ 43 / 2556 สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่ นที่ 91 / 2554
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ไม่มี
ปี 2556-ปั จจุบ นั
ปี 2553-ปั จจุบนั
ปี 2550-2552
ปี 2546-2548
ปี 2544-ปั จจุบ นั
ปี 2508-2544

ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
กรรมการมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน
กรรมการ ธนาคารออมสิน
กรรมการ MMP Corporation
อาจารย์ประจําคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการอิสระ
บริ ษัทได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ ว เห็นว่า
ุ สมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปั สร มีคณ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัท จึงเห็นสมควรเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
ของบริ ษัท
การถือหุ้นในบริ ษัท
-ไม่มีวันแต่งตังครั
้ ง้ แรก
20 เมษายน 2553
จํานวนปี ที่ดํารงตําแหน่ง
5 ปี
การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริ หาร ในกิจการอื่น
การดํารงตําแหน่งใน
บริ ษทั จดทะเบียน
กรรมการ
กิจการอื่น
กิจการที่แข่งขัน/
(ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน)
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ
จํานวน
ประเภท
บริ ษทั
กรรมการ
นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปั สร
-ไม่มี1
-ไม่มีการเข้ าร่ วมประชุม
ในรอบ ปี 2557 เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ , เข้ าร่ วม
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้
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(สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
3.ชื่อ
ตําแหน่งปั จจุบนั
อายุ
คุณวุฒกิ ารศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
หลักสูตรการอบรมในปี ที่ผ่านมา
ประสบการณ์
บริ ษทั จดทะเบียน

นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
กรรมการ
55 ปี
ปริ ญญาตรี พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่ นที่ 17/2547
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ไม่มี
ปี 2554-ปั จจุบนั

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี บริ ษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
กรรมการ Suosdey Finance PLC
กรรมการ Sabaidee Leasing Co.,Ltd
กรรมการ บริ ษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์ วสิ เซส จํากัด
กรรมการ บริ ษัท ชยภาค จํากัด
กรรมการ บริ ษทั ซี.วี.เอ.จํากัด

ปี 2545-ปั จจุบนั
ปี 2537-ปั จจุบนั
บริ ษัทจํากัดและองค์กรอื่นๆ
ปี 2557-ปั จจุบนั
ปี 2557-ปั จจุบนั
ปี 2554-ปั จจุบ นั
ปี 2553-ปั จจุบนั
ปี 2545-ปั จจุบนั
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
บริ ษัทได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ ว เห็นว่า
ุ สมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา มีคณ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัท จึงเห็นสมควรเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
ของบริ ษัท
การถือหุ้นในบริ ษัท
จํานวน 150,000 หุ้น คิดเป็ น 0.03 % ของหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทังหมด
้
วันแต่งตังครั
้ ง้ แรก
ปี 2545
จํานวนปี ที่ดํารงตําแหน่ง
13 ปี
การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริ หาร ในกิจการอื่น
บริ ษทั จดทะเบียน
การดํารงตําแหน่งใน
กิจการอื่น
กิจการที่แข่งขัน/
ผู้ทีได้ รับเสนอชื่อเป็ น
กรรมการ
(ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน)
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
จํานวน
ประเภท
ของบริ ษัท
กรรมการ
นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา
-ไม่มี5
-ไม่มีการเข้ าร่ วมประชุม
ในรอบ ปี 2557 เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ และ เข้ าร่ วม
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2 ครัง้ จาก 2 ครัง้
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(สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
4.ชื่อ
ตําแหน่งปั จจุบนั
อายุ
คุณวุฒกิ ารศึกษา
หลักสูตรการอบรม
หลักสูตรการอบรมในปี ที่ผ่านมา
ประสบการณ์
บริ ษทั จดทะเบียน

บริ ษัทจํากัดและองค์กรอื่นๆ

นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุนนาค
กรรมการ
60 ปี
ปริ ญญาตรี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่ นที่ 116 / 2558
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ไม่มี
ปี 2557- ปั จจุบ นั
ปี 2556- ปั จจุบ นั
ปี 2555- 2556
ปี 2554- 2555
ปี 2551- 2554

กรรมการ บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
ผู้จดั การฝ่ ายบริ หารธุรกิจเช่าซื ้อ 1 บริ ษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
ผู้จดั การฝ่ ายบริ หารธุรกิจเช่าซื ้อ 2 บริ ษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
ผู้จดั การฝ่ ายบริ หารธุรกิจเช่าซื ้อ 3 บริ ษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
ผู้จดั การฝ่ ายบริ หารหนี ้ กรุ งเทพ 2 และ
รักษาการผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั กิ าร 1 บริ ษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์ วสิ เซส จํากัด
ผู้จดั การฝ่ ายขาย บริ ษทั สินพล จํากัด
รองผู้จดั การฝ่ ายขายและการตลาด บริ ษทั สินพล จํากัด
รองผู้จดั การฝ่ ายสินเชื่อ บริ ษัท สินพล จํากัด
ผู้จดั การบริ หารสาขา บริ ษทั สินพล จํากัด

ปี 2557- ปั จจุบ นั
ปี 2550-2551
ปี 2549-2550
ปี 2548-2548
ปี 2545-2548
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
บริ ษัทได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ ว เห็นว่า
ุ สมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิน่ บุนนาค มีคณ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัท จึงเห็นสมควรเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษทั
การถือหุ้นในบริ ษัท
-ไม่มีวันแต่งตังครั
้ ง้ แรก
20 กุมภาพันธ์ 2557
จํานวนปี ที่ดํารงตําแหน่ง
1 ปี
การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริ หาร ในกิจการอื่น
บริ ษทั จดทะเบียน
การดํารงตําแหน่งใน
กิจการอื่น
กิจการที่แข่งขัน/
ผู้ทีได้ รับเสนอชื่อเป็ น
กรรมการ
จํานวน
ประเภท (ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน) เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ
บริ ษทั
กรรมการ
นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิน่ บุนนาค
-ไม่มี1
-ไม่มีการเข้ าร่ วมประชุม
ในรอบ ปี 2557 เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้
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(สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
นิยามกรรมการอิสระที่บริ ษัทกําหนดขึ ้น
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง (นับรวมการถือหุ้นของผู้ทเ่ี กี่ยวข้ องด้ วย)
2. ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา หรื อผู้ที่มีอํานาจควบคุม
ของ บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทังในปั
้ จจุบนั และช่วง 2 ปี ก่อน
ได้ รับแต่งตัง้
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง
และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้
เป็ นผู้บริ หาร หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อ ย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ ง ใน
ลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทัง้ ไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หาร ของผู้ที่ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทังในปั
้ จจุบนั และช่วง 2 ปี ก่อนได้ รับแต่งตัง้ ทังนี
้ ้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทํา
รายการทางการค้ า ทีก่ ระทําเป็ นปกติเพื่อ ประกอบกิจการ การเช่าหรื อ ให้ เช่าอสังหาริ มทรั พย์ รายการเกี่ยวกับ
สินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึง่ มีมลู ค่ารายการตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่
มีตวั ตนสุทธิของบริ ษทั หรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํา่ กว่า
5. ไม่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง และไม่เป็ นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ ูสอบ
้ จจุบนั และ
บัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งสังกัดอยู่ ทังในปั
ช่วง 2 ปี ก่อนได้ รับแต่งตัง้
6. ไม่เ ป็ นผู้ให้ บ ริ ก ารทางวิชาชี พใดๆ ซึง่ รวมถึงการเป็ นที่ปรึ ก ษาทางกฎหมายหรื อ ที่ป รึ กษาทางการเงิน ซึง่ ได้ รั บ
ค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ทังนี
้ ้ในกรณีผ้ ใู ห้ บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิตบิ คุ คล ให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การ ของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย ทังในปั
้ จจุบนั และช่วง 2 ปี ก่อนได้ รับแต่งตัง้
7. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้ รั บแต่ง ตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็ นตั วแทนของกรรมการบริ ษัท ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ถือ หุ้นซึ่ง เป็ นผู้ท่ ี
เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั
8. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัท
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(สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
บริ ษัทได้ กําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริ ษัทซึ่ง เท่ากับ ข้ อกําหนดของ ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่ องการถือ
หุ้นในบริ ษัท คือ กรรมการอิสระของบริ ษัทต้ องถือหุ้นในบริ ษทั ไม่เกิน 1% ของจํานวนหุ้นทีม่ ีสิทธิออกเสียงทังหมดนอกจากนี
้
้ ผู้ท่ีจะ
เสนอแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
ลักษณะความสัมพันธ์

รายชื่อกรรมการทีเ่ สนอแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
นางสาวอรพินธ์ ชาติอปั สร

การถือหุ้นในบริ ษัท
- จํานวนหุ้น
- สัดส่วนของจํานวนหุ้นทีม่ ีสิทธิ์ออกเสียงทังหมด
้
เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริ ษัท/ บริ ษัทย่อย
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี ้กับบริ ษัท/
บริ ษัทใหญ่/บริ ษัทย่อย/บริ ษัทร่ วม หรื อนิตบิ คุ คล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
(1) เป็ นกรรมการทีม่ ีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือน
ประจํา
(2) เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรื อ
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื ้อ/ขาย
วัตถุดบิ /สินค้ า/บริ การ การให้ ก้ ยู ืมเงินหรื อการกู้ยืม
เงิน) โดยให้ ระบุขนาดของรายการด้ วย

ไม่มี

ไม่เ ป็ น

ไม่เ ป็ น

ไม่เ ป็ น
ไม่มี

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6

หุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่จะขออนุมตั ิวงเงินในการออกและเสนอขาย มีรายละเอียดเบือ้ งต้ นดังต่ อไปนี ้
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็ นทุนหมุนเวียนและ/หรื อการจัดหาเงินทุนทีเ่ หมาะสมเพือ่ ดําเนินกิจการและ/หรื อ
ขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรื อชําระคืนเงินกู้ และ/หรื อไถ่ถอนหุ้นกู้
ประเภท : หุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรื อไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้ อยสิท ธิหรื อไม่ด้อยสิทธิ, มีหลักประกัน
หรื อไม่มีหลักประกันและมีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้หรื อไม่มีผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับความเหมาะสมของ สภาวะตลาด
ในขณะ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
สกุลเงิน : สกุลเงินบาท และ/หรื อสกุลเงินต่างประเทศอื่น
มูลค่ าหุ้นกู้ : วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท หรื อในสกุลเงินต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาท
จํานวนดังกล่าว
อายุ : ไม่เกิน 10 ปี นับตังแต่
้ วนั ออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรื อหลายคราว และ/หรื อเป็ นโครงการ ให้ แก่ประชาชน
ทัว่ ไป และนักลงทุนสถาบัน และ/หรื อให้ แก่ผ้ ลู งทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรื อ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรื อผู้ลงทุนราย
ใหญ่ในประเทศ และ/หรื อในต่างประเทศ ในคราวเดียวกัน หรื อต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรื อ สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อกฎระเบียบอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ที่มีผลใช้ บงั คับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นนั ้
การไถ่ ถอนก่ อนกําหนด : บริ ษัทอาจกําหนดให้ มีสิทธิ หรื อไม่มีสิทธิ ไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกําหนด
รวมทังการซื
้
้อคืนหุ้นกู้ ทังนี
้ ้เป็ นไปตามข้ อตกลงและเงื่อนไขในการออกหู้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบีย้ : ขึ ้นอยู่กบั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรื อตามข้ อตกลงเงื่อนไขของ
หุ้นกู้ ทีไ่ ด้ ออกในคราวนัน้
อํานาจกําหนดรายละเอียดอื่นๆ : คณะกรรมการ และ/หรื อ บุคคลทีค่ ณะกรรมการได้ มอบหมาย มี
อํานาจในการกําหนดรายละเอียด และเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี ้
1. กําหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี ้ย อายุ การไถ่
ถอน การแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกําหนดรายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้ องกับการเสนอขาย ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงราคา วิธีการและระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร
2. แต่งตังที
้ ป่ รึกษาทางการเงิน และ/หรื อผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรื อ สถาบันการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถื อของผู้ออกหลักทรั พย์ และ/หรื อหลักทรัพย์ และ/หรื อบุคคลอื่นใด ในกรณี ที่
จะต้ องมีการแต่งตัง้ ตามกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง หรื อในกรณีอื่นใดที่เห็นสมควร
3. ติดต่อ เจรจา เข้ าทํา ลงนาม แก้ ไข สัญญา และ/หรื อ เอกสารต่างๆรวมถึงติดต่อให้ ข้อมูล ยื่น
เอกสาร หลักฐาน กับสํานักงานก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ดงั กล่าว ตลอดจนดําเนินการใดๆทีเ่ กี่ยวข้ องหรื อจําเป็ นได้ ทกุ ประการ ตามทีเ่ ห็น
ควร

ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ ผ้ ูถอื หุ้นมอบฉันทะ
1. ชื่อ - นามสกุล
ประเภทกรรมการ
อายุ
ที่อยู่
สัญชาติ
คุณวุฒกิ ารศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตรการอบรมในปี ที่ผ่านมา
ประวัตกิ ารทํางาน
บริ ษัทจดทะเบียน
บริ ษัทจํากัดและองค์กรอื่นๆ

นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
74 ปี
130 หมู่บ้านปั ญญา ซ.พัฒนาการ 30 ถ.พัฒนาการ
สวนหลวง กทม. 10250
ไทย
ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินยิ ม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MBA (Accounting) The Gothenburg School of Economics and Business
Administration, Sweden
Ms.(Accounting) University of Wisconsin, Madison, USA
MBA (International Business) University of Wisconsin, Madison USA
หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program
(ACP) รุ่ นที่ 43 / 2556 สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่ นที่ 91 / 2554
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
ไม่มี
ปี 2556-ปั จจุบนั
ปี 2553-ปั จจุบนั
ปี 2550-2552
ปี 2546-2548
ปี 2544-ปั จจุบนั
ปี 2508-2544

ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
กรรมการมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน
กรรมการ ธนาคารออมสิน
กรรมการ MMP Corporation
อาจารย์ประจําคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นในบริ ษัท
-ไม่มีวันที่แต่งตังครั
้ ง้ แรก
20 เมษายน 2553
จํานวนปี ที่ดํารงตําแหน่ง
5 ปี
การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริ หาร ในกิจการอื่น
บริ ษทั จดทะเบียนอื่น
กรรมการ
จํานวน ประเภทกรรมการ
นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปั สร
การเข้ าร่ วมประชุม
การมี/ไม่มีส่วนได้ เสียในวาระ
การประชุมครัง้ นี ้

การดํารงตําแหน่งใน
กิจการอื่น
กิจการที่แข่งขัน/
(ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน) เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ
บริ ษทั
-ไม่มี1 แห่ง
-ไม่มีในรอบ ปี 2557 เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ , เข้ าร่ วม
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้
-ไม่มี- (ยกเว้ น วาระที่ 6 เรื่ อง พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ)

หน้ า 1 ของจํานวน 5 หน้ า

ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ ผ้ ูถอื หุ้นมอบฉันทะ
2. ชื่อ - นามสกุล
ประเภทกรรมการ
อายุ
ที่อยู่
สัญชาติ
คุณวุฒกิ ารศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
หลักสูตรการอบรมในปี ที่ผ่านมา
ประวัตกิ ารทํางาน
บริ ษัทจดทะเบียน

นายทวีป ชาติธาํ รง
กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
66 ปี
317/4 เอกมัย 19 ถ.สุขมุ วิท 63 คลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110
ไทย
MBA Quantitative Methods, St. Johns University
B.A. Mathematics, University of Oregon
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่ นที่ 83/ 2553
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ไม่มี
ปี 2555-ปั จจุบ นั
ปี 2552-2555
ปี 2552-ปั จจุบนั

บริ ษัทจํากัดและองค์กรอื่นๆ

ปี 2549-2552
ปี 2548-2552
การถือหุ้นในบริ ษัท
-ไม่มีวันที่แต่งตังครั
้ ง้ แรก
10 พฤศจิกายน 2552
จํานวนปี ที่ดํารงตําแหน่ง
6 ปี
การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริ หาร ในกิจการอื่น
บริ ษทั จดทะเบียนอื่น
กรรมการ
จํานวน ประเภทกรรมการ
นายทวีป ชาติธํารง
การเข้ าร่ วมประชุม

การมี/ไม่มีส่วนได้ เสียในวาระ
การประชุมครัง้ นี ้

-ไม่มี-

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
Advisor to the President, Bank Thai Plc.
Director, BT Securities Co., Ltd

กิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน)

-

-ไม่มี-

การดํารงตําแหน่งใน
กิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ
บริ ษทั
-ไม่มี-

ในรอบ ปี 2557 เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ , เข้ าร่ วม
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ และ เข้ าร่ วม
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2 ครัง้ จาก 2 ครัง้
-ไม่มี- (ยกเว้ น วาระที่ 6 เรื่ อง พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ)

หน้ า 2 ของจํานวน 5 หน้ า

ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ ผ้ ูถอื หุ้นมอบฉันทะ
3. ชื่อ - นามสกุล
ประเภทกรรมการ
อายุ
ที่อยู่
สัญชาติ
คุณวุฒกิ ารศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
หลักสูตรการอบรมในปี ที่ผ่านมา
ประวัตกิ ารทํางาน
บริ ษทั จดทะเบียน

นายพงษ์ ศกั ดิ์ พรหมโรกุล
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
74 ปี
66/5 หมู่ที่ 6 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล
จ.นครปฐม 73170
ไทย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่ นที่ 67/ 2550
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ไม่มี
ปี 2556-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
ปี 2540-2541
กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทจํากัดและองค์กรอื่นๆ
ปี 2542-2554
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท เอสพีเอสยู จํากัด (มหาชน)
ปี 2540-2541
กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ซี.วี.เอ. จํากัด
ปี 2534-2541
กรรมการ บริ ษทั อัลโกเทค จํากัด
ปี 2534-2541
กรรมการ บริ ษทั สตาร์ โพลีเมอร์ คอปอเรชัน่ จํากัด
ปี 2530-2545
กรรมการ บริ ษทั ไทยซูซูกมิ อเตอร์ จํากัด
การถือหุ้นในบริ ษัท
จํานวน 6,700 หุ้น คิดเป็ น 0.0013 % ของหุ้นทีม่ ีสทิ ธิ์ออกเสียงทังหมด
้
วันที่แต่งตังครั
้ ง้ แรก
23 เมษายน 2556
จํานวนปี ที่ดํารงตําแหน่ง
2 ปี
การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริ หาร ในกิจการอื่น
บริ ษทั จดทะเบียนอื่น
กรรมการ

การดํารงตําแหน่งใน
กิจการอื่น
กิจการที่แข่งขัน/
(ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน) เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ
บริ ษทั
-ไม่มี-ไม่มี-

จํานวน

ประเภทกรรมการ

นายพงษ์ศกั ดิ์ พรหมโรกุล

-ไม่มี-

-

การเข้ าร่ วมประชุม

ในรอบ ปี 2557 เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ , เข้ าร่ วม
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้
-ไม่มี- (ยกเว้ น วาระที่ 6 เรื่ อง พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ)

การมี/ไม่มีส่วนได้ เสียในวาระ
การประชุมครัง้ นี ้

หน้ า 3 ของจํานวน 5 หน้ า

ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ ผ้ ูถอื หุ้นมอบฉันทะ
4. ชื่อ - นามสกุล
ประเภทกรรมการ
อายุ
ที่อยู่
สัญชาติ
คุณวุฒกิ ารศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตรการอบรมในปี ที่ผ่านมา
ประวัตกิ ารทํางาน
บริ ษทั จดทะเบียน

บริ ษัทจํากัดและองค์กรอื่นๆ

นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์
กรรมการอิสระ , กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
57 ปี
108/1 ซ.อินทามะระ 22 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400
ไทย
Master of Business Administration (MBA), The University of Chicago
Graduate School of Business
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต (วศบ.) โยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่ วมเอกชน (ปรอ.) รุ่ นที่ 17
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
วุฒิบตั รหลักสูตรผู้บริ หารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง, สถาบันพัฒนาข้ าราชการ
ฝ่ ายตุลาการศาลยุตธิ รรม
หลักสูตร ผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 3
หลักสูตร Director Certification Program – DCP รุ่ นที่ 1/2542
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
หลักสูตร The Role of the Chairman Program - RCP ปี 2543
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
Certificate (Chartered Director Course), สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
Chartered Financial Planner (CFP) สมาคมนักวางแผนทางการเงินไทย
ไม่มี
ปี 2556-ปั จจุบนั

ปั จจุบนั

ปั จจุบนั
อดีต

กรรมการอิสระและ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
กรรมการ, กรรมการบริ หาร, เหรัญญิก
มูลนิธิอทุ ยานสิ่งแวดล้ อมนานาชาติสริ ิ นธร
ในพระบรมราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
กรรมการ,ประธานอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ
องค์การจัดการนํ ้าเสีย (อจน.)
กรรมการและผู้จดั การทัว่ ไป
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.)

หน้ า 4 ของจํานวน 5 หน้ า

ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ ผ้ ูถอื หุ้นมอบฉันทะ
การถือหุ้นในบริ ษัท
-ไม่มีวันที่แต่งตังครั
้ ง้ แรก
23 เมษายน 2556
จํานวนปี ที่ดํารงตําแหน่ง
2 ปี
การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริ หาร ในกิจการอื่น
บริ ษทั จดทะเบียนอื่น
กรรมการ
จํานวน
นายวิบลู ย์ เพิ่มอารยวงศ์
การเข้ าร่ วมประชุม
การมี/ไม่มีส่วนได้ เสียในวาระ
การประชุมครัง้ นี ้

-ไม่มี-

ประเภทกรรมการ
-

การดํารงตําแหน่งใน
กิจการอื่น
กิจการที่แข่งขัน/
(ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน) เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ
บริ ษทั
2 แห่ง
-ไม่มี-

ในรอบ ปี 2557 เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 4 ครัง้ จาก 5 ครัง้ และ เข้ าร่ วม
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2 ครัง้ จาก 2 ครัง้
-ไม่มี- (ยกเว้ น วาระที่ 6 เรื่ อง พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ)

หน้ า 5 ของจํานวน 5 หน้ า

1

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้ าร่ วมประชุม
ผู้เข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงเอกสารดังต่อไปนี ้ก่อนเข้ าร่ วมประชุม (แล้ วแต่กรณี)
• ผู้ถอื หุ้นที่มีสัญชาติไทย
1. ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมาร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
- หนังสือเชิญประชุม
- บัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการ
2. กรณีการมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะที่ทางบริ ษัทได้ จดั ส่งมาพร้ อมกรอกข้ อความให้ ครบถ้ วน
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการ ของผู้มอบฉันทะและ
ผู้รับมอบฉันทะทีร่ ับรองสําเนาถูกต้ อง
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิติบคุ คล
1. กรณีผ้ มู ีอํานาจลงนามแทนนิตบิ คุ คลมาร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
- หนังสือเชิญประชุม
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการ ทีร่ ับรองสําเนาถูกต้ อง
- สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพานิชย์ที่รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามแทน
นิตบิ คุ คล
2. กรณีทม่ี ีการมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะที่ทางบริ ษัทได้ จดั ส่งมาพร้ อมกรอกข้ อความให้ ครบถ้ วน
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการ ของผู้มีอํานาจลงนามแทน
นิตบิ คุ คล และผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสําเนาถูกต้ อง
- สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพานิชย์ ที่รับรองสําเนาถูกต้ อง
• ผู้ถอื หุ้นซึ่งมิได้ มีสัญชาติไทยหรื อเป็ นนิตบิ ุคคลที่จัดตัง้ ขึน้ ตามกฏหมายต่ างประเทศ
1. ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมาร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
- หนังสือเชิญประชุม
- หนังสือเดินทาง
2. กรณีการมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะที่ทางบริ ษัทได้ จดั ส่งมาพร้ อมกรอกข้ อความให้ ครบถ้ วน
- สําเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะและ ผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสําเนาถูกต้ อง
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิตบิ คุ คล
1. กรณีผ้ มู ีอํานาจลงนามแทนนิตบิ คุ คลมาร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
- หนังสือเชิญประชุม
- สําเนาหนังสือเดินทาง ที่รับรองสําเนาถูกต้ อง
- หนังสือรับรองการเป็ นนิตบิ คุ คลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิตบิ คุ คลนันตั
้ งอยู
้ ่โดยมีชื่อ
ของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คล

2

2. กรณีทม่ี ีการมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะที่ทางบริ ษัทได้ จดั ส่งมาพร้ อมกรอกข้ อความให้ ครบถ้ วน
- สําเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิตบิ คุ คลและผู้รับมอบฉันทะทีร่ ับรอง
สําเนาถูกต้ อง
- หนังสือรับรองการเป็ นนิตบิ คุ คลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิตบิ คุ คลนันตั
้ งอยู
้ ่โดยมีชื่อ
ของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิตบิ คุ คล

การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง
ประธานที่ประชุมจะแจ้ งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและนับผลการลงคะแนนเสียงให้ ทป่ี ระชุมรับทราบก่อนเข้ า
สูว่ าระการประชุม
1. การออกเสียงลงคะแนน
- ให้ นบั 1 หุ้นเป็ นหนึง่ เสียง ( 1 share : 1 vote)
และให้ ใช้ บตั รลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้ วยหรื องดออก
้
นรายบุคคล กําหนดให้ มีการเก็บบัตรลงคะแนน
เสียง ยกเว้ น ในวาระที่ 5 การแต่งตังกรรมการเป็
เสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม (ทังกรณี
้
ทผ่ี ้ ถู ือหุ้นเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง)
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด
คัดค้ าน หรื องดออกเสียง โปรดยกมือขึ ้น
• หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้ าน หรื องดออกเสียง ให้ ผ้ ถู ือหุ้นบันทึกการลงมติ
คัดค้ านหรื องดออกเสียงในบัตรลงคะแนนทีเ่ จ้ าหน้ าที่ได้ แจกให้ กอ่ นเข้ าประชุม
และประธานฯ จะให้ เจ้ าหน้ าที่นําบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่คดั ค้ านหรื องดออก
เสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ ยกมือในที่ประชุมมีมติให้
อนุมตั ติ ามที่ประธานฯเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
• หากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้ าน หรื องดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็ น
เอกฉันท์ให้ อนุมตั ติ ามที่ประธานฯเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ ู
ถือหุ้นได้ ทําเครื่ องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้ แล้ วว่า ประสงค์จะลงมติคดั ค้ าน
หรื องดออกเสียงประการใด ซึง่ ทางบริ ษัทได้ บนั ทึกคะแนนเสียงที่คดั ค้ านหรื องด
ออกเสียงดังกล่าวนันในการลงมติ
้
ในแต่ละวาระไว้ ด้วยแล้ ว
- ผู้ถือหุ้นทีม่ อบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุมแทนและให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามทีผ่ ้ ถู ือหุ้นระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนัน้ บริ ษทั จะนํา
การออกเสียงลงคะแนนตามทีผ่ ้ ถู ือหุ้นระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวมไว้ ล่วงหน้ า
ในชณะทีผ่ ้ รู ับมอบฉันทะลงทะเบียนเรี ยบร้ อยแล้ ว เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ รู ับมอบ
ฉันทะไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนําคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการ
ออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวข้ างต้ น
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ข้ อบังคับบริ ษัท ฐิ ติกร จํากัด (มหาชน) ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 34. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มกี ารประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสีเ่ ดือน
นับตังแต่
้ วนั สิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอืน่ นอกจากทีก่ ล่าวแล้ ว ให้ เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้ สดุ แต่เห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้น
รวมกันนับจํานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในห้ าของจํานวนหุ้นทีจ่ ําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้ า
คนซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั้
าชื่อกันทําหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยก
ประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าว ซึง่ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่
วันทีไ่ ด้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 35. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน
เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ ชดั เจน
ว่าเป็ นเรื่องจะเสนอเพือ่ ทราบ เพือ่ อนุมตั ิ หรื อเพือ่ พิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการใน
เรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม
การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทให้ จัด ขึน้ ณ ห้ องอันเป็ นที่ตัง้ สํา นักงานใหญ่ ข องบริ ษัท หรื อจัง หวัด
ใกล้ เคียงหรื อที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการกําหนด
ข้ อ 36. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่
การมอบฉันทะต้ องทําเป็ นหนังสือตามแบบทีน่ ายทะเบียนกําหนด
ข้ อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อย
กว่ายี่สบิ ห้ าคน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจํานวนหุ้นทีจ่ ําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมือ่ ล่วงเวลานัดไปแล้ วหนึ่งชัว่ โมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา
เข้ าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีก่ ําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอให้
การประชุมนันเป็
้ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ มิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอให้ นัด
ประชุมใหม่ และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้
ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 38. ประธานกรรมการเป็ นประธานในทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น ถ้ าประธานกรรมการไม่มาเข้ าประชุม
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ จนล่วงเวลานัดไปแล้ วครึ่งชัว่ โมง ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่
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ประชุมแทน ถ้ าไม่มีหรื อมีแต่ไม่มาเข้ าประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือ
หุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในทีป่ ระชุม
ข้ อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ ถือว่าหุ้นหนึง่ มีหนึง่ คะแนน มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้
ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
1) ในกรณี ปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนทีส่ าํ คัญให้ แก่บคุ คลอืน่
ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอืน่ หรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
ค) การทํา แก้ ไขหรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่
สํ า คัญ การมอบหมายให้ บุค คลอื น่ เข้ า จัด การธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท หรื อ การรวมกิ จ การกั บ บุ ค คลอื น่ โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ง) การแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
จ) การเพิม่ ทุนหรื อลดทุนของบริ ษัท หรื อการออกหุ้นกู้ของบริ ษัท
ฉ) การควบหรื อเลิกบริ ษัท
ข้ อ 40. กิจการอันทีป่ ระชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั นี ้
1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่ สนอต่อทีป่ ระชุมเกี่ยวกับกิจการของบริ ษัททีไ่ ด้ จดั การไปใน
รอบปี ทีผ่ า่ นมา
2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร (ถ้ ามี)
4) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
อ่ อกตามวาระ
5) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน
6) กิจการอืน่ ๆ

