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ที่ TK.014/2559

วันที่ 2 มีนาคม 2559

เรื่ อง
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้ วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
2. รายงานประจําปี 2558
3. คําชี ้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4. หนังสือมอบฉันทะ (สําหรับหนังสือมอบฉันทะฉบับภาษาอังกฤษ) ผู้ถือหุ้นทีส่ นใจ
สามารถ Download ข้ อมูลได้ จาก Website ของบริ ษัท
http://tkw03.thespi.com/tkweb/thitikorn/th/05data_investor/02invitation.html
5. เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 5
6. เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 8
7. เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 9
8. เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 10
9. ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริ ษัทเสนอชื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะ
10. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้ าร่ วมประชุม
11. ข้ อบังคับบริ ษทั ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
12. แผนที่ห้องประชุมใหญ่ อาคาร เอส.พี.อาเขต บริ ษัท ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษัท ฐิ ติกร จํากัด (มหาชน) ได้ กําหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
ในวันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2559 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 2558 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558
ความเป็ นมาและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558
ซึง่ บริ ษทั ฯ ได้ จดั ทํารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม และได้ ส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายกําหนดแล้ ว รวมทังเผยแพร่
้
บนเว็บไซต์
ของบริ ษทั http://tkw03.thespi.com/tkweb/thitikorn/th/05data_investor/05report_meetingshare.html
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ 2 : รับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2558
ความเป็ นมาและเหตุผล : บริ ษทั ฯ ได้ รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2558 ตามที่ปรากฏใน
รายงานประจําปี 2558
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ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2558
วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัตงิ บดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2558
ความเป็ นมาและเหตุผล : งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี 2558 สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ของบริ ษทั ฯ ได้ ผา่ นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ และได้ รับการตรวจสอบรับรองโดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ วว่าถูกต้ อง โดยสรุ ปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้
งบการเงินรวม
ปี 2558
ปี 2557
สินทรัพย์รวม
8,283.7 ล้ านบาท
8,767.2 ล้ านบาท
หนี ้สินรวม
3,962.4 ล้ านบาท
4,764.6 ล้ านบาท
รายได้ รวม
3,394.1 ล้ านบาท
3,679.1 ล้ านบาท
กําไรสุทธิ
408.3 ล้ านบาท
195.6 ล้ านบาท
กําไรต่อหุ้น
0.82 บาท/หุ้น
0.39 บาท/หุ้น
โดยมี รายละเอี ยดตามทีป่ รากฏในรายงานประจําปี 2558 ซึ่งได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิ ญประชุม
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมตั งิ บดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชีสิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทาน และผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบรับรองแล้ ว
วาระที่ 4 : พิจารณาจัดสรรกําไรประจําปี 2558 และการจ่ ายเงินปั นผล
ความเป็ นมาและเหตุผล : เนื่องจากบริ ษัทได้ จดั สรรกําไรไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายครบถ้ วนแล้ ว
และในปี นี ้บริ ษัทมีกําไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) หลังหักภาษีเงินได้ 500.2 ล้ านบาท นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ของบริ ษทั ฯ กําหนด จ่ายเงินปั นผลไม่เกินร้ อยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ของบริ ษทั ดังนัน้
บริ ษทั จึงพิจารณาจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2558
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราส่วน ร้ อยละ 40.0%
ของกําไรสุทธิ รวมเป็ นเงิน 200.0 ล้ านบาท
บริ ษทั ฯ กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปั นผล (Record Date) ใน
วันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2559 และให้ รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พรบ.หลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุ้นในวันจันทร์ ที่ 7 มีนาคม 2559 และกําหนดจ่ายเงินปั นผล ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
โดยมีตารางการจ่ายเงินปั นผลของปี 2558 และปี 2557 ดังนี ้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
ปี 2558
ปี 2557
1. กําไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)
500.2 ล้ านบาท
164.1 ล้ านบาท
2. จํานวนหุ้น
500 ล้ านหุ้น
500 ล้ านหุ้น
3. เงินปั นผลจ่ายอัตราต่อหุ้น
0.40 บาท
0.18 บาท
4. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น
200.0 ล้ านบาท
90.0 ล้ านบาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล
ร้ อยละ 40.0
ร้ อยละ 54.9
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ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตั ิ
การจ่ายปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท จํานวน 500 ล้ านหุ้น
ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 200.0 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 40.0 ของกําไรสุทธิ
(งบเฉพาะกิจการ) หลังหักภาษี เงินได้ ของบริ ษทั ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่กําหนดไว้ โดยกําหนด
จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
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 ้มีกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ จํานวน 4 ท่าน ดังนี ้
1. นายวิบลู ย์ เพิ่มอารยวงศ์
กรรมการอิสระ
2. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ
กรรมการอิสระ
3. นายรักสนิท พรประภา
กรรมการ
4. นายประพล พรประภา
กรรมการ
บริ ษทั ฯได้ ประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษทั http://tkw03.thespi.com/tkweb/thitikorn/th/05data_investor/01investors.html
เชิญให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลทีเ่ ห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ ารั บการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ รวมทัง้
เสนอวาระต่างๆ แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการหรื อระเบียบวาระเข้ ามายังบริ ษัทฯ ซึง่ คณะกรรมการสรรหาฯได้ เสนอ
ให้ เลือกตังกรรมการ
้
4 ท่าน ทีพ่ ้ นจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งต่ออีกวาระ ประกอบด้ วย
1. นายวิบลู ย์ เพิ่มอารยวงศ์
กรรมการอิสระ
2. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ
กรรมการอิสระ
3. นายรักสนิท พรประภา
กรรมการ
4. นายประพล พรประภา
กรรมการ
(โดยประวัตกิ รรมการแต่ละท่านสามารถดูได้ ในเอกสาร ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)
ความเห็นของคณะกรรมการ : บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อในครัง้ นี ้ ได้ ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการบริ ษัท
แล้ วว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม และคณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วว่าบุคคลทีจ่ ะเสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการอิสระจะสามารถให้
ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
ดัง นัน้ จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือ หุ้นเพื่อ เลื อกตัง้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระจํ านวน 4 ท่านในปี นีก้ ลับเข้ าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึง่ ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯได้ พิจารณาคัดเลือก ทังนี
้ ้กรรมการที่มีส่วนได้ เสียในเรื่ อง
นี ้ไม่ได้ ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 : พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559
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 2559 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2558
วงเงินที่เสนอ
3,000,000 บาท
3,000,000 บาท
1. ค่าตอบแทนของกรรมการ
ค่ าเบีย้ ประชุมเฉพาะครัง้ ที่มาประชุม
- กรรมการ
40,000 บาท/คน/ครัง้
40,000 บาท/คน/ครัง้
2. ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย :
กําหนดจ่ายค่ าเบีย้ ประชุมเป็ 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
3. สิทธิประโยชน์อ่ืน
ไม่มี
ไม่มี
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษทั ได้ พจิ ารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ทป่ี ระชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั กิ ําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2559
ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 7 : พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2559
ความเป็ นมาและเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริ ษทั จํานวน 3 ราย
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ าน ความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้ พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชีรวมทังได้
้ ให้ ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อขออนุมตั แิ ต่งตัง้ นายเมธี รัตนศรี เมธา
หรื อนายอัครเดช เปลี่ยนสกุล หรื อนายพิศษิ ฐ์ ชีวะเรื องโรจน์ จากบริ ษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด
ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษทั ในปี ทีผ่ า่ นมา เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประจําปี 2559
และขออนุมตั คิ า่ ตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2559 (ปี ทีเ่ สนอ) เป็ นจํานวน 3,050,000 บาท
ซึง่ มากกว่าปี 2558 ที่มีการจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ 2,720,000 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการ: โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษทั ได้
พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก บริ ษัท
เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด ตามรายชื่อต่อไปนี ้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประจําปี
2559 โดยกําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ต่อไปนี ้เป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริ ษทั ฯ
1. นายเมธี รัตนศรี เมธา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ในปี 2550 และเป็ นระยะเวลา 5 ปี ติดต่อกัน
ในปี 2552-2556)
2. นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5389 หรื อ
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทและบริ ษทั ย่อย 2 ปี ติดต่อกัน ในปี 2557-2558)
3. นายพิศษิ ฐ์ ชีวะเรื องโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ)
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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 2559 เป็ นจํานวนเงิน
3,050,000 บาท บาท ซึง่ มากกว่า ปี 2558 ที่มีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit service) ที่
2,720,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ปี 2559 (ปี ทีเ่ สนอ)
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด
ค่าสอบบัญชี
ค่าบริ การอื่น
ค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
1,160,000
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อย
1,890,000
รวม
3,050,000
-

ปี 2558 (จ่ายจริ ง)
บริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด
ค่าสอบบัญชี
ค่าบริ การอื่น
1,000,000
1,720,000
2,720,000
-

วาระที่ 8 : พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
ความเป็ นมาและเหตุผล : เพื่อให้ เกิดความคล่องตัวในการดําเนินงานและมีผลกระทบกับการดําเนินธุรกิจน้ อยทีส่ ุด จึง
ขออนุมตั วิ งเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ วงเงินรวมไม่เกิน 2,200 ล้ านบาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน
เอกสาร (เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 8)
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั อิ อกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ วงเงินรวมไม่เกิน 2,200 ล้ านบาท
วาระที่ 9 : พิจารณาอนุมัตแิ ก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัท
ความเป็ นมาและเหตุผล : เพื่อเป็ นการทบทวนข้ อบังคับของบริ ษทั ให้ เหมาะสมและเป็ นปั จจุบนั
1.เพื่อให้ อํานาจบริ ษัทฯในการที่รับชําระค่าหุ้นด้ วยทรั พย์สินอื่นแทนเงิน และในอนาคต หากบริ ษัทจะออกหุ้นบุริมสิทธิ
จําเป็ นต้ องแก้ ไขข้ อบังคับ เพื่อให้ บริ ษัทมีอํานาจในการออกหุ้นบุริมสิทธิ ได้ รวมถึงอํานาจในการเปลี่ยนแปลงสภาพหุ้น
บุริมสิท ธิด้วย (ข้ อบังคับข้ อ 4)
2. เรื่ องการซื ้อหุ้นคืน การที่ข้อบังคับเดิมกําหนดให้ ข้ อ 10 วรรค 2 และ วรรค 3 ไปขึ ้นกับ ข้ อ 10 (2) ซึง่ เป็ นการซื ้อคืนเพื่อ
บริ หารทางการเงินนัน้ จึงเป็ นการกําหนดข้ อบังคับไว้ แคบกว่า ประกาศของ ตลท. จึงจําเป็ นต้ องแก้ ไขข้ อบังคับข้ อนี ้ เพื่อให้
สอดคล้ องกับประกาศของ ตลท.(ข้ อบังคับข้ อ 10)
ตามรายละเอียดทีป่ รากฏในเอกสาร (เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 9)
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั แิ ก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ
ของบริ ษัท
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วาระที่ 10 : พิจารณาและอนุมัตเิ พิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของของบริษัทและการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิ
ข้ อ 3 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ความเป็ นมาและเหตุผล : บริ ษัทฯมีความประสงค์จะเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 2 ข้ อ เพื่อให้ ครอบคลุมกิจการที่จะดําเนินการ.
ในอนาคต ตามรายละเอียดทีป่ รากฏในเอกสาร (เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 10)
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษัทฯเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ของบริ ษัทฯ
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทฯเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 3
เรื่ องวัตถุประสงค์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 2 ข้ อ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (เอกสาร
แนบสําหรับวาระที่ 10)
วาระที่ 11 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรให้ จดั วาระการประชุมนี ้ไว้ ในกรณีมีผ้ ตู ้ องการ
เสนอเรื่ องใดเข้ าพิจารณา
อนึง่ บริ ษัทฯ กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันศุกร์
ที่ 4 มีนาคม 2559 และให้ รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พรบ.หลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทร์ ที่ 7
มีนาคม 2559 ทังนี
้ ้ สิทธิในการรับเงินปั นผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้ องรอการอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น และหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะ
มอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้ อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะทีแ่ นบมา
พร้ อมกันนี ้ให้ ครบถ้ วนสมบูรณ์ พร้ อมแนบสําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และสําเนาหนังสือรั บรองนิติบุคคล(กรณี เป็ นนิติ
บุคคล) ซึง่ รับรองสําเนาถูกต้ อง โดยขอความร่ วมมือ โปรดส่งมายังบริ ษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2559 เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการตรวจสอบเอกสารหรื อมอบให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะของท่านนํามาแสดงต่อเจ้ าหน้ าทีข่ องบริ 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 ษัทฯ ชี ้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่เสนอครัง้ นี ้ สามารถส่งคําถามล่วงหน้ าได้ ที่
http://tkw03.thespi.com/tkweb/thitikorn/th/04investor/08contact_investors.html หรื อโทรสารหมายเลข 02-3183339
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)
กรรมการผู้จดั การ

ที่ TK.025/2558

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2558
บริษัท ฐิติกร จํากัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 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 ูดําเนินการ
ประชุม ได้ กล่าวแนะนํากรรมการบริ ษัท 10 ท่าน จากทังหมด
้
11 ท่าน (เนือ่ งจากกรรมการ 1 ท่าน ป่ วยจึงไม่สามารถเข้ าร่ วม
ประชุมได้ ) ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริ ษัท และผู้สอบบัญชีเข้ าประชุม ดังนี ้
1. ดร.ชุมพล พรประภา
2. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอปั สร
3. นายทวีป ชาติธํารง
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายพงษ์ ศกั ดิ์ พรหมโรกุล
นายวิบลู ย์ เพิ่มอารยวงศ์
นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
นางสาวปฐมา พรประภา
นายประพล พรประภา
นางบุษกร เหลีย่ มมุกดา

10. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิน่ บุนนาค

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
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กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้จดั การฝ่ ายบัญชี
กรรมการ และผู้จดั การฝ่ ายบริ หารธุรกิจเช่าซื ้อ 1

นายจักก์ ชัย พานิชพัฒน์ ทีป่ รึ กษาคณะกรรมการบริ ษัท นายอัครเดช เปลีย่ นสกุล และนายเมธี รัตนศรี เมธา จาก
บริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เข้ าร่วมประชุม
โดยมี นายอาคม พัวบัณฑิตกุล ตัวแทนทีป่ รึ กษากฎหมายจาก บริ ษัท เอส.พี. อินเตอร์ แนชั่นแนล จํากัด ทําหน้ าที่
ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อให้ การประชุมเป็ นไปอย่างโปร่ งใสถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท และมี
ตัวแทนอาสาพิทกั ษ์ สทิ ธิ์ผ้ ถู ือหุ้น จากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทยเข้ าร่วมประชุม 1 ท่าน คือ น.ส. รตนวรรณ เรื องกลิน่
โดยมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมรวมทังสิ
้ ้น 118 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 403,787,142 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 80.76 ของจํานวนหุ้นทีจ่ ําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
500,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท
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บริ ษัทฯ ได้ ดาํ เนินการก่อนการประชุม ดังนี ้
1. บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสว่ นร่ วมในการเสนอเรื่ องทีเ่ ห็นว่ามีความสําคัญและสมควรบรรจุเป็ นระเบียบ
วาระเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับเลือกตังเป็
้ นกรรมการ ล่วงหน้ าเป็ นเวลา 3 เดือน ตังแต่
้
วันที่ 6 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยเมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องเพือ่ บรรจุเป็ นวาระ
เพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเข้ ามายังบริ ษัทฯ
2. บริ ษัทฯ ได้ แจ้ งวาระการประชุมพร้ อมความเป็ นมาและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ
รวมทังเอกสารประกอบการประชุ
้
มต่างๆ ที่เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ล่วงหน้ าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม เพือ่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้น
มีเวลาศึกษาข้ อมูล และได้ แจ้ งการดําเนินการดังกล่าวของบริ ษัทฯ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบโดยผ่านช่องทางการเปิ ดเผยข้ อมูลของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558
3. บริ ษัทฯ ได้ ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ไปยังผู้ถือหุ้น เป็ นเวลา 18 วันล่วงหน้ าก่อนการ
ประชุม โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558
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
รายทีเ่ ข้ าร่วมประชุม 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
ประธานทีป่ ระชุมได้ กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2557 เมื่อวัน ที่ 24 เมษายน 2557
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
24 เมษายน 2557 โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมทีจ่ ดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
นายวรพงษ์ แจ้ งว่าในวาระนี ้จะใช้ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และขณะนี ้มีผ้ ู
ถือหุ้นมาเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเป็ น 122 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 406,419,842 หุ้น
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 เมื่อวันที่ 24
เมษายน 2557 ตามทีป่ ระธานฯ เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
406,419,842 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย - ไม่มีงดออกเสียง -ไม่มีวาระที่ 2 รับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2557
ประธานฯ ได้ ให้ นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้รายงานต่อทีป่ ระชุม
นายประพล ได้ กล่าวรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2557 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่
24 กุมภาพันธ์ 2558 ดังมีรายละเอียดในรายงานประจําปี 2557 ดังนี ้
บริ ษัท ฐิ ติกร จํ ากัด (มหาชน)
69 ถ.รามคํ าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240. โทร 02-310-7000 , โทรสาร 0-2318-3339
URL : http://www.tk.co.th , Email : investor@tk.co.th
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ตลาดรถจักรยานยนต์
ตลาดรวมรถจักรยานยนต์ปี 2557 มียอดจําหน่าย 1,699,218 คัน ลดลง 15.2% จาก 2,004,000 คัน ในปี 2556 ซึ่ง
เป็ นการลดลงอย่างต่อเนือ่ ง 2 ปี ซ้ อน ตัง้ แต่ปี 2556 สําหรั บในไตรมาส 1 ปี 2558 มียอดจํ าหน่าย 477,934 คัน เพิ่มขึน้
10.69% เมือ่ เทียบกับไตรมาส 1 ปี 2557 ที่มียอดจําหน่าย 431,792 คัน
สําหรับปี 2558 ผู้ผลิตรายใหญ่คาดว่าจะมียอดจําหน่ายรถจักรยานยนต์อยู่ที่ 1,750,000 คัน ซึ่งจะเพิ่มขึ ้นประมาณ
3% จากปี 2557 โดยมีการปรับตัวสูงขึ ้นเล็กน้ อย เนื่องจากภาวะราคาสินค้ าภาคการเกษตรยังคงตกตํ่า
ยอดจําหน่ายรายเดือนในปี 2557 มียอดจําหน่ายตํ่ากว่าเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2556 ในช่วงเดือนมกราคม
ถึงเดือนพฤศจิกายน ต่อเนื่องกัน 11 เดือนซ้ อน มีเพียงเดือนธันวาคม 2557 ทีย่ อดจําหน่ายสูงกว่าเดือนเดียวกันของปี 2556
เพียงเล็กน้ อย นับเป็ นสัญญาณทีด่ ใี นการเริ่ มปรับตัวสูงขึ ้นของยอดจําหน่ายรถจักรยานยนต์ ซึ่งเริ่ มมีการลดตัวลงตังแต่
้ เดือน
พฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม 2556 เป็ นเวลา 8 เดือน และเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2557 เป็ นเวลา 11 เดือน รวม
เป็ นระยะเวลา 19 เดือนต่อเนือ่ ง
ส่วนยอดจําหน่ายรถจักรยานยนต์เขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล ตังแต่ปี
้
2555 เป็ นต้ นมา ไม่สามารถแยกได้ ว่าเป็ น
การซื ้อเงินสด หรื อเช่าซื ้อ เนือ่ งจากกรมการขนส่งทางบกไม่ได้ จําแนกประเภทข้ อมูล สําหรับยอดจําหน่ายในปี 2557 ในเขต
กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล ลดลง 20.27% เมื่อเทียบกับปี ก่อน รถจักรยานยนต์ทีม่ ียอดจําหน่ายสูงคือ รถ Automatic และรถ
ครอบครัว สําหรับรถ Big Bike เริ่ มมีความนิยมและมียอดจําหน่ายสูงขึ ้นกว่าปี ทีผ่ า่ นมา
สําหรับโครงสร้ างผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์ในปี 2557 Scooter มีสดั ส่วนลดลงเป็ น 39% จาก 45% ในปี 2556 ส่วน
รถครอบครัวรถมีสดั ส่วนสูงขึ ้นเป็ น 50% เนือ่ งจากเป็ นรถทีม่ ีราคาไม่สงู มาก ประหยัดนํ ้ามัน ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่
ชะลอตัวทําให้ รถรุ่นนี ้มียอดจําหน่ายที่สงู ขึ ้น ส่วนรถ Big Bike มีสดั ส่วนเพิ่มขึ ้นเป็ น 11% เนือ่ งจากในอดีตทีผ่ ่านมาประเทศ
ไทยยังไม่คอ่ ยผลิตรถจักรยานยนต์ทม่ี ี CC สูง แต่ในปั จจุบนั เริ่ มผลิตรถที่มี CC สูงขึ ้น ตังแต่
้ 150CC , 300CC และในอนาคต
ตลาดรถ Big Bike จะเริ่ มมียอดจําหน่ายเพิ่มขึ ้น
ตลาดรถยนต์
ในปี 2555 รัฐบาลมีโครงการรถคันแรก ตลาดรวมรถยนต์ทําสถิติสงู สุดที่ 1,434,669 คัน และเมื่อได้ มีการส่งมอบ
รถยนต์คนั แรกเสร็ จสิ ้นในไตรมาส 1 ปี 2556 ยอดจําหน่ายรถยนต์ก็ลดลงอย่างต่อเนื่องเป็ นต้ นมาจนถึงปั จจุบนั โดยในปี 2557
มียอดจําหน่ายอยูท่ ่ี 881,832 คัน ลดลง 33.73% เมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มียอดจําหน่าย 1,330,678 คัน สําหรับในปี 2558
ผู้ผลิตคาดการณ์วา่ ยอดจําหน่ายน่าจะอยูท่ ร่ี าว 900,000 คัน แต่ในขณะนี ้ได้ ปรับประมาณการยอดจําหน่ายลดลง มีโอกาสที่
จะตํ่ากว่า 880,000 คัน
ยอดจําหน่ายรายเดือนของรถยนต์ มีการลดลงอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม 2556 เป็ นเวลา
8 เดือน และเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2557 เป็ นเวลา 12 เดือน รวมระยะเวลา 20 เดือนต่อเนือ่ ง ซึง่ หากนับรวมถึงไตร
มาส 1 ปี 2558 จะเป็ นการลดลงรวมระยะเวลา 23 เดือนต่อเนื่อง
ในปี 2557 บริ ษัทฯ ไม่ได้ มกี ารขยายสาขาเพิม่ บริ ษัทมีสาขารวมทังสิ
้ ้น 90 สาขา ครอบคลุม 53 จังหวัดทัว่ ประเทศ
และคาดว่าในปี 2558 จะเริ่ มขยายสาขาเพิม่ เนือ่ งจากบริษัทคาดการณ์วา่ สามารถเติบโตได้ อกี ในระยะกลางถึงระยะยาว
มูลค่ าสินทรั พย์ รวมเทียบมูลค่ าลูกหนี้เช่ าซื้อ
ณ สิ ้นปี 2557 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์รวม 8,767 ล้ านบาท เป็ นลูกหนี ้เช่าซื ้อสุทธิมีมลู ค่า 7,768 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี
2556 อยู่ที่ 9,059 ล้ านบาท ลดลง 14.3% ซึ่งใกล้ เคียงกับตลาดรถจักรยานยนต์ทีห่ ดตัวลงประมาณ 15.2% เป็ นผลสืบเนื่อง
จากการเข้ มงวดในการปล่อยสินเชื่อและการเร่งตัดหนี ้สูญในลูกค้ าที่มีโอกาสเกิดหนี ้เสียได้
การเปรียบเทียบลูกหนี้และคุณภาพลูกหนี้เช่ าซื้อรถจักรยานยนต์ -รถยนต์
สัดส่วนลูกหนี ้ของกลุม่ บริ ษัทประกอบด้ วย ลูกหนี ้เช่าซื ้อรถจักรยานยนต์ 87% หดตัวลง 12.2% มีลกู หนี ้ค้ างชําระ
มากกว่า 3 เดือน 4.8% และลูกหนี ้เช่าซื ้อรถยนต์มสี ดั ส่วนอยูท่ ่ี 13% หดตัวลง 26.1% มีลกู หนี ้ค้ างชําระมากกว่า 3 เดือน 6.4%
เนื่องจากรถยนต์มีมลู ค่ามากกว่า 100,000 บาท ต้ องผ่านขันตอนของศาลก่
้
อนจึงจะสามารถตัดหนี ้สูญได้ ทําให้ ตดั หนี ้สูญได้
ช้ ากว่ารถจักรยานยนต์
บริ ษัท ฐิ ติกร จํ ากัด (มหาชน)
69 ถ.รามคํ าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240. โทร 02-310-7000 , โทรสาร 0-2318-3339
URL : http://www.tk.co.th , Email : investor@tk.co.th

4
คุณภาพลูกหนี้เช่ าซื้อจําแนกตามการค้ างชําระ
ลูกหนี ้ค้ างชําระเกิน 3 เดือนขึ ้นไป ในปี 2557 อยูท่ ่ี 4.9% เพิ่มขึ ้นจากปี 2556 ซึ่งอยูท่ ่ี 4.5% โดยทางบริ ษัทมีนโยบาย
ควบคุมไม่ให้ เกินกว่า 5%
นโยบายการตั้งสํารองลูกหนี้เช่ าซื้อ
กลุม่ บริ ษัทมีนโยบายการตังสํ
้ ารองเข้ มงวดโดยนําหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยมาปรับใช้ ให้ เหมาะสมกับ
ธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท โดยลูกหนี ้เช่าซื ้อรถจักรยานยนต์มีระยะเวลาการผ่อนชําระ 24-30 งวด บริ ษัทตังสํ
้ ารองตังแต่
้ 1% ไป
จนถึง 100% โดยลูกหนี ้เช่าซื ้อรถจักรยานยนต์ท่ีค้างชําระเกิน 6 เดือน หรื อคิดเป็ น 1 ใน 4 ของระยะเวลาการผ่อนชําระทังหมด
้
บริ ษัทตังสํ
้ ารอง 100% ส่วนลูกหนี ้เช่าซื ้อรถยนต์มีระยะเวลาการผ่อนชําระ 48-60 งวด บริ ษัทตังสํ
้ ารองตังแต่
้ 1% ไปจนถึง
100% โดยลูกหนี ้เช่าซื ้อรถยนต์ท่ีค้างชําระเกิน 12 เดือน หรื อคิดเป็ น 1 ใน 4 ของระยะเวลาการผ่อนชําระทังหมด
้
บริ ษัทตัง้
สํารอง 100%
ความเพียงพอในการตั้งสํารอง
ณ สิ ้นปี 2557 ลูกหนี ้เช่าซื ้อสุทธิก่อนการตังสํ
้ ารองมีมลู ค่า 8,303 บาท มีการสํารองค่าเผือ่ หนี ้สงสัยจะสูญไว้ ถึง 535
ล้ านบาท คิดเป็ น 6.4% ของลูกหนี ้ตามสัญญาเช่าซื ้อสุทธิก่อนหักค่าเผือ่ หนี ้สงสัยจะสูญ เมือ่ เทียบกับยอดลูกหนี ้ทีค่ ้ างชําระ
เกิน 6 เดือน จํานวน 102 ล้ านบาท คิดเป็ น 524.5% และเปรี ยบเทียบกับลูกหนี ้ทีค่ ้ างชําระเกิน 3 เดือน จํานวน 413 ล้ านบาท มี
การตังสํ
้ ารองหนี ้สงสัยจะสูญ คิดเป็ น 129.5% ซึง่ บริ ษัทตังสํ
้ ารองไว้ อย่างเพียงพอ
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น นายวรพงษ์ ได้ แจ้ งต่อทีป่ ระชุมว่า เนือ่ งจากวาระนี ้เป็ นวาระเพือ่ ทราบ
ดังนันผู
้ ้ ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียงในวาระนี ้
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบบัญชี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2557
ประธานฯ ได้ ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ชี ้แจงต่อทีป่ ระชุม
นางสาวปฐมา ได้ กล่าวชี ้แจงงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบบัญชีสิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 ดังนี ้
สัดส่ วนของรายได้
สัดส่วนของรายได้ ของกลุ่มบริ ษัทในปี 2557 รายได้ หลักมาจากการเช่าซื ้อรถจักรยานยนต์ 75.0% รองลงมาคือ
รายได้ อื่นๆ อยู่ที่ 23.2% ซึ่งมาจากหนี ้สูญรับคืน, ดอกเบี ้ยล่าช้ า, ค่าต่อทะเบียน และอืน่ ๆ ปี ทีผ่ ่านมาตัดหนี ้สูญค่อนข้ างมาก
แต่ยงั ไม่ได้ รับคืน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย ส่วนรายได้ ที่น้อยสุดคือเช่าซื ้อรถยนต์อยูท่ ี่ 1.8%
รายได้
กลุม่ บริ ษัทฐิ ติกรมีรายได้ รวม 3,679.1 ล้ านบาท ลดลง 5.3% จาก 3,883.5 ล้ านบาท ในปี 2556
ค่ าใช้ จ่าย
กลุม่ บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายรวม 3,483.9 ล้ านบาท เพิม่ ขึ ้น 0.84% จาก 3,454.8 ล้ านบาท ในปี 2556
กําไรสุทธิ
กลุม่ บริ ษัทมีกําไรสุทธิ 195.6 ล้ านบาท ลดลง 54.4% จาก 428.7 ล้ านบาท ในปี 2556 ส่งผลให้ กําไรต่อหุ้นเป็ น 0.39
บาท/หุ้น หรื อลดลง 54.6% จาก 0.86 บาท จากปี ทีผ่ า่ นมา มีจํานวนหุ้นรวม 500 ล้ านหุ้น
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สินทรั พย์ และหนี้สิน
ณ สิ ้นปี 2557 กลุม่ บริ ษัทฐิ ตกิ รมีสนิ ทรัพย์รวม 8,767.2 ล้ านบาท ลดลง 14.6% จาก 10,267.4 ล้ านบาท ในปี 2556
ด้ านหนี ้สินรวม 4,764.6 ล้ านบาท ลดลง 23.8% จาก 6,253.5 ล้ านบาท ในปี 2556
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ สิ ้นปี 2557 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 4,002.6 ล้ านบาท ลดลง 0.3% จาก 4,013.9 ล้ านบาท ในปี 2556
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบบัญชีสิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 มีอยู่ในรายงาน
ประจํ า ปี 2557 ที่ ส่ ง ให้ ผู้ถื อ หุ้น ล่ว งหน้ า แล้ ว โดยงบการเงิ น ดัง กล่ า วผ่ า นการตรวจสอบรั บ รองจากผู้ สอบบัญ ชี แ ละ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ ความเห็นชอบแล้ ว
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้ วยตนเอง สอบถามถึงสาเหตุในการเพิ่มขึ ้นอย่างเป็ นนัยสําคัญของเงินกู้ยืม
ระยะสัน้ และระยะยาว และขอให้ บริ ษัทชี ้แจงจุดแข็งในการประกอบธุรกิจเช่าซื ้อ ว่ามีนโยบายแข่งขันกับบริ ษัทคู่แข่ง และมี
นโยบายส่งเสริ มการตลาดอย่างไร
นายประพล ชี ้แจงว่า ผู้ให้ บริ การบางรายมีการตลาดแบบเชิงรุก แต่ทางบริ ษัทไม่มีนโยบายการตลาดแบบเชิงรุกทีเ่ กิน
ความจําเป็ นเหมือนกับรายอืน่ ๆ แต่ใช้ ประสบการณ์และความมัน่ คง โดยช่วง 2 ปี ทีผ่ า่ นมา บริ ษัทเร่งตัดหนี ้สูญได้ คอ่ นข้ างมาก
คุณภาพลูกหนี ้และการเก็บเงินเริ่ มดีข ึ ้นตามลําดับ และยังมีนโยบายเพิม่ พนักงาน โดยในปี ที่ผ่านมาบริ ษัทได้ ขยายธุรกิจไปยัง
ประเทศเพือ่ นบ้ านอีก 2 ประเทศ คือ ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และยังมีนโยบายที่
จะเริ่ มธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ โดยจะขอมติจากทางคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อเปิ ดบริ ษัทใหม่และนําไปขออนุญาตประกอบธุรกิจ
ดังกล่าว ซึง่ ในปั จจุบนั บริ ษัทมีอยู่ 90 สาขา ใน 53 จังหวัด มีฐานลูกค้ ารวมกว่า 3,000,000 ราย และปั จจุบ นั ให้ บริ การลูกค้ า
ราว 300,000 รายในแต่ละเดือน และมีพนักงาน 1,800 ราย ทัว่ ประเทศ ดังนันการประกอบธุ
้
รกิจนาโนไฟแนนซ์ จึงไม่ได้ เพิ่ม
ต้ นทุนมากนัก และลูกค้ าที่บริ ษัทให้ สินเชื่ออยู่ตามปกติมีมลู ค่าตํ่ากว่า 100,000 บาท โดยบริ ษัทคาดว่าจะใช้ ข้อมูลจากฐาน
ลูกค้ าที่มีอยูเ่ ดิมเนื่องจากมีประวัติการผ่อนชําระ
น.ส. ปฐมา ชี ้แจงเรื่ องเงินกู้ระยะสันและระยะยาวว่
้
า ในปี 2557 มีการออกหุ้นกู้รวม 3 ครัง้ มูลค่า 1,200 ล้ านบาท
อัตราดอกเบี ้ยเฉลี่ยอยูท่ ่ีร้อยละ 4 ซึ่งถือเป็ นต้ นทุนเงินกู้ที่ตํ่าพอสมควร ในส่วนของหนี ้สินทีล่ ดลง เนือ่ งจากบริ ษัทปล่อยสินเชื่อ
ลดลง จึงทยอยชําระคืนเงินกู้ เพื่อเป็ นการลดต้ นทุน ในด้ านฐานะทางการเงินของบริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง ได้ ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของบริ ษัทอยูใ่ นระดับ A_
นางพัชนี หาญประมุขกุล ผู้ถือหุ้นร่ วมประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่าโดยปกติลกู ค้ าของบริ ษัทเป็ นลูกค้ ารายย่อย
หรื อเป็ นองค์กร
น.ส. ปฐมา ชี ้แจงว่า ลูกค้ าของบริ ษัทโดยปกติเป็ นลูกค้ ารายย่อย แบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ สินเชื่อรถจักรยานยนต์ และ
สินเชื่อรถยนต์
เมื่อไม่มผี ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ ทีป่ ระชุมพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบ
กําไรขาดทุนสําหรับรอบบัญชีสิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 ตามทีเ่ สนอ
นายวรพงษ์ แจ้ งว่าในวาระนี ้จะใช้ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และขณะนี ้มีผ้ ู
ถือหุ้นมาเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเป็ น 135 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 418,070,334 หุ้น
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชี สิ ้นสุด 31 ธันวาคม
2557 ตามทีป่ ระธานฯ เสนอ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
418,070,334 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย - ไม่มีงดออกเสียง - ไม่มีวาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกําไรประจําปี 2557 และการจ่ ายเงินปั นผล
ประธานฯ ได้ ให้ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ชี ้แจงต่อทีป่ ระชุม
นางสาวปฐมา ได้ ชี ้แจงต่อทีป่ ระชุมว่าการจัดสรรกําไรประจําปี 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
สําหรับผลการดําเนินงานในรอบปี 2557 บริ ษัทมีกําไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะ) หลังหักภาษี เงินได้ 161.4 ล้ านบาท มี
กําไรสะสมยังไม่ได้ จดั สรรจํานวน 1,857.9 ล้ านบาท คณะกรรมการเห็นสมควรให้ นําเงินกําไรมาจัดสรรเป็ นเงินปั นผลจ่าย
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท (สิบแปดสตางค์) เป็ นเงินรวม 90.0 ล้ านบาท โดยจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับเงินปั น
ผล ตามที่ปรากฏรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 12 มีนาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท จํานวน 500
ล้ านหุ้น รวมเป็ นเงิน 90.0 ล้ านบาท โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 สําหรับกําไรส่วนที่เหลือ บริ ษัทจะ
นําไปเป็ นเงินกําไรสะสมส่วนทีย่ งั ไม่ได้ จดั สรรต่อไป
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดง
ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล ตามทีเ่ สนอ
นายวรพงษ์ แจ้ งว่าในวาระนี ้จะใช้ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และขณะนี ้มีผ้ ู
ถือหุ้นมาเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเป็ น 137 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 418,083,334 หุ้น
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557 ใน
อัตราหุ้นละ 0.18 บาท (สิบแปดสตางค์) รวมเงินทังสิ
้ ้น 90.0 ล้ านบาท โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้น ในวันอังคารที่
12 พฤษภาคม 2558 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
418,083,334 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย - ไม่มีงดออกเสียง - ไม่มีวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
นายวรพงษ์ ชี ้แจงต่อที่ประชุมถึงข้ อบังคับของบริ ษัท ในหมวดที่ 4 ว่าด้ วยเรื่ องของคณะกรรมการ ข้ อที่ 18 กําหนดว่า
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งอย่างน้ อยหนึง่ ในสามเป็ นอัตรา ถ้ าจํานวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในปี นี ้มีกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
จํานวน 4 ท่าน จากกรรมการทังหมด
้
11 ท่าน โดยมีประวัติกรรมการแต่ละท่านตามเอกสารที่จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือ
เชิญประชุมแล้ ว มีรายชื่อดังนี ้
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1.
2.
3.
4.

น.ส.ปฐมา พรประภา
กรรมการผู้จดั การ
น.ส.อรพินธุ์ ชาติอปั สร
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
นางบุษกร เหลีย่ มมุกดา กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
น.ส.เพ็ญจันทร์ กลิน่ บุนนาค กรรมการ

จากนัน้ นายวรพงษ์ ได้ กล่าวเรี ยนเชิญกรรมการทีม่ รี ายชื่อทัง้ 4 ท่าน ออกจากห้ องประชุม หลังจากที่มีการลงคะแนน
เสียงเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว จึงจะเรี ยนเชิญกรรมการทัง้ 4 ท่าน กลับเข้ ามายังทีป่ ระชุมต่อไป
ประธานฯ ได้ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตัง้ กรรมการทีอ่ อกตามวาระทัง้ 4 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึง่ ตามทีเ่ สนอ
นายวรพงษ์ ได้ แจ้ งต่อทีป่ ระชุมว่าการเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี ้ จะเก็บบัตรลงคะแนนทังหมดจากผู
้
้ ถือหุ้นทุกราย
ทังที
้ ่ลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนครัง้ เดียวหลังจากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง
เลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล ครบทัง้ 4 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอแล้ ว และแจ้ งว่าในวาระนี ้จะใช้ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ วมีมติด้วยเสียงข้ างมาก อนุมตั ิให้ กรรมการทัง้ 4 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ของบริ ษัทตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
ลําดับ
ชื่อกรรมการ
1 น.ส. ปฐมา พรประภา

ประเภทกรรมการ
กรรมการผู้จดั การ

2

น.ส. อรพินธุ์ ชาติอปั สร

กรรมการอิสระ

3

นางบุษกร เหลีย่ มมุกดา

กรรมการ

4

น.ส.เพ็ญจันทร์ กลิน่ บุนนาค

กรรมการ

เห็นด้ วย
417,935,334 เสียง
(99.96%)
417,935,334 เสียง
(99.96%)
414,796,234 เสียง
(99.21%)
417,925,334 เสียง
(99.9622%)

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
0 เสียง
148,000 เสียง
(0.00%)
(0.04%)
0 เสียง
148,000 เสียง
(0.00%)
(0.04%)
3,139,100 เสียง 148,000 เสียง
(0.75%)
(0.04%)
10,000 เสียง
148,000 เสียง
(0.0024%)
(0.0354%)

วาระที่ 6 พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558
ประธานฯ ได้ ให้ นายวรพงษ์ ปั งสกุลยานนท์ เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการต่อทีป่ ระชุม
นายวรพงษ์ ได้ กล่าวชี ้แจงว่าสําหรับค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมให้
อนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับปี 2557 โดยประธานคณะกรรมการชุด
ย่อย ได้ รับค่าตอบแทนเป็ นเบี ้ยประชุม 45,000 บาทต่อการประชุมต่อครัง้ และ กรรมการอิสระและทีป่ รึ กษากรรมการจาก
ภายนอก ได้ รับค่าตอบแทนเป็ นเบี ้ยประชุมรายละ 40,000 บาทต่อการประชุมต่อครัง้ เท่ากับปี 2557
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดง
ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั กิ ําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 ตามทีเ่ สนอ
นายวรพงษ์ แจ้ งว่าในวาระนี ้จะใช้ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติด้วยเสียงข้ างมาก อนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 ในวงเงินไม่
เกิน 3,000,000 บาท โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้ รับค่าตอบแทนเป็ นเบี ้ยประชุม 45,000 บาทต่อการประชุมต่อครัง้
และกรรมการอิสระและทีป่ รึกษากรรมการจากภายนอก ได้ รับค่าตอบแทนเป็ นเบี ้ยประชุมรายละ 40,000 บาทต่อการประชุม
ต่อครัง้ ตามทีเ่ สนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
417,898,534 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 99.96 ของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย
44,800 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.01 ของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
140,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.03 ของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2558
ประธานฯ ได้ ให้ นายวรพงษ์ ปั งสกุลยานนท์ เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี
ประจําปี 2558 ต่อทีป่ ระชุม
นายวรพงษ์ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สําหรับปี 2558 คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาเสนอให้ อนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
3 ท่าน คือ
1. นายอัครเดช เปลีย่ นสกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรื อ
2. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรื อ
3. นายเมธี รัตนศรี เมธา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425
จากบริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีสําหรับรอบบัญชีปี 2558 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็ นเงิน
2,720,000 บาท ซึ่งมากกว่าค่าสอบบัญชี 2,240,000 บาท ทีผ่ ้ สู อบบัญชีได้ รับในปี 2557
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
ผู้เข้ าร่วมประชุม (ไม่แจ้ งชื่อ) สอบถามสาเหตุของค่าสอบบัญชีประจําปี 2558 ซึ่งสูงกว่าปี 2557 ค่อนข้ างมาก
นายอัครเดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัท ชี ้แจงว่า ค่าสอบบัญชีประจําปี 2557 จํานวน 2,240,000 บาท เป็ น
ค่าสอบบัญชี ของกลุ่มบริ ษัท ซึง่ มี 4 บริ ษัท สําหรับค่าสอบบัญชี ประจําปี 2558 จํ านวน 2,720,000 บาท มีบริ ษัทย่อยใน
ต่างประเทศเพิม่ ขึ ้นอีก 2 บริ ษัท รวมทังสิ
้ ้น 6 บริ ษัท ในส่วนของฐิ ตกิ ร ค่าสอบบัญชีเพิม่ ขึ ้น 120,000 บาท ส่วนที่เหลือเป็ นของ
บริ ษัทย่อย
เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ ว ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2558
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 รั ตนศรี เมธา ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3425 จากบริ ษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สําหรับรอบบัญชี
ปี 2558 และกําหนดค่าสอบบัญชีเป็ นเงิน 2,720,000 บาท ตามทีเ่ สนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
416,926,434 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 99.72 ของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย
1,156,900 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.28 ของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
-ไม่มี-
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วาระที่ 8 พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้
ประธานฯ ได้ ให้ นายวรพงษ์ ปั งสกุลยานนท์ เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตอ่ ทีป่ ระชุม
นายวรพงษ์ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า วงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นจํานวน 2,000 ล้ านบาท ซึง่ ได้ ผา่ นการอนุมตั จิ าก
ทีป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2555 นัน้ บริ ษัทมีการออกหุ้นกู้ไปแล้ วบางส่วน ปั จจุบนั มีวงเงินหุ้นกู้คงเหลือ 1,010 ล้ านบาท
เนื่องจากวงเงินที่เหลือไม่เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจในปั จจุบนั จึงขอยกเลิกวงเงินดังกล่าว และขออนุมตั ิวงเงินในการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ชดุ ใหม่ ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้ านบาท สําหรับรายละเอียดของหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูได้ จากเอกสาร
ทีบ่ ริ ษัทได้ จดั ส่งให้
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
นายไกรฤกษ์ โพธิอภิญาณวิสทุ ธิ์ ผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม สอบถามว่า วงเงินหุ้นกู้ทีม่ ีอยู่เดิม 2,000 ล้ านบาท
ซึง่ ยังใช้ ไม่ครบ ในขณะเดียวกันบริ ษัทปล่อยสินเชื่อลดลง แต่ทางคณะกรรมต้ องการขอวงเงินกู้เพิม่ อยากทราบถึงวัตถุประสงค์
เพือ่ จะนําไปให้ สนิ เชื่อเพิม่ หรื อนําไปไว้ สาํ รองในอนาคต เพือ่ รองรับอัตราดอกเบี ้ยทีอ่ าจจะสูงขึ ้น
สําหรับในบริ ษัทย่อยที่ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมเรื่ อง
เงินทุนอย่างไรบ้ าง
น.ส. ปฐมา ชี ้แจงว่า ทางบริ ษัทประสงค์จะยกเลิกวงเงินเก่า แล้ วตังวงเงิ
้ นใหม่ขึ ้นมาแทน เพื่อป้องกันการสับสนของ
ข้ อมูล ซึ่งวงเงินใหม่ที่ขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมนันมี
้ มลู ค่าเท่าเดิม ในขณะเดียวกันไม่ได้ หมายความว่าจะต้ องใช้ วงเงินดังกล่าวให้
หมดภายใน 1 ปี ซึง่ หากใช้ ไม่หมดก็สามารถนําไปใช้ ในวาระต่อไปได้
ส่วนเรื่ องบริ ษัทในต่างประเทศซึ่งเริ่ มเปิ ดไปเมื่อปี ก่อน ทัง้ 2 แห่ง นัน้ ด้ านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทางบริ ษัทยังคงปล่อยสินเชื่อไม่มากนัก เนือ่ งจากตลาดรวมของลาวมีขนาดไม่ใหญ่ ส่วนราชอารณาจักรกัมพูชา การปล่อย
สินเชื่อค่อนข้ างไปได้ ดี การปล่อยสินเชื่อไม่สงู มาก แต่ยอดเก็บเงินได้ เกือบ 100% สําหรับเงินทุนหมุนเวียนในต่างประเทศ ทาง
บริ ษัทได้ ให้ บริ ษัทย่อยกู้เงินในประเทศนันๆ
้ เพือ่ ใช้ หมุนเวียนในธุรกิจ แนวโน้ มของธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้ านน่าจะเติบโตได้ ดี
เนื่องจากฐานรายได้ ยังอยู่ในระดับตํ่า และมีก ารเพิ่ม ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ความต้ องการสิง่ อํ านวยความสะดวกต่างๆ เช่ น
รถจักรยานยนต์ รถยนต์ จะมีสงู ขึ ้นเรื่ อยๆ
นายเกียรติ สุมงคลธนกุล ผู้ถือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่าการขออนุมตั ิวงเงินเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครัง้
กฎหมายระบุไว้ หรื อไม่วา่ ต้ องให้ แล้ วเสร็ จภายในเวลาเท่าใด และในการขอยกเลิกวงเงินเก่าในครัง้ นี ้ ไม่ได้ ระบุไว้ ในวาระการ
ประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นการเพิม่ วาระขึ ้นมาใหม่ สามารถทําได้ หรื อไม่
น.ส. ปฐมา ชีแ้ จงว่า วงเงินที่ได้ รับการอนุมตั ินนั ้ ไม่มีการหมดอายุ แต่เป็ นการทําเพื่อป้องกันความสับสนในการ
ออกจําหน่ายหุ้นกู้ และชําระคืน จึงขออนุมตั ิยกเลิกวงเงินเก่า และตังวงเงิ
้ นใหม่ขึ ้นมาแทน ในทางปฏิบตั บิ ริ ษัทสามารถแจ้ งใน
ทีป่ ระชุมได้ เลยว่าวงเงินทีข่ อตังขึ
้ ้นใหม่นนั ้ เป็ นการทดแทนวงเงินเดิมซึ่งจะขอยกเลิก แต่เพือ่ ความชัดเจนหากมีกรณีเช่นนี ้ใน
คราวต่อไป บริ ษัทจะระบุในวาระการประชุมให้ ชดั เจนว่าเป็ นการขออนุมตั ิยกเลิกวงเงินเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอยู่เดิม และขอตัง้
วงเงินขึ ้นใหม่
เมื่อไม่มผี ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ ว ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้
นายวรพงษ์ แจ้ งว่าในวาระนี ้จะใช้ เสียงสามในสีข่ องผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติด้วยเสียงเกินสามในสี่ อนุมตั ิออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้ าน
บาท ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
บริ ษัท ฐิ ติกร จํ ากัด (มหาชน)
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เห็นด้ วย
417,943,334 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 99.97 ของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย
-ไม่มีงดออกเสียง
140,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.03 ของจํานวนหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีคําถามหรื อข้ อเสนอแนะอืน่ ใดอีกหรื อไม่
นายไกรฤกษ์ โพธิ อภิญาณวิสุทธิ์ ผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม กล่าวชมเชยบริ ษัท ว่าจัดการประชุม ได้ อย่า ง
เรี ยบร้ อย โดยคณะกรรมการของบริ ษัทเข้ าร่วมประชุมโดยพร้ อมเพรี ยง และคุณประพล ได้ อธิบายและชี ้แจงถึงภาพรวมของ
บริ ษัทได้ อย่างชัดเจน และมีคําถามที่ต้องการให้ ทางผู้บริ หารชี ้แจงเพิ่มเติมดังนี ้
1. รายได้ อื่นๆ ของบริ ษัท คืออะไร
2. บริ ษัทมีสนใจและคิดเห็นอย่างไรกับธุรกิจ Car for Cash และ Personal Loans
3. บริ ษัทเตรี ยมความพร้ อมอย่างไรกับการคาดการณ์ท่วี า่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะมีการปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ย
นายประพล แจ้ งเรื่ องรายได้ ค่าบริ การอื่นๆ ของบริ ษัทว่า มาจากค่าบริ การต่อทะเบียน, ต่อ พ.ร.บ., ดอกเบี ้ยล่าช้ า
และหนี ้สูญรับคืน เป็ นต้ น
สําหรับเรื่ อง Personal Loans จะมีลกั ษณะคล้ ายกับ Nano Finance ซึ่งทางบริ ษัทเตรี ยมดําเนินการยื่นขอ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ซึ่งธุรกิจนี ้มีอตั ราดอกเบี ้ยอยู่ที่ 36% และให้ สินเชื่อได้ รายละไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งน่าสนใจกว่า
Personal Loans ที่มีอตั ราดอกเบี ้ยอยู่ที่ 28% ส่วนธุรกิจ Car for Cash ในช่วง 2 ปี ทีผ่ ่านมาราคารถมือสองค่อนข้ างผันผวน
ธุรกิจ Refinance ก็ได้ รับผลกระทบเนื่องจากราคารถลดลง จึงทําให้ หลักประกันไม่ค้ มุ ค่า แต่ในขณะนี ้ราคารถตกลง น่าจะทรง
ตัวแล้ ว ความเสีย่ งน่าจะลดลง ดังนันจึ
้ งเป็ นอีกหนึง่ ธุรกิจบริ ษัทให้ ความสนใจ
น.ส.ปฐมา ชี ้แจงคําถามเรื่ องอัตราดอกเบี ้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ทีค่ าดการณ์วา่ จะปรับตัวสูงขึ ้นในเร็ วๆ นี ้
ว่าเป็ นเรื่ องที่คาดการณ์ ได้ ยาก สําหรับการเตรี ยมความพร้ อมของบริ ษัทนัน้ หากอัตราดอกเบี ้ยไม่สงู มากทางบริ ษัทจะกู้เงิน
ระยะยาว และสถานการณ์ในประเทศปั จจุบนั หนี ้ครัวเรื อนค่อนข้ างสูง สภาวะที่จะขยายพอร์ ตสินเชื่อยังไม่มาก บริ ษัทคงยังไม่
สํารองเงินทุนไว้ มาก โดยจะรักษาระดับต้ นทุนไว้ ให้ อยูป่ ระมาณ 4%
นายประพล กล่าวเสริ มว่า สินเชื่อรถจักรยานยนต์ของบริ ษัททีม่ ีอยู่ 87% โดยปกติใช้ ระยะ 2 ปี ส่วนเงินกู้ระยะยาว
ของบริ ษัทนัน้ มีระยะเวลาตังแต่
้ 2-5 ปี เมือ่ เทียบแล้ วการกู้ยืมของบริ ษัทมีระยะยาวกว่าการปล่อยสินเชื่อ ดังนันความเสี
้
่ยง
ทางด้ านระยะเวลากู้เงินกับการปล่อยเงินกู้จงึ ไม่มี (Mis Match) สําหรับบริ ษัทมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อทุน (D/E) 1.2 เท่า ซึ่งบริ ษัท
มีฐานทุนมาก และมีเงินกู้ระยะยาวอยูป่ ระมาณ 70% ในเรื่ องของความเสีย่ งและความผันผวนของดอกเบี ้ยบริ ษัทได้ มีการดูแล
เป็ นพิเศษ
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเอง สอบถามถึงกลยุทธ์ ในการคัดเลือกพนักงาน ว่ามีการพิจารณา
อย่างไรให้ ได้ พนักงานทีม่ ีความคุณภาพ มีแรงจูงใจอย่างไรทีจ่ ะให้ อยู่กบั บริ ษัทได้ นาน และการเพิม่ อัตราพนักงานเป็ นแผน
เร่งด่วนหรื อค่อยเป็ นค่อยไป
นายประพล ชีแ้ จงว่า บริ ษัทมีการปรับเรื่ องโครงสร้ างรายได้ ให้ เหมาะสมยิ่งขึ ้น และทํางานกันอย่างเป็ นครอบครัว
ตลอดจนหาเครื่ องมือและระบบต่างๆ เพื่อรองรับกับงาน ส่วนการเพิม่ อัตรากําลังคนนัน้ ทางบริ ษัทพยายามเตรี ยมพร้ อมเรื่ อง
บุคลากรอยูเ่ สมอ
น.ส.รตวรรณ เรื องกลิน่ ตัวแทนอาสาพิทกั ษ์ สิทธิ์ ผ้ ูถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า หลังจากที่
บริ ษัทได้ ดําเนินการเปิ ดบริ ษัทย่อยที่ต่างประเทศ 2 แห่งเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ยังมีโครงการเปิ ดเพิ่มที่ประเทศอื่นๆ อีกหรื อไม่
และในปั จจุบนั ทางบริ ษัทยังไม่ได้ เข้ าร่วมโครงการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ไม่ทราบว่ามีนโยบายอย่างไรบ้ าง
บริ ษัท ฐิ ติกร จํ ากัด (มหาชน)
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11
นายประพล ชีแ้ จงว่า บริ ษัทมีความสนใจทีจ่ ะลงทุนในประเทศอื่นๆ ด้ วย และได้ ไปสํารวจมาบ้ างแล้ ว แต่ขอยังไม่
ระบุชดั เจน สําหรับเรื่ องการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ นัน้ บริ ษัทให้ ความสนใจเป็ นอย่างยิง่ และอยู่ในระหว่างศึกษาแนวทาง เพราะ
ทราบดีวา่ การคอร์ รัปชัน่ ไม่เป็ นผลดีตอ่ สังคมแน่นอน และในอนาคตจะมีการดําเนินการอย่างเป็ นรูปธรรมอย่างแน่นอน
นายเอื ้อ อุปัชฌาย์ ผู้ถือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า
1. ขอทราบรายละเอียดของการเปิ ดบริ ษัทใหม่เพือ่ ประกอบธุรกิจ Nano Finance เพราะเกรงจะกระทบกับค่าใช้ จา่ ย
2. ธุรกิจในกัมพูชาเป็ นอย่างไรบ้ าง เพราะทราบมาว่าคูแ่ ข่งของบริ ษัททําสัญญาเป็ นผู้แทนจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียว
3. สถิติการจําหน่ายรถของกรมการขนส่งทางบกเพิ่มขึ ้น 10% อยากทราบว่าตลาดรวมดีขึ ้น ในส่วนของบริ ษัทดีขึ ้น
ด้ วยหรื อไม่ ด้ านสินเชื่อ และ NPL เป็ นอย่างไรบ้ าง
4. จากงบการเงินของบริ ษัทคูแ่ ข่ง มีการบันทึกรายการขาดทุนจากรถยึด และในช่วงปลายปี บริ ษัทมีรถยึดคงค้ างอยู่
อยากทราบว่าในไตรมาส 1 ปี 2558 มีรถยึดเพิ่มขึ ้นอีกหรื อไม่
นายประพล ชี ้แจงเรื่ องการประกอบธุรกิจ Nano Finance ว่าต้ องจัดตังบริ
้ ษัทขึ ้นมาใหม่ แต่คงไม่กระทบกับต้ นทุน
มากนัก เพราะเป็ นต้ นทุนของบริ ษัทในเครื อ และใช้ ฐานลูกค้ าในช่วงทีผ่ า่ นมาประมาณ 3 ล้ านราย และคัดลูกค้ ามาเพือ่ ดูว่าจะ
ให้ บริ การอย่างไรต่อไป
ส่วนเรื่ องธุรกิจในกัมพูชา ก็นา่ จะเป็ นกรณีพเิ ศษสําหรับผู้แทนจําหน่ายบางราย ซึง่ บริ ษัทได้ เปิ ดดําเนินการแล้ วตังแต่
้
ปี 2557 และตัวเลขของบริ ษัทก็ปรับตัวสูงและดีขึ ้นเรื่ อยๆ
ด้ านยอดจําหน่ายรวมที่เพิ่มขึ ้น น่าจะเป็ นผลจากการ ในปี 2557 มีการปิ ดสถานที่ราชการ ทําให้ การจดทะเบียนลดลง
เป็ นพิเศษ ส่งผลให้ ยอดจดทะเบียนในช่วงต้ นปี 2558 มีอตั ราเติบโตที่สงู ประกอบกับความต้ องการในประเทศเพิ่มสูงขึน้
ตามลําดับ สําหรับนโยบายการให้ สนิ เชือ่ ของบริ ษัทนันยั
้ งคงให้ ความเข้ มงวดอยู่ ส่วนด้ าน NPL บริ ษัทยังรักษาอยู่ในระดับไม่
สูงนัก ด้ านการเก็บเงินของบริ ษัทก็ดีขึ ้นตามลําดับ แต่การขยายตัวของพอร์ ตเช่าซื ้อบริ ษัท น่าจะอยู่ในช่วงครึ่งปี หลังของปี
2558 ในช่วงครึ่งปี แรกคงจะมีการตัดหนี ้สูญเพิ่มอีกบ้ าง
ในด้ านรถยึด ทางบริ ษัทได้ ดาํ เนินการเคลียร์ รถยึดเป็ นเวลา 2 ปี แล้ ว ในขณะนี ้มีเข้ ามาไม่มาก และบริ ษัทได้ เร่งระบาย
รถรุ่นเก่าออกไป เนื่องจากช่วง 2 ปี ก่อนหน้ านี ้มีรถใหม่ออกมาประมาณ 30 รุ่น ดังนันบริ
้ ษัทจึงไม่มคี วามกดดันในเรื่ องรถยึด
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอเรื่ องอืน่ หรื อสอบถามเพิม่ เติมแล้ ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมและ
ปิ ดประชุมเวลา 15.50 น.

______________________________________
(ดร.ชุมพล พรประภา)
ประธานกรรมการ
นางอังคณา สมชื่อ ผู้บนั ทึกการประชุม
นายวิชยั สุรนัคคริ นทร์ และ นางบุษกร เหลีย่ มมุกดา ผู้ตรวจทาน

บริ ษัท ฐิ ติกร จํ ากัด (มหาชน)
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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 2559 ในวันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2559 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 2559 ในวันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2559 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 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 2 เรื่อง รับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน
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
หน้ า 1 ของจํานวน 5 หน้ า

วาระที่ 3 เรื่ อง พิจารณาอนุมัตงิ บดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชีสนิ ้ สุด 31 ธันวาคม 2558
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 2558 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 นายวิบลู ย์ เพิ่มอารยวงศ์
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
2. ชื่อกรรมการ
นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
3. ชื่อกรรมการ
นายรักสนิท พรประภา
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
4. ชื่อกรรมการ
นายประพล พรประภา
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2559
(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 2559
(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 พิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัท
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาและอนุมัตเิ พิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริษัทและการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์ สนธิ ข้ อ3 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เ ห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 11 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. ผู้ถือหุ้นทีม่ อบฉันทะจะต้ 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 2559 ในวันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ. ห้ องประชุมใหญ่ ชัน้
5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร หรื อทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้ 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 2559 ในวันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2559 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 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 1 ของจํานวน 6 หน้ า

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน
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 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัตงิ บดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชีสนิ ้ สุด 31 ธันวาคม 2558
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 2558 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
นายวิบลู ย์ เพิ่มอารยวงศ์
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
2. ชื่อกรรมการ
นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
3. ชื่อกรรมการ
นายรักสนิท พรประภา
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
4. ชื่อกรรมการ
นายประพล พรประภา
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เ ห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2559
(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 2559
(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 6 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 พิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัท
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย...................เสียง
ไม่เห็นด้ วย...............เสียง งดออกเสียง………………. เสียง
วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาและอนุมัตเิ พิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริษัทและการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์ สนธิ ข้ อ3 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
(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 11 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) ในกรณีท่ขี ้ าพเจ้ 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
(……………….……………………..)
หน้ า 3 ของจํานวน 6 หน้ า

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 ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ ในใบประจําต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

หน้ า 4 ของจํานวน 6 หน้ า

ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริ ษทั

ฐิตกิ ร

จํากัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 ในวันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ. ห้ องประชุมใหญ่ ชัน้
5 อาคารเอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร หรื อทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้ 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 5 ของจํานวน 6 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 6 ของจํานวน 6 หน้ า
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(เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 5)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
1.ชื่อ
ตําแหน่งปั จจุบนั
อายุ
คุณวุฒกิ ารศึกษา

หลักสูตรการอบรม

หลักสูตรการอบรมในปี ที่ผ่านมา
ประสบการณ์
บริ ษทั จดทะเบียน

บริ ษัทจํากัดและองค์กรอื่นๆ

นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์
กรรมการอิสระ
58 ปี
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
วุฒบิ ตั รหลักสูตรผู้บริ หารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง, สถาบันพัฒนาข้ าราชการฝ่ าย
ตุลาการศาลยุตธิ 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

ปี 2558-ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

อดีต
อดีต
อดีต
อดีต

กรรมการอิสระและ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริ หาร บริ ษทั ไทยคอมโพสิท จํากัด
กรรมการ, กรรมการบริ หาร, เหรัญญิก
มูลนิธิอทุ ยานสิ่งแวดล้ อมนานาชาติสิรินธร ในพระบรมรา
ชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
(มอสน.)
กรรมการ,ประธานอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ
องค์การจัดการนํ ้าเสีย (อจน.)
กรรมการและผู้จดั การทัว่ ไป
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.)
รองประธานกรรมการ, กรรมการบริ หาร,กรรมการตรวจสอบ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ สินเอเชีย จํากัด
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(เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 5)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่งตัง้
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

กรรมการอิสระ
คณะกรรมการได้ พจิ ารณาแล้ วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการอิสระ
จะสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ ว เห็นว่า
ุ สมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
นายวิบลู ย์ เพิ่มอารยวงศ์ มีคณ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัท จึงเห็นสมควรเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
ของบริ ษัท
การถือหุ้นในบริ ษัท
-ไม่มีวันแต่งตังครั
้ ง้ แรก
23 เมษายน 2556
จํานวนปี ที่ดํารงตําแหน่ง
3 ปี
การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริ หาร ในกิจการอื่น
บริ ษทั จดทะเบียน
การดํารงตําแหน่งใน
ผู้ทีได้ รับเสนอชื่อเป็ น
กิจการอื่น
กิจการที่แข่งขัน/
กรรมการ
(ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน)
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
จํานวน
ประเภท
ของบริ ษัท
กรรมการ
นายวิบลู ย์ เพิ่มอารยวงศ์
-ไม่มี2
-ไม่มีการเข้ าร่ วมประชุม
ในรอบ ปี 2558 เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้ และ เข้ าร่ วม
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 2 ครัง้ จาก 2 ครัง้

3

(เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 5)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
2.ชื่อ
ตําแหน่งปั จจุบนั
อายุ
คุณวุฒกิ ารศึกษา
หลักสูตรการอบรม
หลักสูตรการอบรมในปี ที่ผ่านมา
ประสบการณ์
บริ ษทั จดทะเบียน
บริ ษัทจํากัดและองค์กรอื่นๆ

นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
69 ปี
บริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริ ญญาตรี ศิลปะศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เศรษฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไม่มี
ไม่มี
ปี 2558-ปั จจุบนั

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษัท เอสแอนด์อาร์ ดีเวลลอปเม้ นต์ จํากัด
กรรมการ บริ ษัท เอสพีเอสยู จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั สยามกลการ จํากัด
กรรมการ บริ ษทั สยามนิสสัน ออโตโมบิล จํากัด

ปี 2551-ปั จจุบนั
ปี 2548-2554
ปี 2537-2547
ปี 2537-2547
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการอิสระ
จะสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ ว เห็นว่า
ุ สมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ มีคณ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัท จึงเห็นสมควรเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษทั
การถือหุ้นในบริ ษัท
-ไม่มีวันแต่งตังครั
้ ง้ แรก
8 พฤษภาคม 2558
จํานวนปี ที่ดํารงตําแหน่ง
1 ปี
การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริ หาร ในกิจการอื่น
บริ ษทั จดทะเบียน
การดํารงตําแหน่งใน
ผู้ทีได้ รับเสนอชื่อเป็ น
กิจการอื่น
กิจการที่แข่งขัน/
กรรมการ
จํานวน
ประเภท (ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน) เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ
บริ ษทั
กรรมการ
นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ
-ไม่มี1
-ไม่มีการเข้ าร่ วมประชุม
ในรอบ ปี 2558 เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 2 ครัง้ จาก 2 ครัง้ , เข้ าร่ วม
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 2 ครัง้ จาก 2 ครัง้
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(เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 5)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
3.ชื่อ
ตําแหน่งปั จจุบนั
อายุ
คุณวุฒกิ ารศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
หลักสูตรการอบรมในปี ที่ผ่านมา
ประวัตกิ ารทํางาน
บริ ษทั จดทะเบียน
บริ ษัทจํากัดและองค์กรอื่นๆ

นายรักสนิท พรประภา
กรรมการ
69 ปี
ปริญญาตรี บญ
ั ชี CALIFORNIA COLLEGE OF COMMERCE,
CA., U.S.A.
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่ นที่ 67 / 2550
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ไม่มี

ปี 2546-ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
ปี 2530-ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษัท เอสพีเอสยู จํากัด (มหาชน)
ปี 2522-ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษทั เอส.พี.อินเตอร์ แนชัน่ แนล จํากัด
ปี 2522-2553
กรรมการ บริ ษทั สินพล จํากัด
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
บริ ษัทได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ ว เห็นว่า
นายรักสนิท พรประภา มีคณ
ุ สมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัท จึงเห็นสมควรเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
ของบริ ษัท
การถือหุ้นในบริ ษัท
จํานวน 9,450,000 หุ้น คิดเป็ น 1.89 % ของหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทังหมด
้
วันที่แต่งตังครั
้ ง้ แรก
6 มิถนุ ายน 2546
จํานวนปี ที่ดํารงตําแหน่ง
13 ปี
การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริ หาร ในกิจการอื่น
บริ ษทั จดทะเบียน
กรรมการ
กิจการอื่น
การดํารงตําแหน่งในกิจการ
(ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน)
ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
จํานวน
ประเภท
ธุรกิจของบริ ษทั
กรรมการ
นายรักสนิท พรประภา
-ไม่มี2
-ไม่มีการเข้ าร่ วมประชุม
ในรอบ ปี 2558 เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 1 ครัง้ จาก 5 ครัง้
หมายเหตุ : เนื่องจากคุณรักสนิท พรประภา ป่ วย จึงไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี ทีผ่ า่ นมาได้
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(เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 5)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
4. ชื่อ - นามสกุล
ตําแหน่งปั จจุบนั
อายุ
คุณวุฒกิ ารศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตรการอบรมในปี ที่ผา่ นมา
ประสบการณ์
บริ ษทั จดทะเบียน
บริ ษัทจํากัดและองค์กรอื่นๆ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

การถือหุ้นในบริ ษัท
วันแต่งตังครั
้ ง้ แรก
จํานวนปี ที่ดํารงตําแหน่ง

นายประพล พรประภา
กรรมการ
42 ปี
B.S. BABSON COLLEGE, MA., U.S.A.
หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP)
รุ่ นที่ 3/2558 สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านการค้ าและการพาณิชย์ รุ่ นที่ 7, สถาบันวิทยาการการค้ า
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านวิทยาการพลังงาน รุ่ นที่ 2 (วพน. 2)
สถาบันวิทยาการพลังงาน
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่ นที่ 54 / 2549
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP1) รุ่ นที่ 1/2551
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
ไม่มี
ปี 2546-ปั จจุบนั
กรรมการ, รองกรรมการผู้จดั การ บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
ปี 2558-ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษทั ทีเค เงินทันใจ จํากัด
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 2550-ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษัท เล็กซ์ซสั กรุ งเทพ จํากัด
ปี 2544-ปั จจุบนั
กรรมการ,รองกรรมการผู้จดั การ บริ ษทั ซี.วี.เอ. จํากัด
ปี 2544-ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษทั ชยภาค จํากัด
ปี 2540-2544
นักวิเคราะห์ เจ.พี.มอร์ แกน
กรรมการ
บริ ษัทได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ ว เห็นว่า
นายประพล พรประภา มีคณ
ุ สมบัติ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัท จึงเห็นสมควรเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
ของบริ ษัท
จํานวน 25,566,667 หุ้น คิดเป็ น 5.11 % ของหุ้นทีม่ ีสทิ ธิ์ออกเสียงทังหมด
้
6 มิถนุ ายน 2546
13 ปี
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(เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 5)
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระ ที่ 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริ หาร ในกิจการอื่น
บริ ษทั จดทะเบียน
การดํารงตําแหน่งใน
กรรมการ
กิจการอื่น
กิจการที่แข่งขัน/
(ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน)
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ
จํานวน
ประเภท
บริ ษทั
กรรมการ
นายประพล พรประภา
-ไม่มี7
-ไม่มีการเข้ าร่ วมประชุม
ในรอบ ปี 2558 เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 5 ครัง้ จาก 5 ครัง้
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(เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 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 ในลักษณะที่เป็ 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 ของผู้ทีค่ วามสัมพันธ์ 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 วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า
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 หุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั
8. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัท
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(เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 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
การถือหุ้นในบริ ษัท
- จํานวนหุ้น
- สัดส่วนของจํานวนหุ้นทีม่ ีสิทธิ์ออกเสียงทังหมด
้
เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริ ษัท/ บริ ษัทย่อย
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี ้กับ
บริ ษัท/
บริ ษัทใหญ่/บริ ษัทย่อย/บริ ษัทร่ วม หรื อนิตบิ คุ คล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่วง 2 ปี ที่
ผ่านมา
(1) เป็ นกรรมการทีม่ ีส่วนร่ วมในการ
บริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่
ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา
(2) เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบ
บัญชี หรื อที่ปรึกษาทางกฎหมาย)
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื ้อ/
ขายวัตถุดบิ /สินค้ า/บริ การ การให้ ก้ ยู ืม
เงินหรื อการกู้ยืมเงิน) โดยให้ ระบุขนาด
ของรายการด้ วย

รายชื่อกรรมการทีเ่ สนอแต่งตังเป็
้ น
กรรมการอิสระ
นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ

รายชื่อกรรมการทีเ่ สนอแต่งตังเป็
้ น
กรรมการอิสระ
นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เ ป็ น

ไม่เ ป็ น

ไม่เ ป็ น

ไม่เ ป็ น

ไม่เ ป็ น

ไม่เ ป็ น

ไม่มี

ไม่มี

เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 8

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 2,200 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
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แก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท ฐิ ตกิ ร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ข้ อบังคับปั จจุบันของบริษัท (เดิม)
“ข้ อ 4. หุ้นของบริ ษทั เป็ นหุ้นสามัญมีมลู ค่าหุ้นละเท่าๆ กัน
และต้ องใช้ เงินจนเต็มมูลค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรื อผู้ซื ้อหุ้นจะขอ
หักกลบลบหนี ้กับบริ ษัทไม่ได้ ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ในกรณีที่บริ ษัท
ปรั บ โครงสร้ างหนี โ้ ดยการออกหุ้น ใหม่ เ พื ่อ ชํ า ระหนี แ้ ก่
เจ้ าหนี ้ตามโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุน โดยมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ”

แก้ ไขเป็ น
“ข้ อ 4. หุ้นของบริ ษัทเป็ นหุ้นสามัญมีมลู ค่าหุ้นละเท่าๆ กัน
และต้ อ งใช้ เงินจนเต็มมูล ค่าหุ้น อย่างไรก็ ตาม บริ ษัทอาจ
ออกหุ้น สามั ญให้แ ก่ บุค คลใดเสมื อ นว่าได้ชํ าระค่า หุ้นเต็ ม
มูลค่าแล้ว เพราะบุคคลนัน้ เป็ นผู้ให้ทรัพย์ สินอื ่นนอกจากตัว
เงิ น หรื อให้หรื อให้ใช้ลิขสิ ทธิ์ ในงานวรรณกรรม ศิ ลปะ หรื อ
วิ ท ยาศาสตร์ สิ ทธิ บัต ร เครื ่ อ งหมายการค้ า แบบหรื อ
หุ่ น จํ า ลอง แผนผัง สู ต ร หรื อกรรมวิ ธี ลั บ ใดๆ หรื อให้
ข้ อ สนเทศเกี ่ ย วกับ ประสบการณ์ ท างอุ ต สาหกรรม การ
พาณิ ชย์หรื อวิ ทยาศาสตร์ ผู้จองหุ้นหรื อผู้ซื ้อหุ้นจะขอหักกลบ
ลบหนี ก้ ั บ บริ ษั ท ไม่ ไ ด้ ทัง้ นี ้ เว้ นแต่ ใ นกรณี ที ่บ ริ ษั ท ปรั บ
โครงสร้ างหนี ้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชําระหนี ้แก่เจ้ าหนี ้ตาม
โครงการแปลงหนีเ้ ป็ นทุน โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
คะแนนเสี ยงไม่น้อ ยกว่าสามในสี่ข องจํ านวนเสี ยงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้น ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”

การออกหุ้นเพื่อชําระหนี ้และโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุนตาม การออกหุ้นเพื่อชําระหนี ้และโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุนตาม
วรรคก่อนให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดใน วรรคก่อนให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดใน
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษทั มีสทิ ธิจะออกหุ้นกู้ทกุ ประเภทหรื อใบสําคัญแสดง
สิทธิ หรื อหลักทรัพย์อ่ืนใดทีก่ ฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต

บริ ษั ทมี สิ ทธิ ที ่จ ะออกหุ้น กู้ทุก ประเภท หุ้นบุริ มสิ ท ธิ หรื อ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อหลักทรัพย์อื่นใดทีก่ ฎหมายว่าด้ วย
หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ อ นุญ าต และการแปลง
สภาพหุน้ บุริมสิ ทธิ เป็ นหุน้ สามัญ ให้ดําเนิ นการภายใต้บงั คับ
บทบัญญัติของกฎหมาย”

“ข้ อ 10.ห้ ามมิให้ บริ ษัทเป็ นเจ้ าของหุ้นหรื อ รั บจํ านํ าหุ้น “ข้ อ 10.ห้ ามมิให้ บริ ษัทเป็ นเจ้ าของหุ้นหรื อรับจํานําหุ้นของ
บริ ษัทเอง ทังนี
้ ้ เว้ นแต่กรณีดงั ต่อไปนี ้
ของบริ ษัทเอง ทังนี
้ ้ เว้ นแต่กรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริ ษทั อาจซื ้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นทีอ่ อกเสียง
(1) บริ ษทั อาจซื ้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นทีอ่ อกเสียง
ไม่เห็นด้ วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่
ไม่เห็นด้ วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่
อนุมตั กิ ารแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษทั ในส่วนที่
อนุมตั กิ ารแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทในส่วนที่
เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
และสิทธิในการรับเงินปั นผลเนื่องจากผู้ถือ
และสิทธิในการรับเงินปั นผลเนื่องจากผู้ถือ
หุ้นทีอ่ อกเสียงไม่เห็นด้ วยเห็นว่าตนไม่ได้ รับ
หุ้นทีอ่ อกเสียงไม่เห็นด้ วยเห็นว่าตนไม่ได้ รับ
ความเป็ นธรรม
ความเป็ นธรรม

1
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ข้ อบังคับปั จจุบันของบริษัท (เดิม)
(2) บริ ษทั อาจซื ้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
บริ หารทางการเงิน ในกรณีทบ่ี ริ ษทั มีกําไร
สะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื ้อ
หุ้นไม่เป็ นเหตุให้ บริ ษทั ประสบปั ญหาทาง
การเงิน

แก้ ไขเป็ น
(2) บริ ษัทอาจซื ้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
บริ หารทางการเงิน ในกรณีทบ่ี ริ ษทั มีกําไร
สะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื ้อ
หุ้นไม่เป็ นเหตุให้ บริ ษทั ประสบปั ญหาทาง
การเงิน

ทัง้ นี ้ หุ้น ที ่บ ริ ษั ท ถื อ ไม่ นับ เป็ นองค์ ทัง้ นี ้ หุ้นที ่บริ ษัทถื อไม่นบั เป็ นองค์ ประชุมในการประชุมผู้ถือ
ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นและไม่มี หุน้ และไม่มีสิทธิ ในการออกเสียงลงคะแนน และสิ ทธิ ในการรับ
สิท ธิ ใ นการออกเสี ย งลงคะแนน และ เงิ นปันผล
สิทธิในการรับเงินปั นผล
ในกรณี ที ่บ ริ ษั ท ซื อ้ หุ้ นคื น เพื ่อ การ การซื ้อหุ้นคื นต้องได้รับความเห็นชอบจากที ่ประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ห ารทางการเงิ น ตามข้ อ (2) หาก เว้นแต่ในกรณี ที่บริ ษัทซื ้อหุ้นคื นในจํ านวนไม่เกิ นกว่าร้ อยละ
จํ า นวนหุ้นที่ซือ้ คืน เกิ นร้ อยละสิบ ของ 10 ของทุนชําระแล้ว ให้เป็ นอํานาจของคณะกรรมการบริ ษทั
ทุนชําระแล้ ว บริ ษัทจะต้ องขออนุมัติที่
ประชุม ผู้ ถื อ หุ้น ก่ อ นดํ า เนิ น การ และ
จะต้ องซื ้อคืนภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่
ได้ รั บอนุมัติจากที่ป ระชุมผู้ถื อ หุ้น ใน
กรณี จํา นวนหุ้น ที่ซือ้ คืน ไม่เกิน ร้ อยละ
สิบของทุนชําระแล้ ว ให้ คณะกรรมการ
ของบริ ษัทมี อํานาจพิจารณาอนุมัติซือ้
หุ้นคืนดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติ
จากทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทจะดําเนินการจําหน่ายหุ้นที่บริ ษัทซื ้อคืนตามเงื่อนไข
และระยะเวลาทีก่ ฎหมายกําหนด ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริ ษัทไม่
สามารถจํ า หน่ า ยหุ้น ที ่บ ริ ษั ท ซื อ้ คื น ภายในระยะเวลาที ่
กําหนด บริ ษัทดําเนินการลดทุนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียน
ส่ว นที ่จํ า หน่ า ยไม่ ได้ ต ามเงื ่อ นไขและวิธี ก ารที ่ก ฎหมาย
กําหนด”

บริ ษัทจะดําเนินการจําหน่ายหุ้นที่บริ ษัทซื ้อคืนตามเงื่อนไข
และระยะเวลาทีก่ ฎหมายกํ าหนด ทัง้ นี ้ ในกรณี ทีบ่ ริ ษัทไม่
สามารถจํ า หน่ า ยหุ้ นที ่บ ริ ษั ท ซื อ้ คื น ภายในระยะเวลาที ่
กําหนด บริ ษัทดําเนินการลดทุนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียน
ส่ ว นที ่จํ า หน่ า ยไม่ ไ ด้ ตามเงื ่อ นไขและวิ ธี ก ารที ่ก ฎหมาย
กําหนด”

2

เอกสารแนบสําหรับวาระที่ 10

การพิ จ ารณาและอนุ มั ติ เ พิ่ม เติม วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องบริ ษั ท และการแก้ ไ ขเพิ่ม เติ ม
หนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อ 3 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
เดิมวัตถุประสงค์ของบริ ษัท มีทงหมด
ั้
34 ข้ อ เพื่อให้ ครอบคลุมกิจการที่อาจดําเนินการในอนาคต
จึงขอเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษทั อีก 2 ข้ อ ดังนี ้
ข้ อ 35. ประกอบธุรกิจการรับซื ้อขายฝาก ทรัพย์สนิ
ข้ อ 36. ประกอบธุ ร กิ จ จัด ตัง้ และดํ า เนิ น การสถานตรวจสภาพรถ รั บ ตรวจสภาพรถ ตาม
กฎหมายว่า ด้ ว ยการขนส่ง ทางบก เพื ่อตรวจรั บรองสภาพรถสํ าหรั บ รถที ่จ ดทะเบี ย นไว้ ต ามกฎหมาย
ว่าด้ วยการขนส่งทางบก หรื อตามกฎหมายว่าด้ วยรถยนต์รวมถึงรถจักรยานยนต์

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
75 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
6 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 2558 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
67 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
7 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 2558 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

นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
69 ปี
214 หมู่บ้านเลคไซด์ วิลล่า 2 ถ.บางนา-ตราด กม.7.5 ต.บางแก้ ว
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ไทย
บริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริ ญญาตรี ศิลปะศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เศรษฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไม่มี
ไม่มี
ปี 2558-ปั จจุบนั

บริ ษัทจํากัดและองค์กรอื่นๆ

ปี 2551-ปั จจุบนั
ปี 2548-2554
ปี 2537-2547
ปี 2537-2547
การถือหุ้นในบริ ษัท
-ไม่มีวันที่แต่งตังครั
้ ง้ แรก
8 พฤษภาคม 2558
จํานวนปี ที่ดํารงตําแหน่ง
1 ปี
การดํารงตําแหน่ง กรรมการ/ผู้บริ หาร ในกิจการอื่น

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษัท เอสแอนด์อาร์ ดีเวลลอปเม้ นต์ จํากัด
กรรมการ บริ ษัท เอสพีเอสยู จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั สยามกลการ จํากัด
กรรมการ บริ ษทั สยามนิสสัน ออโตโมบิล จํากัด

บริ ษทั จดทะเบียนอื่น
กรรมการ

การดํารงตําแหน่งใน
กิจการอื่น
กิจการที่แข่งขัน/
(ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน) เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ
บริ ษทั
1
-ไม่มี-

จํานวน

ประเภทกรรมการ

นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ

-ไม่มี-

-

การเข้ าร่ วมประชุม

ในรอบ ปี 2558 เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 2 ครัง้ จาก 2 ครัง้ , เข้ าร่ วม
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 2 ครัง้ จาก 2 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
58 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

ปี 2558-ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

อดีต
อดีต

กรรมการอิสระและ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั ฐิตกิ ร จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริ หาร, บริ ษทั ไทยคอมโพสิท จํากัด
กรรมการ, กรรมการบริ หาร, เหรัญญิก
มูลนิธิอทุ ยานสิง่ แวดล้ 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
3 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 2558 เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 5 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
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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
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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

